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Ό σύντροφος· τοΰ βίου της· άπονσιάζει έργαζό- 
μενος «ρός πορχσμόν χρημάτων, αύτη δέ άναμέ- 
νονσα εκείνον έτοχμάζει τδ γεύμα, δν ω ταύτογοό- 

νως τέρπει την άσχολίαν της διά τής συντροφιάς 
τών τέκνων της καλ τών κατοικίδιων πτηνών της.

.Είκών φυσικωτάτη, γαληνιαία καλ άπλονστάτη, 
ονδέν τδ παράδοξον ένέχουσα!

Καλ έν τούτοις δι’ όπόσης άφελείας καλ φόάου, 
■Λρεμίας καλ τρόμου περιβάλλεται ή δειλά καρ- 
δία της 1 Ζη εύτυχής,· λογίζεται εύδαιμων, άλλ' 
έως πότε ; έρωτφ.—Τήν γαλήνην αύτήν δέν θά 
ταράξη ούδεμία τρικυμία; Ό σύζυγος δέν θά μέ I 
βαρυν^μ ; τό παιδίον αύτόδέν θά μεγαλώσμ : ό άρ
τος δέν θά λείψμ ποτέ ; Καλ έν τή άμφιβολία της 
φωνή τις τη λέγει—«Φοβον τδ μέλλον».

Και έν τούτοις έργάζεται καλ αύτή, άναμένουσα 
έκεΐνον, δλως εύτυχής, πάντη εύδαίμων. Άλλά 
προσδοκώσα.— Τί;

— Τδ άδηλον !
Περιφέρει τό βλέμμα πέριξ αύτής, μειδιά πρός 

πάσαν τήν περί ίαυτήν μειδιώσαν καλ χαρίεσσαν 
φύσιν, ούδέν τι πλέον ζητεί, εΐνε ευχαριστημένη, 
και έν τούτοις. φοβεΐταίτι.—Ποιον ;

— Τό άδηλον!
Ό σύζυγος φθάνει μέ ανοικτάς άγκάλας, εύ· 

χάρις καλ ζωηρός, υειδια καί πάντα τφ μειδιωσιν· 
κάθηται καλ συνευθυμέϊ, Αναπαύεται καλ κοιμάται 
καλ πάλιν έγειρόμενος απέρχεται εΐς τήν έργασίαν 
τον, καλ έν τούτοις Λ σύζυγος φοβείται καλ σκιρτά.

— Διά τί ;
— Διά τό άδηλον 1

Οντως έπλάσθη αύτη ί
'Ροΰς.

0 ΔΕΛΦΙΚΟΣ EIS ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΥΜΝΟΣ

Τεμάχιον πρώτον.

Σέ, τόν περίδοξον κιθαριστήν, 
τό τέκνον τού Διός τού ’Ολυμπίου, 
τόν καθιστάντα εΐς ήμας γνωστήν 
τήν τύχην τού αγνώστου έτι βίου 
διά χρησμών άγιων, αθανάτων 
άπδ τών βράχων τούτων τών άβάτων,

Σέ θά ΐ/μνήσω, δτι έπελθών < 
έλύτρωσας τδ λερόν μαντεϊον 
άπό τών ξένων τών πολυπληθών, 
άπό τού δράκΟντος τών πολεμίων, 
διά βελών τρυπήσας έπαλλήλο>ν 
τού δφεως τό δέρμα τό ποικίλον ί

Τεμάχιον δεύτερον.

Ώ κόραι, αίτινες τάς χλοεράς 
τού Έλικώνος έχετε κλιτύας, 
προσέλθετε καλ μέλλατε φαιδράς, 
εύώλενοι παρθένοι, εύλογίας, 
τόν χρνσοκόμην^'Φοίβον έξυμνούσαι, 
τδν φίλον άδελφόν, ώ θεϊαι Μούσαι

Της Παρνασσίδος ταύτης κορυφής 
τάς έδρας διαβάίνων τάς εύρείας, 
προσέρχεται αύτός φώτοστεφής 
εΐς τήν άγνήν πηγήν τής Κασταλίας, 
χορόν Δελφίδων άγει θεσπεσίων, 
καλ κυβερνά τό πάνσεπτον μαντεϊον.

Έλθέ καλ· σύ, ώ πόλις ίερά, 
Άθήνα,ι, τέμενος τής Τριτωνίδος. 
ήν ούδεμία βία κρατερά 
πολεμικής δαμάζει καταιγίδος, 
άλλ’ έκ τής γής σου Λ θεά έκείνη 
παντός κακού πνοήν άπομακρύνει V

Έπλ άγίων σήμερον βωμών 
ό Ήφαιστος μηριά ταύρων καίει, 
καλ κνίσσα μετ’ ’Αραβικών ατμών 
εΐς τού Όλύμπου τήν αύλήν προσπνέει, 
έκπέμπει δ’ ό αύλός ώδήν γλυκεΐαν 
καλ Λ κιθάρα θείαν μελφδίαν.

Σταμάτιος Α. Βάλβης.

ΑΙΑΤΙ Η ΓΑΛΗ ΕΞ ΥΥΟΪΣ ΠΙΠΤΕΙ
ΕΠΙ ΤΛΝ ΠΟΛΩΝ ΤΗΣ

Κεκτημίνη τά πρό τοΰτο πλεονεκτήματα αγωνίζεται μετά 
θάρρους καί παρουσίας πνεύματος πρός έπίτευξιν τούτου κατά 
τόν υπέρ της σωτηρίας της άγώνα’ δηλαδή:

’Επειδή κατά τόν τής πτώσεως μετεωρισμόν τη; δύνατα 
νά συναισθανθώ τόν έκ ταύτης κίνδυνον, συναισθανόμενη δέ 
τούτον,όχι μόνον ουδόλως άποδειλι^, άλλα προϋπολογίζουσ*  
τήν σωτηρίαν της άτενίζει αύτόν μετά θαυμαστής έτοι- 
μότητος, καί δυνάμει τοΰ τής αύτοσυντηρήσεως ένστικτου 
αγωνίζεται νά σωθή καί προβάλλει φυσικώς εναντίον τοΰ κιν
δύνου. τά ισχυρότερα, ώς ίκ τής χατασκευής των ήττον ευ
παθή τυδ σώματός τής μέλη, άτενά ε’«άιν οί πόδες. Κατορ- 
θοϊ δί ή γαλή τοΰτο,καθόσον ίν σχέσει πρός τό σώμά της εινε 
μέ ισχυρότατους μΰς περιβεβλημένοι οί πόδι; της, διά τών 
όποιων άγωνιζομένη δέν δύναται μέν νά κατίσχυση τής καθό
λου ίπί τοϋ σώματός της ίπηρείας τής κεντρομόλου ελξεως 
(δηλ.ν'άναστιίλη ή ίμποδίση τήν πτώσιν της,δπως τά πτηνά

ί

τοΰ ιδιαιτέρου των τή; πτήσεως μηχανισμού κατισχύουσι 
τής κεντρομόλου ελξεως), ούχ*  ήττον όμως ίν τώ διά τών 
•ποδών της άγώνι κατισχυ» τοΰ τής πτώσιως νόμου (κατά 
τον όποιον, παντός πίπτοντος σώματος «εΐς τε τό ύδωρ καί 
την ατμόσφαιραν » τό σχετικώς μάλλον βαρύ μέρος 
■στρέφεται πρός τήν διεύθυνσιν τής πτώσιως), όπως διατη- 
ρήση κατά ταύτην τό σώμα της ίν τοιαύτη τινι ισορροπία, 
«στε κατά τό τής πτώσιως τέρμα νά ελθωσι πρώτοι οί πόδες 
πης ιίς βύγχφουτιν μετά τοΰ έδάφους. Κατά τήν τοιαύτην δί 
πτώσιν πραγματιχώ; βιβαιοϋται ό ισχυρός καταρτισμός τών 
ποδών της μΆκώς, ώς καί ή δίκαια ίπ’ αύτών πίποίθησις 
τής γαλής· κα^ο'τι άμα τη μετά τοϋ έδάφους συγκρού- 
ou τών σκοπίμως πρό; αύτό τιταμίνων ποδών της ού μόνον 
ούτοι μίνουσιν άβλαβείς, άλλά δι’ ίσχυράς καί ίλαστικής 
διά τούτων γινόμενης κινήσεως εναντίον τοΰ της πτώσιως 
νόμου (τής κτηθίίσης ίπιταχύνσεως) δύναται αύτη να «ξου- 
διτιρώβνί τάς ίκ τής πτώσιως άβιιλούσας τό σώμά της συν
έπειας. Ώς έκ τούτου δέ ή γαλή πίπτουσα έπί τών ποδών 
της σχεδόν πάντοτι σερζεται. Έν συμπεράσματα Πίπτουσα 
ή γαλή δέν λειποψυχεϊ,ώστε νά μή δύναται νά άγωνισθή ύπέρ 
τής σωτηρίας της, διά δι τών προσόντων, άτινα χατέχει, 
κατισχύει ίν δύο περιπτώσεσι τοΰ της πτώσιως νόμου. Έν τή 
πρώτη μίν διότι κατά τήν πτώσιν διατηρείτο σώμά της έ*  
προϋπολογισθείση ίσορροπίγ, τή διυτίρη δέ, διότι κατά τήν 
μίταζύ τοΰ έδάφους σύγκρουσιν έζουδιτιροϊ τήν δύναμιν τής 
κΐηθιίσης έπιταχύνσιως

Λάριβσα 'Αλέξανδρος Σχαντίλλης•V
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ_ΩΡθΛ0ΓΙί1Ν .

Τό ήλιακόν ώρολόγιον τοΰ βασιλέως τοΰ ’Ισραήλ "Αχαζ 
ιινι τό πρώτον ώρολόγιον, τό όποιον μνημονιόιται έν τή 
ίστορί^. Οί Όβιλίσκος τών Χαλδαίων έχρησίμίυον ώ; γνώ- 
μονις, άλλά τό διύτιρον ήλιακόν ώρολόγιον, όπιρ άναφέριται 
έν τή Ιστορί^, ιινι τό ημικύκλιον τοϋ Χαλδαίου αστρονό
μου Βιρόζου 450 Π.Χ.

Ή χλιψύδρα, ήτοι ώρολόγιον δι’δδατος, είνι τό κατόπιν 
ίπινοηθιν ίργαλιΐον πρός καταμέτρησή τοϋ χρόνου. Άλλ’ 
οίοσδήποτι καί άν ητο ό έφιυρίτης τών ώρολογίων, ταϋτα 
ίτίθησαν ιίς τάς έχκλησίας μόνον κατά τάς άρχάς τοΰ 12ου 
αιώνος Μ.Χ. ίπί τής βασιλιίας 'Ερρίκου τοϋ 4ου, σύνταξις 
δέ ώρίσθη είς τόν Επίσκοπον τοΰ άγιου Στιφάνου, διά νά 
τηρή ιίς καλή*  κατάστασιν το ώρολόγιον, τό οποίον «Ιχε 
τοποθιτηθη ιίς τή αύλή τοϋ Παλατιού τοϋ Ούιστμίνστιρ 
ίν Λονδίνφ.

Τφ 18έ0, ό ήγούμςνος Ουάλινφερδ, έτοποθίτησιν ώρ«λό- 
γςον είς τό μοναστήριόν του, τό όποιον ίδιίκνυι τάς ώρας, 
τάς κινήσιις τοΰ ήλιου, τάς μιταβολάς τής σελήνης, τάς 
παλίρροιας κλπ.

Τφ 1340 ό μοναχός Πέτρος Ράϊτφουτ κατισκεύασιν εν 
ώρολόγιον, τό όποιον διατηρείται μέχρι σήμερον είς τό μου· 
σείον τοϋ Σάουθ Κένσιγκτον ίν Λονδίνφ.

Τό ώρολόγιον τοΰ Στρασβούργου κατεσκιυάσθη τφ 1574, 
ύπό τοϋ Κονδάρου Δεσποτίου.

Ή χρησις τοϋ ίκκριμοΰς πρός έξασφάλισιν τής ακρίβειας 
έτίθη είς χρησιν κατά πρώτον ύπό τοΰ Γαλιλαίου τφ 1648, 
ή δέ άγκυρα ή χρησιμεύουσα πρός τακτοποίησιν αύτοΰ έπε- 
νοήθη ύπό τοΰ Δέννισων, νΰν δέ λόρδου Γκρίμθορπ, διά νά 
χρησιμιύση διά τόν Πύργον τής Βικτωρίας είς τό Βουλευ
τήριον, τφ 1824.

Ή πρόοδος τής ώρολογοποιίας κατά τά τελευταία 40 
έτη συνίσταται είς τήν τελειότητα τής συμμετρίας μάλλον 
παρά είς νέαν τινά έφεύρεσιν, διότι χαί αύτό τό χόρδισμα 
άνευ κλειδιού έπενοήθη πρό 50 και επέκεινα έτών.

Εις τήν Ικθεσιν τοϋ 1835 έν Λονδίνφ ό Κενδαλ καί Δέντ 
έζεθεσαν νέαν έφεύρεσιν ώρολογίου μέ δύο πρόσωπα βλέ- 

ποντα άντιθέτως έκαστον καί μέ μηχανισμόν μεταξύ αύτών. 
Έπί τοϋ ένός δέ προσώπου έσημειοΰντο αί παλαιαί διαιρέ— 
σιις τών 12 ώρών καί ίπί τοΰ άλλου υπήρχε κύκλος φέρων 
24 διαιρέσεις. Ήδη κατασκευάζονται ωρολόγια δεικνύοντα 
διά διαφόρων δεικτών τα δευτερόλεπτα, τά πρώτα λεπτά, 
τής ώρας, τάς εβδομάδας, τούς μήνας, τάς ώρας τοΰ έτους 
καί αύτό τό ΐτος τέλος!

_ _ ___ Φρίχ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΠί ΚΑΙ ΓΡΥΛΛΟΥ

Τοίς πάσι βεβαίως είσί γνωστά τά κατά Κίρκη*  χαί Ό- 
ουσσέα μυθολογούμενα έν τή άρχαιότητι, ότι δηλ. ό πολυ
μήχανος υιός τοϋ Λαίρτου ίν ταΐ; περιπλανήσεσιν αύτοΰ 
προσήγγισεν είς τήν νήσον Αίαίαν, ένθα ή ένδιαιτωμένη αύ- 
τόθι θνγάτηρ τοϋ Ήλιου Κίρκη τού; πρός κατόπτευσιν τής 
νήσου άποσταλέντας συντρόφους, μετεμόρφωσεν είς χοίρους 
καί ότι κατόπιν ό Όδυσσεύς· τή βοηθείιρ τοΰ αγγέλου τών 
θεών Έρμου κατώρθωσεν, ού μόνον νά μή ύποστή τοΰτο τό 
πάθημα, άλλά χαί τήν φοβέραν μάγισσαν νά ίξαναγκάσν) νά 
τφ άποδώση πάλιν τούς συντρόφους του, μεταμορφοΰσα έκ 
νέου αύτού; ιίς ανθρώπους. Τό ώραιότατον τοΰτο μύθευμα 
συνεχίζων ό χαριέστατος καί οξυνούστατος F6nelon ανα
φέρει, ότι εΐ; έπ τών συντρόφων,Γρύλλος όνόματι, ήρνήθη ν’ 
άναλάβή έπαξίως τήν άνθρωπίνην μορφήν καί έπί τοϋ έπει*  
σοδίου αύτοΰ πλάττει χαριίντως καί μετά φιλοσοφικών ιδεών 
διάλογον, δι’ ού ό σοφός μιμητής τοΰ Λουκιανού μετ'άπα- 
ραμίλλου χάριτος καί γλαφυρότητος προτίθεται νά έμβάλρ 
είς τόν άναγινώσκοντα τό τοϋ μεγίστου φιλοσόφου τής αρ
χαιότητάς ρητόν «γνώθι σαυτόν».

ΌδυίΠΧεύς.Δέν χαίρεις, αγαπητέ μοι Γρύλλε, διότι μέ 
έπαναβλέπεις καί μέλλεις νά άναλάβρς τήν προτέραν σου 
μορφήν ;

Γρύλλος. Χαίρω έπαναβλέπων σε, φίλε τής Άθη'άς, 
άλλά παρακαλώ; νά μέ άφήσιρς ησυχον, διότι δέν θέλω νά 
άλλάζω μορφήν.

ΌδνΟζΓίύς.— Τί λέγεις; ταλαίπωρε ! δέν βλέπεις τή» 
μορφή*  σου καί τήν ασχήμιαν σου,τό χονδροειδέστατο*  σώμά 
σου, τά μακρά ώτά σου, τούς μικρούς οφθαλμούς σου, 
καί τό φρικώδες τρίχωμά σου; Σοί λέγω, έάν δέν τό ήξεύ- 
ρ$ς, on είσαι δυσειδέστατον ζφον, καί ότι πρέπει νά ίπανα- 
λάβής τήν ανθρώπινη*  σου φύσιν.

Γρύλλος.—Λίγε όσα θέλεις, δέν θά μεταβληθώ· ή κα- 
τάστασες τοϋ χοίρου μοί φαίνεται πολύ ώραιοτέρα. Είναι 
αληθές, ότι ή μορφή μου δέν είναι πολύ ευειδής, άλλ’ ολί
γον φροντίζω περί τούτου. Ένεκα δέ τής αγάπης μου πρός 
τόν βόρβορον άπό τίνος, δέν φοβοϋμαι μήπως ίδω τήν σκιάν 
μου ί*  διαϋγεί ΰδατι και ευρώ δυσειδή τήν μορφή*  μου.

Όδνσσΐύς. — Ούδεμίαν λοιπόν φρίκη*  σοί προξενεί ό 
βόρβορος καί ή τροφή οου, ήτις δεν είναι άλλο ή ακαθαρ
σίας χαταπυλίεσαι εΐς τόπους μεμολυσμενους, καί άναδίδεις 
δυσωδίαν άφόρητον.

Γρύλλος. — Καί τί πειράζει ; Τά πάντα κρίνονται κατά 
τήν διάθεσιν έκαστου. Ή περί έμέ οσμή μέ ευφραίνει πλειό- 
τερον παντός αρώματος χαί ή ακάθαρτος τροφή μου μοί φαί
νεται νοστιμωτέρα καί αύτής τής άμβροσίας.

Όδυσάεύς. — Έντρέπομαε διά λογαριασμόν σου. Είναι 
δυνατόν νά ίλησμόνησας τόσο*  ταχέως πά*  S ,τι έχει ή άνθρω- 
πότης εύγενές χαί ίδιάζον ;

Γρύλλος. — Μή μοι όμίλει πλέο*  περί άνθρωπότητος, 
τής όποιας ή ευγένεια είναι φανταστική, η δέ μοχθηρία 
πραγματική· Είναι αληθές ότι ?χω σώμα ρυπαρόν και 
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τρίχας άγριας, ά)λά δέν χρειάζομαι ένδυματα, καί σύ 
δέν θά ήσο εύτυχέστερος de τάς περιπλανήσεις σου, έάν 
είχες τό σώμα _ τριχωτό*  ώς έγώ, καί δέν ίχρειάζεσο φο
ρέματα. Ευρίσκω τήν τροφήν μου παντού, καί δέν φρον
τίζω πλέον ούτε περί .δικαστηρίων,ούτε περί πολέμων, ούτε 
περί άλλου τινός πράγματος τοΰ βίου. Δέν χρειάζομαι ούτε 
μάγειρον, ούτε κουρέα, ούτε ράπτην, ού.τε αρχιτέκτονα. Εί
μαι ήδη ελεύθερος, αυτάρκης καί ανέξοδος. Πρός τί 
λοιπόν *ά  υποβληθώ καί πάλιν εΐς τάς τών ανθρώπων ά— 
νάγκας ;

Όδν00ευς.— Είναι αληθές ότι ό άνθρωπος ύπόκειται 
είς πολλάς άνάγκας, άλλ’αί πρός ταύτας έφευρεθεϊσαι τέχναι 
καί έπιστήμαι τφ περιποιοΰσι δόξαν κα'ί τιμήν.

Γρΐίλλο£.— Άλλά δέν είναι άπλούστερον καί άσφαλέ— 
στερον, νά είναι τις άπηλλαγμένος πάντων τούτων; Κάλλιον 
ν ’άπολαύη τις έντελοϋς ύγιείας άνευ της ιατρικής έπιστήμης, 
παράνά έχη ταύτην είς την διάθεσίν του καί νά είναι πάν
τοτε ασθενής.

’ΟδναΊϊεύς.— Άλλ’αγαπητέ μοι Γρύλλε, είς ούδέν λο
γίζεσαι την ρητορικήν, τήν ποίησιν, τήν μουσικήν, τήν α
στρονομίαν, τήν κοσμογραφίαν, τήν Ιστορίαν, τήν μαθημα
τικήν . · · ; Άρνεϊσαι τέλος αύτήν τήν πατρίδα μας, τάς 
θυσίας, τάς εύωχίας, τά παίγνια, τούς χορούς, τούς αγώνας, 
τούς στεφάνους είς τάς νίκας ;

Γρύλλοζ.— 'Η κτηνώδης κατάστασις μοί εΐναι ήδη τόσον 
ευεργετική,ώστε μέ απαλλάσσει πάντων τών ώραίων τούτων 
πραγμάτων. Προτιμώ νά μουγκρίζω, παρά νά ρητορεύω, ώς 
σύ.Ή κατά τής ρητοοικής τέχνης αηδία μου άποδεικνύεται 
καί έκ τούτου, ότι ούδ'αύτή ή ίδική σου,ήτις έξισοϋται πρός 
τήν τοϋ Έρμου, μέ πείθει ή μέ συγκινεί. Ούτε θέλω 
νά πείσω κανένα, ούτε θέλω νά πεισθώ. Ήκιστα οιαφέρομαι 
τόσον περί τοϋ έμμετρου, όσον και περί τοϋ πεζοϋ λόγου. 
Πάντα ταϋτα κατεστάθησαν άχρηστα δι’έμέ. Τάς πυγμα
χίας,τήν πάλην καί τάς άρματοδρομίας άφίνω είς τούς Ορε- 
γομένους στεφάνων, ώς τα παιδία αθυρμάτων ούδέν θά ζη- 
λεύσω. Ώς πρός τήν μουσικήν, άπέβαλον τήν δοεξίν της. 
Έπίστρεψον σύ είς τήν Ιθάκην. Πατρίς τοϋ χοίρου είναι πας 
τόπος όπου εύρίσκονται βαλάνια. Ύπαγε, έπάνιδε τήν Πη
νελόπην σου, τιμώρησον τούς μνηστήράς της καί βασίλευε. 
Έγώ βασιλεύω έν τφ σταύλω μου, εύτυχέστερος καί ήσυ- 
χώτερος μέ τήν γουρούνα μου. Πολλοί τών πλουσιωτίρων 
βασιλέων δέν φθάνουσι τήν έμήν εύτυχίαν.

Όΰνβσ&ύς.—Λησμονείς ότι οί χοίροι ύπόκεινται είς τήν 
διάκρισιν τών ανθρώπων, καί ότι τούς τρέφουσιν, όπως τους 
σφάξωσι παχεϊς; Παρ’ ολην δέ ταύτην τήν καλήν σου λογο- 
μαγ,ίαν, ότι προσεχώς σέ αναμένει τό πεπρωμένον σου. Οί 
άνθρωποι,ούς άποστρίφεσαι,θά σέ καταφάγωσιν ώς λουκάνικα 
καί χοιρομήριον.

Γ ρύλλος.—Είναι αληθές ότι τοιαύτη είναι ή τύχη μου' 
άλλά μήπως ή ίδική σας δέν εχει τούς κινδύνους της; Είμαι 
εκτεθειμένος είς τόν θάνατον μήπως όμως καί σείς δέν άπει- 
λεϊσθε ύπό χειροτέρου θανάτου διά ζωήν άθλίαν καί δόξαν 
χιμαιρικήν; "Ωστε προτιμότερου νά είναι τις χοίρος ή ήρως. 
Καί αύτός ό Απόλλων, έάν ψάλγι ποτέ τάς νίκας σας, τό 
άσμα του δέν θά ίατρεύση ποσώς τάς θλίψεις σας, ούδέ θά 
σάς ίξασφαλίσγι ποσώς άπό τοΰ θανάτου, καθώς καί οί μέχρι 
άγώνές σας ποσώς δέν σας έξησφάλιααν τήν ζωήν.

Όδυσσεΰς.— Είς τόσην λοιπόν κτηνωδίαν περιέπεσας, 
ώστε νά καταφρονή; καί αύτήν τήν σοφίαν, τήν ΐξισοΰσαν 
σχεδόν τούς ανθρώπους πρός τούς θεούς;

Γρύλλός—Τούναντίον, διά τήν σοφίαν μου καταφρονώ 
τούς'ανθρώπους. Είναι άσεβεια νά νομίζωσιν ότι όμοιάζουσι 
πρός θεούς, άφ’ού είνατ άδικοι καί άπατεώνες, κακοποιοί καί 
άθλιοι, έξωπλισμένοι σκληρώς οί μέν κατά τών δέ καί άλλη- 
λοσπαραττόμενοι ώς όρνεα. Τίς δέ ό σκοπός τής τόσον επαι
νούμενης ταύτης σοφίας ; Αΰτη δέν διορθώνει ποσώς τά ήθη 
τών ανθρώπων, άλλά τούναντίον αύξάνει τά πάθη, θά ήτο 

δέ καλλίτερο*  νά μή ειχον ποσώς τό λογικόν,παρά νά έχωσιν 
αύτό πρός εκτέλεσιν τών παραλογωτάτων πράξεων των; Ώ! 
μή μοι όμίλει πλέον περί τοΰ ανθρώπου, τοϋ άλογωτάτου 
πάντων τών ζώων. Χωρίς νά κολακεύσω ήδη τό γένος, μου, 
λέγω,ότι ό χοίρος είναι ζφον άγαθόνούτε κίβδηλα νομίσματα 
κόπτει,ούτε ψευδή έγγραφα συντώττει, ούτε ψευδορκεί ποτέ, 
ούτε είναι κιρδοσκόπος ή Φιλόδοξος*  ούδαμώς σκανδαλίζεται 
ύπόδόξης· είναι ανυπόκριτος, άκακος καί διέρχεται τήν ζωήν 
του πίνων., τρώγων καί κοιμώμενος. Έάν ώμοίαζεν ό άν
θρωπος πρός'τόν χοίρον,θά ήτο επίσης ήσυχος καί. σύ ω'Οδυσ- 
σεΰ, δέν θά «ΰρίσκεσο τώρα ίδώ. Ό Πάρις δέν θά έκλεπτε 
τήν Ελένην' καί οι Έλληνες δέν θά έξεπόρθουν τήν πό
λιν τής Τρφάδος, δέν θά περιεπλανάσο δέ σύ ώς ερμαιον τής 
τύχης, ούδέ θά είχες ανάγκην νά έπιδιώκης τήν άνάκτησιν 
τοΰ βασιλείου σου. Μή μοι όμίλει λοιπόν περί τοΰ λογικού 
των, διότι οί άνθρωποι μόνον παραφροσύνας έχουσιν.

Όδνίϊσεΐίς-— Τή αλήθεια, ή ήλιθιότης σου αποβαίνει 
ακατανόητος.

Γριίλλοζ-—Αργά τό ίνόησες, ότι ό χοίρος είναι ζφον 
ηλίθιον, άλλά διά τοϋτο καί εύτυχές.

ΌδνΟσεύζ.— Άλλά τούλάχιστον δέν θ’ άρνηθής, ότι ή 
εις μόνον τόν άνθρωπον άνήκουσα αθανασία τής ψυχής κα- 
θιστφ άύτόν ύπέρτερον τών άλλων ζώων καί ότι αί απολαύ
σεις τοϋ Παραδείσου μετά θάνατον, άμείβουσι τούς ίπί τής 
γης μετά φρονήσεως ζήσαντας.

Γρύλλος.— Στήθι ίδώ, σέ παρακαλώ. Τότε μόνον θά 
έπανίλθω είς τήν τάξιν τών ανθρώπων, όταν μοί απόδειξης 
αληθή τήν αθανασίαν τής ψυχής των. Τό νά γείνω όμως 
μετά θάνατον έν ούτιδανόν ειδωλον, καί μάλιστα μεμψίμοι- 
ρον, άνάνδρως καί έν αύτφ άκόμη τφ Παραδείσφ,κλαϊον τήν 
απώλειαν τών έν τφ κόσμφ τούτφ έλεεινών καί ματαίων απο
λαύσεων, αί,τότε σοί λέγω, ότι ή ιδέα αυτή τής αθανασίας 
δέν άξίζει τό*  κόπον διά νά ένοχληθή τις.'Ο Άχιλλεύ.ς π.χ. 
είναι μέν εύτυχής έν τοΐς’Ηλυσίοις πεδίοις, παίζων δίσκους ίν 
χλοερφ λιβαδίφ, άλλ’ ώς είπε, θά κατεφρόνει δλην τήν έκεϊ 
δόξαν του, έάν ίούνατο νά έπανέλθη μεταξύ τών ζώντων, 
έστω καί ώς άδοξος Θερσίτης. Ό Άχιλλεύς ούτος, μετά 
τόσην διάψευσιν τής τε δόξης καί άοετής του, δέν είναι τί
ποτε άλλο πλέον, είμή εν ιϊδωλον, τόσον δέ είναι Άχιλ- 
λεύς τό είδωλό*  του έκεϊνο, όσον ή σκιά μου αντι
προσωπεύει τό σώμά μου. Μή νομίσης λοιπόν, Όδυσσεϋ, 
ότι θά κλονίσης τήν γνώμην μου· μέ τό απατηλόν τής αθα
νασίας φαινόμενον. Ζητώ τι ψηλαφητότεραν, καί τούτου μή 
ευρισκομένου, εμμένω εΐς ήν κατετάχθην κατάστασιν. Άπό- 
δειξόν μοι ότι ό άνθρωπος έχει έν έαυτφ άλλο τι εύγενέστερον 
τοΰ σώματός του, άπηλλαγμένον φθοράς, ότι τό έν αύτφ 
σκεπ.τόμενον δέν είναι τό σώμα, καί ότι εξακολουθεί πάντοτε 
ΰπάρχον καί μετά τήν άποσύνθεσιν τής εύτελοΰς ταύτης μη
χανής, ήτις λέγεται σώμα,έν άλλαις λέξεσιν, βεβαίωσόν με ότι 
οί θεοί δέν είναι ποσώς άδικοι καί ότι πέραν τής παρούσης 
ζωής ύπάρχει βεβαία ανταμοιβή τής τόσον πάντοτε έπί γής 
αδικούμενης αρετής, καί τότε άμέσως Διογενές Λαέρτιάδη, 
σέ ακολουθώ διά μέσου τών κινδύνων, ασμένως έξερχόμενος 
τοϋ σταύλου τής Κίρκης, πολέμιος πασών τών ίπί τής γής 
απολαύσεων. Δι’ οίαςδήποτε άλλης όδτΰ ούδέποτε θά μέ ό- 
δηγήσης, όπου θέλεις. Προτιμώ νά είμαι πολύσαρκος καί πα
χύς χοίρος άρκούμενος ιίς τήν ίξ ακαθαρσιών τροφήν μου, 
παρά χά είμαι άνθρωπος αδύνατος, μάταιος, κουφόνους, κα
κότροπος, άπατεών καί άδικος, είς ούδέν άλλο μεταβαλ
λόμενος μετά θάνατον, ή είς ελεεινόν εϊοωλον, καί τοϋτο, 
μεμψιμοιροϋν κατά τής έαυτοϋ τύχης.

— Χαϊρε και ύγίαινε, λοιπόν, τάλας Όδυσσιΰ, καί εύχο
μαι νά εΰρης σχετικήν εύτυχίαν έν τώ άμφιβόλφ σταδίφ σου, 
χωρίς νά έχω όμοίαν άξίωσιν έν τφ έμφ τφ ήσύχω καί έξη- 
σφαλισμένφ.

♦pl«

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΑΑΑΜΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ

ΕΓΤΙΣΚΕΊΊΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΩΣ1·
ΕΝ ΠΡΠΕΝΙΑΣ

Ή μετάβκσίς τίνος δλως εκτάκτως καί αίφνιδίως είς πό
λιν, τέως άκμάζουσαν, άλλά τήν όποιαν νΰν μαστίζει χρη
ματική ανέχεια, στενοχώρια καί ραγδαία οικονομική κατά- 
πτωσις, καί ή άμεσος ίπίσκεψις τών κατοίκων αύτής παρά 
δημοσιογραφοΰντος καλώς άντιλαμβανομένου τής θέσεως τού
των καίδυναμένου έν σχετική συντομίφ καί πετώντι καλάμφ 
νά έκθέση τήν κατάστασιν ταύτην ίν όλη αύτής τή φυσική 
γυμνότητι, είναι εργον, άν οχι πολύ δυσχερές, τούλάχιστον 
όμως ήθικώς ίπίπονον, θλιβερόν καί ίσως απελπιστικόν.

Πολλάκις άκούοντες καί άναγινώσκοντες, ότι ή’Αχαίκ καί 
ΤΗλις κατεστράφησαν .τελείως ίκ τής ύποτιμήσεως τής στα- 
φίδος, τοΰ μόνου προσοδοφόρου αύτών προϊόντος, καί ότι οί 
κάτοικοι τών ίπαρχιών τούτων ΰφίστανται τά πάνδεινα ίκ τής 
στενοχώριας ταύτης καί ότι δέν ιισπράττουσιν ούδ’ αύτά 
τά έξοδα τής καλλιέργειας του, ίξιστάμεθα αληθώς ίπί 
τή ατυχία ταύτη, άλλ’ούδέποτε φανταζόμεθα ότι θά ίβλέ- 
πομεν, ό,τι ε’δομεν καί ότι θά ήκούομεν ό,τι ήκούσαμεν.

Άπίστευτον όντως πράγμα! Τυχούσης δ’ εύκαιρίας λόγφ 
έργασίας ιδιαιτέρας τοΰ περιοδικού, άπεφασίσαμεν νά ίκδρά- 
μωμεν μέχρις έκεϊ, καί έπί τή εύκαιρέ^ ταύτη νά ίπισκεφθώ· 
μεν καί τούς έκεί συνδρομητάς τής «Φύσεως». Τό τοιοϋτον 
εί καί θλιβερόν, άφ’ ενός μέν διά τήν ακατάλληλον πρός έπι- 
σκεψιν περίστασιν, μάς έλύπει, άφ’ίτέρου δέ μάς ηύχαρίστει, 
διότι οΰτω έδίδοτο ήμϊν εύκαιρία νά ίδωμεν καί ίκ τοϋ πλη
σίον τούς πολυπληθείς τής «Φύσεως» άναγνώστας καί.κάλ- 
λιον ν’άντιληφθώμεν τής παρ’αύτοίς ίκτιμήσεως τοΰ έργου 
ήμών, έν έποχή έξαιρετικώς δυσχερεϊ πρός ύποστήριξιν φιλο
λογικών έργων.

Έτοιμάσαντες ίν βραχυτάτφ χρόνω τόν οδοιπορικόν μας 
σάκκον καί συμπαραλαβόντες,χάριν συντροφιάς, τόν δευτερό
τοκο*  υίόν μας Τάκην, ζωηρόν όσον καί περίεργον, όστες πρω- 
πίστην φροντίδα είχε τό νά έρωτά καί μανθάνη τά πάνΐα, 
διηυθύνθημεν πρός τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Πελοπον- 
υήβου.

Εί καί οι πλειστοι τών ήμετέρων συνδρομητών καί ανα
γνωστών γινώσκουσι καλώς ίκ σιδηροδρομικής έκδρομής τά 
μεταξύ Αθηνών καί Πύργου μεσολαβοΰντα περίεργα το- 
πεΐα καί φαινόμενα, έν τούτοις,ένδιαφερόμενοι καί διά τούς 
μή έπιχειρήσαντας έτι τήν ίκδρομήν ταύτην, θ’άναφίρωμεν 
καί ώδέ τινα, συνεπείς τών έκ ταύτης ίντυπώσεών μας.

Ό σιδηροδρομικός σταθμός είνε άπλούστατος καί άνευ 
έξαιρετικοΰ ίξωτερικοϋ, μάλλον πενιχρός καί ούδίν τό ίν- 
διαφέρον εχων τοϋτο δέ, διότι άπό τής άρχής τής συστά- 
σεώς του έθεωρήθη προσωρινός, ενεκα τής σχετικής άποστά- 
σεώς του άπό τών ’Αθηνών, έπικρατησάσης τής γνώμη ό
πως μετενεχθή πλησιέστερον πρός τήν πόλιν καί παρά τούς 
σταθμούς τών λοιπών σιδηροδρομικών’Εταιριών,άλλά μήπως 
συντελεσθείσης ενεκα λόγων,φυσικώς, οικονομικών.Ή ίπιχεί- 
ρησις αΰτη σχετικώς γιγαντιαία διά τήν Ελλάδα, τό μέν 
ί’νεκα τής μεγάλης έκτάσεώς της, τδ δέ ένεκα τής'μή έπι- 
κέρδους έκμιταλλεύσεως έν χώρφ, ένθα ούτε έπιβάται ικανοί 
ούτε ποοϊόντα καί έμπορεύματα ύπάρχουσιν ίπαρκή, δέν 
έδύνατο προφανώς νά έχη αποτελέσματα μείζω |’καί βελ- 
τίω τών ΰπαρχόντων.

Τήν δωδικάτην καί πέντε άκριβώς συριττούσης τής άτμο- 
μηχανής έξερχόμεθα τοΰ σταθμικοΰ περιβόλου καί βραδέως 
προβαινοντες ένεκα τοϋ ανωφερούς τοΰ έδάφους άριστερόθεν 
τώ*  Λιοσίων, τής τέως βασιλικής θερινής διαμονής τής πα- 
ρελθούσης δυναστείας, άνερχόμεθα τό Ποικίλον όρος, άφίνον- 
τες άριστερά τόν χαριέστατον λόφον τοΰ Προφήτου Ήλιοϋ, 
όστις ύπήρξε καταφύγιο*  διάσημων ληστάρχων καί ίδίφ 
τοΰ Νταβέλη καί μετ’ ολίγον ταχέως κατερχόμεθα αύτό 
καί διατρέχοντες τό θριάσιον πεδίον, δπερ ό βασιλεύς τής 
Σπάρτης Άρχίδαμος ίδενδροτόμησε κατά τον Πελοπονη- 
σιακόν πόλεμον,άφίνομεν άριστερόθεν τούςΡείτους, νΰν λίμνην 
τοΰ Κουμουνδούρου, ένθα οί Λακεδαιμόνιοι καί οί σύμμαχοι 
συνήψαν μικρά*  άψυμαχίαν πρός τούςΆθηναίους Ιππείς κατά 
τόν αύτόν πόλεμον (Θουκυδ.2 19) καί μετ'ολίγον σταματώ- 
μεν πρό τής Ιστορικής Έλευσϊνος τής μυστηριώδους ταύτης 
πόλεως,ένθα κατά τήν αρχαιότητα έτελοϋντο τά περιώνυμα 
Έλευσίνια μυστήρια καί ένθα ύπάρχουσιν έτι καί νΰν πλεϊ- 
στα άρχαϊα λείψανα τοΰ περικλεούς ναού τής αυτόθι 
λατρευομένης θεάς Δήμητρος.Ένταΰθα καί ή διάσημος τής 
άρχαιότητος ίταίρα Φρύνη διίπραξε τό έγκλημα, τοϋ ν’άπο- 
καλύψη δηλ. ίαυτήν γυμνήν κατά τάς ήμέρας τής τελέσεως 
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τών μυστηρίων,οπιρ ώδήγησιν αύτήν πρό τών'Ηλιαστών,άπό 
τή; καταδικαστική; ψήφυυ τών όποιων ιβωβιν αύτην ό ρή- 
τωρ "Γπιρίδη;, αχών μίγιβτον συνιπίκονρον «ν τή συνηγο- 
ρίφ του τό άγαλματώδι; κάλϊο; της κατηγορουμένης. 'Η 
κωμόπολι; αυτή σήμιρον είνε ίντιλώ; άβημος, Ιχουαα μόνον 
άξτον μνιία; βιομηχανικόν κατάβτημα τό αριατον σαπωνο
ποιιών τών άδιλφών Ζαγγογιάννη.

Μιτά πίντ» λίτττών στάσιν ένταΰθχ, ίκκινοΰμιν καί διά 
μέσου πιδιάδων μικρών λόφων και της άκτής έπί τινα 
χρόνον φθάνομιν πρό τοΰ σταθμοΰ τών Μιγάρων,. άφ' οΰ 
προηγουμένως δακρίνομιν πρός τ’ άριστιρά τό όρος Κέ
ρατα, ίφ’ ού καθήμινος πιθανότατα ό αγέρωχος τής’Ασία; 
στρατηλάτης ίθιατο την πρό τών ποδών του καταστροφήν 
τοΰ απειροπληθούς στόλου του,δι’ής έν τφ ίνίόξφ ίκείνφ της 
Σαλαμΐνος στίνφ φαιινη έστηθη ή κρηπίς τής θια;'Ελευθε
ρίας . Έξιρχόμιθα πρός αναψυχήν ολίγον καί λεπτή βροχή μας 
περιλούει. Τά Μέγαρα γνωρίζω καλώς έκ. προγενεστέρων ίκ- 
δρομών. ίοίς: δ'ΐκ τής έορτής τοΰ Πάσχα, καθην χορεύεται 
ή περίφημος τράτα ύπό τών Μεγαρικών καλλονών. Ή πό- 
λ ς είναι, ώς γνωστόν, {κτισμένη έπί δύο λόφων αΐ δέ οί— 
κίαι της είναε πενιχρόταται καί τό σχέδιον ανώμαλον καί 
άκανόνιστον. Τά Μέγαρα είναι νέα πόλις κτισθιϊσα, ένθα 
ήτο καί ή παλαιά. Κατά τήν αρχαιότητα οι λόφοι έφ’ ών 
ήτο έκτισμένη ιιχον «νά μίαν άκρόπολιν, Καρίαν καί 
Άλκοβώον. Έπίνειον είχε τήν Νίσαιαν μιθ' ή; συνεδέ·? 
ετο διά τειχών. Περιγράφεται δέ ύπό πολλών αρχαίων 
συγγραφέων, ών προεξάρχει ό ιστορικός Παυσανίας, άλλά 
μετά τοΰ τέλους τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου έκλείπει έν 
τή Ιστορία καί ή περί αύτής μνεία καί μόνον γινώσκομεν ότι 
έκυριιύθη καί κάτηδαφίσθη ή πόλις αΰτη ύπό τοΰ Δημη
τρίου έπί Μακεδόνων καί ύπό Μετέλλου έπί "Ρωμαίων, τέ
λος δέ ότι τφ 1687 κατεστράφη έντελώς ύπό τών 'Ενετών. 
Ή τών αρχαίων γνώμη περί Μεγαρέων, ήν «Μεγαρεΐς δι 
φεΰγε πάντα:, είσί γάρ πικροί». Ή Μεγαρική γή εΐναι άγο
νος, όπως ή Αττική.

Μετ ολίγον άφίνομεν τά Μέγαρα καί πλησιάζομεν τήν 
Γεράνειαν. Κίνησις δέ τότε παρατηρεΐται μεταζύ τών έπι- 
βατών τοΰ βαγονιού μας καί ό υίός μου εγειρόμενος'

— Τώρα θά περάσωμεν τήν Κακήν Σκάλα ; μ’ έρωτ^.
— Ναι, μετ’ όλίγον—τφ απαντώ.
—Μά διατί φοβούνται τόσον πολύ τό μέρος αύτό ; μ’ίρω- 

τ? περιέργως, δέν είναι ασφαλές;
— Τό μέρος τοΰτο βεβαίως δεν είναι ασφαλές, διό

τι, ίάν ολίγον ή αμαξοστοιχία παρεκκλίνρ τής εύθιί- 
ας οδού καί έκτροχίασθή, θά κατασυντριβή καί θά κατα- 
κρημνιοθή είς τό χάος, δπερ είναι κάτωθεν ημών. ’Ακριβώς 
διά το« λόγον τούτον, ώς βλέπεις, έμετρίασε σημαντι
κός τήν ταχύτητά της καί βαίνει βραδύτερον. Έν τφ 
μέρει τούτφ, δπερ καλείται Σκειρωνίδες πέτραι, ώ; είδες 
έν τή ίστορίφ, ίμενεν ό κατά τήν παναρχαιοτάτην έποχήν 
γνωστός ληστής Σκείρων, όστις κατά τά περί αύτοΰ μυθολο
γούμενα κατεκρήμνιζιν ίκ τοΰ μέρους τούτου τούς διαβάτας 
άφοΰ προηγουμένως έλήττευεν αυτούς, μέχρις οΰ κατεκρη- 
μνίσθη καί ούτος ύπό τοΰ Θησέως.

Ή έπισφαλεστάτη σιδηροδρομική γραμμή βαίνει παρά 
τήν δημοσίαν οδόν, ήτις ίπλατύνθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
Άδριανοΰ μόλις διά δύο άμάζας.

Άπομακρυνόμεθκ τής επισφαλούς ταύτης θέσεως, διιρχό- 
μενοε όλην τήν σειράν τής Γεράνειας παρά τήν απότο
μον πάντοτε καί άπόκρημνο'ν άκτήν, ότι μέν άκροθιγώ; 
ταύτης, ότέ δέ διά μέσου τών όλίγον περαιτέρω βράχων καί 
μετά μιάς ώρας πορείαν παριστάμεθα πρό τοΰ Καλαμακίου, 
καί τής γιίτονος αύτοΰ νεαρά; Ίσθμιας άποτελούσης έν τφ 
συνόλφ αύτής εύρύ έργοστάσιον.Είς τό βάθος μακράν έν τφ 
όρΐζοντι ύψοΰται άγερώχωςό Ιστορικός βράχος Άκροκόρινθος, 
έφ’ού διακρίνονται Ιτι τά ισχυρά καί ήρειπωμένα οχυρωτικά 
τείχη.θέαμα λαμπρόν! Ίστάμεθα όλίγον πρό τής Ίσθμιας, 

ένθα τά ύδατα είσχωρόΰσι διά τής διορυχθείσης διώρυγος έκ 
τοΰΣαρωνικοΰ κόλπου καί βραδυπορούσης τής αμαξοστοιχίας 
διαβαίνομεν τήν γέφυραν τήν ένοΰσαν ήδη τήν στερεήν μέ 
τήν Πελοπόννησον .Τό όνειρον τοΰ Νίρωνος εξελίσσεται λαμ
πρόν, μεγαλοπρεπές,θκυμάσιον πρό τών όμμάτων ημών. Άπό 
διακοσίων μέτρων ύψους θιώμιθα κάτωθι ημών τό ύδωρ έν εύ- 
θυτάτγ) γραμμή διερχόμενον τόν ^’πορθμόν, δίκην ρύακος, καί 
άναλογιζόμενοι τήν σπουδαιότητα τοΰ ίργου άποκαλυπτό— 
μέθα πρό τοΰ μεγάλου ελληνικού έργου τοΰ αίώνός μας !

— Τί ώραΐον I αναφωνεί έξαλλος έκ χαρας ό μικρός υιός 
μου, τά πλοία τώρα δέν κοπιάζουν νά κάμνουν τόν κύκλον 
τή; Πελοποννήσου.

— Ναί, Τακη, — τφ είπον — βλέπεις ; αύτά κατορθώνουν 
σήμερον οί άνθρωποι, νά κόπτουν ώς μέ μαχαίρι τήν ξηράν.

— Ναι, ναι, μέ μαχαίρι φαίνεται ότι ίκοψκν όλην αύ
τήν τήν γην, άπήντησε μετά θαυμασμού, τόσον ώραΐα είναι 
κομμένη. .

— Ναί, μεταχιιρίσθησαν πολλά μηχανήματα, πολλούς 
έργάτας, πολλά χρήματα καί πολλά χρόνια καί αγώνας,— 
εξακολούθησα, — έως ότου κατορθώσουν αύτό τό όποιον βλέ- 
πείς’άλλ’ όταν μεγαλώσης, θα ίδης άλλα σπουδαιότερα έργα 
νά κάμνουν οί άνθρωποι μέ όλιγώιερόν κόπον καί όλιγώτερα 
χρήματα. Μέ νεα μηχανήματα.

— Πόσον {κόστισε αύτή ή Ιρνασία, πατέρα ;
— Εξήκοντα έκατομμύρια δραχμών.
— Καί πόσα είναι εν έκατομμύριον δραχμών ;
—Έν βαγόνι, ώς τούτο, γεμάτο άπό λίρας.
— Μπό ! μπό ! 60 βαγόνια γεμάτο λίραις φαγωθήκανε 

ίδώ μέσα ;
— Ναί, 60 βαγόνια λίρες πέσανε ίδώ μέσα, διά νά περ- 

νώμεν ήμείς καί νά βλέπωμεν μόνο», διότι πλοία δέν περνούν 
αρκετά.

— Διατί ;
— Διότι είνε στενή καί τά μεγάλα πλοία δέν χωροΰσι νά 

περάσουν καί διότι σχετικώς μέ τόν δρόμον ποΰ κερδίζουν 
τά διερχόμενα, πληρώνουσι πολλά διόδια.

Μετά ήμίσειαν ώραν άφικνούμεθα tig Νέαν Κόρινθον, 
πρό τής όποιας ό οδηγός μας ΐφώνησε στάσιν 20 λεπτών. 
Έξήλθομεν όπως άναλάβωμεν όλίγον ίκ τής τετράωρου μέ
χρι; έδώ πορείας μας ή μάλλον έν τφ βιγ»νίφ έγκαθείρξεως. 
’Ητο 4η ώρα μετά μεσημβρίαν. Έδώ εύρομεν κίνησιν μι- 
γαλειτέραν καί ξενοδοχείον άριστον, πλήν περιωρισμένως 
λειτουργούν ενικά τής σ.ιάνεως καλών επιβατών.

"Η Νέα Κόρινθος ήμίσΐιαν ώρκν άπέχουσα τής παλαιάς, 
καταστραφείσης ύπό σεισμού, κεΐται παρά τήν άκτήν τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου'έχει καλάς οικοδομάς καί σχέδιον νέον έπί 
εύρυτάτων τετραγώνων μέ πλατείαν δενδρόφυτον καί ναόν 
μεγαλοπρεπή.Έχει περί τάς 5 χιλ. κατοίκων, τών πλείστων 
κτηματιών, ζώντων ίκ τών προϊόντων των, πλήν ούδέν χα
ρακτηριστικόν διακρίνει τήν πόλιν ταύτην, έκτος τής πα- 
λαιάς εύκλειας τής πάλαι ποτέ διασήμου Κόρινθου, ήτις 
έφημίσθη διά την μεγάλην αύτής άκμήν, τάς πολυαρίθμους 
έταίρας της, τόν πλοΰτον, τάς πολυδαπάνους διασκεδά
σεις καί τά έν αύταις τελούμενα έκλελυμένα όργια, δΓ όπερ 
έλίχθη τό περίφημον έκεΐνο ρητόν

ού παντός πλτΐν sig Κόφιν&ον 
καί ή ύπό τοΰ σοφού Διογένους εύφυής έκείνη αποστροφή 
πρός τήν ίταίραν Λάϊδα, αίτησαμενην τάλαντονπαρ’ αύτοΰ

Ού*  Ιξαγοράβω αντί ταλάντου τή*  μεταμέλτιάν μου

Ό Άκροκόρινθος κεΐται εΐ; δίωρον εντεύθεν άπόστασιν 
έπί ύψηλοτάτου όρους, έχρησίμευσεν δέ ώ; άκρόπολις τής 
Κορίνθου.Περιεβάλλετο ύπό όχυροτάτου τείχους καί ίν τούτφ 
ύπηρχον οίκοδομαί δυνάμεναι νά περελάβωσιν άνω τών 
50,000 κατοίκων. Έν αύτή σώζοντας fct 360 φρέατα μέ 
ύδωρ πόσιμον λαμπρότατου καί ψυχρότατου. "Οτι δέ πρό 
δεκαπενταετίας είχομεν μεταβή έκεΐ μετά φίλων ίν μηνί Ιου- 
λίφ χάριν διασκεδάσει·»;, τοσοϋτον επεκράτει ψύχος,ώστε ότι 

ίφάγομεν πρό τής εκεί ύπαρχούσης 'πηγή;, τό ψυχρότατου 
ύδωρ ταύτης {θραύε τά ποτήριά μας. Ή θέα είνε λαμπρό
τατη καί άπό τής υψηλότατης θέσεως αύτής ίν καιρφ αιθρί
ας βλέπει τις τήν Κωνσταντινούπολιν.

■ (Έπεται συνέχεια) Φ· Πρέντεξίης
--------------—------ - --- ----------------------

Όσο κι’ άν θέλης πλήγονε καί χτύπα δσο πέρνει, 
τύχη κακή, ’ς τόν τάφο μου ό χάρος άς ρέ σέρνη, 
δέν θά’μπορέσης τήν καρδιά ποτέ νά ρού άλλάξρς, 
τόν πόνο ρον τό φλογερό ποτέ δέ θά ρ’άρπάξης·

άκόνα τής σαίταις σου κα\ χτΰπα τήν καρδιά ρου, 
τότε θά παύση ν'άγαπα, άρα σβυστή Λ’ρρατιά ρου, 
είνε βαθειά ρεσ’ ’ςτήν καρδιά ρέ σίδερα φραγρένη 
και δέν τήν βρίσκουν σαϊτιαις,σαΐτα’κεϊ δέν ρπαίνεν 

όταν ό ήλιος ρας σόυστη καί χόρτο δέν βλάστηση, 
τότε τόν πόνο τής καρδιάς σαΐτα θά χτυπήσρ· 
άγάπησα δέν ρ" δφισες χαρά νά δοκιρόσω, 
ριά ’ρ^?α δέν’ρέ άφισες ρέ γέλοια νά περάσω.

ρ’ έπότισες τό δΰστυχο πικρά απελπισία 
κα\ νά νοήσω ρ' έφερες ποιά εΐν’ Α δυστυχία' 
ρά δσο κι’άν ρ'/πίκρανες καρριά δέν ένθυρούραν 
ξυπνώ ρέ τήν αγάπη ρου 'ς τό στόρα καί κοιροΰραι.

σννείθισα νά ζώ ζωή ’ς τή λύπη βουτηγρένη, 
νά 'χω τή λύπη γ>ά χαρά, χαρά πού δέν πεθαίνει, 
άκόρα και 'ς τόν τάφο ρου τή λύπη γιά χαρά ρου 
θέ νά ζητώ αίώνια νά βρίσκεται σιρά ρον.

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΟΡΗΣ

Άπό λόύλουδα τ'Άπρίλη εΐν'ή οψις σου.πλασμένη 
κι’ άκτινοόολόει δλη άπό εύρορφιά κα\ χάρι 
’σάν τών'Αθηνών τ’ώραΐο κι’άργυρόφωτο φεγγάρι, 
ρ’άπό τήν τήν'ρατιάσου άλλη πιό πολλή εύρορφιά 

προβαίνει, 
τής ψυχής σου ή εύρορφιά.

Κι’ Λ όψι σου τ' Απρίλη 
τή δροσιά 'χει κα\ τή χάρι, 
άπό τοΰ θεού τά χείλη 
Λ ψυχή σου έχει πάρει 
ζηλερρένην εύωδιάΖκνΟΙηηη I. Κκλοβτΰηη,

------ ------------------------ ----ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ή λίαν ραλακίι ή λίαν θερρή κλίνη βλάπτει 

ίδίως τοΰς νέους.

Ή κλίνη ούτε πολύ ύψηλή ούτε πολύ χαρηλή 
πρέπει νά είναι. Αί ρετρίου ύψους εΐσί προτιρό 
τεραι.

Τό λευκόν χρώρα είναι σηρεΐον τής ρεγάλης κα 
θαριότητος.

Ή ΰγρασία τοΰ δωρατίου έπιφέρει πολλάς νό
σους, οιον καταρροάς, φευρατισρούς, ϊευραλγίας, 
παραλυσίας καί έν γένεί καχεξίαν.

Ή ύψηλή οίκία έχει καθαρώτερον άέρα καί άνα- 
κουφίζει τήν κεφαλήν, δταν δέ ή καί ρεσηρβρινή 
είναι έτι ύγιεινοτέρα.

Ό ρετά τοιχογραφιών θάλαρος διεγείρει άλλο- 
κότους φαντασίας ίδίως παρά τοϊς πυρέσσουσιν.

Όσον περισσότερον ήλιον δέχεται ή οίκία, το- 
σοΰτον ύγιεινοτέρα είναι, δι’ δπερ καί τό ψητόν- 
«σπίτι π οΰ δέν τό βλέπει ό ήλιοςτό 
βλέπει ό ΐατρόςο.

Τόδωράτιον τόν χειρώνα δέν πρέπει νά διατηρή- 
ται πολύ θερρόν, αλλά ν' άερίζηται.

Ή ζ ώ ν η ώς συσφίγγουσα τήν όσφύν καί ένδυ- 
ναροΰσα αύτήν είναι λίαν χρήσιρος.

Ή έντός τήςοίκίας περιδολή κατά τόν χειρώνα 
δέν πρέπει νά είναι βαρεία.

Εισερχόμενος είς τήν οίκίαν ρόνον τό βαρύ έν
δυμα άποδαλλε καΓμή γυμνόνου άμέσως.

Νύκτα κ’ ημέρα τρέχουνε πικρά τά δάκρυά ρας, 
άς είν’άρέτρητ’ οί καΰροί κ’οί πόνοι τής καρδιά ρας 

μέσα ’ς τά φιίλλα της βαθειά 
κρυρρέν’ είν’ ή χαρά ρας.

Άν μαύρη ροϊρα 'θέλησενά ζοΰρε χωριορένοι, 
άν βίζωσε'ς τά σπλάγχνα ρας λύπη φαρρακεμρένη, 

βαθειά ρεσ’ ’ς τήν καρδιά ρας 
θαρρέν*  είν’ ή χαρά ρας.

Τής πικραμένης ρας ζωής άνάρνησις γλυκεία 
άν μάς άπέμειν" έπ\ γής, ώς μόνη εύτυχία, 
ραζύ ρζαύτή ρέσ"ς τήν καρδιά,ώς λαμπερός άδάρας 

φεγγοόολεϊ ή χαρά μας.

Τί ζηλευτή τέτοια χαρά ρέ λύπη τεριασμένηί 
γλυκύτερη δέν βρίσκεται, δέν είνε άκουσμένη 

καί βρίσκεται αίώνια 'σάν τή σκιά μπροστά μας 
αύτή τής λύπης ή ζεστή, ή ζωντανή χαρά μας

'Απ' τή φουρτούνα ύστερα δσο γλυκειά ή γαλήνη, 
τόσο γλυκειά είν'ή χαρά, σάν φώς δπου δένσδύνει, 

Μαζύ μ’αύτήν γεννήθηκαν γλυκά τά δνειράρας. 
ραζύ μ’ αύτά είνε γραφτό να σόύση ή χαρά μας.
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ΟΙ ΕΝ ΜΟΝΑΣΩ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙ τη ΘΑΝΑΤΠ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

'Υπό ημερομηνίαν 1)13 Νοεμβρίου έπιστελλουσιν ήμΐν ίκ 
Μονάχου: Έν τή ίνταϋθα Ελληνική έκκλησή ίτελέσθη το 
παρελθόν Σάββατον. έπίσημον μνημόσυνου ύπέρ τής ψυχής 
τοΰ άποβιώσαντος Τσάρου. Έν τφ μέσφ τοΰ λαμπρώς κεν 
χοσμημένου ναοΰ μεγαλοπρεπές είχε στηθή πένθιμου ικρίωμα 
έπι τοΰ όποιου ίλαμπε τό στέμμα τών Τσάρων.

Κατά τήν νεκρώσιμου ακολουθίαν παρέστησαν ή A. Β. 
Ύψηλότης ό άντιβασιλεύς τής Βαυαρίας, ό διάδοχος πρίγ- 
κηψ Λουδοβίκος, μεθ’άπάντων τών πριγκίπων τής Βασ. 
Οικογένειας, ό άρχιδούξ ’Ιωσήφ Αυγουστίνος τής Αυστρίας, 
άπαντες οί ύπασπισται τών πριγκίπων, τό διπλωματικόν 
σώμα καί τά μέλη τής έλληνικής και ρωσσικής παροικίας.

Ώς αντιπρόσωπος τής πόλεως Μονάχου παρέστη ό δη
μοτικός σύμβουλος Άτλερ.

Ή επιμνημόσυνο? ακολουθία, χοροστατοϋντος τοΰ ελλη- 
νος αρχιμανδρίτου καί διδάκτορος τής φιλοσοφίας κ. Σακελ- 
λαροπούλου, έγένετο έπιβλη.Τικωτάτη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΊΗΣ »,ΦΥΣΕΟΣ“

Π. Σ. ΖΖάτρας. Φύλλα σάς άπεστείλαμεν μέχρις άριθ. 25 τα· 
χτικώς. Άπόροΰμεν διά παράπονά οαι. Γνωστοποιήσατε έλλείπον- 
τας αριθμούς, δπως άποστείλωμεν έκ νέου.—Κ. Ν'. Π. Kefxvfar. 

Σάς ενεγράψαμεν άπδ 15 παρελ. ’Οκτωβρίου, άπεστείλαμεν φύλλα. 
Άποστείλατε συνδρομήν σας. —τ Δ. Γ· Φ.. ΦιΛιατρά. Έπιστολαί 
σας μέ περιεχόμενα καί συνδρομήν σας έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν 
θερμώς. Συνδρομητάς Φύσεως καί 'Ημερολογίου ένεγράψαμεν συμ
φώνως δευτέρμ επιστολή σας. Ταχυδρομιχώς καθέκαστα. — Γ· 
Π. Α. Πειραιά. Δέν έδημοσιεύθη ώς ακατάλληλον. Σάς εχομεν 
απαντήσει πρδ τής έξελέγξεως, δσρν αφορά τδν τρόπον καί τδν 
χρόνον τών ίγκρινομένων — Ν. Γ. Κ. Λβνχασίαν. Μάλιστα. 
Συνδρομή σας'έλήφθη καί θά συμπεριληφθήτε εις κληρώσεις. Ήσυ- 
χεϊτε. — I. Γ. Γ. ΣπΖεσαες. 'Ος είδετε έδημοσιεύθη έν τή σιιρφ 
του ήσυχεϊτε. —Π. Μ. Σ. ’JrraWa. "Εχει καλώς συμφω- 
νοϋμεν, Έν παρόντι φύλλφ ευρίσκετε άπόδειξιν σας μετ’ άριθμοϋ 
λαχείου σας·, σάς ένεγράψαμεν διά .χρυσόδετον ημερολόγιου. 
— Δ. Π. Ka'ifor. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν προχθές 
ταχυδρομιχώς. — Α. Σ. Aaftvmtr. Έληφθη πονημάτων σας καί 
έδημοσιεύθη. Σάς έγράψαμεν.:— Κ. Λ. Λιωνίίιον, ’Επιστολή σας 
μέ επιταγήν έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. ’Αποδείξεις λαμβάνετε έν 
παρόντι φύλλφ, — Κ. Γ. ’A- Θεσσαλονίκην. ’Επιστολή σας έλή
φθη. "Εχει καλώς. Συνδρομητάς Ημερολογίου έγράψαμεν. Φύλλα 
αποστέλλομεν. Άναμένομεν ένεργείας σας. — Ε. Σ. Τνρναβον. 

’Επιστολή μετ’επιταγής-έλήφθή. Εΰχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν μετ’ 
άριθμοϋ λαχείου σας ευρίσκετε έν παρόντι φύλλφ. Άναμένομεν 
σημείωσιν καθυστε^ουμένων ώμιν φύλλων. — I. Δ. Γ. Βέροιαν. 

’Επιστολή σας μετά σημειώσεως συνδρομητών ήμερολογίου έλήφθη 
καί σάς εύχαριστοϋμεν. Προσεχώς θάσάς άποστείλωμεν τά τεύχη. Ή- 
συχεΐτε ειμεθα σύμφωνοι. — Κ. Δ. 'AJefavipeiar. ’Επιστολή 
καί επιταγή έλήφθη. ’’Εχει καλώς· Συμμορφωθησόμεθα ! Άπόδειξιν 
λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ — Ν. Ν. Βο-Ιον. ’Επιστολή καί πε
ριεχόμενα έλήφθησαν. "Εχει καλώς. Συμμορφωθησόμιθα. Εΰχαρι- 
στοϋμεν. — Ή·. Μ. Αάρισσαν. Έχει χαλώς. Διεύθυνσις διωρθώθη 
και είμεθα σύμφωνοι. Γ. Φ. Χάϊροζ ’Επιστολή έλήφθη. Σειρά 
Άθηνάς εστάλη έκ νέου καί άναμένομεν συνδρομάς. — Ά. Κ. 
Σέφιαν. ’Επιστολή μετά συναλλαγματικής έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν 
γράφομεν· — Γ. Φ. Γαργαϊκένους. ’Επιστολή έλήφθη. "Εχει χα
λώς. Εΰχαριστοΰμεν. Σάς ένεγράψαμεν διά. δύο ετι ήμερολόγια. 
Γράφομεν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
38. Αίνιγμα.

Καθώς είμαι, είμαι γράμμα.
, .'Ay μοΰ αφαιρέσης γράμμα, 

Έγώ μένω πάλιν γράμμα.
39. Διπλή ’Ακροστεχίς.

Τά αρχικά γράμματα τών ζητουμένων λέξεων άποτελοϋσι τδ 
ονομα κράτους, τά δέ τελικά ποταμοΰ. Διά τών λέξεων τούτων δη- 
λοΰνται κατά σειράν 1) Ήρως τής Τρφάδος· 2) Πόλις τής Εδ- 
βοίας· 3) θηρίον 4) ’Αντωνυμία*  5) Ποιητής αρχαίος.

40. Μυθολογική ’λκροστιχίς.
Έκ τών αρχικών γραμμάτων 11 μυθολογικών θεοτήτων σχημά

τισαν τδ άνομα βασιλέως, δστις έφονεύθηπρώτος κατά τδν Τρωϊκδν 
πόλεμον.

TOY ΕΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΥΠΟ

ΦΡ ΠΡΙΝΤΕΖΗ
(■Έτος πρώτον)

Προσεχώς έκδίδοται δλως έκτακτον καϊ πρωτό
τυπον ΊΕΙμερολόγιον τΛς ,,Φΰόεως**  έξ 20 καί 
πλέον τυπογραφικών φύλλων, δπερ θά κουρΰται 
έκ 50 καλλιτεχνικών είκόνων φιλοκάλως έκτετνπω- 
ρένον έπί λείου καΥ καλοΰ χάρτου και θά διαι- 
ρήται είς 5 μέρη.

Ή τιμή, αύτοΰ ώρίσθη, διά τοΰς συνδρομητάς 
της ,,Φύσεως“.

Τ&ν μεν χρυσόδετων δρ. 3 
Τ&ν δε άκλών . δρ. 9

γνωστοποίησης

ΠαρακαλοΟνται πάντες, δσοι έλαβον άγγελίας τοΰ 
Ημερολογίου τής «φύσεως», δπως ευαρεστούμενοι, έ- 
πιστρέψωσι ταύτας τη Διευθύνσει τής «Φύσεως», (να 
κανονίση έγκαίρως τάς άποστολάς τών τευχών, καθότι 
ή έκτύπωσις έγγίζει τδ πέρας.

ΊΙ Διεύβυνόις
Τιβλιοπωλειον’’ ”

Α· Γ- ΓΑΛΑΝΟΎ
’Αθηναι όδύς Σταβίου. *Αρ.  57

ΝΕΜ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
,Ανέχδοτα ίργα.—Δημητρίου Κ. Παπαρρηγοπούλονήτοι 

πεζά—χαρακτήρες—ποιήσεις ίπί καλοΰ χάρτου. Σελ. 176.
Sp. 2-.

©εό?, ΰπό Βίκτωρος Οΰγχώ, μετάφρασις Ήλ. I. Οίκονο- 
μοπούλου.Σελ. 216. . . . .... . δρ. 3^.

‘Ιστορία Μεγ. ’Αλεξάνδρου, ύπό Τρ. Εύαγγελίδου.Σιλ. 
280 ......... · ..... . . δρ.2-.

’Ιστορία^“Οδωνοζ. Συγγραφιΐσα ύπό Τρ. Εύαγγελίδου. 
Σελ. 848 σχ. >μετα 50 είκόνων......................... δρ. 7 — .

’Ιστορία Μεγάλου Νααολίοντοξ, ύπό Reger Peyre μι- 
τάφρασις Τ. Εύαγγελίδου μετά 50 εικόνων. Σελ. 752. 

δρ. 6 — .
Έργάται rf>s θαλάσσης, ύπό Βίκτωρος Ούγκώ, μετά· 

φρασις Άλ. Σκαλίδου. Σχήμ. 16ον σελ. 526 . . δρ.3—.
Τά ανωτέρω άποστέλλονται τφ αίτοΰντι έλεΰθερα ταχ. 

τελών.

ΕΚ τον ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


