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ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ .

ΤΗΣ ΓΑβΣΣΗΣ ΤΟΪ*  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
' «'Ολική έκλειψις τοϋ ήλίου, ώς και άλλοτε έγράψαμεν, .

τυγχάνει έν τών μάλλον ενδιαφερόντων Θεαμάτων. ■ (Συνέχεια χαί τέλος).
Ή τελευταία όλική έκλειψις τοϋ ήλίου έγένετο κατ’Αδ- , Είπομέν, ότι αί πρώται λέξεις $ μάλλον οί πρώτοι φθόγγοι 

γουστον παρελθόντος έτους, καταστάσα ορατή είς τά βόρειό- έπλασθησαν δι Ονοματοποιίας. Ή ονοματοποιία όμως αυτή 
τατα τής Ευρώπης καί ’Ασίας, ένεκα όμως τοΟ έπικρατοΰν- δέν^γένετο κατά κανόνας τινάς ώρισμένους, δέν πρέπει δηλ. 
τος ούχί εύνοίκοϋ καιροϋ, μικρά μόνον ύπήρξαν τά’ έκ τών *ά  ύποτεθή, δτι οί άγλωσσοι άνθρωποι συνελθόντες επί τδ 

.. παρατηρήσεων έπιστημονικά πορίσματα, τδ δέ μίγα πλίθος «ύτό ,Ιθεντο νόμον άπαράβατον, ίνα τοϋτο μεν τδ πράγμα 
τών θεατών, οιτινες πανταχόθεν της Ευρώπης μεπέ€ησ«ν εις $ «αυτήν την ένέργειαν όνομάφωσιν ούτως, εκείνο δ*  άλλως, 
τον όρμον παρά τόν Βάδσο, διά τών ιδίων αυτών θαλαμη- άλλα τας πρωτας λεξεις άπηγγελλον παντες ακουσίως καθ 
γων ή άλλων άτμοπλοίων, έψεύσθη δυστυχώς τών ελπίδων ^μοιον τρόπον, ώς και νθν τά νήπια δνομάζουσι ζώόν τι, φέρ’ 
αύτοϋ, στερηθέν έπίσης, ένεκα τής κακοκαιρίας, τοϋ έξαισίου όμοιοτρόπως έκ τής φωνής, ήν jo ζωον έκεΐνο έκβάλ-
θεάματος. λει. Γνωστοί δ’ δντος, ότι καί νδν έτι άνεπαισθήτω-ς καθ’

Ή προσεχής ?κλειψις γεν^ηται κατά τήν 22 Ίανουαρίου έκάστην πλάττονται ύφ’ ήμών νέαι. λέξεις, ούδεμία όμως <5- 
1898 καί βσεται ορατή είς μέρη, ένθα έπικρατεϊ κατά τήν ^δτης δφισταται ως πρδς τον τρόπον τοϋ σχηματισμοί) και 
περίοδον ταύτην τοϋ έτους ό λαμπρότερος καιρός. τ&ν ν3ν «λαττομενων, άλλα τουναντίον ή διαφορά τοΟσχη-

Ή τής Σελήνης σκιά θέλει συναντήσει τήν γήν πλησίον . ο ευ τοΟτφ, οτι νϋν μεν πάσα;«αΑε-
τοΟ Νίγερ κατά τήν 9 μοίραν καί 50' άνατολικοϋ μήκους W ,ε?θύί ω< δεν μενεί γυμνή τροπον τινά, άλλα πε-

. καί 11 μοίρας 11 βορείου πλάτους έκ Γκρίενβιτζ, θέλει προ- ™ διακριτικόν αύτής ένδυμα, «ν ί αυδεν τοι-
χωρήσει ε?τα πρδς άνατολάς, θά καταλείπη τήν Άφρ«ήν ο°5°ν ,* 1 πΡω™ ^ξε«ς έδηλουν ολόκληρα δια-
κατά την 44 μοίραν βορείου πλάτους, θά διασχίση τόν Ίνδι- W™ ολοκλήρους προτάσεις. · Ηδυνατο δηλ. τότε ο 
κόνωκεανόν, θά καταφθάση σάς ’Ινδίας περί την' 73 μοίραν Κν?θωπο« ™ απαγγέλλω*,  να εκφραζφ εις
άνατολικοΰ μήκους καί 17 βορείου πλάτους, προβαίνουσα βο- αυτόν, πλεΐστα οσα διανοήματα, μαλιστα πολλα-
ρειανατολικώς πρδς καί ύπίρ τά Ίμαλάϊα όρη καί θά κατα- προς,άλληλα· ηρκει μονον εκείνη η λεξις ή ο
λείπη την γηϊνον σφαίραν πεο) τδ Πεκΐνον, Ό χρόνος, δν ά- φέγγος νά συνοδεύεται υπο του καταλλήλου χρωματισμοί 
παιτεί ή σκιά, όπως διατρέξή τόν χώρον τοϋτον, είναι 5 Χ«ι τών καταλλήλων χειρονομιών. Οτι δί τοϋτο
ώραι καί 7 λεπτά, τής μεγαλειτέρας διαοκείας τής καθό- δυναται νά εννοηθίί και εντεύθεν ότι και
λου έκλείψεως διαρκούσης μόνον 2 λεπτά καί 26". ξτι> I* 1* ^νη« >εξίω;’ δτ*ν αυΤΪ1 |ΧΪΤΛ

«,Τ . , Λ, ,, , - , κ , _ ,τ τοϋ προσήκοντος τονου τής φωνής, δυναμεθα να έκφράσωμενΗ καλειτερα θεα της εκλειψεώς εσται η δυτική των Ιν· ίιχΖιΜ.Λν .
διών παραλία, ένθα κατά την έποχην ταύτην τοϋ έτους έπι- Π , . ft , , , » , ,

J , ’ , . , . Λύ „ , , , Προς τουτοις, τών αισθητηρίων οργάνων όντων ομοιωνκρατεί ξηρός και καθαρός καιρός, ούτως ώστε αποτυχία και οΜρώποις, αί αύταί εντυπώσεις τής φύσεως δ.ήγει-
ματαίωσις τοϋ σποδιού άδυνα^ς«πο5*ινει· Οι αστρονόμον y ejToT<kaV®00yyo0i δμοίουςΓΌτι^ϋί ουτω πώς π«- -
έν τουτοις δέν θα συγκίντρωθώσιν άπαντες είς το αυτό «η- d w έλ4χιστ«, τούτο άληθές· διότι έ-
μείον, αλλά θαμεταόώσιν εις διάφορά μέρη καί θα παρατη- τούτων θ. %α1 &ΧίΓΟζ Οά
ρησωσιν ^δσον ίνεστι πάσαν της έχ^ιψεως την γραμμήν,κα- ^ηλου πολλά. Βεβαίως κατ’άρχάς θά 
θοσον πρόκειται περί παρατηρησεως καί μελετης τών αλλ«ω- . σϋνοδευδμενοι καί 6πδ τών·νειρονο μιών· γνωσθέντος δ’ 
σεων τών^γενησομενων περιξ τοϋ τίλιου· κατα συνέπειαν μό- , δχ( χα1 , <δν φ^Αγων * wp0^ διεγείρετο 
λις εξαρκεσωσιν αι ολίγαι τής διάρκειας τής έκλείψεως ωραι, ζω„00τέρα) \ ' £ έ^ρωνΐαι Τθ0 'λοςπο0
Ως εκ τουτου οί Αγγλοι θα μεταβώσιν εις την άνηκουσαν . . ’ άνακοινώσεως, άλλ’άνακοινώσεως

αμτΛς παραλίαν των Ινδιών μιάς μεριδος άστρονομων άπο- , Qy '■ .. έκίΤνος ά
καθιστάμενης εις την παραλίαν π«ρα τδ παλαιόν φρουριον
Βιζιαδουρη, ένζ> δυο αλλα τμήματα θα μεταβώσισιδηροδρο- , .<s { τ· . ^βύβ^ άπ
μικώς εις.διάφορα άλλα σημεία· οι Γάλλοι θάέυρεθώσι κατα χ0|Χ£„0γ . r ιι
πάσαν π^ανότητα είς τ^ν άφρικανικί.ν παραλίαν. Πιθανώτατον, ότι ώς τά νήπια, οδτω καί οί πρώτοι άν-

Τδ έπιστημονικδν πρόγραμμα, έφ όσον τοϋτο τυγχάνει Θρωπ0^^ί0ϋν νά άπαγγέλλωσιν όρθώς τούς φθόγγους, 
γνωστόν, χ«ι «υτω . τ> g. ^σαν άνίκανοι πρδς κατάλληλον χρή,σιν τών φωνητικών

Φωτογράφησις και έξακρίβωσις τής περιστροφικής ταχυτη- αύτών Οργάνων. Ή διαφορά δ’ όμως Ιγκειτανέν τούτω; οτι 
τος τοϋ περί τδν ήλιον στεφάνου. τδ μέν νηπιον άκοΟον όλίγους φθόγγους καί πάντοτε τούς

Φωτογράφησις τοϋ «λου στεφάνου, μετά μεγάλης καί μι- «ύτούς, μορφώνει ταχέως έν τίί ψυχ? του τήν εικόνα αυτών 
κράς μεγεθυνσεως και· , τών φθόγγων καί κατ’ αυτήν σχηματίζει κατά μικρόν και

Φωτομετρική έξέτασις αύτοϋ. τήν κίνησιν τοϋ στόματος· τώ προγλωσσικφ δ’ομως άνθρώπφ
Καθά δέ έκ τοϋ προγράμματος τούτου καταφαίνεται, κύ- άδύνατον νά σχηματίσρ ώρισμένον αίσθημα κινήσεως τοϋ 

ριον των παρατηρήσεων καί εξετάσεων άντικείμενον άποτε- στέμΚΤΟς. άλλα τδ μέν πρώτον τών άπλών φθόγγων μόνον 
λεϊ είς πάντα αύτοϋ τά σημεία ο στέφανος, τδ ιδιόρρυθμον έσχηματίσθη είκών καί αίσθημα κινήσεως, του στόματος άτε 
τοϋτο περί τδν ήλιον φαινόμενου, οδτινος ούδόλως έτι διεσα- σνχνότερον τών λοιπών παραγομένων, είτα δέ τών άλλων, 
φηνίσθη ή φύσις, καί δπερ καθίσταται προσιτόν μόνον κατά (χτω τά πρώτα στοιχεία τής γλώσσης δυνατόν νά συνίσταντο 
τάς όλιγας τοϋ ήλιου έκλειψεις. έκ δέκα μόνον λέξεων ή καί όλιγωτέρων, τελείως όμως έν-

Βεβαίως έκτδς των αστρονόμων μεταβήσεται πρδς θέαν νοουμένων καί δη καΓμνημονευομένων καί άνάγκης τνχούσης 
” Λ - .... '■ έπαναλαμδανομένων υπό τών συνοικουντων. "Ισως τοιαύτην

την έποχην ταύτην τοϋ έτους, ήρεμος ολως τυγχάνει ό Ίνδι- τινά γλώσσαν κέκτηνται καί πολλά τών ζφων, άλλ η γλώσσα 
κδς Ωκεανός, τής θερμοκρασίας οθσης επίσης λίαν εύκ- τοϋ άνθρώπου ΰπερέβη βεβαίως’ ταύτας, ού μόνον ώς άναπτύ- 
ρέστου. Κ. · . ξασα διαφορωτάτους φθόγγους καί πλάσασα'μυριάδας λέ-,

ξεων εις παράστασιν μορίων έννοιών, όπερ ουδέ έν τών ζώων 
ι·^—ι' έπραξεν, άλλα καί ώς συνδέσασα τάς λεξεις είς προτάσεις,

ίκανοϋ οΰτω καταστάντος τοϋ άνθρώπου νά άποσπασθή τών,

. είς τήν Ινδικήν καί πολύ πλήθος περιέργων, καθόσον κατά
—?_ ·1___ \ __ '__ * ι*κ  ζ » ··· Λ

προ αύτοϋ άντιλήψεων καί νά δυνηθί) νά παρκγάγρ ιστορίαν 
καί πολιτισμόν.

Ουτω τής άρχής τής γλώσσης γενομένης, διά τδν καθ’ έ· 
κάστην φύσει προσγινόμενον δγκον τής πληθόος τών ανθρώ
πων καί δι’ άλλους έτι λόγους, τοιαΟται καί τηλικαϋται 
«ομοιότητες αυτής άνεφύησαν, ώστε ή διάσπασις αυτής ά-ζ 
ναπόφευκτος κατέστη, παραχθεισών ουτω διαφόρων γλωσσών, 
ούδεμίαν καταφανή ομοιότητα πρδς άλλήλας έχουσών. Ση
μειωτέο?, όμως οτι ή διάσπασις αυτή δέν έγένετο έν βραχυ- 
τάττ) χρονική περιόδφ, άλλά μετά πάροδον ικανών δεκάδων 
αιώνων. Έκ'τών διακριθεισών δ’ ουτω γλωσσών ή μάλλον 
τελείαν δψιν λαβοϋσα καί ύπερβάσα τάς λοιπάς κατά τήν λε
πτότητα καί άνάπτυξιν είναι ή καλούμενη ’/απεειπ^, ϊζ ής 
πάλιν διεκρίθησαν δύο σπουδαιότατα! καί μεγώλην ώνάπτυ- 
ξιν έπιδείξασαι γλώσσαι τής άρχαιότητος, ή Λατινική καί 
ή άρχαία 'Ελληνική. Καί έκ μέν τής Λατινικής, τήν άρχήν 
των έσχΟν πάσαι αί νϋν λαλούμεναι ευρωπαϊκαί γλώσσαι, ίχ, 
δέ τής πολυμόρφου άρχαίας Ελληνικής ή νέα ’Ελληνική, ήν 
καί ήμεϊς μετά πολλών τοπικών παραλλαγών σήμερον λα- 
λοϋμεν. Και άμφότεραι'μέν αί άδελφαί αυται γλώσσαι τής 
αρχαιότητάς μεγίστη» πρόοδον έπεδείξαντο έν τή αναπτύξει 
αυτών, άλλ’ είς τό ύψος τοϋ μεγαλείου καί τοϋ κάλλους 
είς δ έξίκετο ή άρχαία 'Ελληνική, ούδεμία άλλη γλώσσα 
ήδυνήθη νά προσπελάσγ, άλλ’ αυτή μόνη κατέστη ή χρυσή 
κλείς, δι’ ής κατά τούς παρελθόντας αιώνας, άνοιγομένων 
τών τούς θησαυρούς περικλειόντων σκωληκόβρωτων πάπυρων, 
έπλούτισαν *ά  μέχρι τουδε άκμάσαντα καί πολιτισμόν έτι- 
δείξαντα έθνη.

Α. Τούφας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΕΙΣ ΦίΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

ί
(Συνέχεια?· ΐοε προηγ. φυλλον)

έγονε καν ούτως εισήλθομεν και εΰρεθημεν 
ενώπιον τοϋ ηγουμένου, πωγωνοφόρου καί 
ήλικιωμένου άνδρός, αύστηροϋ έξωτερικοϋ 
καί ήμιαγρίου τήν δψιν, όπισθεν τοϋ οποίου 
παρέκειντο ό καλών διαθέσεων θυρωρός καί 
υπηρέτης του καί τρεις γυναίκες.

-—Ποιος είναι ό δημοσιογράφος έξ Ά· 
θηνών ; έρωτα μετ*  άπορίας.

, , . , , ’ ι, τοιαύτην φιλοξενίαν πα
ρασκευάζει ή φιλάνθρωπος αυτή μονή είς τούς ξένους άπηρ- 
δηκότας, νήστεις καί ζητοϋντας άσυλο*  ; Ήδύνασθε νά βλ· 
θητε έκ τής θυρίδος νά ιδητε ποιοι είμεθα καί τότε νά πλη- 
ρυφορηθήτε περί τοϋ πρακτέου.

— Αδελφέ, έχετε δίκαιον, λέγει σφίγγω*  μοι τήν χεΐρα, 
άλλά γιά συ^,λογίσθήτε, δτι έδώ μέσα, είναι σαράντα γυναί
κες μόναι, τάς οποίας πρέπει νά φυλάξω ; Έδώ περιβαλλό- 
μεθα άπδ τόσους έχθρόύς και είς έποχην, ξπου καταπατοϋν 
τά μοναστήρια. ’Ορίσατε μέσα, βρίσατε, θέλετε νά φάγητε, 
νά κοίμηθήτε ; -

— Φαγητό*  έχομεν, τψ άπήντησεν ό κύριος Τσηρίδής καί 
. έγώ, θέλομε*  δέ έν δωμάτιον νά κοιμηθώμεν, ό δέ κ. Χλαί- 

δης έχει μετά τής γυναικός του τό ίδικόν του.
— Ευχαρίστως, ο,τι θέλετε, μπς είπε τότε ©ηγούμενος 

Ίώάσαφ, καλούμενος, καί διέταξε τόν υπηρέτην του νά μάς 
παραχωρήσει δωμάτιον πλησίον > τοϋ ίδίκοϋ του, προσκαλέσας 
μας έν ταύτφ ίνα, τήν έπαύριον τδ πρωί, πίωμεν όμου τόν 
καφφέν. Μεθ’ δ μάς ηύχήθη τήν καλήν νύκτα.

Τότε διήλθομεν εύρεΐαν αυλήν, άνήλθομεν κλίμακα καί 
μετέβημε*  είς τό δωμάτιον τοϋ κυρίου Χλοίδου, όπου ή φι- 
λόφρων αύτοϋ σύζυγος, Γερμανίς τό γένος καί μετά τινων 
άλλων συνοίκων μάς ήτοίμασαν πρδς φαγητό*  περί τήν μίαν 
μετά τό μεσονύκτιον. · Άλλά δρεξις δέν ύπήρχε καί τό χεί-

ΓΡΕΒΓ (

— Έγώ, τώ λέγω, πλησιάζω*

δηκότας, νήστεις καί ζητοϋντας άσυλο*  ;

ριστον, ούτε οίνος ! Όποϊόν μοναστηριακόν σομπόσιον ! Ήτο 
τό έπιστέγασμα τής άτυχοϋς εκείνης εκδρομής μας.

’Επί τής 'Ροδόπης ! «Ιπον, έντός μοναστηριού καί νά μήν 
ΰπάρχιρ οίνος'; ”Α ! φμκώδες, τοϋτο ! Καί άμέσως μάς είπον 
δτι ή μεταφορά οίνου, δσπρίων, λαχανικών και τοιούτων διυ- 
τερούσης, άνάγκης πραγμάτων, είναι δύσκολος; διότι προτι
μούν μόνον τά άπολύτου ανάγκης νά μεταφίρωσι.

—-θ’ αγιάζουν ένταΰθα, διελογίσθην.
Περί την 2 ώραν μετά τό μεσονύκτιον άπεσύρθημεν είς τδν 

κοιτώνά μας, όπου αμέσως εγώ κατεκλίθην.εΐς τήν κλίνην 
μου, ώς μόλυβδος άναίσθητος εκ κόπου καί ύπνου,ό δέ κ. Τση- 
ρίδης, ώς μη διηγείτο τήν πρωίαν, δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή, 
διότι ήνοχλεϊτο ύπδ στρατειάς κορέων.,

—- Έδ'ώ, επί τής Ροδόπης, τοιαΰτα ζωύφια ; είπον, άλλά 
είναι ποτέ δυνατόν τοϋτο '

•— Ιδού, ίδέ, μοί άπαντά.
Καί έπί τή πρώτγ θέ^ι φρικώδους φωλιάς, έφυγα έκεϊθέν 

μετά σπουδής έξερχόμενος, οτε είς τήν παρακειμένην θύραν 
βλέπω τόν ήγοόμενον περιμένοντα ημάς.

— Καλή ’μέρα, μοί λέγει, σάς περιμένω νά πίωμεν τόν 
καφέ μαζύ ; πώς εκβράσατε; εκοιμήθητε καλά ;

— Πολύ. . , . άναίσθητα, είπον, δέν έκατάλαβα τίποτε.
— "Α ! έδώ έχομεν ώραΐον κλίμα, άέρα υγιεινόν, θέαν 

λαμπράν, τά πάντα....
— "Α ! ναί, δλα ωραία είναι, αλλά....
— Μακράν άπδ τόν κόσμον, θέλετε νά έΐπήτε...
—- *Α  ! βέβαια, έδώ τίποτε δέν δύνασθε νά γνωρίζετε τί 

γίνεται είς τόν κόσμον.
— Ούτε διαβάζομίν ποτέ έφημερίδας.
— Καλά κάμνετε, εντελής άναισθησί® είναι έδώ. Τό 

ήννόησα άμέσώς αύτδ άπδ χθές, μόλις έφθάσαμεν.
— Βέβαια, νά πίωμεν τδν καφφέ καί νά έπισκεφθήτε τήν 

Μονήν, τδν ναόν ..... τούς τρελλούς. . .
—■ Μπά, έχετε.καί,τρελλούς έδώ, πώς τοϋτο ; ■
— Μάλιστα, δύο, μάς τούς έστειλαν εσχάτως νά τούς 

σωφρονήσωμεν. Τούς ε?χομεν δεμένους είς τό προαύλιον τής 
εκκλησίας. Θά τούς ίδήτε, τώρα τούς έχομεν ελευθέρους.

"Ερριψα βλέπω έφαστικόν καί περίεργον τότε είς τον Η
γούμενον καί είδον, οτι ώμίλει μετά πεποιθήσεως καί ίμφά- 
σεως, ώσεί νά ήθελε νά μοί δέίξγ τίποτε σπάνιον καί άρχαίον 
κειμήλιο*  τής Μονής.

— Ναί, καί · αυτό τδ θέαμα, δς τδ ίδωμεν είπον, άφοϋ 
κατωρθώσαμεν νά έλθωμεν εως έδώ.

Άφ,οϋ δέ προσέφερβν ήμϊν γλύκισμά καί καφφέ, Αξήλθομεν 
πρδς έπιθεώρησιν τής Μονής, τών τρελλών καί τοϋ ναοΰ, ένθα 
έπρόκειτο νά λειτουργήσγ καί νά παρευρεθώμεν καί ήμείς έκεΐ.

Ή Μονή τών Αγίων ’Αναργύρων άπέχει τής Φιλιππουπό- 
λεως τρείς ώρας καί ήμίσειαν, φαίνεται δέ βτι τδ πάλαι ήτο 
έκεΐ άρχαΐος βωμός τις· διότι ώς μαρτυρεί καί ’Αναστάσιος 
ό Λευκίας Φιλιπποπουλίτης, έν τή συγγραφή του α^ΰΐ/ίοϋ 
Ά^ορισροΙ», ήτό αύτόπτης τφ 1795, δτε άνασκαπτομένου 
έκεΐ τοϋ μέρους εΰρέθησαν τεμάχια άγαλμάτων έκ μαρμάρων, 
τής άρχαίας έρμογλυφικής άριστουργηματα καί μία λευκό
τατη μαρμάρινη πλάξ, παριστώσα τδν Ήρακλέα τέμνοντα 
τάς κεφαλάς τής Ύδρας καί τόν Ίόλαον, έπικαίοντα διά 
πεπυρακτωμένου σιδήρου τάς κεφαλάς αύτής· Ό Ίόλαος, ίν, 
ώς γνωστόν,, φίλος καί πιστός σύντροφος τοϋ Ήρακλέους, π«- 
ρευρεθείς μετ’ αύτοϋ εις τόν κατά τής Λερναίας Ύδρας ά- 
γώνά του. Άλλ’ή πλάξ αυτή έξέλειπεν καί έτέρα όμοια ύ· 

■ πάρχει, Ιχουσα τδν Ήρακλέα μετά λέοντος παλαίοντά.
Ή Μονή αυτή κατά τδ άνω τυπικόν έκτίσθη ύπδ τδν 

ίδιων, οιτινες έκτισαν και τήν μονήν τής Παναγίας τής Πε-· 
τρίτσονιτίσσης, ώς προείπομεν. Ό δέ νάδς υπάρχει πρδς τήν 
άνατολικήν πλευράν μεγάλου πολυγώνου, περιτετειχισμένου 
όχυρώς διά περιφράγματος, έναντι τοϋ όποιου εύρίσκεται 
διόροφος^οίκοδομή, άλλά πεπαλαιωμένη έκ τοϋ χρόνου, άνωθί 
καί κάτωθι τής οποίας υπάρχουσι πολλά δωμάτια πρδς κα
τοικίαν. Έν δέ τώ μέσφκεΐται άπέραντος αυλή μετά διαφόρων ,

V .*
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άλλων διαμερισμάτων, πηγ&ν, μαγβιρίων, κλιβάνων κτλ.
Μη ύπώρχοντος άξιοπεριέργου τινά; ετέρου Αντικειμένου νά 

έπισκεφθώμεν, διότι έκτο; τής Αποτόμου καί Ιστορικής θέ
σεως και θέας, έν αί; είναι έκτισμένη ί μονή αΰτη, ούδέν 
άλλο κινεί τό ενδιαφέρον του έκισκέπτου, διηυθυνθημεν πρός 
τόν ναόν. Άλλά και ούτος είναι μικρός και πενιχρός.

ΕίσελΟόντες δέ έν μικρω τετραγώνφ προαυλίφ,είς τό μέσον 
καί απέναντι της θύρας τοδ ναοδ τοδ όποιου υπάρχουν δύο 
στήλαι. μαρμάρινο», έφ’ ών χονδραΐ άλύσσεις μετά σχοινιών 
παρέκειντο, ό ζάτερ ήγουμενος μάς λέγει, δτι ένταϋθα δένει 
τούς άποστελλομένους αύτφ τρελλούς.

Παρετήρησα τότε μετά περιέργειας καί μειδιάματος, είς 
τόν κ. Τσηρίδην, 5τι συχνάκις μάς όμιλε? ό -ηγούμενος περί 
τρελλών, «Μήπως μάς πήρε καί ήμάς διά τοιούτους, καί 
θελει νά μάς δέσγ ;»

Ό Ηγούμενος ούτος, άπλοϊκώτατος καί, μέσης ηλικίας 
άνήρ, έκτος τής ήμιαγρίας φυσιογνωμίας, ήν έχει καί τής 
προκαταρκτικής αύτοΰ αυστηρότατος, κατά τά άλλα είναι 
αγαθός καί κατά δύναμιν περιποιητικός, διότι είναι πτωχός 
καί τφ έλλείπουσι τά μέσα.

Νά μέ συγχωρήτε, μάς έλεγε πολλάκις, δέν έμαθα 
πολλά γράμματα, ούτε καταγίνομαι εις τά κοσμικά καί δι’ 
αύτό είμαι, ώς βλέπετε άπλοϋς καί άπειρος.

-— Δέν βλάπτει, εΐσθε πολύ καλός, τφ είπον καί είτα τόν 
ήρώτησα ποδ είναι αύτοί οί τρελλοί.

— ’Ιδού αύίοί, μοι άπεκρίθη Αμέσως, είναι μέσα εις τόν 
ναόν, προσεύχονται καί προσκυνούν. Ή χάρις τούς έκαμε καλά 
καί τώρα είναι ήσυχοι. Καί έν ταύτφ εΐσήλθομεν.

Πραγματικώς δέ δύο νέοι ήλικίας 25—28 έτών εύρίσκοντο 
έντός τοδ ναοδ, έξ ών ό είς προσηύχετο γονυκλινής, ό δ’έτε- 
ρος προσικίνει διαρκώς, κατά τό σύνηθες, δι’ έπανειλημμένης 
κλίσεως τοδ σώματος πρός τό έδαφος.

—- Καί αύτή είναι ή τρέλλα των ; ήρώτησα.
— ΠοΟ νά τούς έβλέπατε πριν, μάς άπήντησεν ό ηγούμε

νος, ήσαν μανιώδεις καί ταραχοποιοί, τούς είχομεν δεμένα- 
έκεί είς τούς στύλους καί έφώναζον φοβερά. Ήβη δέ τούς 
έκαμε καλά ή χάρις καί προσκυνοΰσιν, ώς βλέπετε.

’Εντός τοϋ ναοΰ, ούδείς έτερος ύπήρχεν, έκτος τών τριών 
ήμών καί τών τρελλών αύτών. Ό δέ ηγούμενος είσελθών εν
τός τοδ ίεροδ, ήρξατο τής ιεροτελεστίας.

Μετ’ όλίγον δέ προσήλθε μία γραία καί είς ύπαξιωματικός 
του Βουλγαριάοϋ στρατοδ, μετά τής νεαράς συζύγου του.

— Άλλά, έδώ είς τήν μονήν, ήρώτησα, υπάρχουν τόσοι 
άνθρωποι, δέν προσέρχονται είς τήν λειτουργίαν ; Τί θέλουν 
τότε τά μοναστήρια καί προσέρχονται έδώ ; Τουλάχιστον 
διά διασκέδασιν, ή διά να περάσουν τήν ώραν των, δέν προσ
έρχονται ;

— Δέν βαρύνεσαι, Κύριε Πρίντεζη, μοί άπήντησαν, τά. 
θρησκευτικά κατάντησαν πάρεργοι καθήκον, τήν σήμερον. Είς 

■την Ελλάδα, είσθε πλέον θρήσκοι ;
— Βεβαίως, πολύ περισσότερον. Δέν παρετήρησα έκεϊ τό 

άτοπον αύτό.
■ Περαιωθείσης είτα τής λειτουργίας, άπεχαιρετήσαμεν τδν 

ηγούμενον, ώς καί τούς φιλοξενήσαντας ήμάς και λαβόντες 
τάς ράβδους μας, έκτος τής ίδικής μου, ήτις περιεπλανήθη 
φαίνεται, κατά τήν σκηνήν τής διά ράβδων καί λίθων νυκτε
ρινής έπιθέσεώς μάς κατά τής θυρας, έξεκινήσαμεν διά Κου- 
πλαίνην καί έκεϊθεν διά Φιλιππούπολιν. Ή οδοιπορία μας 
μέχρι Κουπλαί'νης έγένετο άποστολικώς καί άπροσκόπτως, 
τούναντίον δέ εύαρέστως καί διασκεδαστικώς· περί τήν δε- 
κάτην δε ώραν σύναντήσαντες άμάξας έν τή όδφ μεταξύ Φι- 
λιππουπόλεως καί Στενημάχου, άπεχαιρετήθημεν μετά τοΰ 
κ. Τσηρίδου καί άπήλθομεν μετά τοΰ κ. Χλοίδου είς Φιλιπ- 
πούπολιν, οπού άφίχθημεν περί τήν μεσημβρίαν.

Τήν έπαύριον δέ ϊπιβάς τής διά Σόφιαν άναχωρουσης καθ’ 
έκάστην σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας, άνεχώρησα έκεϊθεν 
απερχόμενος πρός έπίσκεψιν τής πολυωνύμου ταύτης νεωτέρας 
φημιζόμενης μεγαλόυπολεως. (Επεται συνεχεία).

ΔΙΑΛΟΓΟΣΜΙίΤΑΞΓ ΕΑΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΓΛΓΛΡΟΤ
ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΟΣ

ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ

— Έλλην, Τί τοΰτο, ώ φίλε Βούλ
γαρε ή τι τά σά άπολιπών, δεύρο πρός 
ήμάς έλήλνθας ;

— Βούλγαρος· Έπεθύμησα, ώ. φίλ’ 
Έλλην, και παρ’ ύμών μαθεϊν, όποϊά 
έστιν τά περί Πλοούδιν (*)  ήδη καί παρ’ 
ύμϊν άδόμενα.

(·) Πρόκειται περί τής καταγωγής τής έπωνομαόίας ταύ
της τής Φιλιππονπόλεως.

(s) Oi τρεις λόφοι τής Φιλιπποχιπόλεώς.

— Έλ. Ού σχολήμοι, φίλε.
— Βούλ. "Οτι τί; περιόφει ούνμε έν τώ σκότεχ πλα- 

νώμενον, καχ ταΰτα όμόθρησκος και συνάδελφός ών.
— Έλ. Πολύ τούτο ! διό καί ύπουργητέον, όσα μοι 

δυνατά έστί· τί γάρ άν καί πάθη τχς, όπότε φίλος τις 
ών βιάζοιτο ; τό μεν δλον, ύφηλοΰ τχνος ήμίν ίδει χω
ρίου, ώς άπ’ έκείνου τά περί Πλοούδχν πραγματικώς 
πάντ’ χδοις- δρ’ ουν ό τών Σχοινοβατών λόφος έπιτή- 
δεχος, λ ό Μουσαίος, Λ άμφοΐν ό Νυμφαίος (2) έκεινοσί ; 
συγκαμεϊν δέτι καχ ύπουργήσαι καί σέ δει.

— Βούλ. Πρόσταττε μόνον ύπουργήσω γάρ όσα 
δυνατά-

— Έλ. Έγώ γάρ οχδα, Έλλην <5ν· ό ήμέτερος ποιη
τής "Ομηρος φησί, τους Άλωέως ύιέας, δύο καί αύ- 
τούς όντας, έτι παϊδας, έθελήσαί ποτέ τήν Όσσαν έκ 
βάθρων άνασπάσαντας έπιθεϊναι τώ Όλύμπφ, είτα τό 
Πήλχον έπ' αύτή, ικανήν ταύτην κλίμακα εξεχν οίο- 
μένους, καί πρόσβασιν έπί τόν ούρανόν έχεϊνο μέν ουν 
τώ μειρακίω, άτασθάλω.γάρ ήστην, δίκας έτχσάτην- 
Νώ δέ, ού γάρ έπί κακώ τίνος ταΰτα βουλεύομεν, τί 
ούχί οίκοδομοΰμεν καί αύτοί κατά τά αύτά έπικυλιν- 
δοΰνδες.έπ’ άλλήλους τούτουσί τούς λόφους, ώς έχοι- 
μεν άφ’ ύψηλοτέρου άκριβεστέραν τήν σκοπήν ;

— Βούλ. Καί δυνησόμεθα, ώ φίλ’ Έλλην, δύ’ οντες 
άναθέσθαι, άράμενοι τόν τών Σχοινοβατών λόφον, ή 
τόν Μουσαίον;

— Έλ. Διά τί δ’ ούκ άν φίλε Βούλγαρε ;
— Βούλ. Τό πράγμα δοκεϊμοι άπίθανόν τινα τήν με- 

γαλουργίαν έχειν.
— "Ελ. Εικότως· Ιδιώτης γάρ εί, και ήκιστα έλληνι- 

κός- ούκ οίδας γάρ τόν ποιητήν "Ομηρον άπό δυοΐν 
στίχοχν αύτίκα ήμϊν άμβατόν ποιησαχ τόν ούρανόν,οΰτω 
ραδίως συνθέντα τά όρη· ούκ ήκουσας δέ κάν καί τοΰ 
σοΰ Κράλη πέρι, του Μάρκου, ώς τάς εύμεγέθεις έκεί- 
νας κορυφός τών όρέων, τάς μέν έπί τών πεδίων ρί- 
ψαιτό τότε, τάς δέ άποτόμους ποιήσαιτο, χαί τήν σκά- 
φην αύτοΰ έκείνην, καί τόσα έτερα, μεγαλουργίαν ού 
μικράν εχοντα ;

—— Βούλ. ’Ακούω καί ταΰτα· εί δέ αληθή έστίν, έ- 
κεΐνός τε, καί οί ταΰτα λέγοντες ΐσασιν.

— Έλλ.Άληθέστατα, ώ φίλε Βούλγαρε, ή τίνος γάρ 
ένεκεν ανδρες τοιοΰτοι έψεύδοντο δν ·, ώστε άναμοχλεύ- 
σωμεν τόν Μουσαίον τούτον λόφον πρώτον, ώσπερ ήμϊν 
ύφηγεϊται τό έπος, καί ό άρχιτέκτων Όμηρος, καί θώ- 
μεν τούτον έπί τώ Νυμφαίω- Άτάρ έπί τούτω τρίτον 
τόν Εύμολπιάδα, καί έπί τούτοις πάσι τόν τών Σχοινο
βατών· όράς, δπως ραδίυ^ς άμα καί ποχητικώς έξειρ γα 
σάμεθα ; φέρ’ ουν άναβάντες ίδωμεν.

— Βούλ. Δός μοι, ώ φίλ’ "Ελλην, τήν χεΐρα, ού γάρ 
έπί μικράν με ταύτην τήν μηχανήν άναβιβάζεις.

— Έλ. Είγε καί έθέλεις τάπερί Πλοχύοχν άπαντα 
χδεϊντε καί μαθεϊν, ούκ ένι άμφω σε είναι καί ασφαλή 
καί φιλοθεάμονα· άλλ’ έχου μου τής δεξιάς, καί φείδου 
μή κατά όλχσθηρού πατεϊν· άπειρος γάρ εί έπί ελλη
νικής οικοδομής άναβαίνειν, καί ίστασθαι· εύγε, άνε- 
λήληθας καί σύ- καχ έπείπερ δικόρυμβος ό τών Σχοιε 
νοβατών λόφος έστί, μίαν έκάτερος άκραν' έπιλαβόμε- 
νοι, καθεζώμεθα· συ δε'μοί ήδη έν τφ μεσημβρινοδυ- 
τικώ μέρει βλέπων, έπχσκόπεχ άπαντα τά έκεϊθεν τής 
Όρεστιάδος.

— Βούλ. Όρώ γήν πολλήν καί τινα ποταμόν καταβ- 
ρέοντα, καί έν αύτώ άλλους εισβάλλοντας· καί Ανθρώ
πους πάνυ σμικρούς, καί τινας φωλεούς αύτών.

— Έλλ. Πόλεις έκεΐναι είσίν, ούς φωλεούς είναι 
νομίζεις.

— Βούλ. Οίσθα, ώ φίλ’ Έλλην, ώς ούδέν ήμίν πέ- 
πρακται.

— Έλλ. Ότι τί ;
— Βούλ. Έβουλόμην δέ ού γήν καί ποταμούς μό

νον, ώσπερ έν γροφαϊς όράν, άλλά τό Πλοούόιν γράδ 
άκριβώς είδέναι, καί οίαπερί τούτου λέγουσχν οί ΰμέ- 
τεροι, οίδα γαρ τά τών ήμετέρων.

— Έλ. ούκ όρθώς είπας, τά τών ύμετέρων οίδας· 
άλλ’ οχδας, ώς τινες τών ήμετέρων λέγουσχ.
—- Β ύλ. εύλέγεχς.

— Έλ. Έχ’ άτρέμας- καί τούτο γάρσοχ δείξω, καί 
όξυδερκέάτερον έν ρραχεχ άποφανώ, παρ’ Όμηρου τχνά 
πρός τοΰτο έπωδήν λαβών. Κάπεχδάν είπω τά έπη, μέ- 
μνησο μηκέτι άμβλυώττειν, άλλά σαφώς, πάντα όραν 
εχωθας γάρ, τά περί Πλοούδχν άκούων, άμβλυώττειν.

— Βούλ. Λέγε μόνον,καί διά τής χειρός δεχκνυέ μοι.
— Έλ. Άχλύν δ’ αύτοι απ’ όφθαλμών έλον, ή πριν 

έπήεν, δφρ’ εύ γινώσκης ή μέν πόλεις, ή δέ καί Πλο- 
ούδχν.

— Βούλ. Τί έστί τούτο ;
— Έλ. "Ηδη όρας ;
— Βούλ. Ύπερφυώς γε· τυφλός ό Λυγκεύς έκεΐνος, 

ώς πρός έμέ· ώστε σύ τό έπί τούτω προδίδασκέ με.
— "Ελ Όρας τήν Ίσμαρον έκείνην πόλιν, ή, καί 

Όρεστιάς,καί Δΐλία, καί Άδριανούπολις καλείται, κει- 
μένη έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμού ‘Ρόμβου, 
τοΰ ' καί Έβρου, είς δν καί Άρτίσκος, καί Τάξος οί πο
ταμοί εΐοβάλλουσι;

— Βούλγ. Σύ δέ φίλ’ Έλλην, είωθας ού μόνον όρη 
έπί όρέων, καί λόφους έπί λόφων έπικοδομεϊν, ώς ό γεν- 
νάδας 'υμηρος άπό δυοΐν στίχοιν πεποίηκεν έμμέτρως, 
άλλά καί πόλεις έπί πόλεων, καί ποταμούς έπΐ ποτα- 

’ μών ταχέως καί άνευ στίχων ποιήσεως έπιτίθεσθαι·
— Έλ. Όρθώς λέγεις· Ιδιώτης γάρ εί, καί ήκιστα 

Ιστορικός- εί μέν γάρ ίστορι.κός ήσθα, ούκ άν έπωκο- 
δομήσαμιν τούς λόφους τούτους. ■

— Βούλ. Όράς όνεχδιστικόν τούτο ές έμέ- ήμεις 
γάρ καί η πλέον ύμών καί τοΰ σοΰ ποιητοΰ έποιή- 
σσμεν.

— Έλ. Όποιον;
— Βούλ. 1 Ιόλχν μέν γάρ συν τοϊς άνθρώποις, ώσπερ 

φωλεούς σύν τοϊς νεοσσοΐς, έπ’ ώμων, άράμενοι, έφ’ έ- 
τέρας έπέθεμεν, καί Πλοούδχν-γράδ διά κοινού καί προ
σηγορικού όνόματος άπάσας καλούμεν· ό δέ σός ποιη
τής Όμηρος, συνθείς τά όρη έπ’ άλληλα, τό όνομα 
έκάστου διετήρηκεν.
= Έλ. Εικότως· άλλ’ ό θείος έκεΐνος ποιητής ούκ 

έπί κακφ τών άνθρώπων ταΰτ’ έπραξεν ύμείς δέ τάς 
πόλεις έπ’ ώμων άράμενοι, καί έφ’ έτέρων ταύτας ί- 
δρύσαντες, ούκ έπί καλφ ταΰτ’ έβουλεύσασθε- άλλ’ 
έπί σκοπώ άσκόπως τοΰτ’ έποιήσατε, καί φωλεούς αύ- 
τάς οί πατέρες ύμών έποίησαν.'

— Βούλ. Όράς όνέιδιστικόν τοΰτο ές τήν τέχνην· 

ού καί Αττίλας τ’ αύτ’ έπραξεν ; ή τά μέν -έκείνου 
έστί σύκα, τά δέ ήμών καρύδια ; Αίεί υμείς τή τέχνη 
ταύτμ τών πατέρων ύμών προσπολεμεΐτε.

— "Ελ.Ώ πολλοϋ γέλωτος! Νΰν γάρ ούδείς άν ύμών 
οΰτω φρονήσετε.

— Βούλ. Εύ λέγεις- άλλά τί γελάς ;
— Έλ. Άξιων γέλωτος έμνήσθην.
— Βούλ. ’Οποίων ;
— Έλ. Τών συμβάντων εκείνων «Σδράβιτζα, καί 

βέζειτε τζαίσαρ.
— Βούλ. Άφες άρτι ταΰτα, φίλ’ "Ελλην, καί ώς έν 

άρχή, οΰτω καί νΰν λέγωσου έπεθύμησα μαθεϊν, όποϊά 
έστιτά περί Πλοούδχν ήδη άδόμενα καί παρ’ ύμΐν, καί 
τούτου ?νεκα ένταϋθα ήδη άνεληλύθαμεν.

— "Ελ. Έχ’ άτρέμας· καί τούτο γάρ έγώ ίάσομαί- 
σοι, καί ιστόρχκώτερον πάντων τών παρά τοϊς δίδασκά- 
λοις τού σοΰ γένους άποφανώ, καί έάλεβορίσεις μετά 
σεαυτόν καί τούτους. Όρας πόλιν τχνά' έπί τής αρχ
ύτερας όχθης τοΰ. ποταμού Μαρίτσας, είς έρείπια μετα- 
βληθεϊσαν, είκοσι μχλίων της Έδρινές άπέχουσαν, έκ 
δέ ιών έπαλλήλων αύτής έρειπίων πάνυ λαμπρόν έοι- 
κεϊαν ποτέ ούσαν ;

— Βούλ. ΓΙαπαί! ‘Ορώ, ώ φιλ’ "Ελλην, καί ήλθον 
ποτέ είς τά πλησίον αύτής, καί δι’ αύτής διέβην.

— Έλ. Πλωτινούπολις ήν αύτη, κτίσμα Πλωτίνης 
Τραϊανού έκεχνουϊ, ήν οί πατέρες ύμών Πλοούδιν έκά- 
λουν, καί έπί τό φιληλογικώτερον καθ’ ύμάς ένιοι 
ΙΙλώβτηφ καλοί σι.

— Βούλ. Εύγε έποίησας, ώ φίλ’ "Ελλην, εύεργέ- 
της αεί άναγράψη. »Άχλύρ γάρ είλες απ’όφθαλμών 
μου, ή πριν έπηεν, δφρ’ εύ γνω ή μέν πόλεις, ή δέ καί 
Πλοούδιν. Μηκέτι άμολυώφω. Βούλει ούν, έπείπερ έφ' 
ύψηλού έσμέν, άναβοήσας παμμέγεθες, παραινέσω τοϊς 
παρ’ ήμϊν σπουδαίοις,.καί έλλεβορίσω αύτούς, λέγων· 
ώ μάταιοι, τί έσπουδάκατε περί λόγους -ματαίους ; 
παύσασθε κάμνοντες- θέλω γούν σοι, ώ φίλ’ "Ελλην, 
είπεΐν, ωτινι έοικέναχ μοι εδοξαν οί παρ’ ήμϊν άσκό
πως ταΰτα φρονοΰντες, καί τό φρόνημα άηαν αύτών. 
Ήδη ποτέ πομφόλυγας έν ΰδατι έθεάσω, ύπό κρουνώ 
τινι κατα(5ράττοντι άνισταμένας, τάς φυσαλλίδας λέγω, 
άφ’ ών ξυναγείρεται ό άφρός ; έκείνων τοίνυν, αί μέν 
τινες μικραί είσι καί αύτίκα έκραγεΐσαι άπέβησαν, αί 
δέ έπί πλέον δίαρκοΰσι, καί προχωρουσών αύταϊς τών 
άλλων αύται ύπερφνσώμεναι, ές μέγιστον όγκον αί
ρονται, είτα μέντοι κακεϊναι πάσαι έξε^άγησάν ποτέ, 
ού γάρ οίόντε άλλως γενέσθαι· τούτο έστι καί τό φρό
νημα τών παρ’ ήμϊν νομιζομένων σπουδαίων· άπαντες 
ύπό πνεύματος φευδοπαιδείας έμπεφυσημένσι,. οί μέν 
μείζονς, οί δ’ έλάττους· καί οί μέν όλιγοχρόνιον έχουσι 
καί ώκύμορον τό φύσημα, οί δέ άμα τώ ξυστήναι έ- 
παύσαντο, ώς τοιούτόν τι συνέβη και τώ παρ' ήμϊν νο- 
μιζομένω σοφώ έκείνφ μειρακίω, τώ έν τή Βησσαπάρα 
λέγω διδασκάλφ, τό άναστατώσαντι τότε τήν πόλιν έ
κείνην κατά τής έλληνικής σχολής, καί τούς κατοί
κους χριστιανούς διελόντι- εί ταΰτα καί τά τοιαΰτα έξ 
έπηκόου έμβοήσαιμι αύτοΐς, ούχ άν οχει μέγα ώφελη- 
θήναι τόν βίον, καί σωφρονεστέρους άν γενέσθαι 
παραπολύ ; καί, ώς σύ έμέ, ούτω κάγώ έλλεβορίσω 
αύτούς.

— Έλ. "Ω μακάριε, ούκ οΐσθα, δπως αύτούς ή φευ- 
δοπαιδεία καί ό τύφος διετεθείκασιν, ώς μηδ’ άν τρυ- 
πάνω αύτοΐς έτι διανοιχθήναι τά ώτα· τοσούτφ κηρώ ' 
έβυσαν αύτά, οίόνπερ ’Οδυσσεύς τούς έταίρους έδρα
σε δέει τής Σειρήνων άκροάσεως. 11όθ«ν ούν άν έκεϊνοι 
δυνηθεΐεν άκοϋσαι, ήν καί σύ κεκραγώς διαταγής ; 
πλήν άλλ’ είσίν αύτοΐς καί φρόνιμοι, ού παραδεδεγμέ
νοι τόν κηρόν ές τά ώτα, πρός τήν άλιίθεΐαν άπο- 
κλίνοντες.
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— Βούλ. Οΰκοΰν έκείνοις γοΰν.έμβοήσωμεν.
— "Ελ. Περιττόν λέγείνπρός αύτούς, α ίσασι, καί 

γάρ καί μισοΰσιν αύτών τό φρόνημα.
— Βούλ- Εύγε, ώ ,γεννάδαι, ζωητε έπί μήκιστα, φυ- 

λαττόμενοι άπό της ψευδοπαιδείας τούτων.
— Έλ. Ούτω μέν ούν ταύτα έσται ■ ύμεϊς δέ κατα- 

βάντες ήδη, καί κατά τόπον εύθετήσαντες ανθις τούς 
λόφους, άπαλλαττώμεθα.

— Βούλ. Ές άεί, ώ φίλ’"Ελλην, μεμνήσομαι τήν 
χάριν, δτι έλλεβορίσας με, άχλύν εΐλες άπ’ όφθαλμών, 

. ή πριν έπμν, δφρ’ εύ γνώ ή μέν πόλεις, Α δέ καί 
Πλοούδιν. Δρ . . .

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΊΈΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΓ
ι:

ί

■
 Μέχρι τοΰδε τήν ήγεμονίαν και έν τοϊς 

έμπορικοϊς άτμοπλοίοις 'κατεϊχεν η ’Αγγλία 
διά τών δύο θαυμάσιων άτμοπλοίων τής 
έταΐριίας Κυνάρ «Κομπανίας» καί «Λου- 
χανίας» έκτελ',ύνιων πλόας μεταξύ ’Αγ
γλίας καί Βορείου ’Αμερικής.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ γ'· Ή θαυμασίας δμως προόδους έκτελοΰσα 
έν τε τ$ ναυπηγικό} καί τί} άτμήρει ναυτι

λία Γερμανία, έπεσκίασε εσχάτως τό γόητρο» τής ’Αγγλίας, 
διά τής ναυπηγήσεως του μεγαλειτέρου έμπορικοΰ άτμο
πλοίου τοΰ κόσμου.

Το άτμόπλοιον τούτο, τό οποίον φέρει τό όνομα αύτοκρά- 
τωρ «Γουλιέλμος ό Μέγας» έναυπηγήθη είς τά νεωρεϊα ό 
«*Ηφαιστος»  διά λογαριασμόν τής μεγίστης γερμανικής άτμο- 
πλόίας «Βορειογερμανικός Λόϋδ». Έχει μήκος μετρ. 196,50 
καί χωρητικότητα 13,80θ, άν φ «Καμπανία» και «Λου- 
,κανία». .έχουσι μήκος 183 μέτρων ..καίχωρητικότητα 12,980 
τόννων. Άΐ δύο μηχαναΐ του, κινοΰσαι ισαρίθμους έλικας, 
άναπτύσσουσι δύναμιν 28 χιλιάδων ίππων.

Ό κολοσσοί οδτος καθελκυσθείς την 4ην Μαίου παρελθόν
τος κατόρθωσε νά έκτελέορ τόν πρώτον πλοΰν του άπό Σού- 
θαμπτον είς Ν«αν Ύόρκην, τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον. 
Ό διάπλους διήρκεσε 5 ήμ· 22 ώρ. καί 45 πρώτα λεπτά, 
επομένως άπέδειξε μέσην ταχύτητα ό «Αύτοκράτωρ Γουλί - 
έλμος ο Μεγας» μιλιών 21,39 λίαν άξιοσημείωτον διά τόν 
πρώτον πλοΰν, κατά δε τήν επάνοδον άπητησε διά τόν διά- 
πλουν τοΰ ΆτλαντικοΟ 5 ήμέρας 15 ώρας καί 10 λεπτά, 
ήτοι διήνυσε κατά μέσον όρον 21.91 μίλλια, τήν ώραν.

Τό γερμανικόν ναυτικόν δύναται νά σεμνύνηται δτι έχει 
τό μέγιστον και ταχύτερον συγχρόνως, άτμόπλοιον τοΰ κό-· 
σμου, διότι ή «Καμπανία» καί «Λουκανία» δέν ύπερέβησαν 
τά 21,75, κατά τό» ευτυχέστερο» αύτών πλοδν έξ ’Αγ
γλίας είς ’Αμερικήν.

Το μέγα τοότο κατόρθωμα τής γερμανική? ναυπηγικής, 
τδ όποιον προσέδωκέν αίγλην είς τε τη» γερμανικήν βιομη- 

. χανίαν καί τήν άτμήρη ναυτιλίαν, προσέβαλε» είς τά καίρια 
την άγγλικην φιλοτιμίαν και ό γινώσκων τδν έγωΐσμόν τών 
Αγγλων, δέν άμφέβαλλεν οτι ουτοι ταχέως ήθελον χάριν 

του ίθνικου γοήτρου των και τών συμφερόντων προβήείς τήν 
ναυπήγησι» άτμοπλοίου μεγαλειτέρων διαστάσεων καί ταχύ
τερου. Τοΰτο δέ άκριβώς γίνεται ήδη έν Μπελφάστ.

Έξοχος '"Άγγλος ναυπηγός, πρε μικρού άποβιώσας, έξε- 
πο'νησε σχέδιον άτμοπλοίου, τό όποϊον άληθώς θά είναι θαύμα 
τοΰ λήγοντος αίώνος. · .

Το μεγαλείτερον .πλοϊον, τδ όποϊον όάνθρώπινος νοΰς έσχε- 
δίασε καί αΐ χεϊρές του έξετέλεσαν, είναι ό «Μέγας ’Ανα
τολικός». Άλλ’αύτοΰ τό μήκος είναι 676 ποδών καί 
16000 ή χωρητικότη;» ένφ τοΰ νέου άτμοπλοίου, τό όποϊον 
θά φέρρ τό όνομα «Ώκεανικός», τδ μήκος θά είναι 704 πο
δών, ήτοι μέτρων 214,50 καί ή χωρητικότης 17000 τοννων. I

Ο « Ωκεανικός» θά έφοδιασθ^Ι διά τριών καθέτων μηχα

νών τριπλεκτονωτικών, αίτινες θά κινώσιν ισαρίθμους έλικας, 
ή δέ ταχύτης αύτοΰ υπολογίζεται, δτι θά φθάσγι είς .27 μίλ- 
λια καθ’ ώραν θά καταναλίσκγ τόήμερονύκτιον 300 τόν- 
• ους γαιανθράκων καί θά ?χη άποθήκας, δυναμένας νά περι- 
λάβωσι 4000 τόννους. Ώς εΰδρομον βοηθητικόν θά έχη ά- 
κτϊνα ένεργείας άπαράμιλλον· διότι θά δύναται νά διανύση 
23000 μιλλια δια 12 μιλλίων. Ό «Ώκεανικός» επομένως 
θά δύναται νά έκτελέσγ τόν γύρον τοΰ κόσμου, χωρίς νά 
προτεγγίσν, ούδαμοΰ πρός άνανέωσιν τής καυσίμου ύλης- 
διότι τδ μήκος τοΰ γηίνου ισημερινού είναι 21000 μιλλίων.

Ό «Ώκεανικός» συναρμολογεϊται ήδη έν Μπελφάστ καί 
θά ήναι έτοιμος πρδς καθέλκυσιν Τδν προσεχή μήνα ’Ιανουά
ριον. Ναυπηγείται δέ διά λογαριασμόν τής άγγλικής έται- 
ριιας «While Star Line», ήτις διά τοΰ άτμοπλοίου τούτου 
θά κατισχύσσι είς τδν έπικρατοΰντα άνταγωνισμδν καί με- 
τκξύ τών εθνών τής ’Αγγλίας και Γερμανίας καί μεταξύ 
τών διαφόρων άτμοπλοίών. Διά του νέου άτμοπλοίου καί, 
άν ή ταχύιη; φθάσγ μόνον 25 μίλλια καί ούχί είς 27, ώς 
ύτολογίζεται, ό διάπλους τοϋ ΏκεανοΟ θά έκτελεϊται άντί 
5 ημερών, τά δύο άτμόπλοια τοΰ Κυνάο δέν έξετέλε
σαν αύτδν έλαττον τών 5 ημερών καί 20 ωρών.

Μέχρι τοθδε ή ’Αγγλία κατέχει τά σκήπτρα έν τώ άριθμφ, 
τφ μέγέθει καί τΐί ταχύτητι ού μόνον τών έμπορικών πλοίων, 
αλλά καί τών πολεμικών τοιούτων, φυσικόν δ’ ίπομένως εί
ναι νά μή έπιτρέψγ, όπως τήν ΰπερόάλτ; έτέρα ναυτική δύ- 
ναμις καί δή ή Γερμανία, ήτις μεθ’ ολας τάς τεραστίας 
προόδους της έν άπασι τοϊς κλάδοις ούτε τά κεφάλαια ούτε 
τήν αφθονίαν τών μέσων έχει ώς ή ’Αγγλία, θυσιάζουσα εκα
τοντάδας εκατομμυρίων έτησίως, ίνα διατηρΐί τήν ύπεροχήν 
έν τώ πολεμικφ ναυτ'.ζω ού μόνον κατά μιας ή δύο, άλλά 
καθ’ όλων όμοΰ ήνωμένων τών Δυνάμεων. Πολύπονς

*

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΦΙΛΙΑ
(Μ I Μ HSIX)

Ψϋχή σύ κλαίεις- οί όόθαλμοί σου είναι πλήρεις 
δακρύων, τά χείλη σου είναι ώχρά, ξηρά.

Ψυχή, σύ πάσχεις I
Διατί κλαίεις ; διατί πάσχεις ; Άλλά σύ δέν απο

κρίνεσαι· δκουσον έγώ είξεύρω τδν πόνον σον, έγώ 
γνωρίζω τήν ταραχήν σου, μοί· λέγουσιν οί όφθαλμοί 
σου : <έχω κάτι τι είς τήν. ψυχήν μου, τό όποιον συν
τρίβεται»· μοί λέγουσι τά χείλη σου : «διψώ διά φι
λιά, διατί δέν μέ ψιλεΐς ;»

Ψυχή, έγώ είξεύρω τόν πόνον σου, σύ γνωρίζεις 
τά φιλ’ά μου. Ό ύπέρτατος πόνος σέ φονεύει, τά 
φιλιά μου σέ φονεύονσι- έγώ δέν δύναμαι νά σέ φο- 
νεύσω, σύ δέν πρέπει ν’ άποθάνης, άλλά πρέπει νά 
ζης δι’ έμέ, διότι άνενσοΰ έγώ δέν δύναμαι νά ζήθω.

Μειδίασον, μειδίασον δυστυχισμένη άσθενής ψυχή*
Αλλά συ μένεις άλαλος, άφωνος καί θεωρείς μέ 

πόνον !
Βλέπω ήδη είς τά όμμάτά σου τό φως, τό όποιον ά- 

φανίζεται, θαμβοΰται· έπί τοΰ προσώπου σου διακρίνω 
τήν λαμπρότητα τοΰ αλαβάστρου, ή όποια μεταμορ- 
φούται· είς τάς κινήσεις τον σώματός σου ' παρατηρώ 
τήν δύναμιν έλαττουμένην. Είπέ μοι, ψυχή, σύ δέν 
έλπίζεις;

Άλλά σύ παρατηρείς καί λέγεις : «θέλω άψθονά τά 
χιλιάσου! ’Ακόμη τά φιλιά σου.»

Καί σΰ θά έχης τά φιλιά μου, άλλά τά φιλιά μου 
είναι θανατηφόρα καί θά σέ φονεύσουν. Sir θά έχης 
τας θωπείας μου, άλλ’ αί θωπεΐαί μου θ’ άπολήξόυν 
είς το νά σέ φονεύσωσι· σΰ θ’ ά.φεθης είσέτι είς τους 
τρέμοντας βραχίονάς μου, άλλ’ οί βραχίονες μου θά 
σέ σφίγγωσιν είς τήν περίπτυξτν τοΰ θανάτου.

Ψυχή, έγώ σέ έφόνενσα μέ τδν Έρωτά μου !

Η ΦΪΪΙ2

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μεταξύ φόβου καί τόλμης I έλπίδος καί. έρωτος ! 
' Είναι, λέγουσιν,η καλλίτερα στιγμή τοΰ βίου ! άλλ’ 
όποια αγωνιώδης καί τρομώδης στιγμή ! ’Αγαπά, γνω- 
ρίζουσα δτι άνταγαπάται, προεκλήθη, διότι δέν ήδυ- 
νηθη. έπί πλέον νά ύποκριθη αδιαφορίαν, οί όφθαλμοί 
της τέλος έπροδόθησαν καί έδέχθη εκείνου τήν δήλω- 
σιν, όφείλουσα ήδη νά τω άπαντήση καί διά της χει- 
ρός έπισφραγήση δτι είναι ίδική του.

Καί σκέπτεται ηδη άδημονοΰσα τί νά τω γράψη.
«“Ότι τόν αγαπά ; »
Ά, είναι πολύ τολμηρόν καί άτοπον διά κόρην, διε- 

λογίζετο·
”Ότι δέν τόν άγαπα I»
Ά, δέν είναι αληθές, άφοΰ ήδη τώ τό έδήλωσε διά 

τών τρόπων καί διά τών όφθαλμών της.,
Άλλά τί νά κάμη λοιπόν ; καί αμφιταλαντεύεται 

οκεπτομένη μεταξύ άποφάσεως καί ύπεκφυγής.
Πρός στιγμήν, νομίζει, δτι δύναται να, σιωπήσηκαί 

ούτω ν’ άναβάλη τούλάχιστον τήν τολμηράν άπόφασίν 
της, ήτις, τίς οίδε, ούνατατ νά τήν ριψοκινδυνεύση, 
δτι μόνη ή σκέψις, δτι τούτο δύναται νά τόν δυσαρε- 
στήθη καί νά τήν μισήση, αναγκάζεται ν’ άποφασίση-

Άλλά τί νά τώ γράψη ; διελογίζετο.
«Σ’ αγαπώ ;» .
— Ώ, δχι, δέν δύναμαι, ελεγε, είναι πολύ μεγάλη 

θυσία καί ύποχώρησις αλόγιστος.
«Δέν σ’ αγαπώ».
— Καλλίτερον τούτο, μοί φαίνεται, είτα έσκέφθη, 

διότι θά μοί ζητήση τόν λόγον καί περισσότερον θά 
μέ φοβηθμ, θά μέ οεβασθη καί ίσως δι’ έμέ θά κλαύση. 
Άν δέ θυμώση

Αι, τότε έγώ θά κλαύσω' καί τότε θά μέ έννοήση.
Καί έγραψεν αμέσως:
— Δέν σ’ άγα’πώ . . φίλε, διότι θέλω νά σέ λησμο

νήσω, διότι δέν δύναμαι ν'αγαπήσω-
’Εκείνος δμως δέν έθλίβη, εννόησε καλώς τήν ά.- 

θώαν καρδίαν της, τήν έπλησίασε καί μόλις τόν είδεν, 
αύτη έκλαυσεν .... ’Ροβς.

ΕΠ1ΤΗΜΗΣΙΣ ΑΓΓΛΙΔΟΣ

■ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Άγγλίς λογία, συγγραφεύς βιβλίων διδακτικών, είδικώς 
ένασχολουμένη περί τά παιδαγωγικά καί είς άριστοκρατικήν 
άνήκουσα οικογένειαν, έδημοσίευσεν όν τινι τών πονημάτων αύ
τής αύττηροτάτας πρδς τάς Άγγλίδας νεάνιδας Επιτιμήσεις, 
έξ ών ούχί άνωφελή κρίνομεν τήν παράθεσιν τών έπομένών··

«Προσφιλείς μοι κόραι !
Ή άνατροφή, ή» λαμβάνετε δεν είναι άνατροφή χρήσιμος 

πρδς τδν έγγαμον βίον ! δέν είναι άνατροφή κατάλληλός ποδς 
τδν οικιακόν βίον. ος πέπρωται ύμϊν.

«Προσφιλή μοι κοράσια ! τί γινώσκετε περί μαγειρικής- 
υμείς αί γινώσκουσαι τοσαΰτα περί τής έν τοϊς ταλονίοις συμ
περιφοράς ; τί γινώσκετε περί τής καλήφ ή κακήί ποιότητος 
τών έδωδίμων, περί τοΰ ύγιεινοτέρου, οίκονομικωτέρου καί τε- 
χνικωτέρού τρόπου τής παρασκευής αύτών, περί τής διευθε- 
τήσεώς,. εύκοσμίας, καθαριότητας καί τάξεως τοΰ ο?κου κα: 
τών έν αύτφ, ύμεϊς αί τοσοΰτον λεπτολογοΰσαι περί τοΰ ίμα- 
τισμοΰ, περί τής κόμης, περί τοΰ κόσμου καί τών κοσμημάτων 
υμών ; Ποΰ γυμνάζετε τδ σώμα υμών, ύμεϊς αί έξηπλωμέναι 
πάντοτε έπί τοδ σορΛ.. x

«Ομιλώ πρδς ύμίϊς έν ειλικρίνεια.
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«Σπουδάσατε . όλιγωτερον κληδοκύμβαλον καί μάθετε 
τούλάχιστον νά πκρασκευάζητε μόναι έν γλύκισμα.

«"Εχετε πλείονα ειλικρίνειαν έν τοϊς τρόποις καί τοϊς λόγοις 
υμών καί ήττονα σεμνοτυφίαν.

«Τρώγετε κάλλιον καί σφίγγετε τή» μέσην υμών όλι- 
γώτερον.

«Ό ! πόσον προτιμώ τάς φαιδράς ΐκείνας καί άγαθάς κό
ρας, αίτινες λάμπον έχουσαι τό δμμα,ραδινάς τάςπαρειάς καί 
άσφιγκτα τά στέρνα, γινώσκουσι νά κόπτωσι και ράπτωσι 
τάς έσθήτάς των, νά έμβαλόνωσι τά ίμάτιά των, νά διορθώ- 
νωσι τάς κνημϊόας των, νά θέτωσιν εις κίνησιν τάς χύτρας, 
τάς έψάνας καί τούς λέβητας, νά άμέλγωσι τάς δαμάλεις, .νά . 
παχύνωσι τάς χήνας, νά κόπτωσι τά ξύλα, νά θηρεύωσι τήν 
άγρίαν νήσσαν, καί αίτινες ούχ ήττον γινώσκουη νά συμπερι- 
φέρωνται καλώς έν τοϊς σαλονίοις. $

«Άλλ’ ύμεϊς,αί προσποιούμεναι ^ο^ΠαταγΙα^ 
αί ποοσποιούμεναι μορφασμούς άλαζονείας καί σεμνοτυφίας, αί 
έχουσαι όσφύν σφηκδς καί χρώμα μόλυβδου, ύμεϊς αί ίολοφο- 
νοΰσαι τήν μουσικήν, άκρύραστοι άναγνώστριαι μυθιστορημά
των καί διηγημάτων άπρεπών, αιχμάλωτοι τής μόΛεσ καί 
τέκνα τής οκνηρίας, νομίζετε, δτι τά πέλματα τών.ύποδη- 
μάτων σας, τά ώς χάρτης λεπτά καί αί έκ μετάξης έσθή- 
τες υμών έπέχουσι τόπον αξίας Ατομικής ;

«Όχι, όχι, δέν εύρίσκω παρ’ ύμϊν συζύγους καί μητέρας 
έπαξίας τής γηραιάς’Αγγλίας !»

Έάν διά τάς Άγγλίόας λέγει ταΰτα ή αυστηρά Άγγλίς 
παιδαγωγός,1 τί άοα θά έλεγεν, έάν καί άλλαχοΰ έστρεφε τό 
βλέμμα καί τόν όξύν αυτής κάλαμον ;.....

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
»

Νέος τις κάτοικος τών ’Αθηνών, θέλων νά έχη καθαρόν 
,,γάλκ,ίκάςτη'κ-'πρωίαν, λίγη ^ιρός τον γαλακτοπώλην τον

— Πόσον θά μ,οί πωλ^ς τή» όκάν Το γάλα ίτου
— Όγδοήκοντα λεπτά, τήν όκαν. , . .
___ Καλώς, άιςήντησεν ό κάτοικος, θά στελλω τόν υπηρέ

τη» μου νά λαμβάνγ ,τό γάλα.
— Καλώς, θά τοΰ τό δίδω μίαν δραχμή» τήν όκάν.
— Πολύ καλά, έπανέλαβεν ό κύριος, άλλά θέλω γαλα 

καθαρόν, πολύ καθαρόν δέν επιθυμώ νά εχη ύδωρ.
— Τότε θά σάς τό δίδω μίαν καί είκοσι τήν όκάν.
— Καλώς μία καί «έκοσι, άλλά θά τό άμέλγης ενώπιον 

τοϋ ύπήρέτου μου.
— Καλώς, άλλά τότε έχει μίαν δραχμή» καί ήμί«ιαν, 

τήν όκάν.
— Έχει καλώς, έπανέλαβεν ο κύριος, άλλά θ’ άφινγις τόν 

ύπηρέτην μου νά άμέλγ») ό ίδιος τή» άγελάδα.
— Ώ ! τότε έχει δύο δραχμάς ή οκά, άπεκριθη άπαιτη· 

τικώς ό γαλακτοπώλης·

"Εν τινι ίπποδρομίφ είς γελωτοποιός μεταξύ άλλων παι- 
γνίων παρουσίασεν είς το κοινόν καί μικρόν κΰνα, 'βστις, ως 
ποοςιδοποίησεν, έχει καλώς διδαχθή νά παίζρ κλειδοκύμ
βαλού.

—τ· Άζόρ, τώ λέγει, θέλομε» νά μάς παίξης μίαν πόλκαν. 
Καί ο μικρός κύων βλος ζωηρός καί εύκίνητος πηδά έπί τοΰ . 
κλειδοκύμβαλού, δπερ άρχίζει ν’ άνακρούτρ ώραιοτάτην εδ- 
στροφον πόλκαν. 1

Πλήν ένίρ έπαιζε καί ό κόσμος έθαύμαζε τόν κΰνα, αίφνης 
ποντικός τις έξελθων πεφοβισμένος έκ τοΰ κλειδοκύμβαλού 
ήβξατο νά φεόγτ), δτε ό ήμέτερος κλειδοκυμβαλιστης, ίδών 
αύτόν, άφήκε' τήν θέσιν του καί έτρεξε κατόπιν του, πηδών 
καί ύλακτώ». .

Ό κόσμος έγεινεν άνάστατος, άλλά πρός^έκπληξιν πάντων 
τό κλειδοκύμβαλο» έξηκολούθει νά παιανίζρ μόνον του. .

I Ό κόσμος τότε έστράφη πρδς τδ κλειδοκύμβαλο» καί ό

ι
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κυων έπανήλθεν είς τήν θέσιν του, άλλ’ ήτο πλέον άργά,. διότι 
πάντες ήννόησαν, δτι τδ κλειδοκυμδαλον ητο μηχανικόν χαι 
επαιζεν άφ’ εαυτοί».

t

Ntt

Ό Αυτόκράτωρ τής Σινικής δέν δίδει φαίνεται έμπεστο- 
βύνην είς τούς Ιατρούς του· ένώ δέ ποτέ τφ διηγούντο περί 
των ιατρών τής Ευρώπης και τών σπουδαίων αύτών Επιχο
ρηγήσεων, άπεκρίθη:

— Έγώ εχω σύστημα πολύ άπλούστερον. Διατηρώ παρ’έ- 
μοί τέσσαρας ιατρούς, οδς άδρο'τατα πληρώνω καθ’έόδομάδα. 
Άλλά, μόλις άσθενήσω, τοϊς άφαιρώ τά επιδόματα αύτών, 
μέχρις 0του εντελώς ίαθώ. Τοιουτοτρόπως ευρον τήν ησυχίαν 
μου καί τήν άσφάλειάν μου, διότι ουτω καί καλώς μέ περι
ποιούνται άαι μεγάλως κήδονται περί τής ταχείας θερα- 

“ πείας μου·

Όταν γυνή παρακμάσασα, δέν έχει πλέον νά ε’λπίσρ άπο 
τά προσφερόμεναείς τδ νεάζον κάλλος εγκώμια,τότε ζητεί νά 
έγκωμιάζηται,προσποιούμενη οτι θέτει έαυτήν είς τάζιν πολύ 
κατωτέραν, παρ’ ίσον τή πρέπει. ΈκεΕναι αί έκφράσεις της- 
άκρας ταπεινοφροσύνης, μήν άμφιδάλλετε, ότι άποδλέπουσι 
τδ έναντίον.Ούδένα άπατα: ό ταπειιούμενος ύπέρ τδ δέον· καί 
δύναται τις νά πιστεύσγ,είς πάντα, όχι όμως και είς τήν ει
λικρίνειαν αύτής· ή συνειθιβμένη νά κολακεύηται, προτιμά να 
κακολογώ αυτή έαυτήν,παρά νά λησμονίται άπό τούς άλλους, 
αί τοιαΟται, ένφ γελώσιν, ή καρδία των είνε περίλυπος,ή δϊ 
χαρά των τελευτή είς θλίψίν. Ρεπ.

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Γ<,

.1 .

Ή έργαβία μάλλον τών ηδονών ίάται τήν ά··ίαν.

Βέλτιστου κόι κάκιστον πάντων τών ζώων ο άνθρωπος.

S
Κράτιστος τοδ ίσχυροτάτου ό λόγος.

5 ·
Άρίστη τοΟ νοός ήμών χρήσις, ή πρός αυτόν δυσπιστία

±
Μάθε σιγάν ή σιγής κρείττω λέγειν.

Α
Ό δύσπιστος νομίζει, ότι πανταχόθεν παγιδεύεται.

' £
Ο δύσπιστος έστιν άφιλος.

6
Ό πρώτος κρίνων οΓκοθεν,φοδεϊται τούς άνθρώπους· <5 δεύ

τερος φρονών κακά περί αύτών, όλίγον προσδοχ^.

Δυσπίστει πρός τούς θεράποντες, διότι ούδέν» ίχουσι χεί
ρον» Εχθρόν ή δεσπότην.

Ή μίξις καλών καί κακών διέπει τόν κόσμον.

Ή μνήμη τών κακών είς μακράν διαμένει, ή δέ τών αγα
θών ταχέως εκλείπει.

Ό φρόνιμος άνθρωπος οΐκονομιί πάντα τόν χρόνον και τούς 
λόγους αύτοΰ.

£
Ό άνθρωπος μέν κινείται, άλλ’ ό θεός αυτόν άγει.

&

Τυφλός τυφλόν οδηγεί.
£

Άμα παρεκτραπέντες τοΟ καθήκοντος, πολλάκις άποπλα · 
νώμεθα.

Αί αυτόματοι κλίσεις ούδέποτε άπατώσιν.

Κράς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

52. Ύ/ή/γαι. 

Άνθρωπος είμαι χαί μισώ 
πολύ τήν κοινωνίαν, 
μετά πόθου δε ζητώ 
χάος καί έρήμίαν.

Άν δ’ Εν τώ μέσφ μου γράμμα 
φίλτατέ μοι άφαίρέηης 
Κ’ άντ’ αΰτοΰ άλλο προσθέσης

, μεταβάλλομεν έν τώ άμα, 
' κι’ άστήρ γενναίος θά γινώ 

χι’εΐς μέγα σπήλαιο» θα ’μβώ.

35· Αίνιγμα·.
Μελανόν τό χρώμα εχω 
πάντοτε πλησίον μ’ Εχεις 
και αν κάθεσαι καί S» τρέχης. 
Άν τό πρώτον τρίτον θέσης 
και τίν τόνον μετάθεσης 
ζώον θά γίνω πτερωτό». .· 
νόστιμο» χαί ώδιχόν. 
Πλήν πάλι» αν θέλησης · 
κράτος νάμε καταστήσης 
τα μεσαία σίγμα βγάλε 
κ’ άντ’ αυτών Εν γράμμα βάλλε.

Atfdeif τών έν τφ νπ*  άριθ. <3 φύλλα» 
Αινιγμάτων.

28. άίπγμα. Πόρος—Ορος.

δ κ. Διον. Λάσκαρης έχ Πατρών, ή δεσποινίς 
έκ Τριπόλεως, ή δεσποινίς Ζωή θεοτοχάχη έκ 

δ κ. Ν. Φαρσής έξ Αλεξάνδρειάς.

29. Αίνιγμα. "Ερμής—δνος—Έρμιύνη.

’Ελυσαν αύτό’ δ χ. Διον. Λάσκαρης Εκ Πατρών, ή δεσποινίς 
Ζωή θεοτονάχη έχ Σωζουπόλεως, b χ. Δημ. Σχαλιστήρης έξ Α
θηνών καί δ κ. Ν- Φαρσής έξ Αλεξάνδρειάς.

“Ελυσαν αυτό’ 
Μαρία Καλημέρη 
Σωζουπόλεως χαί

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ|ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΧ,,

Ρ. Γ. Β i rm a. Συνδρομή σας έλήφβη. Άπόδειξις μετ’ άριθ- 
μιώ λαχείου σας εστάλη υμΐν ταχυδρομικώς.—A. Β. Λενχάόα. Καί 
δεύτερα Επιστολή έλήφθή. Σας άπηντήσαμεν. — Δ. Σ. Με,Ιίεην, 
Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Τό Εν έδημοσιεύθη. Άνα
μένομεν νιωτέραν σας.—Γ. Σ. Mavaoipav. Νεωτέρα Επιστολή έλή
φθη. Διδασχάλισσαν άπεστείλαμεν. Έλπίζομεν ευχαριστηθείτε. Ά
ναμένομεν ειδήσεις σας.—Δ. Κ. Π. Πύργον (Βουλγαρίας). Δελτά- 
ριον έλήφθη. "Εχει καλώς, άναμένομεν έπιττολήν σας. Εύχόμεθα 
φίλω ταχεία» άνάρρωσιν. — Ν. Γ. ΣισιΑβιον. Ζητούμενου φύλλον 
οαι άπεστείλαμεν, ευχαρίστως έκ νέου.—Δ. Κ. Σϊροτ. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου ταχυδρομικώς. Ευ
χαριστούμε».—Μ. Χ· ΣΠροτ. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν 
ταχυδρομικώς—Γ Π. /λάτρας. Έπιστολαί σας έλήφθησαν ώς καί 
αχλάδια καί σάς ευχαριστοίμεν. Ελυπήθημεν δια συμπεριφοράν 
συνοδού.—Ν. Μ. Άάείάτόρειατ. .Σύνδρομα! έλήφθησαν. 'Αποδεί
ξεις μετά λαχείων έστάλησαν υμίν. Εΰχαριστοϋμεν·—Κ. Β. Κιον 
οταντιΤούποΛιν. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις, μετ’ αριθμού 
λαχείου σας Εστάλη ύμϊν ταχυδρομικώς.—Ο. Π. ίλατραο. Συνδρομή 
σας ώς και ήμετέρου φίλου έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. ’Αποδεί
ξεις μετά λαχείων έστάλησαν προχθές ταχυδρομικώς.—A. Β. Λ£«- 
ινάήνητ. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Ταχυδρομι
κώς γράφομεν. — Μ. Σ. Όόησσότ. Συνδρομή . έλήφθη. Άπόδειξις 
μετά λαχείων στέλλεται ταχυδρομικώς.

‘X» εοΰ tvxofpayehv ffapatrxevH Λεωνη.


