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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

'** τ^ς διίυθύνσεως αύτών ρυθμίζονται αί μεταβολαίί τίΚ
ατμοσφαιρικής καταστάσεως έπί μεγάλης μάλιστα έκτάκαι μετεωρολογικοί Οταθμοί.
σιως αυτής. "Απασαι όμως αύται αί κινήσεις τοΰ άέρος, δέν
ύποπίπτουσιν απ' ευθείας είς τήν άντίληψιν ημών, άλλ’ ά—
(Συνέχεια ϊδε φΰλλον 9),
ποτυποΰνταισαφέστατα έπί τής κινήσιως, τής διευθύνσεως
κα;τών μετατοπίσεων τών Νεφών. Οέ πλανήτες ουτοι καί
Άλλ’ δ,τι τελείται έν μείζονι κλίμακι, είναι τά ποικίέγκαταλελειμμένοι όγκοι είς τήν κυριότητα ξένων δυνάμεων,
λα φαινόμενα τοΰ ίξιλιγμοΰ τών έν τή ατμόσφαιρα υδρα
βαίνουσι . πηδαλιουχούμινοι έκ τών ρευμάτων τής ατμό
τμών. Όσον αφανής καί αδιόρατος, είναι ή παραγωγή
σφαιρας
κατά τάς ίδιοτρόπους απαιτήσεις καί ορέξεες αυ
καί άνάμιξις αυτών μετά τοΰ άέρος, άλλ' ακριβώς έκ .της
τών. Συνέχονται διά δεσμών «διαρρηκτών, ώστε, κατά
σχέσεως, ?,τις κανονίζει τούς ατμούς. καί την θερμότητα
πάσαν παρεκτροπήν έκ τής συνήθους πορείας τών ρευμάτων,
μάς
μας δίδεται ή ευκολία νά σπουδάζωμεν τήν κατάστασιν
τά Νέφη ύφίστανται τάς συνεπείας τής έπιδράσεως καί τοΰ
τής ατμόσφαιρας συνεχώς καί τελείως. Οΰτω δε φθάδεσμόΰ. Πάσα ίρα άλλοίωσις τής υφής τοΰ νέφους, της
νομεν είς τήν έρευναν τών αρχικών, αίτιων και άνσκαλύκενήσεως καί τής,διευθύνσεως, καταμαρτυρεί τροποποιή
πτομεν νόμου; διέποντας τάς ατμοσφαιρικά; διαταράξεις,
σεις έπί τής θερμότητος καί τών έξ αυτής παραγόμένων
και τούς ποικίλους σχηματισμούς τών ατμών, ύπό μορφήν
Νεφών. Άναντιρρήτως δέ, ή μελέτη τών Νεφών παρέχει
ρευμάτων. Καί ή προγνωστική Μετεωρολογία έκ τής τοιαύτης σπουδής κιρδαίνει πλεΐστον διά τον ίδιον σκοπόν,
μεγίστήν σπουδαιότητα διά τήν προγνωστικήν μετεωρολο
διότι δύνατμι δι‘αυ
γίαν, διότι συμβάλ
τών, ώς διά πυξίλει πολύ είς την έδος, νά προμαντευη
ξακρίβώσιν τών δια
ταράξεων τής άτμοτοπικάς, είτε καί
γενικοτερας - ατμο
σφαίρας, τής διευσφαιρικής διαταρά
θΰνσεως καί τής μεξεις,καί νά παρακο
τατοπίσεως τών σχηλουθώ τήν πορείαν,
ματιζομένων ρευμά
καί τάς έπερχομένας
των τής κανονικής
μεταβολής τών ρευ
πορείας τών άνεμων.
μάτων,
μεθ’ ών στε
Ούτω διά τής τοιαύνότατα
συνδέεται ή
της μελέτης προσκατάστασις τοϋ και
κτώμεθα μιτόν τινα,
ρού. Μετά πολυχρο
όστις διά τών λαβι—
νίους παρατηρήσεις,
ρυνθωδών οδών τής
ακριβείς, τελείας,καί
Μετεωρολογίας δυ
κατά · σύστημα, ό
νατόν νά μάς όδησον ενεστι, βοηθηγήση είς νόμους τιΙτικότε’ρον καί τελει
νάς καί ενδείξεις α
ότερος δυνάμεθα νά
σφαλείς διά τήν πρα
Αί ττνραμίδες τΛς Αίγυπτον.
προσδοκώμεν , ' ότι
κτικήν πρόγνωσιν.
ίσως καθορισθώσι δι’ έκαστον τόπον οί διέποντες νόμοι^,τά
Ποικίλαι είναι αί κινήσεις, όσαι συμβαίνουσιν ίντός -τοΰ
άερίνου Ώκεανοΰ, έκ' τής έντάσεως τής θερμοκρασίας ή τής
ρεύματα καί τούς άνεμους, έν σχίσει πρός τάς ετήσιας με
χαλαρώσεώς αυτής, καί αύται αποτελούσε τά καλούμενα
τατοπίσεις τής γής έν τή κινήσει, πρός τήν θερμότητα “ καί
ατμοσφαιρικά ρεύματα. Καί άλλοτε μεν όδεύουσιν όριζον—
τά λοιπά Διότι πάσα μεταβολή τής καταστάσεως τοϋ νέ
τείως, άπΟ-τοϋ σημείου τής μεγίστης πιέσεως,πρός τό κένφους, αγγέλλει μετατροπήν κάί χαλάρωσιν τής ατμοσφαι
τρον τής ελάχιστης, άλλ’ ένίοτε κάμπτονται περιστροφι
ρικής ισορροπίας, τής θερμοκρασίας καί τής πιέσεως, πάσα
κός καί ίστιν ότε ανέρχονται'ή κατέρχονται έπιτοπίως,
δε κίνησες αΰτοΰ, σχηματισμόν ρεύματος διευθυνομένου κατά
δίερχόμεναι κίνησιν κυκλικήν. Καθίσταται ή μελέτη τούτων
τήν πορείαν τοϋ νέφους. Αύταί αί μορφαί τών Νεφών ποιπολυτιμωτάτη έν τή Μετεωρολογία, διότι ίκ τής έντάσεως
κίλλουσιν άναλόγως τοΰ ύψους καί τής παρεμβαλλομένης
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θερμότητος, μεταβαλλόμεναι σύμφωνα πρός τήν εσωτερι
κήν όφήν καί σύστασιν.
Τό άπλούστερον και έπιστημονικώτερον σύστημα τοϋ Pay,
•πρό; μελέτην τών Νεφών, θεωρεί ώ; θεμελιώδη βκσιν τά;
δύο καταστάσεις τών υδρατμών, {κείνην μεν έν η εύρίσκον
ται εν κρυσταλλική καταστάσει, καί την όποιαν ονομάζει
Cirrus, καί την δεύτερον, {ν τή όποί
*
έκικρατεί ή στα
γονόμορφο; κατάστασις τών ατμών με όνομα Cumulus.
Μεταξύ δε τούτων κατά κλίμακα κατερχομένην άπό τών
πρώτων,παρεμβάλλει διαιρέσει;, έχάστη τών οποίων άνταποκρίνεται εί; ώρισμένην κατάστασιν τών μετεωρολογικών
στοιχείων, καθ’ ην ουτω βαθμιαίο; και οι ύδρατμοί μεταπίπτουσι καί καθ' ύψος καί ύφήν, άπό τής κρυσταλλική;
συστάσεω; διά τή; νιφαδομόρφου πρό; τήν σταγονόμορφον.
Ουτω; ή έμφάνισι; νεφών ορισμένη; τάξεω; έπί τών υψών
τή; ατμόσφαιρα;, προαγγέλλει τήν θερμαντικήν αΰτή; κατάστασιν, ή δέ έπερχομένη μεταβολή τοΰ σχήματο;, τή;
συστάσεω; καί τή; πυκνότητος,τας μεταπτώσεις τή; καταστάσεως ταύτης,είτε πρό; τό ψυχρότερου,είτε καί τό θερμό
τερου. Αί σιγηλαί αύται κατά τό παρελθόν Πυθίαι, ένίοτε
οιήνοιγον τά συνεσφιγμένα χείλη εί; τού; ίερεΐ; καί μύστα;
των, διά νά άποκαλύψωσι τιίκτών άκαταλήπτων μυστηρίων
όσα έπεκάλυπτον τά πέραν τή; γηΐνης έπιφανεία;. Άλλ’
ήδη δυνάμεθα νά άποτείνωμεν {ρωτήσει;, πρό; ό,τι {θεωρείτο
αόρατον καί μυστηριώδες, με πληρη πεποίθησιν, δτι θά εισδύσωμεν εΐ; τά; πολυδαιδάλου; άγυιάς τή; ίξελέγξεω; αύ
Μία τών πλέον περιεργοτέρων άλλά καί St’ αΰτο άξιομελετήτων διαιρέσεων, ' ένεκα τή; ίδιοτρόπου καί ίδιαζούση;
μορφή; αΰτή;, τή; ώρισμένη; διευθυνσεως. ην πάντοτε κα
τέχει ή έμφάνισι; αΰτή;, τή; βραδεία;, ένίοτε, ταχύτερα;
μετατοπίσεως, καί τών προγνωστικών ωφελειών, όσα; έπάγεται, άναγράφεται ύπό τό όνομα tractO Cirrus. Η μορφή
τών τοιούτων νεφών ποικίλλει, συνηθη; όμως και χαρακτη
ριστική είνε ή διάταζε; τών νεφών κατά μακρά; καμπύλα;
προβεβλημένα; ώ; μεσημβρινοί επί σφαίρα;, άπό ένός σταθεροΰ σημείου πρό; έτερον, έκ διαμέτρου αντίθετον ω; απο
•δύο πόλων. Ή διάταξι; αυτή ένίοτε εΐνε λίαν συμμετρική
έκατέρωθεν τοΰ άξονος, τότε δέ ώ; άτρακτος ολόκληρον τό
νέφος προβάλλεται έξογκούμενον περί τό μέσον καί ώρισμέ
νην διεύθυνσιν έχον τήν τοΰ μεγάλου ισημερινού ρεύματος.
Καί έν μέν Άθήναι; ώρισμένη διεύθυνσι; τούτων εΐνε άπό
νοτιοδυτικών πρό; τά βορειοανατολικά, ύποκειμένη συνήθως
εΐς συγκρούσεις ετέρων κατακαθέτων, είτε καί άλλων ρευμά1 των, καί διά τοΰτο φαίνονται παρακάμπτοντα τήν ώρισμέ
νην διεύθυνσιν καί περιστρεφόμενα, είτε, καί κατεοχόμενα έκ
τοΰ ένός πόλου, άναλόγως τών μηχανικών αποτελεσμάτων.
Ή έμφάνισι; τούτων εΐνε ό αψευδή; προάγγελο; μεγάλη;
ατμοσφαιρική; διαταράξεω; καί δεν εΐνε σπανία ή μαγευ
τική καλλονή, ήν προσδίδουσιν εί; τόν γελαστόν ούρανον τής
Αττικής. Καί πλεονάκι; τά περίεργα βλέμματά μου παρηκολούθησαν τήν {ξέλιζιν τή; μεγαλόπρεπου; αύτών μορφής
καί άπό τοΰ ’Αστεροσκοπείου έπί μακρά; ώρα; καί ετς otaφόρους επαρχία; τή; Ελλάδος, αείποτε δέ εσχον βεβαιωτα. την τήν οδηγίαν τοΰ Pay περί τής σπουδαιότήτο; τή; μορ
φής ταύτης έν τή πρακτική Μετεωρολογία. Η καθόλου
παράδοξος ίντύπωαις άπό τή; μορφή; ταύτης, τό ασαφές
τό .περικλεϊον τήν {μφάνεσιν . τούτων, άπό αιώνος ίξήγειρε
τήν περαργίαν τών . μελετητών τή; άτμοσφαίρας, πλεΐσται
δέ γνώμαι ίδόθησαν περί τοΰ σχηματισμού αύτών. Οί μεν
άπέδωκάν τήν ίμφάνισιν αύτών εί; ηλεκτρικά αίτια, ol St
{θεώρησαν ταϋτα ώ; ήμερινόν βόρειον σέλας καί άλλοι άλ
λως διέπλασαν τήν περί αύτών γνώμην, ώ; πρό; τήν γεννησιν
καί διάταξίν των. Άλλ’ό,τι.μόνον ύπελείφθη αληθές καί βέ
βαιον, συνδέεται μετά τή; προγνωστικής ίκανότητος τή;
μορφής ταύτης έπί τών μεγάλων ατμοσφαιρικών διαταρά
ξεων.

Έτέρα μορφή, κατώτερα ίν τή διατάξει καϊ εΐ; ΰψο;
ταπεινότερου έμφανιζομένη, έρχεται μετά βαρύτητο; έπαρκοϋς εν τή προγνώσει, ή τών νιφοβόλων νεφών, η όποια
σχηματίζει πέπλον λευκάζοντα, μονομερή καί άδεάσπαστον
έπί.πολλά; ημέρας, έφ’ ού ένίοτε αι ήλιακαί ακτίνες άπεργάζονται φαινόμενα περίεργα καί έκπληκτικά, οΐα τά τών
στρεμμάτων καί κλώνων. Σπανίω; έμφανίζονται τά οπτικά
ταϋτα άποτελέσματα, καί άπό τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών
’Αθηνών άπαξ έγενόμην αύτόπτη; στέμματος διπλοΰ μετά
ψευδηλίων καθ’ όλον τό έτος 1890 έπί νεφών, όποια τά
περεγραφέντα, κατά δέ τό 1891 δι; έν τή έπαρχίιη Πατρών
άπό τών ύπωρειών τοϋ ύψιτινοϋ; ’Ερυμάνθου, έπίσης μετά
ψευδηλίων. Δυστυχώς ή άπομάκρυνσίς μου άπό τοΰ Αστε
ροσκοπείου παρέλυσεν τόν ενθουσιασμόν καί τόν φλογερόν
ζήλον, ον εΐχον τότε, οιά τήν μελέτην τοϋ τόσφ προσφιλούς
μου κλάδου τή; ’Αστρονομία; καί Φυσική;, τή; Μετεωρο
λογίας, χωρίς νά αμφιβάλλω, ότι δύνανται άλλοι νά ανα
πληρώσουν τόν άπομαραινόμενον ζήλον, οί όποιοι βεβαίως
καί εκείνοι εξωθούνται ύπό τής αΰτή; δαιμονιώδου; παραφορά;
πρό; τά δυσχερή ταϋτα προβλήματα. Άλλ’ όταν έκ' τής
θερμοκρασία; οί υδρατμοί μεταπέσωσιν άπό τής κρυσταλλική;
καταστάσεως είς τήν σταγονόμορφον, τά νέφη κατέρχονται
εΐ; ΰψη ταπεινότερα καί μεταπίπτουσιν. εί; τήν δευτέραν
τάξιν. Τότε σχηματίζουσι πέπλον έπίσης πυκνόν, άλλά
βαθύφαιον άπό σταγόνα; κατά μικρόν έςογκουμένας, αί
όποΐαι έπί τέλους καταπίπτουσιν ώ; βροχή. Ταϋτα τά νέφη
εΐνε τά pallio-cumulus, ίφ’ ών αί ήλιακαί ακτίνες απερ
γάζονται τό ουράνιον τόξον, καί πλεΐσται ήλεκτρικαί εκκε
νώσει; τελούνται. Άν άπό τής. πρώτης ίμφανίσεω; τών
πρώτων τολυπομόρφων νεφών εί; τά μέγιστα ΰψη, τά όποια
μαρτυροΰσι περί τή; έπελθούση; διαταράξεω;, παρακολου—
θήσωμεν μετά περιεργία; άλλά καί έπί μόνου παρατηρητικότητος, τήν βαθμ'.αίαν μετασχημάτισιν,- τότε σπουδάζομεν
ακριβώς τάς κινήσει; καί τάς περιπετεία; τών ρευμάτων,
καί τών μεταβολών, όσα; έπιφέρουν εί; τούς ίκάστοτε στα
θμού;, δι’ ών διέρχονται. Διότι έκάστη μορφή νέφους ούδέν
άλλο έξηγεΐ ή τήν κατάστασιν τήν στιγμιαίαν έκείνου τοΰ
τμήματος τοΰ άέρο; ώ; πρό; τήν θερμοκρασίαν,τήν υγρότητα
καί λοιπά. Έκ τούτου καταμανθάνομεν τήν αναγκαιότητα
τή; ιδιαιτέρας, τή; λεπτή; καί μετά άκρου έπιστημονικοΰ
καί πρακτικού ένδιαφέροντος, τή; μελέτης τών νεφών-εί;
τού; διαφόρου; μετεωρολογικού; σταθμούς.
Άπό τοϋ ’Αστεροσκοπείου τών ’Αθηνών κατά τά; φθι
νοπωρινά; καί {αρινάς ημέρα; νέφη μικρά στρογγυλά, μετά
βάσεως έπιπέδου, κατέχοντα θέσιν. 90° μοιρών, άπό δυσμών πρό; βορρά καί άπό ανατολών πρό; νότον, διακο
σμούσε τόν ορίζοντα τοΰ λεκανοπεδίου τής Αττική;. Ώ;
έάν ή τέχνη {φιλοτέχνησε τήν διακόσμησιν αυτών, τόσω
λεπτήν καί τελείαν, καί φαίνονται ροδινά, καί πλήρη φω
ταύγειας, ώ; σφαΐραι πέπληρωμέναι ύλης ροδοπορφύρου,
εύθύ; μέ τά; πρώτα; ακτίνα; τοΰ ήλιου. Τά βλέπει ο πα
ρατηρητή; διατασσόμενα κατά τήν βάσιν εί; γραμμήν πα
ράλληλον πρό; τόν ορίζοντα καί σχεδόν εφαπτόμενα: των
υποκειμένων ορίων. Άνευρίσκομεν St νόμους σταθερού; έκ■ζ
' πορείαν
’ ι αυτών, την
τή; σπουδής, οί όποιοι κανονίζουν
τήν
όλω£ άνεξάρήμερησίαν των κίνησιν, άν καί βραδεϊαν καί
ι
τητον τών κυριευόντων άνέμων, τούς μετασχηματισμούς,
ένεκα τών μεταβολών τή; θερμοκρασία; καί τήν καμπύλην
τροχιάν, τήν όποιαν άκρλουθοΰν άνερχόμενα πρό; το Ζενίθ
καί έκεΐθ<ν κατερχόμενα μέχρι τή; έξαφανίσεω; αυτών προ;
τήν Δύσιν. ’Ενίοτε παρατείνονται καί πέραν τή; Δυσεως.
τοΰ ήλιου, ότε γίνονται πρόξενα βροχής. Έπίσης αναφαί
νονται ένίοτε μικρά τινα νέφη έκ τοϋ σχήματος αυτών, ύπενθυμίζοντα τήν μορφήν τών βατράχων, τά όποια σπο
ράδην αίωροΰνται ύπό τό στρώμα τών όμβροφόρων νεφών.
Πάσα έμφάνισι; τούτων θεωρείται πρόγνωσις ταχείας έπελεύσεως τής βροχής. Καί πόσα άλλα, όσα δεαφεύγουσι τήν

γνώσιν καί τήν άντίληψιν ήμών, ίδυναντο νά μά; χειραγωγήσωσιν είς τήν άνεύρεσιν τών πρώτων αιτίων, καί τής
πορείας, τήν όποιαν διανύουσι. Διότι δέν άπορρέουσιν έξ
αίτιων, καί δέν έχουσιν άγνωστον δι
* ημάς σχέσιν καί άφανή πρό; τά λοιπά μετεωρολογικά στοιχεία ; Καί ή εμβρι
θή; σπουδή τούτων δέν άποτελεϊ τό συμπλήρωμα τής κλιματολογική; καταστάσεως τόπΟυ τινός, ή δέ έξακρίβωσι;
τών ιδιοτήτων τούτων, δέν ήθελε παράσχει πολύτιμον ύλην
διά τό δύκτιον τής τοπική; προγνώσεω; ; Τούλάχιστον τοι
αύτην ένθάρρυνσιν μά; δίδει τό παράδειγμα τοϋ Pay, ό
οποίο; μετά τοσούτων_ θυσιών έπί μακρόν καί {σπούδασε
καί έξήλεγξε τάς πολυαρίθμου; παρατηρήσεις του έν τή
νήσφ Άβάνη επί τών ποεκίλλων σχέσεων τών νεφών.
(έπεται τό τέλος).

Λ . Λαμ,βουνέλης

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Πολλάκις εγράψαμεν περί τών άνά τήν νφήλιον εγκατε
σπαρμένων καί άποδημούντων συμπατριωτών μας. Τοΰτο
δ" {πράξαμεν,ούχί όπως πληοώσωμεν τάς στήλας τοΰ ήμετίρου περιοδικού ή ίνα έξάρωμεν τόν ζήλον καί τά κατορ
θώματα τών ανθρώπων τούτων, άλλ’ίνα καταδείξωμεν τήν
σημαντικότητα τών τοιούτων αποδημιών, πρό; μελέτην,
παραδειγματισμόν ή καί άπομίμησιν τών αποκλήρων {κείνων
νεων,οίτινες κατά τά παιδικά τής ήλικίας των έτη,οτε ούδέν
σταθερόν προσοδοφόρον ή καί έλαχίστως Ικανοποιητικόν ίπάγγελμα έχοντες,εύρίσκονται πρό τής ανάγκη; καί πρό τού
αινιγματώδους καί ζοφερού μέλλοντος των, πρό τοΰ χάους
καί ερέβους, αν θέλετε, μάλιστα καί άδυνατοΰντες νά ζήσωσιν
ένταΰθα,χωροΰσιν έύελπίστω; κατά τού; μέν,άνελπίστως καί
άπογοητευμένοι κατά τούς δέ, πρός τό άγνωστον, πρός
τούς κινδύνους, πρό; τάς άπωτάτας χώρας τή; ΰφηλίου,
όπου νά μή ήναι δυνατόν νά τούς ζητήση τις,καί όπόθεν νά
μή δύνανται εΰκόλω; νά ίπιστρέψωσΓ καί {κεΐ επιμόνω; ζη·
τοΰσιν έργασίαν οίανδήποτε, στό βρόντο,, διά συντήρησιν,
μόνον, έστω καί δι’ ολίγον άρτον I Μετά τινα δε καιρόν ίπανακάμπτουσιν εί; τά ίδια, πλούσιοι, εύρωστοι καί αγνώ
ριστοι, έντελώς μεταβεβλημένοι, καλοενδεδυμένοι καί καλώ;
μεμορφωμένοι, μέ γνώσεις, γλώσσας, χρήματα καί κτή
ματα, γαίας, καί τό σπουδαιότερου μέ καρδίαν εύγενή καί
ψυχήν άνεκτίμητον.
Ή «Φύσις» ιδίως, ό.νομαστί άπεθαύμασε τίνάς τούτων,
διότι ετυχε νά εχη συνδρομητάς τοιούτου; έν ταϊς Ίνδίαις,
Αΰστραλί^, Νοτίφ Αμερική, Παναμά, εν τφ έσωτιρικφ
τής ’Ασία; καί τή; Αφρική; κτλ.καί ίκ τών {πιστολών τών
όποιων λαμβάνει συχνάκις άφορμήν >ά πληροφορείται τά
καθέκαστα.
Άναγινώσκομεν τά; περιπετεία; τοΰ Ροβινσώνος καί τοΰ
Δόν-Κιχώτου, τοϋ Ιουλίου Βέρν τά έργα καί τά ταξείδια
τού πλοιάρχου Κούκ καί τοΰ Δόκτωρος "Ωχ. άν αγαπάτε,
καί θαυμάζομεν τάς περιπετεία;, τούς κινδύνους, τόν ή—
ρωϊσμόν καί τά κατορθώματα τών ξένων τούτων, άμβλυωποΰντες πρό τής ηρωική; τόλμη; καί τών θαυμάτων τών
νεωτέρων Όδυσσέων μας.

Όπόταν άπειρό; τι; νέος, πλήρη; σφρίγου; καί ζωής,
άλλ’ άτυχή; καί περιφρονημένος, πτωχός καί ρακένδυτος,
διότι ή τύχη δέν {μιιδίασεν αΰτ$ άρχήθεν, φεύγων τήν ει
ρωνείαν τοΰ τόπου του, διασχίζη ηπείρους καί ωκεανούς,
τρώγων τί; οΐδέ τι διά νά ζήστρ καί ύποφέρων τά πάνδεενα,
διά νά τιμήσν) μίαν ημέραν τόν τόπον του, διότι δι’ ε
αυτόν ίσυνείθισε νά μήν ένδιαφέρηται πλέον, καί μετά
πάροδον 10, .20, 30 έτών ίπιστρέφη <ίς τήν πατρίδα
του, μετά αγώνα; άνηκούστους, κινδύνου; πολλούς, τα
ξείδια απερίγραπτα καί περιπετεία; πιριεργοτάτας, κάλλιστα' μεμορφωμένο; καί ίξηυγενισμένος, μέ .αισθήματα
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άγνά καί προθέσεις αγγελικά; διά τήν πατρίδα του, τού;
συγγενείς καί συμπολίτας του,
εΐναε τούτο ανάξιον
, προσοχής καί άναγραφής, παραδιιγματισμοΰ καί άπόμιμή—
σεως, καί άφοΰ πρόκειται μάλιστα περί ήμών αύτών ;
Ημείς άνέκαθεν έπεστήσαμεν τήν προσοχήν μάς ι{; τό
ζήτημα τοΰτο, καί θ’ άναφέρωμεν Ικάστοτε ίν σχετική συν
τομία τά κατά τούς άποδημοϋντας τούτους ομογενείς μα;Γ
οί δε Ιστοριογράφοι μας, μυθιστοριογράφοι καί δραματογράφοι ά; συρράψωσι τά; συγγραφάς των.
Προ δεκαετίας {γνώρισα ίν ’Αθήναι; νέον είκοσιπενταε—·
■ τή, πλήρη γοργότητο; καί δράσεως, θελήσεω; καί ίνεργητϊκότητος, ίπιβλέποντα τό μέλλον του καί τήν άποκατά—
στάσιν εαυτού καί τή; οικογένεια; τοΰ, άπαρτιζομένην άπό
δύο άδελφά; καί δύο άδελφούς, τού πατρός του άποί^κνόντο; πρό άρκετών έτών, μετελθόντα πλεΐστα έπαγγέλματα, άλλ’ ούδαμοΰ εΰρίσκοντα τήν τύχην μειδιώσαν, άλλά
τουναντίον κατατρέχουσαν αύτόν, ώσεί ό όρίζων τής Ελ
λάδος νά άπεδίωκεν αύτόν άνεκκλήτως ίντεΰθέν.
'Ονομάζεται Λάζαρος Στήνη; καί διετήρει τότε μικρόν
καφφενεϊον έν τή όδφ Διομείας, παρόδφ ’ τής οδού Έρμοΰ
καί ύπό τήν οικίαν τοΰ κ. Γ. Τουφεξή. ·
Τότε άνεμιγνυόμην καί έγώ είς τό έμπόριον καί τόν Iγνώρισα έξ ανάγκης.

Πολλοί δέ θά τόν ένθυμώνται βεβαίως έτι καί είναι αδελ
φό; τοΰ έν τή όδφ Έρμού έμπόρσυ άρωματικών ειδών καί
κομμωτού κ.Άθαν. Στήνη,τού ίπίση; {κ τοΰ μηδενός τόσον
έπιζήλως προαχθέντος καί τόση; παρά τφ ίμπορεκφ κόσμφ φήμης καί ύπολήψεως άπολαύοντος.
Ένόμιζεν ό άτυχή;, ότι καφφενεϊον εν τοιαύτη κεντρική
όδφ εύρισκόμενον, θά ΰπεστηρίζετο παρά τοΰ έκεϊσε ίμπορικοΰ κύκλου, πλήν ήπατάτο καί ημέραν τινά μοί ελεγε·
— Κύριε Πρίντεζη, καταστρέφομαι έδώ, ούτε τά ίξοδά
μου πιάνω.
— Τί λέγεις; έδώ εί; τοιαύτην θέσιν ;
— Ναί, οί έμποροι δέν πίνουν καφφέ, είναι όλος ψώρα,
θέλω νά πωλήσω τά έπιπλα τοΰ καφφενιίου μου και ν’
ανοίξω χασάπικο.
— Χασάπικο ;
— Ναί, τούλάχιστον θά τρώγω τό κρέας, άν δέν πουλώ
καί δέν θά πεινώ. Αγοράζει; τά έπιπλά μου ; θά σοϋ τά
δώσω φθηνά.
— Έγώ ; καί τί θά τά κάμω ;
— Τοϋ λόγου σου είσαι πολυμήχανο;,, δέν θά χάσης,
θά εύρεθή ή θέσις των.
Τά ήγόρασα άντί 180 δρ. καί μετά πέντί ημέρα; ήνοιξε πραγματικώς κρεοπωλείου ολίγον άπωτέρω, είς τήν οδόν
Βουλής, παρά τή όδφ Έμοΰ, καί παρά τοίς έκεϊσε παντοπωλείοτς καί καφφενείοις. Έγελασα διά τήν μεταμφιεσίν του,..
άμα τόν εΐδον.
— Δέν σύΰ πηγαίνει τφ εΐπον, ούτε ή ποδιά, ούτε τά
μαχαίρια, δέν είσαι φτιασμένο; διά χασάπης.
— Έχεις δίκαιον, μοί άπαντά, κρύα τά βλέπω καί
έγώ, μικραΐς δουλειαΐ;.... δέν ψωνίζουν έδώ... οί έμποροι
φαίνεται, δέν τρώγουν κρέας.
— Μά τί, τούς εμπόρου; σύ κυνηγάς ; τφ λέγω.
— Δέν τούς ήζερα, τήν επαθα. Λυποΰμαι μόνον, ίτι
{ξώδευσα τά χμήματά μου είς ενοίκια καί έξοδα τοΰ μαγαζείου καί τώρα δέν έχω ούτε νά ψωνήσω κρίας.
— Δέν σοΰ ιΐπα, δ η δέν είσαι φτιασμένο; διά χασάπης ;
— Άμ γιατί εΐμάι; άς μοΰ ποΰνε εις τί έργασίαν θά
πάω έμπρό; καί είμαι άτιμος άν δέν τήν κάνω.
ΤΗτο. πολύ φιλότιμος καί έργατικός ό νέος. ■
— Δεν μοΰ λές, τφ εΐπον, πριν σέ γνωρίσω είς τό καφένεϊόν σου, όπου ήρχόμήν κάποτε καί έπινον καφέ, τί άλλαι;
δουλιαΐς έκαμες ;
— Ακούσε, κ. Πρίντεζη,ή πρώτη δουλειά ποΰ έκανα μι
κρός, πριν πεθάνίι ο πατέρας μου, άφοΰ δέν ήθελα νά μάθω

Η Φλ’ΐίΐϊ
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γράμματα, ήτανε νά πουλώ
καί ύστερα κάρβουνα, γιατί
δέν «χοράτιυε
*
ό μακαρίτης. Ήθελε νά οουλεύω. Ύστερα
τουφυγα καί ’μβήκα υπηρέτης σ ’«να χαφενεϊο καί σάν Πλακιώτης ποΰ ήμουνε,γιατί γεννήθηκα στην Πλάκα ποΰ γεννιώνται τα σπουργίτια, ήθελα λευθεριά,καί πουθενά δεν εΰχαρι—
στούμην, καί άλλαζα σαράντα «παγγίλματα τήν ώρα. Που
θενά δεν ίπρόκοψα. Έπειτα έκανα καί πωλοΰσα γιάτσο
άλλα τίποτε χαιρι.
’ "Οταν πέθανε δ πάτίρας μου, «ζοϋσα μόνος μου την οίκσγένειά μας καί μή. ρωτάς πώς τά κατάφερνα, ένας θεός
τό ξεόρει.
Έπί τέλους καί έγώ δεν ξεύρω πώς μπήκα μανάβης καί
υστέρα άπό ένα χρόνο είχα εκατό δραχμάς, ήτανε ή πρώτη
φορά ποΰ είδα πολλά χρήματα στά χέρια μου καί άνθιζα
καί έγώ. μανάβικο. Μά τί ζωή ήτανε «κείνη, μή ρωτφς, νά
σηκώνωμαι τά μεσάνυχτα διά νά πηγαίνω στό λαχανοπάζαρο

Λάζαρος Στήνης.
νά’ψωνίζω. *Ας είναι,έκεϊ ίπιασα χρήματα, μά έλα ποΰ με
πήρκνε στρατιώτη καί στην έπισ
*ρατεία
ελαβον και έγώ μέ
ρος; Επειδή όμως έφοβούμην της σφαίραις, τούς έκανα τόν
καφετζή και μάλιστα «φορούσα αντί μανδύα ίνα μακρύ παλ
τό. Στό Γκριτζόβάλι όμως τά μπλέξαμε καί θέλοντας καί
μή θέλοντας μ’ «βάλανε καί μένα στή γραμμή καί έπφλέμησα. Οί σφαίραις δίνανε καί πέρνανε δεξιά μου καί αρι
στερά μου καί πήρα τή
* άπόφασί πώς ήμουνα σκοτωμένος
καί «τσι πολεμούσα μέ θάρρος, εως ότου μάς διαλύσανε καί
ίμεενα στό Βόλο. Έκεϊ Ικανα τόν καφετζή, άλλά δεν είδα
ούτε ’κεϊ χαίρι,ύστερα πήγα στή Λαμία,τά ίδια, ύστερα ^στή
Χαλκίδα καί στή Λεβαδεία, τά ίδια καί χειρότερα,εως ότου
«γύρισα στή
*
Αθήνα στά 1886 καί άνοιξα τό καφενείο
*
πού μ’ έγνωρίσατε, Αύτά τά. έπαγγέλματα λοιπόν έκαμα
πριν καί κανένα δέν μ’ «σήκωσε
*
ώς βλέπεις.
— Αί, τότε, «να μένει πλέον καί εις αύτό πιστεύω, νά
προκόψης, τφ είπον . 'Ακούσε τώρα. Επειδή τά έπιπλα ποΰ
μούδωσες τά έχω άκόμη, KOt‘ ίνας φίλος μου «κτίσε ίνα
ώραΐο καφενείο
*
μέ περιβόλι είς τον δρόμον τών Αμπελοκή
πων, άκριβώς έκεϊ όπου σταματφ ' ό ιπποσιδηρόδρομος καί
άπέναντι τών παραπηγμάτων τοΰ στρατού, ίσκεφθη
*
νά τό
ένοικιάσωμεν -καί νά βάλωμεν τά έπιπλα. θά τό διευθύνιρς
σύ,θά ίχ,ς καφέ, μπίρα καί κρύα φαγητά καί πιστεύω κάτι
νά κάμωμεν, σ’αρέσει ;
— Άκοΰς «κεϊ, περίφημα! παρά τώρα ποΰ κάθωμαι καί
τρώγω άπό τά ανύπαρκτα; βέβαια μ’ άρέσ«ι, μάλιστα νά
βάλωμεν καί λουκουμάδες, ξέρω νά τούς φτιάνω.

— .Καλά, κάνε καί λουκουμάδες.
α’Αμ' Ιπος είς έργο
*.»
Τό κατάστημα ήτοιμάσθη, «δαπάνησα δύο χιλιάδας δραχ.
καί δ φίλος μου πολυτεχνίτης «γκατεστάθη όλοψύχως.
Τό μαγαζεϊον βαθμηδόν έστρωσε περίφημα, έγένετο τό
κέντρον τού περιπάτου, τό έντευκτήριον τών άξιωματικών
καί ύπαξιωματικών καί τό ίστιατόρίον τών πολυφάγων. Οί
δέ λουκουμάδες έδιδον και έπερνον, μάλιστα πολλάκις τή
*
πρωίαν έβλεπον πινακίδας τοκ»ύτων καθ’ όδά
*
ίκεΐθεν μεταφερομένας πάντοτε πρός φιλικά σπήτια εις βάρος μου. Ας
είναι,μετά δύο έτη αί πιστώσεις καί τά στρατιωτικά όβούζια
άπερρόφησαν όχι μόνον τή
* ικμάδα καί τά κέρδη, αλλά καί
τήν άξίαν τού καταστήματος, συνεπείς τών νεανικών φρον
τίδων τού διευθύνοντος καί μετ’ ολίγον κατάστημα καί δι
ευθυντής φχοντο είς τά «ξ ών συνετέθησαν.
— Αί, τφ λέγω τότε, οί έμποροι δέν τρώγουν λουκουμά
δες ;
•—"Ασεμε, κ.Πρίντιζη, μοί λέγει τότε ήγανακτημένος,
θά σου τά δώσω δίπλα μιά μέρα όσα έχασες, θά φύγω.
— Διά πού ; τον έρωτώ.
— Νά, διά τό Παρίσι, δέν είναι προκοπή «δώ.
Καί μετ ’ ολίγον είδο
*
*
αύτό
ίργαζόμενον έν τινι ζαχαροπλαστείφ.
— Καταγίνομαι νά μάθω τή
*
κατασκευήν τού λουκου
μιού, μοί λέγει καί μετά ένα μήνα θ’ αναχωρήσω διά τό
Παρίσι. Ηΰρα κατάστημα «κεϊ.
Καί πραγματικώς μετά «να μήνα, ήτοι κατά Σεπτέμ
βριον τού 1889. άπήλθεν εις Παρισίους, όπου παρέμεινε
*
εκεΐ’έργαζόμενος έπί δύο έτη καί άφοΰ άπέκτησον ολίγα
χρήματα καί «γνώρισε τόν έξω κόσμον καί τήν έξω «ργασίαν, άνεχώρησε διά τήν Νέαν Ύόρκην τής ’Αμερικής.
Ένταΰθα ό ήμέτερος ήρως γίνεται κοσμοπολίτης, κατα
κυριεύεται ύπό τού πόθου τοΰ συγχρωτισμού και τής απο—
κτήσεως χρημάτων, παρασύρεται ύπό τού βιομηχανικού έμπορεκού αμερικανικού ρεύματος καί άλματικώς εισδύει · είς
διαφόρους μικράς τό πρώτον βιομηχανικάς «πιχειρησεις, έπισκέπτβται διαφόρους πόλεις τής βορείου Αμερικής, μετα
βάλλεται αίφνης είς τέλειον άμερικανόν πολίτην καί μετά
πολλάς καί διαφόρους περιπετειώδεις καί μή επιχειρήσεις,
επικινδύνους «κδρομάς, καί έπιτυχίας καί αποτυχίας, άπροσδοκήτους νόσους καί ατυχίας,συνεταιρίζεται μετά τίνος αγγλου, αύτός ό πρώην ήρως τού γιάτσου καί τού δαδιού, τών
λουκουμάδων καί τού Γκριτζόβάλι, διασχίζει τον Νέον Κό
σμον καί μεταβαίνει είς τό "Λκιο τού Ίλινοά, όπου ιδρύει
συνεταιρικόν ζαχαροπλαστείο
.
*
Έδώ ή τύχη τό
* συντρέχει,έννόεϊ ότι ό ορίζω
*·
«Ιναι αυ
τός πλέον ό ίδικός του, τόν βλέπει *ά τφ μειοιφ καί αναπεταννύων τά Ιστία τής ρώμης κάί τής ιύφυίας του, κατακτφ τήν έργασίαν καί διευθύνει .πλέον αύτός αύτήν, όπως
βούλεται. Τό δέ χρυσίο
*
συρρέεε πλέον χύδην καί δαψιλώς
είς τά θυλάκιά του. θέτει τάς χεϊρας «ότε «δώ καί πότε
έκεϊ, συγκρατεϊ τάς στερλίνας μή τοϋ διαφύγουν καί μ«τά
θάρρους μειδιών συλλαμβάνει μίαν δράκα Ιξ αυτών καί τάς
διασκορπίζει μετ’ άγανακτήσιως έπί τού έδάφους,άναφωνών.
— Φύγετε ! φύγετε ! δέν σάς θέλω.-.ά, δεν κενεΐσθε, έ
μαθα πλέον νά σάς συνάζω καί συγκρατώ. Τί «ίναι τύχη I
τώρα τήν έμαθα. Είμαι πλούσιος. ■
Πλήν έν τόν λυπεί, έν τόν στενοχωρεΐ, έν τό
* κατα
κυριεύει. Ή άπομάκρυνσίς του άπό τούς συγγενείς του.
Καί στρέφω
*
ίνίοτε τό βλέμμα πρός τόν ορίζοντα, άναζητέΐ ίκ«ΐθιν τήν μητέρα του; τάς άδελφάςτου, τούς αδελ
φούς τΟυ καί διερωτφ,; σθά εύτυχήσω άρα νά ζήσω, νά υ
πάγω νά τούς ίδω καί μέ ΐδουν ;ο καί δάκρυα χαράς καί
λύπης ρέουν διά μέσου τών κεκμηκότων «κείνων βλεφάρων.
Ό Λάζαρος Στή
ης
*
έχει ήδη κατακτήσφ τό Όκιο.
Δέν «ιναι πλέον συνέταιρος, άλλά κύριος καί ιδιοκτήτης
τριών καταστημάτων, Ζαχαροπλαστείου, Καφενείου καί Ό-

πωροπωλείον. Φέρων δέ μεθ
*
έαυτοϋ τή
*
ςίκόνα καί τάς
Εντυπώσεις τοΰ ’Αττικού μας Φαλήρου, διωργά»ωσε έξοχί*
κή
άπόλαυσιν, μαγευτική
,
*
λεμβοδρομίας καί παγοδρο
μία, όπως κάί παρ’ ήμΐν, άγοράσας γαίας καί οικόπεδα
καί οίκοδομήσας διάφορα «κεϊσε κτίρια. Συνέστησε δέ πάγο·
ποιεΐον, καί άλατοποιεΐον, άνακαλύψας μάλιστα καί πη
γήν φυσικού άλατος, έχω' παρ’ αύτφ πολλούς εύρωπαίους
καί «ντόπιους τεχνήτας, μεταξύ τών οποίων καί τινας
Έλληνας.
Τήν πατρίδα του δέ δέν «λησμόνησε ποσώς,διότι εσχάτως
διενήργησε εισφοράν .ύπέρ τού έν Ζακύνθω σεισμοπλήκτων,
συλλέξας πρός τούτο αρκετόν χρηματικόν ποσόν, όπερ άπε*
στειλε
οίκαδε.
Τοιοΰτος ό ιεέχρι τοΰδε περιπετειώδης βίος τοΰ ήμετέρου
φίλου κ. Λαζάρου Στή
η,
*
ον άπό της εΐκόνος αύτού δύναταί τις νά σχηματίσφ ιδέαν περί αύτοΰ. Είναι δ’ήδη τέλειος
gentleman άμερικανός καί εύχόμεθα άπό καρδίας νά ζήσ·ρ, όπως εύτυχήση έν δέοντι καιρφ νά έλθγ) καί είς Αθή
νας καί σφίγξ>3 καί τήν παλαιάν φιλικήν χεΐρα ημών.

Π.Φ
—■—-'-‘‘-τΊΟ,Μ
*
-- -------------

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΪΓΓΠΤΟΓ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

χαΐ «ή sxe€ "Ελληνες υπά δηοψεν ηοενωνςχήν
«βτορςχήν χαΐ έμ,πορβχή
.
*
(Συνέχεια ιδε προηγ. φύλλο
*).
*
Τή
επαύριον Δευτέραν ώφειλον νά έγκαταλείψω το πεφιλημένον μοι Κάϊρον, οπερ τοσοϋτον λαμπρώς μέ «φιλοξένησε
*,
ΰπερήρεσε καί «μάγευσεν. ’Οφείλω δέ νά ομολογήσω, ότι μετά
λύπη? έγκατέλειπον αύτό, διά νά τό έπανίδω, τίς οιδε πότε'
καί συνεκέντρωσα τότε τάς σκέψεις μου, όπως εΰρω συνδυασμόν
τινα, ίνα παραμείνω έτι όλίγας ήμέρας έ*ει
ή τουλάχιστον
έπιστρέψω μετά τή
* είς Ίσμαϊλίαν καί Πόρτ-Σαΐδ έπάνοδόν
μου, άλλ’υπήρξε
*
αδύνατον. Τό δρομολόγιου μου· δέν τδ έπέτρεπεν. Είς δέ τάς πολλάς παρακλήσεις φίλων καί συνδρομη
τών μου άντέτασσον μετά λύπης απόλυτον άρνησιν.
Τό καθήκον προ παντός Γ Είχον διαγράψει άμετάκλητον δρομολόγιον, ούτινος ή παραδίασις θά μοί έπήνεγκεν ανυπολόγιστον
ζημίαν.
. ~
Τήν πρωίαν λοιπό
*
είχον έτι νά έπισκβφθώ ολίγους συνδρο
μητάς μου, ν’ αποχαιρετίσω έπί ποδός,τροχάδην ούτως είπεϊν,
τινάς φίλους, νά συμφάγωμεν τή
* μεσημβρίαν μετά τοΰ καλλίστου φίλου καί συναδέλφου κ. Νομικού, διευθυντοΰ τοΰ Κάιρου,
*
τήν.μεταμεσημβρία
νά έπισκεφθώμεν τό περίφημον μουσείο
*
τής Γκίζης καί τό εσπέρας νά αναχωρήσω δι’ Ίσμαϊλίαν.
Έλαβον άμάξιον καί διέτρεξα τήν πόλιν έν ταχύτητι, έπισκεπτόμενος καί άποχαιρετίζων όσους έδυνάμην. Συγκίνησις καί
εγκάρδιοι αποχαιρετισμοί είναι τό'γλυκύτερον καί τρυφερότερον
πράγμα. ’Απόλαυσες ειλικρινούς φιλίας καί ακραιφνούς άδόλου
αγάπης! Τή
*
δέ μεσημβρίαν άκριβώς είσηρχόμην είς. τό γρα
*
φείο
τοΰ κ. Νομικού.
Πόσον ακριβής είμαι εις τάς συνεντεύξεις μου! άλλ' όχι,
ψεύδομαι, ό έχω
*
πολλάς ασχολίας, ουδέποτε δύναται νά η συ
νεπής ή μόνον είς τή
* ώραν τοΰ φαγητού καί φαγητού κατόπιν
προσκλήσεως, διότι εις τό ίδικόν μου τό ατομικόν φαγητό
*,μόνον
μετά τήν έργασίαν,καθισταμένην πλέον άφόρητον, προσέρχομαι.
Ό κ. Νομικός άνέμενεν έργαζόμενος. Είναι δημοσιογράφος
καί φυσικώς καί αυτός πολυάσχολος ·ώς έγώ. Πολύ δέν έγνωρίζομεν άλλήλους, φιλίαν παλαιάν ή καί νωπή
*
δέν εϊχομεν στε
νήν, ώστε νά περιπτύξωμεν εαυτούς λόγοις τε καί έργοις, ο.ύχ
ήττον ειμεθα άμφότεροι δημοσιογράφοι, δηλαδή αύτάδελφοι γνω
ρίζοντας άλλήλους έκ της γραφίδος,καί τοϋτο ήρκει, ί'να συνδιαλεγώμεθα ώς πολυχρόνιοι φίλοι.
1
Τον δημοσιογραφικόν · σύνδεσμο
*
οΰδείς ποτέ διεπραγματεύθη
ένταΰθα, ούτε θά έπιχειρήσω έγώ τοιοδτόν τι ήδη, · μολονότι
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πολύ περίεργα καί ενδιαφέροντα πράγματα ένέχεί, ώστε ακρο
θιγώς μόνον θά αναφέρω τινά περί τοΰ κ. Νομικού- καί τοΰ τύ
που έν Αιγύπτφ.
Ό κ. Νομικός είναι έκ τών ολίγων αξιοπρεπών δημοσιογρά
φων. Είναι κάτοχος τυπογραφείου καί ιδιοκτήτης τής έφημερίδος το Κάϊρον, άγαμος, ήλικίας έως πεντήκοντα έτών. Έγεν*ήθη εις ’Αμοργόν, μετέβη πρό εικοσαετίας είς Αίγυπτον,
έν νεωτάτη ήλικία καί συνέστησε τό πρώτον αυτός έν Καιρφ καί
Μανσούρα ελληνικόν τοπογραφεΤον καί έξέδιδε τήν ’ Εφημερίδα
« Μανσούραν » γαλλιστί καί είτα τό « Κάϊρον, » όπερ εξα
κολουθεί εΐσέτι έκδιδόμενδν εκτοτε και είναι ή μόνη ελληνική
έφημερίς έν Καίρφ. Διά τής δραστηριότητός του δέ καί έντι
μου εργασίας του απέκτησε
*
*
ικανή
περιουσίαν, ήν έξησφάλισε
*
έν Αθήναις πρό δεκαετίας, γενόμενος ιδιοκτήτης τοΰ έν Πατησίοις ιστορικού κτήματοό τοΰ δημοτικού άρχοντος Αθηνών
κ. Σκούφου, έν ή έρχεται/ καί διαμένει τούς μήνας Ιούλιο
*
καί Αύγουστον έκάστου έτους, και έτέρας μεγάλης οικίας παρά
"Αγ. Κωνσταντίνον.
Είναι άνθρωπος θετικός καί όμιλεϊ ολίγον. ’Αποταμιεύει ώς
όλοι οί φρόνιμοι δημοσιογράφοι, καί είναι άκεραίοτάτου, άδόλου
καί απαθούς χαράκτήρος άνθρωπος, δι’ όπερ χαίρει άμερίστως
τών συμπαθειών πάσης Αίγύπτου, διανύσας μέχρι τοΰδε στάδιον. δημοσιογραφικόν σπανίως διαρκές καί έπιτυχές. Λέγεται
οτι τήν περιουσίαν του άπέκτησεν έκ τής δημοσιογραφικής του
έργασίας, καί τό"πιστεύω, διότι ή μή παρέκλισις έκ της ευθείας
όδοΰ φέρει πάντοτε είς εύθύν και ασφαλή λιμένα.
— Μπρε τόν κ. Πρίντεζη, μπρε τόν φίλον κ. Πρίντεζη, μοί
έλεγεν έπανειλημμένως, πόσο
*
χαίρομαι ποΰ σέ βλέπω έδώ.
— Ευχαριστώ, κα: έγώ, αγαπητέ,είμαι υπερευχαριστημένος'
καί πώς περνάτε είς Αίγυπτον; τόν ήρώτησα. '
— Καλά, καλά, Κύριε Πρίντεζη.1
—'Τό πιστεύω, διότι έχετε ησυχίαν, διοίκησι
*.
*,
καλή
και
*
στάδιο
διαγεγραμμένον. Δέν έχετε έδώ νά παλαίσητε, ούτε μέ
ατίθασσα κοινωνικά πάθη, ούτε μέ'πολιτικήν πρωτόπειρο
*
καί
πεισματώδη,ούτε μέ άρχομανίαν, ούτε μέ άμφίβολα πολιτεύματα.
— Μ ... μ ... ναί ... ναί ... απάνω κάτω, έτσι είναι·
Ό κ. Νομικός ήθελε νά έκφρασθή.καλλίτερον,. άλλά άπέφευγε, ίσως διά νά μή δώσν> έκτασι
*
είς τήν ομιλίαν αυτός και
άναγκασθή νά άποφανθ^ ώρισμένως. Έπειτα οί δημοσιογράφοι
μεταξύ των είναι έπιφυλακτικοί.
— •'Εννοώ, τφ είπον, είσαι λίαν σεμνοπρεπής κάί φρόνιμο,
καί θέλεις νά άποφύγγις ώρισμένη
*
έκφρασιν. Τά γνωρίζω, όλας
τά είδον καί τά άντελήφθην. Έγώ είμαι διαβατικός καί δέν βλά
πτει,άν ομιλήσω έλευθεριώτερο
*.
Ή αιγυπτιακή πολιτική είναι
ανθελληνική, τό προξενικόν σώμα ήκιστα έκτελει τόν-προορισμόν
του, οί πολυτάλαντοι καί σημαίνοντες καί ίσχύοντες είναι αφιε
ρωμένοι είς τό χρήμα και τάς ζημίας των, ό έλληνικός πληθυ
σμός αγανακτεί, υποφέρει καί τά ή*ίκ
τοΰ έμπορίου καί τής
πρωτοβουλίας έν παντί βαθμηδόν διαφεύγουσι τών χειρών του,
ή δέ δημοσιογραφία δεσμεύεται καί απελπίζεται, καί ...
— Αί, Κύριε Πρίντεζη, έχω δεκαπέντε έτη είς Αίγυπτον, αί'
τρίχες μου αρχίζουν, νά ασπρίζουν καί δμοΰ μέ τήν .παρακμήν
μου, μετά λύπης παρακολουθώ καί τήν παρακμήν τής ελληνι
κής δυνάμεως έν Αιγύπτφ.
·
— Φαντάζομαι, άφοΰ τώρα άκόμη θαυμάζω τόν ελληνικόν
παράγοντα ένταΰθα, τί θά ήτο, τότε I
.
'
— Πρό τοΰ Άραμπή ό "Ελλην ένταΰθα ήτο τά παν, τώρα
δεν είναι τίποτε.
'■
— Ή ’Αγγλία, Γαλλία καί ’Ιταλία δέν έπολέμησα
*
ένταΰθα
τόν Άραμπή, έπολέμησαν τόν Ελληνισμόν καί τόν πολεμούν.
Μετά τήν πτώσιν δε τού δήθεν ήρωος έκείνου,. σάς έδωσαν γεν
ναίας αποζημιώσεις διά νά άποδεχθήτε έπευφημοΰντες τή
* ’Αγ
*
γλική
*,
πολιτική
καί ήδη αγογγύστως υπομένετε, διότι σας
λείπει ή δύναμις.. Ή πολιτική διενεργεϊται μυστεκώς, τά γε
γονότα μόνον σας άνακοινοΰνται, και οΰτω δέν έχετε νά δώσητε
έγκάίρως τροφή
*
ένεργείας εις τάύς συμπατριώτας σας. Τί νά
σας κάμν) δέ τό προξενικό
*
σώμα : μολονότι άποτελεΐται έξ άνδρών ακραιφνώς πατριωτών καί ίκανοτάτων, εξ ών γνωρίζω καί.
ύπολύπτομαι τινάς, ώς τόν κ. Γρυπάρην, Μηλιώτην, Μπαίραν,.
Σπανίδην, Άγκωνάκη
*,.
Βυζάντιον κλπ. άδύνατοΰσιν ρΰτοι νά
άντιπεξέλθωσι παρά τής ευρωπαϊκής έμπειρου καί ίσχυρας πο
λιτικής, παρά τήν διαρκή καί πραγματικήν ύπόστήριξιν πάσης
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.Ήδη κινδυνεύει ή καταπάτησις τοΰ
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δρον αυτής π. 'Ρόστοβιτζ, ότε1 τρις προσήλθον έχε” ί'να γνωρίσω·
έλληνιχοΰ ασύλου χαί φοθοΰμαι, οτι β ί ς ούδέν θά κατισχύσωσιν αί
αυτόν, αλλα δυστυχώς δεν τδν εύρον.
ένίργειαι της πολίτικης μ-ας,διότι οί ξένοι θά σας προόάλλωσι
Αί πλεΐσται πολιτικοί καί γελοιογραφικαι εφημερίδες τής. Ελ
πάντοτε τά άμ.οι6αϊα· ανταλλάγματα πα'ι ώς έμπορος όπου μετελάδος, ώς καί τδ Figaro, τδ Secolo, τδ Illustration, χαί τό Petit
δλήθη σήμερον ή πολίτικη, θά σας λέγιοσι πάντοτε «δότε μου
Journal αποτελούν τδ άναγνωστήριον τής λέσχης «Κέντρου».
άρτον νά σας δώσω καπνόν» καί πιθανώς ή απειρία νά ύποχύψη
Διαλέξεις δέ γίνονται περί ανέμων καί ύδάτων, αηδείς, παρ”
είς την πείραν!
οίουδήποτε, δστις ήθελε ζητήσει τούτο, ελλείψει ... καί επευ
«ΓΙλήν μοι αρέσει η πολίτικη τοΰ εν Αίγύπτφ ελληνικού τύ
φημούνται καί χειροκροτούνται.
που. Τηρεί, αγνοώ αν έσπεμμένως η τυχαίως, έν τούτοις ώφε"Ας έλέιπόν καί ταΰτα.
λίμως, στάσιν συνετήν και άρμόζουσαν. Μολονότι,ό τύπος σας
Μίαν έρώτησιν πρός τήν έπιμελητείαν τοΰ «Κέντρου».
είναι ετι είς πολλά όπισθοδρομιχός,' εντούτοις εις τούτο μας
«Γνωρίζετε’ ίπβιβνο σορουσ Χαί ixola j>5ra ίγαΛούχησιν ή
υπερβαίνετε. Εΐσθε συνετοί, φρόνιμοι, συντηρητικοί, εργατικοί
Αιχνπΐοΐ. χαι ότοϊον ήΛκότ χΰρος περι/ΰα4έε τότε χαι περικαί προοδευτικοί, καί τούτο ίσως σφση τόν ελληνικόν παράγοντα
βα^Λίΐ ίην aiSertiar avtUv; ϋρο(ΐη0ΐί)θηίΐ τά gfarixi avtqc
είς τό μέλλον. ’Εξακολουθείτε, φρονώ, την πορείαν αυτήν, μην
χαι 6laati αίιά επί χρνσοδ Siaxon ίκϊ ιήο tpane'CnC τβ® άναανταλλάσσετε ούδέν πρός τό παρόν, άπομακρύνετε τόν πολύ ζή
γί-ωοτηριον aac, arrl nartoc αΛΑον αναγνώσματος:
λον καί τήν μεγάλην σπουδήν έπί του} παρόντος, σπείρατε όπως
Τοίς φρονίμοις ολίγα.
πράττετε παντού τήν εργασίαν καί τήν υπομονήν καί αύται θά
'Αφού δέ άντηλλάξαμεν διαφόρους σκέψεις και ομιλίας μετά
σας προικίσωσι μέ ρώμην καί νεΰρά είς τό μέλλον. Έν δέ
τών Κυρίων Άγκωνάκη καί Νομιποΰ καί συνεφάγομεν έν τφ
πραγμα νά φοβέϊσθε ήδη, τάς χρηματιστικάς σκευωρίας καί τάς
περιφήμφ κήπφ τοΰ ’Ισμαήλ, δοθείσης μοι οΰτω ευκαιρίας νά
άπορροφητικάς συναλλαγές, αί’τινες άν καί αποκρούονται πρός
τύχω τοσαΰτης ωραίας απολαύσεως, ήγέρθημενκαί ήτοιμάσθην
τό παρόν άπό τής οικοδομικής καταστάσεως του δημοσίου Αι
διά τήν έπίσκεψιν τοΰ Μουσείου τής Γκίζης.
γυπτιακού χρέους, δέν θά βραδύνώσιν έν τούτοις λάδρως νά
(ακολουθεί )
Φ. Π.
έπέλθωσι κίί νά παρασύρωσί τούς άφρονας κεφαλαιούχους.
Ό τύπος σας, ειπον, μο5 άρέσει.’Εχετε τήν Μεταρρύθμισιν,
ήτις πολλάκις δημοσιεύει λαμπρά κοινωνικά άρθρα, τήν 'Ομό
νοιαν, ήτις γράφεται μέ πολλήν χάριν και μετριοπάθειαν, τδν
— Ώστε δέν ^γνώριζες, δτι ή σύζυγός μου καϊ.
Τηλέγραφον, δστις μολονότι εμπλέκεται είς προσωπικά, ελπίζω
νά προοδεύση είς το μέλλον, τδν "Ερμήν οστις καταγίνεται άποέγώ έγεννήθημεν τδν αύτήν ήμερον ;
κλειστικικώς είς τά εμπορικά, τό Καιρόν σας, οπερ μεταδίδει
— Όχι, αύτό είναι νό<7τιμον,. Παράδοξον. . . ·μο¥
λαμπροτάτας έλληνικάς ανταποκρίσεις τών ’Αθηνών κτλ. καί
ένθυμίζει δη Λ σύζυγός ^ιου καί έγώ ένυμφεύθηάλλα φύλλα, άτινα κάλλιστα έκτελοδσι τδν προορισμόν των.
μεν την {δίαν ή,μέραν.
Χαίρω δε πολύ, οτι πάντες οί ομογενείς όποστηρίζουσιν έκθύ* ♦
.
μως τότ ελληνικόν τύπον έν Αίγύπτφ, καί πρέπει νά τδν ύποΉ Λιλίκα (ήτις Αρχισε νά κουράζηται).— Θεία !
■στηρίζωσι, διότι αυτός αντιπροσωπεύει τδν ελληνισμόν έδώ, και
Ή Θεία. — Τί είναι άγάπη μου ;
άνευ αυτού θά ώμοίαζεν πρός κατοίκους άνευ έθνικότητος. Ό
Λιλίκα.
— "Αν μπορΰς νά μέ στάρμς απάνω σου...
τύπος είναι ή ζωή, ή βίκων, τδ αίμα, τοΰ πολίτου.
πιστεύω
πώς
Θά μπορέσω τότε νά κρατώ έγου τδ·
Μετά ταΰτα μετέδημεν είς τδν κήπον τής Έσόεκίας, έν τφ
καλάθι.
ξενοδοχείω τοΰ οποίου δ χ. Νομικός είχε παραγγείλει γεΰμα
*
διά δυο άτομα. Τδν κήπον τούτον περιέγραψα έν τή πρώτη μου
— Ό Πέτρος θά μέ διδάξμ πώς κρατούν τά βι
έπισκέψει. Το ξενοδοχείου Κείται έν τή ανατολική πλευρά αύτοΰ,
βλία (οί έμποροι), εΐπεν ό Μιχάλης.
έν μέσφ πυκνής δενδροφυτείας. καί έχει σχήμα ελβετικού ρυθ
μού.Είναι δέ πολυτελέστατονκαί ένταΰθα ένδιαιταταιή καλειτέρα
— Μπράβο, είναι δριστος είς τδ είδος του, εΐπεν
κοινωνική τάξις του Κάιρου. Δέν ειχομεν έτι πολύ προχω
*
ό Νίκος. Τώ έδάνεισε πρό ενός έτους τούς τέσρήσει είς τό φαγητόν καί προσέρχεται ό κ. Άγκω .’άκης, υποπρό -·’σαρας τόμους της Φύσεως, καί τούς κρατεί άκόμη.
ξενος έν Καίρφ, φίλος αμφοτέρων καί παρακάθηται πλησίον μας.
* · · .
Τδν κ. Άγκωνάκην έγνφριζον έξ ’Αθηνών. Είναι νέος
— Καί τώρα έρ’χόμεθα είς τόν είσπράκτορα Καλ• καλλίστων αισθημάτων καί λεπτότατης έξαιρέτου ανατρο
λιγούλαν. Τί γνωρίζει περί αύτοΰ Λ ύψηλότης σας;..
φής’ τας σπουδάς του δέ έτελειοποίησε έν Γερμανία, οπού διέ• Ό πρίγκιψ σιωπά.
μεινεν έπί τριετίαν καί είναι ό' εργάτης τής λαμπρας περί τής
— Πολύ όρθώς κύριε. Όσον όλιγώτερα λέγει τις·
«Πορκαΐας τής Ρώμης» διατριβής, τής δημοσιευθείσης πρδ δύο
περίτοιούτου
τέρατος, τόσον τδ καλλίτερον.
έτών έν. τή «Φύσει», καθ’ήν οΐ Γερμανοί ισχυρίζονται, οτι δ
Νέρων δέν έθεσε τό πΰρ είς τήν ώραίαν ταότην πόλιν τών Ρω
**
Εκδότης έφημερίδος πρός συντάκτην. — Δέον νά
μαίων αύτοκρατόρων, αλλά τουναντίον συνετέλεσεν είς τήν καταγράώητε ούτως ώστε κμί ό άμαΟέστατος νά κατα
• στολήν τοΰ πυρδς καί' τήν διάσωσιν μέρους τής πόλεως.
λαμβάνω τάς έννοιας σας.
Ό κ. Άγκωνάκης καί δ κ. Νομικός διατελοΰσι καί μέλη τής
. λέσχης Καίρου' «Κέντρου», ήν έπεσκέφθην δίς, καί περί ής έληΣυντάκτης.— Μπά, καί ποιον μέρος τής διατρι
σμόνησα ν’αναφέρω τι ή μάλλον ελλείψει καταλλήλου καταρβής μου δέν καταλαμβάνετε ;
■> τισμοΰ της καί έργασίας της, ίσως διότι προσφάτως κατηρτίσθη,
• ·
δέν έίχόν τι σπουδαίου νά γράψω περί αυτής.
Ό Άλέκοςτό παρελθόν Σάββατον έλαβε τήν ά—
Έν τούτοις θά άναφέρω ήδη τινά. ·
κόλουθον σημείωσιν παρά τίνος φίλου του.
Ένταΰθα συνέρχονται ιδίως πρός .το έσπέρας όσοι έκ τών με- '
« Έλθέ νά γευματίσωμεν αύριον μετά 2—3 άλ
λών έπιθυμοΰσι, καί συνδιαλέγονται, άναγινώσκουσι, σφαιρίζουσι,
λων φίλων. »
ταυλίζουσι χαί ζατρακίζουσεν. Ενίοτε δέ γίνονται καί διαλέξεις
Ό ’Αλέκος δστις τηρεί κατά γράμμα τάς προσ
τό έσπέρας παρά προσώπων,.... ίδια δημοσιογράφων...... έρκλήσεις
τών φίλων του, προσήλθεν είς τό γεύμα-,
χομένων έξ . ’Αθηνών.
κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν μετά . . . τριών φί
Αυτός είναι ©.προορισμός της ; Ούδέν άντελήφθην. Έπεϊνο
λων του!
■
όμως δπερ,μέ έλύπησεν είναι τδ πτωχόν καί άνάρμοστον άνα■ .. ■
■ ■■■.
·,.
*
γνωστήριόντης καί αί παιδαριώδεις διαλέξεις της.Ήτοι τό σπου··
*
··
Μετά ούο έβδομάδων παρατηρήσεις” καί διδα
δαιότερον έξ οδ ηδύνατό τις νά σχηματίση ιδέαν του σποποΰ
σκαλίαν έπί διαφόρων φύλλων δένδρων, παρήγγεικαί τής προόδου μιας κοινότητας έχούσής σοβαρώς συναίσθησιν
λα τοίς μαθηταϊς μου νά συντάξωσιν έκθεσιν περίι
τοΰ προορισμού της.
τών διδαχθέντων. Παρ’ ένός έξ αύτών έλαβον τήν«Είπε μοι τί κάμνεις, νά σοί είπω τις είσαι».
Τήν έρώτησιν αυτήν έτοιμαζόμην νά αποτείνω .πρός τδν πρόε- ; άκόλουθον.

« Σεβαστέ διδάσκαλε. Είναι πολύ έύχάριστον νά
-έχωμεν φύλλα. Δέν θά ήτο τόσον έύχάριστον, έάν
δέν είχομεν φύλλα. Ή αιτία δι' ην είναι τόσον εύχάριστον νά έχωμεν φύλλα, είναι, δτι έάν δέν είχο
μεν φύλλα, θά μάς ... έκαιεν ό ήλιος.
*
— "Ωστε τώ έγραφες έν ποίημα ;
— Μάλιστα, άπήντησε τεθλιμμένος ό νέος..
— Καί τί σοί είπε ;
— Μοί εΐπεν, δτι άπεθαύμασε τήν έπιστολήν μου,
άλλά δέν ένόησε καί καλά δτατί έκάστη γραμμή Αρ
χιζε διά κεφαλαίου γράμματος!
• »
— Μπαμπά, ό Δαρβΐνος λέγει, δτι οί άνθρωποι
έρχονται έκ τών πιθήκων ;
— Μάλιστα, παιδί μου.
— Καί οΐ πίθηκοι;
Πατήρ (δυσανασχετών). — Οί πίθηκοι παιδί μου
έρχονται έκ τών . . . δένδρων,
Κούκ.
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. μόνον όταν
καί ττληοίον

σένα βλέπω καί ακούω αναπνέω
σου οπόταν τήν άναπνοήν··σου πνέω,
τότε είμαι ευτυχής.
Αφρικανός.

THt ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ ΜΑΡΙΑ....’
Είχα καρδιά στά στήθη μου
ποϋ ήτο μαθημένη
μέ τραγουδάκια τής χαράς
τήν ωρα νά διαβαίνη.
Τώρα δέν έχω πλεχά καρδχά
καί σύ ’σαι ή αιτία
ποϋ μ ' ονομάζουν άκαρδο
σκληρόκαρδη Μαρία ...
Μονεμβασία.

Π. Ν. Πλατανίτης.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

(Κατά τό τοΰ Θεόκριτου.«ίόύλλιον)

Τόν "Ερωτα μίαν ψοράν, μέλισσα ’κέντρωσε κακή
Μελικηρίδα κλέπτοντα, είς τήν κυψέλην της εκεί.
•Έίς τούτον, δ’ έπροξένησε, πόνον τσσούτω ισχυρόν
Πληγώσασα τά δάκτυλα, όλα των δύο του χειρων.
""Ωστε τάς χεϊράς του ψυσών, έπήδα κλαίων έξ οργής
Κ’ έψώναζε, τούςπόδας του κτύπων με πείσμα κατά γης.
’Στήν’Αψροδίτην δέ δραμων,καί δείξας τάς πληγάς ευθύς
Παρεπονεΐτο τρυψερώς, είς τάς άγκάλας της ριψθείς
Πώς έντομον τόσω μικρόν, ή μέλισσα νά προξενή
Πληγάς τοιαύτας, καί αύτός τόσω δριμέως νά πονή.
Κι’ ή μήτηρ του γελάσασα, «Μή κλαίης, είπε, επειδή
»Μέ τάς μέλισσας όμοιον, μήπως δέν είσαι ω παιδί ;
«Κατά τό σώμα μέν καί σύ, όπως αύταί είναι μικρόν
»Μεγάλας όμως προξενείς,πληγάς μέ βέλλος τό.πικρόν».
‘Άνδρος,

Γ. Λ. Κ,-χρυστινάζης.

Τιά πολύτιμα λιθάρια; σοΰ χαρίζω τήν ψυχή μου
.διά χρήματα; οοΰ δίνω νά ’ίφψλήσι^ς τή ζωή μου
γχα άγάπη; τόν καρδιά μου οοΰ χαρίζω φλογισμένη
έκεί μέσα θέ νά εύρης τήν άγάπη μου κλεισμένη,
-Θέλεις άλλο; ζήτησέ μου,καί άν έχω σου τό δίνω,
άρκεΤ μόνο διά πάντα ’ς τήν αγάπη σου νά μείνω,
•.δέν σοΰ ζήτησα ’γώ πλούτη, θησαυρούς, άλλ’ούτε κάλλη
τήν καρδιά σου θέλω μόνο τήν αθώα καί μεγάλη.
Τήν καρδιά σου, 'ποϋ ’κεΤ μέσα κατοικεί ή ευτυχία
ό παράδεισός μου όλος καί ή θεία μου θρησκεία,
.Μήπως είμαι πλεονέκτης; άλλ’ είπέ μου νά είξευρω
ίσως τής πλεονεξίας άντιψάρμακον νά εύρω.
Δεν θά παυσω είς τόν κόσμο νά ζητώ.ό,τι θελήσης
καί ποτέ δέν θ’ άποθάνω, εκτός όταν μέ μιοήσης.
Είς τούς ούρανούς δέν θέλω παραδείσου κατοικίαν,
αν έκεί σιμά δέν εχω τήν γλυκείαν σου καρδία.
-Μήπως μόνο« μου άν μείνω, και εις τήν Έδέμ άκόμα
,χωρισμένος αιωνίως απ’ τό Οεΐόν σου τό σώμα
δέν θά ήμαι δυστυχής;

Σημ. «Φύσεως». — Χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών χοσμοΰμεν σήμερον τό φύλλον ημών διά τών χάτωθι έξόχων απο
σπασμάτων τοΰ δαιμόνιου έργου τοΰ Ο ύγχ ώ «ΘΕΟΣ» οπερ
μετ’όλίγας ημέρας έχδίδεται είς 10 εβδομαδιαία τεύχη πρός 35
λεπτά εχαστον παρά τοΰ π. Άριστείδου Γαλανού, Βιβλιοπώλου
(οδός Σταδίου άρίθ. 37), χατά μετάφρασιν τοΰ κ. ’Ή
ΓΤ 'λ 'ί α
Ί. Ο .ΐ * ο ν ο μ ο π ο υ λ ο υ.
e■

I) Φωνίΐ ένός πνεύματος

Καί ήλιοι ίσβέσθησαν χαί ήλιοι θά ββισθώσύ χαι τό χαώδΐ; διάστημα, ί» φ ίχχολάπτεται,. ό «σιήρ μΐ τήν φλόγα
έπί τοΰ μετώπου εΐδε γινώμενα καί θνήσκο.ντα ιις ya ύπόσχια σπλάχνα του,άκτινοβόλα πυρά,τά όποια σημιρον ιιναι
γίροντις φαλακροί άστίρις· ή ώρα παράγιι χαί ή ώρα φάνιύιι
τάς ήμέρας, τούς μήνας, τά ιτη, καί ή μνήμη σφάλλιτατ
καταριθμούσα τούς διαβάτας τούτους, καί ή φοβερά σκοτία
είς τάς παράφορους αυτής καταιγίδας παρασύρει, έπατομμύβια τών έκατομμυρίων κόσμους καί ό αύλαξ τού κενοϋ μεγαλύνεται καί ό τάφος ΐξαφανίζεται, καί το πά? αναπτύσσεται
καί τό παν άπόλλυται, καί τό παν λάμπει καί σβέννυται,
τό ίμόν φέγγος καί τό ρόν, και τά οντα πίπτουν, πίπτουν
συγκεχυμένα τά- μέν μετά τά δέ........ Κάί διαρκώς, άεννάως, χωρίς στιγμής διακοπήν τού Θεοΰ τό μυοιόφωνον ό
νομα πληροί τήν ημέραν, τήν νύκτα, τόν αιθέρα, τό χάος,
χωρίς· ούδείς ποτέ κρότος ξένος νά τό διακόπτη ή νά·μιγνύεται μετ’αύτου,..... Καί τό aaeiffOv όνομα άναπίμπιται
άιννάως άπό τοϋ αίωνίον στόματος του παντός !

II) Έτέρα φωνή
’άπειρον! Έκ ποιας χώρας τής διαυγούς δπτχσΐας,
ή«ς καλείται σύμπχν, έξήλθεν ό παράφορος'ό»ε·.ροτόλος τοϋ
άνηκούστου τούτου ονείρου ;
’AxtlQOV! Τίς κύκλωψ σοφός αγνώστων χρόνων, ποιον
τερατώδες καί ΰπερκόσμισν ον, καί τής ιδέας μεΐζον, ίλαβεν
είς τάς χεϊοας διαβήτην, ύψους άπειρων πήχεων, καί, στρέψας αυτόν διά δακτύλου τεραστίου και ασφαλούς, διέγραψε ν
άπεράντον τόν πελώριον αυτόν κύκλον, |ν τφ άορίστφ πεδίφ
τού σαπφειρίνόυ αίθέρος, στρογγύλον άπαίσιον χάος.έχον τήν
άβυσσον αντί θυρίδος- φρέαρ τό οποίον, όταν ή έσπέρα τό
πληροί δεά τού έρεβώδους της ζόφους, θά έξελαμβάνέτο ώς .
τό τεράστιον έκ σκιάς κύπελον δι’ ού πίνει ή νύξ !

III) Ή διαμαρτυρία τού πνεύματος
«Κατάπληκτος © ποιητής έκ τής άποκαλύψεως ενός πνεύ-,
ματος,καθ’ήν ούδέν τ,ό αληθές,άλλά τά πάντα φαινομενικά
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Η ΦΥΣΙΣ

καί απατηλά, ούδάμοΰ δί νοητός θεός, άλλα πανταχοΰ Γρί
φος καί χάος, αναφωνεί :'
■ Πως !... Πίπρωται νά πίπτωμεν λοιπόν έξηντλημένοι,
ώς σκνίψ, ήτις τήν ύαλον κτυπμ νενεχρωμένη 1
Πως’... ειςτό άπειρον μηδέν θά τελευτμ τό πβν
*
θά λήγγ) πάσα Ιριυνα εί; ίν πικρόν'έάν !
■ Έντός τοΰ σκότους πέπρωται δ άνθρωπος να μένη I
Ή πίήσις είναι έγκλημα I Ή πρόοδος μωρία 1
Καί ειν’ αίθέρε; ζοφεροί, ή "Εως........ εΐρωνία Ιη
IV) ’Υπάρχει 5.....

Υπάρχει άρα ’Exetvog .... Τό βυμπαν φαίνεται μοι
σύγχυσι; άλλεπαλλήλως και τάξςς· σκοτία καί φέγγος. "Ω !
διατί τό χάος τοΰτ,οέάν τό παν εχη τό πνεΰμα ώς αφετη
ρίαν ;.... Καί, άν έχη τό μηδέν, πόθεν ή αρμονία ;
Υπάρχει ; — διατί αισθανόμενα τότε τήν παγερήν
πνοήν τής έχίδνης ; '
'
Υπάρχει;—διατί τότε έΐς σκώληξ κατατρώγίι σόμπαν τό
εργον αύτοΰ- τήν μητέρα διά τοϋ τέκνου,τό άνθος διά τοΰ
ύπερου ;.... Καί διατί πονοδμεν ; Καί διατί έπιτρέπει τήν
οδύνην, τήν άπέραντον καί κακοΰργον πρός τήν ΰπαρζίν του
συκοφαντίαν ;
Ή κακία μάς λέγοι: — «’Ονειροπολείτε Θεόν, όταν έγώ
μόνη σάς παρακολουθώ· άπόδιςξις ότι δεν υπάρχει, θνητοί,
είναι οτι.... υπάρχω ίγώ !»
@ιό$· πνεΰμα δημιουργοΰν κόσμον με πρότυπον τό χάος !
Μέγα άγνωστον κρατοδν, δεσμίαν τήν σκίψιν ! — Θίόβ' σύλληψες διανοίας σεσαλευμίνης ή ύπέρτατον μυστήριον! Γνώ. σις ήν ούδέν κρανίον, ίν τφ ούρανφ καί ίπί της γής, καί
υπερφυσικόν, έάν ήτο, θά ήδύνατο ποτέ νά περίκλειση καί
συγκράτηση ! Έπίκλησις-κουφός, απολυμένη ίν τσϊς έγκά»
τοις τοΰ τυφλοί» χάους,ίνφ άποσβέννυνται τά όνειρά'μας !..
Άλλ’ είναι ·_άδύνατόν„νά. ήνε: πέρας τό κενόν, τό δέ Μηδέν
νά έχη ώς,φλοιον ·τθ Σρμπαν. Είναι αδύνατον νά άφίπταται τό βέλος πνέδμα άνευ σκοποί προς.δν βάλλει, ό τρο
χός, ό καλούμενος Σόμπαν έχει απόλυτον άνάγκην άξονος. .
Πιστευσωμεν !

■’

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

■ ί. Αίνιγμα.
' ■ ■ ΐό’πρώτόν· μου τό-ήμισυ πρωτόπλαστον εμφαίνει,
τό όλον δέ μου τουνομα ένδοξον βασιλέα,
.. .άλλ’. ή πατρίς του σήμερον έν τή δουλείφ μένει
ποθούσα δμως πάντοτε νά γίνγ, ελεύθερα.
I. Αίνιγμα.
Είμαι φυτόν επέτειον, φίλε, τροφή τών ζώων
καλλιεργούμαι δέ'ύπό τών λογικών τών ζώων,
. Σοί κάμνώ δρκον *ς τόν θεόν τόν πλάστην τοϋ ήλιου
■ , πώς θά γείνω. μία· πόλις μεγάλου.’βασιλείου,. ’
άν τήν κάραν μ’· άποτάμη; ,.
, κι’ άλλο τίποτε δέν χάμής., ...
8. Πρόβλημα.
—’-Ωρα καλή πρωτοβοσκέ
,
τών. έκα'τόν προβάτων. .. .
—!'Αν ειχον δσα Ιχω
.
• καί τά μισά ών εχω
. .
καί πέντε κάί πενήντα
'
έγενόμουν πρωτοδοσκό; '
τών εκατόν προβάτων.
4. Πρόβλημα.
Πατήρ τις είχε τρεις υιούς καί έδωρήσατο τώ μέν πρώτω 50
πήχεις βαμβακερού ύφάσμανος, τφ δευτέρω 30, καί τφ τρίτφ 10,
όιατάξας αυτούς νά πωλήσωσι το ύφασμά των πάντες είς μίαν και
τήν αύτήν τιμήν καί νά λάβωσιν ’ισάριθμα γρόσια. ’Η πώλησις τοϋ
υφάσματος να γίνη δί; ούχί άπαξ ηαί ή τιμή νά όρίζήται ύπό τοΰ
μικρότερου του ίχοντος τούς 10 πήχεις.
Πόσους πήχεις επώλησεν έκαστος . είς έκάστην δόσιν καί προς
πόσα γρόσια έπλήρωσεν έκαστον πήχυν ·.
8. Πρόβλημα.
- *Παΐς τις κρατών κάλαθον πλήρη ωών, περιήρχετο τήν αγοράν

πρός πώλησιν. Κατά δυστυχίαν του όμως προσκόψας ε’ιί λίθον τόν
πόδα καί Λεσών κατά γής τά ώά του άπαντα έθραυσε. Τότε ήρξατο
κλαίων φοβούμενο; τούς ραβδισμού; τοϋ άσπλαχνου κυρίου του. Είς
φιλάνθρωπος κύριος διαβαίνων έκεϊθεν διεπυνθάνετο τά κατ’ αύτόν
*
ί δέ ατυχής παΐς διηγήθη τήν δυστυχίαν του. — Πόσα ήσαν τά
αύγά σου; τόν έρωτά αδθις.— ’Ακοικώς δέν γνωρίζω, άπήντησεν,
άλλα θέτων αύτά πρώτον άνά έπτά, τά εΰρισκον σώα,δεύτερον άνά
πέντε, ώσαύτως, καί τρίτον άνά τρία και πάλιν τά εΰρισκον ανελ
λιπή.
Ό φιλάνθρωπος κύριος αμέσως εκαμε τόν λογαριασμόν, {πλή
ρωσε τόν παΐδα χαί άπήλθε. Πυσα ήταν τά φά του παιδός ;
Σ η μ. Ώς χαί προηγουμένως έδηλώσαμεν, άπό τοΰ παρόντος
φύλλου άρχόμεθα τής,δηυοσιεύσεως 50 ωραίων αινιγμάτων, ών αί
λύσεις θά δημοσιευθώσι πασαι όμοΰ εις τό τέλος. Ό πρώτος λύ
της θά λάβη ώραΓον δώρον, δμοίω; δ δεύτερος καί δ τρίτος.
β. Γρίφος
' Όρ Γή φ — Γή ουρά 2 ν,
Έν Βατιλή Κύπρου 15 'Ιουνίου 1894.
Γεωρ. ΠαππαΕωάννου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“
Γ. Τ. Λίγιοτ. Ζητούμενα; πληροφορίας έστείλαμεν εί; Πάτρας.
'Ομοίως φύλλα στέλλομεν έχει — Χ·. Α. Σιχάγον. ’Επιστολήν
μετά πονηματίου σας έλάβομέν. “Εχει χαλώ;. Σας ένεγράψαμεν.
’Απαντήσατε.—Δ. Μ../λάτρας. Σάς ένεγράψαμεν διά δύο 'Ημε
ρολόγια «Φύσεως» Ήσυχεΐτε. — Κ. Λ. ΤεργΖσιηπ. Εύχαριστοΰμεν
πολύ. Σάς ένεγράψαμεν διά 3 'Ημερολόγια. — Κ. Π. Β. Πύργον.
Αινίγματα καί λύσεις έλήφθησαν. 'Εχουσι καλώς,άλλά λύσεις άφίκοντο βραδέως. ’Εφεξής έχετε καιρόν δύο μήνας. Άδελφώ σας
είκότα.—Κ.Τ. ίάϊρον. Έκιστόλή έλήφθη. Άπηντήσαμεν καί φύλ
λα εστείλαμεν.—Γ. Τ. Πάιρας. Ζητηθέντα φύλλα άπεστείλαμεν.—
I. Π. Tartar. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς πλείονα. — I. Γ. Sjtetaac· Σάς ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. — Ν. Π. Αα4άμας. ‘Αποδείξεις άπεστείλαμεν. Ευχαριστοϋμεν. — Η. Μ. Λ’άιρβ». Δελτάριον και 18 φρ. έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — Γ. Φ. ->άιρον. Καλλύμματα έστείλαμεν. Ευχα
ριστούμε» διά τά γραφόμενα σας — Δ. Μ. Ζ/άτρας. Σάς Ένε
γράψαμεν διά Ημερολόγιο». — Δ. θ. Ρονχτσονχιβν Συστημένη
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — Ν. Ν. b&Xar. Κα·. δεύτερα έπιστολή
έλήφθη. Είναι κπί έτερος ύπό τοιοϋτον όνομα. Γράφομεν. —Α.
Κ. Σήριαν. ’Επιστολή έλήφθη. Δελτάριον μας θά έλάβετε ήδη.
θά γράψωμεν έν έχτάσει. — Α. 2. άαρίαη'Λια. Επιστολή και
χρήματα έλήφθησαν· Εύχαριστοΰμεν πολύ—Β; Α. Π. άημη'τσάrar. ’Επιστολαί έλήφθησαν. ’Ονόματα παρελήφθησαν εις τινας
λύσει; συνεπείφ φαίνεται ταχ. αβλεψίας. Ταχυδρομικώς άπεστεί
λαμεν δώρον,—Α. Κ. Σόφιαν. ’Επιστολή έλήφθη. Γράφομεν.
Ήσυχεΐτε.
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ΕΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
KAI ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ^ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΦΡ. ΠΡΙ NT ΕΖΗ
(Έτος πρώτον)

Προσεχώς έκδίδεται 'Βμεροί.όγιον τής ,,Φύ»
<θβως“ ές 20 καϊ πλέον τυηογραφικών ψύλλων,
δηερ θά κοΰμήται έκ 50 καλλιτεχνικών είκόνων έπ\
λείου καΥ καλοί? χάρτου καϊ θά διαιρήται είς 5
νερπ, ώς έξης.
Ιον μέρος. Έορτολόγιον.

2ον μέρος. ΦυΛκά φαινόμενα·
3ον μέρος. Ανακαλύψεις καϊ εφευρεθείς.
4ον ρ4ρός. ‘Επιστημονικά «αίγνια.
5ον |ΐερός. ΛΑγγελίαι κτλ.
Ή τιμΛ ώρίσθη, διά τοί/ς συνδρομητάς τής
,,Φύσεως“.
Τ&ν χρυβοδετον ίμ.
3
Τ&ν άαλ&ν
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