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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΪ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΣΜΟΙ
(συνέχεια καί τέλος)

Άλλ’ οί πλέον διάπυροι άστέρες είναι καί οί διατρέχοντες
τό στάδιον της πρώτης αύτών άναπτυξεως, ήτοι την πρώτην
ηλικίαν, είναι δέ συγχρόνως καί οίχημικώς άπλούατεροι'
άρα τά εν αύτοίς χημικά
στοιχεία είναι οί πρώτοι αν
τιπρόσωποι τοΰ άνοργάνου
κόσμου.
Τά στοιχεία ταϋτα είναι
κατ’ έξοχήν τό Ύδρογόνον,
έκ δέ τδν μετάλλων κυρίως
τό νάτριον καί τό μαγνή
σιον.
Οί ψυχρότεροι δέ των
αστέρων είναι καί μεταγενέ
στεροι καί χημικώς, συνθετώτεροι. Τούτων δέ οί μέν άποτελοϋνται έκ πυρήνος οιαπύρου καί ατμόσφαιρας άερομόρφου, έν οίς τό ύδρογόνον
κατά μικρόν έκλείπει, τά δέ
μεταλλικά στοιχεία βαίνουσιν αυξανόμενα καί κατά τδ
ποσόν καί κατά τήν ποικιλί
αν οί δέ τών αστέρων τούτων
είναι ίτι μάλλον ψυχρότεροι
καί πυκνότεροι, τδ έν αύτοίς
ύδρογόνον δλοτελώς εκλείπει,
ώς αυθύπαρκτου στοιχείον,
τά δέ λοιπά χημικά στοι
χεία ού μόνον πολλαπλασιά
ζοντας άλλά καί άρχονται
ένούμενα εις πληθύν χημι
κών ενώσεων, αΐτινες απο
τελούσε τδν στερεόν φλοιον
των αστέρων τούτων. Τοιοΰτος άστήρ είναι καί ή ήμετέρα γη.
Προχωροϋντες έτι περαιτέρω, τ ε. έρευνώντες τήν ιστορίαν
τής γής, βλέπομεν, δτι ή ποικιλία τών χημικών πλέον ένώσεων έπί τοσοϋτον αυξάνεται, έφ
* όσον άνιρχόμεθα είς τάς
νεωτέρας γεωλογικές περιόδους.

Ούτω κατά τάς πρώτας έποχάς τοϋ σχηματισμού τού
γήινου φλοιού, ήτοι κατά τάς άρχάς τοΰ άρχαιολιθικοΰ αίώνος, άπαντώσι μέν διάφοροι ένώσεις άποτελοϋσαι τά πυ
ριγενή τότε πετρώματα, λείπουσιν όμως καθ' ολοκληρίαν αί
ποικίλαι χημικαί συνθέσεις τών κυρίως κρυσταλλογενών ορυ
κτών. Ταΰτα άπαντώμεν βραδύτερον, καθ’ήν έποχήν τό
εΐσέτι ύπολειπδμενον ύδρογόνον τής γηίνου άτμοσφαίραι
ένοΰται μετά τοΰ οξυγόνου
είς ύ δ ω ρ, παρουσιάζοντας
δέ τοιαΰτα ύδατογενή ορυ
κτά κατά τήν περμικήν ιδίως
ξιάπλασιν καί έφεξής, οπότε
προς σχηματισμόν αυτών
λαμβάνουσι χώραν ποικίλαι
χημικαί αντιδράσεις, συνεργοΰντος πρός τοϋτο τοΰ ύδατος.
Έν τή άρχαίφ εκείνη της
γής ατμόσφαιρα αιωρεΐται
ώς διόξείδιον άνθρακος καί τδ
ανθρακικόν στοιχείον,
όπερ φαίνεται μέν, ότι ύπάρχει έν ποσότητι έλαχίστη καί
> έν τοϊς άστροις τής πρώτης
ηλικίας, άλλά τδ όποιον ά
φθονε! ιδίως κατά τήν προ
/' τής λιθανθρακοφόρου περί
οδον.
Τδ ανθρακικόν τοϋτο στοι
χείου προσκταται ιδιότητας
χημικής συγγένειας ποικιλό
τητας καί θαυμάσιους, άς
«ήμερον ή θεωρητική Χημεία
διά διαφόρων υποθέσεων ζη
τεί νά έξηγήση, εχον δέ τάς
ιδιότητας ταύτας κατέρχεται
είς τόν χημικόν αγώνα καί
αποτελεί ένώσεις τά μάλιστα
πολύπλοκους , ήτοι ένώσεις
όργανικάς, άποτελούσας νέαν φάσιν φυσικής έξελίξεως τοΰ άνοργάνου κόσμου, Ή νέα αΰτη φυσική έξέλιξες φθάνει τδ άνώτατον σημείον κατά τήν τριτογενή ή
, τεταρτογενή περίοδον, ότε ό οργανικός κόσμος έγέννησε τδν
άνθρωπον.
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Δυνάμεθα Ιτι περαιτέρω νά προχωρήσωμεν. ήτοι νά μεταβώμεν άπό τής γή; είς τήν σελήνην. Ένταΰθα βλέπομεν
ότι ή ψϋξι; προεχώρησε μέχρι τοϋ χέντρου ίσως, έν άλλαι;
λέξεσιν αί χημικά! συνθέσεις κατέχουσιν όλον αύτή; τόν όγ
κον. ’Επίσης τό ύδωρ καί ό άήρ ή τό πλεΐστον μέρο; τούτου
ήνώθη χημιχώς μετά τή; έπιφανείας τή; σελήνης, ό δέ ορ
γανικός κόσμο; ίπανήλθεν εές τήν μητρικήν αύτοϋ άνόργανον
ύλην. Έντεΰθεν ή περίοδο; αύτη τή; ίξελίξεω; τής ύλη; δύ
ναται νά χαραχτηρισθή ώ; οπισθοδρόμησες, ήτοι τάσι; πρό;
επάνοδον εί; τήν αρχικήν αύτής μορφήν. Έάν. τοΰτο λάβη
χώραν, αύτό δυνάμεθα νά όνομάσωμεν καταστροφήν τοΰ
κόσμου, διότι ή έν τή φύσει καταστροφή είναι απλώς χημική
άλλοίωσις.
"Οπως δέ τό ένόργανον,όν όπως έπανέλθη εί; τήν άνόργα
νον κατάστασιν, πρέπει ν άπ οθά ν η , ούτως άναλόγω;
όπως ή ανόργανο; ύλη έπανέλθη εί; τήν άρχιχήν αΰτοΰ
άπλόυστέραν κατάστασιν,πρέπει νά θερμανθή, δτε πάσα χη
μική ?νωσι; καθίσταται χημικώς άπλουστέρα. Ή ύπό τής θερ
μότατος άποσύνθεσι; αύτη είναι ή τοΰ χημικοΰ Deville
Dissociation (=άφκιτερισμό;). Ό άφαιτερισμός, όστις εί
ναι οδό; άντίστροφο; έκείνη;, ήν ήκολούθησεν ή τή; άνοργάνόυ ύλη; έξέλιξιςι δύναται νά όνομασθή θάνατο; τοΰ
άνοργάνου. κόσμου.
χ
Έφ’ όσον λοιπόν οί αστέρες ήλικιοΰνται καί ψύχονται,
έπί τοσοΰτον έκ τόν αρχικών στοιχείων Εξελίσσονται νέα.
Πάντων δέ τών χημικών στοιχείων άπλούστατον είναι τό
υδρογόνου, άπαντών άφθονον χατά τήν άρχέγονον τής ύλη;
κατάστασιν. Τό ύδρογόνον λοιπόν είναι έν τφ άνοργάνφ
κόσμφ Ο,τι ή άμοιβχ; ίν τφ ζωΐχώ.
'Εντεύθεν άρα, όπως έχωμεν έλξιν παγκόσμιον, ούτως
έχομεν καί παγκόσμιον έξέλιξιν. Δικαίως δέ
όσην σημασίαν ΰψίστην έχουσιν άμφότεροι οί φυσικοί ούτοι
νόμοι εις τήν τοϋ σύμπαντο; καθολικήν οικονομίαν, τοσαύτην τιμήν οφείλει τό άνθρώπινον πνεΰμα εΐς τά; δύο δαι
μόνια; αΰτοΰ ίκφάνσεις, εί; τόν Νεύτωνα καί τόν Δαρβΐνον.
{’Er

Η ΦΥΕΙΣ

Η ΦΥ&1Ε
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ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΗΤΟΣ
Τά έντομα, ώ; έκ τής πληθύος τών άποτελούντων αύτά
.ειδών, τών μεταμορφώσεων τά; όποια; ΰφίστανται, e ως
όνου λάβωσι τήν τελείαν αύτών μορφήν, τή; ποικιλία; καί
τη; ζωηρότήτος τών χρωμάτων, δι’ ών είσίν Ιστολισμένα,
καί πρό τών όποιων πολλάκις μένομεν έκθαμβοι,πρό; τούτοι;
δέ Ινεκα τών καταστροφών, τάς όποία; ούχί σπανίω; έπιφέρουσιν έπι τών προμηθειών μας, τή; ξυλική;, τών οικιών
μα; κλπ. άλλ- ίδίφ διά τά περιεργότατα αύτών ήθη καί
έθιμα, τό εί; μέγιστον βαθμόν άνεπτυγμένον ένστικτόν των,
τά; φροντίδα; τω» περί έξασφαλίσεω; τή; ζωή; τών εαυτών
τέκνων, άποτελοΰσιν Εν τών εύρυτέρων πεδίων Ερεύνη;, διά
τόν έπιστήμονα χαί είνε μία τών σπουδαιοτέρων υποδιαι
ρέσεων έντφ βασιλείφ τώνζφων.
Μεταξύ τών Εντόμων ύπάρχουσι τάξει; τινε; τούτων, ζώσαι κοινονικώ; ύπό τοιαύτην αρμονίαν καί κανονικότητα,
ώστε πολλαί κοινωνίαι ανθρώπων ήθελον ώχριάσει απέναντι
αύτών.
Μία τών κοινωνικώς βιούντων τοιούτων τάξεων έντόμων
είνε χαί οί τέρμητίδ,ών τά ήθη καί έθιμα θέλουσι μά; άπασχολήσει έν τοί; έξής.
Οί τέρμητες, οί και λευκοί μήρμυκε; ονομαζόμενοι συνή
θως, καίπερ μηδεμίαν σχέσιν έχοντε; πρό; τού; μήρμυκ
;,
*
άνήκουσιν εί; τήν κλάσιν τών έντόμων καί εί; τήν τάξιν
τών νευροπτέρων, προύκάλεσαν δέ τήν προσοχήν τών ανθρώ
πων άπό πολλοϋ, καί έγένοντο άντικείμενον Ερεύνη; διά τού;
Επιστήμονας, πρώτον μέν ένεκα τών καταστροφών, ών γί-

νοντοα πρόξινοι τοΐ; άνθρωποι;, διύτιρον Si ώς ίκ τών
πάθη; προσοχή; άξιων ήθών καί Εθίμων των.
Οί τέρμητες διαιρούνται «ί; πολλά ιΐδη, ών τά πλεΐστα
ζώσιν «ί; τάς τροπικά; χώρα;, δύο δέ χαί μόνον είδη τού
των άπαντώοι χαί sc; την Ευρώπην, ώ; π. χ. si; την μισημβρινήν Γαλλίαν, 8που χαί Εμιλίτήθησαν ύπό τοϋ Lespes
περί τά τέλη τοϋ παριλθόγτο; αΐώνο;. Τά ζφα ταΰτα ζώσι
χοινονιχώ;, κατασκί'·άζωντα τά; χρύπτα; αύτών ίντός τοϋ
κορμού τών γιγηρακότων δένδρων, ούχί δέ σπανίω; χαί έν
τός τών δοκών τη; στέγη; τών οικοδομημάτων, χαταότρίφοντα τέλιον αύτά, μη φ<ιδόμινα, ιίμη τοϋ Εξωτερικού
λεπτού στρώματος, auvtntitf, τοϋ όποιου συνηθίστατα γίνον
ται πρόξενοι τη; κατερειπώσεως των οικοδομημάτων,ώ; παρετηρήθη τοΰτο εί; τάς πόλει; Rochelie, Rocheffort. χλπ.
εί; άς πολλά οικοδομήματα κατέπεσαν χαΐ οί κάτοικοι ήνα ·
γχάσθησαν πρός πρόληψιν τούτων, νά περιβάλωσι διά ψευ
δαργύρου τών οικιών των, τά; δοκούς.
Μετά τούς Εύρωπαίους Τέρμητα; εχομεν χαί τούς ’Αφρι
κανούς, ου; ό Smethman επί τόπου έξήτασε, χαί ίδί^ Ιν
είδος αύτών, τού; μαχίμους. Ούτοι χατά τόν Smethman
πχρουσιάζουσιν όλως ιδιότροπα, άλλ
*
άμα καί πε,ριεργότατα
ήθη και έθιμα. Τά; φωλεά; των κατασκευάζουσιν έπί πη
λώδους εδάφους χαί έκ πηλοϋ, εις σχήμα κωνικόν, ύψους 3-4
μέτρων χαΐ μετά τοσαύτη; στερεότητος, ώστε τό βάρος α
γρίου ταύρου ίθαγενοΰ; άνερχομενου έπ’ αύτών νά μη τά;
χαταρρίπτη : τοΰτο συχνάχι; παρετηρήθη συμβαϊνον, ούχί
βεβαίως άνευ ίκπληξεως. Περί τη; αντοχή; δέ τούτων καί
αύτός ό Smethman διηγείται, ότι άνήλθε μετά τών συν
τρόφων του,όπως παρατηρήσωσι μή πλοΐόν τι έπλησίαζε προ;
αύτού;, χαΐ ούδεμία έπήλθεν εί; τά; φωλεά; βλάβη. Καί
περί της χωρητιχότητό; των δέ λέγει, ότε ίτοποθετήθη ποτέ
μεταξύ αύτών χαί ίνήδρευσε χάριν κυνηγιού.
Τάς χωνοειδείς ταύτας φωλεά; διαιροΰσιν οί τέρμητες εί;
δύο διαμερίσματα, έν τφ μέσφ δ’ αύτών τοποθετοΰσιν Επι
μήκη θολωτήν κυψέλην, μήκους 0,25 μ., έν φ ένοιαιτάται
τό βασιλιχόν ζεύγος, χαί πέριξ ταύτης υπολείπεται χώρος,
όστις προώρισται διά τήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλικού ζεύγους.
Εΐ; τό άνωθεν δέ της χυψέλης ταύτης μέρο; ύπάρχουσιν. αί
άποθηκαι πλήρεις γόμμας χαί λοιπών ξηρών φυτικών χυμών,
ούς συλλέγουσιν οί έργάται χάριν τοΰ βασιλικού ζεύγους.
Εΐ; τήν περίμετρον τής φωλεάς, κατασκευάζονται κυψελί
δες άλλαι εις μέγεθος κεφαλή; παεδό;, έπί σκοπφ τή; τοποθετήσεως τών άεννάω; ύπό τής βασιλίσση; τικτομένων ώών.
Αί δε χυψελίδες αύται, αίτινε; είσίν, ώς δωμάτια, χατασκευασαέναι, αερίζονται τακτιχώς χαί έπί τέλους έν αύταϊς
άνατρέφοντάι οί έχκολαπτόμενοι σχώληχεςΕί; τό άνω διαμέρισμα ένδιαιτάται τό σμήνος τών έργατών τή; κυψέλης, οίτινε; ΐχουσι μήκος 0,005 χαί οί στρατιώται, ϊχοντε; μήχο; 0,010 χαί βάρος όσον 10 έργάται,
Επίση; δε χαί οί ουδέτεροι τέρμητες, εχοντε; μήχο; 0,018
χαί βάρος, όσον 30 έργάται.
Κατά τόν Quatrefages, ή βασιλική κυψέλη περιλαμβά
νει ϊν χαί μόνον ζεύγος, τό βασιλιχόν, όπιρ άφροντι έντελώ; είνε αντικείμενου ένδελεχοΰ; μερίμνης χαΐ τρυφεροτάτων περιποιήσεων τών περί αύτο Εργατών, περιφε
ρόμενων χατά χιλιάδα; πρός περισυλλογήν τροφίμων τών
μέν, χαί τών λοιπών άσχολουμένων περί τήν έπιμελή
ίξασφάλισιν έν ταΐ; έπί τοΰτο χυψελίσιν τών ώών τή; βα
σιλίσση;, ήτινι χαί τάς πλείου; προσφέρουσι περιποιήσεις,
ώ; εκ τε τοΰ γένους αύτή; χαί τή; θέσεω;, εί; ήν εύρίσχιται . Τάς τρυφερά; όμως ταύτας περιποιήσεις καί τήν
Ενδελεχή περί τοΰ βασιλικού ζεύγους μέριμναν τών έργαών, Εξαγοράζει διά τοΰ διαρκούς έντό; τή; κυψελίδο; πε
ριορισμού, καθ’ όσον αί θύραι κάί τά παράθυρα τοϋ θαλά
μου τής Α. Μ. αρκετή; εύρύτητος, διά τού; ίργάτα;
εισί πολύ στενά διά τό βασιλικόν ζεϋγο; καί ΐδίιγ διά
τήν βασίλισσαν, ώς έχ τή;, ώ; προείρηται, διευρύνσεω; τή; χοιλία; τη; εί; όγκον δισχιλιάκι; μείζονα τοϋ

αρχικού. Είνε άληθες, ότε δέν Εμποδίζεται 4» τοϋ όγκου του
τό άρρεν νά έζερχηται, ούχ ’ ήττον προτιμά τήν παρά τή
σεπτή Άνάσση παραμονήν του Εκ λόγων, οΰ; κανονίζει ή
ύψηλή αύτών αβρότης;
Έίπομεν. ότι ή βασίλισσα άρκεΐται είς τό να γενν£ άδιακόπω; ώά έντό; τής κυψελίδο;, τοΰτο όμως δέν πρέπει νά
έφελχύση τήν περιέργειαν ήμών μεγάλως, καθόσον αύτη τυγ
χάνει, ώ; ή μέλισσα, μήτηρ πάντων τών ύποτελών ύπηκόων
τη; Οί λόγοι ούτοι είσίν ικανοί νά ίξηγήσωσιν ήμΐν, διατί
τό σώμα αύτής άπαν καθίσταται ωοθήκη καί διατί παρα
τηρούνται αί άδιάλειπται συστολαί καί διαστολαί αύτοϋ προ;
ωοτοκίαν. 'Αρκείνά σημειώσωμεν, ότι χατά λεπτόν πλέον
τών 60 ώών γεννφ, ήτοι πλέον τών 80,000 καθ' έχάστην,
έξ ών Εκκολάπτονται ισάριθμοι σκώληκες, τρεφόμενοι διά
μηκύτων, πέριξ τών φωλεών αύτών φυομένων, όπως πείσωμεν περί τή; μεγάλη; τή; βασιλίσση; ταύτης άποστολή;.

Τυφών.

ΜΕΧΡΙ ΠΑΤΡίΙΝ

t

Οί ’Εθνικοί αγώνες έν'Πάτροις μοΰ άνέμνησαν εν
δόξους Ιστορικά; σελίδας τής πατρίδος ήμών καί ούχί
πολύ αδίκως εΰοισκόμην λίαν εγκαίρως παρά τήν υσπλιγγα.
,
Ήτο 7ή~ ωρα Π. Μ.-τή 22α Μαΐοο, οτε άπειρον
πλήθος συνωθεΤτο είς τά Τ ψ η λ ά Ά λ ώ ν ι ο διά τάς
ποδηλατοδρομίας. Σύγχυσις καί αταξία έπεκράτησεν ώς
έπί τό πολύ, άλλά τέλος διεξήχθησαν καλώς. 'Η άρχή
έγένετο. Τάς ελλείψεις διόρθωση ό χρόνος όεόαίως. Οί
περισσότεροι τών ποδηλατών ένεκα τής ανωμάλου όδοΰ
άπώλεσαν τήν ισορροπίαν των. Ό καύοων δέ τοΰ ήλιου
κατετυράννει αδυσώπητος τούς πάντας.
Μ. Μ.. Πβνιχρότης καί στενοχώρια, λιτότης καί σεμνότης είνε αί πρώται εντυπώσεις έκ τοϋ Γυμναστηρίου
εντός τοΰ οποίου ένεθνλακώθησαν ΰπερδισχίλιοι θεαταί.
Πλατεία δέ ολίγων τετραγωνικών μέτρων διατίθεται δι’
αγώνας μάλλον Λιλληπουντίων. Φαίνεται άνεξήγητον
διατί οί αρμόδιοι φοόοΰνται τό φώς καί τάςέξοχάς, τούς
ανοικτούς χώρους, ϊνα όλος ό κόομος βλέπη τούς αγώ
νας. Ό κόσμος προσέρχεται άθρόος. Ό ύψούμενος άνθρωποστιόαγμός έπί έξεδρών διαποικιλόμενος ύπό άλεξηλίων καί ριπιδιων, καλλονών καί άσχημοτήτων,αναμένει
έναγωνίως τήν πτώσιν τής υσπλιγγος. Ό πρόχειρος λόγος
τοΰ δημοφιλεοτάτου προέδρου κ. Κορύλλου έπιφέρει άκραν
σιγήν. Ούτος ζητεί αύοτηράν τήν κρίσιντών έπαϊόντων
έπί τών αγώνων, υμνεί τά αγαθά τά έκ τής Γυμναστικής
καί άφίνει κεχηνεΐον ένα θορυβούντο δι’ένός βροντώδους
«σκασμός». ’Ανακρούεται ό έθνικός ύμνος καί ψάλλεται
ό γλυκύς τού Σ λλόγου τόιοΰτος. Ή μουσική τοΰ
συλλόγου παρουσιάζει μοναδικόν φαινόμενον παρ’ ήρίν.
Αυτή συνιστάται έκ μελών .τοΰ συλλόγου καί ερασιτεχνών
δικηγόρων, μαθητών, καταστηματαρχών κ. λ., κ.κ. τοΰ
ομίλου Φιλομούσων καί τί Βάνθα ! πρώτης δυνάμεως.
Τό άλμα διαδέχονται αί έπί τών μονόζύγων, διζύγων
και κρίκων ασκήσεις. Θαυμάζει τις τά έπί διετίαν κα•τορθώματα τοΰ συλλόγου. Πάντες οί άγωνισταί ασκούν
ται θαυμασίως καί πνβυοτιώσιν ούτοι, διότι λαμβάνουσί
μέρος όλοι είς όλα τά γυμνάσματα, περί τούς 12 ή 15
ίντες. Άπό γυμνάσματος είς γύμνασμα ή άνθρωποπαλίρροια έπαπειλεϊ κινδύνους. Οί όλίγοτ έπί τής πλατείας
έμποδίζουσι τούς καθημένους. ΟΙ κοσμήτορες κοπιώσιν
έπί μάτην νά άναχαιτίσωσι τόν βοΰν. Τέλος ό κ. Σοΰτερ
διά 40 εταίρων δεικνύει είς τάς συντακτικός ασκήσεις
ότι εινε ό πρώτος γυμναστής έν Έλλάδι. Μοΰ αποσπά
τήν προσοχήν έπιγραφή τις «Συναρωγοί». Εινε δεσποι
νίδες μέλη τοΰ συλλόγου, λίαν σατανική έπινόησις καί

άξια μιμήαεως.Έν Πάτραις αΐ μητέρεο φέρουσιν έχ τοΰ'
ώτός τά τέκνα των εΐς τόν κ. ίοΟτ.ρ. At άδελφαί μικτηρίξουσϊ τούς μή γυμναζόμενους αδελφούς. Αί Πάτραι
γυμνάζονται καί δέν θά βραδύνουν καί νά αγωνίζονται.
Αί γυμναστικοί αύται εξετάσεις συντελοΰσι μεγάλως είς
τήν διάδοσιν τής γυμναστικής καί μάλιστα έν έξοχαϊς καί
άπεριορίστω χώρω τελούμενοι.

Καρνέων.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟΝ
’Ητο Μάιος, ή νεότης τοΰ Ενιαυτού, ό μήν τής ποιήσεω;
χαί τών άνθέων, τών πόθων χαί τοϋ έρωτος. Ό πράσινο;
τή; γή; πέπλος, καλύπτει νωχελώ; τά; Εκτάσεις. Ό ουρανό;
αίθριο; κοτοπτρίζει τήν θάλασσαν ήρέμφς έξηπλωμένην καί
τό έλαφρον κΰμα πλήσσει τόν αίγιαλόν. Ή φύσις γελφ, τό
σύμπαν χαίρει. Τό πτηνόν διασχίζον τού; αιθέρα; ζητεί τήν
φωλεάν τοΰ χαρίεντω; άδον, τό δέ διαυγές πνεΰμα τοϋ ευ
αίσθητου θνητού υμνεί τήν φύσιν καί τόν δημιουργόν διά τοΰ
έπους, ώς τό διαυγές ρυάχιον διά τοΰ γλυκυτάτου φλοίσβου
του.
Vita beata starsi alia villa feliciti non conosciuta:
λέγει που ό ’Ιταλός συγγραφεΰς τοΰ 15®υαίώνο; Leon Ba
tista Alberti- Ούχ’ ήτϊον ευδαίμων ή ζωή ή νησιωτική,
προσθέτω Εγώ εί; τάς ωραία; ταύτας καί αληθείς λέξεις τοΰ
Άλβέρτη, καί δή έν τφ μηνί τφ μυροβόλφ, τφ ποιητικωτάτφ Μαίω.
■· *

Ή Μύκονο; άπέχει δίωρον τής Σύρου. Είναι νήσο; ζραναή μέν άλλά γλυκεία, ούχί καρποφόρος, πλήν άνθοστεφής.
’Εκτάσεις πιφυτευμένα; καί γαία; καλλιεργησίμους δέν βλέ- ·
πει τι; έκεϊ, κηπάρια όμως αρκετά ό Επισκέπτη; θαυμάζει.
Αί άμπελοι τοΰ θείου Διονύσου δέν ΰστεροϋσι καί αί βότρυ;
άρκιτόν περιέχουσι τό νάμα είς τού; καλοκάγαθου; κατοίκου;
τής φίλη; νήσου. "Ήθη χαί τρόποι άπλοι, έθιμα νησιωτικά
καί αφελή, περιβολή άπέριττο; καί κόσμια, άνατροφή ίπιμεμελημένη καί απροσποίητος. ’Ιδού ή περιγραφή τών πολλών
κατοίκων τής νήσου.
• *
»
ΤΗτο Μάιος! Έγνώριζρν τήν νήσον καί προηγουμένως· διά
τοΰτο άπεφάσισα νά διελθω τόν Μάΐον τοϋ 1891 ίκεΐ. "Αλ
λως τε ούδόλω; δύσκολου διά τούς., έν Σύρφ οίκοΰντας, εν
ταξείδιον διά τινα τών πέρξ νήσων, πολλφ δέ μάλλον, διά
τήν Μύκονον, μεθ’ ής ή ίκ Σύρου συγκοινωνία καθημερινή.
Τότε διέμενον Εν Σύρφ.
Μάϊο'ς εί; νήσον είναι μία άπόλάυσις. άληθή;.'Μακράν τή;
τύρβης καί τοΰ θορύβου τή; μεγαλουπόλεως, διέρχεται τι;
ώρα; μακάριας καί απολαυστικά; Εκεί. Ό έν είδει πετάλου,
λιμήν τή; καλή; νήσου φυλάττει άρκετά πλοιάρια καί λέμ
βου; καί αλιευτικά, Εν οί; χαΐ τοϋ φίλου μου κ. Γρυπάρη,
άλιέω; έκ τών πρώτων τή; νήσου, όσον εύγενοΰ; και φιλό
ξενου. ’Αλιεύ; φιλών καλών ό κ. Γρυπάρης, αλιεύς ιχθύων
καλών καί άφθονων Επίσης. Άν οί εύγενεΐ; τρόποι και ή
ευάρεστο; τοϋ άνδρός άναστροφή Ελκύουσι τόν γνωστόν καί
τόν ξένον, ή περί τήν αλιείαν δεξιότη; καί τέχνη Ελκύουν
τού; ίχθύα; εί; τά δίκτυά τοΰ εύπατρίδου Γρυπάρη.
Ίχθύε; άφθονοι καί παμμεγέθεις, άγοράζονται πριν έξαχ—
θώσι καί άσπαιροντε; έτι. Ένφ ημείς οί έν ταΐς πόλεσι σπα
νίω; τρώγομεν ίχθύα; μόλις άλιευθέντας. *Ή^ άν τού; επ—
τύχωμεν, θά ώσιν απροσπέλαστοι διά τήν τ ι μ ή ν των !
* *
’ » ’·
Αύρα παραθαλασσία καί ίώδιον πληρροΰσι τήν χαλήν νή
σον . Ή όρεξι; είναι διπλάσιά έκεϊ. Ή δέ διάθεσι; και ή ευ
θυμία άσυγκρίτως πολλφ ύπέρτεράι τών τή; πόλεως. Ζή τις
έκεϊ μακράν τής συναλλαγή; καί τή; άγυρτίας, τών παθών
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καί τοΰ φθόνου, τοΰ συμφέροντος καί τής απάτης, τοΰ ονεί
δους καί τής χλεύης. Έκεί ή αφελής καί. ωραία ξανθή ή
καστανόχρους ή μελαγχροινή Μυκονία, κατερχομένη είς τήν
παραλίαν περί τήν Δύσιν τοΰ ποιητικωτάτου φοέβου, καθ'
ήν δ όρέζων παριστ? λαμπροτεραν τήν δψεν καί συναντώσα
σε, χαριέντως καί γλυκέως καί άγνώς θα μειδιάση, θά μεεδεάση ναί, διότι είδε σε τόν ξένον έν τή μεκρά πατρίδε της,
ζητοΰντα τοϋ βίου τήν γαλήνην καί τήν ηρεμίαν.
Μετά τό νησιωτικόν δεΐπνον, όπιρ χιλιάκις προτιμώ του
μάλλον λουχουλλίίου Souper αθηναϊκού ή Συριανού μεγάρου,
θ’ άκούσγι τες τόν ήχον τοΰ περιπαθούς αύλού καί τής συμ
παθούς κιθάρας, συνοδευοντα τό άσμα ομίλου καλών νεανιών,
πρό τοΰ οίκου τής προσφιλούς, τής καρδίας των, μακρότερον
δε τό Βακχικόν τραγούδι φίλων εύθνμούντων ίν αδελφική
συμπνοίςε καί διαχυσει καί υπό τήν ίπήρειαν τού νέκταρος
τής πατρίδος των διατελούντων.
« *
. »

“Ημην τότε, ώ; εεπον, κάτοικος Σύρου καί μοί ήτον εύ
κολος ή μετάβασις είς τας γειτονικά; νήσους, άλλως τε καί
το πνεύμα τότε ήττον κεκοπιακός έδύνατο ν’ απόλαυση κάλλιον τά θέλγητρα του ευλογημένου έκείνου βίου, τό δέ σώμα
ισχυρότερου άντέσχεν εις τό νά μένή χωρίς άναπαύσεως άρκετάς νύκτας, μόνον καί μόνον διά ν’ άπολαμβάνη τήν
εΰχαρίστησιν τής νησιωτικής ζωής.
Άλλά,παρήλθεν ή έποχή τών ευτυχών καί αλησμόνητων
έκείνων ήμερών. Ήδη ό όρίζων είναι ήττον αίθριος δι
* ίμέ!
θά δυνηθώ τάχα νά εΰρω άνακούφισιν είς πλησίον ίνταϋθα νήσον, τόν Πόρον ή τήν Αίγιναν, τά Μέθανα ή τήν 'Ύδραν ; Θά συναντήσω έκεϊ γλυκείς έπίσής οφθαλμούς καί
οΰτω χαρεέσσας μορφάς ; Καί όταν άπέλθω θά χύσω έν δά
κρυ διά τόν σκληρόν άποχωρίβμ,ον άπό τίνος τών....... νήσων
τούτων
Μετά τόν αποχωρισμόν τέλος θά χαράζω δύο γραμμάς,
καί μετά πάροδον τριών μάλιστα Μαίων έτι, διά τήν δια
μονήν μου είς τήν Αίγιναν, τόν Πόρον, τήν “Γοραν, τά Μέ
θανα ;
Ιδού τό ζήτημα !
Πειραιεΰς.

Γ. Α. Πολίτης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΓ
ΕΙΙΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ

«ΦΥΣΕΩΣ» ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
*
(Συνέχεια

ίδε προηγ. ψύλλον.)

Έν τή λέσχη λ. χ. καί εις τά διάφορα κέντρα δέν συνηντήσαμεν όσους ήλπίζομεν ομογενείς, εις τας διαφόρους δε ^οινωτικάς ένεργείας δέν εϊδομεν τήν φυλετικήν σύμπνοιαν, ητις
προάγει τας κοινότητας καί άγει αυτας εις ευημερίαν καί πρό
οδον καί δή εΰόδωσιν κοινή καί όμοφώνφ συμπραξει τών κοινών
εθνικών ζητημάτων, άλλά τουναντίον εΰρομεν στοιχεία διχονοίας καί αντιζηλιών, παρατηρούμενα μόνον έκεϊ οπού επικρατεί
τό ίδιοτελες άτομικόν συμφέρον καί ή προσωπική εμπάθεια.
Ίσως τούτο, ήθελε μοι παρατηρήσει τις, ότι έπιπολάζει είς τό
πνεύμα του τέλους του αίώνος έν ώ ζώμεν, πλήν έχοντες ύπ’
δψει τήν κατάστασιν τής κοινής πατρίδος τό γε νΰν έχον, φρονώ,
ότι όφείλομεν πάντες νά παραδλεπωμεν τό ατομικόν συμφέρον
πρός τό γενικόν καλόν. Ώς δ’ έν παντί συγχρόνφ πνευματική
έξάψει, άποτελέοματι τής τοιαύτης φυλετικής καταστάσεως, οί
ένταΰθα ομοεθνείς, ώς έμαθον, εισό διηρημένοι είς δύο μερίδας,
τής μιας έχούσης τόν κ. Γ. Άβέρωφ ώς αρχηγόν,τής δ’ έτέρας
τόν κ. I Άντωνιάδην, άνδρας όμολογουμένως φΛοπατριδας *αί
θιασώτας τής προόδου καί τοΰ γενικού καλού, ών αί πασί; γνωστοί εύεργεσίαι, άγαθοεργίαι καί γενναιοδωρίαι άντηχοΰσιν δμολογουμένως ανα τήν ύφήλιον, καί οίτινες αποτελουσι την
κορωνίδα του παραδειγματισμού καί τής ύποδείξεως καθ’
άπαντα τόν έξω ελληνισμόν.

Μετέβην είς έπίσκεψιν άμφοτέρων.
Ό κ. Άντωνιάδης απουσίαζεν είς Κωνσταντινούπολή παρα
τή θυγατρί αύτοΰ.
Τόν κ. Άβέρωφ έζήτησα έν τφ γραφείφ του κειμένφ κάτωθι
τής μεγαλοπρεπούς οικίας του, ούδέν τό εξωτερικόν έμφαινούσης
ή τήν αξιοπρεπή άπλότητα καί έπιβεβλημένην δημοτικότητα τοΰ
πεφημισμένου έκείνου πολυτάλαντου θνητού, δν ή πατρίς μας
άπεκάλεσεν ’Εθνικόν μεγάτιμον Ευεργέτην.
Ήτον 11 ώρα τής πρωίας. Οί τήν είσοδον τής οικίας του
φυλάσσοντες 3—4 άραβες προθύμως μοι έδειξαν τήν θύραν τοΰ
γραφείου του καί άνευ ούδεμιας άλλης διατυπώσεως ή εθιμο
τυπίας, παρατηρούμενης συνήθως παρα τοϊς πεφαντασμένοις ζαπλουτοις, είσήλθον έντός διαμερίσματος απαρτιζομένου έκ δύο
εύρυχώρων αιθουσών, είς τό βάθος τής μιας τών όποιων διακρίνω
φυσιογνωμίαν μειλίχιον καί σεβαστήν, γνωστήν μοι μάλλον έκ
φήμης ή έκ τών εικόνων, καί χωρίς νά ζητήσω περαιτέρω οδη
γίας παρά τών έκεϊσε κατά τήν ώραν εκείνην παρευρισκομένων
υπαλλήλων του καί μή, πλησιάζω μετά θάρρους κατ' εύθεϊαν
αύτόν, έχων ύπ’ οψιν μου, ώς πάντοτε πράττω έν όμοίαις περιστάσεσιν, ούχί τό θάμδος ή τόν όγκον,άλλα τήν φυσικήν ισό
τητα καί τήν πνευματικήν άνάπτυξιν καί συμπεριφοράν καί εύγενώς κλίνων ολίγον την κεφαλήν' ■
— Ό κ. Άβέρωφ; έρωτώ.
— Μάλιστα, μοί άπαντα άμέσως μειδιών καί τείνων μοι τήν
χ«ρ«·
,
■
/
,
Έν ταύτώ μοί υποδεικνύει κάθισμα παρ’ αύτφ και καθημαι,
άνευ περιστροφών, ένώ έν τή φυσιογνωμία του διακρίνω άγνοιαν
τής ιδιότητάς μου.
— Φ. Πρίντεζης, τώ λέγω άμέσως, διευθυντής τής «Φύ
σεως», γραμματεϋς παρά τή Γεν. Διευθύνσει τών Ταχ. καί
Τηλεγράφων, καί Σύμβουλος τοΰ «'Αρχαϊκού Συλλόγου», ου
διατελεϊτε καί ύμεϊς επίτιμον μέλος κ. Άβέρωφ.
— Ά I χαίρω πολύ, μοί είπε μειδιών, καί έρχεσθε έξ Αθη
νών. Τί νεώτερα μας φέρετε ;
Ό κ. Άβέρωφ είναι άνήρ άπλούστατος καί καταδεκτικώκατος, προσηνής δέ πρός όλους, όταν δέν τόν απασχολώσιν έπί
ματαίφ. Έγεννήθη κατ’ Αύγουστον τοΰ πρώτου έτους τής
Ελληνικής Έπαναστάσεως έν Μετσόβφ τής 'Ηπείρου, ένθεν
μετά τήν άποπεράτωσιν τών εγκυκλίων σπουδών του κατήλθεν
είς Κάϊρον, κατωρθώσας μετά βραχύ διάστημα χρόνου συνεπεία
τής εύρείας νοημοσύνης καί ένεργητικότητός του νά διαπρέψη είς
τό έμπόριον καί δημιουργήση σημαντικήν περιουσίαν. Τφ 1866
έξέλεξεν ώς κέντρον τών μεγάλων αύτοΰ έπιχειρήσεων την
Αλεξάνδρειαν, όπου επολλαπλασίασε ταύτην, διαθέτων έκάστοτε
αύτήν ύπέρ άγαθοεργών κοινωνικών καί έθνικών σκοπών, δι’
δπερ δέν έβράδυνε ν’ άνακηρυχθή Μέγας ευεργέτηςτοΰ Έθνους
ούτινος πολύ συνετέλεσεν είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, χο
ρηγών έκάστοτε γεναίως ποσά πρός εκδοσιν κοινωφελών συγ
γραμμάτων. Ό κ. Άβέρωφ εξετέλεσεν, ώς γνωστόν, πλείστας
άγαθοεργάς καί κοινωφελείς πράξεις. Άνήγειρε τούς πρό τών
προπυλαίων τοΰ Πανεπιστημίου μας ανδριάντας Γρηγορίου τοΰ
Ε' καί Ρήγα τοΰ Φερραίου,προσήνεγκε μεγάλας θυσίας ύπέρ τής
τόσον ήρωϊκώς πλειστάκις άγωνισθείσης Κρήτης, άνέλαβε τήν
άποπεράτωσιν τοΰ έν' Αθήναις Πολυτεχνείου, προσενεγκων
700,000 δρ., άνέλαβε τήν ϊδρυσιν τής Σχολής τώνΕύελπίδων, ής ή δαπάνη θά ύπερβή τό. εκατομμύριο» καί πλείστας
άλλας μερικωτέρας εύεργεσίας έποιήσατο είς τό “Εθνος, είς τήν
ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα καί είς πλείστους ίδιώτας.Τίς δέ έλησμόνησε τήν έσχάτως αυθόρμητον συμμετοχήν του είς τό μετο
χικόν δάνειον τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως έκ 3,000,000 φρ.
έν περιστάσεσι δυσχερούς οικονομικής κρίσεως ;
— Ναί, άφίχθην προχθές έξ Αθηνών, τφ άπήντησα, ενεκεν
υποθέσεων τής «Φύσεως» καί όπως έκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίσω
τόν τόπον τούτον, έν φ βιοΰσι τοσοϋτον καλοί πατριώται, έξ ών
πολλοί είσί συνδρομηταί είς τήν «Φύσιν». Είχα δέ μεγάλην
επιθυμίαν νά γνωρίσω καί ύμας προσωπικώς π. Άβέρωφ, διότι
αί πρός τό “Εθνος καί τόν Ελληνισμόν εύεργεσίαι καί άγαθοεργίαι σας κατέστησαν ύμας πανελλήνιος αγαπητόν και θαυ
μαστόν άντικείμενον άπομιμήσεως καί μελέτης άπό μέρους τής
δημοσιογραφίας.
— Σας ευχαριστώ, κ. Πρίντεζη, μοί άπήντησε μετριοφρόνως
ό κ· Άβέρωφ, τό χρέος μου κάμνω ώς άνθρωπος απέναντι τής
πατρίδος μου καί τής κοινωνίας. Θά μείνετε έπί πολύ είς

Αίγυπτον ; έχετε πολλούς συνδρομητάς > Εισθε ευχαριστημέ
νος ; προσέθηκε.
— Πολύ, έπεϊπον. Έχω τριακοσίους συνδρομητάς ένταΰθα
καί θά μεταβώ καί είς τό εσωτερικόν. ’Ελπίζω δέ μετά ένα
μήνα νά έπιστρέψω καί νά λάβω τήν τιμήν νά σας άποχαίβετήσω, αν τό επιτρέπετε.
—Ευχαρίστως καί νά μοΰ είπήτε τας έντυπώσεις σας.Βλέπω
•δέ ότι έχετε περισσοτέρους συνδρομητάς από άλλα φύλλα.
— Ναί, ή «Φύσις» έχει συμπάθειας ένταΰθα. Καί πώς σας
φαίνεται τόπεριοδικόν μου, κ Άβέρωφ;
— Ώραιον, λαμπρόν τή αλήθεια, καί μολονότι δέν έχω και
ρόν ν' αναγινώσκω πολύ, διότι μοΰ στέλλουν πολλά έργα καί
ένεκα τών άσχολιών μου, έν τούτοις έξ όσων ειδον, παρετήρησα
ότι είναι ώφελιμώτατον καί λαμπρότατον περιοδικόν. Τοιαΰτα
συγγράμματα πρέπει ν’άναγινώσκωνται καί υποστηρίζονται άπό
όλους μας.
Καί μετ ’ ολίγον μέ ηρώτησε’
— Τί λέγεται εις ’Αθήνας περί τοΰ συμβιβασμού ;
— Είναι ή επιθυμία πάντων, ώς καί ή ταχεία διευθέτησις
αύτοΰ, πλήν ή πέτρα τοΰ σκανδάλου είναι ό έλεγχος, τόν ό
ποιον αποκρούει ό τόπος.
— Ναί, πρέπει ταχέως νά διευθετηθή, διότι ή έκκρεμότης
του σπουδαίως ζημιοϊ τα συμφέροντα καί τοΰ Κράτους καί τών
δανειστών καί οφείλετε πάντες οί δημοσιογραφοΰντες νά ύψώσητε φωνήν διά τούτο' αλλα φρονώ, ότι διά τόν έλεγχον δέν
έχετε δίκαιον νά τόν φοβεϊσθε καί τόσον.
— Πώς ; κ. Άβέρωφ, να διακινδυνεύσεωμεν τήν κυριαρ
χίαν τοΰ Κράτους καί τόν διακανονισμόν τών οικονομικών μας.
έν προσεχεϊ μέλλοντι ; έν κρισίμφ περιστάσει;
— Άπατασθε. Πώς ; ήμεϊς έδώ φρονείτε, βτι αφ’ δτου μας
έφεραν τόν έλεγχον δεν πηγαίνομε» καλά; ακριβώς από τότε
ή διοίκησις κατέστη κάλειτέρα καί καταγινόμεθα όλοι είς τήν
έργασίαν μας καί γνωρίζομεν τί έχομεν καί τί δέν έχομεν,
τί κάμνομεν καί τί δέν κάμνομεν.
«Πρέπει νά πείσητε τούς έχοντας εναντίαν γνώμην, ότι τά
έθνη προάγονται φυσικώς, όταν διέλθωσι άπάσας τάς βαθμίδας
τής κλίμακος τών δοκιμασιών. Τί θέλετε, νά χάσωσι παν
τελώς τά χρήματά των οί πιστωταί μας καί τότε νά τοϊς εϊπω,μεν «κάμετέ μας μεταβολήν;» Δέν είναι ορθόν.
— Ναί, άλλ’ άφοΰ έφθάσαμεν άτυχώς είς τό σημεϊον αύτό,
έστω κατ’ αναπόδραστου καθ’ ύμας ανάγκην, Κύριε Άβέρωφ,
πρέπει νά δεσμεύσωμεν καί τόν μέλλουσαν διάθεσίν τοΰ έθνικοΰ
πλούτου ; Γνωρίζετε τήν θέσιν τής πατρίδος μας έν περιπτώσει
δράσεως;
— Απάτη, απάτη, κύριε Πρίντεζη, ούδέποτε ή Εύρώπη
‘θ’ άναγνωρίστ, τά δικαιώματά μας διά τής δράσεώς μας, άλ.λά
μάλλον διά τής καρποφόρου έργασίας μας καί τής ανθήρας κα•ταστάσεως τών οικονομικών μας. Νομίζετε, οτι ή Εύρώπη δέν
γνωρίζει τήν θέσιν μας καί θα μάς αφήση να κινηθώμεν έν οσφ
εϊμεθα είς αύτήν τήν κατάστασιν; Λυπούμαι πολύ, κατάκαρδα,
δια τήν κατάστασιν αύτήν καί εύχομαι να καλλιτερεύσωμεν.
Βλέπων δε ότι ή περαιτέρω συνομιλία μας ημπόδιζε τήν ερ
γασίαν τοΰ κ. Άβέρωφ καί πολλοί άνέμενον νά έργασθώσι μετ’
αύτοΰ τόν έχαιρέτησα καί άπήλθον.
Μετά μεσημβρίαν μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ κ. Χωρέμη καί
Μπενάκη, οίτινες εργάζονται έταιρικώς. Άνήλθον είς τά γρα
φεία αύτών κείμενα είς τόν δεύτερον όροφον λαμπρότατης με
γάλης οικοδομής καί μετ’ ολίγον εύρέθην έντός αιθούσης πλούσίως διεσκευασμένης καί χωριζομένης κιγκλιδοειδώς εις δύο δια
μερίσματα, προδίδοντα γραφεϊον έντελώς τραπεζιτικόν, ένθα
διενεργοΰνται εισπράξεις καί πληρωμαί.
Έπλησίασα άθορύβος τήν θυρίδα τ°ΰ κιγκλιδώματος καί παρα
τηρώ είς τό δεύτερον αύτό διαμέρισμα κάρυα στίλβοντα γραφεϊα,
χρηματοκιβώτια, ώραϊα παραπετάσματα καί εύπρεπή υπάλλη
λον ήσύχως γράφοντα έκεϊσε.
Έκτύπησα διά τής ράβδου μου καί ό γραφών ήγειρε τήν κε- s
φαλήν.,
— Ό κ. Χωρέμης ; ήρώτησα.
— Εΐναι μέσα είς τό ιδιαίτερον γραφεϊόν του απησχολημένος, μοί άπήντησε. Τί άγαπατε ;
Καί έν ταύτώ μ’ έπλησίασε.
— Είμαι ό διευθυντής τής «Φύσεως», τφ είπον, έρχομαι έξ
Αθηνών καί έπεθύμουν, αν ήτο δυτατόν, νά τόν έβλέπον.
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Ό υπάλληλος άμφιταλαντεύετο τί νά πράξη- Ν’ άναγγείλη
την έλευσίν μου η να μέ απαλλάξη τής επιθυμίας μου.
— Είπατε αύτφ τοϋτο, προσέθηκα, καί διαβιβάσατέ μοι ο,τι
σας εϊπη.
Μετ’ολίγον είς εύτραφέστατος καί εύγενής Κύριός μοί έτεινε
τήν χεϊρα μειδιών ;
— Εισθε ό Διευθυντής τής «Φύσεως» μέ έρωτα.
— Μάλιστα, καί έπί τή εύκαιρία τής ένταΰθα έλεύσεώς μου,
κ. Χωρέμη, επιτρέψατε τήν έπιθυμίαν μου νά σας άπασχολήσω
έλαχίστως κηδόμενος τών άσχολιών σας.

Γ- ΑΒΕΡΩΦ
Ό ’Εθνικός μεγάτιμος Ευεργέτης
— Ναί, πραγματικώς έχω έργασίαν, άλλά δι’ ολίγον δεν
βλάπτει, καλώς έπράξατε νά έλθητε, μάλιστα έχομεν καί μι
κρόν λογαριασμόν.
— "Ω, δέν ήλθον άποκλειστικώς δι ’ αύτό 1 άλλά μήπως κ.
Χωρέμη, σας παίρνω χρήματα αδίκως διά ψύλλον τό οποίον ίσως
δέν αναγινώσκετε ;
— “Α, όχι 1 άπ’ εναντίας, τό περιοδικόν σας ανευ κολακείας
είναι τό κάλλιστον καί τό άναγινώσκομεν είς τήν οικίαν. "Εχει
πολύ ώραϊα καί ωφέλιμα πράγματα. Δεν μας παίρνετε διόλου
τα χρήματά μας αδίκως.
— Τότε μέ κολακεύει πολύ, διότι άκριβώς ήθελον νά μάθω
τήν γνώμην τών συνδρομητών μου περί τής πορείας τής «Φύ
σεως» καί αν άρέσκη η ού.
— Μάλιστα,μάλιστα, νά ήσθε βεβαιότατος, ότι τοιοϋτον σύγ
γραμμα θά υποστηρίζεται πάντοτε παρά παντός φιλοπροόδου καί
φιλομουσου.
Καί ιύχαριστήσας καί έκ τρίτου, άπεχαιρέτησα καί με
τέβην παρά τφ κ. Ί. Παντελίδη, συνδρομητή· ομοίως τής
«Φύσεως».
• Ό κ. Παντελίδης είναι άνθρωπος επίσης εύγενής καί
φιλομουσώτατος, άλλά χαρακτήρος καί αισθημάτων πατριωτικωτάτων καί είς τό άκρον λεπτοτάτων, ύποχρεοτικωτάτων καί
ίπποτικωτάτων. 'Ομοιάζει πρός τούς ζαπλούτους εκείνους άνατολιτας, οίτινες σύν τή καλή χρήσει τοΰ πλούτου των έν άγαθοεργίαις καί έθνικαϊς εύεργεσίαις, δ.ιαγουσι καί βίον οσφ τό
δυνατόν εύπρεπή καί εύπραγή έν τή ευπορία καί φιλοζωία.
Κατάγεται έκ Λήμνου, τόν πλεΐστον χρόνον τοΰ ενεργητικού
του βίου διήνυσε είς διάφορα μέρη τής ανατολής ’ιδίως καί δύσεως χάριν εμπορίας, ύπήρξε κοσμοπολίτης καί ήδη αφού απέ
κτησε σημαντικήν περιουσίαν, ζή ήσύχως καί άξιοπρεπώς μετά
τής οικογένειας του έν Αλεξάνδρειά. Συμμετέσχε και ουτος
είς τά διάφορα δάνεια της 'Ελλάδος, ής διαφόρων χρεογρά
φων διατελεϊ ήδη κάτοχος, καί είναι καί δωρητής διαφόρων
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σπανίων συγγραμμάτων είς την εθνικήν βιβλιοθήκην μας, άτινα
έπι τούτφ δι ’ αδρότατης ιδίας δαπάνης έπρομηθεύσατο.
Ή οικία αύτοΰ είναι πολυτελώς χαί πλουσιοπάροχοι; διεβχευασμενη.
Μετά πρόθυμον αναγγελίαν' μου έγενόμην αμέσως δεχτός
παί εισήχθην έν αιθούση,μεστή πολυτίμων *αΐ σπανίων αντικει
μένων, ιδίως ανατολικών, περσικών και σινικών, ής οί τάπητες,
τα παραπετάσματα καί αι επί τών τοίχων έλαιογραφίαι καί εικό
νες έξέπληξαν τους οφθαλμούς μου.
Έκάθησα καί μετά δύο λεπτά της ώρας προσηνέστατος γέ
ρων, ηλικίας 60—65 έτών ήρξατο μετ’ εύφραδίας συνδιαλεγόμενος μετ’ έμου καί διηγούμενος διάφορα αντικείμενα της
Αίγυπτου καί ειτα της κοινής πατρίδος.
Έν ταύτώ δέ κομψότατος μικρός άραψ δι’ όλοσηρικών περ
σικών πολυτελώς ένδεδυμένος έκόμισεν ήμϊν έπί ωραίου δίσκου
καφφέ καί τσιγαρέτα.
— Δέν πηγαίνετε καλά, δέν βαδίζετε καλώς, κ. Πρίντεζη,
μοί έλεγε μετά πόνου ψυχής, πλησιάζων τό κάθισμά του πρός
με' τί κατάστασις είναι αύτη έν τή Βουλή σας, τί άντεθνικαί
ένέργειαι κατά τής κυύερνήσεως είναι αύται; Τώρα μέ τό
εθνικόν ατύχημα συμφέρουσιν αί έριδες καί οί διαπληκτισμοί ;
αντί νά συντελέσωσιν άπαντες είς τήν έπούλωσιν τών πληγών,
άνοίγομεν νέας; · Τί έδωσαν είς τό έθνος αυτοί οί φωνασκοΰντες;
Έγώ άναγινώσκω τακτικώς τάς εφημερίδας τών ’Αθηνών καί
παρακολουθώ τά άθλα τών καί τας υπηρεσίας, άς παρέχουσιν
εΐς τό έθνος. Ήμεΐς καθ’ έκάστην δίδομεν τούς πολυετείς κό
πους μας, τόν πολύτιμον ίδρωτα μας εις τό έθνος δια να τό
άνεγείρωμεν καί οί αντιπρόσωποί σας νά καταστρέφωσι τό παν;
Είναι τρομερόν τή άληθεία. Δέν θά έπέλθη τέλος καμμία διόρθωσις ; Κρίμα ! τί ευτυχές έθνος θά ήτο, άν δέν είχε τάς.
συμφοράς αύτάς, καί τί δέν θά εδιδον· άκόμη οί ομογενείς, αν
έβλεπον πρόοδον καί ησυχίαν.
— Μή σας ταράσσουν αύτά, κύριε Παντελίδη, άπήντησα καθησυχάζων αύτόν, τά έθνη δπως καί τά άτομα εχουσι τάς εξε
λίξεις των, ήτοι τάς δοκιμασίας των καί τάς. αποκαταστάσεις
τών, κατόπιν άγώνων καί θυσιών- Ούτως είναι πεπρωμένου νά
διέλθωμεν και τήν δοκιμασίαν αύτήν. Λάβετε παράδειγμα τόν
έαυτόν σας. Τί όπέστητε καί δι’ οποίων συμφορών και άγώνων
δέν διήλθετε, δπως φθάσητε εΐς τό σημεΤον αύτό σήμερον.
— Ναί, άλλά δέν βλέπω προκοπήν, που τά έργα σας και τό
μέλλον σας;
— Πώς, Κύριε Παντελίδη, ειμεθα οί αυτοί οί πρό πεντη
κονταετών; αΐ πόλεις μας καί αί συγκοινωνίαι μας είναι αί
αύταί; δέν προωδεύσαμεν ;
— Είθε, φίλε μου, είθε ν ’ ακούω αύτά καί άλλα καλείτερα,
εϊθε νά παρέλθη ταχέως ή κρίσις αύτη, ή οποία σας βεβαιώ δέν
μας περιποιεΐ ύπόληψιν.
_
(ακολουθεί)
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ΟΜΟΖΑΡΤ
Ό μεγαλοφυής μουσουργός Μόζαρτ, ό διάσημος γερμανος
συνθέτης, ΐγεννήθη τφ 1756 έν Σαλτβουργφ τής Γερμανίας
καί απίθανε τφ 1791. Μεταζύ 5έ τών πολυαρίθμων αρι
στουργημάτων του, άφήκαν ζωηράς αναμνήσεις ιδίως «Οί
γάμοι τοδ Φιγαρώί, ό «Don Juan» καί τό περίφημου
«Requiem», δπερ δΓ αυτόν ύπήρζε τό άσμα τοΰ κύκνου.

Τφ 1844 ίδρύθη ύπό τών συμπατριωτών αύτοΰ iv.Mo
**
νάχφ καλλιτεχνικώτατος όριιχάλκινος ανδρείάς, άποκαλυφθεις
ΐπισήμως τότε, παρουσίφ καί τοϋ αύτοκράτορος τής Γερμα
νίας.
* Ή οικία ίν ή.ό Μόζαρτ ΐγεννήθη μετεβλήθη εις μουσεΐον
έν φ ήδη συνεκεντρώθησαν πάντα τά αντικείμενα τά εχοντα
οίανδήποτε πρός τόν μίγαν μουσουργόν σχεσιν. Αί δέ έπί τών
τοίχων εικόνες παριστώσι τούς γονείς τοϋ Μόζαρτ καί αύτόν
τόν ίδιον κατά τάς διαφόρους έποχάς τοϋ βίου του.
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Νεαρός συνθέτης παρουσιάζει ημέραν τινα εΐς τόν 'Ρωσσίνην νέον έργον του καί παρακαλεΐ τόν διάσημον καθηγητήν
νά σημειώση διά σταυρών τά μέρη έκεϊνα, άτινα εχρηζον
διορθώσεως.
Μετά δε τήν επιστροφήν τοϋ έργου, μή παρατηρών ό
Μόζαρτ ούδέν σημεΐον— Πώς; διδάσκαλε, άνεφώνησε πλήρης χαράς, ούδένα
σταυρόν διακρίνω !
— Έάν έβλέπατε σταυρούς, τό μελόδραμά σας θά μετετρεπετο είς νεκροταφεΐον, άπήντησε· έκεΐνος.

Έν ήλικίφ τεσσάρων έτών ό Μόζαρτ εκρουε κλειδοκύμ
βαλου, πέντε συνέθετε, Ιξ έπαιζε» είς τάς αύλάς τοϋ Μονάχου
καί τής Βιέννης, ίπτά έπαιζε τό τετράχορδον καί (χειροκρο
τείτο ώς κλειδοκυμβαλιστής καί όργανιστής έν τή αύλή τών
Βερσαλλιών καί δώδεκα συνέθετε τό πρώτον μελόδραμά του.
*0 "Ρωσσίνης έξετίμα καθ’ υπερβολήν αύτόν.
"Οτε δ’ ημέραν τινα ήρωτήθη.— Τί ιδίαν έχετε σίερί τοϋ
Βετχόβεν ;
— Είναι ό πρώτος τών μουσικών, άπήντησεν.
— Καί ό Μόζαρτ ;
— Είναι ό μόνος!

.
*
Φρί

ΑΝ Μ’_ΑΠΑΤΑΣ
"Αν μ’ άπατας, ω άσπλαγχνος, καί μέ δολίας φράοεις,
Τήν φλόγα τής καρδίας μου, ζητής νά κατευνάσης
Φοόοΰ, φοόοϋ, τό μέλλον
μή άνατείλη τρομερός θύελλας άναγγέλλον.
* *

.·
' * ■ '
Έάν ένώ φιλήματα θερμά μοί δίδεις φίλη,,

κρύπτης τό δηλητήριου εΐς τά αδρά σου χείλη,
φοβοΟ τήν έπιοΰσαν
μή σέ εύρί} τό σφάλμα σου άνωφελως θρηνούσαν.
* ·
»
Μή φρόνει, ότι διαρκώς ό πάσχων άπατάται,
καί μ’έπη μελιστάλακτα πώς πάντοτε πλανδται,
■Καί άν μέ άπατήσης,
δακρύων παρειοφλεγών κρουνούς πολλούς θά χύσης.
* *
»
*
Ναι
σοί έρΰμσι έμμανώς καί τό γνωρίζεις ίσως . · .
Άλλ’ άν ποτέ ό έρως μου μετατροπή εΐς μίσος,
Ώ} τήν στιγμήν εκείνην,
Θά κύψης βαρυστένουσα ΰπό φρεκτήν οδύνην.
* «
♦
Ό πρώην τότε φίλος σου θά καταστή εχθρός σου,
Εχθρός δεινός αμείλικτος, δυνάστης τύραννός σου.
Καί μέ χαράν άγρίαν
Θέλει σπαράοσει άπηνώς τήν πλάνον σου καρδίαν.
* *
*
Έως ου τοΰ προσώπου σου τά βόδα μαρανθώσι
κ’ οί λάμποντές σου οφθαλμοί διά παντός σόεσθώσιν
Άλλά και τότε πάλιν,
Ένώ ού θά κατέρχεσαι ο’ τοϋ τάφου τήν άγκάλήν,
* *
•
Θά έλθω, σκωληκόθροτον καί παγετώδες χώμα
νά βίψω είς τό άλαλον καί άμορφόν σου πτώμα
'Pc τελευταΤον δώρον,
τοϋ μίσους και τοϋ έρωτος, πανύστατόν μου φόρον.
Έξ Άργους

ι
s

«η;
*
Τ

Ν. ολατανίτηφ.
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ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ
Έλεγε ποτέ ό Γάμος, ό τοΰ Έρωτος υιός,
πρός τόν έαυτοϋ πατέρα :
>Διατί σύ, πάτερ, χαίρεις ώς ’Ολύμπιος θεός,
καί έμέ μαστίζει θλΤψις πάσης άλλης ΰπερτέρα;

324. Αίνιγμα. Τό γρλμμα I.

'Ελυσαν αύτδ. 0 κ. Μ. Βουτυράς έκ Πειραιώς, δ κ. Γ. Κ Μπάνος
εξ’Αθηνών, δ κ. Κ. Αναστασίου έξ Αθηνών, ή Δεσποινίς Μ. Κ.
εξ ’Αθηνών, ό κ. Β. Α. Πουρναράς έκ Δηαητσάνης, ό κ. Ιω, Καλαμβόκας έκ Μυκόνου, δ κ. Π. Δ. Γιωτόπουλος έκ Κερκύρας, ό
κ Ε. Φωτιάδης έκ Κερκύρας, ή Δϊς Μαρία Λ. Καρυστινάκη
εξ Ανδρου, καί δ κ. Γ. Ούδινώτης έκ Σμύρνης.
χ'4Ι

»Διατΐ πτερά συ έχεις καί πρός άπαντας φοιτάς,
Καί οί πάντες σ’ άγαπώσι,
καί έγώ . . . εργάτης είμαι καί κατά τάς έορτάς,
καί οι φίλοι, δέν γινώσκω, άν άπέθανον ή ζώσι;
•Διατί, εΐπέ μοι τέλος, ή θεότης ή φαιδρά,
ή αγνή ’Ελευθερία,
πάντοτε εΐς τά χρυσά σου έπικάθηται πτερά,
καί τήν. κατηφή μου όψιν φθείρει ή στυγνή Δουλεία ;

Έλυσαν αύτδ δ κ. Μ. Βουτυράς έκ Πεωαιώς, ή Δεσποινίς Μ.
Κ. έξ ’Αθηνών, δ κ. Ίω. Καλαμβόκας εκ Μυκόνου, δ κ. Π. Δ.
Γιωτόπουλος έκ Κέρκυρας, δ κ. Ε. Φωτιάδης έκ Κερκύρας.
326. Αίνιγμα. Άννα.

Έλυσαν αύτδ δ κ. Μ. Βουτυράς έκ Πειραιώς, δ κ. Γ. Κ Μπάνος
έξ ‘Αθηνών, δ κ. Κ. ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, ή Δεσποινίς Μ. Κ.
έξ ’Αθηνών, δκ. Β. Α. Πουρναράς έκ Δημητσάνης, ό κ. Ίω. Καλαμβόκας έκ Μυκόνου, 6 κ. Π. Δ. Γιωτόπουλος έκ Κερκύρας, δ κ.
Ε. Φωτιάδης έκ Κερκύρας, δκ. Ε. Βριώνης έκ Πειραιώς, ή Δίς.
Μαρία Λ. Καρυστινάκη έξ 'Ανδρου, ό κ. Γ. Ούδινώτης έκ Σμύρνης.
ΣΗΜ. Τδ δώοον θά λάβη ό χ. Μ. Βουτυράς έκ Πειραιώς.

»Καί, έν ω υιός σου είμαι, είμαι γέρων αληθώς
καί ού είσαι νεανίας ;
Καί αμέριμνος σύ είσαι, εύτολμος καί άγαθός,
καί έγώ μεστός κακίας, φόόου καί ζηλοτυπίας ;>

Έμειδίαοεν ό Έρως καί τώ εΓπεν : « ΤΩ δειλόν
καί μεμψίμοιρου παιδίον,
ό πατήρ σου ζη ώς τ έ τ τ ι ζ κόσμους όνειροπολών,
καί τού μύρμηκοε ού έχεις τούς έπαίνούς καί τόν βίον!».
2θ 'Οκτωβρίου 1883.
Σταμάτεος Λ.'Βάλβη;'

Αίνιγμα 330
Άστήρ υπήρξα τηλαυγής τδν Παρνασσόν λαμπρόνων,
ή δόξα καί τδ καύχημα τοΰ έθν,ου; τών 'Ελλήνων.
Τήν ίεράν μου κεφαλήν, άν θέλη; νά χωρίσης,
μέρος τότε τοϋ σώματος έξαίφνης θ' άπαντήσης.
Άπέσπασες τά σπλάγχνα μου; πρδς μέγαν θαυμασμόν σου,
ον όρος χωρίς όνομα βλέπεις ένώπιόν σου.
Αίνιγμα 331.

Αρχαία άλλ’ ώραία είμαι χώρα τής Ευρώπης,
άλλοτε βασιλευβεΐσα ύπδ τής σεμνής 'Ροδόπης.
Άν τδ πρώτον μ' αφαιρέτης ευτελή κ’ σχισμένα,
θά ίδής νά παριστάνω άπαντα τά όφασμένα.
Κ’ άν τήν λήγουσαν τονίσης
εΐς διάλεκτον χυδαΐαν πνεύμα θά μέ καταστήσης.
Πλήν πολλήν, όστις ποίηση έκ τοϋ πνεύματός μου χρήσιν
Αποβάλλει καί τδν νοΰν του καί τδ π·εϋμα καί τήν κρΐσιν.

I

Πρόβλημα. 332.

Έρωτηθείς τις, πόσα γρόσια έχει έν τφ κιβωτίφ του, άπεκρίθη.
Έάν εκ τών έν αύτφ άφαιρέσω τδ */;,έκ τοΰ ύπολειφθέντος 3ε πάλιν
λάβω τά 4/ι$> μένουν τότε έν τφ κιβωτίφ μου γρόσια 5,500. Πόσα
γρ.βχει;
Σμύρνη
Γεώρ. Οϋδενάτης.

Λ.Δο<ςφτβν έν τφ

ΑΜΗΑΟΓΗΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΜΣ»

B<!2or.

Ά. Δ. Ζρκυραν Συνδρομή σας 5 έτους έλήφθη, Εύχαριστοΰμεν.
Άπόδιιξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω. — Ν; Δ. Ν.
’Επι
στολή με δύο συνδρομάς χαί αποδείξεις έλήφθησαν χαί ευχάριστουμεν θερμώς. — Ί Β. Βράι4α. Συνεστημένη μέ τοκομερίδια έλήφ
βησαν Εύχαριστοΰμεν, πολύ. ’Αναμένομεν, ώς γράφετε — Γ. Π.
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.’Απόδειξιν λαμ
βάνετε έν παρόντι φύλλφ. — Ί. Κ.
Ζητούμενον ,φύλλον
σάς άπεστάλη Άποστείλζτε παρακαλοΰμεν συνδρομήν σας. — Ν.
Δ. BS-Jor. Νέος συνδρομητής έ·εγράφη. Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλιφ Εύχαριστοΰμεν. — Β. Α. Π. 4ημητσάΌσας λύσεις μάς άπεστείλατι, τάς έδήμόσιεύσαμεν. Άποροΰμεν.—Π. Κ.
Δελτάριόν σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν
πολύ. Ταχυδρομιχως έγράψαμεν έν έκτάσει. — Γ. Κ.
Συνεστημένη έλήφθη. Γράφομεν. — Γ. I. Σμυρζην Έχει καλώς.
Σχετικώς περί 8λων σάς άπηντήσαμεν.—I. Γ. Σ/εόρσην. Συνεστη
μένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, Ταχυδρομιχως εχετε επιστολήν μ»,
καί παραγγελίαν σας. — Κ. Β.
Δελτάριο» έλήφθη
Άποροΰμεν έπί βραδύτητι. Παρακαλοΰμεν φροντίσατε συντόμως νά
Ιχωμεν έμβασμά σας.—Σ. Μ.
Διεύθυνσισς σας ήλλάγη.
— Γ. Κ. XooftCp. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις έν παρόντι
φύλλφ.—I. Π
’Επιστολή καί 32 φρ. έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Περαστικά. Γράφομε». — Ν. Φρ/ας). — Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Α. Μ.
Έπιστολαί καί ποιημάτια
έλήφβησαν. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Ταχυδρομιχως ίγράψαμεν.
•Αναμένομεν νεωτέραν σας. — Γ. Γ.
Ίδομεν τμς περί
γλώσσης σκέψεις σας, πλήν δέν άποδεχόμίθα ταύτας ή ώς χρονογραφικά; σκέψεις χαί ούχί ώ; αφετηρίαν υετατροπής πεποιθήσεων
μας. Νεωτερισμός δέν είναι επαναφορά τής δημώδους,άλλά ή πρόο
δος τής καθαρευούσης. Φρονούμε» δε 8τι άν άπετελεΓτέ έντή κοινω
νική δράσει μοχλόν
θά «σταματάτε πρδ τής όντως τολμη
ρά; καί επισφαλούς ένεργεία; σας είς μετάδοσιν ιδεών,τεινουσών ίσως
βραδύτερο» εις μεταμέλειαν. Σκεφθήτε,σκεφθήτε άκόμη, διότι ή δη
μώδης μετά 50 ή 100 έχατδν έτη δυνατόν νά ή ουτοπία. Έχομ
*ν
8’ ήμεΐ; αφορμήν νά γινώσκομεν τοΰτο έχ τοΰ βεύματο; τών ανα
γνωστών τής .χαθαρευρΰσης, όπερ δεν σταματά
το» άσθενοϋς
τής δηαώδους. — Δ. Πάριθ. 40 χαι 41 σάς άποστείλαμεν.— Γ. Δ.
Χρυσόδετους τόμους, έχετε προσεχώς.
—Ν. Ν.
Έλήφθησαν άπαντα. Άπηντήσαμεν.

BarUijr.
rar.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

φύλλω Α.ένςγμ.άτ<ον.

323. Πρόβλημα =Όλγα
^3
"5
Έλυσαν αύτδ & κ. Μ. Βουτυράς έκ Πειραιώς, δ κ. Φιλάμμων
«μμέτρως ώ; κάτωθι, δ κ.. Μάριος Καράλη; δ επιμελέστατος μα
θητής τον Β' Γυμνασίου, δστις καί μακράν άπέστειλεν αλγεβρικήν
άνάλυσιν, δ κ. Β. Δ. Πουρναράς έκ Δημητσάνας, δκ. Π Δ. Γιω
τόπουλος έκ Κέρκυρας, καί δ κ. Ε. Φωτιάδης έκ Κέρκυρας.
Αθβις έν ’Ακροστοιχίδ»
"Όταν ήκουσα *ς τήν Φύσιν, ότι γράφ
*
δ «Κροταλίας»
Λύσιν έσπευσα νά «δρω τοΰ λαμπρού προβλήματος του
Γράμματα δέ παρατάξας, τής σεπτής μας βασιλείας
Άνεκάλυψα τδ άνθος αντίκρυ τοΰ βλέμματός του.
Φελάμμεον.

325. Αίνιγμα. Βαρκώ—£κρδώ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πρό τεσσαράκοντα αιώνων, ήτο γνωστόν, ότι τό ήλικτρον (κεχριμπάρι) προστριβόμενον αποκτά τήν ιδιότητα να
ίλκη έλαφρά τινα σωμάτια.Πλήν ή πρώτη αύτη άνακάλυψι;
τοΰ ηλεκτρισμοί έγένετο αφορμή εύρυτέρου μέλλοντος μετά
πολύν έτι χρόνον, άφοϋ μόλις εσχάτως έγένοντο αί σοβαραί
όντως έφαρμογαΐ τής ίπιστήμης ταύτης.
Ήδη θά έπιχειρήσωμεν νά μεταδώσωμεν τοίς ήμετέροις

Η ΦΐΖΙΖ
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συνδρομηταϊς ριζικά Ttvx πειράματα Τού ήλεκτρισμοΰ δια
τών άπλουστέρων χαι προχειροτερων μέσων.
Έν φύλλον χάρτου άρκεϊ πρός τοΰτο.
’Ενώπιον οίασδήποτε πυράς, ί χα'ι άνωθι λυχνίας τίνος,
θερμάνατε τεμάχιον ταινίας
*
χάρτου, μέχρις ού άρχίση νά
πυρρουται. Μετά τοΰτο τρίψατε αύτόν ζωηρώς διά της
χειρδς ή μάλλον διά τίνος ψήκτρας καί θά καταστή κα
τάλληλος τότε νά έλκη μικρά έλαφρά σώματα, οΐον τίμάχια
μικρά λεπτού, χάρτου, τρίχας πτερών κτλ.
Έάν δε πλησιάσητε τδν χάρτην σας εΐς τράπεζαν,τοίχον,
ή οίνοδήποτε στεριδν άντικείμενον, θά έλκυσθή ύπό τούτών,
η τέλος έάν τοποθετήσητε αύτόν άνωθι τής κεφαλής σας,
θά ίγερθώσιν αί τρίχες, ένφ ταύτοχρόνως θά.δοκιμάσητε τα
ραχήν όμοίαν πρός έλαφρόν γαργάλισμα.

Έξεδόθη υπό τοΰ βιβλιοπώλου κ. Άν. Φέξη, τή έπιμε—
λέί^ε τοΰ κ. Τρ. Εύαγγελίδου, ή Ιστορία τής Όθω·
ΙΛανβκής αύτοχρατορόας άπό τής ίδρύσεως αύτής
μέχρι τής σήμερον (1281 —1894), μετ’ εισαγωγής, έπί τή
βάσει τών. συγγραμμάτων Λ. Κανδαμ,ςρ, Χ.άμ.μ.βρ,
Τσιγκάζεν, ”Α.λ6?, Αελαζογκοέρ, Ζουανέν,
Λαδέλλε, Τζεβάτ «αββδ κλπ. μετά πολών εικόνων
καί είς δύο ογκώδεις τόμους.
Τιμάται β δρ. διά τους έν τφ έσωτίρικφ καί φρ. Ο
διά τούς έν’τφ έξωτερικφ.
‘Ομοίως έξεδόθησαν ύπό τοΰ ακαμάτου έφορου τών άρχαιοτήτων κ. Παναγ. Γ. Καστριώτου εΟξ Αδλφοό»,ήτοι
ιστορική καί αρχαιολογική αύτών περιγραφή, έπί τή βάσει
τών νέων πηγών καί τών άνασκαφών.
Τό έργον τοΰτο είνε σπουδαιότατον, διότι έπιχέει ούκ ολί
γον φώς είς.τάς ύπό τής ένταΰθα Γαλλικής άρχαιολ. σχολής
ένεργουμένας άνασκαφάς, ό συγγράψας δ’αύτό είναι ό μόνος
κατάλληλος, όστις έδυνατο νά γράψη περί Δελφών ύπδ εποψιν Ιστορικήν,τοπογραφικήν καί αρχαιολογικήν,ώς διατελέσας
έφορος αύτών.
..

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΝΕΪΜΑΤΟΔΟΝ ΡΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ
Έν Χαλκίδι.

• Πλήν όμως δύνασθε ν’ άπολαύσητε ?τι μάλλον-αξιοση
μείωτα αποτελέσματα, τελειοποιοΰντες τό μηχάνημά σας.
Λάβετε εν ποτήριον, έκθέσατε αυτό εις τήν πυράν, έως
ού καταστή έντελώς ξηρόν καί θέσατε αύτό ανεστραμμένου
έπί τής τραπέζης.
Λάβετε ειτα πινακίδα, (άβάκιον ή δίσκον ύάλινον) έντε
λώς ξηράν καί θέσατε αυτήν έπί τοϋ ποτηριού είς τρόπο»
ώστε νά κρατήται έν ίσορροπί^.
Λάβετε τέλος εν φύλλον χάρτου, ολίγον μικρότερο» τής
πινακίδος, θερμάνατε αύτό καί προστρίψατε ζωηρώς διά
ψήκτρας. Θά ήλεκτρισθή τάχιστα, καί τότε θέσατε αυτό
έπί τ&ς πινακίδος.Ούτως έχετε κατασκευασμένην, άνευ ούδεμιας δαπάνης ηλεκτρικήν συσκευήν, καί έάν πλησιάσητε
τδν δάκτυλόν σας έπί τής πινακίδος, θά ίκφύγη ηλεκτρικός
σπινθήρ, όστις θά ήναι κατά, τοσοΰτον ζωηρός, — καί ή σειρά
τών απολαμβανόμενων ούτω σπινθήρων θά είναι συνεχέστε
ρα—έφ/ όσον ή ύαλος καί ή πινακίς ίσωνται ξηρότιραι.
Έάν δέ, έν ώργ τών αναπτυσσόμενων ακτινών, έπισκοτίσητι τό δωμάτων, ένω κάμνετε τό πείραμά σας, αί ακτίνες
αύται θά φαίνωνται έντελώς λαμπυραίί

Φ. H.

’Εξαιρετικής τιμής χαΐ διακρίσεως έτυχεν εσχάτως τό οινοπνευ
ματοποιιών τών φιλοπροόδων κ. κ. Ν. Πανάγου καί Δ. Φουσάρα
έν Χαλκίδι.
Έχοντες πεποίθησιν οί δραστήριοι έργοστασιάρχαι είς τήν εξαί
ρετου ποιότητα τοΰ κονιάχ τοΰ έργαστασίου των απέστειλαν εΐς τήν
Βασ.Όίτογένειαν κατά τήν έκεϊθεν διέλευσιν αύτής αριθμόν τενα
φιαλών έκ τοΰ άγνοϋ. προϊόντος των, ίπερ, ώς έμάθομεν, δοχιμασθεν
λίαν εύηρέστησε χαί έπηνέθη. Πάντες δέ οί αξιωματικοί καί τό
πλήρωμα τοΰ ’Ιταλικού άτμοπλοίου «Στρόμπολιν προμηθεύονται
ήδη χανιάχ ε’ις μεγάλας ποσότητος έκ τοΰ εργοστασίου τούτου, λίανευχαριστημένοι καί ενθουσιασμένοι έχ τής έξαιρέτου ποιότητος αΰτοΰ.
Δι’ δπερ δ πλοίαρχος εδωκεν εΐς τό κατάστημα καί έγγραφον
σύστασιν, περιέχουσαν πολλούς επαίνους διά τό κάλλιστον προϊόν
τοΰτο.
Χαίροντες διά τήν έκτίμησιν ταύτην τοδ Χαλκιδιχοΰ Ελληνικού
προϊόντος, συγχαίρομεν άπό καρδίας τούς αξιότιμους τούτους οίνοπνευματοποιούς καί εύχόμεθα τήν πλήρη εΰόδωσιν τών αγώ
νων των.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ
•ΗΧΟΜΨΟΤΒΣ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΔΙΛΚΟΣΜΗΤΟϊ
ΤΗΣ

A. Ε. ΤΙΤΟΥ ΠΑΣΣΑ ΧΕΚΕΧΥΑΝ-

Πάς καλαίσθητος έπιθυμών έπιπλα στερεά, κομψά καί εύθυνά,..'
άπευθυνθήτω τώ άνωτέρω καλλιτέχνη απέναντι της ’Εκκλησίας
Δεβόάνε, όστις αναλαμβάνει καί τήν επισκευήν παλαιών επίπλων,
τήν διάταξιν καί διακόσμησιν θαλάμων, αιθουσών χοροΰ κλ. κλ.
Στερεότης, καλαισθησία καί εύθυνία διακρίνουσί τό κάλλιστ:ν
τοΰτο ’Επιπλοποιείου.
’Αλεξίνδρεεα-Αίγύπτου.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Λαμπροτάτην έκδρομήν προπαρασκευάζει ό «’Αρχαϊκός
Σύλλογος» δΓ Ίσθμίαν, Ποσειδωνίαν καί Πόρον, καθ’ ήν
έκτος τών τακτικών αύτοϋ μελών θά παραχολουθήσωσι και
όσοι άλλοι βούλονται. Έπί τφ κατάπλφ ίτοΰ άτμοπλοίου
εΐς Ίσθμίαν, θά όμιλήστρ εν τών μελών τοϋ συλλόγου περί
τής ιστορικής έξελίξεως τής έπιχειρήσεως ταύτης, εΐς δό τήν
Ποσειδωνίαν έτερον μέλος θά όμιλήση περί τών μηχανικών
αύτής έργων. Ή εκδρομή θά διαρκέση δύο ήμέρας, θά παρατεθώσι δέ τρία γεύματα, θά διοργανωθώσι λαχεία, θά πα
ρακολούθηση μουσικός θίασος κτλ."Ολα δέ ταΰτα άντί μόνον
δρ. 10-12. Εισιτήρια καί πληροφορία! δίδονται εις τδ γρα·
φείον τής «Φύσεως».

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ
’Έν Άθύνατς
ΔΕΧΕΤΑI ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διά γάμους, βαπτίσεις, εσπερίδας, χορούς, έορτάς κλ.

Ειδική κατασκευή φοπεάν ύπό γάλλου τεχνίτου- έν γένει δέ ερ
γασία γαλλικής κατασκευής. Εύρίνκονται δλα τά είδη τών ευρω
παϊκών ποτών. Κομφέτα γαλλικά διά γάμους, jportar, φρονί γΛανέ,
χαραμιΜ, πετι φονρ καί διάφορα άλλα.
Τιμαί συγχαταόατικαί
όόδς Έρμοΰ αρι$· H.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

