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Η ΓΪΝΗ ΑΝΑΤΕΡΑ ΤΟΪ ΑΝΑΡΟΣ
Ή διευθύντρια της «Έφημερίδος τών Κοριών» Κυρία Καλ

λιρρόη Παρρέν, άμα τη έξ Αμερικής ίπανόδφ της, όπου 
άντεπροσώπευσε πάνυ ίπιτυχώς τάς Έλληνίδας γυναίκας, 
βυν τη δημοσιεύσει της 
έναντι εΐκόνος της προέδρου 
του ίν Σικάγφ Διεθνούς 
Συνεδρίου τών Γυναικών, 
έν τφ τελευταίφ αυτής 
φ’ύλλω, συν τοϊς άλλοις 
έξήνεγκι και λίαν παρά
τολμων καί παράδοξονάπό- 
φθεγμα, δπερ 0*  παρε- 
βλέπομεν, άν άλλη τις γυνή 
(δημοσίευε τούτο, ή δεν ά- 
νήκομεν εις τό ένάντων 
φϋλον καί δεν είμεθα θια- 
βώται καί άκραεφνεΤς πα- 
οατηρηταί τών φυσικών 
νόμων τουναντίον άποφαι- 
νόμενοι, Svt ή γυνή ήτο, 
είνατ, έσεται και δει είναι 
κατώτερα τού άνδρός, ό
πως τό παιδίον είναι κα
τώτερον τούτου καί ό άνηρ 
κατώτερος τού δημιουργού 
κατά πάντας τούς φυσι
κούς νόμους.

Άποφαινομένης μετ 
αυθεντίας της κ. Παρρεν, 
ότι ή ύίμερικανί? γυνή 
άνεδείχ&η ήδη άπδ ffij- 
μερον άνωτίρα τον φυσι- 
mS>$ ίβχυροτε$ου βνυτρό- 
φον «ijff, διότι μία πρόε
δρος Διεθνούς Συνεδρίου 
έστω δέκα, έστω έκατόν 
χίλιαι, »ίσί φιλολόγοι, ρή-’ 
τορες, έξοχοι συγγράφει*  
κα» δημοσιογράφοι, οικο
νομολόγοι καί κοινωνιολόγοι Εκ τών διασημοτέρων, μέ ετοι
μότητα πνεύματος, άνεξάντλητον άντόχήν κατά πάσης σω
ματικής η φυσικής καταπονήσεως, καί με έτιρα τέλος προ
τερήματα, άτινα στερείται πληθύς άνδρών, δέον νά παρα- 
δεχθώμεν τούτο ώς απόφθεγμα; Όμολογουμένως ή γυνή 

Lady May Wrigt Sewal
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έποιήσατο γιγαντιαΐα άλματα προόδου, άναπτύξεως και 
πνευματικής μορφώσεως χαί δράσεως Εν τή κοινωνική πάλη 
καί προόδφ, ή βέ φερομένη ώς υπόδειγμα έξοχος γυνή είναι 
όντως θαύμασία,άλλά είναι αυτή καί ανώτερα τών συγχρόνων 
διάσημων κοινωνιολόγων, συγγραφέων, ρητόρων,Επιστημόνων, 
φυσιοδιφών καί μιγαλοφυϊών;

Τολμηρά ή άπάντησις 
τής Κ. Παρρεν,ήτις δεΐται 
έπεξηγησεως.Δυνατόν πλεΐ- 
σται γυναίκες νά ώσι άνώ- 
τεραι ύπό πασαν έποψιν 
πολλών άνδρών καί εις τήν 
ρητορικήν καί εις τάς τέ- 
χνας καί εις τάς έπιστήμας 
καί όπου άλλοθι διαπρέ- 
πούσι καί νομιζουσιν έαυ- 
τάς άνωτέρας τού άνδρός, 
αλλά διά τούτο και μόνον 
δέον ν’ άνατραπώσι καί 
αυτοί οί νόμοι τής φύβεως; 
Τότε είμεθα ανακόλουθοι. 
Ή φυσικοχημεία,ή κατα- 
τμήσασα καί διαλύσασα 
καί αύτά τά Ελάχιστα 
στοιχεία τού ανδρικού εγ
κεφάλου καί ή μεγαλοφυία, 
ήτες εισέδυσεν εις τούς πο
λυδαιδάλους εγκεφαλικούς 
κυττάρους τής άνίσου φυ
σικής διαπλάσεως τού γυ
ναικείου νοός,πρέπει λοιπόν 
σημεροννά κατάρρευση προ 
τού αποφθέγματος τής ορ- 
μιμφύτως φυσικής όνήσεως 
καί ματαίου αλαζονείας 
τού γυναικείου οίστρου; Δεν 
τολμώμεν νά προχωρήσω- 
μεν περαιτέρφ φρονοΰντες, 
ότι άρκοΰσι τά ανωτέρω, 
καί ότι ή κ. Παρρέν, ής 
τά έξοχα προτερήματα 
είλικρινώς Εκτιμώμεν άλ

λως τ«, δέν θά ·θέλησή ίμμένουσα εις τοιουτον παράτολμου 
καί ύπερφυσικον τόλμημα, όπέρ αυτή ή παγκόσμιος ιστορία 
τής γυναικός αποκρούει, καί μεταδίδουσα ταίς όμοφύλοις 
αΰτής ιδέας άέασίμους καί άσυμφόρους τή Έλλ. παραδόσει, 
ιδίως διδάσκουσα ώς δημοσιογράφος, ότι ή γυνή τάχιον θά
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άΐ’αόλιχθή,ώς έν 'Λμεφικίί μάλιστα ivsSeiyft}} ή9η, ύπερ- 
τέρα τοΰ ίνδρός, διότι άδικεΐ σπουδαίως καί τό φϋλον της καί 
την δημοσιογραφίαν καί την έπιστήμην, χάριν τών όποιων 
ενδιαφερόμεθα νά έπανέλθωμεν έκτενεστερον έπί τοΰ θέματος 
τούτου έν ανάγκη.

Ή γυνή ίν Αμερική,σπουδαίας όντως πνευματικά; προό
δους ίποιήσατο, μεγάλως συντελεσάσας είς τήν εύημερίαν 
αυτής καί τοΰ συντρόφου της,ή δέ έξοχος Lady May Wrigt 
Sewal αποτελεί τό κορύφωμα της γυναικείας δράσεως,όπερ 
πασαι αί Έλληνίδες δέον νά έχωσι υπογραμμόν ίν τφ καθό
λου βίφ των. Τής βιογραφίας ταύτης θέλομεν δημοσιεύσει 
περικοπάς τινας ίν τφ προσεχεΐ φύλλω.

- ------ ' ιτττ έ—------

ΝΚΑ1 ΘΕΩΡΙΑ! ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Πρό τχνος έλάβομεν παρά τον έν Άθήναχς δχα- 

■μένοντος κ. Έ Δημητρχάδον πρώην λεχτονργοΰ τής 
Θέμχδος, και τον κ.Γ. Φχλχππάκον έργοστασχάρχον 
έν Θήρα, δύο νέας θεωρίας, περ\ τής κ χ ν ή <3 ε ω ς 
τή ς Γ ής,αχτίνες μολονότι δέν έκτίθενταχ,καϊ οντε 
άναπτΰσσονταχ σνμφώνως πρός τούς άπαχτονμένονς 
έπχστημονχκούς δρονς, τών έργατών αύτών μήέγκυ- 
•ψάντων, ώς φαίνεται, έπιύταμένως είς τά αστρο
νομικά και την φνσικοχημείαν, ώς άπαιτεχ ή άκρι- 
ΰής άνάπτνξχς τοχούτων θεωρχών, έν τούτοχς εύχα- 
ρίστως δημοσχεύομεν αύτάς, τήν μίαν κατωτέρω, 
καϊ τήν άλλην έν προσεχεϊ φύλλω, ώς ένεχού- 
σας μέγιστον ένδχαφέρον δχά τό πρωτότνπον αύτών 
καί τό σνμπτωτχκόν τής σνλλήφεως τής αύτής ιδέ
ας παρά δύο συγχρόνως σνμπατριωτών μας.

Έ*  τοΰ κρεμαμένου άνωθεν τοΰ ΰελίνου σωλήνος τής λυ
χνίας διά τήν παρεμπόδισιν τής ανόδου τοΰ καπνού πρός” τήν 
■οροφήν κυκλικού δοχείου, σειομενου ένόσφ ή λυχνία άνάπτει 
καί τής έξηγήσεως τοϋ φαινομένου τούτου τής κινήσεως, 
προερχόμενης εκ τοϋ εΐσορμοϋντος πέριξ τοΰ δοχείου άέρος 
πρός'τόν διαστελλόμενον καί άραιούμενον κάτωθεν αύτοΰ ώς 
ίκ τής θερμόιητος, προξενουμένης έκ τής φλογός τής λυ
χνίας, ίξήγαγον άνάλογον ύπόθεσιν καί διά τήν κίνησιν τής 
γής. Πλήν, ένδεχεται ή ιδέα μου νά άποδειχθή ίσφαλμένη 
καί ανυπόστατος,διότι ομολογώ έμαυτόν μή κάτοχον πασών 
τών απαιτουμένων έπιστημονικών γνώσεων, αίτινες ήδύ- 
ναντο νά μέ διαφωτίσωσι κάλλιον. Έν τούτοις φέρω αύτήν 
είς τήν δημοσιότητα, πεποιθώς, δτι ούδείς θέλει με μεμφθή.

Κατά τά παραδεδεγμένα ύπό τής ίπιστήμης, δύο αντίθε
τοι δυνάμεις συγκρατοΰσι τήν γήν κατά τήν περί τόν ήλιον 
κίνησιν της, είς τρόπον ώστε νά μή παρεκκλίνη τής τροχιάς 
της. Άλλά περί τής δυνάμεως τής ώθούσης ή κινητοποιού
σες τήν γήν ούδέν κατ’ έμέ μέχρι τοΰδε άνεκοινώθη δε
όντως, (βεβαιώθη καί ύπεστηρίχθη απολύτως. Άρχικώς, λέ
γεται, ίδόθη ή κίνησις αυτή είς αύτήν καϊ τούς λοιπούς 
πλανήτας· παραδέχονται δε άοριστως, ότι ή πε,οικυκλοΰσα 
τήν γήν ατμόσφαιρα, κινουμένης τής γής, συγκινεΐται καί 
αΰτη. Είναι τοΰτο βέβαιον ; Έγώ φρονώ ότι συμβαίνει τό 
εναντίον,ήτοι ότι κινούμενης τής ατμόσφαιρας συγκινεΐται καί 
ήΓή. Τοΰτο δέ είναι αποτέλεσμα, τής ώς ίκ τών ακτινών τοΰ 
Ήλιου θερμάνσεως τοϋ ατμοσφαιρικού στρώματοςτοΰ άέρος’ 
δηλονότι, ίξηγοϋμαι. Παραδεχόμενοι, οτι ή γή ίν τή αρχι
κή της υπάρξει διετέλεσεν έπί στιγμήν άκίνητος, ή πρώτη 
κίνησις αύτής προήλθεν έκ τής θερμάνσεως τής περιβαλλού- 
σης αύτήν άτμοσφαίρας, προξενηθείσης ίκ τής θερμότητος 
τών άκτίνων τοΰ ήλιου, ώ; εξής. ‘Ο άήρ τοΰ ίν τή σκίφ 
εύρεθέντος ημισφαιρίου, ήτοι τοΰ μέρους ίκείνου τοΰ μή θεω- 
μινου ύπό τοΰ ήλιου, καί μή δρώντος επ’ αύτοΰ κατά τήν 
πρώτην άνατολήν του, ,ώ; πυκνότερος φυσικώς, εΐσώρμησεν 
προς τό φφτισθεν και θερμασθέν ήδη μέρος τοΰ κύκλου τής 
γής, ένθα ό. άήρ ειχ.εν άραιωθή ώς'τής θερμάνσεως. Τοιουτο- 

τρόπος δ’ ΐσχηματίσθη ισχυρόν και ορμητικόν ρεύμα, όπερ 
ήρξατο νά κινητοποιή τήν γήν, καί τό όποιον δεν ήδύνατο 
φυσικφ τώ λόγφ άλλην διεύθυνσιν νά λάβη, ή τήν τής 
περιστροφικής έπιφανείας τής γής,ής άναπόσπαστον μέρος είναι 
ή ατμόσφαιρα, καί διά τοδ τοιούτου περιστροφικού ρεύματος 
ίδόθη ή άλλως δυσεξήγητος πρώτη ώθησις πρός κίνησιν τής 
γής περιστροφικώ;, ήτις έκτοτε ένεκα τής διαδοχικής θερμάν
σεως ύπο τοΰ ήλιου, βαίνει κανονικώς περιστρεφόμενη διά 
τής καί μετά τής περιβαλλούσης αύτήν άτμοσφαίρας καί 
ακολουθούσα έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου τήν τροχιάν της.

Άνάλογον άναντιρρήτως ύπόθεσιν δέον νά παραδεχθώμεν 
καί διά τήν κίνησιν τών λοιπών πλανητών.

Τοιαύτη κατ’ έμήν ταπεινήν γνώμην ή αιτία τής περι
στροφικής κινήσεως τής σφαίρας μας. “Ηδη δέ, άλλοις δέ- 
δοται νά εξετάσωσι έπιστημονικώτερον καί ίμβριθέστερον κα
τά πόσον αΰτη στηρίζεται έπί τής άληθείας καί ν’ άπο- 
φανθάσιν, άν τό γινόμενον ίκ τής θερμάνσεως τοΰ άέρος '■ 
ρεύμα δύναται νά έχη τοιαύτην δύναμιν ώστε νά παρασύρη 
τήν γήν, ήτις αίωρουμένη, καί σφαιροειδής ουσα, φυσικώς 
δέν θ’ άπαιτή μεγάλην πρός κίνησιν δύναμιν, Ικανήν δέ 
φρονώ, τίιαύτην δίδει τό σχηματιζόμενον ρεΰμα τοΰ άέρος ι 
μεγάλου όγκου τής περιβαλλούσης τήν γήν άτμοσφαίρας. 
Δια τής οΰτω πως έξηγουμένης αρχικής κινήσεως τής γης 
συνεξηγεΐται καί τό φαινόμενου τής κινήσεως αύτής ίκ δυ- 
σμών πρός άνατολάς. Καί βεβαίως,διότι ό άήρ τοΰ ημισφαι
ρίου τής γής έφ’ ού τό πρώτον έπέδρασεν ό ήλιος (τοΰ Α
νατολικού) ύπεχώρησεν εΐς τό σχηματισθέν. ρεΰμα τοΰ άέρος 
τοΰ είσορμήσαντος έκ τοΰ ημισφαιρίου τοΰ μήπω προσβλη- 
θέντος έκ τσΰ Ήλιου ( τοΰ δυτικού ), διά τής ισχύος τοϋ 
όποιου, ώς έρρέθη, ίδόθη ή πρώτη ώθησις πρός κίνησιν τής . 
γής, βαινούσης ούτως έκ Δυσμών πρός Άνατολάς.

Τούτων ούτως ίχόντων, επονται δύο τινά’ Γ), ότι μόνη 
ή ίπίρροια τοΰ ήλιου έπί τής άτμοσφαίρας, άρκεΐ είς 
τακτικήν καί δμαλήν κίνησιν τής γής’ 2), ότι έξηγεΐται 
διατί περί τόν ήλιον στρέφεται ή Γή.

Καί ώς πρός μέν τό πρώτον δύναται τις νά παρατηρή
σω, ότι ή ελξις τοΰ ήλιου καί ή άπωσις, άς παραδέχεται ή 
έπιστήμη, δέν φαίνονται άπολύτως άναγκαΐαι όπως μή πα
ρεκκλίνω ή γή τής τροχιάς της, — έκτος έάν ελξις καί άπωσις 
είναι ή αύτή δύναμις, ήν ασκεί έπί τής γής καί τής άτμο
σφαίρας ό ήλιος διά τής θερμότηιος,ώ; άνω έφθημιν είπόντες. 
Διότι δοθείσης άπαξ ομαλής καί τακτικής κινήσεως διά τής 
θερμάνσεως τών άκτίνων τοΰ ήλιου καί τής ένεργείας αύτοΰ 
έπί τής άτμοσφαίρας καί έζακολουθούσης διηνεκώς καί διαδο- 
χικώς έν ίσφ βκθμφ τής αύτής κινούσης τήν γήν δυνάμεως, 
δέν δύναται αυτή, είμή νά βαίνη έπί τής αύτής γραμμής 
τής τροχιάς της άπαρεγκλίτως. Τοΰτο δέ ήδύνατο νά συμ
βαίνω καί νά μή συμβαίνω διά τής ελξεως καί άπώσεως, 
διότι ελξες καί άπωσις-δύναται νά ύφίσταται καί άν ή γή 
δεν ήθελε ακόλουθή μίαν καί τήν αύϋήν άπαρέγκλιτον πε
ριστροφικήν γραμμήν· έλξις καί άπωσις ήδύνατο νά ύφίστα
ται .καί άν ή γή έλοξοδρόμει ή έβαινε δι’ ελιγμών κάί δι’ 
αύτών άπετέλει τήν τροχιάν της περί τόν ήλιον. Τοΰτο όμως 
δέν δύναται νά συμβή διά τής έξηγήσεως, ήτις δίδεται διά 
τής ίπιρροίας τής θερμότατος τοΰ ήλιου έπί τής άτμοσφαί- 
ρκς καί τής ίκ ταύτης κανονικής κινήσεως τής γής. "Ινα 
άπομακουνθή καί λοξοδρόμηση τής τροχιάς της ήΓή, άπαι- 
τείται διάφορος θερμότης έκ μέρους τοΰ ήλιου έπί τής άτμο
σφαίρας, περισσότερα μέν έάν στραφή πρό; τόν ήλιον ή Γή, 
όλιγωτέρα δέ έάν άπ’ αύτοΰ καί τής τροχιάς της άπο- 
μακρυνθή· άλλ’ άμφότεραι αί τοιαΰται ίκτροχιάσεις δέν είναι 
δυνατόν νά γεινωσι διά τής διδομίνης έξηγήσεως. Ώς πρός . 
δέ το δεύτερον πάρατηρητεον, ότι τού ήλιου ώς έκ τοΰ σφαι
ροειδούς του «κπέμποντος τάς ακτίνας πολλαχόθεν κυκλι— 
πώς, ή γή ή ώς έκ τοΰ ήλιου έχουσα τήν κίνησιν της, δέν 
ήδύνατο ή νά διαγραφή κυκλικήν κίνησιν περί τόν ήλιον.

Κατά τής διδόμενης έξηγήσεως μου ήδύνατο τις νά άντι- 
τάξη τήν έρώτησιν αδιατί τότε καί ή Σελήνη δέν περιστρέ- 

. φεται περί τόν ήλιον, άλλά περί τήν γήν» ; Ή απάντησις 
ειναε εύεξήγητος. Ή Σελήνη ούσα πλησιέστατα· είς τήν 
γήν έπηρεάζεται μάλλον εκ τής θερμότητος τών ύπό τής γής 
αντανακλώμενων άκτίνων τοΰ ήλιου καί ουτω συμβαίνει είς 
αύτήν ό,τι καί είς τήν γήν, ήτοι νά κινήται περί τήν γην έξ 
’Ανατολών πρός Δυσμάς συνακολουθούσα καί τήν γήν κατά 
τήν περί τόν ήλιον περιστροφικήν κίνησιν αύτής. Διά-τών 
άνωτέρω παρατηρήσεων έξηγοΰνται φυσικότατα, δχι μόνον 
τά φαινόμενα περί τής κινήσεως τής γής ίκ Δυσμών πρόςΆ- 
νατολάς καί περί τόν ήλιον, άλλά καί διατί ή γή ίνα έκτελέ- 
ση τήν περί τόν ήλιον κίνησιν της, δέν κινείται σύσσωμος 
άνευ περιστροφής περί τόν ήλιον άφ’ ού ίπί-τοϋ έπιπέδου τής 
τροχιάς της δέν. άπάντφ πρόσκομμά τι καί δέν ύπάρχει ά- 
νάγκη νά λειανήή καί διευκολυνθώ ή κίνησις (ώς συμβαίνει 
τοΰτο είς τάς άμάξας διά τών τροχών), άλλά κινείται περί 
τόν άξονά της,ίνα έκτελέση τήν περί τόν ήλιον περιστροφήν 
ώς έπίσης έξηγεΐται καί τό φαινόμενου, ότι τόσον ή περί τόν 
άξονα όσον και περί. τόν ήλιον κίνησις έχει ακριβέστατου 
και χρονικόν διάστημα διά τής ώς είρηται έπενεργούσης διά 
του ρεύματος ίσης δυνάμεως. Περί άμφοτερων δέ τούτων,άν 
δέν λανθάνωμαι,"^) μέχρι τοΰδε επιστήμη ούδεμίαν λύσιν 
σαφή δίδει. Πρός τοΐς άλλοις ήδυνάμην νά παρατηρήσω,ώς 
έκ περισσού ότι συμβαίνει επί τοϋ προκειμένου ό,τι καί έν τοΐς 
ίστιοφόροις πλοίοις; όπως ταΰτα διά τής πνοής τοΰ άνεμου 
ίκτελοΰσι τούς πλόας των,ούτω καί ή γή διά τοΰ ώς είρηται 
ατμοσφαιρικού ρεύματος ίκτελεΐ τήν περί τό.ν ήλιον πορείαν 
της, κινούμενη συνάμα ώς έκ τής περιστροφής τοΰ ρεύματος 
καί περί τόν άξονά της.

Έν τίλει παρατηρητέον πρός ένίσχυσιν τής ιδέας περί τής 
κινούσης τήν γήν .δυνάμεως, ότι ό ατμοσφαιρικός άήρ δέν 
είναι άλλότριόν τι σώμα έφαπτόμενον άκροθιγώς τής γής, 
άλλ’ εινε συγγενές τή γή συναπτόμενον μετ’ αύτής καί άπο- 
τελεΐ τό κύριον στοιχειον αύτής,διότι όχι μόνον εισδύει μέχρι 
τών έγκάτων αύτής πληροΰν όλα τά κενά, άλλ’ είναι κάτά- 
τόήμίσυ στοιχείου συστατικόν τοΰ όγκου τής γής, καθ? όσον 
κατά τούς φυσιολόγους ή γή καί όλα τά στερεά σώματα δέν 
άπαρτίζον-.αι έκ μιας ύλης συγκεκολλημένης,άλλ’ή ύλη είναι 
διηρημένη είς έλάχιστα κατά τό μέγεθος μόρια συναρμολογού- 
μενα πρός άλληλακαί συγκρατούμενα διά τοΰ ατμοσφαιρικού 
άέρος. Οΰτω δέ· συντετμημένη ή γή δέν έχει τό βάρος όπερ 
νομίζομεν,καί ώς έκ τούτου ή ορμή τοΰ γεύματος τοϋ προξε- 
νουμένου έκ τής θερμότητος τοΰ ήλιου ίν τή ατμόσφαιρα εύκό
λως δύναται νά παρασύργ αύτήν. Όπόσην δέ ίσχύν έχει τό 
ρεΰμα τοΰτο,δύναται έκαστος νά είκάση έκ τών επί τής γής 
ένσκηπτόντων καταστρεπτικών λαιλάπων, καταιγίδων,θυελ
λών, σιφώνων κτλ. Άλλ’έκτός τούτου δέν πρέπει νά πάρί- 
δωμεν.τό σπουδαιότε.ρον,ότι ή σφαίρα τής γής,ευρισκόμενη ίν 
τφκίντρφ τής περιβαλλούσης αύτήν ατμόσφαιρας καί κολυμ- 
βώσα έν αύτή 'ή πλέουσα άποβάλλει, ώς τά πλοία έν τή 
θαλάσση, άν'όχι τό όλου τοΰ β,άρους της, μεγα όμως βάρος 
αύτής καί οΰτω ,καθισταμένη είδικώς έλαφροτέρα δύναται 
νά εύθή'ται έκ μόνης μικράς πνοής τοΰ ρεύματος τοΰ άέρος. 
”Οθεν δύναται νά κινήται, ώς προερρεθη, περιστροφικώ;·διά' 
τοΰ ρεύματος έκ δυσμών πρός άνατολάς,. βάίνουσα τακτικώς 
καί όμαλώς έπί τής τροχιάς Της περί τόν ήλιον.

Καί ταΰτα, έπί τή κοινή ΐδίςρ, ότι ή γή ώς έκ τής ύλης 
είναι σώμα φέρον βάρος, άλλ’ έπιστημονικώς ίξεταζομένη 
είναι αβαρής, διότι τδ βάρος τών έπί τής γής σωμάτων δέν: 
προέρχεται έκ τής ύλης, άλλ*  ίκ τής ίλξεως αύτής πρός το 
κέντρου τής γής και τής πιέσεως τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος. 
Άπόδειξις: έάν ήθελεν ένσφενδονισθή σώμα τι. έκτος τή; ζώ
νης τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, άφ' όσον ή γή δέν δύναται νά 
έπενεργή επ’ αύτοΰ, τό σώμα θέλει αίωρεΐσθαι ώς αβαρές. 
Τοΰτο συμβαίνει είς όλα τά ουράνια σώματα, επομένως τή; 
γής ούση; άβαροΰς’, εύκολος καθίσταται ή κίνησις αύτή; διά 
τοΰ ώς έκ τής θερμότητος τοΰ ήλιου προζενουμένου γεύμα
τος τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος.

Οδτως ύ ήλιος όχι μόνον διά τοϋ έπιχεομένου φωτός και 
θεομότητος συντελεί είς τήν ζωήν και ύπαρξιν τής γής άλλά 
συνάμα πρός τούτο'οδηγεί, αύτήν περί έαυτόν.

Έν Άθήναις τήν 18 . Απριλίου 1893
Εύβτ.

πρώην λειτουργός τής Θέμιδος καί δικηγόρος. 
' _ _ __ \ΑΠΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ _Αι ΕΝΤΥττπς:εις2 μου

./ · . . ■ ' ''
(Συνέχεια καί τέλος).

Τό έσπέρας έφιλοξενούμήν παρά τφ κ. Έφόρφ, όστις 
παρέθηκέ μου δεϊπνον ίκ τών ένόντων καί μετά ταΰτα αι
σθανόμενος έμαυτόν λίαν κεκμηκότα έκ τής' οδοιπορίας, έ- 
ζήτησα όπως άποσυρθώ καί κατεκλίθην άμέσως έπί κλίνης 
σκληρδς μέν άλλ’ έπαρκώς φιλόξενου. 'Ο άπατηλός όνειρο; 
έπί τών πτερύγων του, ότέ μέν μέ φε'ρει εΐς τά σμεροαλέα 
τής φύσ.εως στοιχεία επί τής κατασκευαζομένης σιδηροδρομι
κής γραμμής, ότέ δέ πρό τοΰ χανιού τής κυρά-Άριστοτέλε- 
νας μετά τοΰ φδοντος γέροντος. Ένφ δέ τά πάντα καθεύ- 
δουσι καί άνάσσει1 ή σιγή, νυκτόβιά τινα ζωύφια ίξερχόμενα 
ώς φαίνεται πρός θήραν, ταράττουσιν ού μόνον αύτήν άλλά 
καί έμέ’ ολόκληροι ταξιαρχίαι ένοχλητικών κορέων κατα- 
κλύζουσι τήν κλίνην μου καί ένφ μέν άνυπεράσπιστον τρί· 
πουσιν εις φυγήν τόν αιχμάλωτον,άλίσκεται αύτη ύπο μυρίων 
τοιούτων μαχητών. Άλλά νικώσι νίκην Καδμείανή κλίνη κα
ταλαμβάνεται πάλιν ύπ’ έμοΰ, τοποθετείται άλλαχοΰ καί ή 
παράτολμος θήρα τών κορέων τιμωρείται μέ τόν διά τοΰ 
κηροΰ θάνατον. Αί πανάρχαιαι έκε&αί καί κατερειπωμέναι 
οικίαι τών Καλαβρύτων δέν είναι μόνον κορεοτροφεΐα, άλλά 
καί πεδίον τοΰ Άρεως, έν αΐς άνάπτονται αί αιματηρότερα! 
τών μαχών, διότι τά τείχη αύτών είσί πλήρη αίματος νε
κρών καί λειψάνων.
Τήν πρωίαν έξίρχομ'αι έν τή άγορφ τής κωμοπόλεως ταύ

της καί νομίζω, ότι είμαι ένώπιον τουρκικού χωρίου, μέ 
τούς έρειπωμένους πύργους τών πασσάδων καί μετά καλ» 
τερίμια του, μέ τάς πολλάς ακαθαρσίας καί μέ τήν ίλεεινήν 
πενιχρότητα τών πάντων. Ή κατάστασις αύτη οφείλεται 
νομίζω, είς τήν χρηματικήν άπορίαν τοΰ δήμου, εις τήν ά- 
διαφορίαν της δημοτικής αρχής, καί είς τήν περιωρεσμένην 
συγκοινωνίαν τών Καλαβρύτων μετά τών άλλων μερών. Άν 
δέ έρωτήσησε αυτούς, θά σάς απαντήσουν άφελώς: τί τά θέ- 
λωμεν τά καλά καφενεία, τάς οδούς καί πλατείας κτλ. άφοΰ 
ίμεϊς καί ’μεΐς είμαστε καί μέ κανένα δέν έχουμε συνάφεια ;

- Αίφνης ό βαρύς καί μονότονος τών έγχωρίων οργάνων — 
νταουλίων—ήχος, έμπροσθεν τών όποιων έβάδιζε σημαιοφό
ρος μετά πολλών πάιδίων, «συνήθης τις κίνησις τών κατοί
κων άνδρών γυναικών καί παίδων, τά καινουργή ένδύματά 
•των φερόντων καί καθ’ ομίλους βαινόντων καί άκολουθούν- 
των τήν αύτήν οδόν άγουσαν εξωθι τοΰ χωρίου, προσίλκυσε 
τήν προσοχήν μου..

Τί σϋνέβαίνε; μήπως περιεμένετο πολιτικός τις αρχών ή 
έπρόκείτο νά πανηγύρίοωσι κυβερνητικήν μεταβολήν;
·. Έκ περιεργίας κινούμενος άπετάθην πρός τινα.

—, Είναι μία έκκλησία, μοί άπαντφ ό κύριος, τοΰ Άγιου 
-Νικολάου, έξω άπό τήν πόλι καί πανηγυρίζει. Επειδή δέ 
πάντες σχεδόν βαθμηδόν ήκολούθουν αύΐούς, είσεχώρησα καί 
εγώ είς τινα όμιλον καί έφθάσαμεν είς έξοχικόν τινα ναΐσκον 
έπί ύψηλοΰ λοφοπεδίου κείμενον, τέταρτον σχεδόν τής ώρας 
άπέχοντα τών Καλαβρύτων. Ήναψα τό όφειλόμενον κηρίον 
πρό τής είκόνος .-τοΰ άγιου καί έξήλθον τοΰ ναοΰ άφή- 
σας τάς-γυναίκας έλευθέρας νά άσπασθώσιν όλας τάς είκόνας.

Δχαρκούσης τής λειτουργίας μικρόν τηλεβόλον έπί υψώμα
τος τοποθετημένου άντήχει άπό καιροΰ είς καιρόν είς τά φά- 
ραγγας τών ορίων· ίνφ έπί τής έναντι πλευράς βουνοΰ ποι- 
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μην βοσκών τά κωδωνίζοντα ποίμνιά του επαιζιν άφίλώ; 
την φλογέραν του. Μίτά την λήξιν τή; λειτουργία; αί κυ- 
ρίαι και δεσποινίδι; τών Καλαβρύτων με τά; ποικιλοχρόου; 
θιρινά; ίσθήτά; των κατβ'λαβον τόν προσδιωρισμενον άνέκα· 
θεν ποο; χορόν χώρον έπώβικνύουσαι άμα την φιλαρέσκειάν 
των, ένφ οί αύληταί καί τυμπανισταί κρούοντε; ίσχυρώ; τά 
όργανα αυτών έκάλουν τά; φιλορχηστρώας si; χορόν, Sts 

χόριό; τι; είσελθών ίν τφ σχηματισθέντι κινφ υπό τών πανη
γυριστών ηρξατο μόνος ορχούμενο; καί τούτον ίμιμήθησαν 
Χαί άλλοι, μεθ’ 5 τό πϋρ μετεδόθη καί si; τά; γυναίκας’ οί

Άπό Πατρών εις Καλάβρυτα.

μουσικοί τανύουσιν άπασαν την δύναμιν καί τέχνην, ή δε 
συρουσα τόν χορον αφελή; τι; ωραία κόρη χωρεΐ κυκλτκώ; με 
μονότονον άλλα σεμνόν βήμα’ τό πυροβόλον βροντή καί 
πάλιν καί οί έφηβοι ά σπάζονται τό μετωπον τών αυλητών. 
"Η στιγμή έκείνη ήτο Ενθουσιώδη; καί θεσπεσια καί διελο- 
γισθην. βώ περίδοζο; μήτέρ μου, ώ τρισένδοζο; θρησκεία 
μου, μέ τά αγνά, τά χαρμόσυνα καί Ιερά ίθεμά οου, χαΐρε! 
άν έν τή έστί^ τών Επιστημών, τών γραμμάτων, τών τεχ
νών, έν ή πάσα ή άνατβλλουσα εύγινή; ιδία προσπίπτουσα 
επί τοϋ Παρθενώνο; αντανακλάται εί; όλα; τά; γωνία; σου, 
άν έν ταΐ; οίονεί εύρωπαϊζούσαι; Άθήναι; έζωστρακίσθησαν 
αί μοΰσαι τών άγνών Εθίμων τών εορτών σου, ΰπάρχουσιν

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΛΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ#

(Συνέχεια ίδε αριθ. 9)

Θελκτικώτατον είναι τό ταξεΐδι τοϋ Βοσπόρου- Λωρίδες κα
τάμεστοι οικιών καί κήπων έν ίώδει παρυφή, λουόμεναι ύπό τοϋ 
Βοσπορείου νάματος, κέντρα τής θερινής κινήσεως, τοπεϊα τών 
θελκτικωτέρων ειδυλλίων, παραστάται. τών άπό τής Μαύρης 
θαλασσής ερχομένων κυμάτων, εκτείνονται δεξιά καί αριστερά 
τής Ευρωπαϊκής καί ’Ασιατικής όχθης.Πέντε ώρας διχρκει ή μα
γική αΰτη ναυτοπλοία. Πέντε ώραι διαρκούς παρατηρήσεως 
καί διηνεκούς θαυμασμοί.

Παχέα νέφη ΰπερθεν ημών αίωρούμενα διερράγσσαν είς ά- 
δρας σταγόνας, καθ’ ην στιγμήν ό ελιξ άνεκίνει τά γαληνιώντα 
ΰδατα. ’Αναμφιβόλως τό ταξείδιον τούτο έπρεπε νά γίνη υπό ου
ρανόν ακτινοδολοΰντα καί ήλιον θερμόν. Έλευθέρως -.ότε θά 
ηδυναμην νά παρακολουθώ άνέτως τήν πανοραματικήν έξέλιξεν 
τής διάστικτου γραμμής, προς ήν τό ατμόπλοιου δι ’έπιδεξιωτά- 
της κινήσεως προσήγγιζε έκάστοτε καί έξαπλούμενος νά άνατείνω 

ίτι κωμοπόλ»; σου, ίν «I; φυλλάσσεται τό παλλάδιου 
τών εθιμοτυπιών σου 1»

Αί άκτϊνε; τοϋ ήλιου ήρχιζόν άδυνατοΰσαι καί αί άβραί 
χοριύτριαι διέλυσαν τόν χορόν.Τό τβλιυταΐον πυροβόλον άν- 
τήχησιν Επισφράγισαν ούτω την λήξιν τή; πανηγύρεως 
ταύτη;, ή; ή χαρίει; είκών διωλίσθησιν ήρεμα si; τόν poiv 
τών αιώνων.

Τά Καλάβρυτα, κείμενα όιαμφισβητήτως παρά την άρ· 
χαίαν ΚύναΛον, εχουσι τά; παλαιά; καί σαθρά; οικίας των 
διεσκεδασμένα; τήδε χακεΐσε εΐ; τά; υπώρεια; τών πέριζ 

ορίων· διά μέσου δε τούτων διέρχεται ό μικρό;'Σηκουάνα; 
των ό ποταμό; ΒουραΙκό;. Έκ τών κατοίκων των, πολύ ο
λίγοι διέθεσαν τά; οκνηρά; χεΐρα; των πρό; καλλιέργειαν 
σταφιδαμπέλων si; την γόνιμον τή; Άχαία; γην,καί τάλλα 
τή; επαρχία; ταύτη; χωρία’ έν τούτοι; οφείλει τι; οντω; νά 
όμολογήση, έκ παραλληλισμοδ πρό; τά ελαττωματικά τή; 
κοινωνία; ταύτη;, ότι ή κωμόπολις θέλει προοδεύσει καί 
αναπτύξει σωστικόν’πολιτισμόν μετά την περαίωσιν τή; ήδη 
κατασκιυαζομένη; σιδηροδρομική; γραμμής, ότε θέλει Επι
κοινωνήσει εύχερώ; μετά τών λοιπών μεγαλοπόλεων τοϋ Βα
σιλείου.

Ά. Κλμπρς.

τούς οφθαλμούς, νά ρεμβάσω ρέμβην άδιατάρακτον. Νά δια- 
πλέη τις τόν Βόσπορον, τήν εν ύδασι χάριτα ταύτην, τό έν 
κτίσμασι άφωνον μεγαλείον, τήν έν άναπάλσει ήδονήν, τήν έν 
αναμνήσεσιν όνειροπόλησιν, είναι ευτύχημα ουράνιον. ’ Βαρέα 
εκτείνονται εκατέρωθεν τά Τουρκικά οικοδομήματα, άναπαρι- 
στώντα μοι πρό οφθαλμών βίους ολοκλήρους, οικογένειας έξα- 
φανισθείσας, Επεισόδια άξια τής γραφίδος του Πιέρ Λοτί, όνει
ρα, συμφοράς.

— ’Εδώ εις τά Θεραπεία, μοί λέγει ό πλοίαρχος— Έλλην 
γνήσιος—τό θέρος γίνεται ο,τι δύνασαι νά φαντασθής. Είνε ενα 
κομμάτι Παραδείσου. Ολον αυτό τό μέρος τό κατάφυτου τότε, 
με την επί των κλάδων σωρείαν τών αηδόνων ελκύει πληθύν 
αριστοκρατίας’ αύτά όλα ποϋ βλέπετε,τά μέγαρα τών πρέσβεων 
φλογίζονται από ζωήν, τά δέ ατμόπλοιά μας δέν πρόφθάνουν νά 
μεταφέρουν κόσμον. Είνε τό Φάληρον τής Κων)πόλεως.'Εκεί
νην τήν εποχήν έπρεπε νά έλθήτε Γραμμή.

Καί ή επιτακτική προς τόν οίακοστροφοΰντα ναύτην άναφώ- 
νήσις του διέκοψε τήν περιγραφήν.

Διακρίνω τήν οικίαν έν ή ύπεγράφη ή άνεξαρτησία τής 
Ελλάδος’ λευκή, απέριττος, έρημος, μόνη. Ύπό τήν στέγην 

εκείνην έτέθη δ θεμέλιος λίθος του νέου οικοδομήματος, Εκεί 
συνετάχθη τό -έγγραφον, βπερ άπένειμε τφ εΰγενεστάτφ. τών 
Εθνών τά δικαιώματά του,· αλλ’ οίμοι ! ήμιτελή.

Ό τελευταίος σταθμός είνε ή Χρυσόπολις (Σκούταρι), ή τό 
όνομα λαβοίσα έκ τοϋ χρώματος Οπερ τά υαλώματα τών πα
ραθύρων προσλαμβάνουν κατά τήν ήλιακήν δύσιν. Καί αφοί δι- 
ήλθομεν τόν πύργον τής βασιλοπούλας, όστις μυθολογείται, ότι 
είνε Εκείνος άφ’ ού ή "Ηρα κατεποντίσθη έξ έρωτος πρός τόν 
πνιγέντα Λέανδρον, ταχύτατον τό άτμόπλοιον μας έπανέφερεν 
εις τό άρχικόν όρμητήριον τήν γέφυραν.

Έν ατελεστάτη καί ταχυτάτη σκιαγραφία περιεγράφω 6,τι την 
στιγμήν ταύτην ακριβώς επέρχεται μοι τή μνήμη· Εις τόν αΐ- 
τοϋντα λεπτομέρειας περισσοτερείας θ’ αναφωνήσω-

— Όρα Σκαρλατον Βυζάντιον.
— "Ορα δέ· Άμίτσην. ·
Καί διά νά είμαι πραγματικώτερος, διά νά σάς ικανοποιήσω 

πλειότερον.
— "Ορα... Κωνσταντινούπολή.
’Όντως- είνε ήκιστα ευφυής έκεϊνος όστις άναμένει πλήρη πε

ριγραφήν τής Κων)πόλεως άπό ταξειδιώτην όλιγίστων ήμερών. 
Τήν Κων)πολιν πρέπει νά τήν ΐδη τις, νά τήν ψαύση- όστις 
αναμένει νά τήν θαυμάση διά τών οφθαλμών τοϋ άλλου καί 
της γραφίδος του τάδε καί τής εΐκόνος τοϋ δείνα, άπόλλυσι τό 
ήμισυ αν μή τό όλον τής σαγήνης. ■

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΠίΠΡΑΙΑ

ΙΙερί ώραν 8ην τής νυκτός,τήν Παρασκευήν, ή «Ίρις» ανε- 
χώρει τής- Κων)πόλεως παφιστανούσης θέαμα μαγικόν. Παν- 
τοθεν έπληττε τήν ορασιν μακρά Εκτεινόμενη ή πληθύς τών φώ
των, ήτις μετά τής φωταψίας τών μιναρέδων ήχμαλώτιζε τό 
βλέμμα καί έπλούτιζε τήν μνήμην έσαεΐ δι’ αλησμονήτου ανα- 
μνήσεως’ είδομεν τήν Κ)πολιν αυγήν την έβλέπομενήδη νύκτα. 
Τήν διεκρίναμεν ύπό τόν πέπλον τής ομίχλης, τήν βλίπομεν 
ήδη ύπό τό ένδυμα τοϋ φωτός. Έστρεψε τό ατμόπλοιου καί ή 
Ναϊάς τοϋ γαλανού Βοσπόρου, ή 'Εξ ιστορίας όμαιμος τών 
’Αθηνών αδελφή αφανίζεται δλονέν, ή βασιλις τών πόλεων, 
πρός ήνέφέραμεν δΓ όλίγας ήμέρ'ας τμήμα τοϋ ουρανοί μας διά 
τήςΈλλ. σημαίας καί φίλημα θερμαινόμενου έκ τής πνοής τής 
Ελευθερίας .κατά τήν ημέραν τής Άναστάσεως τοί μεγάλου 
ελεύθερωτοϋ Ίησου.

Κατά τόν μέχρι Σμύρνης πλοίν, τήν νύκτα κίνδυνον σοβαρόν 
διετρέξαμεν ώς έκ τής τρικυμίας,ήτις αίφνης μάς κατέλαβε. Ή 
τρίαινα του Ποσειδώνος, τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου, εβυθίσθη βα
θύτατα εις τά θαλάσσια στέρνα καί . η·τροπις του ατμοπλοίου 
συχνότατα αίωρεϊτο ύπερ τήν άφρίζουσαν κορυφήν τοΰ μαινομέ- 
νου κύματος. Τάς ήκιστα Ενθαρρυντικός ταύτας Εντυπώσεις διε- 
σκέδασεν ή έν Σμύρνη γενομέμη υποδοχή,ένθερμος Ενθουσιώδης, ’ 
πανηγυρική. Δύο ατμόπλοια έρχονται εις συνάντησιν μας, κα
τάμεστα νέων. Δέκα λέμβοι τόί 'Ομίλου τών ’Ερετών μας πε- 
ρικυκλοίν’ ζητωκραυγαί Ενθουσιώδεις αντηχούν; ’Επί τής πα
ραλίας έν μακροτάτη γωνική πυκνή 8,000 άνθρωποι, όί πλευ

στοί .Έλληνες, μας αναμένουν άνυπομόνως. ’Επί τών λέμβων 
Επί τών Εξωστών, Επί τών: καρχησίων, πανταχοί ανθρώπινη 
μυρμηκυιά. Έν Σμύρνη υπάρχει Ελευθερία τις εις τήν έκφρασιν 
τής Εθνικής άγαλλιάσεως. Έν τή λέσχη παρατίθεται μικρόν 
άμα τή άποδιβάσ’ει μας πρόγευμα. Ό γεν. πρόξενος κ. Φίλων 
δι ’ εΰγλώττου προσλαλιάς μας χαιρέτα- ψελλίζει τινα ανταπαν
τούν δ κ. Σπάθης.

Μετά μεσημβρίαν όλη ή Σμύρνη συνεκεντρώθη εις τό παρα
λιακόν μέγα καφενείου. Λουκά. Εις τον κήπον τούτον Επί τρεις 
ώρας έπαιάνισεν ή μουσική μας. Έκαστον τεμάχιον θύελλα 
Επηκολούθει χειροκροτημάτων,τό δέ Εσπέρας έν τή λέσχη έδόθη 
ή πρώτη συναυλία. Ό,τι αβρόν καί Επίσημον άπλοότω κάλλει 
καί καταγωγή έχει νά έπιδείξη ή Σμύρνη παρίστατο, Εκάλλυνε 
τήν μεχρις ασφυξίας πληρωθεϊσαν αίθουσαν. Κατά τήν μουσικήν 
ταύτην, Εσπερίδα έσχον τήν ευκαιρίαν νά Εκτιμήσω την χαριν 
καί γλυκύτητα τοϋ ωραίου φύλου. Όλαι αί κυρίαι προκλητι
κά! καί δεσποινίδες, ρεμβώδεις, όφθαλμοβόλουν συνεχώς τά μέ
λη τοί χοροί" εις τήν αρμονίαν τοί ήχου προσετίθετο ή φλοξ 
τών βλεμμάτων. Συνέλαβον μάλιστα Επ’ αύτοφόρφ δύο συνα
δέλφους πολύ περιπαθείς καί σκεπτικούς. Κόρη τις τής ’Ιω
νίας βεβαίως ΰπεισήλθεν εις -τά στήθη των. ’Ατυχείς συνάδελ
φοι ! .πόσον σάς δικαιολογώ. Καί ενφ οί άλλοι ημείς επληττο- 
μεν τό κενον^διά μουσικών έχων, αυτοί παράμερα, χωρίς οϋδ 
έπ ’ Ελάχιστον νά κινηθούν έκ τής θέσιώς των περιεσκόπουν ύπό 
τό άπλετον φώς τά ανθηρά πρόσωπα Ενός Ερατεινοί ζεύγους 
δεσποινίδων... Του Βαλή δ Ενθουσιασμός καί ή άβρότης μας 
καθυποχρεοι. ΙΙροσήνεγκε μεγάλην έκ φυσικών άνθέων ημι
σέληνον μετ’ άστρου.

Τήν έν Σμύρνη ξενίαν άνέλαβεν ό μουσικός σύλλογος « Όρ- 
φεύςδ.'Η είς τό κατάστημά του έπίσκεψις άφήκεν ημϊν λίαν εΰ- 
αρέστους Εντυπώσεις. Ό σύλλογος είνε μόλις 2 Ετών- άπαρτίζε- 
ται έκ νέων τών καλλιτέρων οικογενειών, συντηρεί δε και μου
σικόν σώμα. Όμιλος μανδολινιστών τέρπει ημάς, άνταποκρινο- 
μένους δι·’ άσματος. Μέλος τι τοΰ συμβουλίου προσφωνεί καί 
ζητεί ν’άνταπαντήση δ κ. Σπάθης, όστις τά καμνει θαλασσα. 
Καί αύτός αμφιβάλλω άν έγνώριζε τί έλεγε . . . Ενφ έξηρχό- 
μεθα τόί καταστήματος φιλδπατρις καί ευειδής δεσποινίς κατοι
κούσα παρά τον Σύλλογον μας ραίνει άπό του παραθύρου δια 
σωρείας άνθεων, μετ’ ευσχήμονος χάριτος καί άβρότητος γνη- 
σίας Άτθίδος. Τά άνθη Εκείνα τά ϋποκρύπτοντα ύπό τά ευ- 
χρωμα πέταλά των τής παρθενίας τό ήδύ άρωμα καί τοϋ Εθνι
σμού τήν. πολύτιμον γϋριν διεφυλάξαμεν παντες μετ ευγνωμο
σύνης. ,

Ή δεύτερα συναυλία έδόθη Εν τφ θεατρφ τής Άλαμπρας, 
ήτις· μέ κακίστην ακουστικήν, μέ ρωγμάς, άπεριποίητον του 
συνετέλεσε εις τήν αποτυχίαν σχεδόν τής συναυλίας.

- Εις τον επισκέπτην τής Σμύρνης έντύπωσιν κάμνουν αί Με- 
γάλαι· Ταβέρναι. Πελώρια, βυτία, έν οίς άνέτως θα έχώρουν εξ 
άνθρωποι. Γίγαντες, όλοι στόμαχοι καί. μόνον. Ή στέγη καί 
αΰτη άπό βαρέλια. Καΰμένε Χριστόπολε ! Πάνθεα τοί Βάκχου, 
τά ζάλης μέλαθρα τεμένη μέθης. Τήν νύκτα τής άναχωρή- 
σεως όμως καθηγηταί μέ δδηγοϋν πρός άποχαιρετισμόν εις χι 
ζυθοπωλείον, δ ζΰθος ξανθόλευκος ποταμός, άναδίδει ατμούς 
Ενθουσιασμοί. /Ήτο πλέον ή τρίτη ώρα. τής πρωίας, καί ερεγ- 
χον οΐ ανάδελφοί μου" εις τούς Αιγυπτιακούς τάφους τοί ατμο
πλοίου, ένφ ήμείς ροφώντες τύ Εβδομόν, πδτήριρν, καί άδόντες 
τό εικοστόν ασμα καί γελώντες τόν ογδοηκοστόν γέλωτα ήγομε’ν 
πανήγυριν έπέραστον, Εορτήν Ελευθερίας. Τό σύριγματοί ατμο
πλοίου σημαίνει τόν αποχαιρετισμόν. Καί επληττεν εν τή σιγα
λή Ερημιά τής νυκτός τό κενόν αί ζητωκραυγαί ήμών και απο
χαιρετιστήριοι φράσεις καί έλαμπύριζον άνωθεν οι αστέρες, ελ
πίδες γλυκείαι, καί ή κώπη συνεχώς πλήττουσα τό ΰδωρ μας 
έπλησίασεν είς τήν καπνόν άναδίδουσαν Ίριδα.

Ή εις Πειραιά Επάνοδος υπήρξε λίαν εύάρεστος- τό μόνον 
άξιον λόγου μία έκτακτος δύσις ήλιου. Μέσω δύω νεφών ήσπά- 
ζετο τήν θάλασσαν ώς πολύπτυχος αίματοβαφής πορφύρα δ ήλιος, 
ού ό δίσκος έστολίζετο ύπό άραχνοϋφάντων ϋπολεύκων νημάτων 
άτμωδών. Πρώτην φοράν Επί ζωής έπόθησα νά είχον - γνώσεις 
ζωγραφικής.

Τήν Τετάρτην, πρό τής ανατολής τοί ήλιου, είσηρχομεθα εις 
Πειραιά.

λ. ϋ.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΈίΓΙΪΚί^

(Συν/χ«ία· ίδε προηγονμενον φύλλον)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

Ό Μιμικός υίύς ά^ωΰιωμένος. — Έκδμομη 
εις Πεντέλην. — *Α$»ί»ς  τϋς Μαίρης είς 

’Αθήνας.—Διαμονή έν Τατο'ίω.
Ό Μιμικό; ίξηκολούθει διάγων ουτω μετά τών φίλων 

αύτοΰ, χωρίς νά τοϊς άναφερη πλέον τίποτε περί της Μαί- 
ρης, μετά δέ τών οικείων του συνέζει αρμονικότατα, ήσυ- 
χαίτατα καί άδελφικώτατα,χωρίς ούτοι ποσώς νά γνωρίζωσι 
άλλ’ ούτε καί νά ύποπτεύωσιν άν σκέψεις άλλότριαι τών 
φροντίδων της άποκαταστάσεώς του καί της εύημερίας τοΰ 
πατρικού οίκου του κατεΐχον έπ’ έλάχιστον τόν νοΰν του. 
Ό Μιμικός-έδείκνυτο καθ’ όλα υιός ευπειθής καί άφωσιω- 
μένο; καί αδελφός αξιαγάπητος και γλυκύς. Ήδη τά βι
βλία καί μόνον τά βιβλία άπερρόφων διαρκώς τόν νοΰν του, 
κλειόμενος δέ καθ’ έκάστην είς τό δωμάτιόν του κατετριβε 
πλεΐστον χρόνον έν τή μελέτη.Έν ώρα δέ τοϋ δείπνου η τοϋ 

καί 
καί 

διασκεδάζων αυτούς ό- 
τής σχολής 

t

του 
νέα

προγεύματος, ότε συνέτρωγε μετά τών αδελφών 
τών γονέων του, τοϊς..διηγείτο διάφορα Ιστορικά, 
γεγονότα, πολλάκις δέ καί άστεΐα, δ *'ζ  
σον έδύνατο, καί διερχόμενο; ούτω τάς ώρα 
του έν εύθυμίγ, χαρ? καί όμονοίρρ.

’ Ότε εσπέρας τι τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου ό πατήρ του 
ήκουε τούς δύο μεγάλους αύτοΰ υιούς συζητοΰντας μετά τό 
δεϊπνον, περί μαθηματικού τίνος ζητήματος είς ά ό Μιμικός 
παιδιόθιν ήρέσκετο νά έπιδίδηται, ήγάλλετο ένδομύχως έπί 
τή αποκτήσει τοιούτων καλών καί μεμορφωμένων υιών, ευ
χαριστών συνάμα τόν Θεόν καί παρακαλών νά διατηρή αύ- 

’ τούς πάντοτε έν καλή ύγιείγ.
— Θ’ άποθάνωμεν εύτυχεΐς, έλεγεν ημέραν τινα εΐς τήν 

σύζυγόν του. ‘Αν δ θεός μάς έδωκε θλίψεις καί στενοχώριας 
έν τφ μέχρι τοϋδε βίω μας, βλέπω ήδη, ότι μάς έπιφυ- 
λάσσει ήσυχον, άλυπον καί εύτυχές τό γήράς μας. Αύτά τά 
παιδιά θά ικανοποιήσουν τούς κόπους μας.

Πλήν πολύ ενωρίς έσπευδεν ό τάλας πατήρ νά κρούση 
τόν κώδωνα τή; εύτυχίας, διότι ό φύλαξ ταύτης ίν τή γή 
τ<^ έκράτησεν αμέσως τήν χεϊρα.

Ό Μιμικός ηγείρετο ανήσυχος τήν στιγμήν έκείνην έκ 
τής τραπέζης, άφίνων νά πέση έκ τής χειρός του έφημερίς 
τις, ήν είχε φέρει ό άδελφό; του, καί ής άνεγίνωσκεν 
δλως τυχαίως καί έκ περιεργεία; τάς έν αύτή ειδήσεις.

Αί δέ λέξεις'
«Ό ζ/εάδοχοί μετά τής πριγκιπίαβης Σοφίας άφίκετο 

χ&ες εσπέρας είς Βρεντήΰίον, καί τό έρχόμενον Σάββα
τον έοονται είς ’Λ&ήνας», άπέσπασαν τήν προσοχήν του, 
κατετάραξα^ τόν νουν του, καί μετέτρεψαν αύθωρεί τά; 
σκέψεις του.

Ή καρδία του ήρξατο τότε νά πάλληται ζωηρώς,καί ά
φησα; τήν εφημερίδα μετ’άγανακτήσεω; νά πέση τόν χει- 
ρών του, ώς δργανον κατασπαράξαν τά σπλάγχνα του, 
διαταράξαν τήν ησυχίαν του καί καταστρέψαν τά; φροντί
δα; τοΰ μέλλοντος τον, ήγέρθη αμέσως καί ήρξατο σύννους 
νά βάδίζη κατά μήκος τής αιθούσης.

«Ναί, έρχεται, διελογίσθη, μετά δύο καί ήμισυ μηνών 
απουσίαν, καθ’ ήν όλοτελώς λησμονήσάς αύτήν, τοσοϋτον 
έκέρδισα εί; τήν ΰγιείαν, τήν άποκατάστασίν μου καί τό 
μέλλον μου I A I γυνή ! γυνή I πόσα; υπάρξεις καταστρέ
φει; καί πόσου;, νέους έκμηδενίζεις ! .

«Γυνή I Όποια δύναμις ! . . . Έρχεσαι ! ένώ σ’ είχον 
λησμονησει I Έρχεσαι 1 άφοΰ μέ άφήκες τοσούτον καιρόν 
άνευ τής έλαχίστης είδήσεώς σου I . . . Έρχεσαι ! άφοΰ· 
μέ έταλάνισας, ήφάνισας καί έγκατέλιπες . . . "Ερχεσαι ί 
διά νά μοΰ άποσπάση; πάλιν τόν νοΰν άπό τήν ησυχίαν 
μου, τήν εργασίαν μου καί τούς γονείς μου ! καί διά νά 
μέ κόμης τί άκόλουθόν σου,... παιδίον σου,... θαυμα
στήν οου... θΰμάσού..,. ώς κηρίον άνάπτον πρό τοΰ εικονί
σματος καί διαλυόμενου εις τούς πόδας του I... Έρχεσαι ! 
Αΐ, καί μέ τοΰτο ; σύ, δεν με άφήκες καί έφυγες ; . . . σύ, 
δέν μ’ έλησμόνησας πρώτη, άφοΰ έπί τοσοΰτον χρονικόν δι
άστημα μέ ίστέρησα; καί τής ελάχιστης είδήσεώς σου ;__

«Ναί σ’ ίλησμο'νησα, τό ομολογώ, τό' διακηρύττω, διότι 
ύ χωρισμός είναι ό τάφος τοΰ έρωτος, άλλά δέν πταίω έγώ 
καί έχω τήν συνείδησίν μου άναπεπαυμένην, ήσυχον, ήρε- 

. μον, καί . . . , εύχαριστημένην . ...
. Λαβών δέ τόν πϊλόν του έξήλθε καί μεταβάς' εΐς τούς 

στύλους τοΰ’Ολυμπίου Δεός, ηλθιν εΐς τό έγγύς καφφενεΐον, 
όπου συνήντησε τούς φίλους αύτοΰ Συνοδινόν καί Χρύσην.

— "Εχω μίαν πρότασιν νά σάς κάμω, τοΐ; είπε, πλη— 
σιάζων αυτούς, όλως χαρίεις καί μετά ζωηρότητος, μέ ακο
λουθείτε ;

Ούτοι δ.έ άπορήσαντες έπί τή έκτάκτω αύτοΰ εύθυμίφ και 
ζωηρότητι καί έπιθυμοϋντες νά εύχαριστήσωσιν αύτόν

— Ναί, ναί. άς άκούσωμεν, άπήντησαν άμφότεροι.
— ’Ιδού. Τό σάββατον είναι έορτή, καί επειδή έχομιν 

καιρόν *νά  κάμωμε*  μακρυνήν έκδρομήν, σας προτείνω, έάν- 
θέλητε, νά μεταβώμεν εί; τήν.Πεντέλην.

— Ώραία ιδέα, ναί, πηγαίνομεν, άπήντησεν ό Συνοδινός..
— Πεζή όμως, ύπίλαβεν ό Χρυσής
— Βεβαίως, πεζή, έξηκολούθησεν ό Μιμικός, θά έκκινή- 

σομεν εντεύθεν τήν τρίτην ώραν τής πρωζας, θά φθάσωμεν- 
είς Πεντέλην τήν εκτην, θά διαμείνωμεν έκεϊ καθ’ όλην τήν 
ημέραν, τό εσπέρας περί τήν όγδόην θά άναχωρήσωμεν 
εκεΐθεν ύπό τό άπλετον φώς τής ώραία; πανσέληνου κατ 
περί τό μεσονύκτιον θά εϊμεθα ένταΰθα1 συμφωνείτε ;

—Ναί, ναί, ώραϊα,χπήντήσαν άμφότεροι. Το Σάββατον, 
τήν τρίτην ώραν νά συναντηθώμεν ένταΰθα.

— Ναί, ί.νταΰθα, ειπεν ό Μιχαήλ καί άφοΰ παρέμειναν 
έκεϊ συζητοΰντες έτι μέχρι τοϋ μεσονυκτίου, άπεχωρίσθησαν.

Τό έρχόμενον Σάββατον ό Μιμικός ό Συνοδινός καί ό Χρυ
σής, συνεπείς εΐς τήν δοθεΐσαν συνέντευξιν, παρευρεθησαν εΐς 
τό καφφενείον τοΰ ’Ολυμπίου Δώς, ακριβώς κατά τήν προσ- 
διορισθεΐσαν τρίτην ώραν τής πρωίας.

Ήτο ετι νύξ, άλλά νύξ εαρος θερμού μέν καί πνιγηρού· 
κατά τήν ημέραν, πλήν δροσερού καί μαγευτικωτάτου κατά 
τήν νύκτα. Ή σελήνη είχε πρό ολίγου έγκαταλείψει τον· 
άττικόν ορίζοντα καί άπέλθει πέραν μακράν πρός τάς παγε
ρός χώρας, Οτε οί αστέρες, οί λαμπροί ούτοι κάτοικοι τών 
ούρανών, δικήν φωτεινών άνθέων έν άπεράντφ όριζοντείφ κή- 
πφ τοΰ άνωθι ήμών θόλου, ήρχιζον νά έπιδεικνύωσι πρός τήν 
γήν τήν ρπινθηροβόλον αύτών όψιν. "Ακρα ησυχία καί γα
λήνη έπεκράτει πανταχοΰ, άρωματώδη; λυκαυγή; αύρα 
ίπέψαυεν έλαφρώς τά πρόσωπα τών κατ’ ίκείνην τήν ώραν 
άγρυπνούντων θνητών,γλυκύς καί μυστηριώδης ελαφρός πόν- 
τειος ζέφυρος, άπό τοΰ Φαλήρομ πνέων, είσέδυεν έπιαχαρίτως 
είς τά πλήρη ζωής καί δράσεως νεανικά στήθη τών ήμετί- 
ρων τριών οδοιπόρων, οϊτινες άφοΰ έπιον έκεϊ τόν καφέ τών.

>

ϊδω

άφ’

τούς 
τήν 

πεδιάδα τοΰ Χαλανδρίου, τήν πατρίδα τοΰ Άλκιβιάδου, 
τοϋ Σταυρού άγουσαν παρά τάς 

καί εΐσήλθον εις τήν όδόν τής

■ήγέρθησαν σιωπηλώ; -καί ελαβον τήν πρό; τούς ’Αμπελοκή
που; άγουσαν.

— ’Ακατανόητος φύσις I άνέκραξέν τότε ό Μιμικός, απέρ
χεται ή Σελήνη, αναφαίνονται οέ αστέρες, προετοιμάζεται ή 
οδός τού Ήλιου ! Παρατηρήσατε έκεϊ πρό; τήν Πεντέλην, ό 
ούρανός άρχίζει νά φωτίζηται. Αύρων το αύτό, μεθαυριον το 
ϊδιον, καί τί; οίδε έπί πόσου; .αιώνα; καί μυριάδα; έτών, ή 
αύτή πλανώδιο; φύσις θά έξακολουθή τήν μονότονου τρο
χιάν της

— Έως ότου έπέλθη τό τέλος τοΰ σύμπαντος, άπήντη
σεν ό Συνοδινός, είτε έκ τής συγκρούσεως τών άστέρων, είτε 
έκ τής ψύξεως αύτών, είτε έκ τής καύσεως.

— Πάντοτε μέ τάς θετίκάς σου θεωρία; τρέφεσαι, Σπόρο, 
ώς βλέπω' θεωρείς τόν άνθρωπον ούχί ώ; άρχοντα, κύριον 
τοΰ παντός, ώ; αύτό; ό πλάστης, ή θρησκεία καί ή βαθεϊα 
παρατήρησις ώρισαν αύτόν, άλλ’ ώς μέλος τυχαϊον τής 
•γηένης σφαίρας, παρασυρόμενον καί καταπονΤιζόμενον είς τά 
σπλάγχνα της, άνευ άρχής, άνευ. σκοπού, άνευ τέλους.

— Κατ’ έμέ, υπέλάβεν ό Συνοδινός, δηλαδή κατά τήν 
θετικήν θεωρίαν, παραδέχομαι τόν άνθρωπον ώς τυχαϊον 
•δργανον, ον αν θέλής, ούδέν διαφέρον τών ζώων καί τών φυ
τών, έρχόμενον καί παρερχόμενον ύπό τής φυσίκή; φοράς 
τής διασκευής καί έξελιξεω; τοϋ ήμετίρου γηίνου φλοιοΰ.

— Μή βλασφημεϊς, πρό; θεού, Σπόρε, διότι τότε πρός τί 
ή αϊσθησις, ήτις σέ οδηγεί εΐ; τήν φαντασίαν, εις τήν έλπίδα, 
καί εΐς τήν έπιθυμίαν μελλούσης ζωής ; Τί λέγει; καί σύ, 
Χρύση, πιστεύεις εί; τό τέλος τοΰ πνεύματος, όπως καί τοϋ 
σώματος ;

— Έγώ θά έχω τήν ύπομον.ήν νά απαντήσω, άμα 
τό άποβησόμενον μετά τόν θάνατόν μου.

— Αϊ, τότε, άς άφήσωμεν τό ζήτημα νά λυθή 
έαυτοΰ. ,

Καί ούτω συζητοΰντες καί βαδίζοντες διήλθον 
’Αμπελοκήπους, τήν γενέτειραν τού Σωκράτους, είτα

ίλαβον τήν άριστερόθεν 
ύπωρεία; τοΰ Λυκαβητοΰ 
Πεντέλης, ήτις προίβαλλε τό μεγαλοπρεπές μέτωπον τη;· 
Μετά ήμισεία; ώρας πορείαν έκείθεν παρίσταν'το προ τού 
μεγαλοπρεπούς θεάματος τής ανατολής τοϋ. Ήλιου. Όποια 
άπόλαυσι; σωματική καί πνευματική ! Ήδύνετο 0 οφθαλ
μός, ήδύνετο τό ούς, πάσαι αί αισθήσεις καί έν ταύτφ εύ- 
χάρίστησις, τέρψις καί ένδόμυχος χαρά κατελάμβανε τόν 
νοΰν, τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου.

— Καί μδλα ταΰτα, σάς λέγουσιν, ότι δέν ύπάρχει θεός, 
-δέν υπάρχει μέλλουσα ζωή, δέν ύφίσταται άλλος κόσμο; διά 
τόν άνθρωπον |εετά τοιαύτην προκαταρκτικήν τράπεζαν ήν 
παρατίθησιν ό δημιουργός τοΰ παντός τφ άνθρώήφ !

—· Καί διατί τότε, ήρώτησεν ό.Συνοδινός,διαθέτει τοιαύ- 
τα καλά καί μέλλουσαν καλειτέραν καί αιώνων ζωήν ό δη
μιουργός εί; τόν άχάριστον άνθρωπον, όστις εις άνταπόδοσιν 

. .τών-.καλών τούτων, ποτίζει ,αύτόν πάντοτε μέ πικρία;-καί 
άνίλπιστον μοχθηρίαν;

— Ό,τι έν τή γή ταύτγ γίνεται, ίχει τήν ηχώ του εΐς 
άλλα; χώρας: Κατ’ έμέ, όπως τήν μετάδοσιν τών άκτίνων 
τοΰ Ήλιου κάί τοΰ φωτός του ή σύγχρονος φυσική .πειραματική . 
έξηγεϊ διά τών παλμικών κινήσεων, ούτω καί αί πράξεις τού 
άνθρώπου διά σχετικών παλμικών κινήσεων μεταδίδονται εις 
άλλα; χώρας. Ό άνθρωπος δέ, άπαρτίζεται τό πλεϊστον έκ 
•πτητικών ούσιών, αοράτων, άν θέλετε, δυνάμεων, αίτινες 
-διαπλάττονται ένταΰθα καί μετά θάνατον μεταβαίνουστν άπα- 
σαι εί; τάς πέραν τοϋ όρίζοντος χώρας, όπως τό ύδρογόνον 
■όπερ φεΰγον άπό τής γής ύψοΰται εΐς ύψος δυσθεώρητον, 
-διέρχεται τήν ατμόσφαιραν καί μεταβαίνει δέν ιίξεύρομεν 
ποΰ, πάντως όμως πέραν τών όοίων τής γης.

Ήτο έκτη καί ήμισεία ώρα καί·οί τρεις οδοιπόροι διερ- 
χάμενοι πυκνόν πευκώνα, ·ενθα ή θεία οσμή τοΰ θύμου, τό 

κιλάρυσμα τών πτηνών, ό θρούςτών ΰπό τής πρωϊνή; γλυ
κείας αύρας άνασειομένων φύλλερν, ό μορμυρισμός τών υδά- 
των κτλ. καθήδυνε τά; αισθήσεις των, είσήρχοντο πλήρεις 
χαρά; καί άπολαύσεως ει; τό προαύλων τή; Μονής. Ή δ’ 
έξοχος τοποθεσία ταύτης, αί υψίκορμοι καί έύθυτενεΐς πρό 
αυτής λεύκας καί πλάτανοι,ή μαγική καλλονή τοΰ ναοΰ καί 
τής περιβκλλούσης αύτόν φύσεως άπέσπών έπαναλειμμένω; 
τόν θαυμασμόν καί τήν εκπληζιν αύτών.

Έκάθισαν ολίγον έκεϊ,πρό τοΰ ύπάρχοντος έτι μικρού καί 
πενιχρού καφενείου, ίν ’άναπαυθώσιν ολίγον καί είτα μετέβη- 
σαν είς έπίσκεψιν τού ναού καί τοΰ ήγουμε'νου τής Μονής, 
όστις προσέφερεν αύτοϊς λουκούμια, κονιάκ καί ύδωρ δρο- 
σερόν^καί διαυγές· μεθ’ ο τοποθετηθέντε; ύπό. τήν σκιάν 

1 παχυσχίου τίνος πεύκης έπί ύψηλής τίνος θέσεω; κείμενης, 
παρετήρουν θαυμάζοντας τήν . πέριξ καλλονήν τής όντως 
έξαισίου έκείνη; πεντελικής τοποθεσίας . . ............... ...

...’Ητο ήδη -ακριβώς δεκάτη και ήμισεία ώρά, ότε έκτα
κτος αμαξοστοιχία έρχομένη έκ ΚορίνθΟυ καί ζωηρώς συρί- 
ζουσα, είσήρχετο έν μικρά, ταχύτητι έν τω σιδηροδρομική 
σταθμφ τών ’Αθηνών, ένθα άνέμενον αύτήν οί βασιλείς, οί 
υπουργοί,-πρέσβεις τινες, άξιωματικοί καί ικανόν πλήθος 
λαού. Μόλις ίσταμάτησιν, έπεφάνησαν ό Διάδοχος, ή πριγ- . 
κίπισσα Σοφία, ή ακολουθία αύτών κτλ., οϊτινες έπέστρεφον 
έκ τής άνά τήν Γερμανίαν έκδρομής των, καί άμέσως κα- 
τήλθόν έκ τού τραίνου. Τότε έφάνη έξιρχομένη καί μελά- 
νείμών τις ώραία ξανθή κόρη, ήτις, πρό τοΰ κατέλθη, περιέ
φερε τά βλέμματά της κύκλωθεν αύτής έπί τοϋ άναμένοντο; 
πλήθους καί ΐδίερ. πρό τοϋ παρακειμένου καφφενείου. Ητο 
ή Μαίρη,ήτις δι’ .άνησύχου βλέμματος άνεζήτει τόν Μιμι
κόν καί μή βλέπουσα αύτόν, κατήλθε τής άμάξης τεθορυ- 
βημένη. Είτα, καί πάλιν έρριψε τελευταίου βλέμμα έπί τοϋ 
πλήθους καί πέισθεΐσά ότι ό Μιμικός δεν ήτο έκεϊ, έκλινε 
τήν κεφαλήν πρό; τά κάτω, μονολογούσα'

«Ό Έλλην δεν έχει, καρδίαν’»

Ό Μιμικός, Λ Συνοδινός καί ό Χρύσης παρέμειναν διασκε- 
δάζοντες είς Πεντέλην μέχρι τής όγδοης τής νυκτός, επι- 
σκεφθέντες καί τά μάλλον αξιοθέατα αύτής τοπεΐα ώς καί 

• τάς κτήσεις, οικοδομάς καί έπαύλεις τής πολυθρυλλήτου 
Δουκίσση; τής Πλακεντίας' μεθ’ ο ΰπό τό άπλετον φώς τής 
Σελήνης ίπέστρεψαν εις ’Αθήνα; εύχάριτες καί ζωηροί, συνο- 
μιλοϋντις, συζητουντε; καί άδοντε;.

Τήν επαύριον ό Μιμικός προσελθών εΐ; τήν έν τφ στρα
τιωτική νοσοκομείφ υπηρεσίαν του έζήτησεν εφημερίδα όπως 
ϊδιρ τά νέα, καί., μετ’ ένδιαφέροντο; άνέγνω, ότι ό Διά
δοχος άφίκετο μετά τή; Σοφίας καί τής λοιπής ακολουθία; 
του καί ότι. μετεβησαν έξ ’Αθηνών κατ ευθιϊαν εις τό Τα- 
τόϊον, όπως διέλθωσι το υπόλοιπον τοϋ θέρους.

Έσκέφθή ακολούθως τί ώφειλε νά πράξη καί νομίσα; . 
φρονιμώτερον νά. τηρήση τήν αύτήν, ήν καί έν τή έν Εύρώ- 
πη άπουσί^ τή;. Μαίρη; συμπεριφοράν, έξηκολούθησε διά
γων οΰτω.

. Μετά τρεις δμως ημέρας παρ’ ελπίδα καί άπροσδοκήτω; 
δλως λαμβάνει επιστολήν αγνώστου προελεύσεως, ην μετά 
περιέργειας άνοίξας, άνέγνωσε γερμανιστί.

«Mein theuer-Mihail.
■ Jch bin gekommen. Jch habe sie nictit gesehen».

\ Maria».
Ήτοι :

«.’Λγαπητέ μοι. Μιχαήλ

Ήλ^ον. dev ce eliov. Μαρία»
Κατελθούσα ΐκτάκτώγ-ή Μαίρη είς ’Αθήνας δι’ υπη

ρεσίαν, τφ άπέστειλε διά τοΰ ταχυδρομείου τήν άνω επι
στολήν.

{Έπεται συνέχεια.) 'Ροΰς.



Η ΦΥ£Ι3

ΤΙ ΗΘΕΛΑ

(βτίχοι τή® χαρδι&ς)

Ήθελα νάμουνα πουλί, νά,φτιάοω τή φωλιά μου 
σιμά ’c το παραθύρι σου πού τύχειο στολισμένο 
μέ λουλουδάκια όμορφα, και 'κεΤ μέ τή λαλιά μου 
νά τραγουδώ τό πόνο μου πύχω βαθειά κλεισμένο.

"Ήθελα ύπνος νάμουνα, νάρχωμαι κάθε βράδυ 
νά κάθωμαι ’ς τά μάτια σου σιγά νά τά χαϊδεύώ, 
και μέσ’τής νύχτας τό βαθύ καί σιγανό σκοτάδι, 
σιγά, σιγά, αγάπη μου, φιλάκχα νά σοΰ κλεύω.

Άχ I νάμουνα τοΰ κήπου σου τό πεχό καλό γιουλάκι, 
νά σοΰ στολίσω μια φορά τά απαλά σου στήθεια, 
νά μάθω άπ’ τή καρδούλα σου άν πόνεσες λιγάκι 
όπως έγω για "σένανε· νά μάθω τήν αλήθεια!

Μεσολόγγιον ίτάΜΙος

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ
Είς κοιμητήριον έμόάς μέ δακρυσμένον όμμα

μέ σεβασμόν άοπάζομαι τό τής σωρού σου χώμα

Ί κέτης, φίλη, έρχομαι είς τό ψυχρόν σου μνήμα 
παλαίων μέ τόν έρωτα ώς πλοΤον εις τό κύμα.

’Ρ όδα σοί φέρω φίλη, ναί, τής ροδής τά άνθη
ήν έραινον μέ δάκρυα πλήν κ’αύτη έμαράνθη 1

Ή μην παιδίον έμπλεον ερωτικών λαιλάπων
άπό τόν όρθρον τόν βαθύν τοΰ βίου μου σ' ήγάπων 

Ναί, στενάζω,φίλη μου; Φεΰ I τόν χωρισμόν μας κλαίω
λάβε φίλημα ζωής! άλλα σύ- νεκρά I τι πταίω ; 

Ή τον ευδαίμων κτήσίς μου ή φίλη μόυ Ειρήνη

■ πώς μετεβλήθη, Ουρανέ ! ! ίδέ, μετ’άλγους, κλίνει!
Φενεϋς 6 'Ιούνιον <893 Κ. Κακκαδδς.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

226. Αίνιγμα
Τό ίνομά μσυ όχτώ ψηφία 

άρίστε φίλων αποτελούν, 
τούτων άν κόψης τά πρώτα τρία 

άρπαγα χάλους τ’ άλλα δηλοΰν. 

Τούτον τόν .τράχηλον άν χωρίσης 
μέλος προσώπου Σου θά εύρής, 

και αλφαβήτου γράμμα εύρήσιις 

τά πρώτα πέντε δταν τηρής.
Νέ τά ύχτώ μου φυτόν σημαίνω 

είς κήπους χι δρη θά με ίδής, 
πικρόν εύρίσχομαι πλήν γλυκαίνω 

δταν μέ πλύνης μετά σπουδής. 
Μερσίνα τή 6[ 18 Μαί'ου 1893.

Γ. ΚαρακατσΔνης

, 227. Αίνιγμα
Είμαι είς μέγας ποιητής σοφός τής 'Εσπερίας 
Συγγράψας πλείστας χλασιχάς ώραιας τραγωδίας. 
Μ’ άπατελοΰσι συλλαβαί πλήν τέσσαρες, ω φίλοι, 
ΙΊολλάχιφ δέ μέ ήρθρωσαν τά 6ελχ«χά σας χείλη. 
"Αν δμως, άναγνώττά μου, περίεργε, θέλησης 
Τά τέσσαρα στοιχειά μου τά πρώτα ν’άποχόψης, 

' Τότι βεβαίως έκθαμβος αμέσως θ’ άπορήσης
Καί έκλαμπρος θά σοι φανή ή φαεινή μου άψις. 
θά λάμψω τότε πάντερπ>ος εγω ενώπιον σου
Καί θά θαμβώσω χαίτο φώς αυτό τών οφθαλμών σου !

Α. Γ.

τών έν τώ 8 φύλΧω Αςνεγμ,άτων.'
420. Αίνιγμα. ΤΟ ώρολόγιον.

“Ελυσαν αΐιτό ό χ. Κ- Δημητραχόπουλος έχ Σμύρνης, Ν. Βασι
λείου έκ Πειραιώς, Μ. Κορυφαίος έκ Κερχύρας καί ή δεσποινίς Έ- 
λίζα Μορφίνου έχ Χαλχίοος.

221. Αίνιγμα, Χημ. α-ία-ϊημαΐα.

’Ελυσαν αυτό δ χ. Κ. Δημητραχόπουλος ΐχ Σμύρνης, καί Ν. 
Βασιλείου έχ Πειραιώς.

222. ΑΚνιγμ»·χφήμα-ρήμα.

"Ελυσαν αυτό οί χχ. Ε· Κομιώτης έκ Πύργου, Δεσποινίς Έλίζα 
Μορφίνου εχ Χαλχίδος καί Περ. Νιχοκλής εξ ’Αθηνών.

223 Αίνιγμα, ’ο Χρυσός.

Έλυσεν αυτό οί κ. Κ. Δημητραχόπουλος έκ Σμύρνης χαί II . 
Νιχοκλής ές Αθηνών.

224. Αίνιγμα. 'Η χ»1ρ ή 6 ύφθκλμός.

Έλυσαν αύτό οί κχ, Ν. Βασιλείου εκ Πειραιώς, Μ. Κορυφαίος 
ΐχ Κέρκυρας καί Κ. Φωφος έκ Σύρου.

228. Αίνιγμα.
Ούδείς ελυσεν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΙΣΕΟΣ,,

Κ. Λ. KtSJor. ’Επιστολή χαί γραμματόσημα έλήφθησαν. Εύχα- 
ριστοΰμεν. Προσεχώς γράφομεν—I. Η Πάμφν-Ια. Ζητούμενα φύλ
λα σας άπεστείλαμεν.— ί. Β. Ka>r]no.hr. Ζητούμενους αριθμούς 
γ* . έτους σας άπεστείλαμεν. — Π. Κ. Ιία-Ιάβρυια. Συνδρομή σας 
ελήφθη. Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ.—X. Π../7ρ/θε- 
fav. Συνεστημένη έλήφθη. “Εχει καλώς. Παραγγελία σας έκτελε- 
σθήσεται προσεχώς. — Δ. Ν. fletpaia. Συνδρομή σας τρ. έτους 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.—Η. Μ. 'Αμβούργο?· ’Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν γράφομεν ταχυδρομικώς.—Δ. Δ. 
Πάιρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπόδειξίς μετ’άρι- 
θμοϋ λαχείου σας στέλλεται ένπαρόντι φύλλφ.—θ. Π. ΣιμπραΛήτ. 
Έχει καλώς. Εΰχαριστοΰμεν. ©ά συμμορφωθώμεν ώς γράφετε, προς 
αποφυγήν βραδυτήτων.— Β. Κ. Hgipaiu. Δρ. 5 άντίτιμον φύλλων 
ελήφθη χαί εΰχαριστοΰμεν. Άναμένομεν κτλ. ώς γράφετε.— Γ. Κ- 
Aevxamar. ’Επιστολή μέ αποδείξεις έλήφθησαν. “Εχετε δίκαιον μο
λονότι καί ήμείς σάς έγράψαμεν. Προσεχώς έχετε καθέκαστα.— 
Α. Π. ΒϋΛον. Ζητούμενον φύλλον σας άπεστείλαμεν.—Κ. Λ. Σ»· 
for. Συνδρομή σας ελήφθη, εΰχαριστοΰμεν. — A. Α. Σμτρτην. 
Άποροΰμεν διά βραδύτητα αποστολής όφειλομένων. Δέν ένοοΰμεν 
να σάς γράψωμεν πλέον περί τούτου.— Ε. Κ- Πύργον. Αινίγματα 
δέν έλύσατε όλα, ώστε μή παραπονεΐσθε.— Ε. Α. Αίροτ. Λύσεις 
αινιγμάτων αφίκοντο πολύ αργά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉ

ΠαραχαλοΟνται έκ τών κυρίων συνδρομητών μας 
όσοι δέν άπέστειλαν έτι τήν συνδρομήν των τού δια- 
νυομένου ήδη τετάρτου έτους τής «Φύσεως» νά σπεύ- 
σωσι ν’ άποστείλωσιν αύτήν, διότι'ένεκα τών πολλών 
δαπανών πρός έκδοσιν τοιούτου καλλιτεχνικού φύλλου 
ώρίσθη αδτη άνέχαθεν προπληρωτέα.

Όμοίως παραχαλοΟνται οί χχ. άνταποχρημί μας ώς 
χαέ ο! όφείλοντες έτι τό παρελθόν έτος ν ’ άποστείλωσι 
τά δφειλόμενα ταχέως, άλλως άνασταλήσεται ή απο
στολή τού φύλλου.

’« Αςεύθυνσις.

Έ:·. τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


