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δίγλωττον τοΰτο 
καί νΰν έν χρήσει 
καί .δη έν ταΐς ίερα- 
τάξεσιν άπασών τών

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΜΒΙΑΣ
Tor ΜΤΣΤΗΡΙΟΪ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡϊΑΔΟΣ
Εΐς τούς έξερευνητάς τοιούτων ύψίστων ζητημάτων τοΰ 

ανθρωπίνου πνεύματος, αύτίκα έμφανίζεται διττή έπιστημο- 
νική γλώσσα, ίδιους όρους έκφράσεως τοΰ αιθέριου ιδανικού 
κόσμου κεκτημένη, καί χρήσιμος παρά τοΐς είς άκρον έξη— 
σκημένοις «ν ταΐς μεταφυσικαΐς μελέταις καί μεμυημένοις 
τά βάθη, τά απόρρητα τής . 
έπιστήμης, ήτις παρά μέν τοΐς 
θεοσοφικοΐς καλείται «ΣυΟτημα 
Επιστημονικό*  θεοσοφία? » , 
παρά δέ τοΐς παραδεχομένοις 
τον συνδυασμόν τής καθαράς, 
ώς λέγεται, έπιστήμης (puri- 
tane science) (β) καί τοΰ χρι
στιανισμού , έπονομάζεται θεολο
γία καί οί μύσται αύτής θεο
λόγοι.

Τό 
ί πάλαι
: τελοΰν

τικαΐς 
θρησκειών, άρχαίων τε καί νε- 
ωτέρων, πολύ τδ μυστηριώδες 
ίπιχέει τοΐς άμυήτΟις, ’ «τοΐρ 

' βεβήλοις», κατά τήν έκφρασιν 
τών άρχαίων. Τό μυστηριώ
δες τούτο έπήλθιν ό χριστια
νισμός, δπως μάλλον καταλη
πτόν καταστήσρ καί είς τά 
πλήθη έπεκτείνη τάς ακτίνας 
τοΰ φωτεινού ήλιου τής γνώ—■ 
σεως, όπως και έγένετο· άλλά 
δέν ήδύνατο καί ολως νά α
πομακρυνθώ τών υψηλών αρ
γών τής έπιστήμης και τών 
έπιστημονικών μυστηρίων αύτής, χυδαΐον ύφασμα θρησκευ- 

' τικόν άποβαίνουσα, ούδέν τό υψηλόν περικλείουσα, καί δλως 
(α) 01 Γνωστικοί καλούμενοι φιλόσοφοι τοϋ Μεσαιώνος 'ισχυρί

ζονται ότι οί ’Απόστολοι άλλως κατ’ ίδιαν, καί άλλως δημοσία «δί
δαξαν: ήτοι τδ δίγλωττον είχον «ν χρήσει (ίδε φιλοσοφίαν τών πατέρων 
τής εκκλησίας ύπδ τοΰ Γερμανού καβηγητοϋ Ί. Χοΰβερ.. μεταφρ. 
Ί. Μοσχάκη. ίχδ. Άβην. 1883. σελ. 116).

(δ) ώς δ Μ. Jean Regnaud, δ παραδεχόμενος τδν συνδυασμόν τοϋ-

ΣΑΔΙΚΑΡΝΩ
Κατά νεωτάτην φωτογραφίαν

τριλαμπές τβΰτο

έπιστημονικών θεωριών έστερημενη. Διά τδν μεγάλης αξίας 
τούτον λόγον παρεδέχθη έκ μεν τής πλατωνικής φιλοσοφίας 
«τό Τρίμορφο*»  (TrilDOlirtin), καί Ικ τών άλλων φιλο
σοφικών συστημάτων πλείστους όρους, ηθικούς καί θρησκευ
τικούς’ ώς π. χ. ' Ιεροφάντην, μύβτη$, μυστήρια, 5βιο§, 
αγνός.» κλ, κλ., περί ών απαιτείται ίδια πραγματεία να 
γραφή. Ένταΰθα συνοπτεκώς πραγματευόμεθα διά τούς 
άναγνώστας «τήρ Φύβεας» τούς όρους,«Τρίμορφο*»  «Λό- 
yog» καί «ΖΖνβΰμα» 0πουί«ιθΓ«τοι>? ίίά πάντα έπιβτήμονα.

Και το μέν .. Τρίμορφον, ή 
κατά τήν Εκκλησιαστικήν 
γλώσσαν, «Άγία Τριάς,» πα- 
ριστάνετο παρά τοΐς Πλατω- 
νικοΐς μαθηματικώς έν τριγώνφ 
σχήματι, έχοντι έν τφ μέσφ 
δμμα. Τό σχήμα τοδτο καί 

' έν τοΐς ήμετέροις ναοΐς ενιαχοΰ 
παρίσταται απαράλλακτου,αλ
λαχού δέ έν τή κεφαλή τοϋ 
Πατρός περιγράφεται τρίγωνον, 
δι' ού παρίσταται αίσθητικώς 
ή μεταφυσική ίκφραβις, «Γρι
ά? έν Μονάδι, καί Μονάξ 
έν Τφΐάδι,Ά και ουτω μάλ
λον καταληπτή άπαβαίνει ή 
υψηλή έννοια τής αγίας Tpta- 
δος τώ πεπερασμένφ άνθρώπίνφ 
πνέύματι, τφ μή δυνάμίνφ 
πλειον τούτου . χωρήσαι. Και 
όπως τό τρίγωνον, έχον τρεις 
γωνίας Ιν διατελεΐ, καί εν, δια- 
τελούν τρεις γωνίας έχει, ούτω 
καί ό Πατήρ, δ Υιός, κάί 
τό Πνεΰμα, τρία όντα, μίαν 
μονάδα άποτελοϋσι: σαφέστερα 
τούτου παράστασις δέν δύναται 
νά ύπαρξη.

Αίαν δέ περίεργον, ότι το 
τρίγωνον φαεινώς έπικέχυται τή διανοίφ 

συμπάσης τής άνθρωπότητος’οΰτω π.χ. πάρά τοΐς αρχαίοις 
καί δή παρ’ Όμήρφ, ίν ταΐς προσιυχαΐς, έπανειλημμένως 

τον, άλλω κατακρίνεις ύπδ τοϋ σοφοΰ Taino ίν τή ώραία Πραγμα
τεία «Λ7α άοκίμια» τής Κριτικής καί 'Ιστορίας, <5ν μέρη τινά 
μεταπεφρασμένα κατεχωρίσβησαν έν τή «Φύσει» (ί^ε Άριθ.37.—40 
—41 καί εφεξής. ,
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άπαντ£ ό τύπος «Ζ«ΰ, Ά&ηυα και * Λπολλον»1. Ζέύς=νθυς, 
Άθηνα =*  λόγοι. Άπολλονβτό Πνεύμα. Παρα τοϊς Αιγύ
πτιοί; δια τών ανασκαφώ·' ίγνωρίσθη, ότι ην λατρευτή η 
Τριάς ύπο διάφορα τής γλώσσης αύτών ονόματα' όμόίως παρά 
Χαλδαίοις, παρ’.Ίνδοΐς, βουδισταΐς κλ. κλ. (α).

Ό δ’ όρος «λόχοί>·» έλήφθη ί*  τοΰ Πλατωνικού τής Αλε
ξάνδρειάς συστήματος, παρ’ φ ό Φίλων άνεφάνη ό κράτιστος 
τών Φιλοσόφων, διό καί έρρήθη περί αύτοΰ τό λόγιον «ή 
Φίλων πλατωνι'ζιι, η Πλάτων φιλωνίξει». Ιδού τί λέγει 
π<ρΐ αύτοΰ ό σοφός Γερμανός Χοϋβιρ- «Ή διδασκαλία τοΰ 
«Φίλωνός γενναίαν πάρέσχι συμβολήν είς τήν μετά ταΰτα 
«φιλοσοφικήν άνάπτυξιν τά ίχνη αύτοΰ άπαντώσιν ού μόνον 
»<ν τή τελευταία μορφή ’ής αρχαίας φιλοσοφίας, έν τφ 
«Νεοπλατωνισμό», καί τή αιρετική γνώσει τών πρώτων τής 
«χριστιανικής Εκκλησίας αιώνων, άλλά καί παρά πολλοΐς 
«τών διασημοτέρων τής ’Εκκλησίας πάτερων· δυνάμεθα μά- 
«λιστα νά ίσχυρισθώμεν, ότι. μεγάλως ίπέδρασεν είς τήν 
«άνάπτυξιν τής χριστιανικής Δογματικής, καί άμέσως ή 
οίμμεσως συνετίλισεν είς’τόν καταρτισμόν τοΰ μεταφυσικού 
«αύτής μέρους. Αύτήν τήν κεντρικήν ιδέαν τής δογματικής, 
»ίξ ής ώς συνεπειαι άνιπτύχθησαν πάσαι αί περί Θεοΰ καί 
«κόσμου ίδέαι, ήτοι τήν ιδέαν τής προσωπικότητο; τοΰ Χρι- 
»στοΰ παρεσκεύασε σπουδαίως ό Φίλων έν τή περί «λόγον» 
«διδασκαλία αύτοΰ, ήν έγίνωσκε πάντως ό συγγραφεύς τής 
«πρός Εβραίους επιστολής καί ό Εύαγγελιστής ’Ιωάννης, Ο 
«Εύαγγελιστής μάλιστα ’Ιωάννης μεταχειρίζεται ώς ό Φίλων 
«τόν αύτόν όρον «λό^οίβ,λαλών έν τφ προλόγφ του Εύαγγε- 
«λίου αύτοΰ περί τής θείας τοΰ Χριστού φύσεως». (Παραβ. j. 
Bflcher des Apotres Johannes lehre von logos. 1856. 
σελ. 138—287- Φιλόσοφ. Πατερ Έκκλ. ύπό I. Χοΰβερ 
μεταφρ. Μοσ/άκη σελ 7—8). Λίαν δέ -ζνωστόν παρ’ήμϊν 
τό «ίν άρχή ήν ό λόγος, καί ό λόγος ην πρός τόν θεόν, 
«καί Θεός ήν ό λόγος, κλπ. όπως καί έν τφ Άκαθίστφ λε- 
«γομένφΎμνφ, τό άπνατών»,όλος ήν έν τοϊς κάτω καί τών 
«άνω ουδόλως άπήν ό απερίγραπτος λόμο? συγκατάβασις 
γάρ θεϊκή, ού μετάβασις δέ τοπική γέγονε κλπ. Άλλ’ έπειδή 
φίλον μοί έστι τό έν μαθηματικοϊς τύποιςδιά τό σαφέστερου 
ώς οϊόντε τάς μεταφυσικάς ιδέας διατυπούν καί ακριβέστερου 
σχετεκώς παριστ^ν αΰτάς, λάβωμεν τήν τριγωνικήν παράστα- 
σιν τής καταμέτρήσεως τών έκ τοΰ Ήλίου αποστάσεων τών 
πλανητών, καθ’ ήν έκ τοΰ Ήλίου κατέρχεται ίπί τής γής 
άκτίς αύτοΰ, παριστφσα τήν μίαν πλευράν τοΰ τριγώνου. 
’Εκ δέ τής γής άλλη τής άντανακλάσεως πρός τήν Άφρο- 
δίτην, φέ'ρ’ είπεΐν, παριστώσα τήν άλλην πλευράν, καί έκ 
τής ’Αφροδίτης πρός τόν ήλιον ή τρίτη, καί οΰτως έχομεν 
τό τρίγωνον, ούτινος ή μία γωνία έστιν έν τφ Ηλιφ, η δε 
δεύτερα έν τή γή, καί ή τρίτη έν τή ’Αφροδίτη. Και δπως 
καταμετροΰντες τρεγωνομετρικώς εύρίσκομεν την απόστασιν, 
οΰτω καί ένταΰθα, ώς έν άμυδρφ πως είκόνι, δυνάμεθα νά 
προσεγγίσωμεν είς τήν κατάληψιν τής μυστηριώδους έκφρά- 
σεως τοΰ «"Ολος %ν ίν τοϊς κάτω καί t&v άνω ούδόλως 
άπήν ό άπεριρφαπτοδβ.Ό λόγος λόγος» άϋλος ών, γεωμετρι
κής περί γραφής δεκτικός ούκ ίστί' συγκαταβατική κατάληψις 
αύτοΰ γένοιτ’ άν, έάν ίν. ίξάρσει πνευματική, άνυψωδώμεν 
εις τάς· αιθέριους τοΰ ιδανικού κόσμου χώρας, ίν αίς τά 
ίκδικτά πνεύματα ταΐς πτέρυξι τής όρθοτομούσης έπιστημης 
αιωρούμενα είσελθειν δύνανται.

. Τού δ ’ όρου «Πνεύμα» ουδόλως έννοιαν σχεΐν δυνάμεθα, 
ίάν μή'τό Πλατωνικόν παγκόσμιον πνεύμα, τήν παγκόσμιον 
ψυ^ήν, ύπ’ δψει λάβωμεν- άλλ’ 8πως άκριβέστιρον περί 
τούτου πραγματευθώμιν, δέον νά διακρίνωμεν τήν πλατω
νικήν ταύτην ύψηλήν έννοιαν, άπό τοΰ φιλοσοφικού συστήμα
τος τοΰ Πανθεϊσμού, ού μίγας 'Ιεροφάντης ό τής Γερμανίας

(α} Ό βέλων πολλά περί τούτου καί πλείστων άλλων ακόμη να 
λάβη γνώσιν αετίτω τό σοφόν σύγγραμμα «Jpietiarixac φίάοσο· 
ytxac MtJitac» ύπό Αΰγ. Νικολάου, μεταφρασόέν ύπό τών σοφών, 
Πέτρ. Βραΐλα Άρμένη καί Δ Μαυρομμάτη.

υψιπετής φιλόσοφος, Έγελος, όστις ίκ τών Πλατωνικών 
ιδεών όρμώμενος έπλασε τό σύστημα αύτοΰ, καθώς καί ό 
Σχελίγγιος πολύ φιλοσοφικής τάς άρχάς τοΰ χριστιανισμού 
έξηρεύνησε. Άλλ’ άλλοις τά περί τούτων- εδρών γάρ Ακα
δημαϊκών τό ίργον τοϋτο- διό καταπαύομεν τόν λόγον νύζιν 
μόνον διδόντες, ότι τό τής Τριάδος μέγα ζήτημα έστι φιλο
σοφικόν ίκ τών δεινοτάτων καί ταΐς δεσποίναις «φιλνβοφία 
»al θεολογία» έκ τών προσφιλέστατων θεωρημάτων- ύψιστον 
δ’ άπαύγασμα καί φωτεινόν μετέωρον τοΰ συνδυασμού αύτών, 
όδηγήσον σύμπασαν τήν άνθρωπότητα τοΰ μέλλοντος όπως 
ή φωτεινή νεφέλη τοΰ ’Ισραήλ έν τή άπό Αίγυπτου έξόδφ 
αύτοΰ. ■ '

’Αβαν ΠετρΙδης, ϊχολίρχης Πειραιώς.
αύτοΰ.

ΣΑΔΙ ΚΑΡΝΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ότε ό Καρνώ έξελέγη πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας, ό Μπλώβιτς, ό δούς τόσον επιτυχή όνόμάτα είς τούς 
λοιπούς προέδρους και καλέσας διξιόν τόν ένα καί αγχίστροφον 
τόν άλλον, έν μόνον έπίθετον κατάλληλον εδρε δεά τόν εκλε
κτόν τής Γαλλίας : «Ό Τίμιος !«

Και τόν τίτλον τούτον, δν θά έζήλευσαν βεβαίως πολλοί, 
οΰδείς ποτέ οΰδ’έν ταΐς ταραχωδεστέραις ήμίραις τών πολιτικών 
παραφορών εύρέθη νά τφ αμφισβήτηση.

Ό Καρνώ ύπήρξε τίμιος καί μετριοπαθής- είς τοϋτο ώοειλε 
τήν εκλογήν του, καί είς τούτο ίσως δέον νά άποδοθή και ό 
θάνατός του.

Ότε οι δικηγόροι τών καρατομηθέντων αναρχικών έζήτουν 
δι’ αυτούς τήν επιείκειαν καί τήν χάριν τοΰ Κρανώ, ούτος 
έθιτο τήν χεΐρα επί τής καρδίας καί είπε τό ό χ ι έκεϊνο, οπερ 
βεβαίως τφ έστοίχισε τήν ζωήν.

Μέγας βεβαίως δέν ήδύνατο νά αληθή. Κατά την εκλογήν 
του ώς προέδρου, ουδέ τό κάλλος τής μορφής καί τό άρήϊον 
παράστημα, οΰδ’ή ένεργητικότης έν τή πολιτική ζωή, οΰδέ το 
πολεμικόν καί επιθετικόν καί άδάμαστον τοΰ χαρακτήρος.τφ 
προσείλκυσαν 616 ψήφους έπί 827 ψηφοφορησάντων. Τινές ει- 
πδν, ότι άκριβώς διότι έστερεϊτο τούτων έξελέγη. Κατ’ άλλους 
ό πόλεμος κατά τών άλλων άνέδειξεν αύτόν. Τό αληθές όμως 
εινε, ότι μετά τά κατά τάς τελευταίας ημέράς τής προεδρεία? 
τού Γρεβύ άποκαλυφθέντα σκάνδαλα, ή Γαλλία εζήτησεν ακρι
βώς ένα τίμιον άνθρωπον και τόν εύρεν. Ή προεδρεία, όπως 
έγραφε τότε ή Παρισινή Έφημερις τών Συζητήσεων, τφ έδόθη 
ώςβραβεϊον αρετής.

Ό τίμιος άνθρωπος είργάσθη εΰσυνειδήτως ύπέρ τής πατρίδος 
του. Κατά μέγα μέρος είς τήν μετριοπάθειαν καί τήν ευσυν
ειδησίαν του όφείλεται’ή σημερινή ακμή τής Γαλλίας.

Τόσον φανατισμένη ήτο ή Γαλλία κατά τήν εκλογήν τοΰ δια
δόχου τοΰ Γρεβύ, ώστε έρωτηθείς ό Δερουλέδ, τί θά συνέβαινεν 
άν έκ τών ύποψηφίων ό Φερρύ εγίνετο πρόεδρος, απηντησε : 
«Θά γίνη έπανάστασις. Ό Φερρύ μόνον αιμοσταγής δύναται 
νά είσέλθη είς τό προεδρικόν άνάκτορον».

Έθεωρήθη δέ χαρακτηριστικώτατον καί προσφυέστατον τό 
εξής : Είς τών ψηφισάντων έγραψεν έν τφ ψηφοδελτίφ του τό 
ίνομα τοΰ Παστέρ, προσθείς τετράστιχον μέ τήν έξη? έννοιαν. 
«Επειδή έδώ όλοι.πάσχουσιν έκλύσσης, ψηφίζω ύπέρ τοΰ Πα
στέρ#. .^.

Ότε δμως μετά τήν διαλογήν ό πρόεδρος τής εθνικής συνε- 
λεύσεως τών Γάλλων κ. Λεροαγιέ,άναστάς,χρωμενος τφ καθιε- 
ρωμένφ τύπφ, είπε :

«Τοΰ κ. Καρνώ έπιτυχόντος τήν πλειοψηφίαν, άνακηρύσσω 
αύτόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 7 ετών.» 

Σύμπασα ή Γαλλία άνέπνευσεν, άνεκουφίσθη καί έχειρο- 
κρότησεν:

«Εΰρον τόν άνθρωπόν μου» είπε διά μυρίων στομάτων.
Ο Καρνώ άπαντών είς τάς εΰχάς καί τά συγχαρητήρια 

.' τής Γαλλίας, είπε τότε εις τούς αντιπροσώπους αΰτής-
«Εύχαριστώ έγκαρδίως διά τά . συγχαρητήρια και τά αισθή

ματα, άτινα μοί εκφράζετε. Διατελώ πλήρης συγκινήσεώς καί 
ευγνωμοσύνης πρός τά μέλη τής έθνικής συνελεύσεως, άτινα 
ηνωσαν τας ψήφους των έν τώ όνόματί μου καί έξέφρασαν ολον 
τόν πόθον της είρηνοποιήσεως καί τής όμονοίας, ΰφ’ οδ έμπνέ- 
εται ή δημοκρατουμένη Γαλλία. Ό προσφιλέστερες μου πόθος 
εινε νά έγχαραχθή ή άνάμνησις τής μεγάλης ταύτης ήμέρας 
εις τά πνεύματα καί τάς καρδίας πάντων.

Ότε ύπό τών αντιπροσώπων τοϋ τύπου έζητήθη τό κείμενον 
τής προσφωνήσεως ταύτης, ό κ· Καρνώ ΰπηγόρευσεν αύτήν είς 
τόν υπουργόν Σποΰλλερ, οτε δέ οΐ δημοσιογράφοι τφ έξέφρασαν 
τά συγχαρητήριά των ό Καρνώ άπήντησεν :

— Ευχαριστώ ύμάς διά τά συγχαρητήριά σας. Στηρίζομαι 
επί τοΰ τόπου πρός έπίτευξιν τής είρηνοποιήσεως καί τών άλλων 
εθνικών πόθων».

Κατά τήν ώραν τής έκλογής τοΰ Καρνώ, ώς προέδρου, διε- 
δόθη, βτι έξερράγη ή Κομμούνα. Οί παρόντες ύπουργοί διέ- 
ψευσαν τήν φήμην.

_ Ό πρώτος πρεσβευτής, δστις έπεσκέφθη τόν κ. Καρνώ άμα 
τή εκλογή του, ήτο ό πρεσβευτής τής ’Ιταλίας.

Κατά τήν ψηφοφορίαν άπουσίαζον 29 μέλη τής συνελεύσεως. 
Ο Καρνώ καίτοι παρών δέν έψήφισέν.

Ο Φερρύ, ό ισχυρότερος τών αντιπάλων του, προσεκάλ-σε 
μικρόν πρό τής ψηφοφορίας τήν άκραν άριστεράν, ής ήτο ήγέ- 
της, καί τή έδήλωσεν δτι αποσύρει τήν υποψηφιότητά, του- τή 
συνιστα δέ νά ψηφίση τόν Καρνώ. Ειτα είσελθών εις τήν αίθουσαν 
έπλησίασεν αυτόν καί τφ έθλιψεν έγκαρδίως τήν χεϊρα έν μέσφ 
τών παταγωδών χειροκροτημάτων τών οπαδών του.

Πέντε ήμέρας μετά τήν εκλογήν ό Φερρύ παρ’ ολίγον νά 
δολοφονηθή ύπό τοΰ Ώβερτών, πυροβοληθείς διά πολυκρότου 
καί τραυματισθείς έν τή καρδιακή χώρα, ίξ οδ λέγεται καί απί
θανε βραδύτερου.

G’est Sadi Sadi Sadi 
G’est Sadi Sadi Carnot 

oh ι oh ! oh !
C'est Sadi Sadi Sadi 
C'eet Sadi Sadi Garaot 

Qu’ it nous faut.

To ασμα τούτο έψάλλετο έν Παρισίοις καί καθ'δλήν τήν Γαλ
λίαν μικρόν μετά τήν εκλογήν τού νέου προέδρου, ΐνα πληρωθή 
τό ρηθέν ύπό τοΰ ΜαζαρίνΟυ, ότι τά πάντα έν Γαλλίφ κατα- 
λήγουσιν εις άσματα.

Και εν ανέκδοτον .
Απασα ή Γαλλία έπεκρότησεν εις τήν έκλογήν τοΰ Κρανώ. 

Όκτώ ήμέρας όμως μετά ταΰτα ό «Φιγαρώ» «δημοσίευσε τήν 
έξής εικόνα τής μετατροπής τής κοινής γνώμης.

Κυ ριακη. Τέλος πάντων εδρομεν ενα πρόεδρον έντιμον 
καί μετριόφρονα. Είμεθα εΰτυχεΐς διά τήν έκλογήν.

Δευτέρα. ΌΚαρνώ μετέβη μετριοφρόνως καί άθορύβως 
είς τα Ήλύσια, ώς άνθρωπος μή κατακτήσας άκόμη δικαιώ- 
ι*’.“τβ. ευγνωμοσύνης μας. Εινε αγαθός, άλλά τοιοΰτος
δεν αρκεί δια τοιαύτήν θέσιν..Πρέπει νά άναμείνωμεν τά έργα 
του.

Τ ρ ί τ-ίρ Δέχεται πολύν κόσμον καί όμιλεϊ. Άλλά τό ό- 
μελεΤν. δεν εινε έργάζεσθαι.

Τετάρτη. Γπήρξε κατάλληλος ώς μέσον διαλλαγής 
τών άκρων. Εινε τίμιος, άλλά στερείται άξίας.
Πέμπτη. Αληθή έκπληξιν εμποιεί αΰτή ή εκλογή τοΰ 
νέου Προέδρου. Έπήραν τόν πρώτον τυχόντα καί τόν έκαμαν 
πρόεδρον.

_Π α ρ α σ κ ε υ ή. Υπάρχει πολύ τό ύποπτον έν τή διαγωγή 
*’ S,0'?’3· «κόμη προδότης, άλλά εινε κενόδοξος

καί . . Επεται συνέχεια.
Έν τούτοις καθ’ δλην τήν έπταετίαν και μεθ’δλόν τό παλίν- 

στροφον τών Γάλλων, τοιαύτη ύπήρξεν ή πολιτεία τοΰ τίμιου 

καί άκεραίου καί μετριοπαθούς Καρνώ, ώστε αΰτός πάλιν ήτο ό 
ενδεδειγμενος πρόεδρος διά τήν προσεχή έπταετίαν.

Ελέγετο μόνον, ότι δέν θά άπεδέχετο τήν έκλογήν.
Χαρακτηριστικόν δέ καί τοϋτο, οτι δέν ήτο γάλλος ό φονεύς 

του.

Ως ατομον, ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας έφαίνετο 
χαρακτήρος έπιφυλακτικωτάτου, φθάνοντος μέχρι δειλίας. Έκ 
τών πραγμάτων όμως άπεδείχθη, ότι υπό τήν ήρεμον έπιφάνειαν 
είχε θέλησιν άδιάσειστον καί ήν μετριοπαθώς καί διά τών πραγ
μάτων παλιν εξεδηλοο. Λεπτός, μέτριος τό άνάστήμα, ολίγον 
ισχνός, άπλούστατος τούς τρόπους καί τάς έξεις.

Τό πρόσωπον του ητο ωχρόν, περιστεφόμενον ύπό πυκνής 
κόμης και γενειάδος εν σχήματι καρρ.έ, ήτις μεθ’ όλα τά 
57 έτη του ητο ώραιοτάτου μελανού χρώματος.

χΤο βάδισμά εΐχεν εύθυτενίς, διεκρίνετο δε διά τήν φιλόφρονά 
χάριτα, μεθ’ ής πρός πάντας συμπεριεφέρετο.

Η συνήθης Γαλλική ευθυμία σπανίως έζωογόνει τό πρό.- 
σωπόν του, όπερ συνήθως έφαίνετο σκεπτικόν, κάποτε δέ καί 
συννεφούμενον υπό μελαγχολίας.

ΟΙ Καρνώ υπήρξαν ένδοξοι έν τή μεταγενεστέρα ιστορία τής 
Γαλλίας. Ο πατήρ του ήτο Γερουσιαστής—<3ν δέ ό πρεσδύτερος 
τών συναδέλφων του, αύτός κατά τά εΐθισμένα άνέγνω έν τή 
Γερουσία τό διάγγελμα τής έκλογής τοΰ υίοΰ του, ώς προέδρου 
— Ο δε πάππος του καί ό Θεΐός του ίστορικαί επισημότητες.

Ό Καρνώ ένυμφευθη τήν δεσποινίδα Dupont Withe,θυγατέρα 
τοΰ διάσημου οικονομολόγου.

Η σύζυγος τοϋ Καρνώ είνε γυνή εκτάκτου μορφώσεως 
καί άγχινουστάτη. Πρό τής έκλογής τοΰ συζύγου τής ουδέποτε 
άνέμιγνύετο είς τήν πολιτικήν, άλλά καί κατόπιν ή παρουσία 
αυτής είς τα Ήλύσια άπέτρεπε τάς συνήθεις γυναικείας. ραδι
ουργίας.

Τέκνα έχει τέσσαρα. Μίαν θυγατέρα ύπανδρευμίνην τόν 
δικηγόρον κ. Κουνισέ καί τρεϊς υίούς, ών είς αξιωματικός.

Ί*ρεκΗ ΔΙΩΡΓΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ'
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Έπί τή εύκαιρίφ τή« διαβάσεως μας έκεϊθεν διά τβΰ πολεμι
κού «Άχελψου» τή 12 Ιουνίου.

Διήλθομεν τήν, προ 2,522 έτών είς τήν άνθρωπίνην διά
νοιαν κυοφορηθεΐσαν, διώρυγα, μόλις $ε έσχάτως συντελε- 
σθιϊσαν, καί ήν πλεΐστοι μιγαλεπήβολοι κατά διαφόρους 
εποχάςκατα τό μακρον τοϋτοχρονικόν διάστημαέμελίτησαν, 
ίσχεδίασαν, ίγκατίλειψαν καί τέλος μετά πολλούς κόπους 
χρόνους καί αγώνας, ίπανέλαβον καί αισίως έφερον είς 
πέρας. Καί βεβαίως, άπό πολλοΰ χρόνου καί δή άπό 
τών ήμερών τών ενδόξων έκιίνων προγόνων μας, τό έρ· 
γ» τοϋτο θα ήτο’ συντετελεσμένον, διότι πολλά άλλα σπου
δαιότερα έργα συνετίλισαν έπιτυχώς τότε, άν ή έκτέλεσις 
αύτοΰ δεν προσέκρουεν είς τάς θρησκευτικάς προλήψεις τοΰ 
λαοϋ έκείνου καί έμπόρικοί λόγοι δέν εκώλυον τήν τομήν 
τοΰ ισθμού.
Ό ισθμός τής Κορίνθου. ό τέως ένώνων πήν Πελοπόννη

σον μετά τής Στεριάς είχε πλάτος ιίς τό στενότερου μέρος 
αύτοΰ μόλις 6 χιλιομέτρων, ύψος δέ ύπεράνω τής ίπιφα- 
νείας τής θαλάσσης, ούχί περισσότερον τών 80 μέτρων. Έκ 
τούτου πάς τις ίννοεϊ, ότι τό λεπτόν τούτο διάφραγμα έ
μελλε τέλος νά'τεθή ίκπδδών. Πλήν ετερον κώλυμμα ύπό 
έποψιν μηχανικήν είχεν αναβάλει 300 έτη μετά τήν συλλη- 
ψιν τής ιδέας τής τομής τοΰ Τσθμοϋ, τήν ίκτελεσιν τοΰ έρ
γου τούτου. Έβεβαιοΰτο τότε, ότι ή έπιφάνιια τοΰ κόλπου 
τής Κορίνθου ήτον ύψηλοτέρα τοΰ Σαρωνικοΰ,καί ότε ή κά
θοδος τών ύδάτων θά κατέκλυζε τήν Αίγιναν καί τάς γειτ
νιάζοντας χώρας. Καί ναί μίν άπεδείχθη ήδη, ότι ή θεω
ρία των αυτή ήτο φρούδη, πλήν δεν είχον άδικον νά ύπο·
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και

πτύεωνται, οί πάντοτε φρονίμως καί βραδέως έκτελοϋντες τά 
μηχανικά των έργα σοφοί ίκεΐνοι άνδρες, τοιοϋτον τε, διότι 

ζ ύπελόγιζον τάς παλίρροιας τών ύδάτων τοϋ τε κόλπου τής 
Κορίνθου και τοϋ Σαρωνικοΰ καί εύρισκον άνωτεραν τήν πα
λίρροιαν τής Κορίνθου. Ώστε, φανερόν, ότι πάσαν πρόοδον 
ή αναστολήν τοΰ έργου διήπε λόγος άποχρών καί δεδικαιολο· 
γημένος. ύπό πάσαν έποψεν καί ούχΐ ώς τινες διατείνονται ά- 
φορμαί αδυναμίας καί άνικανότητος ή καί μηχανικής αβλε
ψίας άπό μέρους τών σοφωτάτων καί πατρίωτικωτάτων εκεί
νων προγόνων μάς.

Ό Ίούλεος Καίσαρ Ινεπιστεύθη τήν έκτέλεσιν τής το
μής τοΰ ’Ισθμού εις τόν μηχανικόν Άνιένον, πλήν ό θάνα
τος διεκόψε πάσας τάς έπί τοΰ προκειμένου ένεργείας του, 

*0 Καλιγούλας κατόπιν άπέστειλε μηχανικούς εις τή*  
Ελλάδα, όπως ποιήσωνται έπιτοπίους μελετάς καί έξετά- 
σωσι τάς αντιρρήσεις τών Ελλήνων μηχανικών, άλλά 
έπί τής έποχής τούτου ούδέν σοβαρόν έγένετο.

*0 Νερών ήλθεν έδώ αυτοπροσώπως, δόξαν έπιδιώκων, 
έθετο έκποδών πάσαν άντίδρασιν ,
καί όνειροπωλών τάς δάφνας τοΰ | 
Ήρακλέους διά τοΰ αποχωρισμού | 
τών δύο ηπείρων, ήρξατο τής | 
διατρήσεως δώδεκα έν ταύτφ | 
φρεάτων κατά μήκος τοΰ ίσθμοΰ | 
καί ήνοιξε δυο διόδους είς τά δύο | 
άκρα αύτοΰ, πλήν ό θάνατος καί | 
τούτου άνέστειλε τήν περαιτέρω | 
πρόοδον τοΰ έργου. |

Μετά 18 αιώνας, οί μεταγε- | 
νέστεροι έπανέλαβον καί έξηκο- | 
λούθησαν έπί τά ίχνη έκείνου,άνευ- | 
ρόντες καί τά 12 φρέατα κατά | 
μήκος τοϋ ισθμού διήκοντα, μέ— | 
χρις 20 μέτρων βάθους καί 4 | 
πλάτους,πλήν καί αί έργασίαι αύ- | 
τών μόνον μέχρις έδώ περιωρί- | 
σθησαν. I

Έπί τής; έποχής του Κυβερνή - | 
του μας Καποδιστρίου, ήτοι τΦ | 
1829, τ? ζωηρ? αιτήσει καί | 
έπιθυμίφ αύτοΰ, προσεκλήθη έν- | 
ταϋθα ό γάλλος μηχανικός Virlet I 
d*  Δ Oust, μέλος τοΰ έπιστημονι- I 
κοΰ σώματος, όστις . έξεπόνησε I 
σχέδιον έκτελέσεως τοϋ έργου. | 

Τφ 1852 έτερος μηχανικός |
Κρής. ό Αεοπόλδος Λεγούνης, δι
ευθυντής τών έργασιών τοΰ δια
φράγματος τοΰ Νείλου έξεπόνη— 
σεν - έτερον σχέδιον, πλήν άμφότερα, καί τοΰ Virlet d’ 
Aoust καί τοϋ Λιγούν.η, ώς γνωστόν, εμειναν ανεκτέλεστα, 
καί έπέπρωτο μόνον μετά τήν έπιτυχή καί πανηγυρικήν ά- 
ποπεράτωσιν τής τομής τοΰ ’Ιαθμοΰ τοϋ Σουέζ, ή έκτέλεσις 
τής έπιχειρήσεως ταύτης νά άνατεθή όρεστικώς τφ στρατη- 
γφ Τύρ, καί λάβη τέλος σάρκα καί οστά. Τά έγκαίνια τής 
τομής έγένοντο έπισήμως τη 4 Μαΐου 1882, παρουσίφ τοΰ 
βασιλέως καί μετά διετή άδιάκοπόν άνασκαφήν τής" διώ
ρυγος, τά έργα μοιραίως έπαύσαντο, ότε έτέρα διεθνής εται
ρία ελληνογαλλική, άναλαβοΰσα τήν έξακολούθησιν, (θετό 
πέρας είς τό πολυθρύλλητον καί πολυετές τοΰτο έργον.

Ή μελέτη τού ίργου οφείλεται είς τόν γάλλον μηχανι
κόν Gerster, όστις έξεπόνησε τρία ταύτοχρόνως σχέδια έκ- 
τελέσεως. Καί κατά μέν τό πρώτον, ή τομή έβαινε διά τών 
κοιλάδων έλικοειδώς, άπέφευγε τά πετρώδη μέρη καί είχε 
μήκος 12 χιλιομέτρων.

Το δεύτερον ομοίως έσχημάτεζε πολλάς καμπύλας, καί 
κατέληγε παρά τήν Νέαν Κόρινθον είχε δέ 11 χιλ. μήκος

■\

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ-ΛΕΒΕΡ 
'Ο νικητής τών Γάλλων έν Αίγύπτφ

καί άπητεε 13 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άνασκαφήν.
Τό τρίτον συνίστατο απλώς είς τήν αναγραφήν τοΰ σχε

δίου τοϋ Νέρωνος, έβαινε ευθέως, άπητει έκχωμάτισιν 8 εκα
τομμυρίων κυβικών μέτρων, καί είχε μήκος μόνον 6,350 
μέτρων.

Φυσικώς προύτιμήθη τό τρίτον, ώς ευθύ καί σύντομόν διά 
τήν ναυσιπλοΐαν, μολονότι ή έκτέλεσις τών μηχανικών έρ
γων τούτου ήτο δυσχερεστέρα τών δύο άλλων, ίνεκα τών 
φυσικών δυσχερειών τοδ έδάφους, καί τής ανωμάλου κατα— 
στάσεως αύτοΰ.

Κατά τό σχέδιον τοΰτο άπεφασίσθη ή διώρυξ νά ίχη 8 
μέτρων βάθος, καί 22 πλάτος κατά το άνοιγμα αύτής ώς 
ή τοΰ Σουέζ, με τήν διαφοράν όμως, δτι τό άνοιγμα τής 
διώρυγος τοϋ Σουέζ εχεε πρό αύτοΰ τό ύδωρ, ένεκα τής αμ
μώδους καταστάσεως τοΰ έδάφους, ένφ τό άνοιγμα τής πα- 
ρούσης απέχει πολύ καί διά τοΰτο προϊόντος τοΰ βάθους 
στενοΰται ή δκόρυξ.

Τφ 1886 είχε σκάφη πλέον τοΰ ήμί«ος μέρους, άλλά 
προϊούσης τής έργασίας ή γεωλο—

■ γικη κατάστασις τοΰ έδάφους προ- 
S έβαλε βαθμηδόν απειραρίθμους
■ μεταπτώσεις χωμάτων, οφείλομε— '
■ νας είς ΰφαιστειογενεΐς αίτιας, 
Η άνιζήσεις και καθιζήσεις τοΰ «Sa
ll άους, κωλυούσας τήν πρόοδον τών 
DI έργασιών καί τήν πιστήν έκτέλε- 
Β σιν τοΰ άρχικοϋ σχεδίου. 
Μ Πρός άρσιν τοϋ κακοΰ τούτου 
Η έδιπλασιάσθησαν οί έργάται, έκο— 
II μίσθησαν δύο γιγαντώδη έκχω- 
II ματιστικά μηχανήματα, είτα τρί- 
II τον, προσετέθησαν διπλαι σιδηρο- 
|| δρομέκαί συγκοινωνίας καί έδαπα- 
|| νήθησαν διπλάσια .σχεδόν χρή— 
|| ματα·
II Έργάται 1500—1800, μπο— 
Η τελούμενοι έξ Ελλήνων, 'Ιταλών, 
|| Μαυροβουνίων καί ’Αρμενίων ύπε- 
|| ρανθρώπως και αδελφικώς είργά- 
|| σθησαν μέχρι τέλους τοϋ έργου. 
|| Ή έργασία έγένετο ώς εξής· 
||' 'Ανωθι, ήτοι Ιπί τής έπιφανείας 
|| άνωρύσσοντο φρεατα,κατ.αλήγοντα 
|| εΐς ύπογειους διώρυγας, δι' ών 
|| μετεκομίζοντο σιδηροδρομικώς τά 
|| χώματα καί αί περιτταί ύλαι μα

κράν τοϋ τόπου τής έργασίας. 
Καθ’ έκάστην δέ μετετοπίζοντο 

ούτω 6,000 κυβικά μέτρα, ήτοι
170,000 κατά μήνα. 

Έν τουτοις, έκτοςX των γεωλογικών δυσχεριιών, αίτινες 
άπροόπτως,ώς είπομεν,έμεσολάβησαν,προσιτέθησαν.βραΧύτι· 
ρον καί άλλαι, ήτοι αΐ καταπτώσεις τών ίλαφρών,τών κινη
τών δηλ. χωριά των, αίτινες έπέφερον νέαν βραδύτητα καί 
δαπάνην διά της ανάγκης Τής στεριοποιήσιως καί έξασφαλί- 
σεως λιθοκτίστως τών παρειών αυτών.

Τέλος πάσαι αί δυσχίρειαι βαθμηδόν διά τοδ χρόνου καί 
τοϋ χρήματος ήρθησαν κατανικηθεϊσαι και ήδη τό έργον πα- . 
ρουσιάζεται ήμίν σήμερον τετελεσμένου, έν άπάση αύτοΰ τή 
ιστορική, τη φυσική καί έθνίκ^ μεγαλοπρεπείς καί εύχηθώμεν 
ίνα άποβη ώφελείας πρόξενον εις τήν πρόοδον τοϋ κλέους τής 
ήμετε'ρας πατριδος.

Φ- Π.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΤΟΪ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ» 

τραπεζίτου, 
τοΰ ετέρου 

κ. Ίων. Πε-

Ό Νείλος ποταμός χαί αί άκατοι των φελλάχων.

(Συνέχεια β. προηγούμενο» φύλλόν)
Ειχον ακούσει πολλά περί τοΰ κήπου τούτου τής Έσβεκίας 

καί είσήλθον άμέσως έν αύτφ, όπως μή διατελώ έν άγνοια τών 
τόσω διατυμπανιζομένων περιφήμων αύτοΰ τεχνητών έργων, άφ’ 
ού άπαξ μοί έδίδετο ή κατάλληλος εύκαιρία.

Καί όντως, τά πάντα μοί έφάνησαν θαυμαστά καί μαγευτι
κότατα, πλήν ολα πεζά καί πρόσκαιρα. Έξεπλησσόμην πρό τών 
εξελισσόμενων πρό έμοΰ λαμπροτάτων λιμνών, θαυμασιωτάτων 
ανδήρων, αγροτικών σπηλαίων καί πηδάκων, ποικίλων δενδρο- 
φυτειών, ώραιωτάτων οικοδομών, περιπτέρων, βυακίων,κτλ.πλήν 
ή έλλειψις τής φυσικής Χε'ρός, τής διδούσης τήν χροιάν,τήν ζωήν 
καί τήν χάριν ώς καί την μυστηριώδη άπόλαυσιν, έλειπεν εντε
λώς έκεϊθεν. Έν τούτοίς έθαύμασα την πρωτοβουλίαν, σύνεσιν 
καί άκάθεκτον έμμονην τοΰ ρέκτου πρός παν καλόν καί εργάτου 
αύτών πρός έξωραϊσμόν καί έξυγείανσιν τής πρωτευούσης ταύτης 
διά πάσης θυσίας καί κόπου.

Έξήλθον διά τής 
απέναντι θύρας καί με- 
τέβην πρός έπίσκεψιν 
τοΰ *·  Άλ. Πεστεμαλ
τζόγλου, 
αδελφού 
τοιούτου 
στεμαλτζόγλου, έν ’Α
λεξάνδρειά διαμένοντος 
καί ιδιοκτήτου τής άνε- 
γειρομένης άνουσίου, ό
πισθεν τοϋ έν Άθηναις 
κήπου τών ανακτόρων, 
μεγάλης οίκοδμοής , 
πρός Άλεξανδριανήν 
όκέλλαν όμοιαζούσης, 
καί κατασκευσζομένης 
πρός κερδοσκοπίαν δια 
νά περελάδη 20 κατοι
κίας. Πολύ ύποβιδά- 
ζούσι τήν πρωτεύουσαν 
τής Ελλάδος μερικοί 
χρυσοκάνθαροι ομογε
νείς, έκλαμβάνοντες αύ
τήν ώς σκοπιάν τών έ- 
πιχειρήσεών των, καί μή νομίσωσιν,οτι παραδλέπονται αί βλέψες 
καί τα διαβήματά των ύπό τής ύγιοϋς καί ευ φρονούσης μερίδος. 
’Απέναντι τών ανακτόρων δέν έκτίσθησαν έτι τοιαΰτα οικήματα, 
τούναντίον δέ πέριξ αύτων εύρίσκονται μέχρι τοϋδεδ,τι τό πλού
τος,ή δόξα, ή πεντέλειος πηγή, ή προγονική μας αρχιτεκτονική, 
τέλος τοϋ έθνους ή 'παραγωγή «χει καλόν καί πρέπον νά έπι- 

aO’ δέν έπετρέπετο ίδια ειςΈλληνα,άνώς φρονοΰμεν,είναι 
,διαβιώσάντα είς τήν προοδευτικήν χώραν τώνφελλά- 

^ρυπάνη ουτω τό κλεινόν έδαφος τής χρείαν έχούσης 
Φφων'καί ωφελίμων κτιρίων πατρίδος του.

®αφ«ϊον τόϋ κ. Πεστεμαλτζόγλου έν Καίρφ, ούδέν τό 
«ίωτον εμφαίνει, ούδέ τό-χαρακτηριστικόν πολυταλάντου 
Βεποϋς έπαγγελματίου ένεχει. .

ει έντός ισογείου μικρού μαγαζείου μέ μέτωπον μεγέθους 
<<ΜαΙ μήκος τετραπλάσιον, διηρημένον καί αύτό έπιμήκως 
ί^λίδων, ούτως ώστε εισερχόμενος τις έν αύτφ κινδυνεύει 

^|δ?κρούση έπί τών πλευρών τών τείχων ή τοΰ κιγκλιδώ- 
Ηπόρησα τη αλήθεια έπί τη πενιχρότητι τοιούτου τρα- 

ίϊΐίΐ?'·’ γΡ“?®ί°υ **'  διελογίσθην μήπως ήπατώμην. Τουλά- 
εξ ’Αθηνών έφανταζόμην εύπρεπέστερον τό γραφείου τοϋ 
πεμαλτζόγλου.

Ιθι τό βάθος μόλις διακρίνω ώς έκ τοϋ σκότους άνθρωπίνην 
ΙΜίρΡ'1'· Ή αμφιβολία μου διπλασιάζεται.

Έν τούτοις εισέρχομαι καί ερωτώ’
Ο κ. Πεστεμαλτζόγλους ; 

f — Pas ici, μοί άπαντα ξηρώς ή άνθρωπίνη μορφή-
— Merci, πότε θά είναι έδώ; τόν ερωτώ καί έγώ γαλλιστί.

<

— Apris one demie beure, μοί άπαντα καί πάλιν ξηρώς.
— Έσκέφθην νά μήν έπανέλθω, έπί τφ φόβω μή τυχω δευ- 

τέρας έκδόσεως μαυροβουνίου· συμπεριφοράς καί άπολέσω τδν 
καιρόν μου έπί ματαίφ,δτε ή ιδέα τής γνωριμίας άνδρός χαί- 
ροντος ούκ ολίγης έξ ονόματος φήμης επικρατεί έν τφ νφ μου. 

Μετά ημίσειαν ώραν επανέρχομαι, ότε μετ’ έκπλήξεως ή 
ανθρώπινη έκείνη μορφή μέ υποδέχεται πάλιν ξηρως.

“ Διάβολε ! είπον κατ’ έμαυτόν, οί τραπεζϊται πολύ κακώς 
θ ανατρέφωνται. ενταύθα.

— J’ ai besoin de le voir pour une affaire, τώ λέγω τότε.
• — Μετά ήμίσειαν ώραν θά ήναι έδώ, μοί άπαντφ έκ νέου.

— Ψεύδεσαι, τφ ειπον κατ’ έμαυτόν καί άπήλθον.
. Τυχαίώς διερχόμενος τήν έπαυσαν είσήλθον έκ τρίτου καί 

εύρίσκομαι αμέσως έναντι γενειοφόρου, κομψοενδεδυμένου, τρι
ακονταετούς ωραίου άνδρός.

— Ό κ. Πεστεμαλτζόγλους ; ερωτώ.
— Τί αγαπάτε ; μοι άπαντα.
— Να σας έρωτήσω, αν διαθέτετε όλίγας στιγμάς.
— Δέν έχω καιρόν, διά ποϊον λόγον;
— Είμαι ο διευθυντής τής «Φύσεως» καί έπεθύμουν νά σας 

έβλεπον κατά τήν έντεΰθεν διάβασίν μου.
— Τής «Φύσεως»; δέν έχω καιρόν ν’άναγινώσκω έλληνι- 

κάς εφημερίδας, λαμ- 
, βάνω τόσας ευρωπαϊ

κός!! καί νά με δια— 
γράψητε άπό συνδρο- 

ί μητήν σας.
— Εύχαρίστως άφοΰ

■ τόσον ολίγον ένδιαφέ- 
ρεσθε διά τά ομογενή 
σάς στοιχεία, άλλά νά

• μέ συγχωρήτε, μήπως 
καί εισθε έγγεγραμμέ- 
νος ώς ξένος υπήκοος ;

— Δέν θά σας δώσω 
λόγον.

— Τό έμάντευσα^ 
άλλά τότε διατί δέν' 
επιστρέφετε τόσον και
ρόν. τά άποστελλόμενα 

,ύμΐν φύλλα ;
— Έδήλωσα τοΰτο 

εις τόν ένταΰθα αντα
ποκριτήν σας.

— Δέν μοί μετεβι- 
βάσθη τοιοΰτόν τι, άλ- 

. λά δεν πειράζει, λυ
πούμαι μόνον, ότι ή πατρίς άλλοϊα αισθήματα άπό ήμας προσ- 
εδόκα.

Δέν άπήντα καί πρόσεποιεΐτο οτι έγραφε θυμήρης·
— Κύριε Πεστεμαλτζόγλου, τφ λέγω τότε, ούδεμίαν ποτέ, 

εΰγενή πραξίν σας ειδον άναγεγραμμένην ούδαμόσε. Είναι ποτέ 
τοΰτο δυνατόν; σείς ό κομπορρήμων;....

Δέν απήντα. Έτήρει σιγήν ιχθύος.
— Έγώ όμως σας συγχαίρω διά τήν εύκαιρίαν, ήν μοί πα

ρέχετε να γνωρίσω τόσω συντόμως τοιοϋτον πολύτιμον αδάμαντα 
καί εΰχομαι νά μή συναντήσω καί δεύτερον, διότι τη άληθεία 
θ’αρχίσω να μεταβάλλω ιδέαν περί τών αισθημάτων καί τής 
ποιότήτος τών έξω Ελλήνων.

— ’Ολίγον μέ μέλλει. -
. — Σας ευχαριστώ, τφ άπήντησα καί άπήλθον ήγανακτησμέ- 

νος εκ τής τοιαύτης άπροσδοκήτου . Ελληνικής συμπεριφοράς 
παρ’ ανδρί,οιος δ κ. ούτος, ουτινος αί ρεκλαμώδέις φήμαί άλ- 
λοίαν περί αύτοΰ. έχουσι σχηματίσει παρ’ ήμϊν έντύπωσιν.

Απογοητευμένος δέν ένεθαρΰνθην νά εξακολουθήσω τάς επι
σκέψεις μου, άλλά βαδίζων μόνος άνά τάς κεντρικός οδούς του 
Καίρου, έθαύμαζον τήν απλότητα, ειλικρίνειαν καί γοργότητα 
τών αράδων, τάς ώραίας εύρωπαίκάς οικοδομάς, τά πολυ
τελή καταστήματα, καί τά λαμπρά ξενοδοχεία, ίδια τής 
όδοϋ ’Εμπορίου καί ειτα έκάθησα έξωθι μεγαλοπρεπέστατου Ελ
ληνικού καφφενείου, τής Αίγύπτου, δπως άναλάβω έκ τοϋ με
γάλου καύσωνος καί στενοχώριας, διότι έν μηνί Μαρτίφ αρχί
ζουν αί όντως πνιγηραί ζέσται νάγίνωνται έκει όχληραί. Έζή
τησα παγωτόν.Μοί έκομισθη αμέσως εν τοιοϋτον διαστάσεων ούχί 

/



Η ΦΓ3ΙΧ - 71
70 Η ΦΪΕΙ1

ευκαταφρονητών, σχήματος γερμανικής φραντζόλας, ώραιότατον 
ίεαι γεύσεως γλυκόπικρου, ώς νά είχε πέπεριν έντός και ένφ 
κατεγινόμην εις ανατομικήν έρευναν, άκούω θόρυβον και καλ
πασμούς ίππων πέριξ έμοΰ,συνάμα δέπαρατηρώ πολλούς εγει
ρόμενους και άλλους έξερχομένους έκ τοΰ καφενείου.

«Ό Κεβίβης 1 ό Κεβίβης Τ . . . άχούνοται ψιίιρυσμοί.
Ήπόρησα τη άληβεία, διότι παρ’ ήμΐν δεν γίνεται τοιοΰτος 

θόρυβος έπί τή διαβάσει τοΰ επίσης βημοτικωτατου βασιλέως 
μας.

Μετ’ έλίγον απλή άμαξα συνοδευομ.ένη ύπό έφιππων σωμα
τοφυλάκων διέβη έν τάχει πρϊ ήμών και ό νεαρός πρίγκιψ μέ 
φυσιογνωμίαν πολυάσχολου ήγεμόνος,έχαιρέτα τό πλίθος έν βία 
δτ’ έπανειλημένων κινήσεων τίς χειρός προς ττ,ν κεφαλήν κατα 
τά ανατολικά έθιμα.

Κα'ι μήπως δέν είναι πολυάσχολος καί πολύφροντις δ άτυχης 
ούτος πρίγκιψ ; Διεδε'χθη τόσον νέος και προώρως τόν πατέρα 
του και έν περιστάσεσι τοσοΰτον δειναΐς δι’ ένα νεαρόν ηγεμόνα 
ώστε νά δύναται νά τυρβάζνι ήσύχως.

Ό πάππος του ’Ισμαήλ πασσας κατόπιν τόσης εργασίας, 
σπατάλης και οικονομικής καταστροφής άφήκε την άντιβασιλείαν 
ανώμαλον, συνεπεία στρατιωτικής ανταρσίας, τώ 1879.

Ό πατήρ του, Τεουφήκ, διεδέχθη τόν Ισμαήλ καί εύρέθη 
έν μέσφ τοσούτων καί τηλικούτων περισπασμών εσωτερικών και 
εξωτερικών, ώστε ή ηγεμονία του κατέστη πολύ οχληρά.Ταχέως 
δέ έγκατέλειπεν, ώς γνωστόν, τήν ζωήν.

Ό νέος. Κεδίβης Άββας εΐκοσίπενταετής ήδη, πλήρης δρά- 
σεως καί θέλήσεως εύρίσκεται νΰν δεσμευμένος προ τετελεσθέν- 
των καί άναγνωρισθέντων γεγονότων, κυπτων άκων τόν αυχένα 
πρό τοϋ αναπόφευκτου £οΰ τών έξελισσομένων πρό αύτοϋ ταπει
νών περιστάσεων. Τί νά κάμη I Ό ξενικός έλεγχος, ή κατοχή 
της χώρας του υπό τών άγγλων καί ή τυφλή ύπακοη είς τα κε- 
λευσματα αυτών, είσίν αντικείμενα δεινά, τιτρώσκοντα βεβαίως 
καιρίως τήν τρυφερόν καρδίαν άπειρου ήγεμόνος. Πλήν όμως 
φαίνεται πεπροικισμένος ύπό θαυμασίας υπομονής έγκαρτερήσεως 
καί πατριωτισμού-τά πλεονεκτήματα δέ τάύτα ϊσως.βραδύτερον 
συντελέσωσιν είς τήν βελτίωσιν της τύχης έαυτοΰ και του αγογ- 
γύστως ύπομένοντος τά πάντα άκάκου λαοϋ του καί της τόσον 
προοδευτικώς βαινούσης επικράτειας του.

Ό Άββας τυγχάνει άφ’ ετέρου άμερίστως της συμπάθειας 
τών υπηκόων του, διότι ώς πάντη άθώος τών σφαλμάτων τών 
γενητόρων του, δικαιούται παρ'αυτών ν’αγαπάται,καί ώμολογου- 
μένως. εΐς αύτόν έναποτίθησιν ήδη ή χώρα αίίτη τάς έλπίδας της 
και αναμένει αΐσιωτέρας ήμέρας. .

Ευτυχώς δέ ήδη παν σφάλμα αποδίδεται τοΐς κυριαρχοΰσι 
άγγλοις, πάσα δέ ευτυχία καί ευδοξία τφ νεαρφ πρίγκηπι’ 
τούντεΰθεν δέ ή μεταξύ ύπηκέων και αύτοϋ άπόλυτος αρμονία 
καί αγάπη.

Έτερον ζήτημα απασχολούν τό γε νϋν εχον τόν νέον Κεδί- 
βην, τήν Πόλην και τήν κυβέρνησίν του, ώς καί τόν λαόν του 
είναι τό τών προσεχών γάμων του.

•θά λάβη σύζυγον έκ τής οίκογενείας τοϋ Σουλτάνου, τήν 
θυγατέρα πλουσίου τινός Αιγυπτίου πασσα, Εύρωπαίαν τινά 
ή άλλην ; τίς οίδε! Πολλά διαδίδονται,ών όμως τήν αναγραφήν 
ένταΰθα θ’ άποφύγωμεν, ώς μή έπιτρεπομένης της δημοσιο
γραφικής άναμίξεως είς ζητήματα έντελώς οικογενειακού καί 
ήγεμονιακοϋ χαρακτηρος. θά εύχηθώμεν μόνον πρός τό συμ
φέρον καί τών ήμετέρων έκεϊσε πολυπληθών συμπατριωτών,δπως 
ή συζυγική εύημερία αύτοϋ συντελέση εΐς τήν έπιτέλεσιν τοΰ 
διακαούς αύτοϋ πόθου όστις,καλώς γνωρίζομεν, ecvat ή έδραίωσις 
της κληρονομικής δυναστίας του, ήν διά τοσούτων αγώνων και 
χρηματικών θυσιών έξησφάλισεν αΰτφ 0 πολύμητις πάππος του 
'Ισμαήλ, καί ή εύημερία τών επαξίων υπηκόων του.
Ή ήμερα έκλινεν ήδη πρός την θΰσιν της, ευχάριστος εσπερία 

δρόσος προσείλκυε πληθύν κόσμου πρδς τδ μέρος έκεϊνο καί πα- 
ραδόξως βλέπω πέριξ μου το άνθος της ευρωπαϊκής κοινω
νίας. .Παραβολή ένταΰθα δέν χωρεΐ. Έλληνες,Άγγλοι, Γάλ
λοι,‘Ιταλοί, Ισπανοί, ’Οθωμανοί,κτλ. ποικίλων αμφιέσεων, άλ
λοι εντός αμαξών καί άλλοι πεζοί διέρχονται ώς άγέλαι μυρμή- 
κωνπρό έμοΰ, καί μετ' ού πολύ δ νοΰς μου σκοτίζεται έκ της 
κοπώσεως τής ανθρώπινης ταύτης κινήσεως καί τής άπομονώ- 
σεως μου έν μέσφ τής παλυδαιδάλου αγνώστου μοι ταύτης 
μεγαλουπόλεως.

Πλησιάζει ή έβδόμη καί έγερθβίς πορεύομαι νά δειπνήσω εΐς 

οΐονδήποτε συναντήσω πρώτον κατάλληλον ελληνικόν ξενοδο
χείου. Παρατηρώ πολλά,ών τά ονόματα δέν μοί προξενούσε έν 
διαφέρον, δτε φθάνω απέναντι τοΰ κήπου της Έσβεκίας καί τδ 
«Δετορελλης, Ξενοδοχεΐον τοΰ Στέμματος» μοί αποσπά τήν 
προσοχήν. [

Πλησιάζω, βλέπω τάξιν καί καθαριότητα, έλληνικάς φυσιο
γνωμίας καί εισέρχομαι.

Κάθημαι καί εις εύγενέστατος κομψοενδεδυμένος κύριος μοί 
παρουσιάζει κατάλογον τών φαγητών. Ήτον ό διευθυντής, δστις 
καί προσωπικώς φαίνεται περιποιείται τούς πελατας του. Άφοΰ 
απέτεινα διανοητικώς τινας ερωταποκρίσεις,αφ' ένός μέν πρδς 
τόν πάντοτε έν καλή διαθέσει διατελοΰντα καθ’ ολην τήν 
διαμονήν μου έν Αίγΰπτφ στόμαχόν μου καί πρδς τδν κατάλογον 
τών φαγητών άφ'’ έτέρου, έκάλεσα τδ garden.

— Μακαρόνια, αστακόν, κοτοπούλι ψητό, σαλάτα,' ροκφόρ, 
οίνον, κρέμαν και αχλάδια, τφ ειπον έν γραμμή.

Μετ’ ολίγον μοι έκομίσθησαν άπαντα, τδ εν κατόπιν τού 
άλλου καί εύρόν αύτά εξαίρετα, εύγευστα καί λίαν εύπεπτα. Ό 
κ. Δετορέλλης είναι δι ’έμέ τούλάχιστον άξιος πολλών συγχαρη
τηρίων, διότι χάρις αύτφ εύρον τήν ώραν εκείνην ένΚαΐρφ ο,τι 
θά έπεθόμουν έν καλφ και καθαρφ ξενοδοχείω τών Αθηνών. 
Ήμην άλλως τε καί λίαν δύσθημος.

Κατά τδ διάστημα τοΰ δείπνου ό κ. Δετορέ)λης μέ παρατη
ρεί έπανειλήμένως, τοΰθ’οπβρ μοί δίδει την περιέργειαν τώ να 
αποτείνω μερικάς ερωτήσεις.

Πλήν, ώς έλλην φύσει πανούργος καί ευφυής, μέ προκατα
λαμβάνει καί πλησιάζων με’

r-Θέλετε καί καφφέ ; μοί λέγει, έχομεν εξαίρετου ιδιαί
τερον τοιοΰτον.

— Εύχαρίστως, τφ απαντφ.
— θά είσθε ξέν;ς, ώς φαίνεται, μοί λέγει, τώρα θά ήλθατε.
-rΜάλιστα, χθές μόλις έξ Αθηνών, είμαι ό διευθυντής τής 

«Φύσεως» καί ήλθον ένεκα εργασιών τοΰ περιοδικού μου.
— Είσθε δ κ. Πρίντεζης ;
«Διάβολε! έσκέφθην αμέσως, ποϋ μέ γνωρίζει ούτος».
— Ναί, τώ άπήντησα, άλλά πόθεν μέ γνωρίζετε ;
— Άπό τήν «Φύσιν», την έλάμβανον είς τάς άρχάς καί πολύ 

μοϋ ήρεσε.
— ■ Αζ τοΰτο μ’ ευχαριστεί, καί διατί διεκόψατε τήν άνάγνω- 

. σίν της ;
— Διότι δέν τήν έλάμβανον τακτικώς, γνωρίζετε, τά ταχυ

δρομεία, αί υπεξαιρέσεις τών καλών φύλλων της μοί διέκοπτον 
την σειράν,καί ακριβώς έπιθυμώ ήδη νά συνεχίσω τήν συνδρομήν 
μου διά νά τακτοποιήσω τήν παραλαβήν.

— Εύχαρίστως, άλλά δέν μοί λέγετε, διατί με παρετηρεϊτε 
πριν γνωρισθώμεν, τοσοΰτον περιέργως ;

— Διότι «νόμισα, ότι μολονότι είσθε ξένος καί πρώτην φοράν 
είσηρχεσθε εις τδ ξενοδοχεΐον μου, εντούτοις θα εισθε έλλην 
τούλάχιστον γνωστός μοι καί δέν ηπατηθην.

— Καί αγαπάτε τούς έλληνας ; τήν Ελλάδα;
— Ώ πολύ, θυσιάζομαι δι’ αύτούς καί διά πάν ελληνικόν. 
Άνέπνευσα, έμειδίασακαι ειπον κατ’ έμαυτόν. «5Γ< 

χοβ ά&ίει xa-irirefor αχο. ί·α Γραπ»ίϊτ«»«·.
Άφοΰ είπομεν πολλά έν ευαρέστφ συντροφιά

— Τδν λογαριασμόν, τί οφείλω;
— Τίποτε, μοίαπαντά όκ. Δετορελλης.- ’ jvj.
"Οπερ άποδεικνύει, οτι οι .τραπεζΐται αποκτούν χρήμί»^ , 

συμπεριφοράν κακήν,οί δέ ξενοδόχοι φίλους καί καλήν «ΛρΚί 
(ακολουθεί)

«I»

κάτης ώρας, ήγέρθην νά φύγω καί ήρώτησα τδ
"*  ■

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑ ΙΌΝ
Ώ Μάϊε γλυκύτατε, 

ήμέραι παραδείσου 
Είναι ή πολυθέλγητρος 

η μάγος έποχή σου.

Τών άνθέων βΰωδια
πάς τοΰ στήθους σου παλμός 

Κρίνα εΰοσμα καί ία
ό λαμπρός σον στολισμός.

’Σ τήν έποχήν σου. Μά'ύ, 
πασα καρδία πάλλει 

Πάσα ψυχή άγάλλεται.
καί κάθε στόμα βάλλει.

Αΰρα είναι ζωογόνος
Λ πνοή σου ή τερπνή, » 

Άσματα τής άηδόνος
ή γλυκεία σου φωνή ...

Μέ οΰρανίους χάριτας 
ώ Μάϊε, κοσμείσαι,

’Ανοιξτς της άνοίξεως ■ 
σΰ είσαι, σΰ καλείσαι !

Θάλλει κόσμος μυροόόλος 
έν έκάστη σου πνοή,

Είσαι Μάϊε, είσ’ όλος 
Έ ρ ω ς, π ο ί η σι ς, ζ ω ή ! . . . 

Τσεσμές. X καββαχλης.

Ό κ. Φ. Οίκονομίδης, πρώην γυμνασιάρχης, έδημοσίευσε 
■συλλογήν ποιηματίων ύπδ τίτλον «Βαίων φύλλα» σκοπούσαν ούχί 
πόσον τήν τέρψιν, δσον τήν διδασκαλίαν καί τήν παραίνεσιν. Τά 
διδακτικώτατα ταΰτα ποιηματια θέτει κατ’ αλφαβητικήν τάξιν' 
τδ τελευταΐον δέ τούτων κατά ,προτίμησιν παραθέτομεν κατω
τέρω έν τφ περιοδικώ ήμών, καθ’ δσον μάλιστα φρονοΰμεν, οτι - 
ποίησις άνευ φιλοσοφίας δέν είνε ποίησις, on ή αληθής ποίησις 
πρέπει νά όδηγηται ύπδ τοΰ λόγου, όστις μόνος δύναται νά 
μετάγη τδν άνθρωπον άπό τοΰ φαινομένου είς τδ ιδανικόν, άπό 
τοΰ άτελοΰς εις τδ τέλειον καί άπό τοΰ πλημμελούς είς τδ 
ορθόν, είς τδ δίκαιον καί εΐς τήν τάξιν.

ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΝΕΟΤΗΤΙ
(A la jeunesse άοτέβ! . . .) 

Υπερφίαλος νεότης, 
Πΰρ φλός όλη καί γοργότης 
Μή άκάθεκτος όρμας ! 
Μή πρό σκέφεως έκτέλει, 
“Αν λαμπρά διώκεις τέλη, 
Θέλης ΰψηλάς τιμάς!

Μέγιστόν σοι έστω μάθος 
Τοΰ Φαέθοντάς τό πάθος, 
Τό άρχαϊον καί δεινόν : 
Ούτος. κρίσεως έλλείψει,
Επεσε λιπών τά ΰψη

Τών ΰψίστων οΰρανών !

Έχων άρμα φωτοόόλον 
Παρ ’ ολίγον κόσμον δλον 
Έπυρπόλει ό οίκτρός . .

'Γπό δίψης μεγαλείου 
ΓΙαρακοΰσας τοΰ Ήλίου 
Συμόουλάς, σο^οΰ πατρός I . .

’Αχαλίνωτα τά πάθη
Όστις άψησεν, έχάθη !

—Ειν ’ άλήθεια πικρά ! — 
Φεΰ, είς βάραθρον εμπίπτει

Όθεν οΰτε ανακύπτει, 
Ώς τόν εΰρμ συμφορά .. .

Είς τό στάδιον το& βίου 
Φαεινότερος ήλιου

"Εστ ’ ό λόγος όδηγός. 
Οΰτος βασιλεΰς πατήρ σον 
Καί προστάτης καί σωτήρ σου’ 
Εΰζωίαο χορηγός ! . .

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ελατήρια δυστυχώς συμφεροντολογικά μεν άφ’ ένός. μή 

ίχοντα δ’ άφ’ έτέρου ύπ’ όψιι αύτήν τήν ουσίαν τής δρα
ματικής παραγωγής, τό δρόψ.α ήτοι καί την κωμφδίαν, 
έκίνησαν πρό τινων ημερών άληθή κατά τών .δυστυχών 
ηθοποιών σταυροφορίαν. Λεγομεν δυστυχών, διότι τους γνω
ρίζομεν έξ ιδίας άντιλήψεως, διότι πολλοί ίξ αύτών τών 
θιασκρχών ίτε περιέρχονται μέχρι τίί στιγμής αύτής άπό 
κώμης ιις κώμην λιμώττοντες καί πενόμινοι.

Έννοοΰμιν τά συγγραφικά δικαιώματα, ώς ίάν υπήρχε 
συγγραφική παραγωγή «ύρεΐα, ώς έάν ύπάρχωσιν έργα δυ- 
νάμενα άξιωματικώς νά διαφιλονικήσωσι τό γέρας τής ’Α
θανασίας καί έπί μίαν,έστω, τριετίαν.

Όσον άφορ$ τόν «Σύνδισμον τών δραματικών Ελλήνων 
συγγραφέων», θέλομεν αποφυγή ένταΰθα νά προβώμεν είς 
συζητήσεις περί τοϋ καταστατικού αύτοϋ, μή άναγνωρισθέν- 
τος είσέτι έπισήμως, ουδέ διαφωνοϋμεν, έστω καί κατ’ έλά- 

' χιστον ώς πρός τό έννομον τών δικαιωμάτων τούτων,άνεξαρ- 
τήτως τής τοιάσδε ή τοιάσδε δραματικής έκαστου ίκανότη- 
τος. θά έπεθυμοΰμεν όμως δικαιώματα μή ύπαγοριυθέντα. 
έξ αιτίας ένος μόνου θιάσου, διεδικούμενα άναφορικώς μόνον 
πρός τά κωμειδύλλιά, φαινομενικός δέ πρός τό δραμα κάί 
τήν κωμφδίαν, συζητούμενα παρ’ ανθρώπων εύπορων, έφ’ 
έτέρων μόλις ήδη ερχομένων είς τά βύγχαλά tmv ώς έκ τής 
μαστισάσης αύτούς έσχάτως γενικής δυσπραγίας· δέν έπι- 
κροτοΰμεν δικαιώματα νόμιμα μέν,άλλ’ ούχί καί δίκαια, ώς 
διετυπώθησαν, έγωίστικά πως, άς μάς έπιτραπή ή λέξης, 
προσωπικά, μή λαβόντα δ’ύπ’δψει ύπό τήν άληθή αυτών 
φάσιν και τούς ήθοποιούς, δικαιώματα τέλος τά όποια έρ
χονται ήδη, δίκην Μεδουσαίας κεφαλής, ν’ άποκαθηλώσωσι 
το θεατρον επί τών σανίδων ούχί πλέον τής Σκηνής, άλλά 
τοΰ μαρτυρίου καί τής πενίας......

Τό λεγομεν μετά λύπης: τ*  κωμειδύλλιά υπήρξαν άπό 
ίξαετίας, άπό τής έφευρέσεώς των δηλαδη, ό μόνος χρημα- 
τολογικός παράγων πάσης έκτοτε θεατρικής περιόδου · ίπέ- 
πρωτο φευ! τό δράμα καί ή κωμφδία 4ν αύτή τή γένεθλίφ 
χώρφ: αύτών νά τεθώσιν έν ήσσονι, έν πολύ ήσσονι μοίργ 
παρ’; αύτών τούτων τών παραγωγών των,θεωρησάντων κα
λόν μέ φσματα μόνον καί έμετικά καί αηδή καλαμπούρια 
νά τρεφωσιν έκάστοτε τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.

Καί ιδού I περιέστημεν εΐς τήν ούχί ευάρεστων θέσιν συμ- 
πήξεως σωματείου πρός διεκδίκησιν κωμειδυλλιακών μόνον 
δικαιωμάτων έξ αφορμής,ώς λέγεται, παραστάσεων τοΰ θιά
σου «Μένανδρος», άναβιβάσαντος έργα ίσως μέν άνευ τής 
αμέσου έγκρίσεως τοΰ συγγραφέως, έργα όμως παρασχόντα 
έίς τούτον μέν 10, είς έκιΐνον δέ 20 χιλιάδας δραχμών έκ 
τών ποσοστών. Άλλ’άφοΰ είμαρτο,έξαιρέσει τής «Φαύστας», 
τά κωμειδύλλιά μόνον νά γίνωνται παραίτια τοιαύτης. ούχί 
βεζαίως εΰκαταφοόνήτου συγραφικής συγκομιδής, έπρεπε, 
νομίζομεν, καί έξ άλλου οί συγγραφείς, περιοριζόμενοι είς 
τα ενεστώτα, βλέποντες δέ τό μέν τήν ύφισταμένην θέσιν 
τών ήθοποιών, τό δέ τοΰ θεάτρου έν γένει τήν αείποτε προ
βληματικήν και μετέωρον κατάστασιν, νά άνίβαλλον δι’εύ- . 
τυχεστέρας έποχάς ύπό τε οικονομικήν καί συγγραφικήν έ—
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ποψιν, έποχάς άμα μάλλον λογιχώτερον χαΐ ευπρεπέστερων 
συναδούσας προς τον προορισμόν του θεάτρου, τήν διεκδί-- 
χησιν τών, άλλως τε, έννόμων μέν, ώς προέφημεν, απαι
τήσεων των, άλλ’ άκαίρων έτι, άλλ’ύπό τών περιστάσεων 
άκόμη μή έπιβαλλομενων.

Λ. Λ. Α.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ;
Άνελπίστως έκπλήξεις πολλάς έπεφυλαττε μέχρι τοΰδε 

ήμΐν ό άρτισυστασος θεαματικός θίασος ή ΧιΠρόοδος» καί 
πολλάς έτι έπιφυλάσσει ήμΐν είς τό μέλλον, άθορύβως καί 
θαυμασίως ίξελισσομίνων τών απροσδόκητων αύτοΰ επιτυ
χιών, χάρις τη έπιμονη καί δραστηρίφ htpytltf τοΰ ρέκτου 
θιασάρχου κ. Κοτοπούλη.Καθ’ ήν εποχήν, λόγφ ιδιαίτερων 
συμφερόντων ηθοποιών τε κόίΐ συγγραφέων, αντιζηλιών, δια- 
πληκτισμών, φιλοτιμιών κτλ. αί Άθήναι στεροΰνται ανταξί
ων θεαματικών κέντρων καί καταλλήλων θιάσων, έκ τών 
ίνόντων καί δή έκ τοΰ συστάδην ό θιασάρχης κ. Κοτοπού
λης άνελπίστως κατόρθωσε νά διασκεδάζη, τε’ρπη καί εύ
θυμη καί μελαγχολή το πολυπληθές άκροατήριόν του διά 
παντοίων νέων τε και παλαιών παραστάσεων.

Πάντες οί άποτελοΰντις τόν θίασον τούτον προθυμοποιούν
ται τίς πολύ καί τίς ολίγον να συνεισφε'ρρ πρεπόντως τό 
τάλαντόν του.

Τοϋτο μδς ευχαριστεί καί συγχαιρόμεθα πάντας. Πλήν 
παρά προσδοκίαν ήκούσαμεν τό έξής ευφυολόγημα, καλαμ
πούρι, παράπονον, δπως θέλετε, κατά τοΰ κ. Κοτοπούλη, 
«διατί div ενφύνει τον χώροι» τοΰ «.Παρ«δείβοντ> του, 
άφοΰ βλέαει,ότι τό κοινόν τοβοϋτον «ΙβΙοζ ίπι&υμεί «αί 
βνντελεί είς τοϋτο»;

Προχθές άπό-σκηνής ώφθη· καί ή δεσποινίς Σαπφώ Νικο- 
λαίδου πρωταγωνιστούσα έν τφ'δράματι «ό Tie; τοϋ τυ
φλού».Μολονότι πρωτόπειρος καί στερούμενη θάρρους,ίν τού
τοι; ή συμπαθητική της δψις, ζωηρά προύκάλεσε χειροκρο
τήματα, τό δέ κοινόν πολλάς συνήγαγεν έλπίδας περί τής 
έν τφ μέλλοντι καλλιτεχνικής αυτής δράσεως, διότι ουδόλως 
άμοιρεΐ στοιχείων καλής ηθοποιού καί παιδεύσεως ίκανής. 
Συμβουλεύομεν μόνον τήν αποφυγήν τής κακής προφο
ράς τοΰ ρ,'ίξ ού ή παράστασις τοΰ προσώπου μοιιΐ κά
πως τήν ευπρεπή αύτής στάσιν καί πεπείσμεθα ότι θέλει κα
ταλάβει Ιν τφ θεάτρφ περιφανή προσεχώς θέσιν. φ.

ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ

Αίνιγμα 336.
Τών έκτος εντός υπάρχω καί τών κάτω άνω κείμαι, 
Πλήν καί άνω άν δέ» μ’ εύρη; κάτω ζήτει κάτω είμαι. 
Άλλ’ δ λόγος μου ώς βλέπω νά «ί πείση δέ» αρκεί, 
Τί ζητείς έδώ χαί βλέπεις; Πρέπει νά ζητής έχει, 
Μή.μέ ζήτ’ ε’ις μεγάλα άλλ’ ζήτ’ είς τά μικρά, 
Κ’ ίξ αύτών ε’ις ζώντα άχι, αλλά μόνον είς νεκρά. 
Δυσκολεύεσαι νά μ’ εύρης, έγώ πάλιν σ’ ευκολύνω, 
Δέν μ’ απήντησες είς τούτο ζήτησόν με είς εκείνο.

Μ. Κ
Αίνιγμα 337.

Τό όνομά μου είναι κοινόν καθ’ ένας τό γνωρίζει 
Καί πάσα ζώσα υπαρξις ώ; υπαρξίντης μέ τιμά

Καί μέ αναγνωρίζει.
.Έ» τούτοι; δ» ίπιθυμής ν’ άλλάξης τά ψηφιά μου 
Πολλάς θά ’δής μεταβολάς στ’ ωραίο» άνομό μου 
Καί πρώτον άν τό πρώτον μου γενναίως θανάτωσης 
Καί άντ’ αύτοΰ έν δμοιόν τοϋ τρίτου μου χαρφώσης 
Εύθύς αλλάζω άνομα καθώς χαί σημασία 
Κι’ απάνω κάτω εύρίσχομαι σέ χάβε μιά οικία 
Και πάλιν φίλε φόνευσον-χαί δεύτερον χαί πρώτο 
Καί τήν μορφήν τοΰ τρίτου μου άλλαξε μέ τρόπο 
Κι’ εύθύ; πηδώ επάνω σου μέ φέρ’ ή κάθε χειρ «ου 
Καί παύω πλέον τοΰ νά ζώ δταν φύγ’ ή ψυχή σου 

Έτρόμαξες ; εμπρός λοιπόν ταξείδιον νά κόμης 
Καί διά τοϋτο ένα άν ώς χεφαλή μοϋ βάλης 
Τόνους δέ χαί πνεύματα έν τάζει μεταβάλης 
Μεταμορφοΰμαι έν άχαρε; σέ μιά μιχρά Νησοΰλα 
Καί κωπηλατεί νά μ’ εύρής μέ εύμορφη βαρκούλα 
Καί.όταν φθάσης «τήν άχτήν μέ χαρωπόν τδ βλέμμα 
Μέ τδ χονπί «ου φόνευσον τά διώ μευ τελευταία 
Kt’αυτός ό χτύπος «ου άρχιϊ νά μέ καταβύθιση.
Καί μέσα στή γραμματική μετ’ άλλων νά μ’ άφήση 
Συ δέ μήν απελπίζεσαι γι’ αύτήν τήν συμφορά μου 
Έλθέ χαί *χεΐ  νά μέ εύρής χοντά «τάς άδελφάς μου 
Κι’ όταν μ’ εύρής μή χαίρεσαι ολίγον τι σταμάτα 
Κι’ ένα ψηφίον^πρόσθεοον γιά μερικών τά μάτια . 
Καί παρ’ άπό τήν λήγουσαν τδν τόνον λύτα πρώτε 
Καί θέσε τον στήν κεφαλήν χαί τότε, δή ω, τότε ! 
Πετιέμαι άπ’ τήν γραμματικήν βασίλισσα μεγάλη 
ΙΙοΰ μία φορά μ*  έλάτρευο» οί φίλοι «ου οί Γάλλοι.

ΣΡρος Γ. Μ. Καμπάνης
Πρόβλημα 338.

Άποθανών τις άφήχε περιουσίαν ποσόν τι δραχμών, διατάσσει δ’ 
έν τή διαθήκη του τδ τέταρτον νά δοθή τή συζύγφ του, τδ έβδομον 
εις τούς πτωχούς καί τό ύπολειφθέν ποσόν νά άφεθή εις τδ θερα- 
πευτήριον δ «Εύαγγιλισμός»- φέρει δ' ετήσιον εισόδημα τοϋτο προς 
6 % 2780· Πόσας δρ. άφήχε ,·.

ΛΥΣΕΙΣΤΩΝ ENTQ 7ω ΦΪΛΛΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

330. Αίνιγμα. "Ομηρος—Μηρός—όρος.
"Ελυσαν αυτό εμμέτρως δ χ. Γ. Καρυστινάχης έξ "Ανδρου, δ κ· 

Π- Γεωργόπουλος έκ Λεωνιδίου, δ χ. Β. Πουρναράς έκ Δημητζά- 
νης, δ κ. Ε. Φωτιάδης έκ Κερκύρας, δ. χ. Γ. Α. Πολίτης έκ Πει
ραιώς, δ χ. Δ. Μαρόπουλος έκ Πατρών, δ χ. Ν. Μουστάκας έκ 
Σύρου.

331. Αίνιγμα. Ορίκη—ράκη—ράκη.
"Ελυσαν αύτό ή Δεσποινίς Μ. Κ. έξ Αθηνών, δ κ. Γ. Λ. Καρυ- 

στινάκης έξ "Ανδρου, δ κ. Π. Γεωργόπουλος έχ Λεωνιδίου, δ χ. Β. 
Α.Πουρναράς έχ Δημητζάνης, δ χ. Ε- Φωτιάδης έχ Κερκύρας,δ κ. 
Γ. Α. Πολίτης έχ Πειραιώς, δ κ. Δ. Μαρόπουλος έχ Πατρών δ χ. 
Ν. Μουστάκας έχ Σύρου.

332. Πρόβλημα. "Εχει γρ. ΙΟ,ΟΟΟ·
Διότι έάν έκ τών 10,000 άφαιρέσωμεν τδ '/4, ήτοι 2,500,μένουν 

7,500, έκ τών δποίων λαμβάνομεν τά */:;·  ήτοι 2,000 καί αένουν 
5*500.  "Αρα 2,5004-2,000 + 5,500= 10,000.

"Ελυσαν αύτό δ χ. Β. Πουρναράς έκ Δημητζάνης, δ χ. Ε. Φω
τιάδης έκ Κερκύρας, δ' χ. Δ. Μαρόπουλος έκ Πατρών, δ κ. Ν. Μου
στάκας έχ Σύρου.

Πρώτο; λύτης άνεδείχθη δ χ·. Β. Α. Πουρναράς έχ Δημητζάνης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕίΙΣ»

Α. k-Χε-Ιονάν. Δελτάριον έλήφθη,εχει καλώς.—Γ.Χ ίάϊροτ.Λυ- 
πούμεθα μή δυνάμενοι νά παραβώμεν χεκα^ονισμένα. Άνεστείλαμεν 
περαιτέρω αποστολήν φύλλων, μέχρις δτου λάβωμεν σύνδρομά;. 
Έγράψαμεν. — Κ. A.' Saipor. ’Αναμένομε» έχχαθάρισιν, ώς σάς 
έγράψαμεν, ΐνα σάς άποστείλωμεν αποδείξεις. —Σ. A. Κ. Δαρούτ. 
’Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς. Εύχαριστοϋμεν.—Δ. Ζ. 'Αοιοντ. 
'Επιστολή έλήφθη Έχει' καλώς. Εύχαριστοϋμεν. ’Αναμένομε». 
Παραγγελία σας έξετελεσθη. — A. Β. ΠΖρτ-Σαϊτ. “Εχει καλώς. 
Ευγνωμονούμε» δι’ εύγενή προθυμίαν σας. Άναμένομεν. — Α. Γ. 
Μ. Πρέβεζα»·. Άπηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν νέας αποδείξεις.— 
Σ. Τ. ΒόΛοτ. Ζητούμενον φύλλον σάς άπεστείλαμεν. 'Αναμένομεν 
συνδρομήν σας.—Β. A. Bovxovpevtior. ’Επιστολή κα! φιορίνια 
έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν. Δ. Σ. ΖάχντΒοτ. Χρήματα 
δέν έλάβομεν. Σάς έγράψαμεν. Άναμένομεν άπάντησιν. — Δ. Κ. 
Πύργον. "Εχει καλώς. — Ν. Γ. Χα,ΙχΙία, Συνδρομή σάς έλήφθη. 
Σάς έγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν.— Δ. Δ. Βό,Ιο*.  ’Ε
πιστολή καί συνδρομαί έλήφθησαν. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Ευ
χαριστούμε». Έγράψαμεν.·—Άνωνύμφ. Ένταϋία. Ούτε ζητούμε
νο» φύλλον δυνάμεθα νά σάς στείλωμεν, ούτε λύσεις αινιγμάτων νά 
καταχωρήσωμεν, εφ' όσον αγνοοΰμεν άνομα σας. — Α. Σ. JJarpoc 
Ζητούμενα βύλλα σάς άπεστείλαμεν.—Γ· Κ. 'Οδησσόν. Λελταριον 
έλήφθη. Παρά φίλου ούδέν εΐσέτι έλάβομεν. Προσεχώς γράφομεν. 
— Μ. Ψ. Σμύρνην. "Εχίι καλώς. Φύλλα :θ’ άποστέλλονται εις 
Τσεσμέ. — Α. Μ. Πρόβεζαν. ’Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς 
έγράψαμεν.—X. Ο. Καιρόν. "Εχει καλώς. Σάς άπαντώμεν ταχυ
δρομιχώς περί όλων.—Ν. Π. Εα4άμας. Συνεστημένη έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν θερμώς.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


