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ΑΓΠ^ΛΙΚΟΥΛ
ΤΑν παρατιθεμένην άνωθεν εικόνα, παριότώόαν τό Ιδεα 

τόν, τό ϋπερτέλειον κάλλος νεαράς γυναικός, έποίηόεν ό 
Εύγ. Ήττερ, Γερμανός, καλλιτέχνης, δστις είς τό φαντα
σιώδες αύτοϋ δραμα έδωκε τό έλληνικόν ύηοκορχότικόν ό
νομα ΑΓΓΕΛίκοτΛΑ· διότι καί αύτός μετά πάντων των χαλ- 
λιτεχνών τής Εύρώπης καί ’Αμερικής, πιοτεύει δτι μόνον 
έχ τοϋ'Ελληνικόν κόσμου γεννδται καί άναπτύδδεται 

, Είκών Εύγ. 'Ρίττερ. 
πάόα τελειότης έν τε τοΐς πράγμαδι καί έν τοΐς όνό- 
μαβί.

Τμ άληθείμ, έπί τμ τής είκόνος ταύτης, τής Άγγε- 
λικούλας, τις δέν συναισθάνεται τόν τε νοΰν καί τήν καρ
διάν τον Ανυψωμένους είς ούράνια και ήδύπνοα πεδία καί 
έαυτόν άναότρεφόμενον μετά τών έκεϊ διαόιούντων άγγε- 
λομόρφων δντων; δταν μάλιστα έπί πολλήν ώραν έντείνμ
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τήν προσοχήν του tv αύτφ καί άπόάπασθχί έντελώς τοΰ 
περί ήμίίς Αχρείου ύλτΟμοΰ;

Όντως. ύ>ς ούρανία τις μουΛκή Ούνβεάτς Οβοπνβΰστου 
μουΟεκοΰ δύναται νάναβιβάσμ τήν ^υχήν ένΰουάιώδους ά- 
κροατοΰ πρό τού αίγλήεντος θρόνου τοΰ θεοΰ, οΰτω καί 
ύμοϊα τις γραφική παράόταόις θβοπνβύότον ζωγράφου δύ- 
ναται ν’άναβιβάόμ τΛν φυχΛν ένΟουόιώδους βεατοΰ πρό 
τοΰ ίδεατοΰ κάλλους παραδειόείου τίνος μορφής, ένθα θέ
λει έντρυφήοει έν άρρήτφ άγαλλιάόει είς άγγελοβάμονα 
κόσμον I

είθε δέ ή εϊκών ήμών αΰτη, παρατιθεμένη ένταΰθα, έν- 
θουΛάόμ έπίόης πρός ψυχαγωγίαν, ίστω καί έφήμερον, τούς 
εύγενεϊς ήμών άναγνώοτας καί άναγνωότρίας, ώνχάριν πα
ρατιθέμεθα ταύτην.

——- ύ - ------------------------------------

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙ ΔΙΑ ΤΤ0ΝΤΏ.Ν ΑΣΤΕΡΩΝ
ΒΟΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΛΙΘΩΝ

( Έκ τών τοϋ Καμήλ. Φλαμμαρίωνος)

Κατά καθαρόν τινα καΐ διαυγή νύκτα μακρυνός tic 
άοτήρ φαίνεται άποσπώμςνος των ουρανών καί, όλιοθαί- 
νων έν σιγή ύπό τόν νυκτερινόν θόλον, τρέχει, τρέχει, 
και άφανίζετβι. *Η  διάνοια τοϋ παρατηρητο’1, ή πιε- 
οθεϊσα ύπό γήινων θλίψεων, πιστεύει, ότι ό Ουρανός 
άσχολεΐτβι είς τό πεπρωμένον ήμών καί <5τι ό δίάττων 
όοτήρ δεικνύει τήν αποδημίαν ψυχής τίνος έκ τοϋ κόσμου 
τούτου εις τόν άλλον. Καί ή μέν νεάνις, ής τό σκεπτι
κόν βλέμμα προοηλοΰται στιγμιαίως έπί τοϋ μετεώρου 
τούτου, σπεύδει νά συλλάβη εύχήχ τινα, έλπίζουσα νά 
ίδη αύτήν εΐσσκουσθεΐσον ο δέ ποιητής φαντάζεται ότι 
οΐ αστέρες, άνθη τοϋ ουρανού όντα, μαραίνονται έν ταΤς 
οΰρανίαις παιδιάσι καί πιστεύει, ότι.βλέπει τά φωτεινά 
αύτών πέταλα φερόμενα ύπέρ τών ύπερτέρων ανέμων είς 
την άτέρμονα νύκτα· ό αστρονόμος όμως γνωρίζει, ότι 
τό έφήμερον τούτο άοτρον δέν εΓνε ούτε άστήρ, ούτε 
ψυχή, αλλά μόριόν τι, εν κοσμικόν άτομον, τεμάχιόν τι 
κατά τό μάλλον ή ήττον σμικρότερον, τοϋ οποίου ή δι
δασκαλία δύναται νά ήνε μεγάλη, έάν μάς είπη πόθεν 
έρχεται καΐ πώς συναντά ουτω τήν Γήν έν τή διελεύσει 
του.

Ή έμφάνίσις διάττοντος άστέρος εΓνε φαινόμενον 
τόσον σύνηθες,ωστε ούδείς τών αναγνωστών ήμών υπάρ
χει μή παρατηρήοας αύτό πολλάκις. Ίσως τινές εσχον 
τό πολύ σπανιώτερον προνόμιον νά ίδωσιν ού μόνον 
όιάετοντα ierfya, άλλά φαινόμενόν τι λαμπρότερου,προ
ξενούν ένίοτε φόβον τινά μέγαν, τήν διεύλευοιν JJoAitfog 
πνριφίέχτου, διερχομένης ταχέως τό διάστημα καΐ δια- 
χεούοης πανταχόϋ'σπινθηρίζον φώς, σφαίρας πυράς, άφι- 
νούσης φωτεινόν τινα άλκόν όπισθεν της <αΐ ένίοτε έ- 
κρηγνυμένης μέ εκπυρσοκρότησα, όμοίαν πρός τήν κο
λοσσιαίου τινός φυσιγγίου, μετά βροντής άντηχούσης 
ώς αί τρομεροί εκπυρσοκροτήσεις πυροβολοστοιχίας. 
Ίσως επίσης τινές ήδυνήθησαν, κατ εύμενεστέραν τινά 
τύχην καί έτι σπανιωτέραν, νά ■ συνάξωσι θραύσμά τι τής 
έκπυρσοκροτησάσης βολίδος,τεμάχιόν τι πεσόν έξ ουρα
νού, ενα άερόλιΟνν, κατελθόντα έκ τών ύψηλών στρωμά
των τής άτμοσφαίρας.

Είσίδέ τά βηθέντα ταΰτα τρίαΖδιάψορα φαινόμενα,άτινα 
έν τούτοις όμοιάζουσιν έν τή σχέσει τής καταγωγής των. 
Τό πρώτον άντικείμενον πρός έξέταοιν έν τή σπουδή 
φτΰν διαττόντων άστέρων είνε νά μετρήσωμεν τό ύψος, 
ντώ όποίωούτος δείκνυται. Δή παρατηρηταί, τιθέμε

νοι είς δύο θέσεις άπομεμόκρυομένας απ' άλλήλων, ση· 
μειοϋσι έκαστος τήν διέλευσιν διάττοντος τίνος άστε— 
poc μεταξύ τών άοτερισμών. Ή γραμμή τής πορείας 
του δέν εΓνε απολύτως ή αύτή άμφοτέρων, ενεκα τής 
άπόψεως, Ύπολογίζοντες δέ τήν διαφοράν εύρίσκουσι τό 
ύψος του. Έν γένει δέ τό ύψος τούτο εΓνε ιαο χιλιο
μέτρων έν τή αρχή τής έμφανίσεως, καΐ 8ο χιλιομέτρων 
κατά τό τέλος τής όρατής διελεύσεως.

Καθ' άπάσας τάς νύκτας τού έτους ό αριθμός τών 
διαττόντων άστέρων δέν εΓνε όμοιος, γινόμενος περιοδι
κές μέγας ή μικρός. Ή δέ περιοδικότης αύτη, ούσα 
έτηβία, μηνιαία, καΐ ήμερησία, έσημειώθη ύπό τών έπι- 
μόνων ερευνητών τοΰ ούρανοϋ, μεταξύ τών όποιων όψεί- 
λομεν νά άναφέρωρεν ιδίως τόν γάλλον παρατηρητήν, 
Κουλόιέρον—Γραοιέρον.

Οΐ άξιοοημειότεροι καιροί τής παρουσίας διαττόντων 
άστέρων εισίν ή νύξ τής 10 Αύγούστου (ν) καί ή πρωία 
τής Ι4 Νοεμβρίου (ν). Αΐ ώρισμέναι αύται ημερομη
νία! μάς έμποδίζουσι νά δεχθώμεν πάσαν θεωρίαν, ότι τό 
φαινόμενον τοΰτο έχει αιτίαν μετεωρολογικήν. Ή έμ- 
φάνισίς του κατά μήνα μέν Αύγουστον διαρκεϊ έπί πολ- 
λάς ήμέρας καί έχει τήν μεγίστήν έντασίν του τήν ίο, 
ή δέ κατά μήνα Νοέμβριον λαμβάνει χώραν μόνον τήν 
πρωίαν τής ιη. Κατά τόν τελευταΐον τούτον καιρόν τά 
μετέωρα εισίν ένίοτε τόσον πολυπληθή, ώστε συγκρί- 
νονται μέ βροχάς τοϋ-πυρός. Άπό τοϋ 1833 έμελετή- 
θησαν αί διηγήσεις τών αρχαίων χρονογράφων τών διη
γήσεων αύτών, και ό ’Αμερικανός Νεύτων άνεγνώ- 
ρισεν, ότι αί-πύριναι αύται βροχαί, οϊτινες κατά τινας 
έποχάς εσπειρον τόν τρόμον είς τούς λαούς, ούδέν άλ
λο ήσαν ή έμφάνίσις διαττόντων άστέρων τού Νοέμ- · 
βρίου. Ή έμφάνίσις όμως αύτη δέν εΓνε εξίσου άξιοση- 
μείωτος καθ’ έκαστον έτος, διότι ή λάμψις της ποικίλει 
περιοδικώς· ό άνώτατος όρος της έπανέρχβται σχεδόν 
κατά τριακοντατριετίαν· άνανεονται δ’ακολούθως έπί 
πολλά έτη, έπειτα μειοϋται βαθμηδόν καί τέλος παύει 
νά καθίσταται ορατή έπί μακροχρόνιον .περίοδον· μετά 
ταύτην παρουσιάζεται πάλιν δεικνύουσα τόν άνώτα- 
τον όρον εις τό τέλος τών τριάκοντα τριών έτών έπί 
πλέον δέ ή σωρεία τών άστεροειδών τοΰ μηνός Νοεμ
βρίου εχει πυκνότητά τινα, ότε ή Γή μόνον όλιγας ώ
ρας δαπανά πρός δίοδόν της πλησίον των. Ώστε ό ά
νώτατος όρος δέν εΓνε ορατός ή κατά τινας ώριομένας 
χώρας, ποικιλούσας καθ’ έκαστον έτος. Ή έμφάνίσις δέ 
τών διαττόντων άστέρων κατά τόν μήνα Αύγουστον εΓνε 
τακτικωτέρα, άλλ’ ούδέποτε είνε επίσης λαμπρά' ύπό- 
κειται δέ ωσαύτως είς περιέργους κυματιαμούς έντά- 
σεως.

Βεβαιοϋταί δ'ότι αΐ τροχιαί τών διαφόρων μετεώρων 
άναχωροϋσιν έξ ενός μόνου σημείου τοΰ ούρανοϋ, ό- 
περ καλείται βημίίονάχτινοβολοΰν. Τό σημεΐον τούτο 
εύρίσκεται μεταξύ τών αστερισμών τοϋ Περσέωςκαί τής 
Κασσιόπης, τών κειμένων έπί τού Γαλα(ιΙου είς τό μέ
ρος αύτοΰ τό πληοιέστερον πρός τόν πολικόν άστέρα. 
κατά τήν διεύθυνσιν άπό τής Μεγάλης Άρκτου, 
διά τά μετέωρα τής Ιο Αύγούστου' διά δέ τά τής 
14 Νοεμβρίου εύρίσκεται έν τώ άστεριομώ τοϋ Δέ
οντος,τοϋ ύπό τήν μεγάλην Άρκτον έκτεινομένου. Έ- 
προσδιορίσθησαν καί πολλά άλλα σημεία ακτινοβολούντο 
διά τάς διαφόρους έποχάς τοϋ έτους. Δέν πρέπει όμως 
νά πιστεύη τις ότι πάντες οί διάττοντες αστέρες άνα- 
χωροΰσι πραγματικώς έκ τοΰ άκτινοβολοΰντος· μόνον αί 
παρατεταμέναι τροχιαί των συναντωνται πάσαι είς τό 
αυτό τοΰτο σημεΐον ή είς τήν άρκετά στενήν ταύτην 
χώραν, έκτος όλίγων τινων διαττόντων, σημειουμένων 
διά τού ονόματος τών σποραόιχ&χ άβτϊρων. Ή ούμπτω- 
σις αδτη τών τροχιών εΓνε αποτέλεσμα τής άπόψεώς των·

>

αί δέ αληθείς τροχιαί εισίν αίσθητώς μέν παράλληλοι,- 
άλλα φαίνονται άπομακρυνόμεναι κατά τόν αύτόν νό
μον, οστις μάς δεικνύει ώς διεστώοας τάς άκτΤνας τού 
δύοντος ήλίου,διαβαίνοντοο μεταξύ τών νεφών καί γραμ- 
μαί τινές άναχωροϋσαι έκ τοϋ αύτοϋ σημείου.

Τά φαινόμενα ταΰτα οφείλονται βεβαίως εις τήν άνά- 
φλεξιν ύλης τίνος εύφλεκτου, εύρισκομένης είς τά άνώ- 
τερα στρώματα τής άτμοσφαίρας ήμών. Έβεβαιώθη πολ
λάκις .ότι εκεί, όπου τά μετέωρα έμψανίζονται, σχημα
τίζονται μικρά νεφίδια, διατηρούμενα χρόνον τινά καί 
μετά τήν έξαφάνισιν τών μετεώρων, καί τά όποια παρα- 
σύρονται μόνον ύπό τών άτμοσφαιρικών ρευμάτων. Οΐ 
διάττοντες ούτοι άστέρες πρέπει νά ήνε μικρά στερεά 
σώματα, διότι έάν ταΰτα ήσαν άερώδη, δέν θά εΓχον 
τήν δύναμιν νά είσχωρήσώοι τόσον βαθέως εις τήν ατ
μόσφαιραν ήμών καί θά διεσκορπίζοντο πριν ή άναφλε- 
χθώσιν.

Ένίοτε όράται μάζα τις διαιρούμενη είς δύο ή τρία 
μέρη, καί ένίοτε είς πλείονα, έκάστου αύτών διατηροΰν- 
τος μορφήν καθαρώς ώρισμένην ταΰτα λοιπόν σύγκειν- 
ται έξ ουσιών πυκνών, δυναμένων νά θρυμματισθώσι. κατά 
τήν άνάφλέξίν των.

Κατά πάσας δέ τάς έπιτολάς, εύρίσκεται μία ημε
ρήσια περίοδος και μία ένιαυσία. Καί έν μέν τή ημερή
σια περιόδω, ό μέγιστος όρος παρουσιάζεται κοτά τήν 
3 ώραν μέχρι τής 6 τής πρωίας- ή δέ ένιαυσία περίο
δος συνίοταται είς τό όϊι τά μετέωρα είσί πολυαριθμό- 
τερα κατά τό δεύτερον μέρος τοΰ έτους ή κατά τό πρώ
τον. Αί δύο δ*  αύται άξιοσημείωτοι περιπτώσεις προ- 
κύπτουσιν έκ τοϋ ότι ή Γή συναντά τήν σωρείαν τής με
τεωρικής ύλης πλειότερον κατ’ εύθεΐαν τήν πρωίαν ή 
τήν εσπέραν, κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν ή κατά 
τήν πρώτην. Δυνάμεθα πράγματι νά ουγκρίνωμεν τήν 
Γήν διαβαίνουσαν διά σωρείας τινός τών σωματιδίων 
τούτων πρός σφαίραν κανονιού, διερχομένην σμήνος 
μικρών μυιών ή κωνώπων*  αύτη θά συνάντηση μείζονα 
αριθμόν τούτων είς τό άνώτερον στρώμα της καί θά ά- 
φήση άληθές κενόν όπισθέν της. Έάν δέ ή σφαίρα αύτη 
έστρέφετο περί έαυτήν, τά σημεία τά κείμενα έμπρο
σθεν καί τά όποια διά τούτο θά εύρίσκοντο μάλλον εκτε
θειμένα είς τάς συγκρούσεις, θά ήσαν ποικίλα κατά τον 
αύτόν τρόπον. Ό ωριαίος λοιπόν αριθμός τών. διαττόν- 
των άστέρων θά έξαρτάται έκ τού σημείου πρός το ο
ποίον ή Γή διευθύνεται καθ’ έκάστην στιγμήν σχετικώς 
πρός τήν κάθετον όψιν τοΰ παρατηρητοΰ· θά ήνε δέ ό- 
ρατόν τό μέγιστον όριον τής παρουσίας, ότε το σημεΐον 
τούτο εΓνε γειτονικόν όσον οΐόν τε είς τό ζενίθ.

Έάν δέ βλέπη τις διάττοντος άστέρας είς τό σημεΐον 
τής Γής, δπερ είνε άντίθετον πρός έκεΐνο, ένθα έδείχθη 
ό μέγιστος όρος, τοΰτο προήλθε, διότι ή ταχύτης των 
είνε μεγαλειτέρα τής ταχύτητος τής γηίνης σφαίρας.

Παρατηρήσωμεν ήδη ότι τά μετέωρα ταΰτα παριστώοι 
πρόσωπον πολύ σπουδαιότερου, τό όποιον ό κόσμος δέν 
ήδύνατο, άλλοτε νά πιστεύη. Δέν παρέχεται ούτε μία 
νύξ μόνη μία μόνη, ώρα, έν πρώτον λεπτόν αύτής,, χω
ρίς νά πεση άστήρ. Ή γηΐνη σφαίρα πλανάται εν τώ 
μέσω διαστήματος πλήρους σωματιδίων διαφόρων, περιφε· 
ρομένων κατά διαφόρους διευθύνσεις,τών μέν κατά ρεύ
ματα έλλειπτικά ποικίλης άποκλίσεως, τών δέ έντώέπι- 
πέδω αύτώ τής ελλειπτικής, ώς βλέπει τις τοϋτσ διά τού 
ζωδιακού φωτός, δπερ εκτείνεται άπό τοΰ Ήλίου μέχρι 
πέραν τής γηίνης τροχιάς. ’Αριθμών υέν τούς, διάτ- 
τοντας άστέρας, ούς βλέπει άνωθεν όριζοντος ωρισμέ- 
νου κατά διαφόρους νύκτας τοΰ έτους, ύπολογίζων δέ 
τόν αριθμόν τών άναλόγων οριζόντων, οϊτινες θα περι- 
βάλλωοι τήν επιφάνειαν ολόκληρον τής σφαίρας, παρα- 
τηρών καί λαμδάνων ύπ’ όψιν τάς διευθύνσεις τών διατ- 
τάντων άστέρων, τάς μηνιαίας ποικιλίας κλπ. έξοχος

-τις γεωμέτρης άμερικ.ανός, ό κ. Σιμών Νηουκόμδης-, ά- 
πέδειξεν ότι πίπτουσιν έπί τής Γής ούχί όλιγώτεροι 
τ&ν ίχατόν τεσσαράκοντα έξ δισεκατομμυρίων (ΐφό, 
οοο,οοο,όοο.) διαττόντων άστέρων κατ’ έτος έπί τής 
Γής.

. Εϊδομεν ανωτέρω οποία λαμπρά βροχή διαττόντων 
άστέρων έγένετο τή 27 νοεμβρίου τώ 1872. Ή δέ κατά 
τήν 12 πρός τήν 13 νοεμβρίου ι833 γενομένη ύπήρξεν 
έτι λαμπροτέρα. Οί άστέρες ήσαν τόσον πολυάριθμοι 
και έδεικνύοντο είς τοσαύτας χώρας τοϋ ούρανοϋ συγ
χρόνως, ώστε ό προσπαθήσάς νά τούς άπαριθμήση δέν 
ήδύνατο νά έλπίση παντάπαοι νά πλησιάση εις τήν 
άλήθειαν, είμΐ είς μεγάλην διαφοράν προσεγγίσεως. Ό 
έν Βοστώνη τής Αμερικής παρατηρητής Όλμστέί τούς 
έξετίμησεν εις τόνάνώτατον όρον των πρός τό ήμίου τοϋ 
άριθμοΰ των νιφάδων, τάς όποιας βλέπει τις πιπτούσας 
είς τήν ατμόσφαιραν κατά συνήθη τινά πτώοιν χιόνος χει
μέριον.Ότε τόφαινόμενου καθίστατο άξιοσημείωτον,ύπε- 
λογίσθησαν 65ο-διάττοντες αστέρες είς ι5 πρωτόλεπτα 
πεσόυτα.Όταν δέ ή παρατήρησις έγένετο έπί όλοσχερονς 
ζώνης, ούσης μόλις τό δέκατον τού ορατού όριζοντος, 
έξετιμήθησαν είς 866ο άστέρας ώς άριθμός ολικός δι’ο
λόκληρον τήν ορατήν ατμόσφαιραν. Ό άριθμός ούτος 
αναβιβάζει τήν καθ’ ώραν πτώσιν αύτών είς 34640 ά
στέρας. Όθεν τό φαινόμενου θά διαρκέση πλειότερον 
τών έπτά ωρών. Ό δέ άριθμός τών παρουοιασθέντων 
αστέρων έν τή Βοστώνη, ύπερβαίνει τάς διακοσίας τεσ
σαράκοντα χιλιάδας!

(Άκβλονβεΐ)

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Ή άπαλλαγή τοΰ ναυσιπόρου έκ τη< άσταθείας «TOt- 
χείον λίαν «βεβαίου, τοΰ άνεμου δηλονότι, ώ; κινήτρου, 
έπεδιώχθν) ανέκαθεν καί διά διαφόρων μέσων,πρός άντικατά- 
στααιν αύτοΰ καίτοι εξόχως οικονομικού.

*Οτε ό Παπϊνος έφεδρε τήν άτμοκινητον μηχανήν, σκέ- 
ψις έγένετο, δπως αύτη έφαρμοσθη εις την ναυσιπλοΐαν καί 
αύτός ούτος έπρότεινε νά την μεταχειρισθ^ είς την κενητο- 
ποίησιν τών πλοίων τϊ) συνδρομή πτερύγων καΐ τροχών.

‘Ο κ. Ζουφρο® πρώτος κατεσκεύασεν έν Γαλλίφ τφ 1780 
πλοϊον κινούμενου διά μηιχανης, κινούσης δύο είδη σανιδο— 
πτερύγων άνοιγοκλειομίνων. Αργότερου μετιχειρίσθη τρο
χούς πτερυγοφόρους καί ΐφήρμωσε το μέσον τοΰτο εις πλεϊον 
κατασκευασθεν έπί τοΰ Άραρος (Sadne) ποταμοΰ, άλλά 
χωρίς νά επιτύχη άρκοΰσαν ταχύτητα.

Τό' 1785 πλοϊον διπλοΰν αεθ*  ένός τροχοΰ έν τφ μέσω 
αύτοΰ τοποθετουμένου, κατεσκευάβθη εν Άγγλίφ καί έτα- 
ζείδευσεν είς Σουηδίαν 4νευ επιτυχίας δμως. Έπίπρωτο δε 
μόνον έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής νά δο- 
κιμασθν) ή άτμοκίνητος ναυσιπλοΐα εν έκτάσει καί ίν μεί- 
ζονι κλίμακι.

Μετά διαφόρους άνωφελεις δοκιμάς ό Λίβιγκτων,πρεσβευ
τής τής Δημοκρατίας εν Παρισσίοις, συνάντησε τον Φούλ- 
τωνα καταγινόμενον εχίσης εις όμοιας αναζητήσεις καί 
άσχολίας. Ό Φούλτων 5}το ζωγράφως καί ε’χεν ελθει είς 
Παρισσίους ΐνα σπουδάση ΐκεΐ τά αριστουργήματα τής τε· 
χνης του. Ίδών δ’ ούτος είς την ΠοΧιτίχνηχ^ν ·£%θλ^ν 
πρότυπά τινα άτμοκινητων πλοίων, έγκατέλειψε την ζω
γραφικήν και άφωσιώθη χαθ Ολοκληρίαν εις τήν λύσιν τοΰ 
προβλήματος, διά τό όποιον πασαι αι προσπάθεια! του ει- 
χον άποτύχει μέχρι τοΰδε.

Ένθαρρυνόμενος δέ και βοηθοόμενος ύπό τοΰ συμπατριώ
του αύτοϋ, τοΰ Λιβγικτώνος, κατεσκεύασε πλοϊον τροχοφό
ρου, δπερ ΤΟ 1803 άίήλθβν έπι τοΰ Σηκουάνα ποταμού άπο

γ



Η ΦΥΕΙΣ Η ΦΥΕΙΣ

τοΰ Βερσύ «ίς Σάρεντων (Charenton). Ό Φοΰλτων προσέ- 
φερ« την έφεύρεσίν του «ίς τον Βοναπάρτην, όντα τότ» XqS>- 
τον vaatov. Ούτος δέ, καίτοι ταχύς και ασφαλής τήν άν- 
τίληψιν, δέν ήίυνήθη νά έκτιμήση την γενομένην αυτφ 

. πρότασιν καί παρεδέχθη τά συμπ«ράσματα έπιτροπ«ίας σο
φών καί μηχανικών, συγκληθ«ίσης παρ’ αύτοθ καί έζενιγ- 
κούσης την άπόφασιν ν ’ απόρριψη τδ σχέδιον και τάς προ- 

ί τάσεις τοΰ Φούλτωνος.
. ; Ό Φούλτων άνεχώρησεν «πειτα *1ς  Αμερικήν, δπου «ύρε

δικαιοτίρους κριτάς, καί τφ 1807,πλοϊον,τοϋ όποιου ή μη
χανή κατισκευώσθη «ίς Σόχον (Soho), χωρίον τής Αγγλίας, 
2 χιλιόμετρα άπέχον τής Βιρμιγχάμης, έν τοΐς μεταλουρ- 

a γικοις ίργαστηρίοις τοΰ Οΰάττη καί Βούλτωνος,ίναυπηγήθη
έκεϊ και ήρζατο τακτικής έργασΐας μεταξύ τής Νέας 
Ύόρκης καί τής Άλβκνής (Albany), ίουκάτου τής Σκω- 
τίας.Λέγουν δ‘δτι δ Βοναπάρτης,άπαγόμενος «ίςτήν 'Αγίαν 

• 'Ελένην καί ιδών θαλασσοποροΰν πλοϊον ταχέως κινούμενου
καί καπνίζον, ένόησεν, δτι ήτο τδ προσφερθέν αύτφ του 
τοΰ Φούλτωνος, καί «λεηνολήγησε τήν έπιπολαιότητά ύπο 
καί την τής έξεταστικής έπιτροπείας άμάθειαν. Κατά 

■·. Η την ειρήνην δέ ή ’Αγγλία ώφελήθη πολύ τοΰ νέου κινη·
ί τηρίου τρόπου τής ναυσιπλοΐας καί «ίς δλίγα ίτη έποίησε

μεγάλας καί ταχείας προόδους, «ίς τάς όποιας καί ή Γαλ
λία καί τ’ άλλα «θνη δέν ήδύναντο νά μένωσιν αδιάφοροι.

Ή δύναμις δμως τών ναυτικών μηχανών ϋπήρξιν έπί 
πολύν χρόνον μικροτάτή*  μέχρι τοΰ 1825 δέν ύπιρέβαιν*  την 
τών 60 έως 80 ίππων δυνάμεως καί μόνον τό 1826 τό 

ι αγγλικόν πλοϊον ή Έχιχείρηβις έποριύβη είς Ινδίαν μετά
μηχανής 120 ίππων δυνάμιως. Κατά τήν αυτήν έποχήν 
ό κ. Ούβέρτος, διευθυντής τών ναυτικών έργων «ν Τωσσ«· 
φόρτη τής Γαλλίας, έπεφορτίσθη νά ΰπάγη «ίς ’Αγγλίαν 
καί άγοράση «ίς λογαριασμόν τοΰ ΰπουργιίου τών Ναυτικών 
ατμομηχανήν διά πλοϊον 160 ίππων δυνάμιως. Άπο τοΰ 
1830 τό πλοϊον τοΰτο, οπιρ Ικλήθη Σφίγξ, καί αί μη- 
χαναί τού «γένοντο δεκταί ώς τόποι έν τφ πολιμικφ ναυ
τική τής Γαλλίας, καί έπετιλέσθησαν έν αύτφ ταχέως μι- 
γάλαι βελτιώσεις, «λαττωθέντος τοΰ βάρους τών πλοίων 
καί τοΰ όγκου τών λεβήτων καί τών μηχανών διότι ού
τως έγένετο δυνατόν οΐ μηχανικοί νά χρησιμοποιώσιν έν 
τοΐς πλοίοες μηχανήματα ίσχυρότιρα καί δύναμιν άτμοΰ 
αύξανομένην βαθμηδόν μέχρι τών 450, 500 ή καί 600ϊπ- 
αων δυνάμιως έν τοΐς πολεμικοϊς.

Ή διαφορά δέ τοΰ τρόπου τής ένεργείας τής κινητήριου 
δυνάμιως έπί τών άνιμοκηνήτων καί ατμοκίνητων πλοίων 
όδηγιΐ φυσικώς «ς Ιδιαιτέραντινά κατασκίυήν έκατέρου αύ
τών. ώς πρός τήν μορφήν των. Διότι τά μέν άνιμοκίνητα, 
κινούμενα έπί έπιφανιιών άναπιπταμένων, ίχουσιν ανάγκην 
μεγάλης στ«ρεότητος, ήτοι μεγάλης αντοχής ιίς τήν όρμήν 
τοΰ άνέμου, δστις τείνει νά τά πλαγιάζη· διό τα πλοία 
ταΰτα δέον νά ώσιν ιύρία καί βαθέα. οώτι αί διαστάσιις 
αΰται, αΰξάνουσαι τήν δυσχίριιαν τοΰ διασχίζιιν τό ύδωρ, 

_? αύξάνουσι κατά μείζονα αναλογίαν καί τήν άντίστασίν των
ί, προς τήν κλίσιν.Είς δέ τά άτμοκίνητα άπ’ έναντίας ή κι

νητήριος δύναμις ούδεμίαν ίπίδρασιν ίχιι πρδς τήν κλίσιν 
καί δύναταί τις &νιυ άτόπου τίνος νά τοΐς δώση τάς δια- 

Α στάσης, αϊτινες ΐπιτρέπουπι νά διασχίζωσι τό ύδωρ μετά
μείζονος ευκολίας, ή μάλλον νά όλιαθαίνωσιν έπ’ αΰτοΰ. 

l· Προτεμότερον λοιπόν είνε τό ατμοκίνητου, τό όσον οίόν τι
στινώτιρον καί άβαθέστερον δν. Έχον δέ δύο διαστάσιις 
όσον οίοντε μικροτέρας, δύναται διά τής αύξήσεως τής τρί
της, τής τοΰ μήκους δηλαδή, ν’άποκτήση τόν άρκοΰντα όγ
κον, όπως φέρη το βάρος τής μηχανής.

Ούτω λοιπόν τά ατμοκίνητα ιίσίν έν γίνιι ή δέον νά 
ώσιν άβαθέστιρα, στενώτερα καί έπιμηκέστερα. Τό προσω
πικόν δέτών ατμοκίνητων διαφέρει έπίσης πολύ τοΰ τών 
άνιμοκινήτων.Οέ ιστοί, έπιιδή ιίσί πρόσθετος μέν έπικουρία, 
άλλά καί μέγα έμπόδιον «ίς τήν άτμοκίνήτον πορείαν, έ-

γίνοντο μικρότιροι έν τοΐς τροχοφόροις. Οί ναΰται ιϊσίν όλι- 
γαριθμότεροι καί δέν έχουν τήν αξίαν τήν άπαιτουμένην διά 
τούς μηχανικούς, τούς θερμαστάς, τούς χρησιμοποιουμένους 
ιίς τήν διαχιίρισιν καί κινητοποίησιν τών μηχανών.

Ένεκα δέ τών τελειοποιήσεων τών άτμοκινήτων μηχανών 
τά θερμουργά πνεύματα έφαντάσθησαν δτι ή έργασία τών 
ιστίων έπιραιώθη' άλλά καί αί μηχαναι δέν έστεροΰντο 
αντιπάλων και ίχθρών μιταζύ τών ναυτικών' οί μέν τάς 
κατηγορούν έκ πνιύματος πρακτικής έξεως καί οπωςάπαλ- 
λαχθώσιν έργασιών δλως νέων αύτοις... οί δέ, πολιμισταί 
πρό πάντων, τάς έχλεύαζον,ώς καθιστώσας αχρήστους, διά 
τήν νέαν πυρομαχικήν των, τάς προσωπικάς των ικανότη
τας «ίς τήν τών αρμένων διαχιίρισιν. ’Αλλά τέλος οί «ύ- 
φυιϊς καί προοδευτικοί δέν ήδύναντο νά μην άναγνωρίσωσι 
τήν μιίζονα μέν χρησιμότητα τών άτμοκινήτων μηχανών, 
άλλά καί, μ*  δλην τήν υψηλήν τιμήν τών τι μηχανών καί 
τοΰ πρδς θέρμανσίν των ύλικοΰ, τά πολλά άτοπα τών τρο
χοφόρων, ιδίως δέ τδ ασυμβίβαστον τοΰ τρόπου τούτου 
τής ένιργιίας καί τής χρήσιως τής έζόχως οικονομικής ταύ- 
της κινητήριας δυνάμιως τοΰ άνέμου, καθώς καί τήν δυσχέ
ρειαν τών πολιμικών πλοίων τοΰ νά θέτωσι τάς μηχανάς 
ιίς προφύλαξιν έκ τών έχθρικων τηλεβολοσφαιρών.

Ευτυχώς ή χρήσις τής ελιχο$ έπέτυχι νά άναπληρώση 
τάς έλλιίψιις ταύτας τών μηχανών καί νά συμβιβάση τά 
προτιρήματα τών ίστιοκινήτων και τών ατμοκίνητων πλοί
ων καί ίκανοποιήση τούς οπαδούς καί τών δύο συστημάτων.

Ή ελιξ ούδέν άλλο είνε ή μέρος κοχλίου (βίδας), τοΰ 
σποίου ή σπιϊρα ιίνι λίαν πλατιϊα· τιβιμένη δ’ αδτη «ίς 
κίνησιν διά τής ατμομηχανής, προχωρεί πιριστριφομένη έν 
τφ ύδατι, καί παρασόρβιτδ πλοϊον, έν τφ όποίφ είνε έφηρ- 
μοσμένη. Τό ύδωρ κινητόν δν, έκτόπίζιται διά τής «λικος, 
ένφ κοχλίας τις προχωριϊ ιίς τδ πιρικόχλιόν του χωρίς νά 
τό έκτοπίζη. Άλλ’ ή κίνησις κατά τήν διιΰθυνσιν τοΰ ά- 
ζονος λαμβάνιι χώραν ιπίσης κατά τρόπον δμοιον. Τίθιται 
δέ ή ίλιξ όπισθιν τοΰ πλοίου έντός πλαισίου κ«νοΰ, κάτι- . 
σκιυασμένου «ίς τό μέρος, ένθα ό σκιλιτός τοΰ πλοίου στ«- 
νοΰται καί «νθα οί δύο τοίχοι αύτοϋ ίνοΰνται ιις ένα, ώς 
οί δύο βραχίονις ζιύγματός τίνος ένοΰται «ίς τδ μέσον των.

Ό άξων, έπί τοΰ όποιου ή ίλιξ ίφαρμόζιται καί ίπί 
τοΰ όποιου δύναταί τις νά τήν καταστήση αδρανή κατά 
θέλησιν, διέρχιται τό όπισθιν μέρος, δηλαδή τό ύπδ τήν 
πρύμνην τοΰ πλοίου καί λαμβάν«ι τήν κίνησιν του έκ τής 
μηχανής, τιθιιμένης, ώς καί τής έλικος, ύπό τά 
ήτοι μή βρ«χόμ«να μέρη τοΰ πλοίου καί ίντιλώς απρόσβλητα - 
όντα ΰπό τών έχθρικών τηλιβολοσφαιρών.

Ή θίσις αυτή τής ίλικος,καί τής ατμομηχανής ιίς τό 
κατώτιρον μέρος τής νηδς αύξάνιι τήν στιριότητά της, ήτις 
οδτω δύναται νά κάμη χρήσιν καί τών ιστίων της έν πάσν) 
ώρφ, διότι άρκ«ΐ νά καταστηση τήν έλικα αδρανή έπί τοΰ 
άξονος καί σβύση τά πυρά αυτής, καθισταμίνης ούτω τής 
νηδς ίστιοκινήτου, άλλά καί έπαναγινομένης έπίσης «ΰκόλως 
άτμοκινήτου. Αί ίσωτιρικαί δέ διιυθιτήσιις ιίαίν έπίσης 
πολύ ιύκολώτιραι έν τφ συστηματι τούτφ, τό όποιον ού
δέν έπίτρέπ» νά μιταβάλωμίν έν τή διιυθιτησιι τών κα
νονιοστοιχιών τών πολιμικών πλοίων, ουδέ νά μιιώσωμιν 
τήν στρατιωτικήν των δύναμιν. Ή χρήσις λοιπόν τής I- 
λικος «Ινι, ύπδ τήν ΐποψιν ταύτην, ναυτικωτίρα καί στρα- 
τιωτικωτίρα τής τών τροχών ή ίλικοκίνητος ναΰς άλλως τ« 
δέν ύφίσταται συχνάς βλάβας, ούδ’ άπαιτιϊ τήν έκτακτον 
στιριότητα, τήν αύξάνουσαν τδ βάρος της έκ τών μηχανών, 
τό όποιον έν τούτοις πρέπιι νά τήδώσωμιν, όπως άντιστή 

.ιίς τάς προσβολάς τής θαλάσσης έπί τών πλιυρών της.
Ή ίδέα τής χρήσιως τής έλικος, ώς κινητήριας δυνά

μιως τών πλοίων, «Ινι λίαν άρχαία. Γάλλος τις καλούμενος 
Παύκτων τήν έζέθηκιν άπό τοΰ 1768*  άλλ*  αύτη δέν ίζι- 
τιλέσθη μιτ’έπιτυχίας ιίμή ύπό τών άγγλων Σμίθ καί 
Έρικσον πρό τινων έτών.

Ό συνδυασμός δι τών ιστίων καί τοΰ άτμοΰ τήν σήμερον 
ιίνι πλήρης καί συντιτιλισμένος· ή υπεροχή δέ τών μικτο- 
κινήτων πλοίων ιίνι αναμφισβήτητος διά τ« τήν πολεμικήν 
έργασίαν καί τήν μεταφοράν τών στρατοπέδων*  άλλά διά 
τά μακρινά ταξιίδια καί τήν μιταφοράν τών έμποριυμάτων, 
τό ίστίον ι’ισέτι αγωνίζεται ού μόνον έπί τή ιύθηνείφ του 
άλλά καί ίπι τή ταχύτητί του. Οί Αμερικανοί πρό πάντων 
κατασκευάζουν άπό τινων έτών «Ιδη πλοίων τινων, καλού

νΑποι(τις τΑς Σμύρνης.

ΕΝΤΤΠΟΣΕΙΗ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ 

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΤΝΙΑΣ-

Ταξβίθιον πάλιν I τί λαμπρόν πράγμα I
Σας βεόαιώ ή καλλιτέρα διασκέθασις,ή υγιειεστέρα «νασχόλη*  

σις,καί ή ώραιοτέρα άπόλαυσις επιτυγχάνονται θιά τών ταξειθίων.
Πάντες θ’οί ταζειθεύοντβς όμολογοϋσι τοΰτο.
Διά τών ταξειθίων λησμονείτε τάς πικρίας καί τά βάσανα 

τοΰ κόσμου τούτου, θιά τών ταξειθίων δέν αίσθάνεσθε πλέον 
πνευματικός στενοχώριας καί θιά τών ταξειθίων άπαύστως θια- 
σκεθάζετε τό τε σώμα καί τόν νοΰν. Πλήν καί μέχρις ώρισμέ' 
νου όρίου, Siort πάσα ΰπέρόασις φέρει καί τήν κόπωσιν. Έν τφ 
βίφ τά πάντα έχουσι διά νόμων ανυπερβλήτων καθορισθή.

Άλλά καί πόσον έτι ευχάριστον είναι κατά τήν διάρκειαν 
ταξειθίου σας τινός και δή μακρινοΰ καί πολυποίκιλου, καθ’ S 
μέλλετε κράτη νά διασχίσητε, πόλεις νά θιέλθητε καί έπισκε*  
φθήτε, πλοΐα καί σιδηροδρόμους να διαβήτε, νά συναντάτε έκά- 
στοτεπρόσωπα γνωστά όμΐνκαί φίλους, μεθ’ ών τόσα έχετε νά 
είπήτε και τόσα νάϊδητε.

Εΰχάριστόν τη άληθεία καί παρήγορον, διότι ό ταξειδιώτης 
δύο μόνον πράγματα επιθυμεί όταν ταξέιδευη, άπόλαυσιν καί 
συντροφιάν.

Άμφότερα όσάκις έταξείδευσα τά άπήλαυσα καί επειδή όπου*  
δήποτε μεταβαίνω, ουδενός τούτων στεροΰμαι ένθαρρυνόμενος, 
έκάστοτε λαμβάνω τήν ράβδον μου καί τόν οδοιπορικόν μου σάκ- 
κον, εισέρχομαι «ίς τά τυγχάνοντά μοι ατμόπλοια καί σιδηρο
δρόμους καί εκκινώ διά γνωστός ή καί αγνώστους μοι χώρας. 
Παντοΰ δ*  ευρίσκω χαράν καί περιποίησιν, διότι εις πάσας 
τάς πόλεις τής υφηλίου συναντώ συνδρομήτάς καί άναγνώ- 
στας τής σΦύσεως», οϊτινες μετά θέρμης με υποδέχονται καί 
προθύμως μοί παρέχουσι τάς απολαύσεις της ξενιτείας.

Αμοιβή τών πνευματικών καί δημοσιογραφικών μου κόπων, 
πολλάκις ένδομύχως διανοοΰμαι καί τοΰτο ικανοποιεί τό άχαρι, 
πικρόν καί ακανθώδες τοΰ δημοσιογράφου επάγγελμα. 

μενων clippers, προχωρούντων έν τή ποριίφ των μιτά τα- 
χύτητος δλως άνωτέρας καί άμιλλωμένων πρός τά ατμό
πλοια κατά τίνας ναυσιπλοΐας, καθ’ άς οί άνεμοι είσί συν
ήθως ούριοι και εύμινεΐς- ώς π. χ.ή ναυσιπλοΐα άπό τών Ν 
Α. παράλιων τής Αμερικής «ίς τήν Εύρώπην, «ύνοουμένη 
συνήθως ύπδ τών δυτικών ανέμων.

Λ. Π. Ήλοόπουλος.

Έστω. Ταξείδιον διά Τουρκίαν, Βουλγαρίαν καί Ρωμουνίαν 
διά πρώτην φοράν, όπως άνακουφισθώ ολίγον, καί έπίσκεψις εις 
τους έκεϊσε συνδρομήτάς μου δέν θά ήτο άσχημον πράγμα, εί
παν καί άνοίξας τόν Ευρωπαϊκόν μου χάρτην έχάραξα γραμ
μήν— Αθήνα ι,— Κφνσταντινοΰπολις, — Πύρ
γο ς,— Β ά ρ να,—Ρο υχστούκιον, — Γιούργεβον,— 
Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ t ο ν,—Β ρ αΐλα καίΓαλάζιον.

Ήτοιμάσθην, έλαβον τό εΐσιτήριον καί διαβατήριόν μου καί 
κατελθών είς Πειραιά πρωίαν τινά τοΰ Ιουλίου είσήλθον εις 
τό άτμόπλοιον Σάμον της Πανελληνίου εταιρίας,—διότι προτιμώ 
νά ταξειδεύω μέ έλληνικάς πάντοτε ευκαιρίας,—οσάκις μοί προ
βάλλεται τοιαύτη κατά τήν διάρκειαν τών ταξειδίων μου — καί 
έζήτησα άμέσως εύάερον κοιτώνα.

Μετά μιάς ώρας παρέλευσιν, περί τήν 10 ώραν,ή Σάμος ήρ*  
ξατο νά κινήται καί μετ’ ολίγον έχαιρέτων διά τοΰ μανδηλίου 
άπό τών φανών τοΰ λιμένος τους ιδικούς μου,οϊτινες μέ «ίχον συν
οδεύσει μέχρι τοΰ Πειραιώς καί μετά ήμίσειαν ώραν διά τοΰ 
βλέμματος τάς άκτάς τοΰ Πειραιώς και τοΰ Φαλήρου ώς καί 
τήν λουομένην έντός τοΰ καύσωνος καί τοΰ κονιορτοΰ κλεινήν 
πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου.

Πλέομεν είτα παρά τάς Φλέβας καί κατόπιν κάμπτομεν τό 
Ιστορικόν Σούνιον, βτε τό σκάφος μας διευθύνεται βορειόθεν 
της Άνδρου, ϊνα διεύθυνθή μετά τοΰτο πρός τήν Χίον, όπου 
έμελλε νά έκτελέση τόν πρώτον αΰτοΰ σταθμόν.

Ή Σάμος είναι ίν τών μεγαλειτέρων καί καλειτέρων ατμό
πλοιων τής Πανελληνίου "Εταιρείας, καθαρισθέν δέ προσφάτως 
διανύει δεκατέσσαρα μϊλλιβ καθ’ ώραν*έπικρατούσης  δ’ηδη νηνε
μίας διασχίζει τήν ύγράν επιφάνειαν μετά θαυμασίας ταχύτη- 
τος· Πάντες ίστάμεθα έπί τοΰ καταστρώματος θαυμάζοντες τάς 
ώραίας πέριξ ήμών άναφαινομένας καί ειτα διάφευγούσας όπι
σθεν ήμών ξηρας, όρη, δάση, πεδιάδας καί άκτάς καί περί την r 
πέμπτην μετά μεσημβρίαν «ύρισκόμεθα πλησίον τής Άνδρου, 
ήν διαπλέομεν περί τά 500 μέτρα μακράν.

Οί απότομοι βράχοι, αί φοβεραί όψεις τών επικινδύνων διά 
τοός ναυτικούς «κείνων θέσεων καί αί ύπό τών μαινομένων έν 
ώρ$ χειμώνος καί τρικυμίας κυμάτων άπεξυσμέναι καί απογε-

Α
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γυμνωμέναι άχτάι μας ελχύουσι τήν προσοχήν. Έγείρομιι 
καί itO θαυμάζω μετ’ άχορίας τάς τρομερά; έχείνας άχτάς, α?- 
γινες μόνον έν ώρα θυέλλης και τρικυμίας παλαίουσι πρός την 
τάρίαν χαί μαινομίνην ενίοτε θάλασσαν χαί φυσιολογώ προ; τά 
γυμνωθέντα στρώματα τη; έξελίξεω; τής γης εκείνης, παρα
τηρώ αίφνης πλησίον μου Ιερέα τινα τοϋ υψίστου, άφελώς παρα- 
ΐηροΰντα την ηρεμον ήίη προβαλλομένην ήμϊν νήσον ταότην 
τής ευθαλούς Άνδρου.

Οί Ιερείς τά πάντα είθισται να διαβλέπουν μετά ψυχραιμίας 
ώ; και τόν θάνατον αυτόν χαί ουδέν «υσιχώ; φυσιχαλογιχόν φαι
νόμενου τοΤ; προξενεί την έλαχίστην έντΰπωσιν. Είναι καθήκον 
αυτοί; έπιβεβλημένον υπό το3 ενδύματος ο φέρουσι χαι ούδενί 
επιτρέπεται νά μεμφθη αυτούς. Ούχ ηττον ό πειρασμός θεω
ρείται ανώτερος χαι αύτοϋ τοϋ ράσσου, διότι χαι αυτόν τόν Χρι*  
στον άπροχαλύπτως έπείραξε, δι*  βπερ έτόλμησα την έξή; έρώ- 
τησιν νά τφ απευθυνφ.

— Δέν μοί λέγετε, σεβασμιώτατε, τφ ειπον, η ξηρά έχείνη 
ήν βλέπετε; έγένετο πρό τη; θαλάσση; η θάλασσα αυτή πρό 
τη; ξηρά;;

— Ό θεό; πρώτον έπλασε την γην χαί τόν ουρανόν χαί 
κατόπιν την θάλασσαν χαί τά ερπετά, μοί άπηντησεν άψελώς 
ό αγαθός άνθρωπος, γνωρίζων καλώ; τό επάγγελμά του.

— Βεβαίως, έπανέλαβον χαί αυτό μας διδάσχει χαί η φύσις. 
’Ιδού παρατηρήσατε πώς ηδη βιθαιοϋται τοΟτο. Ή ξηρά είς τό 
μέρος αυτό προφανώς, φαίνεται, έάν λάβωμεν ΰπ’δψιν τηνδιεύ- 
θονσιν του ημιεφθαρμένου υπό της θαλάσσης ορούς αύτοϋ, ότι 
θά έφθανεν μέχρι; ημών ένταϋθα, χαί 8τι βαθμηδόν χατεφα- 
γώθη υπό τής θαλάσσης.
'Ό ίερεύς μέ παρετήριι μετά περιέργειας.
— Δέν εξηγείτε ούτως, οτι ή ξηρά πρώτον έπλάσθη ; ήρώ· 

τησα αυτόν.
— Άφοδ τό λέγει η άγια γραφή; άπηντησεν.
— Τό βέβαιοί χαί ή φυσις, υπέλαβον.
Απλοϊκοί ιερείς μη έχφεύγοντες της έννοία; , της άγια; 

Γραφής, χαί μη θέλοντες έτι νά συνδυάσω» την αόρατον δυ- 
ναμιν πρός τούς νόμου; τη; Φύσεως.

— Δέν παραδέχεσθε τού; φυσιχού; νόμου;, τφ είπον τότε, 
ένφ άν βξετάσητε χαλώς, θά Ιδητε ότι είναι έργα τού παντοδυ
νάμου, όστις τά πάντα δι ’ αύτών καθορίζει χαί αυτά τά θαύ
ματά του, καθ’ οτι εδώ έγκειται η παντοδύναμο; σοφία του.

Έσιώπησεν έχ φρονησεω; μη παρασπονδηση.
Μετ’ όλίγον χρούουσι τόν κώδωνα τοϋ φαγητοθ χαί πάντες 

χατερχόμεθα χαί λαμβάνομεν μέρος εις την τράπεζαν.
Ούδένα γνωρίζω η τόν έναντι μου Ιερωμένον, δστις μέ παρα

τηρεί μετά προσοχής. *Ισως  μέ έξέλαβε 8ι’ έθνιχόν η ύλιστήν.
Τρώγομεν χαί έξ ανάγκη; συνομιλοδμεν χωρίς νά γνωρίζω- 

μεν άλληλόυ;, Παραπλευρω; τοΰ ίερέως χάθήνται δύο φεσσο*  
φόροι ηλικιωμένοι άνατολίται χαι <1; κύριο; μετά τής κυρία; 
του, δεξιόθεν έμοδ τρεί; άγγλοι χαι αριστερόθεν δύο Έλλη
νες έχ τού εξωτερικού χαί ολίγον άπωτέρω διάφορα άλλα άγνω
στα μοι πρόσωπα άρρενα χαίθηλεα.

— Πότε θά φθάσωμεν είς Χίον ; έρωτα τι; τόν συντρώγοντα 
υποπλοίαρχον.

— Περί τό μεσονύκτιον, τφ άπαντφ οβτος.
— Ατυχία,ειπον δέν θά δυνηθώμεν νάίδωμεν την ώραίαν αύ- 

την νήσον, άφοδ θά διέλθωμεν έχεΐθεν τόσον αργά.
— Πρώτην φοράν κάμνετε τό ταξείδιον αυτό ; μέ ηρώτησε 

τότε ό ίερεύς.
— Μάλιστα χαί έπεθύμουν ναι έβλεπον όσα μέρη διερχόμεθα.
— Καί δυστυχώ; χαί άπό την Μιτηλήνην θά διέλθωμεν νύ

χτα, προσέθηχεν δ νεότερο; τών φεσοφόρων, αδριον περί τόμε- 
σονύκτιον πάλιν.

— ’Ατυχία δΓ έμέ, προσέθηχα. διότι συνειθίζω νά χοιμώμαι 
πατά την ώραν ταότην, ιδίως όταν ταξειδεύω.

— Δέν θά ίδητε μεγάλα πράγματα, ύπέλαβενό παρακαθήμε- 
νο; αριστερόθεν υψηλό; ισχνό; καί ζωηρός κύριος, δστις έπε- 
θύμει πάντοτε νά όμιλή. Κατ’έτος ταξειδεύω καί ειδον πολ- 
λάχις τά μέρη αδτά.

— Διότι τά Ιδατε πολλάχι*;  δεν σδς χάμναον πλέον έντύπω- 
σιν, τφ ειπον, ένφ διά πρώτην φβράν. . .

— θά χάσητε την ώραίαν ιδέαν, ήν ίσως έχετε περί Μυτη- 
ληνης χαί Χίου, χαί χαλείτερον, φίλε μου, νά μη τά έβλέπετε 
μοι λέγει.

— Καί-τί διαφοράν έχουν άπό τη; καλήςϊντυπώσεω; ; τόν 
ήρώτησα.

— Άνθη μαραμμένα, συχα πατηχωμένα, ιδού αί δύο άύταί 
νήσοοί σας, μοί άπαντα.

Τότε έλαβον την περιέργειαν νά τόν έρωτησω*
Πόθεν έρχεσθε χαί πώς όνομάζεσβε ;

— Έξ Αλεξάνδρειάς, φίλε μου.Ήμην εσχάτως είς τόΛου- 
τράχιον διά μερικά λουτρά χαί ηδη μεταβαίνω είς την πατρίδα 
μου την Λήμνον νά διέλθω τό θέρος.

— Καί έγώ έξ ’Αθηνών μεταβαίνω είς Τουρχίαν, Βουλ
γαρίαν χαί Ρωμουνίαν νά έπισχεφθώ τού; συνδρομητά; μου, 
Είμαι ό διευθυντής τη; «Φύσεω;>.

— Πώς ; σείς εισθε ό π. Πρίντεζη; ; τι σύμπτωσι;- Έγώ 
ονομάζομαι Στ. Ποδαρας, ημην συνδρομητής σας εις την αρ
χήν χαί ακριβώς έπεθύμουν νά λαμβάνω έχ νέου τό λαμπρόν 
περιοδικόν σας.

— Σείς ό χ. Πρίντεζη; ; μοί λέγ« τότε ταυτοχρόνως ό πα- 
ραχαθήμενος τοίς φεσοφόροις άνατολίται; κύριο; μετά τη; κυ
ρία; του, τί ώραία σύμπτωσι; όπου γνωριζόμεθα ηδη· έγώ εί
μαι ο Κοντονίκα; ιατρός καί πρόξενο; Λήμνου συνδρομητής σας- 
Έσχδπουν νά έλθω εί; ’Αθήνα; πρό; άντάμωσίν σας χαί νά 
σας πληρώσω χαίτην συνδρομήν τοΰ χ.Βαφειάδου φαρμακοποιοί 
άλλ’ αί περιστάσεις χαί ύποθέσει; άλλαι μέ ήμπόδισαν χαί...

— ΤΙ ώραία: συναντήσεις, ειπον
— Καί έγώ χ. Πρίντεζη, σδ; άναγινώρχω πολλάχι; προσέ" 

θηχε ό εις τών φεσοφδρων άνατολιτών, είμαι έχ Μιτηλήνη; 
ονομάζομαι Γρ Βουσβούνη; χαί βλέπω πολλάχι; τό ώραϊον 
σύγγραμμά σας, μάλιστα θά σδ; παραχαλέσω νά μέ έγγράψη- 
τε χαι έμέ ταχτικόν συνδρομητήν σας.

Βλέπετε, παντού γνωριμίαι χαι συναντήσεις ευχάριστοι-
Καί ουτω άφοϋ έγνωρίσθημεν καί πολλά είπομεν μετά τών κυ

ρίων τούτων καί τοδκ. Τζαλοπούλου, διευθυντοΰ άτμομύλου 
έν Κωνσταντινουπόλει διαμένοντο; χάί λοιπών χορίων, ανήλθο- 
μεν έπί τοδ καταστρώματος διά ν’ άναπνεύσωμεν καθαρότερο*  
αέρα, καί διότι χάτω δ χαόσων ήτο πνιγηρό; καί αφόρητος-

Ήδη έπλέομεν.τήν μεταξύΆνδρου χαί Χίου ευ ρείαν θάλασ
σαν χαί πάντες συνωμιλοδμεν, ότέ μέν χαθήμενοι, ότέ δέ περι- 
διαβάζοντες χαί άπολαμβάνοντες τών θέλγητρων τής εσπερίας 
θαλχσσίας αδρας.Εύτυχώς,παρά τό σύνηθες,τό μέρος,τοϋτο πατά 
τόν διάπλουν μα; διετέλετ ήσυχον, έλαφρώ; μόνον κυμα
τιζόμενου .καί ίλίγον ύπεγείρον τό σπάφο; μας.Περί δέ τήν δεπα- 
την καί ήμίσειαν ώραν άπεσύρθημεν εί; τούςκοιτωνίσχους μας.

Τήν επαύριον άφυπνίσθημεν περί τό λυκαυγές- έγώ δ ’ ανελθων· 
έπί τοδ καταστρώματος έπιον έχεϊ τόν πρωϊνόν μου παφφέν. Ε*  
πλέομεν δ’ ήδη τόν ευρύτατου κόλπον τής Σμύρνης καί περί 
τήνδεχάτην ώραν διεχρίναμεν την πόλιν χαϊ τάς έξοχά; τη;.

Τό θέαμα τότε ήτο μαγευτικότατου, δωτι ή πόλις πείται 
έπί γραφιχωτάτης θέσεως,περιβαλλομένης δεξιοθεν χαι. αριστερό
θεν άπό λαμπροτάτας έξοχός, περί δέ τήν 11 π. μ. άφοδέστη*  
μεν όλίγον ίξωθι τοδ τεχνικού αυτής λιμένος. όπως λαβωμεν 
τήν έλευθερίαν τής εισόδου, είσήλθομεν έναύτφπάιηγχυρο- 
βολήσαμεν παρά τήν προκυμαίαν.

(ίπβτθα σννέχκβ) Φ. Π.

ΠΡΩΤΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΤΙΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Έλεχθη, δτι οί άνθρωποι σπανίως νυμφεύονται τά; πρώ

τα; αυτών έρωμενας, καί το λεχθίν τούτο παραδειγματί
ζεται έχ τών ιστοριών ούχί ολίγων μεγάλων άνίρών, ων 
έχτίβεμεν ίνταϋθα όλιγίστας.

Ότε ό Ναπολέων ήτο νέο; είχοσιέξ έτών, άναδειχνύμενο; 
στρατηγό; τοϋ πυροβολικού, χατψχει έπί τινα χρόνον έν τφ. 
πολυταράχφπαλκιφ Βενοίοχείφ ΜΙΡΑΜΠΟ, πλησίον τών 
Τουϊλεριών. Ό πολίτη; ’Ρουζέτης, ό χύριο; αύτοϋ, είχε 
μίαν θυγατέρα, τήν Φανήτσαν (Fanchette), ήτις όρισε 
τήν στοργήν τη; ίιά τούς νεαρούς ένοικου; αύτοϋ. Εί; τον 
Ναπολέοντα ήρεσεν ή νεάνις, άλλα καί εί; ταύτην ΰ νεαρό; 
αξιωματικό;- ό δέ 'Ρ>υζέτης, πατήρ, θά συνήνει εί; του; 
γάμου; .των, έάν ό έκλεκτό; γαμβρό; του έγκατελιμπανε.

Η φύεις;
τόν στρατόν καί καθίστατο διάδοχός του έν τφ ίργφ τοϋ 
Εενοδόχου.

Είνε δέ άμφίβολον, έάν ύφ’ οίασδήποτε περιστάσεις ή 
προσφορά αυτή θά έπηρέαζε τόν φιλόδοξον Βοναπάρτην· 
άλλ’ ή τύχη έπρονοήσε παρασκευάσασα λογικήν αιτίαν πρό; 
αποφυγήν τού γάμου τούτου. Κατά τόν παρισινόν πόλεμον 
σφαίρα πυροβόλου έρθαυσε τήν κνήμην τής δυστυχούς Φα- 
νητσας, ήτις ώφειλεν έκ τούτου νά άκρωτηριασθή. Έθεσε 
μέν ή νεάνις ξυλίνην κνήμην, πλήν άπεβαλε πάσαν έλπίδα 
γάμου μετά τοϋ ευφυούς νεαρού αξιωματικού. Άλλ ’ αί έλ- 
πίδες της πρός συνοικεσίου δέν κατεστράφησαν καθ’ Ολο
κληρίαν, διότι αυτή έκαμεν άξιόλογον συνοιχέσιον μετά νέου 
τινο; παρισινού έμπορου· όταν δέ ό Ναπολέωνήκουσε τούτο, 
πίί επεμψε τά φιλοφρονήματά του χαί μσγχλοπρεπέςτι δώρον.

= ’Οταν ό Ισαάκ Νεύτων, άπλοΰ; παΐς ών, έζη είς 
Γρανθάμην ασχολούμενος είς Πανεπιστημιακά; σπουδάς, 
έρωτεύθη ίμμανώς νεάνιοό; τίνος, χαλουμένη; δεσποινίδος 
Στόρεΰ (miss Storey), ήν ήθελε νά νυμφευθή έάν ή μοχθηρά 
πενία δέν τόν έμπόδιζεν. Ούτος έν τούτοις διέμεινε πιστός 
εις αύτην διαρκούση; τής φοιτήσεώ; του, δεικνύμενος πάν
τοτε φίλος της, καίτο: αυτή μέ τήν αστάθειαν τού φύλου 
της ίφάνη παρηγορημένη καί ύπανδρεύθη δίς 1

= Ο Έδουάρδος Γίββων, δ ιστορικός,υστις κατηνάλωσε 
μέγα μέρος τοϋ βίου του είς Ελβετίαν, ε'αωκε τήν νεα
νικήν του καροιαν ιίς τήν Σωσάννην Σουρχώδην (Chur- 
chod), θυγατέρα ίερέως τή; έπαρχίας τής Βέρνη;. Έν 
τούτοι; αυτή ητο προωρισμένη δι’ άλλα πράγματα. Συ»ώ· 
οευε κυρίαν τινά είς Παρισιού; ώ; παιδαγωγός τού υιού 
αύτής χαί έχει συνήντησε τόν Νέκκερ, τόν περίφημον οικο
νομολόγον, μετά τοϋ δποίου συνεζεύχθη τό 1765. Κατά την 
διάρκειαν δέ τοΰ έπιόντος έτους ίγεννήθη ή γλαυκώπις κόρη, 
ή προωρισμένη νά έκπλήξη καί διδάξη τόν κόσμον ώς κυρία 
Στάελ- Ολσταιν. "Η δέ κυρία Νέκκερ περιγράφεται ώς 
ευφυής καί ευαίσθητος γυνή, πολύ ίπιδοθεϊσα και εΐ; μετα
φυσικά; μελέτα;.

=s Τοϋ λόρδου Βάχωνο; ή πρώτη προσπάθεια πρός σύν- 
αψιν γάμου διηυθύνετο πρός τήν Λαίδην Χάττον (Hatton), 
χήραν τοϋ ένδοξου Στρ Χριστοφόρου, καί άδελφήν τοϋ λόρ
δου Βούρλεϊγ (Burleigh.) Καίτοι δ ’ δ Βάκων ύπεστηρίζετο 
υπο τού Εσσεξιου,απεκλείσθη υπό τού Κόχη,τού μετά ταύτα 
μεγάλου αύτοϋ αντιπάλου. Ή προσωνυμία τής χήρα; Χά- 
ττων ώ; εύγενοϋξ Λαίδης έξηρτάτο άναποφεύκτως έκ τή; 
εκλογής της.

Έν τινι δέ περιπτώσει ύποχρεοϋτο νά ζητήση βοήθειαν 
κατά τοϋ συζύγου της άπό τοΰ' αποβλήτου έραστού 
Γ- ............................. -
υπαν,δρευθή ένα Βιλλιέρον, είς τό όποιον συνοιχέσιον ή 
γ · *·

αύτη άπηγαγε τήν νεαράν κόρην τη; είς τήν έξοχήν.
ΤΛ- _Λ.. ♦ .. _S * Λ.. _ · Λ r ι _

ΛΛτα του συςυγου της αχο τ:υ · απούλητου έραστου της 
Βάχωνο;. Ο Κόχης έπεθύμει ίνα μία τών θυγατέρων του 
υπαν,άρευθή ένα Βιλλιέρον, εις τό όποιον συνοιχέσιον ή σύ
ζυγος του ίεν ηθιλε κατ’ ούδένα τρόπον νά συναίνεση. Διό 
αύιη άπηγαγε τήν νεαράν χόρην τη; εί; τήν έξοχήν. Ό 
Κόχη; την ηκολούθησεν έφωδιασμτνο; μέ ένταλμα συλλή- 
ψεως καί θραύσας τήν θύραν τοϋ χαταφυγίου, άπήγαγεν έν 
θριάμβφ την λείαν του. Ή ταλαίπωρος μήτηρ έσπευσε 
προς τόν λόρδαν Βάχωνα, ίστι; δυστυχώ; τότε ήτο χλινή— 
ρις. Αλλ’, ή μήτηρ Αένήδύνατο νά περιμένρ καί «ώρμχσε 
πρός τήν θύραν» ώς λέγιι χρονικόν τι, ίω; όύ ό κλινήρης 
λόρδος προσεκάλεσε τού; ανθρώπου; του νά τήν εισαγάγω · 
σι. Δέκτη δέ γινόμενη αδτη παρά τούτφ, άνεπτυξε τόσον 
χαλώ; την υποθεσίν της. ώστε ίτυχεν έγγράφου έξουσίας νά 
άναλάβητήν θυγατέρα της.

αβΛαυρέντω; ό ζωγράφος,ένφ είχε προσηλωθή είς τήν Μα- 
ρίαν^Σιδδό-σην (Slddons), θυγατέρα της περίφημου ηθο
ποιού και είλχυσε τήν άγάπην αυτής, έφέρετο φιλαρέσκω; 
και πρό; τήν αδελφήν της. Ή δυστυχής κόρη έννοήσασα τού
το έμαράνθη εντελώς,καί άπΐθανςν έκ φθίσεω; τό 1798 είς 
ήλικίαν δεκαεννέα έτών»
• θ· θτώ?'ΙΙΡ έλεχθη δτι έμνηστεύθη κυρίαν τινά, άλλ ’ 
επειδή ούτο; δέν ίγρκφεν εΐ; αυτήν τακτικός χατά μακράν
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τινα απουσίαν του, αύτη ίνόμισεν ίτι έλησμονήθη παρά 
τούτου, δστις έπιστρέψας εύρεν αύτην γενομίνην σύζυγον 
έτέρου. ,

® Ο Έδουάρδος Ίρβιγγ έρωτεύθη τήν άρχαίαν φίλην 
καί προστατευομενην του ’Ιωάνναν Ούέλσην, ήτις μετά 
ταύτα κατέστη ή σύζυγος τοϋ σο'φοϋ τής' Τσελσίας (*)'.

Αναμφιβόλως όμως μετεβαλε τά πρό; αυτόν αίσθή- 
ματά του· διότι έν αρχή μεν έδέχθη νά άγαπήση 
αυτόν καί τον «ίμνηστευθηο πλήν δυστυχώς οδτο; έποίησεν 
ειδο; τι προσηλώσει*»;  ή μνηστείας μετά τή; δεσποινίδος 
Μαρτίνου Κιρχχλδίου,ήτι; έπιμόνως διετήρησε τά πρός αυτόν 
συναισθηματά της καί έπί τέλους τόν ύπανδρεύθη.

(Έκτου ’Αγγλικού) H· Λ. Η.

Ο ΙΕΡΕΥΣ
(έκ τών τοϋ Λαμαοτίνου)

είς έκάστην ένορίαν άνθρωπό; τις δστις στερεί
ται οικογένειας, άλλ’ δστις ανήκει είς τήν οικογένειαν όλου 
τού κόσμου· τόν όποιον προσκαλεϊ τις ώ; μάρτυρα, ώς πα- 
ραινέτην ή, ώ; ένεργον πρ,όσωπον είς δλας τάς ίορτάς- ανευ 
τοΰ όποιου δεν ίύναταί τι; οδτι νά γεννηθή ούτε ν' άπο- 
θάνη· δστις παραλαμβάνει τόν άνθρωπον άπό τοΰ μητρικού 
στήθους καί δέν τόν εγκαταλείπει παρά μόνον εις τόν τάφον, 
δστις εύλογει ή άγιάζει τήν κοιτίσα, τήν συζυγικήν κλί
νην, τήν έπιθανάτιον χαί τόν τάφον· εί; άνθρωπος, τδν 
όποιον τά μικρά παιδία συνειθίζουσι ν ’ άγαπώσι', νά σίβων- 
ται καί νά φοβώνται· τόν όποιον καί οί άγνωστοι αύτφ 
προσαγορεύουσι αάτβρ μον, παρά τούς πόδας τοΰ οποίου οί 
χριστιανοί κατάθέτουσι τάς μυχιαιτάτα; έξομολόγήσεις των- 
είς άνθρωπος, δστις εινε ό παραμυθητής όλων τών άθλιοτή. 
των τοϋ σώματος καί τής ψυχής, όστις βλέπει τόν πλησίον 
καί τόν πένητα κρούοντας τήν θύραν του· ό πλούσιος ίνα 
τφ παραδώσρ τήν κρυφίαν έλεημοσύνην, ό πτωχό; ίνα τήν 
παραλαβή χωρίς νά έρυθριάσφ' όστις είς ούδεμίαν κοινωνικήν 
τάξιν άνήκων, άνήκει έξ ίσου είς 0λας· είς τάς κατώτερα; 
ένεκα τη; πτωχής ζωή; και συχνάκι; ένεκα τή; άφανοΰ; 
γεννήσεως· είς τάς άνωτέρας, ένεκα τής παιδείας, τής επι
στήμης καί τών υψηλών αισθημάτων, άτινα θρησκεία φι
λάνθρωπος έμπνεει καί ίπιβάλλει· είς άνθρωπος τέλος δστις 
γνωρίζει τά πάντα, δστις έχιι τό δικαίωμα νά ειπη ο,τι δή
ποτε καί οδτινος ό λόγος' πίπτει άνωθεν επί τής διανοία; 
καί τής καρδία; μετά τοϋ κύρους άποστολής θείας καί τής 
ισχύος πίστεως αληθούς !

Ό άνθρωπος ούτος είναι, ό ίερεύς-
Ώς1 διδάσκων τήν -ηθικήν, ό ίερεύς είναι ε’ξοχος . 

Ό Χριστιανισμός είναι φιλοσοφία θεία, γεγραμμένη διτ- 
τώς .· ώ; ιστορία, έν τή ζωή καί τφ θανάτφ τοϋ Χρί
στου" ώ; δίδαγμα, έν τοΐ; μεγαλοπρεπ«σι μαθήμασι. άτινα 
άπεφερε τφ κοσμφ. Οί δύο ουτοι λόγοι τοϋ Χριστια
νισμού τό δίδαγμα καί τό παράδειγμα είναι ηνωμένοι ε’ν τή 
Νέφ Διαθήκη ή τφ Εύαγγελίφ. Ό ίερεύς οφείλει νά τό 
ίχη πάντοτε άνά χεϊρας, πάντοτε προ οφθαλμών, πάντοτε ' 
έν τή καρδίφ. Είς καλός ίερεύς είναι υπόμνημα τών τού θείου 
τούτου βιβλίου. Έκάστη μυστηριώδης λεξις τής βίβλου τάύ- 
της εγκλείει έν πρακτικόν νόημα δπερ φωτίζει καί ζωοποιεί 
τήν διαγωγήν τοϋ ανθρώπου. Δέν υπάρχει ήθι,χή ή κεινω- 
ν*κή  άλήθεια ήτις νά μή βλαστάνη έξ ένό; χωρίου τοϋ Ευ
αγγελίου. Όλαι αί νεώτεραι φιλοσοφία: ύπέμνησαν έν x«l 
κατόπιν τό έλησμόνησαν*  ή φιλανθρωπία ίγεννήθη παρά τής 
πρώτης καί μόνης προκχτόχου της, τής έλεημοσύνης. Ή

(') (Chelsea, διαμέρισμα τοϋ Λονδίνου, κειμένου πρός τήν δεξιάν 
δχθήν τοϋ Ταμέσειος.

t ,

■
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έλιυθιρίκ έβάδισιν ίν τφ χόσμφ ίπί τών βημάτων της χαί 1 
ού&ιμία καταλυτέα δουλεία ήδυνάιθη ν ’ άνθέξη προ τ^ς 
λάμψεώς της*  ή χοινωνικιό ίσότη? έγεννηθη έχ της ιύγνω- 
μοσύνης, ήτις μάς ήνάγκασε νά κάμωμεν την Ισότητά μας, 
την άδελφότητά μας ενώπιον τοϋ θεόν*  οί νόμος χατέστη- 
σχν ήπιοι*  τά άπάνθρωπα ήθη χατελύθησοεν, αί άλύσεις 
κατέπεσαν. ’Εφ’ όσον ό "λόγος τον άντήχησεν εις τούς αι
ώνας, χατώρθωσε νά κατάρρευση μία πλάνη ή μία τυραν
νία,χαί δύναταί τις νά ιίπη ότι δ άληθής κόσμος όλόχληρος, 
μέ τούς νόμους του, τά ήθη του, τά καθεστώτα του χαί τάς 
ίλπίδας του, ούδέν άλλο είνε <1μή δ Ευαγγελικός λόγος, 
μάλλον ή ήττον ένσαρχωμένος ιίς τον νεώτερον πολιτισμόν.

Ό ίερεύς λοιπόν είναι δλως ηθική, δλως πνεΰμα, δλως 
πιλιτισμός, δταν χρατιι άνά χιίρας τό Εύαγγέλιον. Δέν τφ 
έναπομένει είμή νά τό άνοίξη, άναγνώση χαι διάχυση "κί- 
ριξ αύτοϋ τον θησαυρόν τοϋ φωτός καί τής τιλιιότητος ου· 
τίνος ή πρόνοια τφ Ιναπόθεσε τήν χλεεδα. Άλλ*  ώς τό τοϋ 
Χριστού, τό παράδειγμά του δέον νά η διττόν, διά τής ζωής 
χαί διά τοϋ λόγου*  ήζωή του δέον νά η, καθόσον τό ίπι— 
τρέπει ή άνθρωπίνη αδυναμία, ή σαφής ερμηνεία τοϋ δό
γματός του, είς ζών λόγος ! Ή ’Εκκλησία τόν έθεσεν έχει 
ώς παράδειγμα μάλλον ή ώς μάντεων. Ό λόγος (ή ευφρά
δεια) δυνατόν νά τφ λείπη έάν ή φΰσις τφ άπεποιήθη τοιοϋ- 
τον δώρον, άλλ’ δ λόγος δ πανταχόθεν άχουόμενος είναι ή 
ζωή. Ούδεμία άνθρωπίνη γλώσσα είναι τόσον εύφραδής καί 
καταπειστική δσον ή τής άρετής.

Ό ίερεύς είναι ακόμη πνευματικός χηδεμών τών μυστη
ρίων τής {χχλησίας του χαί τών ευεργεσιών τής φιλανθρω
πίας. Τά χαθήχοντά του είς αύτό τό είδος πλησιάζουσι 
πρός όσα πάσα κηδεμονία ίπιβάλλει. β*  άναμιχθή μετά 
τών άνθρώπων, οφείλει νάγνωρίζη τούς ανθρώπους. "Απτέ· 
ται τών ανθρωπίνων παθών, οφείλει νά Γχη τήν χειρα άβράν 
χαί γλυχεϊαν, μεριμνώσαν και διχαίαν Είναι κάτοχος τών 
αμαρτημάτων, τών μετανοιών, τών άθλιοτήτων, τών άναγ- 
χών, τών ένδειών τής άνθρωπότητος*  οφείλει νά ίχη την 
χαρδίαν πλουσίαν καί πλημμυροϋσαν ΐπιέικείας, οίκτου, 
πρφότητος, έλέους, φιλανθρωπίας καί συγγνώμης 1 Ή θύρα 
του, δέον νά η άνεφγμένη εις πάσαν ώραν, εις ίχιΐνον δστις 
τόν άφυπνίζει, δ λύχνος του πάντοτε νά λάμπη, ή ράβδος 
είς τήν χειρα του.Δέν πρέπει νά γνωρίζη οδτε έποχάς, οδτε 
άποστάσεις,οδτε νόσους, οδτε ήλιον, οδτε χιόνας', έάν προσ- 
φέρηται νά φέρη τήν άναχούφισιν είς τόν τραυματίαν, τήν 
συγχώρησιν είς τον ένοχον, ή τόν θεόν τφ θνήσκοντι. Δέν 
πρέπει νά έχη Ινώπιόν του, δπως ένώπιον θεοϋ, ούτε πλού
σιον ούτε πτωχόν, ούτε μικρόν οδτε μίγαν, άλλ*  άνθρώπους, 
τουτέστιν, αδελφούς έν άθλιότητι καί 1ν Ιλπίδι.

Ώς άνθρωπος, δ ίερεύς έχει ακόμη χαθήχοντά τινα κα
θαρός άνθρώπινα, άτινα τφ είναι έπιβεβλημμένα μόνον ΰπό 
τής φροντίδος τής καλής φήμης, ύπό τής χάριτος ταύτης 
τής κοινωνικής καί οικιακής ζωής, ήτις είναι ή ευωδία τής. 
άρετής του.

Άποχεχωρηκώς είς τό ταπεινόν πρεσβυτέρων του, είς τήν 
σκιάν της εχκλησίας του, σπανίως οφείλει νά έξέρχηται. 
Τφ είναι έπιτετραμμένον νά έχη μίαν άμπελον, ένα κήπον, 
ενίοτε μικρόν τινα άγρόν, καί νά τά καλλιεργή ιδίαις χερ- 
σίν, νά τρέφη οίκιαχά τινα ζφα, ωφέλιμα ή έξ ηδονής, 
οιον: μίαν αγελάδα, $ αίγα, πρόβατα,περιστεράς, πτηνά, 

- τόν χύνα Κυρίως, τό ζών τοΰτο ίπιπλον πάσης έστίας, τόν
φίλον τούτον βσων είναι λησμονημένοι ύπό τοϋ κόσμου χαί 
οίτινες άφ ’ ετέρου ίχουσιν ανάγκην ν’ άγαπώνται παρά τί
νος 1 Άπό τοϋ άσυλου τούτου τοϋ ίργατικοϋ, τοϋ σιωπη
λού καί είρηνικοΰ, ό ίερεύς άρχει ολίγον ν’ άπομαχρυνθή, 
Ινα άναμιχθή είς τάς γειτονικά; συναναστροφάς*  μόνον είς 
Ιπισήμους τινας περιστάσεις «δύναται νά ίμβάψη τά χείλη 
του, μετά τών εύτυχών τοϋ αιίώνος, είς τό κύπελλον πολυ
τελούς φιλοξενίας*  τό υπόλοιπον τής ζωής του δέον νά διελθη 
λίς τόν βωμόν, 1ν μέσω παιδιών, οίς διδάσκει τήν κατήχη- 

σιν, τόν τοΰ όχλου τούτον χώθηκα τής .ύψηλοτερας φιλοσο
φίας, τό άλφάβητον τούτο τής θείας φιλοσοφίας.

Αύται είνε ή ζωή του καί αί διασκεδάσεις του.
Αί τρίχες τής κεφαλής του λευκαίνονται*  αί χεερες του 

τρέμουσιν άνυψοϋσαι τό δισκοπότηρου, ή φωνή του ασθενής 
δέν πληροί πλέον τό Ιερόν, άλλ’άντηχεί είσέτι είς τήν καρ
διάν τοϋ ποιμνίου του.

θνήσκει.
Πλάζ άνευ έπιγραφής δεικνύει τήν θέσιν του είς τό κοι- 

μητήριον, παρά τήν θύραν τής έχκλησίας 1
Ιδού είς βίος διαρρεύσας I
’Ιδού είς άνθρωπος διά παντός λησμονηθείς. Άλλ*  ό άν

θρωπος οΰτος μετέβη ν ’ άναπαυθή είς τήν αιωνιότητα, ένθα 
ή ψυχή του ίκ τών προτέρων έζη, καί /πραξεν Ινταΰθα δ,τι 
καλήτερον είχε νά πράξη. Συνέχισεν ίν δόγμα άθάνατον, 
έχρησίμευσεν ώς δακτύλιος είς παμμεγέθη άλυσσον πίστεως 
καί άρετής, καί κατέλιπεν είς τάς μελλούσας γενεάς, μίαν 
πίστιν, ένα νόμον, ένα θεόν!

Έν Κερκύρφ. Γ. Β. Λάνθος,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Οί άνδρες αύτοκτονοϋσιν έξ έρωτος,αί γυναίκες άπο- 
θνήσκουσι. Μακροτέρα καί καρτερικότερα καί εύσεβε- 
στέρα θυσία ή των γυναικών.

Ή γυνή βλέπει κάλλιον τά ελαττώματα του ερωμέ
νου, ή ούτος τά τής γυναικός.‘Καί μολοντούτο ή γυνή 
άγαπα περιοοότερον. —

Ή γυνή έν τή ζηλοτυπία της είνε όζυδερκεστέρα τοϋ 
άνδρός. —

Ή γυνή είνε πρός τόν άνδρα ό,τι τό μηδενικόν πρός 
τούς αριθμούς*  αυξει καί έλαττόνει τήν αξίαν του.

Ή γυνή έρώσα, επικαλείται συχνότερον τοϋ άνδρός 
τάς άοράτους δυνάμεις. Λύτη, ήτις γνωρίζει κάλλιον 
ν’ άγαπα, κάλλιοτα γνωρίζει καί τό μυστήριον τής α
γάπης. —

Εις τόν άνδρα ό ερως είνε άνακούφιοις, είς τήν γυ
ναίκα, θυοία. —- ’

Έρως αγνός είς αγνήν ψυχήν, είνε ώς άστήρ φαει
νός είς ουρανόν γαλήνιου.

Είς τινας ό έρως μεταβαίνει έκ τού σώματος είς τήν 
ψυχήν, είς άλλους έκ τής ψυχής είς τό σώμα.

Αί αγνότεροι τοϋ έρωτος ήδοναί μένουσιν άκριβέστε- 
ρον και λεπτομερέστερου έντετυπωμέναι είς τήν μνή
μην. Διότι ό νοϋς ατάραχος δέχεται αύτάς καί τάς 
οιατηρεΤ αμεταβλήτους. —

Όέρως είνε Ιατρός τών άλλων*  άλλ*  ένίοτε καί δή
μιος έαυτοΰ. —

Έκεΐναι τών γυναικών είνε ποιητικοί/ όοαι έχουοιν 
επιθυμίας άορίοτους*  αί όρίζουοαι αύτάς ύπήχθηοαν ήδη, 
εις τό κράτος τής ύλης.

Ό ερως είνε δυστυχία πάντοτε, και όταν ακόμη είνε 
αμοιβαίος, καί δταν, καί πρό πάντων, διότι είνε ευτυ
χής.., είνε μέγα δυστύχημα... Άλλ’ είναι δυστύχημα, 
όπερ ποιεί αγαπητήν τήν ζωήν, τοΰτο τό όποΤον δέν 
κατορθώνουν πολλάκις «ί εύλογώτεραι καί βεβαιότεροι 
εΰτυχίαι. — .

Ό έρως είς τήν καρδίαν τής γυναικός είνε ώς άδά- 
μας έντός τοΰ άνθρακος. Ευρίσκεις έν αύτώ τό πϋρ,. 
τόν θάνατον καί τό φώς.


