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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΙΙολλοχ τών ήμετέρων άναγνωστών θά γνωρίζωσι 
: · -τά μεταχειριζόμενα έν Εύρώπη ανυψωτικά μηχανή

ματα, ίοίως εις τάς μεγάλας
■ j πόλεις, διά τήν άνοδον έπϊ

υψηλών θέσεων, πύργων, 
·οΐκιών κτλ. πρός αποφυγήν 

1 κόπου, βραδύτατος, και τοΰ
ί διά τών ποδών έπερχομένου
'' καμάτου.
;ϊ Έν τούτοις τό μηχάνημα

τό όποιον θά περιγράψωμεν 
έν τοϊς άκολούθοις, καϊ ου- 
τινος εικόνα παρατιθέμεθα 
ώδε, είναι πολύ άπλούστερον 
καϊ οίκονομικώτερον, χρησι
μεύει δέ είς τά ξενοδοχεία 
καϊ είς τάς ΰψηλάς οίκίας, 
ένθα οί έπισκέπται είναι ό- 
λιγώτεροι ή άλλαχόσε.

Κατ’ αρχήν ό νέος ούτος 
τρόπος τού άνέρχεσθαι συνί
σταται είς τήν εφαρμογήν 
έπϊ τών ύπαρχουσών ήδη κλι
μάκων, είδος κινητού έδω- 
-λίου, μετακομίζοντος τούς 
άναβάτας άπό διαμερίσμα
τος είς διαμέρισμα διά τών 
•αύτών έξελίξεων τής κλίμα- 
κος, καϊ δέν καταλαμβάνει 
χώρον πλείονα τοΰ ένός άτό- 
-μου άνερχομένου ή κατερχο- 
μένου αύτήν ώς συνήθως, 
καϊ έν πλήρει άνέσει, διότι 
τό νέον τούτο έδώλιον άνυ 
•ψοϋται αύτομάτως κατά μή
κος τοϋ τοίχου η τής κλί
μακος.

Τό μηχάνημα διατίθεται 
κατά τάς περιστάσεις καϊ α
παρτίζεται έκ τών ακολού
θων έξαρτημάτων.

1) Τοϋ ό δ η γ ο ΰ, συνισταμένου άπό δύο σιδηρών 
πλακών στηριζομένων έπϊ στηλών καϊ προσαρμοζο- 
•μένων διά κοχλιών κατά μήκος τών κιγκλίδων τής 
κλίμακος ή τοΰ τοίχου, ών ακολουθεί τήν έλικοειδή 
γραμμμήν. Ιίροτιμώσιν δμως τήν έπϊ τής βάσεως 
τών κιγκλίδων έφαρμογήν, διότι έπϊ τοΰ τοίχου έν- 
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δεχόμειον νά ύπάρχωσι θΰραι καϊ τότε αύτη απο
βαίνει δύσκολος.

2) Τοΰ κινητού έδωλίου τοΰ φέροντος τόν 
αναβάτην καϊ κυλιομένου έπϊ τών σιδηρών πλακών 
τών χρησιμευουσών ώς τροχιά ράβδος^), καϊ έφ’ού 
ύπάρχει τό έδώλιον, καϊ

3) Τοΰ κ ι ν η τ ή ρ ο ς. Ούτος δύναται νά ή υδραυ
λικός, Λλεκτρικός ή έτερος, καϊ μεταδίδει τήν κίνη- 
σιν είς τό μηχάνημα διά μέσου άλύσσεως η κάλω, 
ών αί διαθέσεις τής μεταδόσεως τήςκινήσεως δύ- 
νανται νά μεταβάλλωνται κατά τάς περιστάσεις.

Έν Παρισίοις γίνεται χρήσις υδατος ύπό πίεσιν, 
ήλεκτρισμοΰ καϊ αεριόφωτος. Είς δέ τάς έξοχικάς οί- 
κίας και τούς πύργους μεταχειρίζονται'ώς έπϊ τό 

πλεΐστόν τό ύδωρ ώς κινη· 
τήριον δύναμιν, διότι τοΰτο 
ένταΰθα. καϊ προχειρότερον 
είναι καϊ οίκονομικώτερον. 
"Ωστε ούδαμοΰ παρουσιά
ζεται δυσκολία περϊ τήν έ
φαρμογήν τοΰ ανυψωτικού 
τούτου μηχανήματος, άλλά 
μόνον διαφορά δαπάνης. 'Έ
καστον δέ τοιοΰτον δύναται 
νάήναι καϊ ανεξάρτητον άπό 
διαμερίσματος είς διαμέρι
σμα, καϊ νά λειτουργά κεχω- 
ρισμένως είς τρόπον ώστε 
όπότε τις άνέρχηται, έτερός 
τις νά κατέρχηται.

Ώς δ’ έμφαίνεται έν τή 
έναντι ήμών είκόνι, τό κινη
τόν έδώλιον κυλιέται έν τη 
κοιλότητι τής βάσεως τών 
κιγκλίδων τής κλίμακος,συγ
κοινωνεί πρός τό α' διαμέ
ρισμα τής οίκίας έφ’ ού ύ- 
πάοχει τοποθετημένη τροχιά 
διά τήν λειτουργίαν τοΰ κά
λω ή τής άλύσεως, τοΰ συν- 
δέοντος ταύτην μέ τόν κινη
τήρα, δστις εΰρίσκεται βε
βαίως είς τό έδαφος, όπόθεν 
ή κίνησις δίδοται τοΰ όλου 
μηχανήματος.

Τοιοΰτον μηχάνημα είχεν 
έκτεθή καϊ κατά τήν-τελευ- 
ταίαν έν Παρισίοις παγκό
σμιον Έκθεσιν τοΰ 1889, 
καϊ έλειτούργει πληρέστατα, 
τής κινήσεως διδόμενης διά 
μέσου δυναμό - ήλεκτρικής 
τίνος μηχανής, συστήματος

Μίοί, άπλουστάτου τύπου. “Ηδη δέ άποδειχθείσης 
τής χρησιμότατος αύτοΰ, έτέθη είς έφαρμογήν είς· 
πολλάς οίκίας τής Γαλλίας καϊ βαθμηδόν έξαπλοΰ- 
ται και είς εΰρύτερον κύκλον. φ. π.

(') ΚοΛάτης δίχομένη τούς τροχοί^, if ’ ών xulisrai τό μηχάνημα.
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γαλοπρεπειας, προ τής οποίας έκαστος ήσθάνετο άφατου συγ— 
κίνησιν ί Αλλ’ ας σταματήσωμεν τήν ξηράν περιγραφήν καί. 
ας έρωτησωμεν τάς ήχους τών ερημικών εκείνων μερών νά 
μάς εϊπωσιν όποιας απέραντους επευφημίας καί ζητωκραυγάς 
ήκουσαν, οποίων χαρών καί θριάμβων έγένοντο μάρτυρες κατά, 
τήν αείμνηστον εκείνην ημέραν,απόμερους τών διαβάντων τήν 
διώρυγα ταύτην, ήτις έχαιρετα μιιδιώσα τόν διάσημου νικη
τήν, καί όποϊαι ειλικρινείς δεήσεις έξεπέμφθησαν προς τόν “Γ- 
ψιστον άπό μέσης καρδίας τών τετρακοσίων ιερέων πασώντών 
θρησκειών, ών οί ψαλμοί συνανεμιγνύοντό μέ τόν κρότον τών 
πυροβόλων τών έξ παρευρεθέντων έκεΐσε στόλων !

Ή ήμερα αύτη υπήρξε διά τήν ιστορίαν και διά τήν έπι-: 
στήμην εκτάκτως λαμπρά, διότι επεαφράγιζε τήν άνθρωπί- 
νην βιομηχανίαν, έλυε τό πρό τριών χιλιάδων καί πεντακο- 
σίων έτών τεθέν πρόβλημα, και διότι έπραγματοποίει πολλάς 
άλλας ελπίδας. Τά δέ πρώτα σπεύσαντα ταΰτα πλοία, διέ
γραψαν τήν οδόν έκατομμυρίων άλλων, άτινα ήδη άποκομί— 
ζουσι τόν. καρπόν.

Τεσσαράκοντα Εκατομμύρια φράγκων εΐσπράττονται κατ’ 
έτος, πλείω τών εκατόν χιλιάδων καθ’ έκάστην. Φαντασθώ- 

.μεν λοιπόν όποια κίνησις, όποια εργασία καί οποία ευλογία 
από με’ρους καί τών εργαζομένων καί τών διευκολυνόμενων 
έκ τής διώρυγος !
• Ευλογημένου εργον ! Εύχηθώμεν' έν πάση συνειδήσει καΐ- 

έν πάση ασφαλεία τοιαϋτα σωτήρια Εργα νά μή σταματήσω— 
• σιν έως έκεϊ καί τότε μόνον θά ίδωμεν τήν αληθή ευτυχίαν· 
τοϋ ανθρώπου !

(Συνέχεια καί τέλος)

Είκοσι μηχανικοί; ύπό τήν διοίκησιν τοϋ Voisin —Bey, 
έχοντος ώς ύπασπιστάς τούς κ. κ. Laroche έν Πόρτ-Σαίτ, 

' καί Larousse έν Σουέζ, όιευθύνουσι τά έν μεγίστη σπουδή 
τύχη καί. βία συλλεγέντα ανώμαλα καί σποραδικά ταΰτα στί- . 
φη, τά όποια οϋδείς πρότερον κοινωνικός δεσμός συνέδεε καί 
συνεκράτει, καί άτινα μόνη ή ήθική αυθεντία νϋν συγκρα- 
τεϊ, άτε μή ύπαρχόντων τότε έν τφ ι’σάμφ στρατού, ούδέ 
άστυνομίας.

Έν τούτοις νέα δοκιμασία 'έπηλθε το'τε εις τάς 'τάξεις τών 
άτυχων τούτων έργατών, ή ασιατική χολέρα, ήτις κατεμά- 
στισεν αύτάς, καί μετά πέντε μόλις μήνας κατωρθώθη νά πλη- 
ρωθώσι τά ύπ’ αύτής προξενηθέντα κενά. Έκτοτε ούδέν πλέον 

' ευτυχώς δτετάραξε την κανονικήν πορείαν τής έκτελέσεως- τοϋ 
κολοσσαίου τούτου έργου.

Τάς σκηνάς καί τά .παραπήγματα τών 'πρώτων χρόνων 
διεδέχθησαν ήδη «ύρωπαϊκαί οίκίαι, τρία έκ τών στρατοπέ
δων έγένοντο άληθείς μικραί πόλεις μετά τών οδών τών, τών 
καταστημάτων των, πλατειών, κήπων καί τών ξενοδοχείων 
των. Ή Εταιρεία πανταχοΰ κατεσκεύασε μεγάλα και εύ- 
■ρύτατα εργοστάσια μεθ’.όλων τών μηχανημάτων, διωργά- 
νωσε νοσοκομεία μετά πάντωχ τών χρειωδών, άνήγειρεν εκ
κλησίας τών τριών θρησκειών, καθολικής ελληνικής καί μωα
μεθανικής, σχολεία διά τά τέκνα τών έργατών οϊτινες είχον 
μεταφέρει τάςοικογένειας των,και έσύστησε έν ταύτφ δέκα τα
χυδρομικά γραφεία καί άλλα τόσα τηλεγραφεία. ’Αλλά καί ή 
καλλιέργεια, τών αγρών δέν ήμελήθη, ήτις δοκιμασθεϊσα επέ
τυχε πανταχοΰ. Ή υπηρεσία τής μεταφοράς τοϋ ΰδατος καί 
τών τροφίμων διευκολύνθη βαθμηδόν έξαισίως διά μέσου καί 
αύτοΰ τοϋ ίσθμοϋ, ένθα άπειροι λέμβοι καί μαοϋναι διέτρεχον 
αύτόν έν τφ μέσω τοϋ δαιδάλου τών άτμηλάτων μηχανημά
των. Φάρος δέ, 56 μέτρων ύψους, έρριπτε τάς ακτίνας του 
είς άπόστασιν·22 μιλιών έν τη θαλάσση.

Αί θαυμάσιαι όμως αύται προσπάθειαι και τά υπεράνθρωπα 
άνα τήν έρημον ταύτηνκατορθώματα τών εύρωπαίων μηχανι- 
κώνόλίγον έλειψαννάμή κατορθωθηήέγκαινίασις τοΰ έργου κατά 
τήν προσδιορισθεϊσαν ήμέραν. Τό πε.πρωμένον φαίνεται λαμ
βάνει πάντοτε'τό σπουδαιότατου· μέρος έν άπάσαις ταΐς έπιχει- 
ρήσεσι. Τά άπρόοπτα ατυχήματα, ή καταστροφή διαφόρων 
μηχανημάτων, καί ή συνάντησις κωλυμάτων ύπό τό έδαφος, 
δέν επίτρεψαν νά φθάσωσι πανταχοΰ τό προσδιορισθέν βάθος 
έν τη κατασκευή τοΰ ίσθμοϋ, ότε δέ ή ημέρα καθ ’ ήν έπρό- 
κειτο νά διαβώσι τήν διώρυγα κατά προτίμησιν τά μέγιστα 
τών πολεμικών σκαφών πάντων τών μεγάλων κρατών τής 
Ευρώπης,'άφίκετο, και έδει ουτω νά έπισημοποιηθή ή με
γάλη αύτη εορτή, τό εργον δέν είχεν εντελώς περατ,ωθή.

Άπηάοΰντο έτι μήνες τινες. Καί όντως,· μόλις κατά τόν 
’Απρίλιον τοϋ 1870, ή ναυτική διώρυξ τοϋ Σουέζ παρεδόθη 
εις κανονικήν καί άκώλυτον ναυ’σιπλοίαν.

Άλλά κατά Νοέμβριον τοΰ 1869, δέν ήτο δυνατόν νά ά-. 
χαβληθή τό δοθέν έπισήμως συμβόλαιον εΐς τήν ύφήλιον, τής 
συνεντεύξεως δηλονότι έκεΐσε πάντων τών σκαφών τοΰ κό
σμου, καθότι ήδη πεντήκοντα ατμόπλοια φέροντα τούς αν
τιπροσώπους τών μεγάλων δυνάμεων άνέμενόν. έναγωνίως τήν 
όρισθεΐσαν στιγμήν τής διαπλεύσεευς. Οίοιοικηταί τών πλοίων 
είδοποιοϋνται τέλος, τό σημείου δίδοται, πάντες ετοιμάζον
ται, τά σκάφη λαμβάνουσιν ίρραρχικήν σειράν είς μίαν έκτε- 
ταμένην γραμ.μήν έξωθι τοΰ στομίου τοϋ ίσθμοϋ, όστις τη 
προτεραία έτι εύρίσκετο π'εφραγμένος ύπό τών πελόρίων εκεί-, 
νων μηχανημάτων, άτινα έλειτούργουν είς τήν έκβάθυνσιν, 
χωρίς νά προηγηθή όύδεμία δοκιμή, καί μή οδηγούμενα ούτε 

. ύπό πλοηγών. Ή γραμμή τών πλοίων τούτων προχωρεί έπι- 
βάλλουσα, σιωπηλώς πρός τό στομίου τοΰ νέου έργου, ούτι- 
νος ή επιτυχία· ή μή μέλλει όσον ούπω ν’ άπηχήση είς τά 
τέσσαρα πέρατα του κόσμου.

Ή στιγμή ήτο όντως πλήρης αγωνίας ένταύτφ δέ καϊ με-

φ. η

(ϊυνέχεια χαί τέλος)

Παρά δί τόν ισημερινόν είχον ανακαλύψει πολυαρίθμους 
λίμνας, τήν τοΰ Αλβέρτου, τήνΒικτωρίαν Νυάνζαν καί την 
Ταγκανίκαν. Ποια δμως ή μεταξύ αύτών σχίσις; 'Θ Νεί
λος εξέρχεται ίκ της λίμνης τοϋ ’Αλβέρτου, άλλα μήπως 
εχει μάλλον άπομεμακρυσμένην πηγήν; Τοιαϋτα ησαν τά τι
θέμενα τότε θέματα.

Τφ 1866 ό ιατρός έπανήλθεν είς ’Αφρικήν, τόν τόπον 
τοϋτον, δν ήδύνατο τφ οντι να θεωρή ώς δευτέραν αύτοΰ 
πατρίδα. Ουδόλως προΰτίθετο νά άκολουθήση τήν αύτήν τών 
προκατόχων άύτοΰ οδόν, θέλων άπ’ εναντίας νά φθάση προς 
νότον τάς π'ηγάς τοϋ αΐγυπτίου ποταμού· άναχωρήσας οθιν- 
τής Ζανζιβάρης μετά συνοδείας τριάκοντα άνδρων εφθασεν 
είς τήν εκβολήν τοϋ Ροβούμα. Άνήλθε τον ποταμόν τοϋτον 
μέχρι τής περί τήν Νυάνζαν λίμνην χώρας, άλλ’ ένταΰθα ά 
μικρός στρατός του ενεκα τών κινδύνων καί τών κόπων τοι- 
ούτου ταξειδίου έδραπέτευσεν έν συνόλιρ ούτως, ώστε ώραίαν 
τινά ημέραν έγερθείς · Λίβιγκστων εΰρέθη μόνος.

Κατόρθωσε νά σχηματίση νέον στρατόν καί κατά τόν Δε
κέμβριον τοϋ 1866 τόν βλέπομεν διατρεχοντα τό μεταξύ 
ςών λιμνών Νυώνζης καί Ταγκανίκας. Έπί ολόκληρα ετη 0- 
άκάματος περιηγητής έπλανάτο είς τάς απέραντους ταύτας 
ερήμους, έπιδοθείς ίδίως είς τήν μελέτην ποταμού τίνος ονο
μαζόμενου Χαμβήζι, ον ένόμιζεν ότι είναι ό αυτός πρός τόν 
Ζαμβίραν, άλλ’ όστις μετ' αύτόν φαίνεται ώς ό κύριος τοϋ· 
Νείλου.βραχέων. Έξήτασεν επίσης τάς όχθας τής Ταγκανί
κας, καί δέν άπείχεν ήδη ή πεντήκοντα έως εξήκοντα λεύγας, 
τών χωρών, άς ό Σπήκ έπεσκέφθη, ότε ή συνοδεία του τόν 
έγκατέλειψεν έκ νέου. Μόνος δέ στερούμενος παντός μέσου· 
ύπάρξεως, ώφειλε νά έπανέλθη είς τά ίχνη του, καί κατά. 
'Οκτώβριον τοϋ 1871, εύρίσκετο πάλιν έν Ούζίζι επί τών 
οχθών έτέρας λίμνης.

Οί άνδρες ούτοι τής συνοδείας του, οϊτινες τόν έγκατέλιι- 
ψαν, διέδωσαν τήν περί τοϋ θανάτου του φήμην. Ή ειδησις. 
αυτή αντήχησε καί έν Ευρώπη καί δέν ήξευρέ τις τί νά σκεφθή. 
πλέον. Τότε ό διευθυντής μεγάλης τινός έφημερίδος του Κή- 
ρυκος ΐήζ ΝΐαςΎόρχης όκ. Bennet άνέθηκεν είς τόν κ. Στάν-

ΔΑΒΙΔ ΛΪΒΙΓΚΣΤΩΝ

Τ,εϋ νά άνευρη τόν Λιβιγκστώνα, καί νά φέρη εις αύτόν συγ
χρόνως πληθύν αντικειμένων, ών εκείνος θα είχεν ανάγκην. 
Ό Στάνλιύ έξετέλεσε τήν αποστολήν του μετά τόλμης καί 
θάρρους απίστευτου. "Εφθασεν ευτυχώς είς Ούζίζι καί ήδυ- 
νήθη τέλος νά θλίψη τήν χεϊρα τοΰ δόκτορος, είς άναζήτη- 
<ϊΐν τοΰ οποίου ήλθε τόσω μακρόθεν.

‘Ο ιατρός είχε γηράσει, τό μέτωπόν του ήν ερρυτιδήμέ- 
νον, ό μύσταξ καί αί τρίχες του είχον λευκανθή. Οία χαρά 
απροσδόκητος δι ’ αύτόν τό νά δεγθή έπίσκεψιν άδελφοϋ Ευ
ρωπαίου παρ'' ού νά μάθη ότι δέν έλησμονήθη.

Άφ’ού διέτρεξαν όμοΰ έπί τινας μήνας τούς πέριξ τόπους, 
οί δύο φίλοι ώφειλον τέλος νά χωρισθώσι τήν 22 Φεβρουά
ριου 1862' ό ανταποκριτής' τοϋ Αηρυκυς τής Νιας 'Τόρκηζ 
έγκατέλειπε τό Ούζίζι όπως έπανέλθη είς τήν παραλίαν, ένφ 
•ό ηρωικός περιηγητής μας επαναλάμβανε τήν πρός τάς ανα
καλύψεις του οδόν. Άλλ’ ή υγεία του έπί μάλλον καί μάλ
λον έκλονιϊτο. Έξησθενημένος υπό τοΰ κόπου, καταβεβλη
μένος έκ,τών πυρετών, έπέτυχε τέλος διελθών τά πέριξ. τής 
Βανκουόλης λίμνης Εκτεταμένα έλη νά φθάση είς Ίλάλα, 
χωρίον πολυπληθές πρός νότον της λίμνης, πρωτεύουσαν τοΰ 
Σουλτάνου. Πλήν αί δυνάμεις του· εύρίσκοντο είς τό τέρμα 
των καί έδέησε νά τόν μεταφέρωσιν έπί φορείου.

Είς συμπλήρωσιν τής δυστυχίας του ό Σουλτάνος τής 
Ίλάλας ήρνεϊτο νά δεχθή τόν ασθενή. Έπριπεν. όθίν νά τόν 
μεταφέρωσι λεύγας τινας μακράν τοϋ αφιλόξενου τούτου τό
που. "Εκτισαν καλύβην έκ δένδρων, εν ή ίμεινεν επί τινας 
ημέρας έξηπλωμένος έπί άθλιου κραββάτου, παρ’ ω δέν εύ
ρίσκοντο ή οί δύο πιστότεροι δούλοι του, ό Σούσης καίΜαξβά- 
ρας. ‘Γπέφερε μετά γενναιότητας άζιοθαυμάστου, χωρίς ούδέ 
ψιθυρισμός νά έξέλθη. τών χειλέων του. Πρωίαν τινα είσελθών 
είς τό δωμάτιόν του ό εΐς τών υπηρετών του ευρεν αύτόν γόνυ- 
πετήπαρά τήν κλίνην. Κατ’άρχάς ένόμισεν ότι προσεύχεται, 
άλλά μετ ’ ού πολύ βλέπων αύτόν ακίνητον προσικάλεσε τόν 
συνυπηρέτην του, άλλά καί τών δύο όμως αί φροντίδες άπέ· 
βησαν έπί μ.αταίφ, διότι ό. Λίβγκστων είχε παραδώσει τήν 
ψυχήν. Ήτο ή 4ί Μαίου τοΰ 1873.

Τό σώμα του, ταριχευθέν τή επιμελείς τών ύπηρετώντου, 
μετεκομίσθη είς Ζανζιβάρην καί έκεΐθεν εΐς Άγγλίςην, όπου 
μετά πανηγυρικήν κηδείαν κατετέθη εν τή μονή τοϋ Ουε- 
■στμίνστερ είς τάφον φέροντα τήν έξης επιγραφήν :

ΔΑΒΙΔ ΛΙΒΙΓΚΣΤΩΝ
Γιΐ'νηθιΐς er BAarzvp Δαραρχονρ (Σχωιίας) 

Τήν 19 Μαρτίου 1817

Άποθανων ΐ-ν 'ΙΛ,άΛα fKevr^ixrie ’Χφρικϋίΐ

Τήν 4 Μαίον 1873
Φρίκ.

ΑΙ ΝΕΦΕΛΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΓΣ

&1 ΝεφεΛαι ώ; γνωστόν συγκαταριθμοΰνται μετά τών θιασωθέντων 
όραμάτων τοΰ Άριστοψάνους. Άλλ' ή λέξις μόνη συτη μάς ύπεν- 
θυμίζει τήν ίίκην τοΰ Σωχράτους, καί τήν άνίχαθεν διασπαρεΐσαν 
κοινήν γνώμην, τήν παριοτώβαν τόν ποιητήν ώς πρωταίτιον δήθεν 
τοΰ θανάτου του φιλοβόφου ή μάλλον εϊπεϊν τοΰ. τέκνου τούτου τής 
σοφίας Σωχράτους.

Ό Αίλιανός (άγνοείςχι δ’ έπί τίνι ίπιρειδόμινος) λέγει, ίιι οί άμφί 
τό.ν Άνυτον (τοΰτέσιιν 4 “Ανυτος καί ό Μέλινος), θέλοννες νά προ- 
μαντεΰβωσι . τό άποτέλεσμα της μελλούσης αύτών κατηγορίας χατά 
τοΰ Χωκράτους, κατέπεισαν (διά χρηματικής βιθαίως άμοιβής) τδν 
Αριστοφάνη», ΐνα ποιήβη κωμωδίαν διαβύρουσαν καί λοιδωοοΰσαν 
αύτόν, δπως διεγείρωοι τό πλήθος κατ’αύτοΰ: «’Επετίθεντο τώ Χω· 
κράτει καί επεβούλευον οί άμφί τόν Άνυτον... Έκ τούτων ουν έβου- 
λήθησαν πείραν καθείναι δπερ τής κατ' αύτοΰ διαβολής . . . Τί ούν 
έπινοοΰσιν ; Άρισωφένην τόν τής κωμιρδίας ποιητήν, άναπείθουσι 
κωμιρδήσαι τόν Σωκράτην κτλ.» (Αίλίαν. βιβλ. Β’. Π1-).

Έν τή ύποθέσει ταύτη, αί Neyfaai ώφειλον νά παρασταθώσιν it 
ή δύο τούλάχιστον έτη πρό τής δίκης, ίπως οί κατήγοροι, έπωφελού- 
μενοι ύπό τής τοΰ δημοσίου άποστροφής έπιφέρωσι κατά τοΰ Σω- 
κράτους τήν καιρίαν πληγήν. Άλλ’ ή παράστασις τών Νεφελών έγέ
νετο κατ’ αΰθεντ»άς μαρτυρίας τό ά. έτος τής 89ης Όλυμπιάδος, ήτοι 
424 έτη π. χ., ή δί καταδίκη καί θάνατος τοϋ Σωκράτους, τό δ’. 
<εος τής 94ης, ή το ά. τής 95ης Όλυμπιάδος, ήτοι περί τά 480 ή 

399 έτη π. X. Τό δ’ άχριβέ; τής χρονολογίας καταφαίνεται καί έν 
αύτφ τφ δράματι, έ,θκ δ ποιητής όμιλεί περί τοΰ Κλέωνος ώς έτι 
ζώντος. Ό δέ δημαγωγός ούτος άπέθανε, κατά τόν θουκυδίδην, τό 
Ιβον έτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, συμπίπτον πρός τόγ. έτος 
τής 89ης Όλυμπιάδος. Όθεν τοΰτο άρχει όπως άθωώοη τόν Άριβτο- 
φάνην άπό πάσης ύπό τοΰ Άνύτου καί Μελίτου δωροδοκίας. Πρός δέ 
τούτοις καί έν τφ «Εύθύφρονι» τοΰ Πλ.άτωνος, συγγραφέντι πολύν 
χρόνον μετά τήν ρηθεΐσαν κωμφδίαν, άναφέρετομ περί τοΰ Μελίτου 
ώς νέου Ι'τι άνδρός.'

Άλλ’ όμως, εί καί δ ποιητής δικαιολογείται έν μέρει κατά τής 
κοινής έπιμέμψεως, δέν έπιζητοΰμεν ν’ άθωώσωμεν αύτόν έξ όλοκλή- 
ρου ώς πρός τό άποτέλεσμα, καθότι αί έν τφ δράμάτι ένοχοποιήσεις 
τοΰ φιλοσόφου ήδύναντο νά προπαρασχευάσωσι σπουδαιότερου τήν 
κατηγορίαν, μεμιγμέναι οΰσαι μετά πλείστων όσων χλευασμών. At 
κατά τήν δίκην γενόμεναι αίτιάσεις είσί σχεδόν αί αύταί οίχι καί έν 
τή κωμφδία,; ήτοι: τούς re'ovc, nef>ie<f>f0vei rai>C
τησ iratplioc, »ίσηγΰ reove ffcove. .. κτλ»

Ποια λοιπόν τά αίτια τά παρακινήσαντα τόν Άριστοφάνην, ΐνα 
ούτως σφοδρώς έπιτεθή κατ’ άνδρός σοφού, καί μέχρι τοΰ νΰν θεω- 
ρουμένου ώς αυτουργού μεγάλης ήθικής μετακοσμήτεως, ώς άναμο- 
ρφωτοδ τής άνθρωπότητος; ’Ιδού αύτά.

Υπήρχε κατά τήν έποχην Ικείνην φανερά διαμάχη μεταξύ φιλο
σόφων καί κωμικών ποιητών καί οΰτω μετά τών διαιρούντων τάς Α
θήνας πολιτικών κομμάτων συνεβάδιζον καί τά φιλοσοφικά. Οί φιλό
σοφοι κατηγόρουν τήν βωμολοχίαν καί άναισχυνείαν τών κωμικών, 
οδ >01 δέ πάλιν διέσυρον έν τφ θεάτρω τάς λεπτολογίας καί λογομα · 
χίας τών άντιπάλων των. Ό φιλόσοφός Ίππων ό έκ τής νήσου Μήλου 
κατηγορηθείς ώς άθεος ώς καί άλλοι τινες περιυβρίσθησαν ύπό τών 
κωμικών ποιητών Κράτητος ,καί Αιφίλου Ό Ελπολις καί ό Άμι- 
ψίας ίέν έφείσθησαν άστεϊσμών κατά τοΰ Σωκράτους έν ταΐς κωμωδί- 
αις αύτών. Ό δέΣωκράτης άπροκκλύπτως καί άναφανδόν άνεκήρυττε 
τήν όλιγωρίαν καί περιφρόνησίν του πρός τούς άναιδεΐς τούτους γελοι- 
ασμοός· Άλλως τε ήτο φίλος τοΰ Εύριπίδου,έλέγιτο μάλιστα δτι έ- 
δοήθει αύτόν είς τήν σύνθεσιν τών τραγωδιών του. Ο Αριστοφάνης 1 
λοιπόν,δστις δεν έφείδετο τοΰ Εύριπίδου,ήτο δυνατόν νά μή έκτοξεύση 
καί κατά τοΰ φιλοσόφου τάς λιδωρίας αύτοΰ ώς οί άλλοι ποιηταί ;

Ώς πρός τό ζήτημα έάν έν ταΐς «Νεφέλαις» ήθέλησε νά έμπαίξη 
αύτό μόνον τό άτομόν τοΰ Σωκράτους, έάν ελαδεν αύτόν ώς ύπο- 
γραμμόν έκπροσωπεύοντα τους σοφιστάς,άμφότερα δΰναταί τις νά ύπο·· 
θέση είς ποιητήν τοσούτφ λεξίπλοιιτον καί δεινόν περί τάς άσάειότητας.

Δημοτικός ών παρά τω Άθηναϊκώ λαώ, ,δ Σωκράτης έξήσκει τό 
έπάγγελμα τοΰ συνδιαλίγεσθαι καί φιλονεικεΐν μετά τοΰ τυχόντος, 
ότέ μέν έν ταΐς δημοσίας άγΟραΐς, ότέ δέ έν τοϊ; έργαστηρίοις τών 
κουρέων καί σκυτοτόμων. Τό σχήμα, τά ήθη καί ή οίκειότης τών 
λόγων και συγκρίσεων αύτοΰ παρεΐχον καλήν ΰλην τοϊς κωμικοί:, 
οϊτινες θηρεύοντες πάντοτε τόν τρόπον τοΰ κινείν τον γέλωτα, ούδένα 
σχεδόν σεβασμόν διετήρουν ώς πρός τά πρόσωπα. “Οθεν δέν ήτο δύ
σκολου νά προσάψη τις αύτφ χροιάν τινα γελοίου, καί ό Αριστο· 

; φάνης έπεσώρευσεν έπ’ αύτοΰ πλήθος χαρακτηριστικών, έξ ών οί άλ
λοι φιλόσοφοι ώφειλον βεβαίως ν' άπαιτήσωσι τό μέρο: των. Ουτω 
λοιπόν μετά σοφιστών έλογίοθη τό τέχνον τοΰτο τής σοφίας, ό ύπέρ· 
μαχος τής άρετής, κοί 6 άδιάλλαχτος αντίπαλος αύτών Άλλως τε ή 
μττ' έπιστασίας μελέτη τόΰ δράματος καί τή: Ιδέας έφ’ ής στηρίζεται, 
θέλει ίσως διαφωτίσει περί τής πορείας ήν έβάδιζε τό πνεύμα τοΰ 
ποιητοΰ χαι τών έντυπώσεων ύφ’ ών ώδηγεΐτο.

Ή άληθής ύπόθεσις τών Νεφελών είναι ή Ανατροφή· Τοΰτο δ' 
έναργώς καταδείκνυται έν τή θαυμασία έχεί·.η σκηνή, έν ή ό Αίχαιος 
και ό Άδικος λόγος προσωποπεποιημενοι συνερίζονται περί τοΰ τίς 
αύτών νά διρμορφώτη ·τήν καρδίαν τοΰ νέον Φειδιππίδρυ Ένταΰθα 
ό ποιητής παρουσιάζει δύο άντιθέτονς διδασκαλίας. Βλέπει τις άφ’ 
ένός τόν Δίκαιον νά αίτιάται καί νά έπιπλήττη τόν Άδικον ώ; παρα
κωλύονται τούς νέους νά φοιτώσιν είς τά Σχολεΐχ καί διαφθείροντα 
αύτούς, καί συγχρόνως νά έξκίρη τό άρχαϊον τής άνατριφής σύστημα· 

'αύτό έχεϊνο, λέγει, δπερ έμόρφωοε τούς έν Μαραθώνι μαχητάς, καί 
έδίδαξεν αύτούς τήν δικαίοεύνην καί μετριότητα. Τό δ’ Αξιόλογου 
τοΰτο χωρίον πρός τοΐς, άλλοις ύποδείχνυσιν, ότι οί τρεις βαθμοί τής 
στοιχειώδους έκπαιδεόσεως ήσαν τόιε τά μαθήματα το ΓραμματιστοΟ, 
παρά τφ όποίω οί παϊδες έμάνθανον τό άναγινώσκειν καί γράφειν, 
τοΰ Κιθαριστοΰ, ήτοι Μουσικοδιδασχάλου, καί τοΰ Παιδοτρίβου ή 
διδασκάλου τής Γυμναστικής- Πρός τό σύστημα τοΰτο άντιπαρατίθησιν 
ό Αίκαιος τό τοΰ άντιπαλου του, οδτινος τά έπακόλουθα ήσαν άπλώς 
φλυαρίαι, ήθών. διαφθορά καί π-,εΰμα στριψοδιχίας Άφ’ ίτέρου ό 
Άδικος έξαίρει έχθειάζων τήν νέαν.αύτοΰ μέθοδον, τήν περ έχουσαν 
καί τό πολύτιμον πλεονέκτημα τοΰ κερδίζειν πάσαν άδικον ύπόθεσιν 
χαί διαφθοράν. Άλλ' έν τώ διαλόγω τούτω πρόκειται μόνον περί 
τών πρώτων βαθμών.τής άνατροφής, ένώ καθ’ δλον τό ύπόλοιπον 
μέρος τόΰ δράματος ή καθαυτό Ιδέα έστίν ή έπίχρισις τών διδασκα
λιών χαταλαμβχνουσών τήν νεότητα, εύθυς άμα είσήρχειο εί; τό 
στάδιον τού βίου.

Άλλ’ έν τφ μέσω τής τότε δημοχρατικής τών 'Αθηνών κυβερνή- 
σεως, ής τό μέγιστον έλατήριον ήτο ή ρητορική, πας ό έπιθυμών ν 
άποκτήση έπιρροήν χαί μέρος έ«εργό < είς τά τής πόλεως ώφειλε νά 
ήναι είδήμων αύτής καί ρήτωρ καθ’ θλην τήν σημασίαν τής λέξεως. 
Ήάξιολογότης δ'αύτη τήςχάριτος τοΰ λόγου κατέστησεν αύτήν τέχνην

,
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πολύπλοκου ϊχουβαν κανόνας, σχολεία xal όόασχάλους πρός Ιντελή 
ίχμάθησιν αύτής. 05τω δ’ ή ρητορική χατέττη jxepoc άνχπόσπαστον 
και λίαν ούσιώδες τής Ανατροφής χαί συμπλήρωμα, ούτως είπεΐν, 
αύτής. Γινώσχομεν όπόσην περιουσίαν όπίχτησαν οί ρήτορες χαι ό- 
πόβης Απήλαυον ΰπολήψεως χατ’ άρχάς. Άρχει πρός τοΰτο ν' άναφέ- 
ρ»μεν τό όνομα τοΰ ’(οοχράεους. Τέχνη λοιπόν καλλιεργούμενη μετά 
τοσούτου ζήλου έμελλεν έντός ολίγου νά διυλιοθή χαί λεπτυνθή.’Αλλ' 
αί καταχρήσεις αύτής δέν ίβράδυναν ν’ άναφανώσι- Τά μαθήματα 
των ρητόρων μετέπεβον είς έπιχερδή άγυρτείχν,· εί? τέχνην του τά 
Ιναντία διϊαχυρίζειθαι καί άμφιτβητεΐν. Οί ρήτορες έδίδασχον χάριν 
τοΰ χρήματος, τό χερδίζειν τάς άδικους Υποδέσεις. Τά δέ κοινά αύτών 
έπιχειρήματα περί δικαίου καί άδίχου, περί κακίας καί άρετής, διέ 
σειον καί διετάραττον τάς ήδικάς -πεποιθήσεις, προ<αλουντα τήν^Α
πιστίαν κσί τόν πυρρωνυσμόν. 'Ιδού τό έργον τών σοφιστών. Μετά 
τών διδαγμάτων αύτών συνεμίγνυτο πολλάκι: χοί ή έπίδειξις τών 
φιλοσοφικών γνωμών χαί τών έν τή έποχή έ«είνη μάλλον εύΐοχι- 
μούντων συστημάτων περί τής δημιουργίας τοΰ παντός. "Οθεν τών 
κοσμογονιών τούτων βιγουσών όντως έχ τοΰ σύνεγγυς τήν μυθολογίαν, 
ή θρησκεία τοΰ Κράτους συμπεριείχετο έν τνΐς συζητήσεσιν αύτών. 
Εκ τούτου λοιπόν ή ένοχοποίησις περί εισαγωγής νέων χαί περιφρο· 

νήσεως τών πατρώων θεών καί αί περί άσεβείας καί άθείας αιτιάσεις.
Δυνάμεθα δ έντεΰθεν νάσυναγάγωμεν όπόσον ταΰτα πάντα συνω- 

θούμενα συνεχίοντο έν τφ πνεύματι τοΰ Άριστοφάνους καί Sti ρή
τορες, ονφισζαί, φιλόσοφοι, ασεβείς καί διαφθορείς νεότητος, παρί- 
σταντο ένώπιόν του ώς έν καί τδ αύτό-— "Οθεν ή άνατροφή ήν εδιδον 
τοι: νέοις Άθηναίοις είναι ή κυρία ύπόθεσις αύτοΰ. .

Άλλως τε ό άναγινώσκων τάς «Χεφέλσς» δέν δύναται νά μή 
βαυμαβη τό εύφραδές χα’. γλαφυρόν τών στίχων, καί τόν Αττικισμόν 
τής γλώσσης αύτοΰ, ότέ μέν χαριέσσης καί έπαγωγοΰ, ότέ δέ ίσχυ- 
ράς καί συγκινητικής· Πρός δ’ άπόδειξιν τοΰ ύψους τών Ιδεών τοΰ 
ποιητοΰ, άρχει ν’ άναφέρωμεν άνταΰθα τά δύο ταΰτα τεμάχια τοΰ 
χορού τών Νεφελών.

Α'.

'Αέναοι ΝειφεΛαι
αρθ&μεν φανεραι, δροαεράν φύσιν είάγητον 
πατρος απ’ ωχεανου βαρναχεος 

ορίων χορνφας ε#ι
δενδροχομους, ίνα 

τη-ίεφανεϊς σκοπιάς άφορώμεθα 
καρπούς τ’ άρδομεναν ίεράν χθο'να 
χαί ποταμΰιν ζαθεων χε-Ιαδήματα 
χαι πο'ντον χεΑάδοντα βαρνθρομον.Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ Ή
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ

(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΒΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ ) 

(Συνέχεια· ϊδε προηγούμ. φύλλον)

Ό Νεαπολίτης ήπατάτο. ‘Ο Κυπριανός δέν ητο άνθρω
πος να πολυφοβήται, ώς διετείνετο. Διακόσια βήματα άπό 
τοΰ σημείου, όπερ τφ εΐχεν ύποδειχθή, άνεγνώρισβ μέ τίνα 
έπίφοβον μυρκηκοφωλεάν είχε νά κάμη. Ήσαν έν αΰτή είς 
φοβερός λέων, μία λέαινα καί τρεϊς λεοντιδεϊς, έπί τοΰ εδά
φους συνεσπειρωμένοι, ώς γαλαϊ, καί οΐτινες μακαρίως έκοι- 
μώντο ύπό τόν ήλιον.

Είς τόν θόρυβον τών πετάλων τοΰ Ταμπλάρ ό λέων ήνοιξε 
τούς οφθαλμούς, ανύψωσε τήν υπερμεγέθη κεφαλήν του καί 
έχασμήθη, δεικνύων μεταξύ διπλής σειράς τρομερών όδόντων 
φάρυγγα, έντός τοΰ οποίου παιδίον δεκαετές ήδύνατο νά έξ- 
αφανισθή ολόκληρον. Είτα προσέβλεψε τόν ιππέα, δστις είχε 
σταματήση είκοσι βήματα άπό τοΰ λέοντοςί

Ευτυχώς, τό άγριον ζφον δεν έπείνα, διότι άλλως δέν θά 
έμενε τόσον άδιάφορον.

Ό Κυπριανός, τήν χεΐρα έπί τοΰ όπλου έχων·, άνέμεινεν 
έπί δύο ή τρία λεπτά τήν καλήν διάθεσιν τοΰ ίκλαμπροτά- 
του λέοντος, άλλά βλέπων, ότι ούτος δέν ήσθάνετο τήν επι
θυμίαν ν’ άρξηται τών εχθροπραξιών, δεν έπεθύμησι νά τα- 
ράξη τήν ευδαιμονίαν τής άξιολόγου ίκείνης οικογένειας, καί 
στρε'ψας τόν χαλινόν,επανήλθε τριποδίζων πρός τούς συντρό
φους του.

Ούτοι, ήναγκασμένοι ν’ άνομολογήσωσι τήν ψυχραιμίαν

"Ομμα γαρ αΐθερος αχάματον πεΛαγεΐται 
μο.ρμαρ’αις εν avfalc.

ΆΛΛ’ αποσςισάμεναι νέφος όμδριον 
αθανάτως ιδέας επιδωμεθα 
τηΛεσχάπω δμμαζι γαίαν».

ήτοι·
«’Αέναοι Νεφέλκι, έκ τοΰ κόλπου τοΰ σφοδρώς ήχοΰντος πατρός 

ήμών Ώκεανοϋ ας ύψωθώμεν φανεραί, έν δρόίω έλαφρά τε καί. 
λαμπρά έπί τάς κορυφάς τών ύψηλών καί κατασκ'.ων όρέων, δπόθεν 
Ανακαλύπτονται ήμϊν μαχρόθεν τά τηλεφανή Ακρωτήρια, ή ίερά γή, 
ή βείθουσα καρπών, ή ροή τών θείων ποταμών, καί ή βαρέως αν
τηχούσα θάλασσα. Τδ Ακάματον δμμα τοΰ κόσμου τώρα λ·'μπει δι’ 
έξαισίου φωτός Διαλυσάμεναι λιιπδν τήν περιχαλύπτουσαν ήμάς 
βροχεράν όμίχλην, άς παρουσιασθώμεν έπί τής γής χαί εηλεσχΟ— 
πήσωμιν αύτήν έν τή άθανάτφ ήμών καλλονή»·

Β’.
((.Παρθένοι ομβροφοροι 

εΛθωμεν Λιπαράν χθόνα ΠαΛΛάδος, ενανδρον γαν 
Κεχροπος δψο’μεναι ποΛυήρατον 
ον σέβας άρρητων ίερων, ίνα

μνσιοδόχος δάμος
εν τεΛεταΐς άγίαις άναδείχνντίιι. 

ονρατίοις ζε θεοίς δωρήματα 
ναοί δ’ υψιρεφείς χαί άγά-Ιματα,' 
χαι προσοδοι μαχάρων ίερωταζαι, 
ενστίφανοι τε θεών Θνσίαι. θα.Ιία τε 

παττοδαπαΐς εν όίραις 
ήριτ επερχομε'νω βρομία χάρις 
ενχεΛάδων τε χορών ερεθίσματα 
χαι μοΐίσα βαρόβρομος ανΛΖν.»

ήτοι.
«Τήν βροχήν φέρουσαι Παρθένοι, προσέλθωμεν Γνα έπισχεφθώμεν- 

την λιπαράν χώραν τής Αθήνας, τήν άξιέραστον καί «ύανδρον γή*  
του Κεχροπος, ένθα άναδείκνυται ή λατρεία τών ιερών μυστηρίων 
και ο μυσταγωγδς δόμος τών άγιων τελετών, αίτε προσφοράς πρός 
τους ουρανίους θεούς, οί υψηλήν οροφήν έχοντες ναοί, καί τά αγάλ
ματα αυτών, αί ίερώταται θρησχευτικαί πομπαί, τά λαμπρώς ε
στεμμένα θύματα τών θεών, αί πανηγΰβεις αί έν παντί καιρώ τοΰ 
έτους, ή κυθ’ έκαστον έαρ εορτή τοΰ Βάκχου, τών εύκρότων χορών 
ή τερπουσα άμιλλα καί ή βαρυηχοΰσα ευφροσύνη τών αυλών».

Ε. Γ.

καί την τόλμην του, τόν ύπιδε'χθησαν δι’ άνευφημιών.
-Θά έχανα τό στοίχημά μου, κύριε "Ιλτων, άπήντησεν· 

απλώς ο Κυπριανός.
Τήν αυτήν νύκτα έφθασαν, ϊνα σταθμεύσωσιν, εΐς τήν δε

ξιάν όχθην τοΰ Λιμποπό.
Ένταΰθα ό Φρίεδελ έπέμενεν, όπως άλιεύση //’ώ τηγανιά, 

παρά τάς συμβουλής .τοΰ "Ιλτωνος.
— Ο τόπος ούτος είνε πολύ νοσώδης, σύντροφε; τφ ελε- 

γεν ούτος. Ξεύρετε, ότι είς τό Bucb-Βέλδ δέν πρέπει ούτε- 
να μένη τις μετά τήν δύσιν του ήλιου εις τήν άκραν τών ρε- 
όντων ύδάτων, ούτε........

— Μπά! μπά! "Εχω ίδεϊ πλείστους όσους! άπήντησεν ό- 
Γερμανός μετά τοϋ πείσματος, τοϋ προσιδιάζοντος τφ έ- 
θνει του.

— Έ ! άνέκραξεν ό Πανταλάκκης, καί τί κακόν δύναται 
τις νά πάθη, μενών είς τήν όχθην τοΰ ύδατος μίαν ή δύω 
ώρας; Δέν μοΰ συνέβη νά διέλθω έδώ ήμισείας ήμέρας, βε- 
βυθισμένος μέχρι μασχαλών, όταν μετέβην διά κυνήγιον· 
νησσών ;

— Δέν είναι καθόλου τό αύτό ! έπανέλαβεν ό “Ιλτων, πλη- 
σιάζων τόν Φρίεδελ.

— "Αδικα χάνεις τά λόγια σου !.... άπήντησεν ό Νεαπο- 
λίτης. ’Αγαπητέ μου "Ιλτων, θα κάμητε καλλίτερα νά ζη— 
τήσητε τό κουτί μέ τόν τριμμένον τυρόν διά τά μακαρόνια- 
μου, παρά νά έμποδίζητε τόν σύντροφόν μας άπό τοΰ νά ψα· 
ρεύση έχός πιάτον ψάρια! Τοΰτο θά ποικίλλη τουλάχιστον τήν- 
τακτικήν μας.

Ό Φρίεδελ άπήλθε, χωρίς ούδέν ν’ άκούση, καί έβράδυνε- 
τόσφ πολύ νά ρίψη τά δίκτυά του, ώστε ήτο περί λύχνων 
άφάς, όταν έπανήλθεν είς τήν κατασκήνωση*.

’Εκεί ό έπίμων αλιεύς έγευμάτισε μετ’ όρέξεως, άτίμησεν, 
ώς καί όλοι, τούς ίχθΰς, οΰς ήλίευσε, παρεπονέθη όμως ότι

ήσθάνετο ρίγη πυρετοϋ, ότε κατεκλίθη έν τφ βαγονίω πλησίον 
τών συντρόφων του.

Τήν έπομένην, άμα τή ανατολή τοϋ ήλιου, ότε ήγερθη- 
σαν ινα άναχωρήσωσιν, ό Φρίεδελ επασχε δεινώς έξ ίσχυροΰ 
πυρετοϋ, καί τφ ήτο αδύνατον νά ίππεύση. Άπήτησεν έν 
τούτοις, όπως έξακολουθήσωσι τήν πορείαν, βεβαιών ότι θά 
ήτο κάλλιστα έπί τοΰ άχυρου, είς τό βάθος τής άμάξης.Έ· 
πραξαν, ώς ήθελε.

Τήν μεσημβρίαν παρελήρει.
Είς τάς τρεϊς άπέθανεν.
Ή άσθένειά του ήτο πυρετός διαλείπων, κακοηθέστατου 

χαρακτήρος.
Πρό τής τοιαύτης αιφνίδιας τελευτής ό Κυπριανός δεν ή- 

δυνήθη νά μή σκεφθή, ότι ό 'Αννίβας Πανταλάκκης διά τών 
κακών συμβουλών του ύπιΐχεν έπί τφ συμβεβηκότι ευθύνην 
έκ τών βαρυτήτων. Άλλ’ ούδείς έφαίνετο διατεθειμένος νά 
κάμη τοιαύτην σκέψιν, έάν αύτός δέν τήν έκαμνε.

— Βλέπετε, πόσον είχον δίκαιον νά λέγω, ότι δέν πρέπει 
νά περιφέρηταίτις είς τήν όχθην 
τοΰ ύδατος έν ώργ νυκτός ! ήρ- 
κέσθη νά έπαναλάβη φιλοσοφι- 
κώς ό Τζέϊμς "Ιλτων.

Έσταμάτησαν έπί τινας στι- 
γμάς, όπως ένταφιάσωσι τόν 
νεκρόν, ον δέν ήδύναντο νά άφή- 
σωσιν είς τήν διάκρισιν τών α
γρίων ζφων.

Ήτο ούτος είς τών αντερα
στών του, σχεδόν έχθρών, καί 
έν τούτοις ό Κυπριανός βαθέως 
συνεκινήθη,επιτελών τά ύστατα 
πρός αύτόν καθήκοντα. Τό θέ
αμα τοΰ θανάτου πανταχοΰ 
τόσφ σεβαστόν καί τόσον επί
σημον, φαίνεται προσλαμβάνον 
έν τή έρήμφ νέαν τινά μεγαλο
πρέπειαν. Παρουσύγ τής φύσεως 
μόνης, ό άνθρωπος αισθάνεται 
πλειότερον ή άλλαχοΰ τό άφευ
κτου τέλος. Μακράν τής οικο
γένειας του, μακράν πάντων 
εκείνων, οΰς άγαπφ, ή σκέψις 
του πετφ μελαγχολικώς πρός 
αύτούς. Διελογίσθη, ότι καί αυ
τός ϊσως θά έπιπτεν άσθενής έν 
τή άπεράντω έρήμφ, ίνα μηδέ
ποτε έγερθή, ότι καί αύτός ο
μοίως θά ητο τότε τεθαμμένος 
ένα πόδα ύπό τήν άμμον, μέ 
μίαν έπ’ αύτήςγυμνήν πέτραν,
καίδτιούδένα θά είχεν, όπως τον συντροφεύση κατά τήν ΰστά- 
τηντοΰ θανάτου στιγμήν, ούδέτά δάκρυα αδελφής ή μητρός, 
ουδέ θλίψιν ένός καν φίλου. Καί μετάγων έπί.τής ιδίας αύ
τοΰ καταστάσεως μέρος τοΰ οίκτου, δν τώ ένέπνεεν ή τύχη 
τοΰ συντρόφου του, τφ έφάνη, ότι ήτο κατά τι αύτός ό ϊ- 
δεος, όστις ένεκλείετο έν τφ τάφφ έκείνφ!

Τήν επιούσαν τής πένθιμου ταύτης τελετής, ό ίππος τού 
Φρίεδελ, δστις ήκολούθει προσδεδεμένος οπισθέν τής άμάξης, 
επαθεν έκ τής άσθενείας τοΰ Βέλδ. ’Εδέησι νά τόν έγκατα- 
λείψωσι.

Τό πτωχόν ζφον 'δέν έπίζησεν ή ώ.ας τινας τοΰ κυ
ρίου του!
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ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΤΟΤ ΛΙΜΠΟΠΟ

Έχρειάσθησαν τρεϊ; ήμέραι έρευνών καί βολιδοσκοπήσεων 
ίνα εΰρωσι δίοδόν τινα διά μέσου της κοίτης τοϋ Λιμποπό- 
Ήτο αμφίβολον έτι, άν θ’ άνεκάλυπτον ταύτην, άν μή Κά·

φροι τινές τής φυλής τών Μακαλάκκας, οΐτινες περιεφέροντο 
είς τήν όχθην τοΰ ποταμού, δεν έπεφορτίζοντο νά όδηγήσωσε 
τήν άποστολήν.·

Οΐ Κάφροι ούτοι είσιν έκ τών δυστυχών Ειλώτων, οΰς ή 
ύπερτέρα φυλή τών Βετσουάνας έχει ύπό δουλείαν, κατα- 
ναγκάζουσα αύτούς είς εργασίαν άνευ αμοιβής τίνος, μετα- 
χειριζομένη αύτούς μετ’ εκτάκτου σκληρότητος καί, ότερ τό 
χείριστον, άπαγορεύουσα αύτοις, έπί ποινή θανάτου, νά τρώ· 
γωσι κρέας. Οί δυστυχείς Μακαλάκκας δύνανται έν ολη των 
τή άνέσει νά Φονεύωσιν όσα πτηνά απαντώσι καθ οδον, αλλ 
ύπο τόν όρον νά τά φέρωσιν είς τους δέσποτας καί κυρίους 
των. Ούτοι δέν τοϊς άφίνουν ή τά σπλάγχνα —σχεδόν όπως 
οί Εύρωπαϊοι κυνηγοί κάμνουν είς τούς θηρευτικούς κϋνάς των.

Πας Μακαλάκκας ούδέν κέκτηται ίδιον, ουδέ πλεκτο- 
καλύβην τινά ή κολοκύνθην ώς άγγεϊον. Είναι σχεδόν γυ
μνός, ισχνός, λιπόσαρκος, φέρων έν τφ ζωστήρι τά έντόσθια 
βουβάλου, άτινα θά ήδύνατο νά λαμβάνη κατά διαλείμματα 
διά τάς όργυιάς τών μαύρων άλλάντών, καί άτινα δέν είναιι, καί άτινα δέν είναι 

πράγματι ή οί αρχικοί ασκοί, έν 
οίς ευρηται ή προμήθεια τοϋ 
ύδατος.

Τό έμπορικόν πνεύμα τοϋ 
Βαρδίκ διεδηλώθη ευθύς έν τή 
τελείς τέχνη, μεθ ’ ής εγνω νά 
άποσπάοη άπό τών δυστυχών 
τούτων τήν ομολογίαν, ότι έκέ- 
κτηντο, είς τό πείσμα τής α
θλιότητάς των, πτερά τινα 
στρουθοκαμήλου, έπιμελώς κε- 
κρυμμένα ίν τινι γειτονικφ θά- 
μνφ. Τοϊς προέτιινε πάραυτα 
νά τά άγοράση, καί έδόθη πρός 
τοΰτο συνάντησις διά τό έσπέρας.

— "Εχεις λοιπόν χρήματα νά 
τοϊς δώσης δι’ άντάλλαγμα ; 
τόν ήρώτησεν ό Κυπριανός αρ
κετά έκπληκτος.

Καί ό Βαρδίκ, γελών φοβε
ρά, τφ έδειξε μίαν δραγμίδα 
χαλκών κομβίων, ύπ’ αύτοΰ 
συλλεγέντων είς ενα δύο μήνας 
καί άτινα έφερεν έν λινφ σακ- 
κιδίφ.

—Αύτά έδώ δέν είναι τίποτε 
σπουδαίου νόμισμα, άπήντησεν 
ό Κυπριανός, καί δέν δύναμαι 
νά έπιτρέψω νά πληρώσης τούς 
πτωχούς αύτούς άνθρώπους μέ 
δωδεκάδας τινάςπαλαιών κομ
βίων !

Άλλά τφ ήτο άδύνατον νά κάμη τον Βαρδίκ νά έννοήση 
«ατά τί τό σχέδιόν του ήτο επίμεμπτου.

— Έάν οί Μακαλάκκας παραδέχωνται τά κομβία μου^ώς 
άντάλλαγμα τών πτερών, άτινα εχουσι, τίς δύναται νά εύρη 
είς τοΰτο μομφήν ; άπήντα. Γνωρίζετε καλώς, ότι τά πτερά 
δέν τοϊς στοιχίζουν τίποτε, ϊνα τά συλλέξωσι. Δεν έχουν σχε
δόν τό δικαίωμα νά τά κατέχουν καί διά τούτο δεν δύνανται 
νά τά έπιδιικνύωσιν ή κρύφα. Εν κομβίον, έξ εναντίας, εί
ναι πράγμα χρήσιμον, χρησιμώτερον ένός πτεροϋ στρουθοκα
μήλου ! Διατί λοιπόν νά μοϋ ήναι άπηγορευμένον νά τοϊς 
προσφέρω δωδεκάδα ή μάλλον δύο ώς άντάλλαγμα ίσου α
ριθμού πτερών ;

Ή δικαιολογία ήτο πιθανή, αλλα δεν ηξιζε καί πλειότε
ρον. ’Εκείνο, όπερ ό νεαρός Κάφρος.δέν έβλεπεν. ητο, οτι οί 
Μακαλάκκας άπεδέχοντο τά χάλκινα ταΰτα κομβία, ούχί διά 
τήν χρήσιν, ήν ήδύναντο νά κάμωσι, καθότι δεν εφερον σχε
δόν ένδύματα, άλλά διά τήν άξίαν, ήτις ύπώπτευον, ότι θά 
ΰπήοχεν εις τά κυκλοτερή μέταλλα, τά τοσον αναλογικά πρός 
τά νομίσματα. Ύπέπεσαν οθεν έν τή περιστάσει ταύτη είς
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αληθή πλάνην. Ο Κυπριανός άν«γνώρισεν έν τούτοις, ότι η 
διαφορά ητο άρκετή, ίνα «ννοηθή υπό της τοιαύτης ίύφυίας
τοϋ αγρίου, λίαν δέ μεγάλη, ώς πρός τό άντικείμενον τής 
συναλλαγής καί τόν άφήκεν ελεύθερον νά «νεργήση κατά 
βούλησιν.

Τούτο έγένετο τήν έσπέραν υπό τό φέγγος πυρσών, όπερ 
ήνώχλει τήν έπιχείρησιν τού Βαρδίκ. Οί Μακαλάκκας «ίχον 
προφανώς σωτήριον φόβον, μή ήπατώντο ύπό τοϋ αγοραστού 
των, διότι δεν ηύχαριστοΰτο έκ τών πυρών, τών άνημμένων
ύπό των λ«υχών, καί «φθασαν πεφορτωριένοι δέσμας άραβο- 
•σίτου, ας ήναψαν, άφοΰ τάς «τοποθέτησαν κατά γης.

Οί αύτόχΟονες ούτοι παρουσίασαν τότε τά πτερά. τών 
’στρουθοκαμήλων καί ήρξαντο έξ«τάζοντ«ς τά κοιλία τοϋ 
Βχρδίκ.

Την στιγμήν εκείνην ήρξατο μεταξύ των, έν μεγάλη έπι- 
κουρίι^ χειρονομιών καί φωνών, μάχη έκ τών σφοδρότερων 
περί τής φυσεως καί τής αξίας τών μεταλλικών κύκλων.

Οΰδείς ηκουε λέξιν, άφ' ό,τι έλεγον έν τή ταχείς διαλέ- 
κτφ των· άλλ’ ήρκει νά έβλεπε τις τάς πλαδαράς μορφάς 
των, τούς εύγλώτους μορφασμούς των, τούς σοβαρούς θυμούς 
των, διά νά βεβαιωθή, ότι ή συζήτησις είχε δι’ εκείνους τό 
σπουδαιότερον ενδιαφέρον.

Αίφνης ή συζήτησις αΰτη, ή τόσον Ιμμανής, διεκόπη ύπ’ 
απροσδόκητου έμφάνίσεως.

Μαύρος υψηλού αναστήματος —περιβεβλημένος μετ’ άξι- 
οπρεπιίας παλαιόν τινα επενδυτήν έξ ερυθροί βαμβακίνου υ
φάσματος, τό μέτωπον περιεζωσμένον δι’ είδους τίνος δια
δήματος έζ έντερου προβάτου,όπερ οί πολεμισταί Κάφροι φε- 
ρουσι συνήθως —έξήρχετο εκ τών θάμνων, πλησίον τών ό
ποιων συνηγωνίζοντο διά την συναλλαγήν. Είτα, έπέπισε διά 
μεγάλων ξύλινων λογχισμών κατά τών Μακαλάκκας, ούς 
συνέλαβεν επ’ αύτοφώρω ένεργοίντας άπηγορευμένας πράξεις.

— ΟΛοπέπ!.... Ο Λοπέπ !.... ανέκραξαν οί δυστυχείς 
άγριοι, διασκορπιζόμενοι εις όλα τά μέρη, ώς σπείρα τις 
ποντικών.

Άλλ' «ίς κύκλος Μαύρων πολεμιστών έπεφάνη αίφνης έξ 
όλων τών βάτων καί περιεκύκλωσε την κατασκήνωσιν, πε- 

. ριέζωσεν αυτούς καί τούς συνέλαβε κατά την διάβασιν.
Ό Λοπέπ διέταξε νά κα'ταθέσωσι τά κομβία, τά διιφύ- 

λαξε μετ’ έπιμελείας ύπό τό φέγγος τών έξ αραβοσίτου δε
σμών καί τά «τοποθέτησε μετά προδήλου ευφροσύνης «ίς τό 
βάθος του δερμάτινου βαλαντίου του. Ειτα «προχώρησε προς 
τον Βαρδίκ καί άφοΰ άνέλαβ«ν έκ τών χεερών του τά πτερά 
τών στρουθοκαμήλων, μεταβιβασθέντα ήδη, έσφετερίσθη καί 
ταϋτα, ώς είχε πράξει καί διά τά κομβία.

Οί λευκοί είχον μείνει απαθείς θεαταί τής σκηνής ταύτης 
καί δεν πολυεγνώριζον, άν συνέφ«ρ« νά άνάμιχθώσιν «ίς αυ
τήν, ότε ό Λοπέζ έλυσε την δυσχέρειαν, προχωρήσας πρός 
αυτούς. Τότε, σταματών εις βημάτων τινών απόστασιν, τοϊς 
άπηύθυνε μετ’ αΰτοκρατορικοΰ τόνου αρκετά μακράν λόγον, 
εντελώς άλλως άκατάληπτον.

Ό Τζέϊμς "Ιλτων έν τούτοις,οστις ήξ«υρ« λέξεις τινάς τών 
Βετσουάνας, κατώρθωσε νά έννοήση την γενικήν έννοιαν τής 
δημηγορίας έκείνης καί την διεβίβασε πρός τούς συντρόφους 
του. Ή ούσία τοϋ λόγου έκείνου ήτο, ότι ό Κάφρος αρχηγός 
παρεπονεϊτο, διότι έπέτρεψαν «ίς τόν Βαρδίκ νά έμπορεύηται 
μετά τών Μακαλάκκας, οίτινες οΰδέν δύνανται νά «χωσιν 
έν τή ιδιοκτησία των. Περατών,διεκήρυττε τετιλεσμένην την 
κατάσχεσιν τών λαθραίων έμπορευμάτων,, καί ήρώτησε τούς 
λευκούς, άν είχόν τι νά τφ παρατηρήσωσι.

Μεταςύ τούτων, α'ι γνώμαι ήσαν διηρημέναι περί του τί 
εδει νά έπρατταν. Ό Πανταλάκκης ήθελεν, όπως ένδώσωσιν 
ένα μή συμπλακώσι μετά τοϋ Βετσουάνα αρχηγού. Ό Ίλ- 
των καί ό Κυπριανός, άναγνωρίζοντες έξ ολοκλήρου, ότι τό 
σύστημα τούτο ήτο καλόν, «φοβούντο μή, δεικνυόμενοι λίαν 
συνδιαλλακτικοί έν τή υποθέσει, έμπνεύσωσιν αυθάδειαν τφ 
Λοπέπ, καί Ισως—Ισως, άν έζώθουν.έπί μάλλον τάς αξιώσεις 
-των, προκαλέσωσιν άφευκτον οήξιν.

Έν ταχεΐ συμβουλίφ, γενομένω ταπιινή τή φωνή, συνε<· 

φωνήθη.όπως έγκαταλείψωσι τά κομβία «ίς τόν αρχηγόν τών 
Βετσουάνας, άλλά νά άπαιτήσωσι τά πτερά.

Τοΰτο ό "Ιλτων έσπευσε τά τφ έξηγήση, έν μέρει διά νευ
μάτων, έν μέρει δέ τή βοήθεια καφρικών τινων λέξεων.

Ο Λοπέπ έλαβε κατ’ άρχάς ύφος διπλωματικόν καί έφάνη 
διστάζων. Άλλα τό όπλον μέ τά Ευρωπαϊκά καψύλια, όπερ 
«βλεπε λάμπον έν τή σκιφ, τόν «καμεν αμέσως νά άποφα- 
σίση καί άπέδωκε τά πτερά.

Εκτοτε, ό αρχηγός ούτος, λίαν «ύφυής πράγματι, έδείχθη 
πολύ ευάγωγος. Προσέφερεν «ίς τούς τρεϊς λευκούς, είς τον 
Βαρδίκ καί τόν Λϊ δραγμΐδα έκ τής μ«γάληςτου ταμβακοθή- 
κης καί εκάθισ«ν είς το ύπαιθρον. "Εν ποτήριον ρακής, όπερ 
τφ προσέφερεν όΝεαπολίτης, ήρκεσεν, ΐνα τόν φέρη είς εύθυ- 
μίαν. Ειτα, ότε ήγέρθη μ«τά πάροδον μιας καί ήμισείας ώ
ρας, ήτις παρήλθεν έκατέρωθεν έν πλήρει σχεδόν σιγή, προέ- 
τρεψε τό καραβάνιον,ίνα τό έπισκεφθώσι την έπαύριον έν τφ 
κράαλ αυτού.

Τοϋ τό ΰπεσχέθησαν καί μετά ανταλλαγήν τινα χειραψιών 
ο Λοπέπ απεσύρθη μεγαλοπρεπώς.

Ολίγον μετά τήν άναχώρησιν όλοι κατεκλίθησαν, εκτός 
τού Κυπριανού, οστις, περιτυλιχθείς έν τφ σκεπάσματί του, 
«ρέμβαζε θεωρών τούς αστέρας.

Ήτο νύξ ασέληνος’ όλη όμως ήκτινοβόλει έκ τής μαρμα
ρυγής τών αστέρων. Τό πυρ ητο «σβεσμένον, καίτοι ό ν«αρος 
μηχανικός τό έπρόσεχεν.

Έσκέπτετο τούς οικείους του,οίτινες δεν άμφέβαλλον σχε
δόν τήν στιγμήν εκείνην, ότι τοιαύτη τις περιπέτεια θά τόν 
είχε ρίψει έν πλήρει έρήμφ τής Μεσημβρινής Αφρικής, τήν 
θελκτικήν ’Αλίκην,ήτις καί αυτή επίσης θά έθεώρει Ισως τούς 
αστέρας, πάντα τέλος τά πρόσωπα,άτινατφ ησαν προσφιλή. 
Καί άφιέμενος νά παρασυρθή έν τή ήδεία «κείνη ονειροπολή
σει, ήν εμπνέει ή βαθεϊα τής πεδιάδος σιγή, άπεκοιμήθη, ότε 
πλαταγισμός τις ώσεί πετάλων, είς θόρυβος παράδοξος, ερ
χόμενος έκ τού πλησίον μέρους, ένθα οί βόες τού ζεύγματος 
ένηυλίζοντο κατά τήν νύκτα, τόν αφύπνισε καί τόν «θεσεν έπί 
ποδός-

*0 Κυπριανός έφάνη τότε διακρίνων «ν τή σκιφ μορφήν χα- 
μηλοτέραν, άλλ’ «ΰρωστοτέραν τής τών βοών, ήτις άναμφι- 
βόλως παρήγεν όλον έκεΐνον τόν κρότον.

Χωρίς νά λάβη ύπό σπουδαίαν έποψιν ό,τε ήδύνατο νά 
συμβή, ό Κυπριανός ανύψωσε τήν μάστιγα, ήν «κράτει «ίς 
τάς χείράς του, καί διηυθύνθη φρονίμως πρός τό κτηνοτρο- 
φιϊον.

Δεν ήπατήθη. Ήτο έκεϊ, μέσφ τών βοών, απροσδόκητου 
ζφον, όπερ ήλθε νά ταράξη τόν ύπνον του.

Έν άφυπνώσει διατελών, πριν ή μάλιστα σκεφθή περί τοϋ 
πρακτέου, ό Κυπριανός ύψωσι τήν μάστιγα καί κατέφερεν ι
σχυρόν κτύπημα κατά τού ρόγχους τού παρεισάκτου ζφου.

Φοβερά ώρυγή άπήντησεν αίφνης «ίς τήν προσβολήν ταύ- 
την !... Ήτο λέων, πρός δν ό νεαρός μηχανικός προσεφέρθη 
ούτως, ώς πρός κϋνα.

Άλλά μόλις «σχ« τόν καιρόν νά θέση τήν χεϊρα έπί ενός 
τών περιστρόφων, άτινα «φερεν έν τή ζώνη,καί κάμη μίαν αί-' 
φνιδίαν παρέκκλισιν έκ τοϋ πλαγίου, τό ζφον, αφού έπέπεσε 
κατ’ αύτοΰ, χωρίς νά τόν βλάψη, έκρημνίζετο καί πάλιν πρό 
τής τεταμένης χειρός του.

Ό Κυπριανός ήσθάνθη τούς οξείς όνυχας αύλακίζοντας 
τάς σάρκας του καί έκυλίσθη έν τή κόνει μετά τού έπιφόβου 
ζώου. Αίφνης, εκπυρσοκρότησες αντήχησε. Τό σώμα τοΰ λέ- 
οντος έκειτο έν σφαδασμφ ΰψίστω, ειτα έξετάθη καί επανέ- 
πεσεν ακίνητον.

Ms τήν χεϊρα, ήτις τφ έμεν«ν έλευθέρα, ό Κυπριανός,χω
ρίς νά χάση τήν ψυχραιμίαν του,, δίηύθυνε τό περίστροφου 
κατά τού ώτός τού λέοντος καί μία σφαϊοα εκρηκτική τφ 
κατέθραυσε τήν κεφαλήν.

^’ΑκολουβίΤ)

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό κύριος Κ. . . πάντοτε έν έπιδείξ«σι καί μεγαλοπρ«π«ίζΐ 
διάγων, περιέπεσεν εσχάτως είς οίκονομικάς δυσχέρειας. 
Άδήμονών δε νά πληρώση τούς μισθούς τών υπηρετών του 
άπέπεμπεν αυτούς προφασιζόμενος, ότι δέν ίχτεΛοϋοι xa.lS>c 
την υπηρεσίαν των.

Εϊς τούτων πονειρότερος τών άλλων, προλαβών τφ λέγει:
— Κύριε, θά σας έγκαταλ«ίψω.
— Διατί; αφού είσαι τόσον καλός καί έκτελεϊς διόλου 

καλά τήν υπηρεσίαν σου ;
— Τό πιστεύω, Κύριε, άλλά σεις δέν έκτελεϊτε τόσον 

καλά τήν ίδικήν σας.
— ! I !............

Μεταξύ δύο συνευθυμούντων.
— “Ε ! πηγαίνομεν Κώστα;
—- Ναι, πηγαίνωμεν. ...
— Μ' έζάλισεν ή μπίρα. ...
— Ναι καί «μένα............
— Δεν κτυπάς νά πληρώσωμ«ν;
— Ναι, άμέσως. . . . (χάσμουρίζίται).
— “Ε ! παμ«;. . . .
— Πάμε....
— Στάσου νά πληρώσω....
— Οχι, έγώ θά πληρώσω. . .
Άμφότεροι παρατηροϋσι τόν ουρανον καί προσποιούνται 

αδιαφορίαν...
—· “Ε ! πλήρωσες;....
— Άμ! δέν μ’ άφησες............
— ! 1 !...........

Ύπό τοδ λογίου κάι συνίργάτον ήρ,ων κ. Ήλ. Γ. Οΐκονομοπούλου έξ«· 
δόβη τό έπί Ι65ομηκοντ«ιτηρίδι τής Έλλ- Έ0ν«γερσίας ίπ’αύτοΰ άπαγ- 
γελθέν ποίημα «ίς άσματα πέντί, κατά τήν εορτήν της 25 Μαρτίου 1891, 
εντολή τού « Όμιλο» τών Φιλομούβων» έν τή αιθούση αΰτοΰ, Ιι φυλλαδίω 
ζ.αλλ<τ«χνιχώς καί λιβογραφικώς «πιξ«ιργασμ4νω, ούτινος συνιοτώμεν την ά- 
νάγνωσιν, ώς μετά ζήλου καί θερμών αισθημάτων έξαίροντο; τα κατά τήν 
έπέτίιον ίορτήν.

— 'Αγγέλλεται ή εκδοσις σπουδαιοτάτου καί λίαν Ενδιαφέροντος υπό τόν 
τίτλον Οί δύο Πόλοι συγγράμματος, μέγα μέλλοντος παρ ’ ήμίν κενόν 
νά πληρώση.

Αί περιπέτειαι απάντων τών διά ξηράς ή θαλάσσης εξερευνησάντων τά δύο 
ταΰτα απρόσιτα τέρματα τής σφαίρας μας, ή σύγχρονος κατάστασις, ή πο- 
λιβιολογική'των σχέσις πρός τά πεπολιτισμένα έθνη, ή ιστορία, ή γεωλογία, 
ή βοτανική, ή ζωολογία κτλ. αί φοβεραί καταιγίδες καί οί πλέοντες ουρανο
μήκης πάγοι, αί νεώτεοαι παρατηρήσεις, ή πάλη τών στοιχείων πρός άλληλα, 
οί διεθνείς μετεωρολογικοί καί κληματολογικοί σταθμοί καί τά πορίσματα τών 
επιστημονικών παρατηρήσεων, τό πρόβλημα τής «Πολικής θαλάσσης» ή 
«Πολικής ξηράς» κτλ. μετά τών σχετικών αυτών εικόνων, εισίν τ' αντικεί
μενα άτινα έν λεπτομερεία, θά ε’κτεθώσι έν τώ έν λόγω Ιργφ ούτινος ή τιμή 
ώρισται εις φρ. 2,50.

__ 'Από 1ης προσεχούς Ιουλίου ϊ. ν. τίθεται εις Εφαρμογήν τό νέον τι- 
ίολόγιον τών τηλεγραφικών τελών μεταξύ πάντων τών έθνών τών άποτί- 

ούντων μέρος εις τήν Διεθνή τηλ. Σύμδασιν κατόπιν τής γενομένης κατά τό 
παρελθόν έτος έν Παρισίοις τηλ. Συνδιασκέψεως περί αναθεωρήσεως τών κα· 
νονεσσών καί τών τιμολογίων. Κατά τοΰτο τά τέλη μεταξύ τινων Κρατών 
ποΰ μίν ηΰξήθησαν, πού δε ήλαττώίησαν.

Έν τή Συνδιασκέψει ταύτη ή Γερμανία σφοδρώς ύπεστήριξε τήν ύπ’ αυ
τής γενομένην πρότασεν τής «λαττώσεως τών τελών,τής άφομόιώσεως αυτών, 
και τής καταργήσεως τών διεθνών πολύπλοκων λογαριασμών, ήτοι τής πα
ραδοχής συστήματος τηλεγραφικής άνταποκρίσεως δμο/ας τής ταχυδρομικής 
καθ’ ήν έκαστον Κράτος ήθελε εισπράττει πρός όφελος τον τά έκ του ΐδίου 
μόνον Κράτους τέλη τών έξερχομένων τηλεγραφημάτων. Πλήν τό ζήτημα 
άπεκρούσθη ύπό τής πλειονοψηφίας ώς πρόωρον καί άνέβαλε τήν συζήτησίν 
του είς μέλλουσαν Συνδιάσκεψιν.

—Μετά τήν διεξαγωγήν τών έσχάτως τελεσίέντων γυμναστικών αγώνων,ό 
βασιλεύς νπεσχέίη νά ύρίση ό Ιδιος τού Ιπομένου έτους τά βραβεία,ί δέ πρω
θυπουργός νά παράσχη είς τόν γυμναστικόν σύλλογον πάσαν δυνατήν συνδρο
μήν όπερ τής όσον ένεστι τελεσφορήσεως τοϋ «κοποΰ αύτοΰ,

— Ό έν Άλεξανδρείφ κ. Ι. Δημητρίου. αδελφός τού άποθανόντος Θ. Δη
μητρών, όστις διά διαθήκης του κατέλιπεν 60,000 φρ. καί είς τόν ενταύθα πρός 
διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων σύλλογον, άνέλαβε πάσας τάς δαπανας 
τής άνεγέρσεως του αυτόθι κειζομένου Ελληνικού νοσοκομείου.

—Πλήθος ακριδών ένέσκηψεν έν Άλγερίφ καί Αΐγύπτω, ώς καί «ίς πολλά

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

Τό γνωβι σαύτον οδηγεί πρός τήν αρετήν καί ή άρετή 
πρός τό γν&θι σαύτσν.

-*♦*
Ή ευγνωμοσύνη είναι τό μόνον άνθος^ όπερ διηνεκώς ή- 

δυτάτην έκπέμπει ευωδίαν, ουδέποτε δέ μαραίνεται, ούδέ- 
ποτ« άποφυλλίζέται.

■Hk
'Εάν ύπάρχη μισητή ελευθερία, αύτη είναι ή τών ηθών, 

άτε ίγγύτατα έχούσα τά όρια πρός τήν άκολασιαν.

·**■
Οί φίλοι «ίναί πολλάκις οί έπικινδυνωδέστατοι εχθροί. Ευ

τυχής έκεΐνος όστις γνωρίζει νά ίκτιμφ τήν ιερότητα τής φι
λίας καί την πίστην του φιλούντος αυτόν.

Τό άνθρώπινον πνεύμα είναι ή μόνη συνεκτική δύναμις, 
ή συνδέουσα το παρελθόν μέ τό μέλλον. Άνευ αύτοΰ ή άν· 
Ορωπότης οΰδ’ «να θά είχε σκοπόν ύπάρξεως, άνιυ αύτοΰ αί 
πράξεις ημών θά ήσαν Σφιγγός γρίφοι.

Ή ειλικρινής φιλία τοϋ άνδρός καί ή άδολος άγάπη τής 
γυναικός «ίσΐ τό επιστέγασμα τής ΰγιιοϋς κοινωνίας.

Ή προσευχή καί ή άρετή είσί δύο άδελφαί, αΐτινες σπα- 
νίως συναντώνται, διότι άμφότεραι φέρουσι ψιμμίθιον, όπερ 
άποκαθίστησιν αύτάς ξένας πρός άλλήλας.

*ί».

μέρη τής Ελλάδος. Προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει έν τή Φύσει σχετικήν περ 
τούτον καί ένδιαφέρουσαν νφ’ όλα; τάς επόψεις διατριβήν,

__ Αί έτήσιαι εξετάσεις τών μαθητών τού ορφανοτροφείου Χατζη-Κώστα 
διεξήχίησαν έφέτος λίαν ε’πιτυχώς καί λαμπρώς. Όμολογουμένως τό φι
λανθρωπικόν τοΰτο κατάστημα είναι έν έξ ε’κείνων τών έργων; ε’φ' α σεμνΰνε- 
ται ή νεωτέρα έλληνική πρόοδος, κατορθώσαντος τού ρέκτου διενθυντον κ. 
Γραφειάδου νά καταρτίση αυτό έπί τό εΰρωπαϊχώτερον. Τά έν αΰτώ τεχνικά 
καταστήματα,τό λεπτονργείον, β<δλιοδετεΐον, ΧαΟεκλοποιείον, ύποδηματοποι- 
«ίον, σιδηρουργιών κτλ-, προσείλκυσαν τόν γενικόν θαυμασμόν καί συμπά
θειαν. ’Ιδία τά σπουδαία έργα τοΰ λεπτουργείον τοΰ διενθυνομένοΰ ύπό του κ. 
Νταδίου είναι αξία παντός έπαινον καί ύποστηρίξεως, άμιλλώμενα πρός τά 
ευρωπαϊκά διά τε τήν παλλαισθησίαν, κομψότητα καί στερεότητα αυτών.

— Γενομένης προχθές ψηφοφορίας εν τώ πανεπιστημίω πρός εκλογήν πρυ
τάνευες διά τό προσεχές ακαδημαϊκόν έτος, έξελέγη δ κ. ΐϊαΰλος Ίωάννου κα
θηγητής τής περιγραφικής ανατομίας διά ψήφων 29·_ *

— Ό κερδώας τόν α' αριθμόν τοΰ λαχείου τών αρχαιοτήτων (20,000) εί
ναι ό έν Θήρα έμπορο; κ. (. Ν. Κοκκαλάκης. _

—Διά Β Δ. έπετράπη εις τήν έταιρείαν ιοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς-’Α- 
θηνών νά σονομόλογήση δάνειον μέχρι; f,500,000 διά τήν κατασκευήν τής 
δευτέρας γραμμής τοΰ σιδηροδρόμου τούτου. Ή ίκδοσις πρός δημοσίαν εγ
γραφήν θέλει γείνει τήν 15 τρ. διά 3 000 μετοχάς πρός 420 δρ. είς τρεις δό
σεις. καί .ή μέν πρώτη δρ. 50 «μα Τή έγγραφή, ή έτέρα έκ δρ- 200 τή 28 
Ιουνίου καί ή τρίτη έκ δρ. 170 τή 30 τοΰ αύτοΰ μηνός.

— Ύπό.όμάδος αγγλων δανειστών πατεσχέθησαν αί εισπράξεις τών πρα
κτορείων τής Παλαίας 'Ελληνικής 'Λτμοπλοϊκής Εταιρείας, ύπό έτέρων 
δέ έκ Πειραιώς υπεβλήθη αίτηάις περί κηρύξεως ε’ς πτώχινσιν αυτής. Τό

. διοικητικόν συμβούλιου τής 'Εταιρείας άφίκετ.ο έκ Σύρου ενταύθα πρός εύρεσιν 
χρημάτων καί αρσιν τής τε κατασχέσεως καί τής απειλούμενης πτωχευσεως.

—Λέγεται, ότι όμάς γάλλων κεφαλαιούχων έζήτησε πα^ά τή; Ιλληνικής 
κυδερνήσεως τό προνόμιον τής κατασκευής σιδηροδρόμου, οστις, άρχόμενος 
από τοϋ Πειραιώς, θά καταλήγη εις Κωνσταντινούπολή και ούτω θά συνε- 
νωθή 4 Πειραιεύς μετά τών Παρισίών σιδηροδρομικά»;.

— Τό ύπουργείον τών Εσωτερικών διώρισεν έπιτροπήν, όπως μελετήσητό 
ζήτημα τών τηλεφώνων καί άποοανθή περί τοΰ τηλεφωνικού συμπλέγματος 
τών.'Αθηνών, καί αν η δυνατή ή άντικατάστασις τώ» τηλεγραφικών σταθμών 
διά τηλεφωνικών εΐ; τά; κωμοπόλει; εκείνα; καί τά χωρία, ένθα ό τηλέγρα-. 
φό; απαιτεί μείζονα δαπάνην.

—- ’Εξεδόθη ό « 'Οδηγός τής διδασκαλία; τής Γεωγραφία;» ύπό εοΰκ. Β. 
Βουλγάρέως διευθυντοΰ .Παιδαγωγείου, ή; ή παρ’ ήμίν έκμάθησις. άσυγγνώ- 
στω; ήμελήθη. Συνιστώμεν αυτήν είς τούς αρμοδίου;, διότι βασίζεται έπί 
νέων καί άσφαλεστάτων βάσεων.

__  Τή 1 4 'Απριλίου παρελθόντος έπί παρουσία έπιλέκτου πλήθους εγένοντο 
αί εξετάσει; τοΰ Παρθεναγωγείου τής έν Σταυροδρομίω 'Ελληνική; κοινότη
τά; τοΰ έπαξίω; διευθυνομένου ύπό τη; κυρίας Ελένης Καλόγερό. Τήν τε
λετήν έπεσφράγισεν ή Α. Θ· 11- ό οικουμενικό; πατριάρχης διά καταλλήλου 
προσλαλιάς.



Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

- ΑΡΧΗ ΤΟΤ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥ2. ΠΛΕΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διηγούνται, δτι ό ’Αρχιμήδης, διάσημος μαθηματικός, «ι- 
χεν έπιφορτισθή ύπό τοΰ βασιλέως τώ» Συρακουσών νά άπο- 
φανβή έάν χρυσοΰς τις στέφανος άποτελείτο- άπό καθαρού 
χρυσοϋ ή ίμπεριεϊχε και έτέρας ξένας ουσίας. Ό ’Αρχιμήδης 
έσκέπτετο τινι τρόπφ νά λύση τό πρόβλημα τοΰτο καί ήδυ· 
νάτει. Ένφ δέ ήμέραν τινά έλούετο παρετήρησε σκεπτόμενος 
«τι, όπόταν τις μείνη έπί τινα χρόνον έν τφ ύδατι καί ύψωση 
την χεΐρα, αύτη φαίνεται βαρυτέρα έξερχομένη τούτου.. Τότε 
τώ ΐπήλθε αιφνίδια σχέψις χαί χαρά, χαί έξελθών τοΰ λου- 
τήρος άνεφώνησε : Evpor, tipor !

Καί όντως δέν ήπατάτο, διότι αμέσως διετύπωσε τό έξης 
πόρισμα : Παν σωυα βυθιζόρεχοχ ένζω ρευστώ από-Ι-ϊνσι μέ
ρος τον βάρους αύτοΰ loor πρός τό βάρος τοΰ έχτοπιζομένου 
ρευστού, δπερ είναι-φυσική συνέπεια τών έξασχουμένων πιέ
σεων ύπό τών ρευστών έπί τών τιθέμενων μετ’ αύτών εΐς επα
φήν σωμάτων.

Λάβετε χαλκοΰν κενόν κύλινδρον χαί έτερον τοιοϋτον συμ
παγή χωροΰντα ε’ν τφ κενφ κυλίνδρφ επακριβώς. Άναρτή- 
σατε τόν κενόν κύλινδρον ύπό τόν ενα δίσκον μιας πλάστιγ- 
γος, και είτα άναρτήσατε ύπό τόν κενόν τόν συμπαγή κύλιν
δρον ώς έμφαίνεται έν τή έναντι είκόνι. Μετά τούτο θέσατε 
βάρη είς τόν έτερον δίσχον καί ισοσταθμίσατε αυτούς' ούτως 
δ’έχόντων τών πραγμάτων θέσατε ύπό τούς κυλίνδρους άγ- 

γεϊον έν φ χέετε 
ύδωρ. Έν δσφ 
τούτο δέν έγ- 
γίζει τούς κυ
λίνδρους, ή ι
σορροπία δέν 
διαταράσσεται 
άλλά μόλις ή 
επιφάνεια τού 
ρευστού διαβή 
τήν βάσιν τοϋ 
συμπαγούς κυ
λίνδρου, ήπλά- 
στιγξ κλίνει 
πρός τό μέρος 
τών βαρών, ώ- 
σεί τό ύδωρ νά

ώθη τόν κύλινδρον. Ώστε διά νά συγκρατήσητε τήν ισορρο
πίαν, πρέπει να θεσητε ύδωρ έν τφ κενφ κυλίνδρφ. Ούτω 
δέ πράττοντες κατ’έπανάληψιν, ήτοι χύνοντες ύδωρ είς τό 
άγγεϊον καί τόν κύλινδρον, θά κατορθώσητε να βυθίσητε 
τόν συμπαγή κύλινδρον μέχρι τής άνωτέρας αύτοΰ έπιφα- 
νείας, άλλά θά παρατηρήσητε εν ταύτφ, ότι ό κενός κύλιν
δρος εχει πληρωθή ύδατος. Ώστε σώμα τι βυθιζόμενου εΐς 
ρευστόν τι, ωθείται έκ τών κάτω πρός τά άνω μετ’ ίσης δυ· 
νάμεως πρός τό βάρος τού έκτοπιζομένου ρευστού, άφοΰ, άν- 
τικαθιστώντες τό βάρος τούτο, έπανασταθμίζετε άκριβώς τήν 
τοΰ ρενστοΰ -ωθησιν.

Κατά συνέπειαν ήδη ευκόλως δύναται τις νά ένοήση τήν 
■ έντύπωσιν ήν τούτο προύξενησε" τφ Άρχιμήδει διά τής πα- 

ρατηρηθείσης ύπ’ αύτοΰ κατά πρώτον διαφοράς είς τό βά
ρος τον βραχίονος άναδυομένου έκ τοΰ ύδατος.

Έν τή εποχή εκείνη ήτογνωστόν, ότι δύο σώματα εχοντα 
τόν αύτόν όγκον έχουσι. διάφορον βάρος. Ώστε έπί τούτου ό 
ήμέ'τερος σοφός έστηριξε τήν λύσιν τοΰ προβλήματος του, 
άλλά τοΰ έλειπον τά μέσα τής καταμετρήσεως τοϋ βάρους 
τού στεφάνου, άτινα τού παρεϊχεν ήδη ή έν τφ λουτήρι άνα- 
κάλυψίς του. Ζυγίζων όθεν τό κόσμημα οΰτω, πρώτον εν τφ 
άέρι καί είτα έν τφ ύδατι,. ή διαφορά τοϋ έδιδε άκριβώς τό 
βάρος όγκου ύδατος ίσου πρός τόν όγκον τοΰ στεφά
νου, καί δέν τοΰ έμενεν ή νά λάβη βάρος ύδατος όμοιον 
καί νά χύση τό ρευστόν έν βαθμολογημένφ τινι άγγείφ. Έν

κυβικόν έκατοστόμετρον χρυσοΰν φέρει βάρος 19 γρ.4. Έν 
κυβικόν έκατοστόμετρον ερυθρού χαλκού έχει βάρος 8γρ.8, 
ώστε ή διαφορά είναι σημαντική. Έν δέκατον τοϋ χαλκού 
άναμεμιγμένον πρός εννέα δέκατα χρυσοϋ καθαρού θά κατε- 
βίβαζε τό βάρος τής μίξεως είς 18γρ.2 περίπου κατά κυβι
κόν έκατοστόμετρον, άντί 19γρ.4. Επομένως ό δόλος άνε- 
καλυπτετο ευκόλως διά τού μέσου τούτου. Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

-49. Αονογιχα.
ΠόΙετ τινα τό o2or. ρου άφεύχτως σοΰ δηΛοΐ, 

Κι" έπίσηροχ ώς άά Ιδρς έν αΛΛρ έπορρ.
'Ar θέλησης δέ ip^ra τριχώς rd διαιρέσης, 

Εύθύς χαΜ τηχ Λύσιν ρον rd χάρης θά ρπορέσης.
Καί τό pir np&tor ρέρος ρον yrtpplor τι σηραίγει, 

Τό δεύτερον δέ, ερΙΛτατε, ptar pszojfir έρρραίχει.
Τό τρίτον Ανθη εΰοσρα, Λύτα θά-σχηρατίσγ, 

Καί διά την εύωδίαν zur χαθέχας θά ρυρίση.

ΚΟ. Αενογικα.
Γράμρα έστί τό πρώτον μου Αρθρον τό δεύτερόν ρον, 

Καί ρόρ'ον τό τρίτον ρου ζ&ον τό avroMr ρου.

ΚΙ. Ερώτησες.
Τίς εφεύρε τήν δι’ αυλών μελφδίαν ;

ΛΥΣΕΙΣ W ΕΝ ΤΩι 7? ΦΥΛΛί^ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
36. Αίνιγμα. Χάρτες—Χάος.·

Έλυσεν αύτό ό έκ Πατρών κ. Ν. Μεϊντάνος, Χρ. Νιχολαίδης, 
καί Σ. Τριάντης έξ ’Αθηνών....................

37. Αίπγρα. Άνήρ—Άήρ.
"Ελυσεν αύτό ό εκ Σύρου κ. Γ. I. Οικονόμου.

38. Αίνιγμα. Χκίαθος —"Άθως.
Έλυσεν αύτό ό έξ ’Αθηνών χ. Δ. Βαρουξής.

39. Περίεργον όρώτηρα. Λεότε δέν ... γελώβε. · 
"Ελυσεν αύτό ό έξ ’Αθηνών χ. Χρ. Νικολαίδης.

40. ' ΕΛΛειποσύμφωνον. Μή ζήτεε πλούτη, δόξαν 
καέ τεμ.άς· έβο μ.όνον τέμ.εος καε εύβεβής» καί 
τοΰτο αρκεί.

Ούδείς έλυσεν.

41. Αογόγρψος. Μή λ^βμόνεε ότε είβαε κατ’ει
κόνα καε όμιοίωβεν τοΰ ®>εοΰ πλαβμ.ένος.

Έλυσαν αύτό ό έξ ’Αθηνών κ. Τηλ. Κρικελλόπουλος, χαί ό εκ 
Σύρου κ. Γ. I. Οικονόμου.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ THS “ΦΤΣΕβΣ,,

Σ. Κ Ρίθυμνον. Φίλον διέγραψα. — Π. Β- Πύργον. Επιστολή μετά 
διατριβής έλήφθη. — S. Π. Θεσσαλονίκην ’Επιστολή έλτ[φθη. Εύχαρι-. 
στοίμεν, ΐ/ει καλώς.— Γ. Β Σ. Κάΐρον. Σας άπηντήσαμεν ταχυδρομι- 
κώς.— Ο. Λ. Ενταύθα. 'Γμετέρα επιστολή έλήφθη καί σάς άπηντήσαμεν. 
— Σ- X. Ρουτσοΰκιον. Δελτάριον έλήφθη. Παρακαλοϋμεν φροντίσατε τα
χεία» έκκαΟάρισιν. ■— Π. Κ. Καρδίτξχν. Έ^ει χαλώ;. ΣυμφωνοΟμεν καί 
θά σάς γράψωμεν. — Γ. Γ. Τ. Κεφαλληνίαν. 'Επιστολή μ«Τά συνδρομής 
έλήφθη. Άπόδειξιν λήψεσθε συν παρόντι φύλλω. Ενχαριστοΰμεν. — Δ. Μ. 
Πάτρας. Συνδρομητής ένεγράφη. Φύλλα άπεστάλησαν, ©ά σί; γράψωμεν. 
Ενεργείτε. — Κ. Σ. Άργοβτθλιον. Συνδρομή έλήφθη. Γράφομεν,

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTR^
Avec une gravure colorίέ cheque mois par an ii fr. 
Sans la gravure par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΪΟΝ ΕΒΔΟΗΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Μετ’ εγχρώμου είκόνος μηνταίως' έτησίως φρ. 11 
"Ανευ αύτής συνδρομή έτησίως φρ. 9


