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Η ΚΡΗΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ KATASTASIS ΑΥΤΗΣ

(Συνέχεια καί τέλος.)

Μετά τήν διαίρεσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους έπί 
Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, Α ΚρΑτη άπετέλεσε 
μέρος της Βυζαντινής αΰτοκρατορίας, διοικουμένη 
ύπό Ανθυπάτου . ,ύπό Ανθυπάτου . 
Άλλ’ άπό τοΰ 673 
μ. X. οίΣαρακηνοί 
Αρχισαν έπιδρομάς 
είςαύτΑν,τό δέ 823, 
όρμηθέντες έξ Αν
δαλουσίας, κατόρ
θωσαν νά κυριειίσω- 
σιν αύτήν, κτίσαν- 
τες τό φρούριον 
Χάνδακα, τό όποιον 
κατέστησαν πειρα
τικόν όρμητήριον, 
γενόμενοι μάστιγες 
τών Βυζαντινών χω
ρών. Επανειλημμέ
νοι έκστρατεΐαι τών 
Βυζαντινών πρός ά- 
νάκτησιν τής νΑσου 
άπέτυχον .Μόνον δ' 
έπί ’Ρωμανού τοΰ 
Β'. ό Νικηφόρος 
Φωκάς, μετά οκτά
μηνον πόλεμον Α
νέκτησε τΑν νήσον, 
κατά Μάρτιον τοΰ 
961. Μετά *τήν  άπο- 
δίωξιν δέ τών Σα- 
ρακηνών, οί Βυζαν
τινοί έστειλαν Αποί- 
κους είς τήν νήσον, 
έν οίς πολλοί έξ 
εΰγενών καί στρα
τιωτικών οίκων κα- 
τήγοντο,ώς οί Καλ- 
λέργαι, οί Σκορδί- 
λαι, οί Άργυρόπου- 
λοι, οί Μελισσηνοί, 
οί Χορτάτσαι , οί 
Βλαστοί,οί Γαβαλά- 
δες, οί Καλέτεροι, οί Ανατολικοί καί άλλοι, έίς οΰς 
έδόθησαν μεγάλα κτήματα καί οί όποιοι έγένοντο 
γενάρχαι τών Αρχοντικών οικογενειών,αίτινες προΐ- 
σταντο τοΰ Κρητικού λαού είς τούς έναντίον τών 
νέων κατακτητών Αγώνας του.

Κατά τΑν άλώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 
τών Σταυροφόρων καί τΑν διανομήν τοΰ Βυζαντι·

ΙΙίστις, ’Ελπίς καί Αγάπη.

νοΰ κράτους Α ΚρΑτη λαχοΰσα είς τόν Βονιφάτιον 
τοΰ Μομφεράτου έπωλΑθη ύπό τούτου πρός τούς 
Ενετούς τό 1204. Άλλ’ Α έγκατάστασις τών Ενε
τών έν ΚρΑτμ ΑπΑτησε μακράν κάί πεισματώδη 
Αντίστασιν. οΰ μόνον έκ μέρους τών νησιωτών, 
άλλά καί έκ μέρους τών διεκδικούντων έπίσης τλν 
κατοχήν τΑς νΑσου Γενουηνσίων. Άπό τοΰ 1204 
μέχρι τοΰ 1366 Α ΚρΑτη διετέλει έν διηνεκεΐ σχε
δόν έπαναστάσει, κατ’ Αρχάς μέν ύποβοηθουμένη» 

ύπό τών Γενουην
σίων, κατόπιν ύπό· 
τοΰ Βατάτσου,πλει- 
στάκις δέ μόνον διά 
τών (δίων μέσων 
καί τής Ακατάβλη
του αύτής έπιμο- 
νής. Είς 27 άριθ- 
μοΰνται αί κατά 
τών 'Ενετών γνω
στοί έπαναστάσεις, 
έξ ών Α ύπό τών 
Αλέξιον Καλλέρ- 
γην τό 1282, Ατις 
οιήρκεσε 16 έτη, 
πολλάκις δέ Α Έ- 
νετικλ κυριαρχία 
περιήλθεν έπί ξυ- 
ροΰ Ακμής. Οΰτω 
τό 1362 άποικοι 
Ενετοί καί Κρή- 

.τες Από κοινού κα- 
ταλιίσαντες τΑν έ- 
ξουσίαν τής Ένε- 

» τίας, ίδρυσαν αύ- 
τόνομον δημοκρα- 

I, τίαν, μικρόν διαρ- 
κέσασαν. Μόνον δέ 
μετά τήν τελευταί- 
αν έπανάστασίν 
τών Καλλεργών τφ 
1365 Αδραιώθη έπί 
της ΚρΑτης Α Έ- 
νετική κυριαρχία. 
Άλλά μετά ένα αί- 
ώνα (περίπου νέαι 
έπαναστάσεις καί 
ταραχαί μερικώτε- 
ραι, Αφορμήν έχου- 
σαι τάς πιέσεις τών 

Ένετικόν ζυγόν. Ένφ δέ 
οΰτω κατά τής ξενικής

Ιπποτών διέσεισαν τόν 
οί Κρήτεί Αντεπάλαιον 
κυριαρχίας, συνετέλουν έν τοΐς πρώτοις καί είς 
τήν Αναγέννησιν καί τήν καλλιέργειαν τών Ελ
ληνικών γραμμάτων, ζωηρότατου διατηρονντες τό 
έθνικόν αίσθημα. έν μέσω της γενικής τοΰ έθνους 
ύποδουλώσεως. Άλλ ’ οί Τούρκοι, οί όποιοι, μετά
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τλναΛωσιν τη< Κωνσταντινουπόλεως, πολλάκις εί- 
χον έπιδρά^εν είς τά παράλια της Κρήτης έπήλ- 
θον κατ’ αύτής τό 1845 μετά πολυαρίθμου στόλου 
καί στρατού. Καί Αφ’ ού έντός ολίγων μηνών έκυ- 
ρίευσαν τά φρούρια τών Χανιών καί τοΰ'Ρεθύμνου, 
έπολιόρκησαν τόν Χάνδακα, πρωτεύουσαν τής νή 
σου. Ή περίφημος δέ αΰτη πολιορκία διάρκεσε μέ 
χρι τής 27 Σεπτεμβρίου £669, δτε ό Χάνδαξ παρε
δόθη διά συνθήκης. Έμειναν δ’ είς τήν έξουσίαν 
των Ενετών μόνον τά τρία φρούρια τά έπι τών νη
σίδων Γραμβούσης, Σούδας καί Σπιναλόγγας άλλά 
καί έκ τούτων τό μέν πρώτον παρεδόθη τό 1692, 
τά δέ άλλα δύο έγκατελείφθησαν τό ί715.

Οΐ Κρήτες,οϊτινες τόσον άτίθασσοι έφάνησανύπό 
τόν Ένετικον ζυγόν, μετά μείζονος δυσφορίας εί- 
δον τους νέους κατακτητάς έγκαθισταμένους είς 
τήν νήσον αύτών, διό ού μόνον διαρκούντος τοΰ 
πολέμου συνεμάχουν τοίς Ένετοΐς, άλλά καί δτε 
τό 1692 οί τελευταίοι άπεπειράθησαν ν’άνακτήσωσι 
τήν νήσον έβοήθησαν αύτοΰς καί έκυρίευσαν μάλι
στα τό φρούριον τής Κισάμου. ’Επίσης τό 1770 οί 
ΣφαΚιανοί, οϊτινες διήγον άνεξάρτητοι έπί τών ό
ρέων αύτών, έπανεστάτησαν ύποκινηθέντες ΰπό 
τών 'Ρώσσων, έν συννενοήσει μετά τών Μανιατών, 
άλλ’ Α έπανάστασις άπέληξεν είς "Αν καταστροφήν 
σχεδόν τών Σφακίων. Έν τούτοις· οί Κρήτες ΰφί- 
σταντο τοιαύτας πιέσεις, ώστε πολλοί έξ αύτών 
άπό τών πρώτων έτών τής κατακτήσεως Αρχισαν 
νά έξισλαμίζωνται, άποτελέσαντες κατά μέγα μέ
ρος τόν τουρκικόν πληθυσμόν τής νήσου· Τοιοΰ- 
τοι έξομωτών πληθυσμοί είναι ίδίως τοΰ Σέλινου, 
τής Άμπαδιάς καί τοΰ Μονοφατσίου. Άλλά καί 
πολλοί τούτων διετήρησαν έν κρυπτώ τό θρήσκευ
μα αύτών.

Ούτως είχεν ή κατάστασις τής Κρήτης, δτε ήρ· 
χισεν ή έπανάστασις τοΰ 1821 Οί δέ Κρήτες, καί- 
περ ύπό φρικτήν δουλείαν στενάζοντες καί παντός 
μέσου στερούμενοι, έλαβον μέρος είς τόν πανελ
λήνιον έκεϊνον άγώνα, δν, έκτος βραχείας διακο
πής κατά τό 1824, παρέτειναν μέχρι τοΰ 1830, 
δτε διά τοΰ έν Λονδίνφ πρωτοκόλλου Λ Κρήτη 
έξμρέθη έκ τών όρίων τοΰ ίδρυθέντος έλληνικοΰ 
κράτους καί παρεδόθη είς τήν Αίγυπτον. Άλλ’ ή 
Αιγυπτιακή κυδέρνησις έπέβαλε καταθλιπτικοΰς 
φόρους καί διώκει μετ’ αύθαιρεσίας καί ύπερβολι 
κής αύστηρότητος, προκαλέσασα ού μόνον τών Χρι
στιανών, άλλά καί αύτών τών 'Οθωμανών τήν δυ
σαρέσκειαν. Διό τήν. 20 Σεπτεμβρίου 1833 Αντι
πρόσωποι τοΰ λαοΰ συνήλθον έν Μουρνιαϊς τής 
Κυδωνίαςκαί διεμαρτυρήθησαν. Άλλ*  είς άπάντη· 
σιν ό Μονσταφά πασάς έξελθών άπηγχόνισε πλεί- 
στους έξ αύτών καί άλλους Αλλαχού τής νήσου. 
Τόν πόλεμον μεταξύ Αιγυπτίων καί Τούρκων δέν 
έπωφελήθησαν έγκαίρως οί Κρήτες, διότι έπανε - 
στάτησαν τό 1841 δτε ήδη Α Κρήτη είχεν άποδοθΑί 
είς τόν Σουλτάνον διά τής Συνθήκης τοΰ 1840. 
Άπορρίύαντες δέ καί τάς προτάσεις τής Αγγλίας 
περί ίορύσεως ήγεμονίας ύπό τήν προστασίαν αύ
τής, συνήψαν μάχας τίνάς έν Άπυκωρώνφ, 'Ρεθύ- 
μνω καί Λασιθίφ. μεθ’ δ άπελπισθέντες ύπέκυφαν 
έκ νέου είς τόν παλαιόν δεσπότην, λαβόντες μικρά 
προνόμια. Αλλά τό 1858 νέα έπανάστασις, γνω
στή ύπό τό όνομα τοΰ Μαυρογένη, ώς ή προηγου- 
μένη ύπό τό δνομα τοΰ Χαιρέτη καί τοΰ Βασιλο- 
γιώργη, Ανάγκασε τήν Πύλιν, πρό πάσης έχθροπα- 
ξίας, νά παραχωρήση τά αίτούμενα προνόμια, έν 
οίς καί τό δικαίωμα νά έχωσιν οί Κρήτες δπλα καί 

ν’ άνακαλέσμ τόν διοικητήν Βέλη πασάν. Άλλ ’έπει- 
δή καί οί κατόπιν διόικηταί παρεβίαζον τάς μικράς 
έκείνας προνομίας καί έκυβέ-ρνων μεροληπτικώς.ή 
Κρήτη διετέλει έκτοτε έν έπαναστατικώ όργασμώ, 
έως ού έξερράγη ή μεγάλη τοΰ 1866 έπανάστασις. 
ΟΙ Κρήτες, άφοΰ μ'άτην έζήτησαν τήν έπικύρωσίν 
καί εΰρυνσιν τών προνομίων αύτών, ύψωσαν τήν 
σημαίαν τής ένώσεως μετά τήςΈλλάδος. περιώρι- 
σαν τούς Τούρκους είς τά φρούρια καί Ανάγκα
σαν 3,000 Αιγυπτιακού στρατού νά παραδοθώσιν 
έν Βρύσαιε Άποκορώνου. Επανειλημμένοι έκστρα- 
τεϊαι, αϊτινες συνεκέντρουν έν τή νήσω ύπέρ τάς 
50,000 τουρκικού καί αιγυπτιακού στρατού άπέ- 
τυχον νά καταστείλωσι τήν έπανάστασιν, τά δέ 
περιπολούντα είς τήν νήσον πολυάριθμα Τουρκι
κά σκάφη ,Αδυνατούν νά έμποδίσουν την προσέγ- 
γισιν τών μικρών Ατμόπλοιων, άτινα μετέφερον έξ 
Ελλάδος πολεμέφόδια καί έθελοντάς. Οΰτε ή πει
θώ, ούτε ή βία Ισχνόν κατά τής πεισματώδους έ- 
παναστάσεως. Μετά τήν Αποτυχίαν τής εκστρα
τείας τοΰ Μουσταφά Γκηριτλή πασά, δτε ολι
γάριθμοι έπαναστάται, μετά ήρωϊκήν Αντίστασιν, 
άνετινάχθησαν είς τόν Αέρα έν ττί μονμ τού Άρ· 
καδίου, πολλοί πασάδες άπεδείχθησαν Ανίκανοι νά 
καταβάλω σι τήν έπανάστασιν Καί αύτός ό στρα
τάρχης Όμέρ πασάς, δστις μετά πολλά μάχας εί- 
σήλθεν είς Λασίθιον καί Σφακία καί δστις διήλθε 
τήν νήσον, καίων καί έρημων, έπανέκαμψε χωρίς 
νά φέρμ Αποτέλεσμα. Καί Αναγκάσθη Α Πύλη νά 
διακόφμ τάς μετά τήςΈλλάδος διπλωματικός σχέ
σεις, ό δέ Χόβαρτ πασάς νά έμφανισθμ πρό τής 
Σύρου, Απειλών διά τήν Αποστολήν έφοδίων καί 
τροφών είς Κρήτην. Άλλ' ή παρέμβασις τών Δυ
νάμεων Ανάγκασε τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνίισιν νά 
παύσμ βοηθούσα τήν έπανάστασιν. Καί οί Κρήτες, 
βλέποντες τό Ανωφελές τών Αγώνων αύτών, Αναγ- 
κάσθησαν νά καταθέσωσι τά δπλα. Ό δέ Άαλή 
πασάς δστις είχε μεταβή κατ'Αρχάς τφ 1867 κο
μιστής ύποσχέσεων αύτονομίας, μη γενομένων δε
κτών ύπό τών έπαναστατών, περιώρισε τάς παρα
χωρήσεις του είς τόν Ό ρ α.γ α ν ι κ ό ν Νόμον, 
οι’ ού συνέστη Α «Γενική τών Κρητών συνέλευ- 
σις> είδος Ατελούς νομοθετικού σώματας, αποτε 
λουμένου έξ ισαρίθμων χριστιανών καί τούρκων 
πληρεξουσίων αιρετών, είσήχθη Α Ελληνική γλώσ
σα είς τά δικαστήρια μετά τής Τουρκικής, ηύρύν- 
θη ή συμμετοχή τών χριστιανών είς τήν διοίκησιν, 
καί άνεγνωρίσθη είς τάς Δημογεροντίας Α άρμο- 
διότης έπί τών οικογενειακών καί κληρονομικών 
Αποθέσεων τών Χριστιανών. ’Αλλά κατά τό 1878 
οί Κρήτες έπωφεληθέντες τά έν τφ Αίμω πολεμικά 
γεγονότα νέαν ήγειραν έπανάστασιν. καθ'ίιν πολ
λής κατήγαγον νίκας, συμπεριληφθέντες εν τε τή 
συνθήκμ τού 'Αγίου Στεφάνου καί τή τού Βερολί
νου. Διά συνθήκης δέ μεταξύ Αντιπροσώπων τής 
Πύλης καί τής Κρήτης έτέθησαν αί βάσεις πολι
τεύματος Αμιαυτονόμου, μέ διοικητήν διοριζόμενον 
έπί πενταετίαν, μέ έπίσημον γλώσσαν τήν Ελλη
νικήν. μέ δικαστικόν όργανίσμόν ίδιαίτερον, μέ 
πλειονοψηφίαν τών χριστιανών έν τμ Συνελεύσει, 
μέ ιδιαίτερον προϋπολογισμόν, μέ τήν εισαγωγήν 
έντοπίων είς την χωροφυλακήν καί τήν διοίκησιν 
κατ’ αναλογίαν. Άλλά τά έλαττώματα τού πολιτεύ
ματος τούτου έδημιούργησαν κατάστασιν, ήτις 
μοιραίως άπέληξεν είς τάς ταραχάς τού 1889, δτε 
ή Πύλη, έπωφελονμένη τήνέλλειφιν πολεμεφοδίων 
καί τάς διαιρέσεις τών Κρητών, περιέκειρε τά προ

νόμια καί περιώρισε την Αμιαυτονομίαν αύτών. 
Τής καταστάσεως ταύτης Αποτελέσματα είνε λ πε- 
ρυσινή έπανάστασις. ήτις, έπεκταθέντων πως τών 
προνομίων, κατεπραύνθη, άλλ’άνερριπίσθη σφο
δρότερα σήμερον μετά τάς έκδιϊλώσεις τού Αγρίου 
τών Μουσουλμάνων φανατισμού. Έλπίσωμεν δτι ό 
έλληνικός στρατός της κατοχής άπέδωκεν άμετα- 
κλήτως τήν έλευθερίαν είς τήν πολύπαθη νήσον.

. Κ.. Κ,ρ...

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ
' ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ

Τό ύπάρχον τήν σήμερον μεγαλείτερον τηλεσκό- 
πιον τού κόσμου, είναι τό εύρισκόμενον έν τώ ά- 
στεροσκοπείω τοΰ Yerkes έν Άμερικμ, δπερ κατε· 
σκευάσθη έν Γαλλία, ώς έγκαίρως είχομεν Αναγρά
φει έν τμ «Φύσει». Έχει δέ διάμετρον ένός μέτρου 
καί πέντε έκατοστών, ένφ τό τοΰ Αστεροσκοπείου 
τοΰ Lick, τό θεωρούμενου ώς τό μέγιστον μέχρι 
τούδε, δέν Υπερβαίνει τά 91 έκατοστά τού μέτρου.

Τό Αστεροσκοπείου τού Yerkesύφοΰται έν Geneva, 
έν τφ Visconsin τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Α
μερικής, έν τηκαλουμένη τοποθεσία Williams-Bay, 
δπερ ώφελούμενον έκ τής ευκαιρίας τής διαλύ- 
σεως τοΰ Αστεροσκοπείου τού Kenwood προικίζεται 
ήδη καί διά πάντων τών έν χρήσει έργαλείων έν 
-ούτω. Οί δύο αποτελοΰντες τό γιγαντιαΐον τούτο 
τηλεσκόπιον φακοί, ό είς ύέλινος, καί ό έτερος έκ 
κρυστάλλου, κατεσκευάσθησαν, ώς προείπομεν, έν 
τφ έργοστασίω τού Mantois τών Παρισίων καί με- 
τεκομίσθησαν, δπως έπεξεργασθώσιν έν τοίς έργα· 
στηρίοις τού περιφήμου Alvan Clark έν Cambridge
port τής Μασσαχουσέτης.

Φανταζόμεθα μεθ ’ όποιων προφυλάξεων Α μετα
φορά αύτη έγένετο καί όποιαν τιμητικήν θέσιν κα- 
θεϊξαν τά αντικείμενα ταΰτα έν τφ πλοίω, έφ’φ έπε- 
βιβάσθησαν, καί ένθα έκτός τοΰ καταβληθέντος 
ύπερόγκον τιμήματος διά τήν θαλασσίαν ταύτην 
ασφάλειαν, τέσσαρα άτομα είχον προορισθή Απο- 
κλειστικώς διά τήν έπίβλεφιν αύτών.

Ό ύάλινος φακός, crown, τοΰ στέμματος, ώς ε
θίζεται καλούμενος, δστις είναι Αμφίκυρτος καί 
προώρισται διά τόν σχηματισμόν τών εικόνων έχει 
76 χιλιοστά τοΰ μέτρου πάχος είς τό μέσον καί 31 
χιλιοστά είς τά άκρα, βάρος δέ 93 χιλιόγραμμα. Ό 
δέ κρυστάλλινος φακός, έκ χάληκος (flint) 1), δστις 
τόν συνοδεύει καί προώρισται νά συγκεντροΐ έν 
τφ αύτηέστια, άπάσας τάς Ακτίνας τού φωτός πρός 
παρεμπόδισιν τής έν τώτηλεσκοπίω άντανακλάσεως 
τών χρωμάτων τής 'ίριδος, έχει βάρος 140 χιλιο- 
γράμμων.

Οί δύο φακοί μετά τών έξαρτημάτων αύτών καί 
τού πήγματος έξικνοΰσι μέχρι 450 χιλιογράμμων.

Ή τιμή τής Ακατεργάστου ύλης ύπελογίσθη είς 
200 χιλιάδας φράγκων. Ή δέ έργασία, τοΰ σώμα
τος, τής στιλβώσεως καί τής τοποθετήσεως έφθα- 
σεν έως 5001χιλ. φράγκων. Φ. Π.

Η ΦΎΣΙΣ

Πώς σκέπτονται οί μεγάλοι νόες περί της φύσεως, παρα- 
τίθεμεν ώδε σχετικόν άρθρον τοΰ περιφανούς ρώσσου συγ-

1) Flint, χάληξ, glass, ΰαλος, flint-glass, άγγλ. άριστον ει8ο« 
κρυστάλλου, ικριέχον πολύ*  μόλυβδον.

γραφέω; Τούργκ«ν«φ, ένφ ιΰρίσκομβν άχριβή 'ιδέαν περί τοΰ 
φιλοσοφικού του χαρίσματος.

« *Η  Ισορροπία μιταξύ της προσβολής χαί της ύπδρασπί- 
σξω; δπρράγη, λέγα ή αιώνια φύσις, χαί πρίπη νά. έπα- 
νορθωθη. Σχέπτομαι λοιπόν πώς νά δώσφ μ«γαλητίραν 3ΰ· 
ναμιν ίίς τούς μυώνας τών ποίών τοΰ ψύλλου, ίνα άποφεύ- 
γη οΰτο.; «ΰχολώτ«ρον τάς χαταίιώξιις τών έχΟρών του. 
’Ιδού θέμα μίταξύ τοσούτων άλλων, τδ όποιον πολλά χαι 
μιγάλα δύναται νά έμπνίύση ί’ις τούς άσχολουμένους ιίς την 
μίλΐττιν της κοινωνικής ζωής φυσιολόγους :

Είσηρχόμην ίντός άπιράντου αιθούσης ύπογιίου p.e θόλους 
υψηλούς. "Ολη ή αίθουσα ητο πλήρης άμυδροϋ φωτός, τό 
όποιον έφαίνβτο έρχόμινον χάτωθιν τής γης.

Έν τφ μέσφ έχάθητο γυνή μεγαλοπρεπούς θέας, ένοεδυ- 
μένη πλατείαν έσθήτα χρώματος πρασίνου. Στηρίζουσα 
ίέ τήν χεφαλήν της ίπί τής χειρός, ίφαίνετο βεβυθισμενη 
εις βαθύν ρεμβασμόν.

Ήννόησα αμέσως, ότι ή γυνή αυτή ητον ή Φύσις, χαί,ώς 
αίφνίδιον ψύχος, σεβάσμιος φόβος είσήλθεν είς τήν ψυχήν μου.

Έπλησίασα τότε τήν χαθημένην γύναιχα χαι χαιρετί- 
σας αύτήν εύσεβώς ;

— *β  I χοινή μήτερ, άνίχραξα, τί συλλογίζεσαι ; Μή
πως πρόκειται περί τών μελλουσών τής άνθρωπότητος τυ
χών ; Μήπως είναι οΐ αναγκαίοι όροι, όπως φθάση αυτή 
δλην τήν δυνατήν τελειότητα χαί ολην τήν δυνατήν ευ
δαιμονίαν ;

Ή γυνή έστριψε βραδέως ίπ ’ εμού τούς σκυθρωπούς 
διαπεραστικούς καί φοβερούς οφθαλμούς της’ τά χείλη της 
διανοίχθησαν και ηχούσα τότε φωνήν ήχηράν, ώς τήν σύγ. 
χρουσιν τοΰ σιδήρου έπι τοΰ σιδήρου.

— Σκέπτομαι, πώς νά δώσω μεγαλειτέραν δύναμιν είς 
τούς μυώνας τών ποδών τοΰ ψύλλου, μοί λέγει,ίνα άποφεύγη 
ούτος εύκολώτερον τάς καταδιώξεις τών εχθρών του. Ή ισορ
ροπία μεταξύ τής προσβολής και της ύπερασπίσεως διερράγη 
καί πρέπει νά έπανορθωθή.

— Πώς ! είπον τραυλίζων, ίπ’ άύτοΰ συλλογίζεσαι ; 
ήμείς δέ οί άνθρωποι δέν ειμεθα τά προτιμώμενα τέκνα σου;

Ή φύσις μόλις συνέσπασε τήν όφρΰν αυτής·
— Όλα τά ζώαείναι τέκνα μου, ιίπεν Λαμβάνω ϊσην 

φροντίδα δι’ ολα, και 5λα τά ίξολοθρεύω έπίσης.
— Άλλά ... τό άγαθόν . . . , δ νοΰς .... , ή 

διχαιοσύση. . . , εψιθύρισα έχ νέου.
— Αύτά είναι ονόματα ανθρώπινα, έπανέλαβεν ή σιδηρά 

φωνή. Δέν γνωρίζω ούτε τό άγαθόν, ούτε τό κακόν. Τό 
λογικόν σας δεν είναι νόμος μου, τί δέ είναι ή δικαιοσύνη; 
Σοί έδωχα τήν ζωήν, θά σοι τήν άφαιρέσω καί θά τήν 
δώσω είς άλλους, εις σκώληκας τής γης ή είς ανθρώπους, 
άδιαφόρως.Όσον διάφορή Ιδίως σέ έν τούτοις. ύπερασπίζου 
σεαυτόν καί μή ε'ρχου νά με ένοχλής.

Ήθελον νά έπαναλάβω· άλλ ’ ή περικυκλοΰσα με γη βα- 
θέως έμούγκρισε καί έσχίρτησεν ...

Έξύπνησα αμέσως».
Τοιαύτη είναι ή έπιστημονική καί φυσιολογική άνάπτυξις 

τοΰ περιφήμου σοβαρού Τουργκένεφ ; Μετά δεκαετίαν μό
λις, φρονοΰμεν, αί ίδέαι τούτου χαί σκέψεις θά θωερώνται 
ώς παιδικαι φαντασίαι ! πομφόλυγες νεανικού έγκεφάλου I

ΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ·ΒΙ»ΙΙ«Ι9ΙΙίΙΙ0ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΜ ΝΙΒΗ
Ή όίιγάρκεια ttve δ φύλαξ xal ή τροφός

τον πνεύματος χαί ψνχηξ. 'Εν& ή πολυτέλεια είνε ή 
χαλάρωσις τοΰ βώματο$, ή τααείνώβΐξ τον φρονήματος, 
χαι ήκατιίπηξις τον αίσϋ-ήματος. di' ίτκερ ίκεί&εν αηγά- 
ξον<ην δλα τά καλά καί εύγενη τή< ψνχ^ς Αποτελέσματα, 
ένώ τούταντίον έντεύθεν δλα τά κακά χαί δηλητηριώδη 
τηζ προόδον τ&ν κοινωνι&ν πορίσματα. Αντίπαλοι πα- 
ραλλήλακ βαίνοντες πρδ$ τή»· βραδεΐαν τ&ν μικρών εδγε- 
vStv λα&ν άνάπτυξιν.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ 
(Συνέχεια· β« προηγ. φύλλο»).

Έπεσχέφθημεν πρώτον τό έχπαιδευτήριον ή «Άθηνάΐ, δπερ 
χεΤται έπί ώραίας χαί εύαέρου δεσποζουσης θέσεως, έν τώ μέσφ 
μεγάλη; αυλής χάι κήπου, διευθυνόμενον δέ παρά τού ρέκτου 
κ. Δ. Πυλαρινού, άδελφοΰ τοΰ ήμετέρου φίλου αρχιμανδρίτου, 
ον δυστυχώ; δέν εΰρομεν έχε?, ένεκα τής διακοπής τών μαθη
μάτων πατά τήν ώραν ταύτην τού θέρους. Τό έχπαιδευτήριον 
δέ τούτο, έξ όσων άντελήφθη» χαί έπληροφορήθην, είναι τό 
χάλλιστον έν Ρωμουνία 
λειτουργούν καί άριστα 
χατηρτισμένον, τιμών δέ 
πολύ τήν ελληνικήν αυ
τόθι παροικίαν, δπερ,έ- 
πρόχειτο νά ένωθή από 
τού παρελθόντος Σε- - 
πτεμθρίου . μετά τού έν 
Βραΐλα έχπαιδευτηρίου, 
τό ΐΦώςΐ, τοΰ_χ. Ίε- 
ροχλέους καί νά χατα- 
στή εντελώς πλήρες,πε- 
ριλαμθάνον χαί απάσα; 
τά γυμνασιακά; τάξεις. 
Άλλ’ ό χ. Πυλαρινός, 
άνήρ ρέκτης καί φίλο-. 
πρόοδος, συμβαδίζω» 
πρό; τήν άνάπτυξιν τής 
πεπολιτισμένης χοινότη- 
τος τής πόλεως ταύτης, 
ήτι; είρήσθω έν παρόδφ 
είναι ή χαλητέρα καί 
μάλλον ανεπτυγμένη τής 
Ρωμουνίας δέν ήρχέσθη 
είςταΰτα, άλλά μνηστευ
θείς μετά τή; δεσποι
νίδας ’Αγλαΐας Λεθίδου, 
τή; διαπρεπούς διευθυ-1 
τρία; τού χαλλίστου χαί 
εύρυτάτου έν Βραΐλα 
ιδιωτικού παρθεναγωγεί
ου, μετά τήν ένωσιν τών 
δύο σχολών, ώςπρόείπο- 
μεν, τού Γαλαζίου χαί 
τής Βραΐλας, είχε σχο- 
πόν νά καταρτίση δυο 
χάλ^ιστα χαί καθ’ όλα 
τέλεια εκπαιδευτήρια , 
άρρεναγωγεΤον χαί παρ
θεναγωγείο», δπερ πε- 
πείσμεθα, δτι θά χατώρ- 
θωσεν ήδη.

Έπειθε» έπορεύθημεν 
πρό; συνάντησιν τούχ. Άπ.Μίχου, έμπόρου χαί συνδρομητού 
μας άλλά πληροφορηβέντες, ότι είχε» άναχωρήσει διά τήν πα
τρίδα του Βώλο», όπως διέλβη τό θέρος έχει, μετέθημεν πρός 
έπίσχεφιν τής Δεσποινίδος Αγλαΐας Λεθίδου καί τού εκπαι
δευτηρίου της.

Είσήλθομεν άπό μεγάλης θύρας έντός εύρυτάτης άνβοστολί- 
στου αυλής, δεξιόθεν τής οποίας έξετείνετο διώροφο» έχτετα- 
μένον περίστυλον ίδιόχτητον καί έπίτηδες διά παρθεναγωγεΤον 
χατεσχευασμένον ώραΐον οικοδόμημα.

Άνερχόμεθα τήν χλίμαχα καί ύπό τήν έχτεταμένην περί
στυλον στοάν παρά μιχράν στρογγύλη» τράπεζαν συναντώμεν 
πεντηποντατή περίπου gxuptov παίζοντα ζητρίκιον μετά νεαρας 
γυναιχός, παρά τούτοι; δέ έτέρα» νεάνιδα συμπαθέστατης φυ
σιογνωμίας, 0λω; εδχαριν και ζωηράν όμιλούσαν χαί γελώ- 
σαν, έχουσαν δέ κόμην παραδόξω; λευκοτάτην καί λεπτοτάτην, 
ήτις παρηχολούθει τήν διασχεδάζοοσαν εκείνην δυάδα.

Ό χ. Πυλαρινός συνιστών μοι αμέσως αυτούς*  
— Ή Δεσποινίς Κολλιόπη Λεθίδου, αδελφή τής διευθυν-

θάρρος, Έγκαρτερία και Δι/ναρτς.

' τρία; δεσποινίδο; Αγλαΐας, μοί^λέγει αποτεινόμενο; πρός τήν 
παίζουσαν κόρην, ή δεσποινίς Φιλομήλα Τριανταφυλλί ίου και 
ό πατήρ της.

Έτ ταύτφ δέ παρετήρουν μειδιώ» τόν ν.. Τριανταφυλλίδην 
χαί τήν θυγατέρα του .

— Γελάτε, μοί λέγει τότε ή δεσποινίς Φιλομήλα, διότι ό 
πατήρ μου έχει μαυρην κόμην, ένφ έγώ λευκήν.

Καί όντως τούτο παρετήρουν χαί προσεπάθουν νά μαντεύσω 
αν υπό τήν άθώαν εχείνην λευχότριχον κόμην ύπεκρύπτετο φυ- 
σιχόν τι μυστήριον. Καί δέν ήπατώμην. Ροδόχρους νεανιχή 
τρυφερωτάτη μορφή μέ οφθαλμούς πλήρεις έφηθιχού σφρίγους 
χαί αρυτίδωτον έτι αγνόν δέρμα συμπαθέστατης χαί ώραιοτάτη; 
φυσιογνωμίας διεμορφοΰτο ύπό τό γεγηραχός έχεΤνο χατά τό 

φαινόμενο» άλλά ύπερή- 
φανόν διά τήν νεότητά 
του ώραΤον σχήπτρον. 
Άλλα χαί δέν ήτο πα
ρακμή τοδτο, άλλ’αλη
θής χαί άναμφήριστος 
ανύποπτος ακμή.

— ’Αληθώς δεσποινίς, 
τήάπήντησα, απίστευτο» 
χαί· σπάνιον τό ώραΤΟ» 
τούτο φαινόμενον, νά 
ήναΐ πατήρ σας ό Κύ
ριος χαί τοσοΰτον νέος.

— Καί έν τούτοι; μοί 
λέγει,είναι αληθές άλλά 
νομίζετε άδιχούμαι, Κύ
ριε Πριντεζη, διά τούτο;

— Ποσώς, δεσποινίς, 
μάλλον 'σάς προσθέτει 
έχταχτόν τι χαί ώραΤον 
εις τό κάλλος σας προ
τέρημα, οπερ πολύ φρο
νώ άρέσχει.

— Μέ παρηγορεΤτε, 
θέλετε νά είπήτε...

—Σάς ομιλώ είλιχρι- 
νώς. Έγώ τουλάχιστον 
προτιμώ πάντοτε τό έκ
τακτον φυσικόν κάλλος 
τό αγνόν χαί τό ώραΤον.

Ή δεσποινίς Φιλομή
λα stvat διάχεχριμμένη 
διδασχάλισσα έν τφ πα*  
ρβεναγωγείφ τούτφ, τοΰ 
χλειδοχυμθάλου χαί της 
γαλλικής, χαί πολύ έχ- 
’.ιμϊται διά τήν αξίαν της 

Ένώ δέ συνωμιλοΰμεν 
προσέρχεται ή Κυρία 
Αικατερίνη Λεθίδου μή. 
τηρ τών χορασίων αυτών 
χαί μ’έρωτφ άμα τή συ*  
στάσει μας περί τών πο- 

λιτιχών τής Ελλάδος, περί συμθιθασμοΰ, χρητιχοΰ ζητήματος, 
προόδου τών’Δθηνών καί τά τοιαύτα χαί χωρίς νά έχω πολ- 
λήν διάθεσιν πρός εκτεταμένα; συζητήσει;, χαταστρώνομεν πρό
χειρα; ζωηράν συζήτησιν περί τοιούτων αντικειμένων, κατα- 
λήξαντες είτα, ώς είκός, είς συζήτησιν χαί γνωμοδότησιν τή; 
ευρωπαϊκή; πολιτική; χαί τή; διπλωματία;, ήτοι εις τό άλυ- 
τον συμπέρασμα τού ’Ανατολικού ζητήματο;, δτε τέλος μέσο*  
λαθοΰντο; τού χ. Πυλαρινού, παρατηρήσαντος τήν εχπληξίν 
μου έπί τή πολυμαθείς και πολυπραγμοσύνη τής γυναιχό; 
ταύτης.

— Είναι φωστήρ χαί γνώστη; όλων τών συγχρόνων χαί 
παρωχημένων ζητημάτων τής ημέρας, μοί λέγει.

— 'Ομοιάζει μάλλον πρό; σύζυγον παλαιού πολιτιχοΰ, τφ 
άπαντφ χαί έχομε» πολλά; τοιαύτα; γυναίκες έν Έλλάδι.

— Καί γνωρίζετε τόν υπουργόν π. Λεθίδην; μ’ έρωτά τότε 
ή Κυρία Λεθίδου.

— Παιδιόθεν, Κυρία, τή άπαντφ.
— Είμεθα συγγενείς, μοί λέγει, Έξάδελφόι πρός πατέρα, 

καί σας παρακαλώ άμα τόν ΐδήτε είς Αθήνας, νά τόν χαιρε- 
τίσητε έχ μέρους μα;.

— Πολύ ευχαριστώ;, Κυρία, άπήντησα.
Τήν στιγμήν εκείνην προσήλθε καί ή δεσποινίς Αγλαΐα χαί 

μετ’ ολίγον δ άρχιδιάχονο; κ.Μ. Παπαντωνάτος καί ή συνα
ναστροφή μας τότε έγένετο πληρέστερα.

Ή Δεσποινίς Λεθίδου όμιλε? τήν Ελληνικήν ολίγον δυ- 
σχόλως, ένεχα τής πολλής χρήσεως τής γαλλικής καί ρωμου- 
νικής γλώσσης, καί διότι έσπούδασεν είς γαλλικόν έχπαίδευτή- 
ptov*  μετ’ αξιοπρέπειας δέ χαί χάριτος συζητεΤ περί δια
φόρων αντικειμένων. Πλήν έν τή φυσιογνωμία της διέχρινα 
ανησυχίαν τινά.

__ Καί πώς πηγαίνει τό έχπαιδευτήριόν σας, τήν ήρώτησα. 
Παρατηρώ έχετε λαμπρότατο» κατάστημα. Είναι ίδικόν σας ;

— Μάλιστα, είναι ’ιδιοκτησία μας, άπήντησεν, άλλ’ ήδη οί 
κόποι μας χαί αί δαπάναι δέν ικανοποιούνται έπαρχώς.

— Ήνόησα τήν αδημονίαν. Και πώς τούτο; ήρώτησα, εί

At τέως άστόκρβω έν Ρώμη.

ναι συναγωνισμός χαί είς τά γράμματα έδώ ή η νεότης (παυσε 
-διδασχομένη καί προαγομένη;

— Τό χρήμα, τό χρήμα, κύριε Πρίντεζη όλιγώστευσε καί 
συνεπώς περιωρίσθησαν και τα έσοδα μας.

— "Ολη ή Ανατολή υποφέρει, διερχόμεθα πανταχοΰ xpiotv 
ίεινήν, είπον. Τί νά γίνη. θά παρέλθη.

Καί παρατηρήσας, δτι χαί ενταύθα τό κατάστημα τούτο δεν 
έλειτούργει.

— Αί εξετάσεις σας έτελείωσαν ; φαίνεται, ήρώτησα.
— Μάλιστα, άπό προχθές καί λυπούμεθα, δτι δέν είσθε έδώ 

•πρό έθδομάδος νά έθλέπατε τάς έργασίας μας.
— Αληθώς, άλλά φαντάζομαι διότι άπό χαλά δένδρα παρα- 

γονται καλοί καρποί. Καί δεατέ τόσον ενωρίς ενεργείτε έδώ 
τάς έξετάσει; ;

— Είναι τοιαύτη ή συνήθεια ένεκα τού κλίματος,τό» ’Ιούνιον 
παύομε» τά μαθήματα χαί τόν Αύγουστον άρχίζομεν.

— Καί τώρα, παρατηρώ, άναπαύεσθε χαί διασκεδάζετε τα; 
■ώρα; τής σχολής σας λίαν εύαρέστως.

— Ναί, πότε μέ τδ ζατρίχιον, πότε μέ τά έργόχειρα χαί 
πότε μέ τδ κλειδοκύμβαλου χαί τήν μελέτην περνούμε» τόν 
καιρόν μας. Τί νά χάμωμεν.Έχομεν δέ χαί τήν <Φύσιν>, 
ήτι; μάς διασκεδάζει άρχετά.

— Αληθώς, -τί ιδέαν έχετε περί τού περιοδικού μου ;
— Τήν άρίστην, πολύ ώραΐα αντικείμενα δημοσεύετε.Είμαι 

άρχήθεν συνδρομήτριά σας καί μετ’ ένδιαφέροτος παρακολουθώ 
-αύτήν. Φαίνεται πολύ προοδεύει.

— Διότι πολύ εργάζομαι, όπως τό καταστήσω μοναδιχόνχαί 
άπαραίτητον έν όλη τή Ανατολή.

— Καί πραγματιχώς τό χατωρθώσατε.
Παραμείνας ούτως έχει παρά τή άξιολόγφ ταύτη συνανα

στροφή έπ’ άρχετόν, πολλάχι; έγερθείς ν’ αναχωρήσω χαί έ- 
πανετλημμένως έμποδισθείς, άπεχαιρέτισα τέλος αυτήν περί 
τήν όγδόην ώραν τής έσπέρα; και μετέθην είς τό παρακείμενον 
ξενοδοχείου τών χ. Σουρέ χαί Σα, όπου υπάρχει έλληνιχόν έ- 
στιατόριον, ίνα δειπνήσω,

Άλλ’ όποια κίνησις, ζωηρότη; χαί ευθυμία υπήρχε» έν τή 
χεντριχή ταύτη δδφ ! ’Αριστερόθεν δύο μεγάλοι κήποι, χέντρα 
περιπάτου χαί αναψυχής, έν οί; έπαιάνιζον μουσιχαί*  δεξιόθεν 
μεταξύ άλλων λαμπρών χαφφενείων χαί καταστημάτων, δύο 
ώραιότατα μεγάλα χέντρα συναθροίσεων, έξωθι τών όποιων κό
σμος πολύς συνωστίζετο ήδη.Άνωθι δ’αυτών άναγινώσχω έπι 
μέν τοΰ ενός «Confiserie Universeilei, έπί δέ τού έτέρου <Cafft 
Gommercialei. Πλησιάζω είς όλα ταΰτα, τά έπισχέπτομαι τρο

χάδην δλα χαί ύρέγομαι νά χαθήσω χαί έγώ παρά τινι τούτων, 
άλλ*  άναλογισθείς, δτι ήτο ήδη έννάτη ώρα τή; νυχτδς, δτι ή
μην ξένος βιαστικός χαί δτι έδει νά δειπνήσω, κοιμηθώ είς τι 
ξενοδοχεΤον χαί τήν έπιούσαν έγερθώ περί τήν έκτη» ώραν τής 
πρωίας, δπως έπιστρέψω είς Βραΐλαν καί έχεΤβεν άναλάθω τήν 
επάνοδον τοΰ ταξειδίου μου, διηυβύνθην είς τδ ξενοδοχείο» τού 
χ. Σουρέ, δπερ μ’είχον ύποδείξει ώς τδ μάλλον κατάλληλον 
έστιατόριον τής πόλεως χαί δπερ έχειτο παραπλεύρως τού 
Caff4 Commerciale

Ή είσοδός του φέρει εις μέγιστο» άποιχιαχών ειδών κατά
στημα, μεταξύ τών όποιων διακρίνω είδη τή; Χίου.

— Ποΰ είναι τδ ξενοδοχείο» τού π. Σουρέ ; έρωτώ χαί 
μοί δεικνύουν κλίμακα έναντι και είς τδ βάθος,ήν άνελθών εύ-1 
ρίσχομαι προ μεγάλη; καί εύρυτάτης αιθούσης σχεδόν πλήρους 
θαμώνων χαί έναντι αυτής αυλής πεπληρωμένης τραπεζίων.

Έπροτίμησε τήν υπαίθριον έστίασιν καί εισερχόμενος αντη
χούν είς τά ώτα μου πανταχόθεν έλληνιχαί όμιλίαι. Δυστυχώς 
δέν γνωρίζω έξ αυτών ούδένα καί χαθήσα; έδείπνησα μετά 
μεγάλης διαθέσεως χαί δρέξεως, χατά διάρκειαν δέ τοΰ δείπνου 
δ υπηρετών με ύπάλληλος μυρίας άπέτεινί μοι ερωτήσεις περί 
τής καταγωγής μου, τών Αθηνών καί τής Ελλάδος. Ήτον 
ένθου; έξ ύπερθοχικού προς τήν πατρίδα έρωτος έκ τών πλη
ροφοριών, άς τφ μιτέδιδον.

Έξερχόμενος τοΰ ξενοδοχείου έγνωρίσδην μετά τοΰ Ίω. 
Μπογδάνου, έκ Χίον καταγομένου χαί συνεταίρου τθύχ. Σουρέ, 
ουτινο; ή μεγάλη φιλοπατρία ολίγου δεΐν νά μάς φέρη είς ρήξιν.

I



Η ΦΥΖΙΣ 223
222 Η ΦΥΧΙ2

j — Πολύ έπιπολαίως σκέπτεσθε, ήναγκάσθην. έπί τέλους νά
■ τω είΛω, νομίζοντες δτι ταισδτα εθνικά ζητήματα λύονται Sc *
• έν'ος αποφθέγματος σας, άπό το0 θρανίου ένθα κάθησθε συζη·

τοΰντες. 'Αλλά ϊέν σε ά'ικω, ίιίτι δλοι σας σχεδόν Ενταύθα 
ούτω σκέπτεσθε.

— Ημείς πλέον έβαρύνθημεν νά σας άχούωμεν χαί νά σάς 
βλέπομε?, μοί λέγει χαί θά ελθωμεν τέλος νά σας κάψωμεν είς 

I, τάς 'Αθήνας, αν χαί την φαράν ταύτην δειχθητε δειλοί χαί
αναποφάσιστοι.

— ’Απέχετε πολύ τών πραγμάτων, τφλέγω.
— Δεν ξεύρετε πλέον τι χάμνετε, μοί άπαντά χαί είσθε αί

τιοι της χαταστάσεως αυτής.
— Δεν συμφωνούμε?, τφ λέγερ χαί άποχαιρετίσας αυτόν, 

ί| έφυγα. Είτα μετέβην είς ένα τόν εξωθι χειμένων μεγάλων
,.ρ χήπων, δπον παραμείνας περί μίαν περίπου ώραν άπεσόρθην

είς εν τών ξενοδοχείων νά άναπαυθφ.
I Την επαύριον έπέστρεψα διά της αΰτης οδού διά του ποτα

μού Δουνάδεως είς Βραΐλαν, οπού παραμείνας έτι δύο ημέρας 
χαί ταχτοποιησας· τάς υποθέσεις τού περιοδικού μου, ’άπεχαιρέ- 
τησα τους πολυπληθείς ενταύθα χαί χαλλίστους μοι φίλους χαί 
συνδρομητάς χαί την 30 ’Ιουνίου έπιδάς της διά Βουχουρέστιον 
χαθ' έχάστήν άναχωρούσης σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας έπα- 
νηλθονείς'βουχουρέστιον. Έχεΐθεν ει’τα την επιούσαν διά της

■ αΰτης οδού δθεν άνηλθον μετέδην σιδηροδρομιχώς είς Γιούρ- 
γεδον καί Εντεύθεν εις Ρουστούχιον χαι Βάρναν της Βουλγα
ρίας όπδθεν διά της Μαύρης θαλάσσης άπέπλευσα διά τδν 
Πύργον πρός έπίσχεψιν χαί Εδώ των πολυπληθών μοι συνδρο
μητών, οπού άφίχθην την 4 ’Ιουλίου.

Και ούτως έγχατέλειψα την Ρωμουνιαν, ήτις πολλών μοι έν 
h τυπώσεων χαί αναμνήσεων πρόξενος έγένετο. Ή Ρωμουνία πολ-

λάς προόδους έποιήσατο άπδ τής εποχής, χαθ’ ήν χαχόδουλοι 
■| άπαιτηταί τού ’ψευδοπολιτισμού χαί αυστηροί έπιχρηταί τής
ι· φαντασιώδους νεωτεριστιχής προόδου, νεήλυδες περιηγηταί χαί

πρωτόπειροι χρονογράφοι Δουμας χαί Άμπου συνέγραφον είς 
ί βάρος τών μικρών ανατολικών λαών, αδίκους χαί παραλόγους

έντυπώσεις τών ταξειδίων των χαί χαταχρίσεις τών λαών, οδς 
'ί έπεσχέπτοντο.

Σήμερον, δτε ή συγκοινωνία χαί Επικοινωνία μετά τών άνα- 
τολιχών λαών είναι εύχερεστάτη είς πάντας τούς λαούς, χαί 

'! ούτοι ευκόλως δύνανται νά βλέπωσιν άλλήλους. χαί τά ήθη και
έθιμα αυτών να γνωρίζωσι προσωπιχώς, τδ άγαν επικρίνει? καί 
τδ ΰπερδολιχώς έπαινεϊν επιδαρυνει αυτούς τούς συγγραφείς ήδη.

Τδ του Δουμά περί Ρωμουνίας απόφθεγμα'
Les homines sins honneur, les femmes sanspndeur. Les fleurs 

sansodear, Va-liehie et va-t-en-
l; χαί ή του Άμπού περί τής πόλεως τών 'Αθηνών
■| eGe sont des chaumieres od les bommes, les femmes et les
! enfants vivent p£le m£le avec les poules 3 les nes ct les cochons

;j dans un amas des saleUs» χτλ.
ί( δεν εύρίσχουσι πλέον ηχώ έν τή συνειδήσει τοΰ ταξειδιώτου
■! χαί έν τή χαρδία τοΰ αναγνώστου.
ί| Παρήλθον πλέον οι χρόνοι έχεΤνοι του δεσποτιχοϋ χαλάμου.
(Ι (Έπεται συνεχεία)
,ί - ° Λ σ *'"9··^  - ~---------- ·

! ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ

Τήν ελευθερίαν άνέχαθιν οί λαοί πάση θυσίφ άνεζήτησαν 
οιοτι φυσιχώς ή πνευματική ούναμις τοΰ άνθρώπου πρός 
ταύτην άποβλέπει καί τείνει. Ουτω βαθμηδόν ή ίστορία μάς 
Εξαγγέλλει τήν ΐντελή χειραφέτησιν τοΰ ανθρώπου άπό τοΰ 

| ' ζυγού πάσης άνθρωπίνης καί υλικής βίας χαι περιορισμού,
ί Ο άνθρωπος οφείλει νά φθίση τον ύπατον βαθμόν τής Ελευ

θερίας τοΰ έγώ τε. Είς αΰτόν αποβλέπει χαί δι’ αυτόν ΰπέρ 
πάν άλλο ποταμηδό? τό αίμά του χύνει. Διά τήν Ελευθε
ρίαν πάντες οί λαοί ε'ιργάσθησαν χαί Εργάζονται Τό δε ήμί- 
τερον έθνος σπουδαίου μέρος έν τή άνθρωπότητι διεδραμά- 
τισε πρός τον σχοπόν τοΰτον. Τούς δέ άντιπράττοντας χαι 
βίαν Ενίοτε ίξασχοΰντας Επί τοΰ ζυγοί», ή φύσις παρέσχε 

■I πάντοτε τήν άρρωγην της. Τοσαυτα δέ είναι τά άσυλά της
■ί χαί καταφύγιά της, ώστε &ν τον άνθρωπον θέληση τις νά

ύποοουλώση πρέπει πρώτον τήν φύση» αυτήν νά Εχβιάση όπερ 
ϊ αδύνατον, διότι ή φύσις δεν νικάτχι;

Αί παρατιθέμεναι ήμέτεραι εικόνες παριστώσιν εν δλή τή. 
γυμνοτητι αυτών τούς Εργασθέντας διά τήν Ελευθερίαν αυτών 
είςτά21. Ίδετε τους ποΰ καταφεύγουσι, πού Ενοιαιτώνται, 
πώς αμύνονται χαί πώς μάχονται. Είναι Εχει ή έμπνευσις 
καί άφετηρία των, καί τήν δύναμιν,ήν άρύονται, οΰδείς δύ· 
ναται νά τήν καταβάλη. Είναι ισχυρά, διότι είνε φυσική. 
Είναι μεγάλη, οιότι είναι άπειρος «αί τήν δύναμιν αυτήν 
δέον οί ζητοΰντες τήν Ελευθερίαν των λαοί νά δπλίζωνται 
προς τιλεσφόρησιν τοΰ ίεροΰ φυσικού σκοπού των.

ΟΛΙΓΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ

Όπως φθάση τό. ήλιακόν φως από τοΰ Ήλιον είς τήν 
Γήν, απαιτούνται 8 πρώτα λεπτά καί ι8 δεύτερα. Άρα 
όταν βλέπωμεν τον Ήλιον, δεν βλέπομεν· αύτόν είς τό 
οημεϊον είς ο ακριβώς εύρίοκεται τήν οτιγμήν εκείνην,, 
άλλ’είς τό σημεϊον είς δ εύρισκετο πρό 8 πρώτων λε
πτών καί ι8 δευτέρων.

». 2 ' .*·····
Ό αριθμός τών άστεροϊδών, ήτοι μικρών πλανητών, 

τών άνακαλυφθέντων άχρι τοϋδε μεταξύ Άρεως καί Διός 
ανέρχεται έίς 4^3. Σημειωτέου όμως, ότι διάφοροι τού
των δεν παρετηρήθηοαν πλέον μετά τήν άνακάλυψίν των. 
Όθεν αμφιβάλλεται ήδη, εάν οΐ άνακαλυπτόμενοι νϋν 
άοτεροειδεΤς είοι πράγματι νέοι μικροί πλανήται· ή είναι 
οί παλαιοί, έκ νέου έμφανιζόμενοι. Τώ 1896 άνεκαλύ- 
φθησαν ί> νέοι μικροί πλανήται.

• ♦ * ►
¥ '

Ό πληοιέοτατος πρός τήν Γήν απλανής είναι ό τού 
Κενταύρου. Άλλ’ όπως φθάση τό ταχύτατον φώςέκ τοΰ 
άστέρος έκείνου εις τήν Γήν, απαιτούνται τουλάχιστον. 
4 έτη.

Δύο εκλείψεις γενήοωνται κατά τό τρέχον έτος, άμ— 
φότεραι τοΰ Ήλιου καί δακτυλιοειδείς διά τινα μέρη τής 
σφαίρας, άμφότεραι δέ αόρατοι είς ήμδς. Ή μία έγέ
νετο μάλιστα τήν 2θ]ι Φεβρουάριου, δακτυλιοειδής διά 
τούς κατοίκους τού Ειρηνικού Ωκεανού καί τό βόρειον- 
μέρος τής μεσημβρινής ’Αμερικής, ήτοι τήν Κολομβίαν 
καί Γουατεμάλαν, καί μερική μόνον διά τινας πολιτείας 
τής Βορείου ’Αμερικής.

Ή δευτέρα έκλειψις γενήσηται; τήν i7]2g ’Ιουλίου, 
καί έσεται ορατή είς τούς κατοίκους τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, τού μεσημβρινού Καναδά, τοΰ Μεξικού, τής 
Κεντρικής ’Αμερικής, τών Άντιλλων και τής μεσημ-- 
βρινής ’Αμερικής μέχρι μέρους τής Περουβίας καί τής 
Οΰραγουάης. Δακτυλιοειδής,μόνον είς τά κεντρικά ση
μεία τής ανωτέρω έκτάσεως.

* *
Αστήρ αρκετάς φοράς μεγαλειτερος τοΰ Ήλιου καί- 

συνοδεΰων πάντοτε τον Σείριον, τον λαμπρότατου τών 
απλανών, ώοβΐ έστρέφετο περί αύτόν, έγένετο πρό χρό
νου άφαντος, πλησιάσας ίσως τον Σείριον μεγάλως και· 
μή διακρινόμενος πλέον ώο έκ τού λίαν ύπερόχου φωτός 
έκείνου. Ό άστήρ ουτος έφάνη πάλιν εσχάτως,

Τό έτος τών αρχαίων Αθηναίων ήρχιίε τον ’Ιούνιον, 
τών Μακεδόνων τόν 76ριον, τών ’Ρωμαίων κατ’ άρχάς. 
τον Μάρτιον καί κατόπιν τον 'Ιανουάριον, τών Περσών 
τήν 3ο]ι ι Αύγουστου, τών αρχαίων Μεξικανών τήν 11] 
23 Φεβρουάριου, τών Σινών άλλοτε τον Φεβοουάριον 
καί κατόπιν τον ’Ιούλιον καί διαιρείται είς 12 μήνας, 
έχοντας ή 3ο ημέρας έκαστος εναλλάξ, ού ένεκα κατά: 
εξηκονταετίαν παρεισάγονται 22 πρόσθετοι μήνες.

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΠ

Αί Άπόκρεω έψέτος, ένεκα τών δεινών περιστά
σεων είς ας εύρίσκεται Λ Ελλάς, διηλθόν έντελώς 
Απαρατήρητοι. Τό έθνικόν φρόνημα κνριολεκτικώς 
έσάρωσεν έκ τού μέσον χορούς κα\ σνναναστρο- 
φάς, υετεμψιέσεις καί θεαματικός παραστάσεις καί 
•σκηνάς, άντικαταστήσαν πάντα ταντα διά τώνθον- 

ρίων καί πο
λεμικών έξαγ- 
γελμάτων καά 
τών στρατιω
τικών έςασκή- 
σεων καί γν- 
μνασμάτων. 
Έν τοντοιςδέν 
θεωρονμεν ά
πό σκοπού νά 
μ ν.ημονεύσω - 
μεν τό σπον- 
οαϊον τούτο 
γεγονός διά τά 
έθιμα τον τό
πον μας κα\ 
νά δημοσιεΰ- 
σωμεν έπ\ τό 
έπίκαιρον καί 
δύο σχετικάς 
είκόνας, έξ ών 
ή μέν μια πα- 
ριστά τάς Ά
πόκρεω ένΡώ· 
μμάκριβώς έν 
ώρα πολεμι
κής δράσεως. 
Σωματικοί ά-Άποκρέω. — Ή^Λρκοΰδα.

σκύσεχς κα\ σχετικά παίγντα, έπικίνδυνοτ ίππτλα- 
σίαι καί αρματοψορίατ. θριαμβευτικά^ παρελάσεις 
καί θούριαι έκψράσεις καΑ στρατιωτικαΐ έπιδείξεις 
άντικαθιστώσι τάς γελοίας καί εύτραπέλους μετεμ- 
4>ιέσεις τον λαόν έν ττί ώραταύτη. Έν δέ τΑ δεύ
τερα παρίσταται Α άλληγορία της άρκτον (άρκον- 
•δας) ΐίτις ανέκαθεν ύπηρςεν Α διά τούς μικρούς 
παϊδας έκ^όβισις πρός περισνλλογλν όβολών. Μή- 
ηως η καταγωγή της είναι ρωσσική; Κρ·

UPCOiOI TBS iniSTMK SAI tbs m
Αύο νέας άναχκλύψείς «ί« τη? χηρουργιχην άναφε- 

φσμένχς Εκοι?οποίησ«ν Εσχάτως δ E? Βιρολίνφ ίχτρος Σλάϊχ 
(Schleich). Ή πρώτη <1νβ νέος τόρπος πρός άναισθητο- 
ποίησι? τών 'ιστών, κατορθούμινος ίιά όιαποτίσιως αυτών 
ίι’ ΰίατος. Διά τοΰ τρόπου τούτου φαίνβται, ότι »ύρίθη τό 
ιδανικόν άνωδύνου χειρουργικής Εγχειρήσίως. Χωρίς ό άσθ<~ 
νής νά νχρκωθγι,χωρίς νά χάση τάς αίσθησςις του. δύναται 
νά ύποστή άνωδύνως πάσαν Εγχίίρησιν. Ό Schleich ΐξίτέ- 
Τ,εσίν ένώπεον τών ακροατών του σχςτικώς Ελαφρά? Εγχιί- 
ρησιν, άφγιρίσί ίηλ. Εξοίδημα τοΰ δστοΰ, χωρίς ή πάσχουσα 
νά δείξη τήν παραμικρά? συναίσθησιν, Εστω καί τοΰ Ελά
χιστου πόνου· διϊσχυρίζιται δέ δτι καί μεγάλαι Εγχιιρή- 
σιις, π. χ. αποκοπή τοΰ μηρού χτλ. δύνανται να Εχτ«λε- 
βθώσιν άνωδύνως διά τής μεθόδου ταύτχς. Ή άναισθητο- 
■ποίησις αυτή <ίνε άπλή καί εύκολος, Εκτός δέ τούτου γίνε
ται λίαν ταχέως. Οΐ Ιστοί οί μέλλοντες νά διαχωρισθώσιν, 
άναισθητοποιοΰνται κατά στιβάδας δι ’ Ενέσεων δι ’ άπεσταγ- 
μενου υδατος, εις τό όποιον προστίθεται Ελαχίστη ποσότης 
κοκαΐνης, ήτις σκοπόν έχει νά καταστήση άνωδύνους μόνον 

τού; νυγμούς τής βελόνης, δι’ η; Εχτελοΰνται αί Ενέσεις· 
διότι ή μετά ταϋτα χατορθουμίνη άναισθησία προέρχεται 
μόνον ΐκ τής δι υδατος πλη^ώφεως τών ιστών.Σχηματίζον
ται δέ κάτωθεν τοΰ δέρματος διάφοροι πομφοί,τρόπον τινά 
τεχνητή τις ύδρωπίασις. Διά τοΰ αυτού τρόπου άναισθητο- 
ποιοΰνται οίτένωντες, τά νεΰρα, οΐ μυώνες, αί βλενοειδεις 
μεμβράναι χαί τά οστά. Ή μέθοδος αΰτη όχι μόνον είναι 
εντελώς άχίνδυνος, άλλά κεκτηται τόσα προσόντα,ώστε ελ- 
πίζεται δτι ταχέως θά Εφαρμοσθή ύπό τών ιατρών Εν εύρυ- 
τέριρ κύκλφ.

'Επίσης σπουδαία φαίνεται ή νέα μέθοδος τοΰ Schleich 
ώς πρός τήν θεραπείαν τών τραυμάτων διά τής ύπ’ αύτοΰ 
Εφευρεθείσης Φορμαλινογελατίνης. Αδτη κατασκευάζεται, 
αναμιγνυόμενης τής Φορμαλίνης, 4)ς αί άντισηπτικαί ίδιό- 
τητοι μόλις προ ολίγου Εγένοντο γνωσταί, μετά γελατίνης. 
Σχηματίζεται σκληρά κολλώδης μάζα, ήτις Ενφ.άνθίστα- 
ται εις πάντα τά μέσα της φυσικής καί χημείας, Εχει τήν 
αινιγματώδη Ιδιότητα νά διαλύηται μόλις έρχεται, είς επα
φήν μετά τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Χάνει τον κολλώδη 
αυτής χαρακτήρα, ρευστοποεεΐται, ή δέ φορμαλίνη άπομυ- 
ζάται ύπο τοΰ τραύματος καί έπιρρεάζει τό έκκριμα τοΰ 
τραύματος κατά τρόπον άξιοθαύμαστον. Ή φορμαλινογε- 
λατίνη χονιοποιεΐται διά μηχανικών μέσων, ώς χόνι; δέ Επι— 
πάσσεταε ίπί τοΰ τραύματος. 'Τπό τήν Επίδρασιν τής φορ
μαλίνης τό σώμα άπολυμαίνεται καί διατηρείται· άπό- 
δειξις δέ τούτου είναι οτι είς τά τραύματα ταϋτα τό αίμα 
δεν άποσυντίθεται ώς συνήθως, άλλά μένει νωπόν καί αυτά 
τά Ερυθρά αίμοσφαιρίδια διατηρούνται. Ό Schleich πα
ρουσίασε μέγαν άριθμόν ασθενών, οΰς Εθεράπευσε διά τής 
μεθόδου ταΰτης.Αί κοινοποιήσεις δέ αύτοΰ Εξήγειραν δικαίως 
τόν γενικόν θαυμασμόν.

IMtov χρονολογικόν σύστημα φαίνεται ότι θά 
Επικρατήση προσεχώς, άν ή 'ιδέα, ήτις προίκυψεν Εξ ’Αμε
ρικής τύχη καί είς τάς λοιπάς χώρας τής αυτής θερμής ύπο- 
στηρίξεως, ής χαί εν Άγγλίηρ. Κατά τό νέον τούτο σύστημα 
τό έτος θά περιλαμβάνη 13 μήνας, Εχ τών όποίων οί μέν 
πρώτοι 12 θά έχωσιν άνά 28 ημέρας, ό δέ 13 χατά τά 
κοινά μέν έτη θά έχη 29 ήμέρας κατά τά δίσεκτα δέ 30. 
Κατά τούς 'Αμερικανούς οπαδούς τοΰ νέου τούτου συστή
ματος τό μέγα προσόν αύτοΰ έγκειται είς τήν κανονικήν 
Επάνοδον τών ημερών τής εβδομάδος καθ’ 8λον τό έτος. 
’Επειδή έκαστος μήν άποτελείται ακριβώς Εκ 4 Εβδομάδων, 
διά τούτο αί ήμέραι τής ίβδομάδος θά συμπίπτουν πάν
τοτε χατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν. “Αν π. χ. ή 1 Ίαν. 
συμπίπτη κατά τήν Δευτέραν, τότε ή 1., 8., 15., 22., 
έκάστου μηνός θά συμπίπτωσι πάντοτε τήν Δευτέραν. Οί 
Εφευρίται τοΰ νέου συστήματος, εν 'Αμερική, μετά τών Εν 
Άγγλίφ οπαδών των σκοποΰσι κατά τήν προσεχή παγκό
σμιον έκθεσιν τών Παρισίων νά ύποβάλωσι τό ζήτημα είς 
διεθνές συνέδριον.

Φρίκ,

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

«Γνωρίζετε τήν καταγωγήν τοΰ Εθνικού υμνου τώς Με
γάλης Βρετανίας, «θεέ, σώζε τήν Βασίλισσαν »;

Είναι άρκετά περίεργος.
Ή 'Αγγλία οφείλει τόν εθνικόν της ύμνον είς την Γαλ

λίαν, ιδού δέ τίνι τρόπω :
Ημέράν τινα, ή κ. δέ Μαιντενών ειπεν,ότι Επεθύμει νά 

μελοποιήσουν ώραΐον ύμνον διά νά ψάλληται ύπο τών οε- 
σποινίοων τής βασιλικής αυλής τοΰ 'Αγίου Κύρου, όσάκις 
ό βασιλεύς Λουδοβίκος ΙΔ'. είσήρχετο είς τό παρεκκλήσιον. 
Ή ίτιθυμί*  τής κ. Δέ Μαιντενών δεν Εβράδυν» νά πραγ
ματοποιηθώ καί άμα τή είσόδφ τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'· είς
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τον *Αγ.  Κϋρον, αί δεσποινίδες των τιμών έμελψαν τον 
4ΐτό(χ<νον ύμνον :

Grand Dieu, sauvez le roi;
. Grand Dieu, vengez de roi 2 

Vive Ie roi !
Que, toujours glorieux, 
Louis victorieux 
Voie ses ennemis 
Toujours soumis !

ήτοι:
Ύψι«τε θεέ, βωβόν τον βασιλέα!

Ύψιστε Θεέ, έκίίκησον τόν βασιλέα !
Ζητώ 6 βασιλεύς !

Είθε, πάντοτε ένδοξος 
δ Λουίοβΐκος νικητής 
Νά βλέπη τούς έχβρούς του 
αείποτε ύποτεταγμένους !

Μετά τινα χρόνον ίχτοτε, δ διάσημος μουσικός Χένδελ, 
ευρισκόμενος έν Γαλλίο;, ήκουσίν έν Βερσαλίαις ψαλλόμενου 
τον δμνον τούτον προς λαμπράν ορχήστραν χαί ίμεινεν 
έκπληκτος έκτου αρμονικού και μεγαλοπρεπούς ύφους του.

Ό Χένδελ ίλαβεν την άδειαν παρά της δκυβυντρίας τοΰ 
Άγιου Κύρου ν’άντιγράψη το μουσικόν έργον χαί οτε έπέ- 
βτρεψεν είς Αγγλίαν, τό προσέφερε ιίς τον βασιλέα Γιώρ- 
γιον Α'.

Λοιπόν τίς δ συνθέσας την μουσικήν ταύτην ;
— *0  Λουλύ, ούτινος τό μουσικόν τάλαντον ίσωσε τη 

Άγγλί$ τον περίφημου εθνικόν της δμνον «Θεέ σώζε τήν 
βασίλισσαν ».

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προφύλα,ζςς τών φυτ«ςών άμ,πίλου έχ τ1}ς 
χάμπηφ 8ca νςχοτόνηφ.

Είς άμπελουργός ύποδειχνύει έν τή γεωργική έπιθεωρή- 
σει τόν τρόπον τής άπαλλαγης τοΰ σκώληκος τούτου, δστις 
ήτον δ άπηνέστερος έχθρός του κατά τήν διάρκειαν των 
τεσσάρων ετών τής άνανεώσεως τής άμπελον του, Αφού 
άλληλοίιαδόγως έδοκίμασε διά τοΰ πετρελαίου και της βεν
ζίνης, τά δποϊα άπομακρύνουσι τήν κάμπην τοΰ χρυσοκαν- 
Θάρου, άλλ’ έπ’ ολίγον χρόνον, τόν Οειούχον άνθρακα, δ 
όποιος τήν καταστρέφει, πλήν διά μεγάλης δόσιως, εν τή 
δποίζΐ περιπτώσει χαταντ? ίηλητήριον διά τήν άμπελον, 
συνέλαβε τήν Ιδέαν νά μουσχεύση τά νέα φυτά έντός τοΰ 
αφεψήματος τοΰ καπνού.

« Διήρεσα, λέγει, τά φυτά είς τρία μέρη· τά πρώτα 
έμούσχευσαν 6 ώρας είς ίν άγγεϊον, περιίχον δίωρ άναμε- 
μιγμένον διά 10 0)θ νικοτίνης τοΰ εμπορίου, τά δεύτερα 
έμούσχευσαν έπί δώδεκα ώρας, τά δέ τρίτα έπί 24 ώρας. 
Κατά τό 1895 δλα τά μουσχεύσαντα φυτά έβλάστησαν 
μετά μεγαλειτίρας δρμής των γειτονικών τών μή μουσχευ- 
σάντων. Ή έμπότισις τής νικοτίνης, καίτοι έν μεγάλη ίό· 
σ«, δέν ήμπόδισε τήν καλήν βλάστησιν αυτών, άλλα του
ναντίον. Τό επόμενον έτος ίκαμα τό αυτό πείραμα, λέγει, 
παρεμβαλών φυτά μή μουσχεύσαντα καί κλάδους άκτέας, 
τήςδποίας οί φλοιοί εινε καρύκευμα είς τούς λυσσαλέους τού
τους τρώκτας, Έπραξα τό στρατήγημα τοΰτο διά νά τούς 
προσελκύσω πλησίον τοΰ έγκεντρισμοΰ. Τά μουσχεύσαντα 
φυτά έβλάστησαν καλώς καί δέν φερουσιν ού£έν ίχνος δήγ
ματος σκώληκος, ενφ αί άκτέαι κατεφαγώθησαν μέχρι τής 
έντεριόνης.

Έντομοβόρα ζώα.
Ύπάρχουσι ζώα τινά, τών όποιων δ προορισμός είναι 

πρός καταστροφήν άλλων έντόμων ζώων επιβλαβών εις τά 
συμφέροντα τοΰ άνθρώπου*  δυστυχώς όμως άγνοών ούτος 
τήν ωφέλειαν αυτών, τά καταδιώκει καί τά καταστρέφει, 
καί οδτω αυξάνει τάς ζημίας του έκ τών έπιβλαβών· τά 

έπωφελή ταΰτα ζώα καλούνται έντομοβόρ*,  έν οίς ίμπε- 
ριλαμβάνονται δ φρΰνος (ξεροβάτραχος), δ ακανθόχοιρος, ή. 
σαλαμάνδρα (γουστέρα), ή μυγαλή (είδος μυός), ή γλαυξ, 
ή νυκτερίς, κλπ. Τά ζώα ταΰτα τρώγουσι τάς μυΐας, τάς 
νύμφας (σκώληξ εντόμου μή ανεπτυγμένος), τούς σκώληκας, 
τάς κάμπας, τούς λείμακας, (γυμνός σάλιαγκος) κλπ. Έν 
Άγγλί^ Οχι μόνον δέν φονεύουσε τά έντομοβόρα ζώα, άλλά 
προσπαθούσινά τά πολλαπλασιάζωσιν. Οΐ κηπουροί πρός 
καθαρισμόν έκ τών έπιβλαβών έντόμων, άγοράζουσι τούς 
φρύνους (ξεροβατράχους) έως οκτώ ίραχμάς τήν δωδεκάδα.

Λύο·(φ τών iv τφ ύη' άριϋ. 96 φύλλερ 
Λίνιγμάτων.

42. Αίνιγμα. Γήρας—Ρήγας—Άρης—Ήρα—Άήρ.
"Ελυοαν αΰτδ ή δεσποινίς 'Ελένη Διονυσιάδου έκ Πατρών, ί χ. 

Δ· Καρπετόπουλος έκ Πειραιώς, δ κ. Λ. Μάνεσης έξ Αθηνών, ό 
κ. .’Αλέστωρ έκ Κόρινθου καί δ χ. Μιχ. Χάλαρης έχ Σκύρου.

Κόπιασα, *ξαδέλφη  μου, ώς ποΰ νά κατορθώσω 
στ ώραιον σου το αίνιγμα λύσιν καλήν νά δώσω 
Μα τέλος το κατόρθωσα, χ’ έλυσα τ’ αίνιγμά σου 
Χωρίς ποσώς νά βρίσχωααι, ξαδέλαη μου σιμά σου.

Κ. ΜΑΡΟΤΛΙΑΣ

ο ■ 43. Οί νρίΐς πΐ&οι.
Πληροΰμεν δίς τον πίθον τών 3 οκάδων καί ρίπτομεν »ίς τδν 7 

οκάδων. Ειτα πληροΰμεν καί πάλιν τδν πίθον τών 3 έκ. καί τδν 
χύνομεν είς τδν τών 7. όχ. δστις συμπληρούμενος θά περιέχη 7 όκ. 
δ δέ πίθος τών 3 όκ. μόνον 2 καί δ τών 16 όχ. πίθος θά περιέχη 
τότε 7 όκ. μόνον. "Ήδη χύνομεν τόν'περιέχοντα 7 όχ. πίθον εις τδν 
μέγαν τών 16, δστις τότε θά περιέχη 14 όκ., κενοΰμεν τάς 2 όκ. 
άς περιέχει 6 πίθος τών 3 όκ. εις τδν κενόν πίθον τών 7 όχ. δν εΙτα 
σνμπληροΰμεν δίς διά του πίθου τών 3 όχ. καί οδτω δ μδν τών 7 
όκ. Ισεται πλήρης, τών 3 όχ. θά περιέχη 1 όκ. καί δ τών 16 θχ πε- 
ριέχη τό ήμισυ ποσόν, ήτοι 8 όχ.

’Ελυσαν αΰτδ ό κ. Άλέστωρ έχ Κόρινθου, δ κ. Μιχ. Χάλαρης 
έχ Σκύρου, δ χ. Ν. Σαραντόπονλο; έχ Πειραιώς καί δ κ.Δ. Μαρ- 
χαντωνάχης έχ Σύρου.

44. Τά τρία ανδρόγυνα.
Πρός εύχερεστέραν χατανό^σιν τής λύσεως παριστώμεν τά τρία 

ανδρόγυνα δια στοιχείων τοΰ αλφαβήτου. Αα. Ββ. Γγ. καί πρώτον 
έχ τοΰ σημείου Ε ένθα εύρίσκεται ή λέμβος διαπεραιονται τδ ανδρό
γυνου Αα είς τήν απέναντι όχθην Ο, ένθα μένει ή γυνή, ένψ δ άνήρ 
Α επιστρέφει είς τα ούο άλλα ανδρόγυνα εις τδ σηαεΐόν Ε· ή λέμ
βος ΰθεν έχει ήδη διαπεράσει τδν ποταμόν οίς· εντεύθεν (έκ τοΰ Ε. 
σημ.) ανςιχωροΰσι μόνον αΐ δύο γυναΓχες β χαί γ είς συνάντησιν τής 
άλλης γ είς τδ 0· οδτω διά τριών τής λέμβου ποταμοπορειών δια- 
κρίνονται άλλήλων τά φύλα, τών μέν άνδρών εις τήν άχθην Ε ευ
ρισκομένων, τών δέ γυναικών εις τήν Ο. Τώρα μία τών γυναικών 
έστω ή α μεταβαίνει πρός τδν σύζυγόν της Α είς τδ σημεΓον Ε, έν
θεν οί δύο άλλοι σύζυγοι Β χαί Γ διαπεραιοΰνται εις τήν Ιναντι 5χ ■ 
θην Ο πρός τάς γυναίκας 6 καί γ (5τη λεμβοδρομία)· έκ τοΰ σημείου 
Ο Ινθα ύπάρχουσι τά ανδρόγυνα Ββ καί Γγ αναχωρεί τδ Ββ πρός 
συνάντησιν τοΰ ανδρογύνου Αα· οδτω νυν είς τδ σημείον Ε εΰρί- 
σχονται δύο ανδρόγυνα’ ένταΰθα οί δύο άνδρες χαταλιπόντες τάς γυ
ναίκας μεταΒαίνουτιν είς τήν όχθην Ο, ένθα μόνον ή γυνή γ μετά 
τών τριών ήδη άνδρών ή γυνή γ διαπλεύσασα τετράκις τόν ποτα
μόν μεταφέρει καί τάς άλλας γυναίκας α χαί β, τής διαπορθμεύσεως 
περαταθείσης έπομένωι έν ενδεχα λεμδοδροαίαις.

"Ελυσαν αΰτδ οί κκ. Χαρ. Δενδόπουλος εζ ’Αθηνών, Δ. Καρπετό- 
πουλος έκ Πειραιώς καίΝ. Εΰαγγελόπουλος έκ Πατρών.

Αΐνίγμ.«τα.

48. Πρόβλημα
350 παρασάγγαι πόσα βήματα, πόσα στάδια καί πόσα μίλια άπο· 

τελοδσι ;

49 Πρόβλημα
Δισχίλιαι λεγεώνες, πίσας χιλιάδας στρατιωτών έκπροσωπουσι ; 

δο. Αίνιγμα
Τό ψάρι τρώγει τήν θάλασσαν καί ή θάλασσα τδ ψάρι και είς τοΰ 

ψαριού την κεφαλήν καράβι αρμενίζει.

51. Αίνιγμα.
Είμαι φυτδν καί λέγομαι «ρίψ» δταν δ’ ένωθώ μετ’ αμυντικοί 

τής άρχαιότητος δπλου, σημαίνω δειλίαν.


