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01 ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
(Κατά τδ Γαλλικόν)

Καίτοι ή ’Ασία ύπήρξεν ή κοιτίς 
γνωστή ήπειρο; τοΰ παλαιού κόσμου 
γλώσσα τή; άνθρω- 
πίνης διάνοιας, ή 
παραγαγοϋσα πολ
λούς συγγενείς St’ 
ών τά ίνδοευρωπαϊ- 
χά φΰλα διεχοίνω- 
σαν τάς ιδέα; των, 
έν τούτοι; ή ήπει
ρος αυτή εμεινεν 
επί πολύ δυσχοινώ- 
νητος, χώρα τών 
ονείρων χαί τώ» 
μυθευμάτων τών 
£i4»a>v Λα! μι3; 
rvxt&r, ώς στά
σιμος έπί πολλά; 
έχατονταετηρίδσς

Ούδείς δμως α
γνοεί οΰδ ’ αμφιβάλ
λει περί τών μεγά
λων μεταβολών αΐ- 
τινες άπό εξαετία; 
έτελέσθησαν έν τή 
Μιχρασίφ χαί τή 
Παλαιστίνη, έν τή 
Σιβηρία, τή Ία· 
πωνίφ χαί τή Σι
νική μέχρι τών ε
ρήμων τοϋ Τουρ- 
χεστάν, διά τής 
στρώσεως πολλών 
σ ι δ η ρ οδ ρ ομικών 
γραμμών, ών ή 
έχτίλεσις άπήτησε 
τεραστίου; αγώνα; 
χαί μόχθου; χαί 
δαπάνα;. Ό ύπερ- 
χαυχάσιο; πρδ πάν
των σιδηρόδρομος 
θά μνημονεύεται 
πάντοτε ώ; παρά
δειγμα δυσχερεστά- 
τηςέπιχειρήσεωςσι- 
δηροδρομιχής· διότι 
παντα τά ύλιχά 
έλλειπον έξάπασών 
τών χωρών δι’ών έμελλε νά

a ΣΑΡΑ ΒΕΡΝΑΡ ΕΝ ΤΗΙ 
. ,· , ■ ?,*λ9ί1 ή γραμμή του· έδει νά έχόμιζο»
εχει τη» ξυλείαν, τα σιδηρά χαί αυτό τό δδωρ· ήναγχάσθησαν δέ να 
χΔτασχευασωσι διά ταϋτα φορητόν στρατώνα,κληθέντα ΟίΛάόχαν χαί 
συγκείμενον εχ μεγ(στων χαί διωρόφων Βαγώνων,(’) πέριλαμίανόν- 

Βάγων)Αί 6πιτΡ* Λί νά καλέσωμεν τδ Waggon, Βάγωνα (δ

ΑΑΡΙΑΝΗΙ ΛΕΚΟΓΒΡΕΡ

ρο«ς. Ή σπάνις δέ τών σταθμών άνα

των τήν διαμονήν τών εργοδηγών, τά όψοπωλεΐα, τά οινοπωλεία κα 
λοιπά πωλεΓα χαί ταμεία τών σιδηρουργών, τών ξυλουργών κ’- 
λοιπών εργατών.

Ή μεγαλειτέρα δέ δυσχέρεια παρουσιάσθη ιδίως είς τήν μεταξύ 
Μέρβης χαί Τσαρδγιουή; γραμμήν διότι έχει εδει νά στρωθή αδτη 
έπί ασταθούς θινός, έχούση; 60 μέτρων ύψος καί επί πολύν χρόνον 

δέν ήδύναντο νά 
στερεώσωσιναύτήν. 
Έπί τέλους έπέτυ- 
χον αναγκαίας τί
νος στερεοποιήσεως 
διά μίγματος έξ 
άργίλλου καί θα
λασσίου ΰδατος. Ή 
δ έ συντελεσθεισα 
γραμμή μεταξύτών 
Άμού καί Δαρίχ, 
γενομένη διά γεφύ- 
ρας,κατασχευασθεί- 
σης τή βοήθεια 
πλείστων παχυσα- 
νίδων (madriers), 
δέν έστοίχισε πολύ- 

s. διότι καίτοι οΰδέν 
§ δένδρον ύπήρχεν εις 

άπόστασιν 10 0 0 
χιλιομέτρων περι
φερειακήν, ύπελο- 
γίσθη είς 120000 
φράγκων κατά χι- 
λιόμετρον, διά τήν 
ευτέλειαν τών ή- 
μερομισθίων x α ΐ 
τήν πληθύν τών 
εργατών.

Ό ύπερχαυχά- 
σιος δέ σιδηρόδρο
μος εινε σχεδόν 
στρατιωτική δδό; 
έφ’δλης τή; γραμ
μή; ούδέν ύπάρχει 
φυλακεϊον, άλλ’ εις 
παν 13ον χίλιόμε- 
τρον ύπάρχει πύρ
γο; χρησιμεύων ώς 
σταθμός σκοπευτι
κός· έπόπται δ’ έ
φιπποι διατρέχουν 
τό μεταξύ τών πύρ
γων τούτων διά
στημα, άναφέροντες 
τά τυχόν συμβαί- 

. . .u. . . , νοντα τοί; άνωτέ-
ροϊς. α σπάνε; δε των σταθμών αναγκάζει τους όδοιπόρους νά 
προμηθεύονται παντός αναγκαίου αύτοίς κατά τήν όδοιπορίαν γρει- 
αζονται δJxta μέν ημ,ρας, δπως περαιώσωσι τήν άπό Πετρουπό- 
*̂Ml ‘« 2αμαρκανδην δδοιπορίαν χαί τ/σσαρας τήν άπό Τυφλίδος 
εις Μέροην δυνανται δμως, της κινήσεως ταχυνομένης, νά φθά- 
σωσι ταχυτερον, διότι ή ταχύτη; δύναται νά αύξηθή άπό 16 έως 
20 χιλιομέτρων την ώραν. * .ι



34 II ΦΓ£Ι£ Η ΦΥΣΙΧ
Kat*  αςχάς ή κυκλοφορία τών άυαξοσειρών επί τής ύπερχαυκασίου 

γραμμής ητο λίαν μικρά, περιοριζομίνη είς τρεΓς μόνον άμαξοσειράς 
(trains) καβ’ έβοομάόα. χαί τό χκητόν υλικόν περιελάμβχνί μόλις 
84 άκτορας (locomotives) χαί 1400 βάγωνας παντός είοους. Κατά 
τους τελευταίου: όμως χρόνους ή ποσότης τού κινητού ύλιχοϋ έ&- 
πλα,οιίοβη Μόλις 5έ τό μέγιστον τοΰτο εργον συνετελεσίη χα! ή 
Ρωοσία ίσχίόίαοίν εύρύτερον έπεχείρησε νά κατασχευάση σιδη
ροδρομικήν γραμμήν δι’άπάβης τής Άσίχς, λήγουσαν εις τον Ειρη
νικόν Ωκεανόν καί προωρισμίνην νά ένώση τήν Ευρωπαϊκήν σιδη
ροδρομικήν γραμμήν μετά τοΰ Σινικού σιδηροδρομικού συμπλέγματος

Ό υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ού τό πρώτον στέλεχος—τό άπό 
Σαμάρα; εις Ουοαν—παρεχωοήθη είς έκμετάλλεντιν τό *888,  εχει 
μήκος μιΐζ'ν τών 6400 χιλιομέτρων. Ή δε άπό Ουράς γραμμή δι
έρχεται τόν Ούράλην διά τής Στατούστης καί διευθύνεται πρός τήν 
Τόμσκην. Τό στέλεχος τοΰτο βα πιριλαμβάνη 1300 χιλιόμετρα· τό 
δέ από Τόμσκης εΐς Ίρκούρσκην 1700 χιλιόμετρα άπό δε Ίοχούρ- 
σκης εις Ούττγ Στρνέλκαν 1300 χιλιόμετρα, άπό ταύτης εις Ού· 
σούραν 1600 καί άπό Ούσσούρας εΐς Βλασιβοστόχ 500. Ό ύπερ- 
σιβήρως ούτος σιδηρόδρομος 6ά διέλθη άπό Τοπόλλας είς Τοβόκσκην, 
άπό Ίρτίσχης είςΌμσκην και άπό Ίενισσέης είς Κρασνογυέρσκην, 
Αί δαπάναι τοΰ μεγάλου τούτου έργου είναι ανυπολόγιστοι· άλλά 
κατά τόν επίσημον ύπολογίσμόν δέν βή ύπερβοΰν τά 80000 φρ. κατά 
χιλιόμετρον.

Άντιβέτως τών Ρώσσων γειτόνων των οί Σι’ναι, απέδειξαν, «ν τή 
κατασκευή τών σιδηροδρόμων, τήν έπιμονωτέραν δυσβυμίαν καί 
άποστρρφήν πρός πάντα νεωτερισμόν- ούτως επιβεβλημένη τις γραμ
μή σιδηροδρομική ήγοράσβη ύπό τής κυβερνήσεως, δτως καταστραφή 
χα! κατεστραφη (!) ’Εντούτοις ή Μεταλλευτική 'Εταιρία τής Και- 
πίγγης (Kai-ping) επιχείρησε νά χατασκευάση σιδηροδρομικήν δ· 
δόν 40 μιλιών μήκους, βπως ένώση τό λιβανδραχωρυχεϊόν της μέ 
τινα πλευστόν ποταμόν.

Δΐς αί ενέργειας τάς όποιας ή Έταιρίχ αυτή, συγκείμενη έκ κε
φαλαιούχων σινών, έποίησε παρά τή Κυβερνήσει όπως έπιτύχη 
τήν άναγκαίαν άδειαν, άπεχρούσβησαν. ’Επιτέλους οί προοδευτικό
τεροι, καί μάλλον πεφωτισμένοι άνδρες τοΰ Ουρανίου Κράτους επέτυ- 
χον να πείσωτι τάς άρχάς, 8τι τό αληθές μέσον τής μεταφοράς τών 
λιθανθράκων πρός τήν θάλασσαν είναι άναγκαΐον διά τήν ίσχύν καί 
τήν άποτελειμκτικότητα τής έξοπλίσεως τοΰ βοριίου στόλου. Συνε- 
χωρηίή λοιπόν αλλα μετ’ αποστροφής νά κατασκιυάοη ή έταιρία 
7 μιλιών σιδηρόδρομον ίνα γίνητα: ή συγκοινωνία μεταξύ τοϋ λιθαν
θρακωρυχείου και τής Διώρυγος, ύπό τ:ν όρον όμως νά γίνηται αΰτη 
ύφ’ ένός Τράμουαι συρόμενου ΰπό ζώου.Ή εισαγωγή τοΰ τέρατος τοϋ 
αποθρώσκοντος πϋρ κχΐ καπνόν, δηλ. τοϋ άκτορος, έφόβιζε τούς άρ
χοντας τής Σινικής. Έσκέπτοντο μετά φόβου ότι. άπαξ τοΰ σιδηρο
δρόμου εισαχθέντος έν τφ κράτει αύτών,δεν βά ύπήοχε πλέον έμπόδιον 
εΐς τάς εφόδους τοΰ δυτικού πνεύματος.Έπί τινα δε χρόνον ή γραμμή 
έξεμεταλλεύετο συμφώνως τή ρήτρφ ταύτη, καί δ λιβάνβραξ μετεχο- 
μιζετο εν ποοότητι μεγάλη έκ τοΰ ’Ορυχείου εΐς τήν Διώρυγα δι’ 
ασκεπών κιβωτίων (trues) συρόμενων ύφ’ ήμιόνων.

’Αλλα μετ’ ου πολύ ή έταιρία συνήβροισε κρυφίως τά διάφορα μέ
ρη, τά συνιστώντα τόν άκτορα· μηχανικός δ’ άγγλος προσεκλήθη 
αύτοΰ καί ή μηχανή συνεπληρώίη μετά μεγάλης μυστικότητος καί 
ίδοκιμασβη έν τφ Όρυχείφ. Ό ακτωρ προσεκολλήβη είς συρμόν 
ανοιχτοκιβωτιων ανθρακοφόρων χαί άνεχώρησεν έπί τής γραμμής 
μετά ταχύτητος. ονομασβείς «τό φουσέκιον τοϋ βασιλέως τών άν 
ύέωνο, επί πολύν χρόνον,καίτοι ή κυδέρνησις έξηχολούίει ν’ άποποι- 
ήται τήν επισηαον επιχύρωσίν της πρός τήν χρήσιν τοΰ άκτορος, 
τόν έθεώρει όμως μέ υπομονήν καί αδιαφορίαν.

Ή έταιρία τότε παρήγγειλεν έν Άγγλίφ δύο άχτορις, πολλά άν- 
βραχοχιβώτια καί τρεΓς-τέσσαρας βάγωνας διά τούς δδοεπόρους· 
ή, κυβέρνησις έξηχολούβει νά μή ταράσσηται χαί ή έταιρία τής έ· 
ζήτησε τήν άδειαν τά έπεκτείνη τήν γραμμήν μέχρι τοΰ ποταμού 
Πετάγγου, οδιης τής διώρυγος παγωμένης επί πολλούς μήνας τοΰ 
έτους, βπερ χαθΐσια την μεταφοράν τών λιθανθράκων αδύνατον είς 
Τιέν-Τσίν. Κατά περίεργον χαί έμφαντικήν άντίβεσιν ή χυβερνησις 
συγχατένευσε τότε άμέσως είς τήν γενομένην τό 1885 αίτησιν σκο
πούσαν νά πρόσθεση 20 μιλιά σιδηροδρόμων εις τά επτά πρώτα 
κατασκευασβέντα, καί ούτως εστρώβη έν τή Σιεινή δ πρώτος σιδη
ρόδρομος.

Ή έταιρία δ’ αΰτη ήδη εινε ακμαιότατη, άποδίδονσα εΐς τούς 
μετόχους της μέρισμα έξ τοϊς 0](), χαί τά κεφάλαιά της άνέρχον- 
πκι εις 1,500,000 φράγκων. "Εκτοτε δέ νέαι προσπάβιιαι χατε- 
δλήβησαν έν τή Σινική εις προαγωγήν της. Προετοιμάζεται δ’ αυ
τή είς κατασκευήν γραμμής νέας μεταξύ Καντώ-ο; και Καο-Λάγ- 
γης (Καο-Ιαηΐ)έκτάσεως 127 μιλιών, «εωρουμένης ώς τοϋ πρώτου 
τμήματος τής μεγάλης δδοΰτή; μετά χοόνον τινα διελευσομένης άπα- 
σαν τήν σινικήν άπό Ν. πρός Β. χαί ιμελούτης νά ένώση τήν Καν· 
τώνα μέ τό Πεχ^ον, διά τής Χαν Κεοΰ ( Han-Keou). Άλλ’ α! 
πρόοδοι χαί ή ίχτασις τών σιδηροδρομικών γραμμών έν τή Σινική 
9ά ώσι βραδύτερα: ή έ.ν άλλη χώρμ τής Ασίας, ένεκα τών ποι
κίλων διατυπώσεων, δι’ών ή κυβίρνησις προβάλλει εΐς τήν δημιουργίαν 
τών σιδηρ. δικτύων χαί των όρων εΐς οδς υποβάλλει τόν σχηματισμόν 

των εταιριών. Οί Σίναι. δύνανται μόνον νά σχηματίζωσιν τάς τοι- 
αύτας εταιρίας, είς άς οί ξένοι δέν δύνανται νά είσχωρίσωτιν.

’Αντιθέτων ιδεών τής Σινικής είσίν οί ένΊαπωνίφ δμόφυλοί αυτών. 
Οί ’Ιάπωνες όντως ένεβάρρυνον τήν κατασκευήν τών σιδηροδρομικών 
γραμμών· το 1872 α! γραμμαί αδιαι συνίσιαντο έκ συμπλέγματος 
δεκαοκτώ μιλιών, σήμερον δέ ανέρχονται είς 1445 μιλιών αυται.

Άλλά τήν ιστορίαν αυτών έν τό προσιχιϊ φύλλφ.

Π. Λ. Ήλ&οπουλος.
- ■ lllTtP··^· ί ----

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ «ΦΟΣΙΓΓΕΡ·
Ό κλίβανος ούτος, κατά τήν έκθεση» οΰ τέφευρέτου, έχων 

τοΰτο τό ίοιάζον, οτι τό ηλεκτρικόν ρεΰμα διά τών τοιχω
μάτων αύτοΰ διερχόμενον, παράγει θερμοκρασίαν υψηλήν, οί- 
κοοομεϊται διά τών μάλλον ανακλαστικών ύλικών τ.έ πλίνθων 
έξ άμμου πυριτολιθοειδοΰς ή άργιλλώδους ή καί ct’ άναμί- 
ξεως άμφοτίρων τών ούσιών τούτων. Αί ΰλαι, αύται είσί 
φυσικφ τφ λόγω, κάκιστοι αγωγοί τοΰ ηλεκτρισμού, όπως 
όμως καταστώσιν εύηλεκτραγωγοί, κατά τήν σύνθεσίν τών 
πλίνθων, προστίθεται ικανή ποσότης γραφίτου καί γίνεται 
χρήσις αύτών κατά τήν οίκοδόμησιν τών προωρισμένων, 5πως 
θερμανθώσι διά τής έπιδράσεως τοΰ ρεύματος, τμημάτων 
τοΰ κλιβάνου, δ σκελετός τοΰ όποιου δυνατόν νά κατασκευα- 
σθή έκ πλίνθων, συγκειμένων έκ συνήθων άνακλαστικών 
υλών καί νά έπιχρισθώσι κατά τήν έτέραν τών επιφανειών 
αύτών διά στρώματος κατά τό μάλλον καί ήττον παχέος 
ύλών μετά γραφίτου μεμιγμένου. ,Καί οΰτω άποκτώμεν πλίν
θους μονομιρώς ευηλεκτραγωγούς. Τότε ,δέ διά τών ποικίλων 
άναλογιών τοΰ- προστιθεμένου γραφίτου καί τοΰ διαφόρου 
πάχους τοΰ ευηλεκτραγωγού στρώματος εύχερέστατα έπι- 
τυγχάνομεν σύνθεσίν έπιτηδείαν είς τήν σκοπουμένην χρή
σιν καί κατάλληλον διά τάς ΰψηλάς θερμοκρασίας, είς άς 
σκοποΰμεν νά φθάσωμιν.

Κατά την κατασκευήν τοΰ κλιβάνου ποιούνται χρήσιν 
προς σύνοεσιν τών πλίνθων καί εύχερεστέραν του βεύματος 
δίοδον γραφ;τομιγοΰ; κονίας, τών τμημάτων, δι’ ών τό 
βεύμα δέν προωρισται νά διέλθτ), συγκολλουμένων κοινή 
άμμοκονία. Τό σύστημα τοΰτο επιτρέπει τήν κατασκευήν 
κλιβάνων πάσης χωρητικότητος καί παντός σχήματος πρός 
θερμανσιν, είτε διά μόνου τοΰ ηλεκτρισμού ή καί διά τε τοϋ 
ηλεκτρισμού καί τίνος εύφλεκτου ύλης γερείς, ύγράς ή αε

ρώδους ταύτοχρόνως συνεργούσης.
Έκ τής «Industrie!»

Λ. Ε. Κ.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΓ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΤ

Ό διακεκριμμένος Γάλλος γεωπόνος κ. Γκουανώ γενικός 
έπιθεωρητής τού ύπουργείου τής Γεωργίας έν Γαλλίιρ έδωκε 
τάς έξης όδηγίας είς τούς ήμετέρους σταφιδοκτήμονας πρός 
καταπολέμησιν τού περονοσπόρου.

1) Τά προληπτικά μέσα κατα τού περονοσπόρου δέον νά 
λαμβάνωνται κατ’έτος, δέον δηλαδή νά είσαχθώσιν έν τή καλ
λιεργείς τής αμπέλου καί τής σταφιδαμπέλου ώς είσήχθη ή 
θείωσις.

2) Το άριστον προληπτικόν μέσον είναι ή ράντησις τών 
αμπέλων διά τοΰ βορδιγαλλείου πολτο ΰ,υγρού πε- 
ριέχοντος έν διαλύσει ούο έπί τοϊς έκατόν θείου καί ίν έπί τοΐς 
έκατόν άσβεστον.

3) Ό βορδιγέλλιιος πολτός παρασκευάζεται ώς έξης: ’Εντός 
ξυλίνου ή πήλινου δοχείου περιέχοντος πέντε περίπου όκάδας 
θερμού υδατος τίθενται δύο οκάδες θειϊκοΰ χαλκού (γαλαζόπε
τρας ή άλογφπετρας), βστις άνακινεΐται καλώς διά ξύλινης 
ράβδου, εύθυ; δέ ώς διαλυθή χύνεται ή διάλυσϊς εντός έτέρου 

μεγαλειτέρου ξυλίνου δοχείου (αχρήστου βαρελιού λόγου χα- 
ριν) περιέχοντος έννενήκοντα όκάδας ψυχρού υδατος. Ακολού
θως είς τό μικρόν δοχεΐον είς τό όποιον έγένετο ή οιάλυσις 
τοΰ θεϊκού χαλκού σβύνεται μία οκά έκλεκτής ασβέστου είς 
λίθους .καί προστίθενται μέχρι πέντε οκάδων υδατος όπως σχη- 
ματισθή τό λεγόμενον άσβέστιον γάλα όπερ μεταχειριζόμεθα 
πρός έπίχρισιν τών τοίχων. Τό άσβέστιον τοΰτο γάλα χύνε
ται διά μέσου κρισάρας είς τό μεγάλον οοχεΐον τό περιέχον 
τήν διάλυσιν τού θειϊκοΰ χαλκού, άνακινεΐται οε τό δλον κα
λώς διά ξύλινης ράβδου.

4) Οΰτω παρασκευάζεται ό βορδιγάλλειος πολτος,δστις ε- 
χει χρώμα κυανοΰν άνοικτον καί είναι τέλειος άν μετά μιάς 
ή δύο ώρών άνάπαυσιν παρουσίαση καθίζημα (κατακάθι) κυ- 
ανοΰν έπί τού όποιου επιπλέει ΰδωρ διαφανές. Έάν τό επι
πλέον ΰδωρ λαμβανόμενον διά ποτηριού δέν είναι διαφα
νές (δπερ σπανίως συμβαίνει) δέον νά προστεθή μικρά ετι 
δόσις άσβεστίου γάλακτος πρός τόν σκοπόν τούτον παρασκευα
ζόμενου.

5) Δέον νά παρασκευάζηται μόνον ή άπαιτουμένη ποσό- 
της τοΰ βορδιγαλλείου πολτού, τής όποιας θά κάμωμεν χρή
σιν εντός τής ημέρας, δυνάμεθα δέ νά παρεσκευάζωμεν τήν 
ποσότητα ταύτην καί άφ’ έσπέρας.

6) Ό βορδιγάλλειος πολτός έφαρμόζεται δι’ειδικών οργά
νων καλούμενων ψεκαστήρων, άλλ ’ έν έλλείψει τοιού- 
των δύναται νά γίνη χρήσις αύτοΰ και δι’ άπλών σαρώθοων. 
Έν τούτοις ή διά τών σαρώθρων εφαρμογή είνε άτελεστέρα 
καί δαπανηρότερα.

7) Οί τελειότεροι καί σχετικώς έφθηνότεροι ψεκαστήρες 
είναι ο! τοΰ συστήματος Βερμορελ, έξ ών πωλούνται καί κα
τασκευάζονται έν Πάτραις.

8) Ό βορδιγάλλειος πολτός είτε δταν έφαρμόζηται διά τών 
σαρώθρων, είτε δταν χρησιμοποιήται διά τών ψεκαστήρων, 
λαμβανόμενος έκ τοΰ μεγάλου δοχείου δέον προηγουμένως ν’ 
άνακινήται καλώς διά ξύλινης ράβδου ίνα άναμιγνύηται το 
καθίζημα μετά τοΰ έπιπλίοντος ύγροΰ.

9) Είς τάς σταφιδαμπέλους δέον νά γίνωνται δύο τό πολύ 
ραντίσεις ή μία 3—4 ημέρας μετά τήν πρώτην θεΐωσιν καί 
ή δευτέρα είκοσι πέντε περίπου ημέρας μετά την πρώτην.

10) Έάν μετά τήν ράντισιν ίπέλθη ισχυρά βροχή, ήτις 
ήθελε παρασύρει άπαντα τόν έπί τών φύλλων έπιτεθέντα 
πολτόν, δέον νά έπαναληφθή ή βάντισις όπως άλλως γίνεται 
καί διά τήν θεΐωσιν.

11) Αί βαντίσεις δέον νά γίνωνται δταν δέν πνέει άνεμος, 
όστις ήθελε παρασύρει τό υγρόν.

12) Διά τήν πρώτην ράντισιν άπαιτοΰνται είκοσι περίπου 
οκάδες βορδιγαλλείου πολτού κατά στρέμμα, διά δέ τήν δευ- 
τέραν περί τάς τεσσαράκοντα.

13) Καθ’ έκάστην εσπέραν μετά τάς ραντίσεις οί ψεκαστή
ρες δέον νά έκπλύνωνται καλώς διά καθαρού υδατος, νά 
στραγγίζωνται καί νά σπογγίζωνται έξωτερικώς, νά έπιχρί» 
ωνται δέ δι’ολίγου καθαρού έλαίου ή πετρελαίου αί αρθρώ
σεις καί τά κοχλιούμενα μέρη αύτών.

Φρέχ.

SAFA ΒΕΡΝΑΡ

Έπί τή εύκαιρες τής έν δυσί φύλλοις τής «Φύσεως» δη- 
μοσιευσεως άρθρου παρά τοΰ ήμετέρου συνεργάτου Ιίεοτρδ- 
που, περί τής πεφημισμένης καλλιτέχνιδος, παρατίθεμεν ήδη 
καί μίαν έκτων πολυπληθών είνόνων αύτής έν τινι πράξει 
τής Άδοιανής Αεκουβρέρ. Τό άρθρον έκεΐνο όμολογουμενως 
έποιήσατο αίσθησιν διά τάς πολλάς έν αύτώ άναφερομένας 
αλήθειας, δΓ όπερ ούκ ολίγων έτύχομεν συγχαρητηρίων, 
ούχ ήττον έπεκρίθημεν καί παρά τών άγαν θαυμαστών καί 
άτυχώς, ώς σνμβαίνει παρ’ήμίν, τών όλως άνεξετάστως καί 

πάνυ έλαφρώς παρασυρομένων υπό τοΰ ρεύματος τής κούφου 
ρεκλάμας, καί ακαταλόγιστου σπουδής τοδθ’ δπερ πολλής, 
μιταμελείας μέχρι τοϋδε έγένετο ήμϊν πρόξενος.

Δεν ήρνήθημεν τήν καλλιτεχνικήν αξίαν τής Σάρας, άλλ ’ 
έμαστιγώσαμεν τήν δημοσιογραφικήν υπερβολήν τών έπαί- 
νων, τό γε νδν εχον, τήν χρηματοθηρίαν τοϋ θιάσου της, καί 
τήν άτυχή έκπλήρωσιν τοϋ άναγραφέντος καί διατυμπανι- 
σθέντος τελείου τής τέχνης. Άλλοίμονον άν, μετά είκοσι- 
πενταετή διδασκαλίαν άπό τής σκηνής ή Σάρα, ή ζωηρά, ή 
νευροπαθής, ή μεστή σφρίγους, ρώμης καί ακμής, δύναται 
ίτι καί νΰν νά έξακολουθή δρώσα, καί δρέπουσα δπως έν αρ
χή τοϋ σταδίου της ρόδα. Άλλοίμονον είς τήν Γαλ
λίαν, άν έπί τής νΰν Σάρας άνακεφαλαιοϋνται έτι τίτλοι 
τής τελειότητος τής υποκριτικής. Άλλοίμονον είς τήν καλλι
τεχνίαν, άν έκλιπούσης τής Σάρας, περιβληθή διά παντός 
τόν πέπλον τής όρφανίας ! Άλλ’ ευτυχώς, ούχ ούτως συμ
βαίνει, άφοΰ καί αύτή ή γαλλική κριτική συμφωνεί πρός 
τάς ιδίας μας, άφοΰ ή Σάρα πριν ή έντελώς άποσυρθή τής 
σκηνής ήρξατο περιοδεύουσα τάς όπισθοδρομικάς χώρας, 
άφοΰ μόνον έδώ παρετηρήθη τοιοϋτος άδικαιολόγητος ύπερ
βολικός θαυμασμός, τά δί έσχάτως άφιχθέντα γαλλικά φύλ
λα μας είρωνεύουσιν, άκριβώ; διότι έγενόμεθα τοσοϋτον έπι- 
λήσμονες έαυτών. ΛΕΥΚΟΝΟΗ
Μή ξήηι, ^ίνκονόη μου, μή ξήτεί νά yvtofiifftjg 
'Οποίον τέλος πέπ^οτο-ι νά έχη ή ξ<οή μας !
Τό βλίμμα σου άνήονχον ποτέ &,μή ^ιλήοης 
είς τοϋ .ζοφώδους μέλλοντος νά πλανη&η τάς ^ύμας !-.-

# ·
- ί

“ίΐ! άφες τάς μαντείας οου ! Προς τί ποΟ-εΐς οδύνην ; 
προς τί ζητείς άλή&ειαν εντός άβύοΰου φίλη ;
είς τ&ν πικρ&ν σου λογιβμ&ν, είς τής ψνχηο τήν δίνην 
ούδέποτε θέλεις φανή με μειδι&ντά χείλη !..,

« *

'Τπόμενε τά βάβανα I πρός τί ζητείς, ώ κόρη, 
έάν &ά ΐδης αύριον τόν "Ηλιον και πάλιν ;
Μακράν, μακράν σου λογιύμοί, βκέψεις καρδιοβόροι ! 
ρίψ ’ έπί τών ονείρων σου τήρ λή&ης τήν αί&άλην !...

> *
•

Είς τού παρόντος τ’ άγα^ά έντρύφ’ άφροντιοτοΰΰα· 
βραχύς ό χρόνος καί φ&ονεΐ αεί τάς εύτυχίας--· 
τίς οιδεν αν καί αύριον &ά ζής εύδαιμονοΰοα 
ή &ά πλαναοαι ναυαγός αγνώστου δυστυχίας ! -. -

Άοήναι
Γεώργιος Tzanetakos .

(Horatius Flaccus)

AKPOSTIXIS
(Tft Δδι Π. Φ.)

I
ΠΗ-ρα λουλούδια τής μυρτιάς γιά νά σον στείλω

[πάλι 
ΝΕ-ρό έπήρ’ άθάνατο δροσιά νά τους πετώ 
ΛΟ-για ν’ άκούω ήθελα ’στην άσπρη σον άγκάλη 
ΠΗ-γή τους ν’ &ν τά χείλη σον, κ’ έγώ νά σ’ αγαπώ.

II
ΠΗ-γή ν’άνε τά χείλη σον, ώ άγγελε χρνσέ 
ΝΕ-κρά-νά ρ,ήν άνθίσοννε άν δέν μέ άγαπήσης 
ΛΟ-για άθώα Ιρωτος ν’ άλλάζονμε υέ σέ 
ΠΗ-γή ν’δνε τά χείλη σου,και Λ καροιά σον βρύσις. 
Olteniza Κωνστ. Λ. ««ντούρας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ
Οί παρεπΐδημούντες "Ελληνες* — Pi. θεοδω- 

ρίοης.— *Ο  ναδς έν τΛς Τύνιδος.
— ’Εγκαίνια αυτού»

α- Αφορμήν λαμβάνοντες έκ τών θερμών καχ’άγνο- 
τάτων αισθημάτων τών άνά τάς άπωτάτας χώρας της 
-ύφηλίου άπό μακροτάτων χρόνων άποδημοιίντων 
άμετέρων σνμπατριωτών,έξ ών τινες δχατελοΰσχ κα'χ 
ήμέτεροχ ταχτικοί σννδοομηταί καί άνταποκρνταί, 
■πλεχστάκις δέ συγκχνοχίμενοχ έκ τών πατρχωτχκωτά- 
των συμπαθητικωτάτων καί ηερίεργοτάτων αύτών 
επιστολών, άπεφασχσαμεν, χνα δημοσιεύοντες έκά
στοτε τάς εικόνας τών διασημοτέρων καί ακραιφνέ
στερων ήμών τοιούτων αδελφών, παρατίθεμεν καί 
μερικάς σημειώσεις τού άνά τάς διαφόρους Άς πε
ριέρχονται χώρας τής γής πολυκνμάντού βίου των, 
χάρχν τής ιστορίας καί έθνολογικοΰ ένδιαφέροντος, 
καί δπως οί ήμέτεροχ άναγνώσται λάδωσχν μχκράν 
ίδέαν τής σταδιοδρομίας τών άνηκούστων τούτων 
ήρώων, τέκνων τού κερδώου Έρμον καί παλαι
στών τής τύχης καί τού άτέρμονος βίου.

Σήμερον θέλομεν άναφέρει τινά περί τού έν 
Σφάς τής Τύ/ίδος εύκαταστάτον καί έντιμοτάτου 
κ. Ν, Θεοδωρίδου καί τού έσχάτως τή πρωτοβου
λία αύτοΰ οίκοδομηθέντος έκεϊσε λαμπρότατου 
πρώτου έλληνικου ναού.

Έγεννήθη,ώς <5 ίδιος έπαιρόμενος αύτοΰ λέγει, 
νΰν τούτο,μετά τών σπόγγων έν Καλύμνω,Μετήλθε 
παιδιόθεν τό έμπόριον αύτό καί είτα άλλα κερδο
σκοπικά, ταξειδεύσας είς πολλά μέρη τής ’Ανατο
λής καί Εύρώπης, όπου Λ τύχη έμειδία μέν αύτφ 
καί τώ παρεϊχεν άφθόνως τά άγαθά τού κόσμον, 
πλήν πολλάκις καί έκ περιτροπής τόν έπροίκισε 
καί μέ άτυχάματα, δυστυχίας καί άγώνας μεθ’ ών 
έγκαρτερικώς έκάστοτε έπάλαισε, έρρωμένως άπέ- 
κρονσε τάς προσβολής καί εύτυχώς έξήρχετο πάν
τοτε νικητής. Τοΰτο δ’ όφείλεται κυρίως εΐς τήν 
•άκατάπαυστον έργασίαν του καί τήν ΐώόιον ΰπομο- 
μήν μεθ’ ών άγογγύστως είχεν έκμάθει ώς έμπει

ρος παλαιστής νά ύπομένμ τά άνεπανόρθωτα κτυ
πήματα, ν’ άποκρούη τά έπικείμενα καί έξενμε- 
νίζη τήν τύχην. Πρό εικοσαετίας είχεν άποθησ- 
ανρίσει πλούτον ούχί εύκαταφρόνητον, δν διέ
θετε καταλλήλως πρός θείους καί φιλανθρωπι
κούς σκοπούς, άλλά καί πάλιν ή τύχη τφ έφάνη 
δυσμενής. Τφ 1876 εΐργάζετο μετά ζήλον ύπέρ τού 
εθνικού στόλον,διατελών καί είς τακτικήν άλληλο- 
γραφίαν μετά τοΰ άοιδίμον ΰπονανάρχον Νικοδή
μου, προσενεγκών έξ ίδιων ούκ όλίγα εύκαταφρόνη- 
τα χρηματικά ποσά. Μέχρι δέ τού 1879 διετέλει τα
κτικόν μέλος μετά της άξιοτίμον συζύγου τον, οτε 

I έπελθόντος τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου άπώλε- 
σε πασαν σχεδόν τήν δι’ άνεκτιμήτων μόχθων καί 
άγώνων ν.τηθεϊσαν μεγάλην περιουσίαν του εΐς ά
τυχή τινα έπιχείρησιν, δτε Λναγκάσθη νά ζήση ά- 
φανής μέχρι τοΰ 1890, δτε καί πάλιν μετά τόσην 
πικράν δοκιμασίαν, ή τύχη ήρξατο προσμειδιώσα 
καί πάλιν αύτφ χάρις εΐς τήν σπογγαλιεμπορίαν, 
ήν καί νύν καί εΐς τδ μέλλον θά μετέρχηται, διότι 
έν ταύτη μόνον εύρεν, ώς λέγει, ασφαλές κέρδος 
καί ήσυχον στάδιον, ώς γεννηθείς καί άνατραφείς 
μετά τών σπόγγων.

Τά φιλανθρωπικά καί πατριωτικά έργα τού κ. Ν. 
Θεοδωρίδου, είναι πολλά καί διάφορα, άτινα δμως 
δέν άρέσκεται ν’ άναφέρμ, διότι δέν έπιθυμεΐ νά 
γνωρίζμ ή αριστερά του τί ποιεί ή δεξιά, άλλ’ ή 
οΐκοδόμησις τοΰ ναού έν Σφάξ, ήτις όφείλεται εΐς 
αύτόν,είναι έργον,οπερ δέν δύναται ν’ άποσιωπηοι- 
θή.Τμ ένεργεία αύτοΰ καί πρωτοβουλία παρεχωρήθη 
δωρεάν ύπό τής γαλλικής Κυβερνήσεως τό γήπε- 
δον, έφ’ οΰ άνηγέρθη ό ναός, έτι δέ καί 600 μέ
τρων έτερον οίκόπεδον πρός οΐκοδόμησιν οικιών 
πρός όφελος τής έκκλησίας ταύτης. Τή ένεργεία 
του έπίσης άφίκετο έκεϊσε ές ’Αλεξάνδρειάς άπο- 
σταλείς παρά τοΰ Πατριάρχου Σωφρονίου ό Θη- 
βαιδος Γερμανός, όστις τήν Κυριακήν τών Βαΐων 
έτέλεσε μεγαλοπρεπώς τά έγκαίνια τού ναού, πα- 
ρισταμένων πάντων τών προύχόντων, τών άρχών, 
τού διπλωματικού σώματος καί πλήθους λαού.

Τοσούτω δέ μεγαλοπρεπώς έτελέσθη Λ θρησκευ
τική αΰτη εορτή, ώς και ή έπομένη τοΰ Πάσχα και 
τοιαύτη ήτο ή χαρά καί έντύπωσις πάντων έκεϊσε 
άνεξαρτήτως παντός θρησκεύματος τών κατοίκων, 
ώστε ώς γράφουσι καί τά γαλλικά έν Τύνιδι έκδι- 
δόμενα φύλλα, πώποτε θά έξαλειφθή τής μνήμης 
των ή λαμπρά τελετή αύτη.

Τοιαύτα έργα, τοιαύτας εύγενεϊς πράξεις, τοιαύ- 
τα γενναία αισθήματα άπαντα τις παρά τοϊς παρε- 
πιδημοΰσιν Έλλησιν έν ταϊς άπωτάταις χώραις, 
έν αΐς τό πεπρωμένον άπέστειλεν αύτούς νά έρ- 
γασθώσιν, έξαγνίσωσι καρδίας καί τιμήσωσι τήν 
πατρίδα των. ’Αλλά δέν άρκοϋσι μόνον ταΰτα, δπως 
έπουλώσωσι βαθείας πληγάς καί έπαρκέσωσιν εΐς 
τόσας άνάγκας τής άναγεννωμένης πατρίδος, πρέ
πει νά συντρέχωμεν αύτούς πάντες, διά παντός 
μέσου καί τρόπου καί κατά τάς ιδίας έκαστος δυ
νάμεις, δπως συντελέσωμεν έφ’όσον ήν δυνατόν 
εΐς τήν συγκράτησιν καί άνάπτυξιν τοΰ Ελληνικού 
γοήτρου έν παντί μέρει τής ύφηλίου καί διά τής 
άνεγέρσεως ναών, καταρτίσεως έκπαιδευτηρίων. 
κοινωτικών κέντρων, χρησίμων έταιρειών, θεραπευ
τηρίων, άναγνωστηρίων κτλ.

Φ. Π.

ΧϊΎ’Γ’ΧΈ’ΟΜΌΙΤ ISTOFIKOXT ΔΧΙΪΓΣΪΚΪΑ.

{Συνέχεια- ίδε προηγούμενου φύλλον).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ.
Κατά τάς έπομένας τρεις ημέρας ή Μαίρη και ο Μιμι

κός συνηντώντο σχεδόν καθ’ έκάστην, ότε μεν καθ' όδον, 
ότε δε ίν τφ βασιλικφ κήπω καί εφ’άμάξης, άλλά πάν
τοτε . μακρόθεν, χαιρετώμενοι καί μιιδιώντες, καί μή τολ- 
μώντες η μάλλον μη θεωροΰντες πρέπον νά ζητήσωσιν άλ- 
λήλοις νέαν συνέντευξιν.

Ήτο άρα τοΰτο άτολμία καί ίπριπις η έρωτική ανάπαυλα 
καί συνέπεια τών εν συνεντεύξιι της Άκροπόλεω; ύπερ
βολικών αισθηματικών έντυπώσεών των κάί τών διαμειφθέν- 
των ακατανόητων καί αμφιβόλων συνδιαλέξεων έκείνων ;

Καθ’ ημάς, ητο μάλλον έρωτική ανάπαυλα, διότι όπως 
πάντα τά ανθρώπινα πάθη, ουτω καί ό έρως ένέχιι καί τδν 
κάματον καί τόν κόρον, δτε έπερχομένων, ό νοΰς ζητεί και
ρόν καί ησυχίαν νά συνέλθη, νά σκεφθή, ν’ άναλάβη δυνάμεις 
έξαντληθείσας είς προγενεστέρους αγώνας, καί έπιδοθή είτα, 
είτε είς την αυτήν πάλην, είτε τραπή άλλην όδόν. At’ όπερ 
πιθανώς παριστώσι τινες τδν έρωτα ώς παιδίον ίδιόρυθμον, 
έμπλεων σφρίγους,όρμή; καί ρώμης, τδ όποϊον σπεΰδον τρέχει, 
κτυπά καί είτα σταματφ, ίνα καί πάλιν άναλαμβά- 
νον δυνάμεις έξακολουθήση τό έργον του.

Έπί τρεις λοιπόν ημέρας ό ίρως της Μαίρης καί τοΰ 
Μιμίκου άνεπαύετο καί διετέλιι έν αδρανείς, ίνα άντεπε- 
ξέλθη ζωηρότερον καί μετά πλείονος ζέσεως. Ήρκοδντο δ' 
ούτοι απλώς νά συναντώνται καί νά μειδιώσιν. Άλλά μήτοι 
δέν ήδύναντο μετά την έν τή Άκροπόλει συνέντευξή των 
έκεΐνην, συνεννόησιν καί δεάστασιν τών φρονημάτων των, νά 
τραπώσιν έκάτερος ίδιαν όδόν καί λησμονήσωσιν άλλήλους ; 
Μήπως δεν εχομεν παραδείγματα πολλά καθ' ά πολλοί έρώ- 
μενοε έγκατέλειψαν άλλήλους μετά τοιαύτην διάστασιν τών 
καρδιών των, έστω καί ύπό άλλοίας πολύ έλαφροτέρας ή καί 
βαρυτέρας περιπτώσεις ;

Ή Μαίρη ήγάπα καί άντηγαπατο, άλλ’ έν τή θέρμη τοΰ 
έρωτός της υπήρχε καί όρος τις έντελώς απαράδεκτος, .σκό
πελος έντελώς άκαμπτος ! Τί ώφειλε λοιπόν νά πράξη ό 
Μιμικοί; Έν έκ τών δύο, ή νά έγκαταλίπη τήν Μαίρην 
καίτραπή τήν όδόν τής ησυχίας του καί τής άποκαταστά- 
σεώς του καί άνευ αυτής, η νά άφέθή καθ’ ολοκληρίαν είς 
τήν τύγην, είς τό πεπρωμινον καί είς τήν διάθεσιν τής έοω- 
μένη; του.

Προύτίμησε λοιπόν τδ δεύτερον.
«Τις ή γυνή αυτή ; άγγελο; ή δαίμων; έπανέλαβε καί 

πάλιν την έπιοϋσαν τή; έν τή ’Ακροπόλει συνεντεύξεώς των. 
Ένφ μ’ αγαπά μανιωδώς, καί φ,υσικώ; δέν είναι δυνατόν 
άλλως νά συμβαίνη, άφοΰ χάριν ίμου εκθέτει τδν έαυτόν τη; 
μέχρι τών άκρων, άφ’έτέρου μοί προβάλλει τόν θάνατον ώς 
όρκον πίστεως, αγάπης, άφοσιώσεως καί αΰταπαρνήσιως! Τί; 
ή γυνή αΰτη, άγγελο; ή δαίμων;..... Βεβαίως, άγγελος ! καί
ώ; τοιουτον λοιπόν οφείλω νά τόν άγάπώ, νά τόν σέβομαι 
καί νά τόν άχολουθώ.»

Καί τήν ήκολούθει, καί έπί τρεϊς ημέρας άνέμενε νά 
λάβη τάς οδηγίας της. Καθ’ έκάστην δέ μετέβαινε εξωθι 
τοϋ βασιλικού κήπου, κάτωθι τής κατοικίας της, είς τάς 
όδούς, όθεν διήρχετο αΰτη και έκεϊ συναντώμενοι, ήρκεϊτο 
νά βλέπωνται και νά μειδιώσιν.

Ό έρως λοιπόν αύτών έξηκολουθει, έλιιτούργει, έζωογο- 
νεϊτο, ηΰξάνετο, άνεπτύσσετο, έξογκοΰτο,διά νά έκραγή μίαν 

ημέραν, ώς έκρήγνυται μετά πατάγου παμμεγέθης τι; λέ- 
βης, ίσης άφοϋ πληρωθή μέχρι κόρου άτμοϋ, άδυνατεΐ 
νά δεατηρηθή πλέον έκεϊ, άσφυκτι® καί όρμητικώ; αναπήδα 
ύψούμενο; έλεύθερο; είς τούς αιθέρας.

Τήν έπομένην λοιπόν μετά ταύτας ημέραν λαμβάνει έπι- 
στολήν ό Μιμικός τής Μαίρης, ήτις παρεπονεϊτο αύτφ διά 
τήν αδιαφορίαν του καί τήν υπερηφάνειαν του καί είς άπάν- 
τηοιν ούτος τήν πληροφορεί,ότι ουδέποτε έφαντάσθη τοιοϋτόν 
τι καί ότι άδημονεΐ μάλοτα νά συναντηθώσι καί πάλιν, ίνα 
τή όμιλήση.

Έκτοτε έπηκολούθησαν νέαι έπιστολαί, συνεντεύξεις καί 
συναντήσεις, καθ’άς ή αδελφική αύτών άγάπη και άφοσίω- 
σις άφίκετο «ς τό κατακόρυφον. Δέν ϊζων δέ πλέον ή ό είς 
διά τόν άλλονί καί χωρίς οΰδείς τών συγγενών καί φίλων 
καί γνωρίμων των νά έχη γνώσιν τών τοιούτων αύτών σχέ
σεων καί «διαρρηκτών δεσμών.

Ήδη ήτο ή 3 Μαέου.
Ό Μιμικός έγερθείς τήν ημέραν ταύτην περί τδ λυκαυγές 

έφαίνετο ιεολύ ανήσυχος. Ήσθάνετο έν αύτφ βάρος τι, στε
νοχώριαν άνυπόφορον καί καρδιακήν πλήξιν, ήν δέν ήδύνατο 
νά διασκέδαση, άλλ’ ούτε καί νά έξηγήση. Τώ <"λειπεν ό 
άήρ, ή άνάπαυσις καέ ή ησυχία. Μή εύρίσκων δ' ούδεμίαν 
άνακούφισιν έν τφ δωματίφ του, ελαβε τόν πιλόν του καί 
έξήλθε, λαβών τήν πρός τούς στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός, 
διά τής όπισθεν τής Άκροπόλεως όδοϋ, άγουσαν. Έκεΐθεν 
άνήλθε τήν όδόν ’Αμαλίας, όπόθεν ήκουσε παρατεταμένην 
βοήν, θόρυβον «καταληπτόν καί είτα κραυγάς συγκεχυμέ
να;, χωρίς νά δύναται νά έννοήση τί συνέβαινεν. Ήτον 
ή όγδόη ώρα τής πρωίας, καί εύρίσκετο ακριβώς κάτωθι τοΰ 
ανακτόρου τοΰ · Διαδόχου, ότε μετεβη καί έκάθησεν έπί τί
νος απέναντι αύτοΰ έδράνου, έπανειλημένω; στρέφων τά 
βλέμματα έπί τών ίναντε αύτοΰ παραθύρων, ένθα διέμενε 
ή ίλπι; αύτοΰ καί τδ μέλλον, άλλ’ ούδείς έφαίνετο- « Ή 
Μαίρη θά κοιμάται έτι», διελογίβθη, καί έν ταύτφ συνε
χή; τι; βοή καί αί συγκεχυμένα! κραυγαί ίφθανον μέχρι; 
αύτοΰ.

«Περίεργον πράγμα, είπεν, καί ασυνήθες τοΰτο, τι νά 
συμβαίνη άρα γε ; »

Καί {γερθείς κατήλθε προς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγμα
τος, όπου ειδεν ομίλου; ανθρώπων εύθύμω; συνομιλουντας, 
γελώντας καί πορευομένους πρός τήν Μητρόπολιν, έτέρου; 
δέ άνερχομένους έκιϊθΐν, κρατούντας κλάδους έλαίας καί 
μυρσίνης, πληθύν δ’-άμαξών διερχομένας πανταχόθεν καί 
διευθυνομένας πρός όλας τάς όδούς μέ πάταγον διαρκή 
καί άκατανόητον.

«Τί νά ήναι; είπε καθ’ έαυτόν ό,Μιμϊκος, πρίν ή συ- 
νέλθη έκ τής κατατρυχούσης αύτδν ζάλης καί άντιληφθή τών 
γινομένων, θα ύπέθιτέ τις, δτι οί άνθρωποι ούτοι ήραντο 
σπουδαίαν νίκην ή ότι κοινόν τι καλόν καϊ ωφέλιμον είς τδν 
άτυχή τοΰτον τόπον αίφνηδίως ίπηκολούθησε. Καί ένφ 
μετά βοής καί θορύβου μεγάλου οί όμιλοι διήρχοντο έναντι 
του, ό Μιχαήλ προεχώρησεν Ιτι, δπω» πληροφορηθή καλώ; 
περί τών διατρεχομένων.

«Τί φωναί! τί άλαλλαγμοί! τί χάραί καί ένθουσιασμοί 
είναι ούτοι, έξηκολούθιι λέγων, τοΰτο είναι άκατανόητον 
όντως δι ’ έμέ !».

«Κορδό .. ο . . νι I . ,



38 Η ΦΥΕΙΣ Η ΦΓΣ1Σ 39

. ύπό μιας γυναικός, ής δέν γνωρίζω ούτε τήν
, ποδηγετοΰμαι ίν ένί λόγω ύπό τοΰ 

, τοΰ κυριάρχου τούτου τοΰ πεπρωμένου, τό όποιον μέ 
';.... άγνοώ.... Είμαι κουτός!.., 
... δό . . νι....
. λη . . . ά ...
. λη . . .ά...
. >η . . .ά....»

Έληά 1 . . . Κορ . . δό . , . νι ! . . . .
Έληά ! . . . Μυρτιά ! . . . .
Ήκούοντο εΰκρίνώς κραυγάζοντες οί όμιλοι τών άνθρώπων. 
«Ά 1 είναι έχλογαί! ύπέλαβε τότε ό Μιμικός, ά! ναί,σήμε

ρον καλείται ό λαός νά ίκλέξη τούς νέους άντιπροσώπους του, 
μετά τήν παΰσιν τοϋ ύπουργιίου Δεληγιάνη. καί τήν διά- 
λυσιν τής βουλής ύπό τοΰ Κωνσταντοπούλου.Ναί, τώρα ένε· 
θυμήθην, σήμερον ίχομεν βουλευτικής έκλογάς. Ό λαΟς σή
μερον καλείται νά άσκηση τό ύψιστον αύτοΰ δικαίωμα, τήν 
ισχύν του καί τό πολυτιμότερου τών καθηκόντων του, ναί,και 
ίγώ ; . . . ά ίγώ ! ίγενόμην πλέον παιδίυν, άφηρημένον όν, 
έπιλήσμων τών ΰποχρεώσεών μου καί τοΰ έαυτοϋ μου ακόμη. 
Είμαι ερωτευμένος, άγομαι καί φέρομαι ύπό μιάς σκιάς, ύπό 
μιας Νηρηίδος, 
άρχήν ούτε τό τέλος, 
αδήλου 
φέρει, ποΰ

«Κορ .. 
«Έ . Λ
«Έ
«Έ
«Είναι κουτοί! είμαι κουτός ! ιδού, συμφωνοΰμεν, μήπως 

καί αυτοί οί άνθρωποι δέν άγονται ύπό τοϋ άδηλου ; πο
ρεύονται νά ψηφίσωσι ; τί ; τούς εκλεκτούς τοΰ'έθνους ! τούς 
αντιπροσώπους των ! Οί όποιοι θά τούς φέρωσι ποΰ ; είς 
τό άδηλον.... Συμφωνούμε»...... ‘Α; λάβω λοιπόν καί έγώ
μίαν ελαίαν καί άς φωνάζω έληά ! διότι κατά τοϋτο 
τουλάχιστον ούτοι είναι ευτυχέστεροι έμοΰ, ότι είναι εύ
θυμοι καί εύχαριστημένοι, ένφ έγώ είμαι μελαγχολι
κός και βαρυαλγής. Ζήτω λοιπόν ή έληά, δηλαδή ό Τοι- 
κούπης καί άς βρέξη, ό,τι βρίξη. Βαδίζομεν. ώς παρατηρώ 
πάντες τήν αύτήν οδόν, τήν όδόν τοϋ άδήλου. τήν όδον 
τοΰ Γολγοθά, με τήν διαφοράν όμως, ότι ένφ ό είς βαδίζει 
χαρίεις, ό άλλος μελαγχολικός, ένφ δέ ό πρώτος ευτυχισμένος 
ό δεύτερος δυστυχής. Πάντες όμως εις τό αύτό τέρμα, εις 
τό αύτό μοιραϊον τέλος, τοΰ άδήλου !

Έκλογαε και ίρωτες !’Ιδού, δέν είναι δύο αμφίβολοι οδοί, 
αΐτινες άγουσι τούς άνθρώπους τυφλώς πρός τήν ευτυχίαν!.... 
πρός τό ικρίωμα;»

Καί έξηκολούθει τοιαϋτα σκαπτόμενος, ότε χωρίς νά τό 
έννοήση άφίκετο πρό τοΰ ναοΰ τ' ς Μητροπόλεως,ένθα πλήθος 
πολύ περιέργων άνέμινεν έςωθι, ίνώ έτεροι συνωστίζοντο προ 
τής θύρας τοϋ κεκλεισμένου ναοΰ ώθοϋντες άλλήλους ώς κύ
ματα ύπό τοΰ άνεμου φερόμενα, άγωνιζόμενοι δίκην προτε- 
ραιότητος τίς πρότερον νά είσίλθη εντός αύτοΰ,ίνα καταθέση 
τήν ψήφον του είς τάς κάλπας τών υποψηφίων βουλευτών, 
κατά τήν πεποίθησιν του έκαστος, τήν προσωπικήν τουσυμ· 
πάθιιαν, ή τό άτομικόν του συμ.φέρον βεβαίως.

Ο Μιμικός έστη ίπ’ ολίγον πρό τοΰ άπλουστάτου μέν 
και συνηθεστάτου παντί Έλληνι φαινομενικός, πλήν κωμι- 
κοτραγίκωτάτου άφ’ έτέρου τούτου θεάματος, ψυχολογών 
έπί τών πρό αύτοΰ εξελισσόμενων γεγονότων, καί ότέ μέν’ 
έμειδία επί ταΐς φαιδραϊς καί άστείαις μεσολαβούσαν; σκη· 
ναι;. ότέ δέ ήγανάκτει καί έλυπεΐτο έπί ταΐς παρεκτρο- 
παις τών συμπολιτών του.

«Τή αλήθεια, τά πάντα διακωμωδώνται έν τφ κόσμφ, 
ώς και αύτά τά Ιερά», διελογίσθη.

Αί χυδαιόταται καί άστειόταται σκηναί διεδραματίζοντο 
έξωθι τοΰ ναοΰ. Απρεπείς συνδιαλέξεις, πολιτικαί ίριδες 
καί αστεϊσμοί, κινήματα απειλητικά, ειρωνικά καί κωμικά, 
γέλωτες, φωναί καί άλλαλαγμοί, θόρυβος διαρκής καί έπί· 
φοβος ησαν τό άντικείμενον τής ημέρας Ικείνης.

Ο Μιμικός ί πλησίασε όμιλόν τινα άνθρώπων, έν φ εΰρί- 
σκέτο και εις πρωτόπειρος υποψήφιος, ούδέ μίαν ίσως έτι 
ψήφον μέχρι τής. στιγμής έκείνης λαβών, μολονότι ήτο ώρα 
δεκάτή.

— Κύριε Δ.... περίφημα πηγαίνομε», τώ λέγει είς έκ I 
τών φίλων του, έπείρατε 500 ψήφους εως τώρα. I

— Ναί, φίλε μου, τό βλέπω, τώ άπαντά ούτος, ολοι δι
κοί μας είναι, παντού μέ συγχαίρουσι.

— ΞύσΟυ!... τφ άπαντφ έτερός τις, ένφ απερχόμενος έχει 
δεν καί ΰψών τήν χεΐρα-

— Κορδό....νι, κορδό...νι! άνέκραζε μεγαλοφώνως.
Δύο κουτσαβάκηδες πλησιάζουσι τότε αύτούς.
— Κύριε υποψήφιε, ολίγο λόγο δέν μάς βγάζεις ; τφ 

λέγει ό είς μειδιών.
— Άς-ΐχτ.., τφ άπαντά έτερος φίλος τοϋ ΰποψηφίου,

- < . · . ■ .« . _ ‘ ,ρ...... . -· σου κοοωτιθέμενο; πρό αύτοΰ καί στρίβων τόν μύστακα, 
μία καί σοϋ κατεβάζω μίση πηχυ τό σβέρκο.

— Άντε,ρέ, Λουκούμη, ποΰ θά κατεβάσης βύ 
.... Σοΰ χώνω μία στο στόμα και σοΰ κάνω 
σου στραγάλια.

Καί έπλησίαζον άλλήλους άπειλητ’.κώ;, ότι 
ετερος διβχώρισίν αυτούς.

τό σβέρκο 
τά δόντια

παριμβάς

Ό Μιμικός άποσυρθείς έκεϊθεν έπλησίασεν έτερον όμιλον.
— “Ετσι είναι, έλεγε μετ’ αυθεντικής σοβαρότατος μεσί- 

λίξ τις προγάστωρ, ό Δηληγιάνης θά έλθη μέ 180» καί θά 
’8ήτε τί θά γίνη. θά πή σ’ εκείνον τόν μεγάλο,ποΰ τον ε- 
παυοε, «Παραιτήσου καί ού, Κύριε, τώρα». >

— Βέβαια, έχει δίκαιον, άπήντα έτερος. Νά τδν παύση 
χωρίς αιτία, διά νά φέρη τόν φίλο του, τόν Μογγόλο, είναι 
αχώνευτο. Ό,τι καί άν τοΰ κάνει εχει δίκαιον.

Και έφώναζον πανταχόθεν. Έληά !.... «ληά !...»
— Βρε, Γιάννη ήρώτα, εργατικός τις φίλον τοΰ τινα, 

Δέν βλέπω κορδονιστάς, όλο έληά, φωνάζουνε.
— Καλείτερα, μή σέ φοβίζει τούτο, ό λαός τό ίχει πά

ρει κατάκαρδα, καί δέν τό αποδείχνει, άμα ερθρ ή ώρα θά 
τό δείξγι .... τό κουκί ό,τι κάνει.

— Τό άχτι του, τόχει μέσα του, ύπέλαβε έτερος τις 
παρακείμενος.

— Τί άχτι καί κατάκαρδα, τσαμπουνάτε αύτοΰ, άπήν- 
τησε τρίτος πλησιάζων αυτούς, όλοι τήν έλρά θά ψηφίσουνε, 
άφοϋ τό θέλει ό βασιληάς τόν Τρικούπη θά βγάλουμε.

Καί ό Μιμικός έκεϊθεν προέβη πλησιέστερον τοΰ ναοΰ. 
όπου οί πάντες άπώθουν άλλήλους, ίνα καταλάβωσι θέ
σεις πλησίον τής θύρας.

— Τί σπρώχνεις·, ^ε,ελεγε τις μέ ύφος καί μορφήν τραμ
πούκου, πρός τινα παρακείμενόν του.

— "Έτσι θέλω, τώ άπαντφ ούτος, θά σοΰ δώσω σένανε 
λόγο; ...

— Μπαγ.,., στάσου I τφ λέγει καί ένφ τόν πλησιάζει 
ωθούνται ύπό τοΰ πλήθους; σκοντάπτουν καί ρίπτουν πολ
λοί χατά γης, ένφ έτεροι ανακράζουν, ίνα έπιφέρουν σύγχυ- 
σιν καί τόν πανικόν !

— Και οί δύο σ»όν τόπο! Μαχαιροθήκανε! άνέκραζον.
Οί φρουροϋντες τήν θύοαν τοΰ ναοΰ στρατιώται, αγρίως 

επιτιθέμενοι τότε κατά τών πολιτών, οίτινες είχον άκατασχί- 
τως συρρεύσει έκεΐσε, προσεπάθουν ν*  άπομακρύνωσιν αυτούς 
κακοτρόπως, ούτοι δ’ άνθίσταντο καί ήγανάκτων έπί τή 
παρατεταμένγ) ταύτη καταστάσει. Ή όργή πάντων άπεικο- 
νίζετο ήδη είς <ό πρόσωπόν των.

— Πίσω! ούρέ, θά σέ τρουπήσω,. . . έφώναζεν όργίλως ό 
σκοπός, προτιίνων τό όπλον του.

— Εύσου,...σπουργίτη, ποΰ θά τρουπήσής, τφ άπήντα τό 
πλήθος κυνιχώς.

Τήν στιγμήν έκείνην μακρά σειρά άμαζών φερουσών 
υποψηφίους καί ψηφοφόρους καί συνοδευομένη. ύπό έπανει- 
λημένων κραυγών «έλ»/ά! έλΐ]ά» εις άς φρενητιωδώς άπήντων 
οι πλεΐστοι των εξωθι τοϋ ναοΰ εύρισκομένων, έστη πρό τοΰ 
ναοΰ,ένφ ταυτοχρονως έτερος όμιλος, έπ πεντήκοντα ώς έγ
γιστα ψηφοφόρων,άφικνοϋντο έκ τής απέναντι όδοΰ, κραυγα- 
ζόντων ζωηρότερου «κορδόνι, κορδόνι»!

«‘Eljjtt! κορδόνι!, έλ·$ά\ κορδόνι», έφώναζον πάντες 
έκ τών ομίλων καί έκ τών άμαξών κινοΰντες παμμεγέθεις 
κλάδους ίλαίας καί ύψοΰντες τάς χεΐρα;.

Μετ' ολίγον δέ, ώς μία φωνή φρενητιώδης, έκ πάντων 

τών στομάτων τών τρισχιλίων καί επέκεινα εκείνων σωμά
των, έξερχομένη.,.

— Έ . . . ληά . · - κορδό. . . . νι,. . . . έφώναζον πάντες 
καί χειρονομοϋντες καί άπειλοΰντες. Τά δέ πλήθη έπλησία- 
ζον άλληλα κινούμενα ώς εν σώμα, ώς έν ρεΰμα, ώς κΰμα 
πελώριον πρός τόν ναόν, έτοιμον νά κατακλύση τά πάντα,

Ήτο μία φωνή, εις θόρυβος, μία βοή, έκεΐνος ό όγκος 
όλος, όστις ένόαιζέ τις πρός στιγμήν, ότι θά μετεβάλλετο 
συγκρβυόμενος ε<ς μάζαν σαρκώδη καί αίμόφυρτον, άν τήν 
στιγμήν έκείνην δέν προελάμβανεν ή φρουρά καί έκάλει,,.

«Στα 0 . . . ό . . ό - πλα!»
«Πΰρ!» ήκούσθη διά μιάς τότε, καί έπηκολούθησε πυρο

βολισμός τής φρουρά; διαρκής καί βροντώδης, όσης δίκην 
βαρύγδουπου πελωρίου πίπτοντος πελέκεως, κατήναυσεν έν 
άκαρεί τη» φοβέραν έκείνην συνεχή βοήν καί κίνησιν.

Πρός στιγμήν έπήλθεν απόλυτος σιωπή καί- άμέσως μετά 
τοϋτο τό πλήθος διεσκοοπίσθη έν συγχύσει καί άλλαλαγμφ 
άνά τάς πέριξ οδούς, ότε ή πλατεία εύρεθη εντελώς κενή. 
Άμαξαι, φιλοπερίεργοι,ψηφοφόροι, υποψήφιοι, πάντες άπήλ· 
θον, καί δέν παρέμειναν έκεΐ ή οί ζωηρότεροι, ίνα μετρήσωσιν 
ίσως τούς φονευμενους.

— Πόσοι σκοτοθήκανε ; ηρώτα τις.
— Μωρέ, κανένας!... στόν άέρα πυροβολήσανε, άπήντα i- 

τερος, γελών.
— Έληά! . . . κορδόνι! έπανελήφθη τότε άμέσως ύπ’ αύ

τών, καί ό λαός άναλαβών θάρρος, ηρξατο πάλιν νά συνέρ- 
χηται έν τή πλατείφ.

Ό Μιμικός παρασυρθείς καί αύτό; ύπό τοΰ πλήθους, εύ— 
ρέθη μετ’ ολίγον είς τήν όδόν Άδριανοΰ,ίνθα έπληροφορήθη, 
ότι ούδείς επαθε καί ότι ή φρουρά ίπυροβόλησεν πρό; διά- 
λυσιν καί άπομάκρυνσιν τοΰ πλήθους, όπερ ήπείλει διά τής 
πολλής συγκεντρώσεώς του ρήξιν δεινήν, καί ότε οί πλεΐ- 
■στοι ήοξαντο έπιστρέφοντες πρός τόν ναόν, αύτός ελαβε τήν 
■πρός τήν Πύλην τοΰ Άδριανοϋ άγουσαν, μεμψιμοιρώ»·

«Τί ανόητος λαός I διασκεδάζει μέ τήν ζωήν του, τήν 
τύχην του καί τό άδηλον !»

(Έπεται συνέχεια) 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΚΗΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕηΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
(Σελίδες έ« τοϋ ήμερολογίου μου)·

’Ακριβώς πρό ένός έτους άπό τών στηλών τούτων προήγ- 
■γελλον, περιγραφών τό περισυνόν ταξειδιον τής Φιλαρμονικής 
■τήν τοΰ ένεστώτος έτους προσχεδιαζομενην έκτοτε ίευτέραν 
.αυτής εκδρομήν εις Κωνσταντινούπολιν καί Σμύρνη»· Η δια- 
ΐοσις εκείνη έγένετο σήμερον πραγματικότης.

« ·
«

Έπένθει έτι ή εκκλησία τό μαρτύριο» τοΰ Χρίστου καί έ- 
σκιάζετο ό ουρανός ύπό πυκνών νεφών, οίονεί συμμεριζόμενος 
και αυτός τό ηθικόν πένθος, οτε ή Φιλαρμονική μετά τινων 
μελών τοϋ έν ΙΙειραιεϊ «’Ομίλου τών Φιλομούσων» άπεχαιρέ- 
τα έπιβαίνουσα τής κομψής τροχοφόρου θαλαμηγοΰ «νΙριδος» 
τόν λιμένα Πειραιώς δι’ενθουσιώδους εμδατηρίου-Ήτο ακριβώς 
μεσημβρία τοΰ μεγάλου Σαββάτου. Έν τή παραλία πλήθος 
πολύ παρηκολούθει μετ’ ενδιαφέροντος τόν απόπλου», ένψ άπο 
■τοΰ καταστρώματος οί εϋσταλεΐς εκδρομείς άντεχαιρέτων αυτό διά 
φωνών έφ’ όλης τής διατονικής κλίμακος ήρμοσμένων. Μερικοί 
•μάλιστα έκίνουν καί τά μανδήλιά των διάδροχα έκ τής . . . . . 
βροχής, ήτις ηρξατο πίπτουσα κατά σταγόνας αδρός. Πάντες 
ειχον εύθυμως, άλλά και πάντας εγκαρδιώνει τό όνομα τοΰ άτ- 
3»·οπλοίου. Μεταξύ τών συμπλωτήρων διακρίνω καί τόν κ. Κα- 
ρολίδην. Τύπος άληθής φιλοσόφου. Είς φίλος μου ζητεί ν’ ά- 
-νακαλύψη τό Δαφνί, έτερος τάς φύλακας Συγγροΰ. Τούς δι- 
ικαιολογώ. Ό είς ήγάπα, ό έτερος ήτο . . . στρατεύσιμος.

Άπομονοΰμαι έν τινι· γωνία τής γέφυρας καί ανοίγω τό

σημειωματάριό» μου, έφ’ ού έπρόκειτο διά τής μολυβδϊδος νά 
σημειώ τάς πρώτας εντυπώσεις μου. Τάς αντιγράφω ήδη άνευ 
τίνος έπιδιορθώσεως μή θελων νά έλατώσω τήν αρχικήν αύ
τών άπλότητα.

Έν πλφ 2Τ Μαρτίου 1893
Πλέομεν έπί τρεις ώρας. Οί τροχοί τοΰ άτμοπλοίου άνακι- 

νοΰσι τό ύδωρ, μεταβάλλοντας αύτό είς αφρόν μαινόμενον. Δια- 
κρίνομεν τας καπνοδόχους τών Λαυριακών έργαστηρίων. Ό 
πλοίαρχος κ. Μπούφης, — ουτινος ή ευφυΐα δέν συμβιβάζεται 
διόλου μέ τό όνομά του—αρρενωπός καί εύπροσηγορος ένταυτφ, 
μέ πλησιάζει. — Βλέπετε αύτόν έκεϊ τόν καπνόν; μοί λέγει" έ- 
στοίχισε» <£ς τό έθνος 20 εκατομμύρια ! Καί i καπνός ανεθρωσκε 
πυκνότερος, ζοφερότερος καί αύτής τής σκέψεως τοΰ πλοιάρ
χου, όστις έπανίλαβεν ευθύς τό βαρύ βάδισμά του κατά μήκος 
της γεφύρας.

3 μ. μ·
Παραπλέομεν ακριβώς τήν βραχώδη γωνίαν έφ’ ής ύψοΰν- 

ται ΰπωχραι έκ τοΰ χρόνου αί στηλαι τοϋ ναοΰ τής Σουνιάδος 
’Αθήνας. Κατ’ ευτυχή έμπνευσιν τοΰ πλοιάρχου ή μουσική 
παιανίζει τόν εθν. ύμνον, ένφ όλων τών επιδαινόντων αί δίο- 
πτραι διευθύνονται πρός τας ήρειπωμένας στήλας μέ τάς τε- 
δραυσμενας μετόπας, πρός τούς προσκόπους τούτους τοΰ Παρ- 
θενώνος οίτινες ύψοΰνται στηρίγματα τής τέχνης άείζωα, ακα
τάβλητα ύπό τών ετών καί τών . . . ύετών, φάροι τοΰ,πολιτι
σμού άειλαμπεΐς καί άδηγοί γίγαντες, αψευδείς, τοΐς είς Πει
ραιά είπλέουσι ξένοις.

8 1)2 μ. μ.
Άντικρύζομεν μετ’ ολίγον τήν χιονώδη κορυφήν τής Καρύ

στου- διερχόμεθα μεταξύ Άνδρου καί Καφηρέως.
Τήν νύκτα ένφ βίχομεν όλοι παραδοθή εις τάς άγκάλας τοΰ 

Θεοΰ τών ονείρων, αίφνης ή σάλπιγξ ήχεϊ εγερτήριον. Etvat 
μεσονύκτιον- θά έορτάσωμεν τό Πάσχα- καθ ’ όλην τήν 
γραμμήν ανησυχία διήκει τούς κοιτωνίσκους. Όλοι ύπό τήν 
ήχηράν πρόσκλησιν έγείρονται, τινές κοιμώμενοι έτι, όλοι 
μέ μίαν χαριτολογίαν καί συγν.εντροόμεθα έπί τής πρώρας καί 
τά κηρία άνάπτονται μετά βεγγαλικών φώτων ν^ιί είς τήνπρώ- 
την τοΰ πλοιάρχου λέξιν «Χριστός ...» ή μουσική διαχέει 
ήχους χαρμόσυνου εμβατηρίου, ό χορός ψάλλει έναρμονίως τό 
κοσμοσωτήριον άγγελμα καί δίδεται, ένφ τό σκάφος γοργόν ο
λισθαίνει έπί τής γαληνιώσης θαλάσσης, ό αδελφικός τής Ά- 
ναστάσεωζ ασπασμός, μεθ’δ κατερχόμεθα είς τήν αίθουσαν, 
έν ή παρατίθεται οβελίας ευώδους κνίσσης καί ώά ’Αναστάσιμα. 
Τό γεΰμα διακρίνει σφριγώσα ευθυμία καί άσματα άκαμάτως 
σκορπίζει ό ηχηρός τών ομοτράπεζων λάρυγξ, ό περισσός ύπό 
τοΰοϊνου, ποταμηδόν ρεύσαντος, φλογισθείς.

"Οτε αφυπνίσθημεν, η. θάλασσα έκοιμάτο τόν ύπνον τής γα
λήνης, ένφ από τής ανατολικής άκρας δέσμαι χρυσών άκτίνων 
περιέδαλλον έν ποικίλη ανταογεία τήν θαλασσοπλοοΰσαν, ’Αρ
γώ τής Φιλαρμονικής. Παρερχόμεθα έν συγκινήσει, έν τή καρ
δία φέροντες τό·> πόνον καί έν τή, διανοία τήν μνήμην τής 
πανενδόξου ιστορίας των, τά Ψαρρά, εις τήν φαλακρά» τών ό
ποιων ράχιν νομίζει τις οτι πλανάται άκόμη ή Δόξα «μονάχη» 
τήν μάρτυρα Χίον, τήν Μιτυλήνην έν ή μονάζει, οίονεί έξόρι- 
στος, ό έξοχώτερος τής νεωτέρας ’Ελλάδος δραματικός Βερ- 
ναρδάκης, τήν Τρωάδα, τοΰ Όμηρου τήν πολυτλήμονα ταύ
την ήρωϊδα, τήν Τένεδον, τήν "Ιμβρον.

Κυριακή, 1 1)2 μ. μ.
Εισερχόμενα είς τόν Ελλήσποντον, τόν ένοΰντα τήν Προ

ποντίδα μετά τοΰ Αιγαίου. Έδφ ακριβώς ή Έλλη ή τοΰ Ά- 
δάμαντος καί τής Νεφέλης πολυτλήμων κόρη, ητις μαρτυρούσα 
ύπό τήν δεσποτείαν της μητρυιάς της Τους, έπέδη μετά τοΰ 
άδέλφοΰ της Φρίξου τοΰ χρυσομάλλου κριοΰ, άπό τοΰ οποίου 
έκρημνίσθη εύροΰσα είς τα κάτωθεν αύτής ύγρά κέλευθα τόν 
θάνατον καί τήν .... ’Αθανασίαν. Τήν προσοχήν ήμών έλ- 
κύουσι οί έν Σελή-Μπ«χαρ στρατώνες.

2 1)2 μ· μ·
Τά Δαρδανέλλια μετά τών πυροβολείων των εκτείνονται ισχυρά 

πρό ήμών.Μετά συμπαθούς εύνοιας χαιρετώσιν ήμας έπί μικρόν 
σταθμεύοντας πρός τακτοποίησιν τών διαβατηρίων τινές τών αυ
τόθι ομογενών,προσφέροντες καί κάνιστρο» πλήρες έρυθροδαφών 
ώών καί τσουρεκίων, ών όμως ή τύχη μέχρι τής σήμερον α
γνοείται! . . Ή μουσική παιανίζει τόν Όθωμ. ύμνον — πάν
τοτε οί τύποι I —και έτερον έλληνικόν Marche. Οί πίλοι σειόν
ται, καί ή παρά τήν καπνοδόχον σφυρίχτρα: άγ-γέλλεί . . . ά- 
ναχώρησιν δι’ άφθονων ύδρατμών.



40 II ΦΓ2ΙΧ

• 5 1(? μ. μ.
Θράκιχή χερσόνησος. Προσηλοΰμεν τό βλέμμα είς τους Λί

γος ποταμούς, ώς λέγεται —διότι r> ιστορία δέν έξηκρίβωσεν έτι 
τήν ακριβή αύτών τοποθεσίαν—, ίνθα οί Λακεδαιμόνιοι ΰπο 
τών Λύσανδρον ήραντο περιφανή κατά τών ’Αθηναίων νίκην. 
Μετ’ όλίγην ώραν διερχόμεθα εγγύτατα της Καλλιπόλεως, ης 
οί κάτοικοι από τών εξωστών καί παραθύρων μετ'’ ενθουσια
σμοί χαιρετώσιν ήμας διά τών μανδηλίων καί δι’ ήμών σύμ- 
πασαν τήν μητέραν Ελλάδα. Τήν ώραν εκείνην έκαστος εξ η
μών έξεπροσώπει καί ενα φλογερόν πόθον, άντεπροσώκευε και 
μίαν έθνικήν ελπίδα.

Δευτέρα 5 π. μ.
Ό ιστορικός Άγ. Στέφανος, ό πρόσκοπος τοΰ Βυζαντίου. 

Ή τοποθεσία του καί έν γένει ή όλη άποψις χαριεστατη. ελ
κυστική, ενδιαφέρουσα. ’Εξακολουθεί ή αυτόχρημα φιλαρ
μονική θαλασσοπλοΐα. Νομίζομεν οτι βαίνομεν έπί ξηρας. 
ούδεμία ταλαντευσις. Ό πλους απρόσκοπτος.

Πρό ήμών, ιδού εξελίσσεται ή μαγευτική άποψις της εισόδου 
είς την Πόλιν τών Πόλεων. ’’Αρχεςαι ή μαγεία τών οφθαλ
μών καί ή οδύνη τής καρδίας. ’Εν τή πλανωμένη έτι καί συγ- 
καλυπτούση τήν πόλιν δι’ αιθέριου αραχνοΰφαντου πέπλου, 
ώς νά ητο πράγματι Νύμφη τοΰ Βοσπόρου, πρωϊνή ομίχλη, 
μόλις ώς σκηναί αμφίβολοι αμυδρώς διαγράφονται οί υψηλοί 
μιναρέδες τών Τουρκικών τζαμιών, πυκνοί ώς τεράστια ιστία 
φανταστικής ναυαρχίδος. Κάτωθεν αυτών συμπυκνοΰνται αρχαία 
καί μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, φέροντα κατάφωρου τόν όγκον 
τοΰ δεσποτισμοΰ καί τήν ιστορίαν ετών περικλύτων, συμφυρό- 
μενα δι ’επαλλήλου συνδέσεως έν τή καθόλου άπόψει.

Προχωροΰμεν δλονέν. Το άπό παιδικής έτι ήλικίας δεσπό- 
ζον τοΰ πνεύματός μου δνειρον, διαμορφοδται άνα πάσαν στιγ
μήν είς πρόδηλον πραγματικότητα. Μετ’ ολίγον θά διαπλευ- 
σωμεν τό στενόν τοΰ Βοσπόρου ! Ω έκαστη τρομώδης τοΰ ελι- 
κος κίνησις ητο καί μία ακτίς αραιουσα τό νέφος της ομίχλης 
τδ σκέπον τήν πόλιν, έκαστη στροφή, έκαστος παλμός τής 
πνευστιώσης μηχανής καί έν πτερύγισμα ταχύ, φέρον πνεΰμα 
καί καρδίαν υπό τον θόλον τοΰ ναού τοΰ είς λατρείαν τής ύπερ- 
τάτης έν τφ κόσμφ δημιουργικής Σοφίας άφιερωθέντος ....

Ή μηχανή άκαταπαΰστως πνευστιά ρέρουσα τδ σκάφος εγγύ
τερον του στενοΰ. Νά περιγράψω ήδη δι ’ απλής καί άξέστου 
μολυθδίδος τας ποικίλας τοΰ πανοράματος είκόνας τάς ανανε- 
ουμένας είς έκάστην έπί τά πρόσω κίνησιν τοΰ άτμοπλοίου, λε
πτομέρειας νά παράσχω έν ταϊς ταχυτάταις ταύταις γραμμαις 
καθ’ ας ή πεζή χρονογραφία, καταπνίγει τήν ίξαρσιν, καίτοι 
άλλως έπιδαλλομένην, ένώ άφ’ ετέρου αί περιωρισμένης έκτά- 
σεως στήλαι της «Φύσεως» βραχείας άπαιτοΰσι τάς λεκτικάς 
περιόδους, ν ’ απεικονίσω δια σκιάς τά απαράμιλλα τοπεΤα καί 
τάς φυσικάς καλλονάς ών βρίθουσιν αί θελκτικαί παραλίαι, καί 
τήν γλαυκότητα—ώς νά ητο ελληνικός ακόμη—τοΰ Βοσπόρου 
τοΰ χωρίζοντος τάς δύο’Ηπείρους καί ένοΰντος τδ μανιώδες κύ
μα τής Μαύρης θαλάσσης μέ τής ΙΙροποντίδος τήν φωσφορίζου- 
σαν έκτασιν, τοΰ συγκεντροΰντος, έν έκατέρα όχθη τάς μαγευ- 
τικωτέρας αποχρώσεις γραμμών χαριέσσης μεγαλοπρεπείας 
καί καλλιτεχνικής αποτυπώσεως, δεν είναι δλως άκίνδυνον.Τοι- 
αΰται φύσεις, ένσωματοΰσαι αιώνων ιστορίαν περιλάλητο», ύπό 
κάλλους καί μένους έξιδανικευθεϊσαι, άποτελοΰσι θέμα ήρεμου 
μελέτης, βαθείας έντάσεως τοΰ πνεύματος άχρι τοΰ άκροτά- 
του ορίου τής άνθρωπίνης σκέψεως· Τδ έν στιγμή ποιητικής 
ρέμβης συλλαμόανόμενον αίφνης ύπό τής .φαντασίας ονειρον, τδ 
ένέχον μ όλην τήν έκ τοΰ ένεστώτος πίκραν άπογοήτευσιν τδ 
σπέρμα εύέλπιδος μέλλοντος, διά ν’ άποτυπωθή έπαρκώς καί 
ανταξίως, άπαιτεϊται ν ’ άπομονωθή τις, νά λησμονήση έαυτόν. 
Άλλ’ αί περί εμέ φλύαροι καί μειρακιώδεις άναφωνήσεις, αί 
άλλως είς θαυμασμόν οφειλόμεναι, καί τδ πλήγμα τών δονου- 
μ.ένων τροχών, διά πάν άλλο ένθαρρύνουν ή δι’ έμπνεόσεις.

("Επεται συνέχεια). Δικ.

Λ.ύββος τών έν τώ 2ω καί 3ω φύλλω 
«ενεγμάτων.

208 Αίνιγμα. Φύσις—ώς—Ις.
Ελυσαν αύτδ οί χχ. Π. Σεασινόπουλος έχ Πεςραιδς, Δ. Χάνος 

έχ Χαλκίδος, ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλιά εξ Άθην&ν, I. Κα- 
ραβίας έξ ’Αθηνών, Μ. Καρακασόπουλος έχ Σύρου, Μ. Κοχχινά- 
χης έχ Φαρσάλων, χαί Γ. Τόμαν «χ Σύρου.

209. Αίνιγμα. Σουρής—οΰ-ρίς—Souris.
Έλυσαν αύτδ οί χχ. Π, Στασινόπουλος «χ Πειραιώς, Δ. Χάνος

έχ Χαλχίδος, ή Δεσποινίς Χαρβαλιά έξ ’Αθηνών, I. Καραβίας έξ 
’Αθηνών, Μ. Καραχαοόπουλος έχ Σύρου, Μ. Κοχχινάχης έχ Φαρ-
σάλων, Γ Τόμαν έκ Σύρου, Άντ. Λύδας έξ ’Αθηνών.

210. Αίνιγμα
π ο Α η κ
υ π C Ρ γ α ρ
λ ε γ ω κ α κ ι α
■η ρ ω ς Ρ ι ς

α
"Ελυσαν αύτδ ί\ χ.■ Θ. Α. Δραχάχης έκ Σύρου χαί δ χ. Π.

Στασινόπουλος έχ Πιιραιΰς.
2to. Αίνιγμα.—"Αρκτος—ίϊρτος.

’Έλυσαν αύτδ οί χ. Θ Α. Δραχάχης έχ Σύρου Γ- Τόμαν έχ 
Σύρου χαί Π. Στασινόπουλος έχ Πειραιώς.

Επομένως τδ δώρον θα λάδη δ χ. Π. Σταοινόπουλις εκ Πει
ραιώς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κ. Π. Δ. Hatfac. Ζητούμενο» αριθμόν σάς άπεστείλαμεν.— Ε. 
A. Κ. Πνργον. ’Αριθμούς σας άπεστείλαμεν. Έχει καλώς ώςγρά- 
φετε. Καταβάλλετε πβραχαλοΰμεν τήν συνδρομήν σας.— Κ. Φ. Κ. 
'AJeliarfyeiar. Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς.—Λ. Κ. Σθρον. y 
Δελτάριον έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα καί Σωσάνναν Ραμώ άπε
στείλαμεν ύμϊν προχθές ταχυδρομικώς.— Δ. Δ- Θ. Ρονχστονχ>οτ. 
Δελτάριον έλήφθη. “Εχει καλώς. Άναμένομεν καί εύχαριστοΰμεν, 
Λύσεις αινιγμάτων εφθασαν αργά.—Β. A. Stoenesci. Δελτάριον έ- 
λήφθη καί ηπορήσαμεν δια παρεξήγησιν. Ταχυδρομικώς καθέκαστα. 
—Σ. Γ. Δ. ΝαίηΛιοτ. Διεύθυνσίς σας διωρβώθη. Έχει καλώς. Ά· 
ποστείλατε συνδρομήν σας.—Σ. Μ. Λέεσο^ογγιοπ. Δελτάριον έλή
φθη, έχει καλώς.—Μ. Κ. Σ. ’Επιστολή έλήφθη ώς καί
διατριβαί σας. Ήσυχειτε. Συνδρομητας ούδβμόθεν έλάβαμεν ετι. 
Διόρθωσις παροράματος αλυσιτελής ώς σταλεΐσα πάνυ βραδέως, θά 
βλάψη μάλλον.—Κ. Ε. 4θμτοπ. ’Επιστολή έλήφθη, ώς χαί ποιη
μάτων. Έχει καλώς. Συνδρομήν σας δεν έλάβομεν παρά ανταπο- 
χριτοδ, ώς γράφετε, ώστε υπενθυμίσατε αύτώ. — Γ. A, Κ. Λίερσι- 
rdr. Αίνιγμα έλήφθη, άλλά δέον άποστείλητε χαί τήν λύσιν του. 
Σ. Σ. ’Avtaxfr. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις έν 
παρόντι φύλλω. Έχετε er fifyet δίκαιον, αγαπητέ, διότι λησμο
νείτε, δτι ό κύκλο; τοΰ περιορισμού είς όν θέλετε νά ΰποβάλλητε 
τήν «Φύσιν» είναι μικρός διά τήν '£4Αάύα. 'Ακριβώς διά τοΰτο 
διεκόπησαν ό Κόσμος, ό Προμηθεύς, τδ Σόμπαν, τδ ’Αττικόν 
Μουσεΐον, ή Έβδομάς χτλ. Διά τά ό®’ ύμών επικρινόμενα, ϊχο- 
μεν αλλοθεν συγχαρητήρια χαί κατανάλωσιν φύλλων. Τί νά κάμω· 
μεν λοιπόν; Ή «Φύσμ» χατέστη συνωδα τώ προγραμματι της αν
θοδέσμη έξ ής πας τις δρέπει τδ άρέσχον αύτώ άνθος. — I. Δ. 
Λεσο4ο'γγιον. ’Επιστολή χαί σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοϋ- 
μεν πολύ.— Δ. Γ. Aotivpixior. Επιστολή χαί συνδρομαι έλήφβη- 
σαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.— Γ. Β. "Tipar. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπάδειξις έν παρόντι φύλλω.— Γ. Σ. Γeri- 
τσεσχ.’Επιστολή καί συνδρομαι έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—Σ. Μ. 
MteroAoxfior. Λογαριασμός έλήφθη. Εύχαριστσΰμεν.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ' ΚΑΙ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 
Διευθυντής καί έκδοτης

*Α. Άλβξβάδης
Συνδρομή έτησία, "Αθηνών δραχμάς 8, ’Επαρχιών δραχ- 

μάς 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσοί 10.
(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. Η έν Άθήναις).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Γ· ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Όδδς Ευαγγελίστριας
Έν τφ νεωτεριστιχώ τούτω καταστήματι έχομίσθησαν προσφάτως 

έχ Παρισίων πάντα τά καλητερα ύλιχά, ήτοι ψιάβαι, ύφάσματα. 
ταινίαι, άνθη κτλ. διά γυναικείους πίλους τοΰ τελευταίου συρμού 
Κατασκευάζονται δ’ αυθημερόν ίλών τών ειδών πίλοι γυναικών καί 
χορασίων εΐς τιμάς λίαν συγχαταβαειχάς καί πωλοΰνται τοιοΰτοι 
ήδη έτοιμοι παντός σχήματος, χαί δια πάσαν ήλιχίαν.

Αί ένουσαι ανάγκην πίλων Κυρίαι, παραχαλουνται νά επισχε- 
φθώσι το ανωτέρω κατάστημα πριν ή προμηθευβώσι άλλαχόβεν τοι- 
ούτους.


