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ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ! ΠΡΟΟΔΟΙ
καί Α νρηόιμότης τοΰ θερμόν.

Ό Γάλλος S.Grandeau γεωπόνος βδημ-ο— 
σίευσεν εσχάτως την ακόλουθον περεσπού- 
δαστον πραγματείαν περί γονεμοποιήσεως 
τοϋ εδάφους.

Κατά τον παρόντα χρόνον,διά τών μέ
σων τής ένεργείαςάτινα έκληροδότησεν ήμίν 
ή επιστήμη καί ή βιομηχανία, πάσαι αί 
γαίαι,τών οποίων ή φυσική κατασκευή επι
τρέπει τήν άροσιν,καθίστανται εύφοροι. Ή

οέ μεταβολή τών άγονων γαιών είς γονίμους, δέν προσκρούει 
πλέον εΐς ανυπέρβλητα εμπόδια, δπως άλλοτε, ένεκα τής 
έλλείψεως τεχνικών γνώσεων, τής άνεπαρκείας τών μέσων 
τής γονιμότητος, τής άτελείας τών γεωργικών έργαλείων κτλ.

Πέρυσι, λέγει δ κ. Grandeau, εδωκα τρανότατον δείγ
μα τής γονιμοποιήσεως γαιών, αίτινες ε’μενον άγονοι καί αΐ- 
τινες νΰν άποφέρουσι δημητριακούς καρπούς δμοίους τών μάλ
λον πεφημισμένων γαιών. Έξέθηκα άλλοτε τρόπους τινάς καλ
λιέργειας,καί είδικώς διά τοΰ θέρμου (λούπινού), δι’ούμετε- 
σχημάτισα έδαφος άγονον είς γήν εύφορωτάτην,ήτις παράγει 
σήμερον 20 έως 25 έκατόλιτρα σίτου καί200 έ'ως 250 εκατό- 
λιτρα γεωμήλων. Ή εΰρεΐα μελέτη τής καλλιέργειας τοϋ λού
πινού, εΐς ήν ένέκυψεν δ δόκτωρ Schultz προ τριακονταε
τίας, εφερεν εΐς φώς γεγονός σπουδαιότατον καί δλως άπροσ- 
δόκητον. Τά πειράματα κατέδειξαν, δτι τδ' φυτδν τοΰτο, 
έχον βαθείας τάς ρίζας, εισδύει είς τδ έδαφος είς μέγα βά
θος (0,80—1,10 τοϋ μέτρου). Μετά τήν συλλογήν δέ τοϋ 
υπέρ τό έδαφος μέρους τοϋ φυτοϋ τούτου, αί ρίζαι αύτοϋ ση- 
πόμεναι άφίνουσιν ύπό τήν γήν, καθ ’ δλον τό πάχος αυ
τών έντομάς, αϊτινες σχηματίζουσι μικρούς σωλήνας εΐς τούς 
δποίους είσδύουσιν αί ρίζας τών φυτών, άτινα διαδέχονται 
τά λούπινα. Ή σημαντική αύ'τη έπέκτασις τών ριζών ύπό 
το έδαφος, εΐς ζώνην πολύ περισσότερον έφωδιασμένην υδα- 
τος άποτότής έπιφανείας στρώμα,έχει ώς άποτέλεσμα,κατά 
τά έτη τής ανομβρίας, νά παρέχη εΐς τά φυτά τό ύδωρ, δπερ 
ελλείπει αύτοίς, καθότι αΐ πλεΐσται τών ριζών αύτών εΐσχω- 
ροϋσιν είς τάς εντομάς, άς έχουσιν άφίσει αΐ ρίζαι τών λού
πινων.

Τό 1893, δπερ ήτο έτος καταστρεπτικόν ένεκα τής α
νομβρίας, κατεδείχθη καταφανώς ή παρατήρησις τοϋ κ. 
Schultz επί τής ίδιότητος τοϋ λούπινού, διότι τά έν Lupitz 
κτήματα άπέβησαν γονιμότερα. Τά ύποδειχθέντα δέ ύπό τοϋ 
κ. Schultz φαινόμενα,έβεβαιώθησαν αύθεντικώτερα καί ύπό 
τών δοκιμών, άς θέλω αναφέρει. Πριν ή δμως καταδείξω 
ταϋτα,θέλω έκθέσει ενταύθα τά σπουδαιότερα μέρη τών πει
ραμάτων, άτινα είχον ύπ’δψει μου.

Ό κ. Schultz είχε διαιρέσει είς δύο μέρη τμήμα γής 
έπιφανείας 15 εκταρίων. Τό έν τών μερών τούτων, Α, είχε 
φυτευθή κατά τό 1892 διά βρίζης, τήν όποιαν διεδέχθη ή 
καλλιέργεια λούπινού, δπερ ΐσπάρη εύθύς μετά τήν συγκο
μιδήν τής βρίζης. Τό δέ έτερον, Β,έφυτεύθη κατά τδ 1892 
διά σίτου. Τό 1893 καί ΐά δύω μέρη έφυτεύθησαν διά γεω

μήλων, εΐς άμφότερα δέ ειχον θέσει προηγουμένως τήν αύτήν 
ποσότητα όρυκτοϋ λιπάσματος. Τνα έξισώσωσι δέ τό λίπα
σμα τοϋ άγροϋ Α, έρριψαν έπί τοϋ άγροϋ Β ποσότητά τινα 
κοπρίας (20000 χιλιόγραμμα καθ ’ έκτάριον) ύπολογίσαν- 
τες κατά τρόπον, ώστε οί δύο άγροί νά έχωσιν ακριβώς 
τήν αύτήν ποσότητα λιπάνσεως πρό τής φυτείας τών γεω - 
μήλων. Τό ε'αρ τοϋ 1893 ώργωσαν τά 15 εκτάρια είς βά
θος 40 έκατοστομέτρων, άφοϋ διέσπειρον έφ ’ όλης τής έπι
φανείας καί έτέραν ακόμη κοπριάν, έκ 4 έκατολίτρων άπε- 
ςηραμένου αίματος (καθ’ έκτάριον). Ή καλλιέργεια συνε
πώς τών γεωμήλων έγένετο έπί δμοειδοϋς έδάφους, οργωθέν- 
τος κατά τόν αύτδν τρόπον καί ύπό τάς αύτάς συνθήκας, 
δπως καταστή έξ ίσου γόνιμον. Ή μέση διαφορά μεταξύ 
τών δύο μερών τοϋ έδάφους ήτο ή προγενεστέρα καλλιέργεια, 
έν τώ Α τοϋ λούπινού, άφήσαντος ύπό τδ έδαφος τάς έντο
μά; τών ριζών του, ένφ έν τώ Β μόνον ή φυτεία τοϋ σίτου 
προηγήθη τής τών γεωμήλων.

Ή τοϋ Α, ένθα προϋπήρχε τδ λούπινον συγκομιδή ήτο 
23,000 χιλιόγραμμα, καθ’ έκτάριον ένφ ή τοϋ Β ήτο μό
νον 14,640 χιλιόγραμμα. Τδ ύπερβάλλον δθεν τής παρα
γωγής, δπερ άποδοτέον εις τήν παρουσίαν τοϋ λούπινού, 
είναι 8720 χιλιόγραμμα, αναλογούν είς αύξησιν έσοδείας 
κατά 59 0)θ. Συγκριτική καλλιέργεια βρίζης, ύπό τάς αύ
τάς συνθήκας γενομένη, έδωκε τά εξής αποτελέσματα: Βρί
ζα, μετά τό λούπινον 18 μετρικά έκατόλιτρα καθ’ έκτά— 
ριον: Βρίζα, μετά τά γεώμηλα, 8 μετρικά έκατόλιτρα, 
ήτοι πλεόνασμα 10 μετρικά έκατόλιτρα, δηλ. 125 °)q.

Πρό τοσούτων σπουδαίων αποτελεσμάτων, έσκέφθην, οτι 
δοκιμή έμβολίμου καλλιέργειας λούπινού, εΐς πυριτικόν ί- 
δαφος έντελώς άγονον, τοϋ πάρκου τών Πριγκίπων, ήθελε 
παρουσιάσει πραγματικόν ενδιαφέρον. ’Ιδού δέ τίνι τρόπφ 
προέβην.

Ό πρός πειραματισμόν άγρδς ητον έσπαρμένος κατά το 
1895 έκ βρώμης. Τήν έπομένην τής λήξεως τής συγκομι
δής, τήν 25 Ιουλίου, έγένετο ή έκκαλάμισις καί αΐ κα- 
λάμαι παρεχώθησαν. Τήν 3 Αύγούστου, έσπείραμεν, έπί 
έδάφους ίσοπεδωθέντος διά κυλίνδρου, μίγμα λούπινού κίτρι
νου, λούπινού λευκού καί χειμερινών πίσων, ύπό τήν εξής 
άναλογίαν καθ’εκάτρεον.

Λούπινα λευκά . . . . . 75 χιλιόγραμμα
Λούπινα κίτρινα........................ 75 χιλιόγραμμα
Πΐσά χειμερινά . . . . . 56 χιλιόγραμμα

Τδ δλον 206 χιλιόγραμμα
Ή προσθήκη τών πίσων εΐς τά λούπινα έγένετο ί'να καλυ- 

φθή έντελώς τδ έδαφος ύπό τών φυτών, τοϋ άπο τών λού
πινων κενοϋ τόπου συμπληρουμένου ύπό τής δασείας βλα- 
στήσεως τών πίσων. Τδ μίγμα τούτο έσπάρη είς γραμμήν· 
τδ λούπινον έσπάρη ούχί πολύ βαθέως, είς 2 εκατοστόμε
τρα περίπου, όπου άρκει άπλή διά ξύστρου ή λίσγου έργασία 
δπως παραχωθη. Τήν νύκτα τής 2ας πρός τήν 3ην Αύγού
στου έβρεξεν άφθόνως· ή σπορά λοιπόν έγένετο ύπο τούς καλ- 
λίστους δρους.

Τήν 6 Αύγούστου, ήτοι τρεις ημέρας μετά τήν σποράν, 
τό λούπινον ύψώθϊ) όλίγον είς πολλά μέρη· τήν 12, ή βλά-
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ΰτηαις ήτο τελεία καί δμοιόμορφος καθ ’δλην τήν έκτασιν. 
Παρά τήν μεγάλην δέ ανομβρίαν, ήτις έπεκράτησε κατά τδ 
δεύτερον δεκαπενθήμερον τοϋ Αύγούστου καί καθ’ολον τον 
Σεπτέμβριον του 1895, τά λούπινα άνεπτύχθησαν καλώς, 
ήνθουν κατά τον ’Οκτώβριον, ΐμετρουν οέ ύψος 60 ερς 80 
εκατοστόμετρων.

Διάνά βεβαιωθώμεν ε’ις ποιον βάθος ειχον φθάσει αί ρί· 
ζαι τών λούπινων, άνωρύξαμεν λάκκον εΐς βάθος 1,10 μέ
τρου, και εϊδομεν δτι ή κυρία ρίζα έφθανε μέχρι 1,05 μέτρου 
ύπδ τδ έδαφος. Ή τε κυρία ρίζα και αί μικραί ησαν πλή
ρεις κονδύλων.

Κατά τήν έν Lupitz μέθοδον, άφήκαμεν τήν συγκομιδήν 
μέχρι τοϋ έαρος. Πρδς τδ τέλος δέ τοϋ Φεβρουάριου και τάς 
άρχάς Μαρτίου «καλύψαμεν διά σκαπάνης τά άπομείναντα 
στελέχη τών λούπινων. Τήν 18 ’Απριλίου 1896 ολος δ α- 
γρδς. έφυτεύθη διά γεωμήλων τής 'Ολλανδίας είς διαστή
ματα 50—60 εκατοστόμετρων. Ή ανομβρία, ήτες επικρά
τησε κατά τδ έτος τοΰτο, άπδ τοϋ ’Απριλίου μέχρι τοϋ 
’Ιουλίου, ήτο ευνοϊκός 3ρος διά τά πειράματα. Κατά-μέσον 

δρον, άπδ τοΰ ’Απριλίου μέχρι τοϋ ’Ιουλίου πίπτει βροχή 
έν.Παρισίοις 248 χιλιοστομέτρων. Κατά τδ 1896, τήν 
αύτήν εποχήν ή βροχή έφθασεν είς ΰψος 178 χιλιοστομέτρων, 
ήτοι 70 χιλιοστόμετρα δλιγώτερον τοϋ μέσου ορού. Ή επιρ
ροή λοιπόν τοΰ λουπίνου έπί τής φυτείας, ήτες διεδέχθη 
αύτό, σχετικώς πρός τήν γενομένην αυτφ προμήθειαν δδα- 
τος, έπρεπε νά είναι έπαισθητή, έάν είς τδ πάρκον τών 
Πριγκήπων συνέβαινεν, ο,τι συνέβη έν Lupitz.

Ιδού πώς διετέθησαν τά τών πειραμάτων τών προωρι- 
σμένων διά τήν βεβαίωσιν.

Δύο τμήματα,τοϋ προς πειραματισμόν άγροϋ, περιφέρειας 
150 τετραγωνικών μέτρων χρησιμεύουσιν άπδ τοϋ 1861 ώς 
δείγματα τών διαφόρων δοκιμών. Σκαφέντα βαθέως, έκτοτε 
έδέχθηίαν τήν αύτήν καλλιέργειαν μέ δέ τά λοιπά τμήματα 
τοϋ άγροϋ· έκαστον τών δύο τούτων τμημάτων, δεηρέθη εις 
δύο μέρη, κατά την έποχήν τής σποράς τοϋ λουπίνου, τον 
Αύγουστον τοϋ 1895. Τδ tv τών μερών τούτων έσπάρη διά 
τοϋ μίγματος τοϋ λουπίνου καί τών πίσων, δπερ .έχρησί· 
μευσε καί διά τήν σποράν καί όλου τοϋ δοκιμαστικού1 άγροϋ· 
τά λοιπά τών δύο τμημάτων μέρη δέν έσπάρησαν δι’ 
δσπρίων. Άπδ τής βλαστήσεως δέ μέχρι τής συγκομιδής ή 
άνάπτυξις τών γεωμήλων τών δύο τμημάτων διέφερον έπαι- 
σθητώς. Τδ χρώμα τών φύλλων καί τών στελεχών ήτο 3- 
αοιον, άλλά τά γεώμηλα τών μερών ένθα προϋπήρχον λού
πινα, έλαβον άπό?τό τέλος τοϋ ’Ιουλίου, έποχήν τής ανώ
τατης ξηρασίας τοϋ έτους έν τφ δάσει τής Βουλόνης, άνά- 
πτυξιν καί δύναμεν μαρτυρούσας αφθονίαν υδατος ύπδ τό έ
δαφος, έν άντιθέσει πρδς τά γεώμηλα τών μερών ένθα δέν 
προϋπήρχον λούπινα καί άτινα έοείκνυον καταφανώς την 
έλλειψιν υδατος.

Ή συγκομιδή έγένετο τήν 8 Σεπτεμβρίου,Ιδού δέ τό άπο- 
τέλεσμα : Τό μέρος τών δύο τμημάτων, 3που ή καλλιέργεια 
τών λούπινων προηγήθη τής τών γεωμήλων, άπεφερεν 143 
χιλιόγραμμα βολβού; γεωμήλων,τοΰθ ’ δπερ αντιστοιχεί πρός 
10,850 χιλιόγραμμα καθ’έκτάριον. Τά άνευ λούπινων μέρη 
έπέφερον μόνον 110 χιλιόγραμμα, ήτοι 7135 χιλιόγραμμα 
καθ’ έκτάριον. Τό περιπλέον λοιπόν τής παραγωγής ύπό τήν' 
επήρειαν τοϋ λουπίνου ήτο 3,715 χιλιόγραμμα, ήτοι 
52 0)θ περίπου.

Τήν 12 Νοεμβρίου έσκαψαν καθέτους λακκίσκους,πλησίον 
μιάς γραμμής γεωμήλων φυτευθέντων .έπι λούπινων, και 
όβεβαιώθησαν περί της ύπάρξεως τών σωλήνων τών ύπδ τών 
ριζών τών λούπινων παραχθέντων. Οί σωλήνες ούτοι περιεϊ- 
χον, είς βάθος 60 έως 70 εκατοστόμετρων, άπειρους ρίζας 
γεωμήλων. Είς τήν άνευ λούπινων γήν δέν εύρέθησαν ρίζαι 
γεωμήλων κάτωθι τών 30 έως 35 εκατοστόμετρων.

Τά πειράματα λοιπόν τοϋ πάρκου τών.Πριγκήπων επιβε
βαίωσαν τά τοϋ Lupitz.

Ή φυσική ενέργεια ή πηγάζουσα έκ τής διεισδύσεως τών 
ριζών τών λούπινων εΐς μέγα βάθος, πιστοποιείται καθαρώς 
ύπό τών δοκιμών τούτων, ώ; καί ύπό τών τοϋ κ. Schultz, 
έχει δέ ώ; συμπέρασμα τήν σπουδαίαν. αύξησιν τής παρα
γωγής.

Προτρέπομεν δθεν τούς καλλιεργητάς τών αμμωδών γαιών 
τής ήμετέρας χώρας, νά δοκιμάσωσι τήν έξ ύπαμοιβής καλ
λιέργειαν τών άνωτέρω, ώς καί τών δημητριακών καρπών. 
Έάν τό έτος ήναι άνομβρον, ή παραγωγή θέλει αύξήσει 
μεγάλως, έάν δέ βροχαί άρκιταί καταστήσωσι άνωφελή την 
παρέμβασιν τοϋ λουπίνου, ή άφθονία τοϋ άζώτου, ήτις θέ-, 
λει έπέλθει έκ τής ύπάρξεως τοϋ οσπρίου τούτου, θέλει κα
λύψει τήν προσγενομένην έκ τής σποράς τοϋ λουπίνου 
δαπάνην. . .

Είναι γνωστόν, δτι τδ λούπινον, τοσοΰτον πολύτιμον διά 
τήν καλλιτέρευσιν τοϋ πυριτικοΰ έδάφους εΐς άζωτον, δέν 
προοδεύει ποσώς εΐς τό ασβεστώδες έδαφος. Τίνα δέ ποσό
τητα άσβέστου πρέπει νά ένέχη γή τις, ΐνα βλάστηση έπί 
ταύτης λούπινον ; Τό λίαν ενδιαφέρον τούτο τούς γεωπόνους 
ζήτημα δέν διηυκρινήθη είσέτι άκριβώς. Ό δέ κ. Heinrieh, 
Διευθυντής τοϋ γεωργικού σταθμού τής Rostock, έδημο- 
σίευσεν έπί τοϋ αντικειμένου τούτου το άποτέλεσμα τών πει
ραμάτων του, τά οποία δρίζουσεν άκριβώς τά ύπάρχοντα 
έν τφ εδάφει άσβεστοϋχα άλατα, (άνθρακικόν, θειικόν καί 
φωσφορικόν Άσβέστιον), πέραν τών δποίων ή γή καθίστα
ται σχεδόν άφορος εΐς λούπινον.

( 'Εχ τον Γαλλιχον). Παπ·*··.

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ό ανθρώπινος βίος εινε τοσοΰτον συνδεοεμένος καί μετά 
τοΰ.χρόνου, ώστε ή μέτρησις αύτοϋ, παρουσιάσθη ανέκαθεν 
ως πρώτη άνάγκη άφ ’ δτου συνεπήχθησαν αι κοινωνίαι.

Διότι, καί ή ηλικία τοΰ ανθρώπου, καί αί διάφοροι πε
ρίοδοι αυτής., τά σπουδαία συμβάντα τοΰ βίου, αί ίστορικαί 
έποχαί κλπ., διά νά όρισθώσιν, πρέπει νά εΐνε γνωστόν το 
μεταξύ τής στιγμής καθ * ήν συνέβησαν ή θά συμβώσιν χρο
νικόν διάστημα·, καί άλλης τίνος χρονικής στιγμής ληφθεί- 
σης,ώς αφετηρίας.

Άλλ’ ΐνα όρισθη τό χρονικόν τοΰτο -διάστημα, πρέπει νά 
μετρηθή διά τίνος ώρισμένου καί αμεταβλήτου χρονικού πο
σού, ληφθέντος ώς μονάδος.

Καί ώς .πρώτη μέν μονάς τής μετρήσεως τοΰ χρόνου, έχρη- 
σίμευσεν ή δεαδοχίΧή εναλλαγή τής ημέρας καί τής νυκτός, 
ή όφειλομένη είς τήν περί άξονα κίνησιν τής γής, τό δέ με
ταξύ εποχής τίνος καί άλλης χρονικόν διάστημα έξεφράζετο 
διά τίνος άριθμοϋ ημερών καί νυκτών. Μετά ταΰτα μία 
ημέρα καί μία νύξ ώνομάσθη ήμερογύκτιον ή ημέρα απλώς 
καί ήτο τούτο τό χρονικόν διάστημα τό περιεχόμενον μεταξύ, 
δύο διαδοχικών άνατολών ή δύο δύσεων τοΰ ήλίου.

Ή μονάς αύτη ύποδεικνυομένη ύπ’ αύτής τής φύσεως ητο 
άρίστη πρός μέτρησιν τοΰ χρόνου, ούδ’ ήτο δυνατόν νά εύ- 
ρεθή άλλη τις καταλληλοτέρα. Καί διά μικρά μέν χρονικά 
διαστήματα ή μονάς αύτη εΐνε αρκετή καί κατάλληλος διά 
νά έκφράση αυτά, διά μεγάλα δμως, θά εχρειάζοντο μεγά
λοι άριθμοί, ούτε σαφή ΐοέαν παρέχοντες, ούτε εύμνημό- 
νευτοι όντες. Διό μετά τήν μονάδα ταύτην αί διαδοχεκαί φά
σεις τής σελήνης παρέσχον είς τούς ποιμένας καί τούς νομά
δας νέας μονάδας, τήν εβδομάδα καί τόν μήνα.

Καί ή μέν έβδομάς προέκυψεν έκ τής παρατηρήσεως καθ’ 
ήν έκάστη φάσις τής σελήνης διαρκεΐ επτά σχεδόν ήμέρας, 
ό δέ μήν έκ τοΰ δτι τδ άπό μιας πανσελήνου ή νουμηνίας μέ
χρι τής ακολούθου χρονικόν διάστημα εΐνε 30 περίπου ημε
ρών (άκριβώς 29 ήμ. 12 ώρ 44' 11").

Ή καθ’ εβδομάδας μέτρησις τοϋ χρόνου εΐνε άρχαιοτάτη.

Οί Αιγύπτιοι, οί Εβραίοι, οί Σιναι, οί Χαλδαϊοι καί οί 
Αραβες μετεχειρίζοντο αύτήν άπό τών άρχαιοτάτων χρό

νων .Οί Έλληνες δμως καί οί Ρωμαίοι έμέτρουν τόν χρόνον 
οιαφοροτρόπως, οί μέν κατά δεκάδας, οί δέ κατά καλένδας. 
είδους και νόνας. Κατά τόν δεύτερον δμως μετά Χριστόν 
αιώνα κατέστησαν κοινής χρήσεως, ώς μαρτυρεί Δίων ό Κάσ- 
σιος, καί εδόθησαν εΐς τάς ήμέρας τής έβδομάδος τά ονόματα 
τών επτά τότε γνωστών πλανητών, ώς έξής: ΉΛίον ήμέρα 
(Solis dies), Ση.Ιήτης ήμέρα, (Lunaedies), Άριας ήμέρα 
(Martis dies), Έρμοϋ ήμέρα(Mercuriidies), Αώς ήμέρα 
(Jovis dies), 'Αφροδίτης ήμέρα ((Veneris dies), Κρότον 
ήμέρα. (Satumi dies), ή δέ ονομασία αύτη διατηρείται εΐς 
δλας σχεδόν τάς νεωτέρας γλώσσας, πλήν της πρώτης, ήτις 
ονομάζεται ήμέρα Κυρίου (Dominica). Ήμεΐς τήν πρώτην 
όνομάζομεν Κνριαχήτ, τάς λοιπάς αριθμητικός, τήν έκτην 
Παρασχινήτ καί τήν έβοόμην Σάββατον, κατά εβραϊκήν 
συνήθειαν.

Μετά ταΰτα, ώς διά τών φάσεων, τής σελήνης προέκυψαν 
αί εβδομάδες, καί οί μήνες, ούτω έκ τής διαδοχικής έπανα- 
λήψεως τών ώρών, έμορφώθη ή μεγαλειτέρα μονάς τοΰ χρό
νου τό έτος, δπερ είναι τό χρονικόν διάστημα, δπερ χρειά
ζεται ή γή ΐνα έκτελέση μίαν περί τόν ήλιον περιφοράν, ίσον 
περίπου πρός 365 ήμέρας.

Έπι τών χρονικών τούτων μονάδων στηρίζεται τό σημε— 
', λείψανον έκ τών σπουδαιοτέρων τής ρω— 

λαβόν άπό τών αρχαίων χρόνων πολλάς καί

τό ήμερολόγιον τοΰτο είναι
• · V _ X >ούτε τον αυ—
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ρινόν ημερολόγιου 
μαιοκρατίας, ? 
ποικίλας τροποποιήσεις.

Ή αιτία δι ’ ήν έπεκράτησε ί 
οτι οι Έλληνες δέν είχον κοινόν ήμερολόγιον, 
τόν αριθμόν μηνών, ούτε τάς αύτάς ονομασίας, τά 
όιεκρινοντο απ ’ άλλήλων διαφοροτρόπως. Ή κατ ’ ’Ολυμ
πιάδας χρονολογία ής αρχή τάσσεται τό έτος 776 π. X. 
έτέθη έν χρήσει μόνον μετά τό 280 π. Χρ. πολλαί δέ πό
λεις εξηκολούθησαν μεταχειριζόμεναι άλλας διαφόρους χρο
νολογίας.

Επι Ρωμύλου τό ήμερολόγιον ήτο άτελέστατον καθότι 
τό μέν έτος διηρεΐτο είς δέκα μήνας, ών άλλοι μέν περιεϊχον 
εικοσιν ήμέρας, άλλοι τριάκοντα καί άλλοι τριάκοντα πέντε, 
προσοχής διδόμενης μόνον εΐς τήν συμπλήρωσιν τριακοσίων 
εξήκοντα ημερών, αιτινες τότε άπετέλουν ένα ενιαυτόν. Τά 
οέ ονόματα τών δέκα τούτων μηνών ήσαν τά εξής· Μάρτιος, 
ΆπρίΜος, Μάίος, ’/ούηος, Κοϊη1.ίιος, ΣεξτίΑιος, Σε- 
πτερ,δριος, 'Οκτώβριος, Νοέμβριος·, Αεχιρβριος.

Ό Νουμάς μετά ταύτα μετερρύθμισε τό ήμερολόγιον έπί 
τό έπιστημονικώτερον αν καί ούχί μετά πολλής'άκριβείας 
προσθέσας άλλους δύο μήνας, τόν ’Ιανουάριον καί τόν Φε
βρουάριον, καταρτίσας ουτω έτος σεληνιακόν έκ 354 ήμερών 
περιέχον δώδεκα μήνας, ών άλλοι μέν είχαν 29 καί άλλοι 
30 ήμέρας. Τό ήμερολόγιον τοΰτο είχε τό μέγα έλάττωμα 
δτι ώρισμένη ημέρα τοΰ έτους δέν άντεστοίχει καθ ’ δλα τά 
έτη εΐς τήν αύτήν έπί τής εκλειπτικής θέσιν τοϋ ήλίου. 
Εαν λ. χ. η ισημερία τοΰ εαρος συνέβαίνε τήν πρώτηντοϋ 

μήνος κατα το έτος, τό επόμενον δέν συνέβαινε κατά τήν 
αύτήν ήμέραν, άλλ ’ έχρειάζετο νά παρέλθωσιν ακόμη υπέρ 
τάς 11 ήμέρας, καθότι τό τροπικόν έτος ΐσοΰται μέ υπέρ τάς 
365 ημέρας. *Τνα  λοιπόν διορθωθη τό άτοπου τοΰτο ώρισεν 
ο Νουμάς όπως, καθ’εκαστον δεύτερον έτος προστίθεται εΐς 
μήν έμβόλιμος έξ είκοσι δύο ήμερών,καθ’ έκαστον δέ τέταρ
τον εξ είκοσι τριών. Άν δέν έγίνετο ή διόρθωσις αύτη, θά 
συνέβαινεν ώστε έκάστη ήμερα, έκαστος μήν νά διέρχηται δι ’ 
δλων τών ώρών τοΰ έτους, έν διαστήματι 32 ετών.

Μεθ ολας όμως τάς τροποποιήσεις ταύτας ένεκα τής πο
λιτικής εξαχριώσεως Των ποντιφήκων, εΐς ούς εΐχεν άνατεθή 
ο κανονισμός τοΰ ήμερολογίου καί οΐτινες χάριν ιδίων συμφε
ρόντων ή καί φίλων, άλλοτε μέν έμήκυνον άλλοτε δέ έβρά- 
χυνον τό έτος κατά τό δοκοΰν, έπήλθε τοιαύτη σύγχυσις ώστε 
συνέβη ούτε ό τρυγητός νά πίπτη κατά τους μήνας τοϋ φθι— 

νοπώρου ούτε ό θερισμός κατά τούς μήνας τοΰ θέρους. 
, Τοΰτο ήνάγκασε τόν ’Ιούλιον Καίσαρα νά προσκαλέση έξ. 
Αλεξανδρείας τόν άστρονόμον Σωσιγένην πρός μεταρρύθμι— 

σιν τοΰ ήμερολογίου. Ούτος έσκέφθη δτι θά ήτο προτιμότε
ρου νά ληφθη ώς βάσίς τοΰ ήμερολογίου τό τροπικόν έτος ή 
το σεληνιακόν. Παρουσιάζετο δμως ή έξής δυσκολία. Τδ έτος, 
δέν περιέχει άκέραιον άριθμόν ήμερών, διότι ή φαινομένη έπί 
τής εκλειπτικής ,κινήσεως τοΰ ήλίου δέν συμπληρόΰται ούτε 
εΐς 365 ήμέρας ούτε εΐς 366, άλλ’ είς 365 ήμ. 5 ώρ. 48', 
47" Αν λοιπόν έλαμβάνετο ώς βάσις τό τροπικόν έτος 
μία καί ή αύτή ήμέρα θά άνήκεν εΐς δύο ταύτοχρόνως έτη, 
μέρος μέν αυτής εις τό τελευτών,μέρος δέ εΐς τό άρχόμενον, 
δπερ θά επέφερε σύγχυσιν καί άνωμαλίαν; Ή δυσκολία δμως 
αύτη παρεκάμφθη ώς έξής : Έθεωρήθη τό τροπικόν έτος ίσον· 
προς 365 ήμέρας καί 6 ώρας, δπερ δέν άπέχεί πολύ τοϋ- 
αληθοϋς καί άπεφασίσθη νά ληφθη ώς βάσις τό ποΜτιχόκ 
έτος συνιστάμενον έξ άκεραίου άριθμοϋ ήμερών. Αί έξ αυται 
ώραι αν παραλείπωνται, άποτελοΰσι μετά τέσσαρα έτη μίαν 
ημέραν. Ώρίσθη λοιπόν ΐνα, έκ τεσσάρων πολιτικών ετών, 
τά μεν τρία εφεξής έχωσιν 365 ήμέρας τό δέ τέταρτον 
366. Ούτω κατωρθώθη, ΐν τφ αύτφ χρονικφ διαστήματι, 
να υπάρχη ό αύτός άριθμός τροπικών καί πολιτικών ετών.

Μ ήμέραι τοΰ έτους διενεμήθησαν είς τούς δώδεκα μήνας 
του ήμερολογίου τοΰ Νουμα ούτως ώστε, ό Μάρτιος, Μάιος, 
Κοίντίλιος, Σεξτίλιος, ’Οκτώβριος, Δεκέμβριος καί ’Ιανου
άριος να εχωσι 31 ήμέρας οί δέ λοιποί 30, πλήν τοΰ Φε
βρουάριου δστις έμεινε μέ 28 ήμέρας, έκτος κατά πάν τέ
ταρτόν έτος, /δτε προσετίθετο εΐς αύτόν ή έμβόλιμος ήμέρα 
καί εΐχεν 29.

Τό έτος δπερ είχε 366 ήμέρας ώνομάσθη δίσιχτοχ επειδή 
η εμβόλιμος ήμέρα δέν προσετίθετο δπως τώρα εΐς τό τέλος 
τών 28 ήμερών άλλά παρενεβάλλετο μεταξύ 23ης καί 24ης 
διότι αί εμβολαι έγίνοντο μετά τήν εορτήν τών Τερμιναλίων 
καί έπειδή κατά τόν συνήθη τρόπον τής οιαιρέόεως τοΰ μη- 
νός ή 23η έλέγετο έκτη πρό τών Καλενδών ή μετ ’ αύτήν 
εμβόλιμος ώνομάσθη δις εχτη καί τό έτος ύΐοεχτοχ.

Οι μήνες διετήρησαν τήν άρχαίαν ονομασίαν των πλήν τοΰ 
Κοϊντιλίου δστις ώνομάσθη ’Ιούλιος έκ τοΰ ονόματος τοΰ Καί— 
σαρος. Μετά ταΰτα καί ό Αύγουστος έδωκεν εΐς τόν έκτον 
μήνα τό όνομά του, ώς γεννηθείς κατ ’ αύτόν. Καί άλλοι δέ 
αυτοκράτορές ώς ό Νέρων καί.ό Κόμμοδος προσεπάθησαν νά 
οωσωσι τά όνόματά των εΐς τούς επομένους ’ μήνας, άλλ ’ εύ— 

ή προσπάθεια αύτη δέν ηύδοκίμησε ένεκα τής φρίκης 
ήν προυξένουν τά ονόματα τών άποτροπαίων τούτων βα
σιλέων.

Το ουτω μεταρρυθμισθέν ήμερολόγιον ώνομάσθη ΊονΛιαχόν 
έκ τοϋΊουλίου Καίσαρος δστις τό είσήγάγεν. Έτέθη έν χρή- 
σει απο τοΰ 45 π. X. καί διατηρείται παρ’ ήμίν μέχρι 
σήμερον. Αλλά καί τοΰτο τό ήμερολόγιον δέν είναι αμοιρον 
έλαττωμάτων, διότι τό έτος δέν άποτελεΐται πράγματι έκ 
365 ήμ. καί 6 ώρών άλλά έκ 365 ήμ. 5 ώρ. 48', 47" ‘•jj 
επομένως κατ’ έτος γίνεται λάθος έπί πλέον 11' καί 12" '*] s. 
Ή διαφορά αύτη έπισωρευομένη μετά 128 έτη 5 μην. 
21 ,,|θ ήμέρας περίπου άποτελει μίαν ήμέραν,εΐς διπλάσιου 
χρονικόν διάστημα δύο ήμέρας . καί ούτω καθεξής. Έκ τού
του συνέβη ΐνα ή άρχή έκάστη; ώρας τοΰ ένιαυτοΰ όπισθο- 
χωρή καί κατά τήν δεκάτην έκτην εκατονταετηρίδα παρε- 
τηρήθη, δτι ή διαφορά αύτη μετετόπισε τήν τάξεν τών ώρών 
τού ένιαυτοΰ π. χ. έν φ κατά τό έτος 325 μ. X. καθ ’ δ 
έγένετο ή έν Νικαίφ σύνοδος ή εαρινή ισημερία έπιπτε κατά 
τήν 21ήν Μαρτίου, τόν 16 αιώνα παρετηρήθη, δτι επιτντε 
κατά τήν 1 Ιην τοΰ μηνός τούτου, ήτοι δέκα ήμέρας ταχύ
τερου.

Τούτου ένεκα παρεκινήθη ό Πάπας Γρηγόριος ό ΙΓ' νά 
μεταρρύθμιση τό ήμερολόγιον καί βοηθούμενος ύπό τοΰ Ίτα— 
λοΰΑστρονόμου Άλοϊσίου Λιλίου, τό |χετερρύθμισεν ούτως. 
Διέταξεν ή 5η ’Οκτωβρίου 1582 νά όνομασθη 15η, έπειδή
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δέ ώς και ανωτέρω είπομεν καθ’ 128 έτη 5 μ. 21 ημέ
ρας προσετίθετο μία έπί πλέον ημέρα, έν διαστήματι 385 
ετών 5 μην. 14 ήμ. προσετίθεντο τρεις ήμέραι·ίνα μή λοι
πόν εις τό εξής έπαναληφθή παρομοία , διάφορά, επρεπε νά 
άφαιρώνται μετά τήν παρέλευσιν τοΰ χρονικού τούτου οια— 
στήματος τρεις ήμέραι. Διά τήν ευκολίαν δμως έκρίθη καλόν 
ίνα αί τρεις αύται ήμέραι άφαιρώνται μετά παρέλευσιν 400 
έτών τοΰτο δέ κατορθοϋται δταν εις τετρακόσια εφεξής έτη 
λαμβάνωνται 97 μόνον δίσεκτα και ούχί 100, ώς ορίζει τό 
Ίουλιανόν ήμερολόγιον. Τό έκ τούτου προκύπτον.λάθος είναι 
έλάχιστον, διότι τδ έτος λαμβάνεται ίσον, πρός 365 ήμ. 5 
ωρ. 49', 12" επομένως είναι μεΐζον τοΰ τροπικού κατά 
24,Ζ ■*]$  ή δέ διαφορά αύτη διά νά άποτελέση μίαν ημέραν 
πρέπει νά παρέλθωσι .3,526 έτη περίπου. Έως δτου λοιπόν 
παρέλθη τδ χρονικόν, τοΰτο διάστημα δύναται τδ ήμερολό—. 
γιον τοΰτο νά θεωρήται τέλειον.

‘Υπολείπεται νά είπωμεν πώς άπό τών 400 έτών παρα— 
λείπονται αί 3 ήμέραι, δηλαδή πώς εΐς 400 έτη .είναι 97 
δίσεκτα αντί 100 ώς κατά τό ’γουλιανόν. Διά νά εΰρωμεν 
άν έτος τι τοΰ Ίουλιανοΰ ήμερολογίου είναι δίσεκτον, άρκεϊ 
νά παρατηρήσωμεν άν ήναι διαιρετόν διά τοΰ 4. Τά έτηλοι-, 
πον τά περιέχοντα άκέραιον αριθμόν εκατονταετηρίδων ώς δι
αιρετά διά τοΰ 4 είνε δίσεκτα π. χ. τά έτη 1700, 1800, 
1900, 2000. Έν τφ νέφ δμως ήμερολογίφ. ώρίσθη ίνα έκ 
τούτων ώσι δίσεκτα μόνον εκείνα, ών ό αριθμός τών εκατον
τάδων είναι διαιρετός διά τοΰ 4, ώστε έκ τών έτών 1700, 
1800, 1900,. 2000, μόνον τό τελευτάϊον είναι δίσεκτον 
κατά τό νέον ήμερολόγιον καί οΰτω γίνεται ή παρακράτησίς 
τών τριών ήμερων.

Τδ ουτω μεταρρυθμισβέν ήμερολόγιον ώνομάσθη Γρηγορια- 
ror έκ τοΰ ονόματος τοΰ τοΰτο είσαγαγόντος Πάπα,τό πάρε- 
δέχθησαν δέ μετά πολλά; συζητήσεις δλαι· αί ύπό τήν δικαι
οδοσίαν του χώραι. Ή δέ Αγγλία τό παρεδέχθη μόνον κατά 
τό 1752/ ' ...  , / '

Ή ορθόδοξος εκκλησία , δέν παρεδέχθη ακόμη τοΰτο τό. 
ήμερολόγιον, ενεκα τής θρησκευτικής διαφοράς καί σήμερον 
δπισθοχωροΰμεν. κατά 12 ήμέρας, μετά τρία έτη ή διαφορά 
θά γίνη 13 ήμερων, διότι τό. 1900 κατά μέν τδ Ίουλιανόν 
είναι δίσεκτον,. κατά δέ τό Γρηγοριανόν ούχί. Ουτω λοιπόν 
άν ακόμη διατηρηθή τδ Ίουλιανόν ήμερολόγιον, θά συμβή 
ποτέ ώστε κατά μέν τόν’Ιούλιον νά έχωμεν χειμώνα, τόν δέ 
’Ιανουάριον, θέρος. '.

Καί δμως είναι δυνατή άλλη τις μεταρρύθμισες, ήηρς νά 
μας έπαναφέρη.εΐς συμφωνίαν μέ τόν ουρανόν, χωρίς προσ- 
βάλλοντες τήν φιλοτιμίαν μάς νά παραδεχθώμεν τό ’παπικόν, 
ήμερολόγιον. ·. -

Άφ*  ού προστεθώσι· δώδεκα .ήμέραι είς τήν χρονολογίαν 
μας, νά όρισθη όπως έκαστον 128ον έτος μή είναι δίσεκτον 
δηλαδή νά παραλείιίηται μετά παρέλευσιν 128 έτών μία 
ήμέρα. Διά τής τροποποιήσεως .ταύτης λαμβάνεται τό έτος 
ίσον πρός 365 ήμ. 5 ώρ. 48' 45»" επομένως διαφέρει 

τοΰ τροπικού κατά 2 δεύτερα λεπτά. Ή δέ διαφορά 
αύτη θά άποτελέση μίαν ήμέραν μετά πάροδον 34,560 έτών. 
Άλλά τότε δύναται νά άφαιρεθή μία ήμέρα καί τό ήμερολό
γιον νά έξακολουθήση τό ίδιον δι’ άλλην ίσην περίοδον έτών.

Ή μεταρρύθμισις αΰτη καλόν ήθελεν είσβαι νά γίνη μέ 
τόν νέον αιώνα. Πιστεύομεν δμως, οτι οί άρμόδιοι θά σκε- 
φθώσιν πλέον δτι, δέν αξίζει, δι*  οίουσδήποτε έπί τέλους λό
γους νά άκολουθώμεν έλαττωματικόν ήμερολόγιον, άσυμφω- 
νοϋντες πρός τήν φύσιν.

Έν αρχή είπομεν οτι διά νά όρεσθή χρονική τι'ς στιγμή 
καθ’ήν συνέβη ή μέλλει νά συμβή τι, πρέπει νά λάβωμεν 
ώς άφετηρίαν άλλην τινά χρονικήν στιγμήν καί νά μετρήσω— 
μεν διά τών άνωτίρω χρονικών μονάδων τό μεταξύ τούτων 
περιεχόμενον χρονικόν διάστημα.

Ώς άφετηρία λοιπόν τής . χρονολογίας παρά τοϊς χριστια
νοί; λαμβάνεται τό έτος τής γεννήσεως τοΰ Κυρίου ήμών 

Ίησοϋ Χρίστου, πρέπει δέ νά γνωρίζωμεν, δτι δέν έπενοήθη 
πρό δέκα οκτώ αιώνων ούτε άρχεται πράγματι άπό τής γεν— 
νήσεως τοΰ Χριστού. Έπροτάθη τό πρώτον ύπό τοΰ Διονυ
σίου τοΰ Μικρού, μοναχού ζώντος έν Ρώμη, κατά τό 580 
μ. X. Κατά τούς υπολογισμούς αύτοΰ ή γέννησις τοϋ ’Ιησού 
έγένετο κατά τό 753ον έτος άπό κτίσεως Ρώμης καί έπί τών 
ύπολογισμών τούτων έβασίσθη ή καθ’ ημάς χρονολογία ήτις 
έτέθη έν χρήσει ■ άπό τοΰ έτους 800 διαταγή τοΰ Κάρολο— 
μάγνου.

Σήμερον δμως άπεδείχθη θετικώτατα, δτι oi;υπολογισμοί 
Διονυσίου, τού Μικρού δέν είναι ακριβείς καί δτι τό 753 άπό 
κτίσεως. Ρώμης δέν είναι πράγματι τό έτος τής γεννήσεως 
τοΰ .’Ιησού άλλά τό 749, ή δέ Ιητοΰ έτους δέν είναι ή πρώτη 
τοϋ έτους 754, άλλά ή πρώτη τού 750. Ουτω γίνεται λά
θος τεσσάρων έτών, καί τό έτος 1898 είναι πράγματι τό 
1902 άπό τής γεννήσεως τοΰ Χριστού. ‘Η πλάνη αϋτη είναι 
γενικώς παραδεδεγμένη,δέν είναι δμως δυνατόν νά μεταβληθή. 
ή άφετηρία τής χρονολογίας άφ’ ού έπι τόσα έτη καθορίζον
ται τά ιστορικά γεγονότα έπί τή βάσει ταύτης.

■ Οί Βυζαντινοί συνήθως δέν μετεχειρίζοντο τήν χρονολο
γίαν ταύτην, άλλ.’ έχρονολόγουν κατ’ Ίνΰιχτιωνας. Είναι 
δέ ή.’Ινδικτιών περίοδος δέκα πέντε έτών, καθ’ ά ισχυεν ή 
έν αρχή τής περιόδου όριζομένη φορολογία. Ή συνήθεια αυτή 
ήρχισεν άπό τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου όρισθεΐσα τήν Ιην 
Σεπτεμβρίου τοϋ 337 μ. X. ήτις λέγεται άρχή τής ίνδί— 
κτου. Ίνα δέ σχετισθώσιν αί ίνδικτιώνες πρός τό έτος τής 
γεννήσεως τοΰ Χριστού, ύπελόγισαν όπισθοδρομοΰντες είκοσιν 
καί μίαν ΐνδικτιώνας καί έφθασαν εΐς τό 3ον έτος μ. X. οπερ 
έλογίσθη ώς άρχή τής ΐνδίκτου καί έσημείουν τά έτη διά 
τηςτάξεως ήν ειχον έν τή ΐνδικτιώνι καί διά τοΰ αριθμού 
αύτής.. Ουτω τό έτος 1898 είναι τό αΖ τής 127ης άπό Χρι
στού ινδικτιώνος.

Ή χρονολογία αύτη εξακολουθεί καί σήμερον έν τφ Οΐ— 
κουμενικφ Πατριαρχείφ, δλα δέ τώ πατριαρχικά έγγραφα 
φέρόυσί τήν κατ’ ίνδικτιώνας χρονολογίαν.

‘Ως πρός τήν αρχήν τού έτους πρέπει νά σημειωθή δτι ή 
1η Ίανουαρίου δέν θεωρείται άρχήθεν ώς πρώτη τοϋ έτους.

Τό ρωμαϊκόν ήμερολόγιον ήρχιζε τήν Ιην Μαρτίου, τούτο 
δέ φαίνεται και έκ τής ονομασίας τών μηνών καθ’ ήν ό μέν 
9ος μήν ονομάζεται Σεπτέμβριος, ό 10ος ’Οκτώβριος καί 
καθ’ έξης· . Κατόπιν καθιερώθη ώς άρχή τοΰ έτους ή 25η 
Μαρτίου ήτοι ή ήμέρα τής Ένσαρκώσεως τού Χριστού καί 
ή συνήθεια αύτη διήρκεσε μέχρι τοΰ έτους 1745 παρά τοϊς 
λαοϊς.

Οί βασιλείς.τής Γαλλίας παρεδέχοντο άλλοτε μέν τήν 
25ην Μαρτίου, άλλοτε τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων καί 
άλλοτε τήν τοΰ Πάσχα,δτε κατά τό έτος 1563 Κάρολος 
<5 θ' ώρισεν ώς άρχήν τοΰ έτους τήν Ιην Ίανουαρίου.

Οί Βυζαντινοί ώς καί άνωτέρω είπομεν έθεώρουν πρώτην 
τοΰ έτους τήν Ιην Σεπτεμβρίου ήτοι τήν άρχήν τής ΐνδικτιώ- 
νος καί' σήμερον . εξακολουθεί θεωρούμενη τοιαύτη παρά τής 
όρθοδόξου άνατολικής Εκκλησίας.

Τό βέβαιον είναι, δτι ή άρχή τού έτους είναι αυθαίρετος 
καί δι*  δν λόγον θεωρείται τοιαύτη ή 1η Ίανουαρίου διά τόν 
αυτόν λόγον ήδύνατο νά.θεωρήται καί πάσα άλλη ήμέρα. Τό 
περίεργον μόνον είναι δτι έξελέγη κατά τήν άθλιωτέραν 
εποχήν τοΰ έτους.

Επειδή υπάρχει συνήθεια νά έορτάζηται ή ήμέρα αΰτη 
καλόν θά ήτο νά ετίθετο έν μια τών λαμπρών ήμερών τής 
άνοίξεως. * Η πρώτη Μαίου, ή εορτή τών άνθέων θά ήτο ή 
καταλληλοτέρα. ‘Η πρώτη δμως Μαίου άντιστοιχεϊ μέ τήν 
πρώτην Νοεμβρίου εΐς τό νότιον ημισφαίριου, επομένως ούτε 
αΰτη είναι κατάλληλος διά παγκόσμιον εορτήν.

Ή έκ τής έπαναστάσεω; προκύψασα Γαλλική Δημοκρατία 
είχεν όρίσει ώς άρχήν τού έτους τήν Ιην τρυγητού, ήτοι 
τήν 10]22 Σεπτεμβρίου, καθ’ ήν άνεκηρύχθη ή Δημοκρατία 
καί ήτις ώς έκ τύχης συνέπεσε μετά τής φθινοπωρινής ΐση-

ΠΑΛΗ ΤΙΓΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ

«Ειμεθα προ μηνός εις τό έσωτερικόν τής χώρας τοϋ Φαραώ και τήν πρωίαν καυστικής τίνος ήμέρας τοϋ’Ιουλίου έβαδίζομεν 
κατα μήκος τού Νείή,ου πορευόμενοι πρός τάς πηγάς τού. ποταμού, δτε παρά τήν ακτήν πλησίον τής Όράνζης παρέστημεν πρό 
τρομακτικωτατου θεάματος, ούτινος τήν προσοχήν μας προσείλκυσε θορυβώδης καί απαίσια κραυγή.

Ητον εις μέγιστος κροκοΟειλος, όστις έπάλαιε περί τήςύπάρξεως πρός πελώριον τίγριδα. Αι τρίχες μας ήνωρθώθησαν, ώ— 
χριασαμεν, έν ταύτφ.δέ έπαγώσαμεν σύσσωμοι. Ευτυχώς εΰρισκόμεθα εΐς τήν,άντίπεραν όχθην και μόλις έσυλλογίσθημεν δτι δέν 
διατρέχομεν άμεσον κίνδυνον, άνεθάρρυμεν καί συνήλθομεν ολίγον.

Τα φοβερά αυτά θηρία ών ό σκοπός τής ύπάρξεως αγνοείται, έκτος αν ήναι απαραίτητα, ινα κατοικώσι τάς ερήμους καί ά- 
χανεις χώρας, έπάλαιον μετά λύσσης καί άγριότητος μέχρις έξοντώσεώς των. Τέλος ήκούσαμεν Τριγμόν συντριβομένων οστών, 
έπιθανατιον κραυγήν καί είτα θορυβώδες έν τφ δδατι πήδημα τοΰ κροκοδείλου, έξαφανιζομένου έν τφ ποταμφ. >

('Απόσπασμα περιηγήσεως.)
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μερίας. Αυτή θά ήτο ή καταλληλότερα ώς πρώτη τοΰ έτους, 
καθ’ δσον συμπίπτει μέ τήν εαρινήν ισημερίαν τοϋ νοτίου 
ημισφαιρίου, έάν ήτο δυνατόν νά εύρεθώσι δώδεκα νέοι [χήνες,, 
ό'πρώτος τών οποίων νά εχη άρχήν τήν ρηθεΐσαν ήμέραν καί 
ών τά ονόματα νά ήναι έφαρμόσιμα δι’ άμφότερα τά' ημι
σφαίρια.

Οΰτω θά ,έξέλειπε και τό άλλο ελάττωμα, τοΰ ημερολο
γίου, νά όνομάζηται ό έννατος μήν Σεπτέμβριος, ήτοι 7ος ο 
δέκατος ’Οκτώβριος και καθ’ εξής, ονόματα μή άνταποκρι- 
νόμενα εΐς τήν αρχήν τοΰ .έτους.

ΑΓγιον 7η Σεπτεμβρίου 1887.
λ

Ά. I. Αρβανίτην

Ε ΝΤΥΠΩΣ ΕΙΧ ΤΑΞΕ IΔI ΟΥ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχεια" βε προηγ. ψύλλον.)

αί ή νύξ αΰτη παρήλθεν, όπως παρέρχονται 
πάσα·., όπόταν ευχαριστημένος τις έ*  τής διε- 
λεύσεως καλής δπως δήποτε ήμέρας αναμένει 
τήν επιούσα*  με ελπίδας νά ίδη καί άπολαύ- 
ση καλήτερό*  τι.Λίαν πρωί είμεθα έντφκύλ- 
πφ τής Μυτιλήνης θόρυβος καί φωναί αί συνή
θεις, μετ’ ολίγον εκκινούμε*  διά τά Δαρδα- 
νέλλια, πρός τό εσπέρας δέ αγκυροβολούμε*

Kapnq άναγκαστικώς πρό τών ιστορικών στενών τών 
ωραίων καί πεφρουρημένω*  Δαρδανελλϊων, π.ρ'ός έπιθεώρη*  
σιν τών εγγράφων τοϋ πλοίου μας καί ειτα πρός εξακολού- 
ησιν τοϋ πλοϋ, ένώ ένθεν κακεϊθεν τά χαίνοντα τηλεβόλα από 
τε τών έκατέρωθεν φρουρίων καί οχυρωμάτων προασπίζουσι τήν 
ακεραιότητα τοϋ οικείου των εδάφους.

Ή γαλήνη ώς έπί τό ,πλεϊστον επικρατεί ένταϋθα διαρκώς, 
οΰτω δέ μετ.’ εύχαριστήσεως παρακολουθεί τις τήν έξέτασιν τών 
έκατέρωθεν μαγευτικών τοπείων. Τό παν ένταϋθα αποπνέει 
ήδυτητακαί ήρεμίαν. Ουρανός 8έ ξηρά καί θάλασσα προδηλοϋ- 
σιν ανέκφραστου καί παράδοξον περιέργειαν καί διάθεσιν πρδς 
έξέτασιν καί βολιδοσκόπησή νέων δλως φαινομένων καί περαι
τέρω αντικειμένων.

Τά Δαρδανέλλια, τό πάλαι Δαρδανεϊα πόλις, φκοδομηθεϊσα 
κατά τήν μυθολογίαν ύπό τοΰ Δαρδάνου, υιού τοΰ Διός καί τής 
Ήλέκτρας, θυγατρδς τοϋ Άτλαντος, καταγομένου, ώς λέγε
ται, έκ τής Τρωικής χώρας,' είναι νΰν μικρά πόλις τής Μι- 
κρας ’Ασίας ύτφ τήν"Ιδην, παρά τόν 'Ελλήσποντον. Ένταϋθα 
έπί τοϋ Πελοπονησιακοΰ πολέμου ένίκησαν οι ’Αθηναίοι έν ναυ
μαχία' οί δέ Ρωμαίοι έπί τής ειρήνης μετ’Άντιόχου έκήρυξαν 
έλευθέραν τήν πόλιν ταύτην μετά τοϋ ’Ιλίου έκ σεβασμού διά τήν 
άρχαίαν αυτών ιστορίαν' συνωμολογήθη δέ βραδύτερον ένταϋθα ή 
συνθήκη ή περατώσασα τδν Α'· Μίθριδατικδν πόλεμον. Νΰν 
τό μέρος τοΰτο είναι τό μήλον τής έριδος Ευρωπαϊκού συν
αγωνισμού καί αντικείμενον ταπεινώσεως καί έξολόθρεύσεως τοϋ 
Ελληνικού γένους.

Έκ Μυτιλήνης ειχον άκολουθήση ήμάς καί διάφοροι άλλοι 
συνταξειδιώται έν οίς καί δ κ Σκουμπουρλής κτηματίας καί 
δικηγόρος έν Λαρίση καί συνδρομητής τής «Φύσεως», δ κ. 
’Ισμαήλ, ’Οθωμανός καί επιθεωρητής τών ατμόπλοιων Μαχ" 
σουσέ, όμιλών αρκετά καλά τήν Ελληνικήν, δ κ. Κωνσταν
τίνος Καλλίνικος ίεροκήρυξ μετά τής νεαρας συζύγου του έν 
Άθήναις παιδευθείσης, δ σεβάσμιος Βενιαμίν Κηρυκινός, δ κ. 
"Αγγελος Στεργίου μετά τοϋ ευφυέστατου αύτοΰ υίοϋ Αιμίλιου 
καί διάφοροι άλλοι, καί ποικίλλαι συζητήσεις ζωηραί κάί διαφέ- 
ρουσαι ήμείβοντο μεταξύ άλλήλων.Έν τφ πλοίφπολλαί διατυπώ
σεις δέν άπαντούνται πρός άναγνώρισιν καί σύναψιν φΑίας.Ό κ. 
Σκουμπουρλήςμοί λέγει,κατόπιν ένδιαφερούσης έρωτήσεώς μου, 
οτι έν Λαρίση διάγουν καλώς, ήσύχως καί έν ασφαλεία μετά τών 
’Οθωμανών, ott δέν είναι αληθή τά θρυλλουμενα περί βιαιο
πραγιών καί αυθαιρεσιών και δτι αί διατυμπανισθεϊσαι φρικαλεό
τητες καί ωμότητες άπό μέρους τών νικητών, ούδέν άλλο είναι 
ή μίσος καί ίχθρα ύπερβολική κατά τοϋ γείτονος έπιδρομέως.

— Ώστε, καθ’ υμάς, τφ εΐπον μετά πολλής απορίας, οί
Τούρκοι ούδέν διέπραξαν κακόν, αί δέ άναγραφεϊσαι καταστρο- 
φαί, λεηλασία! καί δηώσεις είναι λέξεις κεναι ·, .

— Νά έξηγούμεθα καλώς,μοί άπήντησ,ε'. Οζ πόλεμοι αναπο- 
φεΰκτως έχουσί τάς κακάς συνέπειας διά τούς ήττωμένους, φυ- 
σικώς δέ καί εΐς ήμάς. συνέβησαν αδικήματα, άλλά ταΰτα είναι 
τοσοϋτον φυσικά καί άναπόφευκτα, ώστε δέν πρέπει να μας προ
ξενούν τοσαύτην φρίκην καί νά μεγαλοποιώμεν αυτα μέχρι φαν
τασιώδους καί αδυνάτου πραγματικότητος. Ζώμεν ήδη ήσυ- 
χως καί ασφαλώς,είμεθα εντελώς τεθαρρημένοι,τά κτήματά μας 
έλευθέρως καί εγκαίρως θερίζομεν καί καλλιεργοΰμεν καί δεν 
μας κωλύει ούδείς. Όσοι δέ δέν έπέστρεψαν, βεβαίως τά κτή
ματά των έπαθον.

Μετά τών ιερωμένων κυρίων Καλλινίκου καί Βενιαμίν »- 
σχομεν περίεργον συζήτησιν περί τοϋ άν πρέπη νά κείρωνται 
οί ιερείς τήν κόμην. Ή νεαρά σύζυγος του πρώτου έπέμενε 
λέγουσα,δτι αυτή έδει νά κείρεται. ώς ούδέν τδ θρησκευτικόν ε- 
νέχουσα,τουναντίον δέ, ώς σφετεριζοιχένη καλλοπισμοϋ κμι φυσι
κής ΐδιότητος τής γυναικείας μορφής' έτεροί τινες έλαμβανον 
τδ μέρος τής γυναικός’ οί δέ ιερείς προσεπάθουν διά διαφόρων 
επιχειρημάτων, καί δή διά τοΰ Ευαγγελίου νά πείσωσιν αυτούς 
περί τούναντίου' τότε προσεκλήθην καί έγώ καί ηρωτήθην 
όποιαν ερμηνείαν έδιδον είς χωρίον τι τοΰ Εύαγγελίου πραγμα- 
τευόμενον ύπέρ τής διατηρήσεως τής κόμηςπαράτοίςίερεϋσιν.

__ Είναι σαφέστατου, τοϊς άπήντησα. αφού οί Άποστολοι 
έμπνευσθέντες τόσφ διδακτικά καί υγιεινά παραγγέλματα απε- 
φάνθησαν ύπέρ τής φυσικής διατηρήσεως τής φυσικής καλλο
νής- "Αν δέ άπεφάνθησαν βραδύτερον αί Σύνοδοι καί υπέρ τής 
διατηρήσεως τής κόμης παρά τοϊς ίερεΰσι,,τοΰτο έγένετο πρός 
διάκρισιν τού κλήρου.

Ίδιάζουσαν είτα συζήτησιν έσχομεν μετά τοΰ ’Οθωμανού 
έπιθεωρητοϋ κ. ’Ισμαήλ άνδρδς πρακτϊκωτάτου καί κριτικω- 
τάτου περί τής πολεμικής καταστάσεως τών ομόρων μας 
κρατών.

— Δέν επρεπε νά γίνη ό πόλεμος αυτός, μάς έλεγε, διότι 
τήν 'Ελλάδα τήν θέλομεν ίσχυράν καί μεγάλην πρός κοινόν 
συμφέρον, άλλά-πάντοτε οΐ Έλληνες πταίουν,, διότι πάντοτε 
εναντίον .τών συμφερόντων των πολιτεύονται. Ίδέτε όποια λυ
πηρά αποτελέσματα δι*  άμφότερα τά κράτη, ένώ αί σχέσεις 
άμφοτέρων έβαινον τοσοϋτον καλώς, ήδη εύρισκόμεθα είς δυσά
ρεστο*  κατάστασιν, έξηντλημένοι. Έγώ νομίζω, ότι οφείλο
με*  νά συνεργασθώμεν, διότι οί κίνδυνοι είναι μέγιστοι είς τό 
μέλλον καί διά τήν 'Ελλάδα καί διά τήν Τουρκίαν.
' Περί τήν μεσημβρίαν τής έπιούσης ήγκυροβολήσαμεν πρό 
τής πεφημισμένης ώραίας Καλλιπόλεως, κειμένης έπί λαμπράς 
γραφικωτάτης θέσεως έπί τής Ευρωπαϊκής άκτής, ήτις έχει 
17,000 κατοίκους, πληθυσμόν άνάμικτον, έξ ών πολλοί'Έλλη· 
νες.,Άφοΰ δέ παρεμείναμεν ένταϋθα περί τήν ήμίσεια*  ώρα*  
άπεπλεύσαμεν καί τήν πρωίαν ήγκυροβολήσαμεν πρό τής Κων
σταντινουπόλεως .

Ειχομεν ήδη τέσσαρας ήμέρας έν τφ πλοίφ καί ή διαμονή 
μας αΰτη ποικιλλομένη έκ τοΰ πλοϋ, τής καλής συναναστρο
φής καί τών ποικίλλω*  μερών, έξ ών διηρχόμεθα, αρκούντως 
έφέδρυνε τό ταξείδιόν μας τούτο. Άλλ’ έν Κωνσταντινουπόλει 
ότε μάς άνηγγέλθη οτι μετά τέσσαρας ήμέρας θά μάς απεβί- 
βαζονείς Ρωσσικόν ατμόπλοιο*,  όπως μας. μεταφέρη είς Βουλ
γαρίαν, τοΰτο μας ανησύχησε διότι ώςΈλληνες υπήκοοι ημπο- 
διζόμεθα νά έξέλθωμεν εις τήν μεγαλούπολιν ταύτην.

Ό πόλεμος ώς γνωστόν, έχει, πολλά τά δεινά, συνεπεία δέ 
ταύτου είμεθα ήδη ήναγκασμένοι νά παραμείνώμεν έν τφ πλοίφ’

Άλλά διαμονή έν πλοίφ, οία έν Κωνσταντινουπόλει ύπό τοι- 
αύτας περιστάσεις άς διήλθομεν, βεβαίως δέν ητο ευχάριστο*  
πράγμα. Τρεϊς στρατιώται ώπλισμένοι διά πολυκρότου είσήλ*  
θον έντός τοϋ πλοίου καί αφού μάς καταμέτρησαν έφΰλαττον 
ήμάς νυχθημερόν δπως μή έξέλθωμεν, έτεροι δέ έν λέμβοις 
περιέπλεόν έξωθι πρός τόν αύτόν σκοπόν. Επικοινωνία μετά 
τών έξωθι μας άπηγορεύετο, πάσα συνομιλία μας έπεβλέπετο, 
ούδεμία δέ προμήθεια τών άναγκαιούντων ήμϊν ητο εύχερής.

— Άλλά, είμεθα λοιπόν αιχμάλωτοι, ήρώτησα τόν υποπλοί
αρχον, δέν φέρει Ρουμανικήν σημαίαν τό πλοϊόν σας, πώς έπι- 
τρέπετε τοΰτο ;

— Τί νά κάμωμεν, μοί άπήντησεν’ αύτά έχει ό πόλεμος. 
Εν τούτοις είς τά Ρωσσικά, Γαλλικά καί Αυστριακά ατ

μόπλοια δέν επιτρέπεται ή τοιαύτη έγκατάστασις καί έπίβλεψις /·.··

τών επιτόπιων αύτών αρχών. Καί οΰτω πάντες οί διά Βουλγα
ρίαν καί Ρουμανίαν προωρισμένΟί'έπιβάται, είμεθα ήναγκασμένοι 
νά διέλθωμεν τέσσαρας ολοκλήρους έτι ήμέρας έν τφ πλοίφ 
«Χϊος» μέχρι τής έκιϊθεν άναχωρήσεώς μας, ούδέν άλλο 
πράττοντες ή νά έσθίωμεν, νά κοιμώμεθα καί νά θαυμάζωμεν 
τήν περίβάλλουσαν ήμάς μεγαλούπολιν,τήν έγκαταστημένην έπί 
τών μαγευτικών λόφων τών ακτών έκείνων τής Εύρώπης καί 
Άσίας,ητις περικυκλοΐ τόν εύρύχωρον καί ώραΐον λιμένα αύτής 
ώς έν άμφιθεάτρφ. θεαταί εΐσι πάντες οί έπί τών πέριξ λόφων 
καθεστηκότες, ύποκριταί δέ ηθοποιοί καί σκηνήται πάντες όί έν 
τφ λιμένι καί δι’ αύτοΰ διερχόμενοι ώς καί οί έναύτφ διημε- 
ρεύοντες.

Καί οΰτως έλαβον τήν άπόφασιν νά διέλθω ένταϋθα 4 έτι 
ήμέρας, μετενοημένος δμως δτι είχα ποθήσε πολυήμερο*  δια*  
μονήν έν πλοίφ χάριν αναψυχής καί δρόσου.Τότε μόνο*  ήννό- 
ησα δτι δέν είναι ευχάριστος ή πολυήμερος διαμονή έν τφ πλοίφ, 
όπως δεν είναι ευχάριστος ή έν τή ξηρά διαμονή τών ναυτι
κών. Ήρχισα καταγινόμενος, άναγινώσκων, γράφων καί ρεμβά- 
ζων, πλήν ταχέως άπογοητεύθην τής θαυμασίας κατοικίας μου, 
ούδέν μοί ήρεσκε τότε ή ή ξηρά, καί· ταύτην μή δυ*άμενος  νά 
απολαύσω, έβαρυνόμην μέχρι βλακίας. \

Πάντες οί συνταξειδιώταί μου έφρόνουν καί ησθάνοντο τό αυτό' 
καί έβλεπέ τις ήμάς κατακειμένους ένίοτε έπί τών καθισμάτων 
ή έπί τών κλινών, ώς αναίσθητα όντα. Κτηνώδης είναι ό βίος 
τής έρημίας,τής μονοτονίας καί τής άδρανείας,καί πλέον ή παρά 
ποτέ έπόθησα τότε τήν ξηράν,διότι έκεϊ ευρίσκω τήν ευθυμίαν, 
τήν ακμήν, τήν εργασίαν, τή*  πρόοδον καί τή*  άνάπτυξιν. Δέν 
ειχον πλέον καπνόν, καί ούδε’ις ήδύνατονά μοι προσφέρη τοιοΰ- 
τον’ ερωτώ τούς φυλάττοντας ήμάς στρατιώτας, καί μετά συμ
πάθειας μοΰ άπαντοΰν, «τί νά σάς κάμω*  μήπως τό θέλομεν καί 
ήμεϊς, οΰτω δίετάχθημεν».

Ζητώ ,νά στείλω έπιστολήν, καί μοί άπαντώσιν «αδύνατον».' 
Σχεδόν άγωνιωδώς παρέρχονται δύο ήμέραι, καί αισθάνομαι 
πλήξιν καί άσφυξίαν έν τφ στενφ έκείνφ διαμερίσματα Άφίνω 
δε καί τδ*  τρόμον δ*  μας έμπνέωσί τινες ναυτικοί, λέγοντες 
ήμϊν, δτι δέν είναι μόνον τά δεινάταΰτα, άλλ’ δτι διατρέχομεν 
έκάστοτε καί τόν κίνδυνον τής σφαγής,άν ποτέ συμβή έκτακτό*  
τι. .’Εν παντί πρέπει τις νά φιλοσοφή, διότι μόνη ή φιλοσοφία 
'ΡΧ««ι παρήγορος τφ άνθρώπφ είς τάς στιγμάς τής αγωνίας 
και τής-θλίψεως. Ποθσϋμεν εύάρεστόν τι και εύχάριστον φαι
νομενικόν, ένώ έν τή ούσίρτου είναι δ τι οδυνηρόν καί άνόσιον. 
Έ*  αύταϊς ταϊς δύο λέξεσι έγκειται τδ μυστήριον τοϋ πρόσ
καιρου τούτου βίου . "Οπου εύρισκόμεθα δέν εύχαριστούμεθα, καί 
τρέχομεν κατόπιν άοράτου καί άδήλου εύτυχίας, ήτες άφίπτα- 
ται ήμών άμα τή προσεγγίσει.Βλέπομεν ώραίαν χρυσαλίδα ήν 
αμέσως κυνηγώμεν καί άμα τή συλλήψει της, αΰτη μέν άμέ- 
σως μαραίνεται καί θνήσκει, είς τούς δακτύλους δ’ ήμών άφίνει 
ανόσια ίχνη «ποτροπαιότητος καί μίσους' καί άμέσως σπογγίζο- 
μεν τας χεϊρας δπως ούδέν ίχνος τοϋ άνιαροδ εκείνου αντικει
μένου, δπερ πρότερον ένομίζομεν καί έθαυμάζομεν, άπομείνη 
έπ’ αύτών.

Τοιοϋτος είναι δ βίος! Έπόθησα τήν θάλασσαν καί μόλις 
τήν άπήλαυσα έζήτησα τήν ξηράν.

,Τί τδ όφελος; Τή φροντίδι τοϋ καμαρώτου μας, έτρώγομεν 
καλλιστα καί έκοιμώμεθα ήσυχότατα καί μακρότατα. Συνα
ναστροφή, βιβλία καί τινας τέρψεις ειχομεν έπαρκεϊς, θέσιν καί 
τοποθεσίαν έναντι ήμών λαίχπροτάτην, κίνησιν τών πλοίων καί 
τών λέμβων άπειρον.

Τί τδ όφελος δμως ; Ούδέν μάς ηύχαρίστει. .
Μετά δύο έτι ημέρας, ήτοι τήν έπακολόυθήσασαν Τρίτην τδ 

εσπέρας, μας έπεβίβασαν, τή συνοδείφ πάντοτε στρατιωτών, έπί 
Ρωσσικοϋ ταχυδρομικού άτμοπλοίου καί μ<τ ’ ολίγον άπεπλεύσα
μεν διά τδν Πύργον τής Βουλγαρίας. Άνέιτνευσα πολύ ευχα
ριστημένος, ώς νά άπηλαττόμην φοβερού έφιάλτου πιέζοντος βει- 
νώς τήν καρδίαν μου, καί διερχόμενος τδν θαυμαστόν Βόσπορον 
ανεκούφιζον τάς άπονεναρκωμένας αισθήσεις μου, Ώραΐον καί 
κατάλληλον τδ θέαμα διά τήν περίστασή ταύτην. Μόλις δέ εί- 
σήλθομεν, προϊούσης τής νυκτός, είς τήν Μαυρην θάλασσαν, ά- 
πεσόρθην έν τφ κοιτώνί μου, καί τήν πρωίαν προσηγγίζομεν τδν 
άγαπητόν μου Πύργον, ού τίνος τδ.έδαφος μετά οκταήμερον 
πλοΰν μετά πολλής μου ευχαριστήσεως έπάτησα.

("Επεται συνέχεια.) .
--- »

ΡΟΙΑΝΘΕΜΟΝ
... ‘Ο υπηρέτης, καθισμένος έφ’ ενός ξυλίνου θυρεού 
τής φυλακής μέ τδ πρόσωπον κεκρυμμένον εις τάς χεϊρας, 
έκλαιε.

*ΑΙ είναι πράγμα πολύ σκληρόν δ θάνατος είς ήλικίαν εϊ- 
κοσιν ετών' όταν τδ παν μας μειδι^' δταν τό μέλλον μας εμ
φανίζεται ροδόχρουν, φαιδρόν! Ν’ αποθάνωμεν!. .

Άλλ’ έν τφ ήρέμφ και μελαγχολικφ τής φυλακής θαλά- 
μφ, έν ώ έσκέπτετο τδ άθλιον αύτοΰ τέλος καί τήν νεαρά*  
αύτοΰ ήλικίαν, τφ έφάνη δτι ήκουεν ?ν βήμα έλαφρδν νά πλη- 
σιάζη πρδς αύτόν... Ύψωσε τδ ώραΐον πρόσωπον του βεβρεγ- 
μένον ύπό δακρύων λύπης, καί ευθύς οί όθφαλμοί του έξέπεμ- 
ψαν χρυσάς αντανακλάσεις. Είχε διαγνώσει τήν θέαν τών σκέ- 
ψεών του, τών ονείρων, τήν ώραιοτάτην κόρην τοΰ κόμητος 
τοΰ Πύργου, ήτις τώ έμειδία καί τφ ήνοιγε τάς άγκάλας...

Ώ! τής περιχαρούς άοριστίας, ύφ’ ής κατελήφθη!
Είμαι ίδική σου, —τφ έψιθύρισεν, έν τούτοις, μία φωνή 

λιγυρά, γλυκεία καί θωπευτική, — είμαι ίδική σου!
Έγώ θέλω νά σε σώσω, Ούγκε μου! τδ πάν θά εϊπω τοϋ 

πατρός μου. θά εϊπω, δτι σέ άγαπώ κι’ έγώ, καί δτι δέν θ' 
άγαπήσω ούδένα άλλον επί τής γής. ’Εκείνος θέλει έπίσης 
ένδώσει, θ’ άναγκασθή νά σέ συγχωρήση. Καί ήμεϊς θά εΐμε- 
θά εύτυχεϊς.

‘Ο Ουγκος είς τούς λόγους αύτδύς, έσεισε σιωπηλώ.ς τήν 
ώραίαν του κεφαλήν καί υπέλαβεν/ίΟχι. "Οχι. Είναι ανωφε
λές νάέξαπατάται τις ! Ό πατήρ σου δέν θά συγχώρηση είς 
έμέ, τδν πτωχόν υπηρέτην, νά τολμήσω ν’ άσπασθώ τούς βο
στρύχους μιας βασιλίσσης;»

Ό πτωχός υπηρέτης είχε δίκαιον' 0 κόμης ύπήρξεν άνέν- 
δοτος. άκαμπτος.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, τέσσαρες στρατιώται δορυφοροΰν- 
τες άπήγαγόν τδ*  Ούγκον έπί τοΰ ύψηλοτέρου μέρους τοΰ 
Πύργου, καί έκεΐθεν έρριψαν αυτόν κατά τών άγρίων άπορρώ- 
γων... Άλλά μία ξανθή νεάνις, μελανειμονούσα, ήδυνήθη 
έπί τού κρημνού νά ψιθυρίση είς τδν ερωμένον: θάρρος Ουγ- 
κε! θά είμαι π άντοτε ίδική σου! Καί κόψασα ταχέως ίν pot— 
άνθέμον; σύμβολον τής πίστεως, τδ έθεσέν έκεΐ, έπί τών δια
καών ,χειλέων, καί είτα έκρυψε*  αύτδ είς τδ στήθος. Ό Ούγ- 
κος έμειδίασεν.... Ένώ, {ν δάκρυ άνέβλυσεν έκ τοϋ οφθαλ
μού του

...Εορτάζει δ Πύργος. Τελοϋσι τούς γάμους τής ξανθής 
τοϋ Πύργου μετά τοΰ κόμητος τής Β.. . τοϋ άνδρειοτάτου ιπ
πότου τής Βαλλέ τής Άόστης. Άλλά ποϋ ή νύμφη; Τίς τήν 
ειδεν; Ό κόμης τοϋ Πύργου, προαισθανθείς δυστύχημα, τρέ
χει πρδς τδν θάλαμο*  τής κόρης. Εκείνη εύρίσκετο έκεΐ, λευ
χειμονούσα, άκίνητος, εξηπλωμένη έπί τής κλίνης...Έχει έμ- 
πεπηγμένον έγχειρίδιον είς τήν καρδίαν... Καί άκριβώς παρα- 
πλεύρως εις τδ έγχειρίδιον ίν άνθος, σύμβολον τής πίστεως 
... Τδ ροιάνθεμον!

(Μετάφρασις) >
Αήμος. Γλαΰκος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ

Ύπάρχουσιν έν τή ιστορία τοΰ βίου ήμέραι θλιβεραί, 
άλλά δέν ΰπάρχουσι καί ήμερατ άγονοι.

Ε. Renan
Ή χηρεία επιτρέπει είς τάς γυναίκας ινα ώσιν υπομονη

τικός έρωτότροποι.
A. Gennevrage.

Δύναταί τις .να γνωρίση τον χαρακτήρα τής κόρης, ήτις 
θέλει νά ΰπανδρευθή ; Δύσκολον πράγμα ! Ή αΰτη δέν I- 
χει άκόμη τοιοϋτον, ή όδηγεϊται νά προσποιείται χαρακτήρα, 
τόν όποιον δέν έχει.

Μ. A. De Bovet.

f
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τό μέγα μυστήριον τοΰ βίου είναι νά προτιίνη τις εύγενή 
σκσπόν, ούτινος την διεξαγωγήν νά μήν έγκαταλείπη έξ 
δψεως.

Cristina di Svezia
Όπόταν δύο γυναίκες ευαίσθητοι καί πνευματώδεις, μετα

ξύ τών οποίων ούδεμία αντιζηλία μεσολαβεί, άνταγαπώνται 
πολύ, ούδείς δύναται νά διάγνωση τον βαθμόν τοΰ είδους 
τούτου τοΰ πάθους των ώς καί τήν προκύπτουσαν ακατανόη
του άλληλοεμπιστοσύνην, διότι μόνον ή γυνή δύναται καλώς 
νά νοήση καί διάγνωση τήν όμοφυλόν της.

Madam di Genlis.
Υπάρχει ηθική τις πενία μάλλον μονότονος καί έγκατα— 

λελειμμένη εκείνης, ήτις στερείται άρτου καί ένδυμάτων καί 
ήτις είναι μάλλον οδυνηρά.

Duchessa d ’Abrantes.
Τό νάφέρη τις καλώς μέγα όνομα είναι αξίωμα, τό νά 

μή αίσχύνεταί τις δέ τοΰ, ίδιου, έστω ιίαί άσήμου,. είναι άλλο 
είδος εύγενεστέρου αξιώματος.- ;, ί Cristina di Svezia.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ 
Ή ηηδώύα γραφίζ.

Παρατίβεμεν τό ακόλουθον άπλοϋν <παίγνιον ■ διά τούς σπου
δάζοντας μαθητές, άλλά δέν έννοοΰμεν καί νά καταστρέφωσι 
τάς γραφίδας αύτών αδιακρίτως πρός έκτέλεσιν αύτοϋ.

Διά τήν έκτέλεσιν τούτου απαιτείται γραφίς χαλυβδίνη, 
αδιάφορου αν ήναι παλαιά ή νέα.. Πρέπει όμως νά ήναι δσφ 
τό δυνατόν επίπεδος, 'ώς ή παρατιθεμένη έν τφ κάτωθι 
σχήματι.

Σταυρώσατε ΐσχυρώς τάς δύο αΐχμάς αύτής, πιέζοντες 
ταύτας έπί τίνος τράπέζης μέχρις δτου διατεθώσιν ούτω- ειτα 
δέ στηρίζοντες ταύτας επί τοΰ όνυχας άντιθέτως μεταφέρετε 
αύτάς εΐς τήν. προτέραν κανονικήν των κατάστασιν. 1

Άφοΰ διαθέσήτε τό προκαταρκτικόν τοΰτο πείραμα Ιδιαιτέ
ρως,είπατε εΐς τούς πειραματιζομένους φίλους σας,δτι δύνασθε 
στηρίζοντες τήν γραφίδα σας καθέτως έπί τής τραπέζης μέ τάς 
αΐχμάς πρός τά άνω καί άφίνοντες αύτήν νά πέση , έπί τής 
έπιφανείας τής τραπέζης νά πηδήσγ, αυτή εΐς τόν αέρα εΐς 
ύψος 50 ή 60 έκατοστομέτρων.

'Τό πείραμα είναι άπλούστατον, διότι αί αΐχμαί τής γρα
φίδος, αιτινες έκυρτώθησαν καί αϊτινες κατόπιν μετηνέχθησαν 
εΐς τήν προτέραν των κατάστασιν, τείνουσιν νά διασταυρωθώ- 
σιν έκ νέου· μικρά ώθησις τής γραφίδος πιπτομένης έπί τής 
τραπέζης αρκεί νά προκαλέση τήν κίνησιν ταύτην, μία δέ 
έκ τών αιχμών άποτόμως μεταβαίνουσα έπί τής άλλης δίδει 
τήν προς τά άνω ώθησιν τής γραφίδος, ήτις είναι πολύ 
περίεργος..

<ι». η

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

16. Αίνιγμα. 
Τό όνομά μου άν διαίρεσης
Είς μέρη τέσσαρα, χ’ έπειτα θέσης 
Είς ένα έκαστον τόνον χαί πνεύμα 
θά 'βρής έν^πρώτοις, δέν λέγω ψεΰμα, 
Πρόθεσιν μίαν χαί κατόπιν 
Χρήσιμον πράγμα πλήν και φριχτόν 
Καί είς τά ζώα πληχτικόν 
Τό τρίτον μέρος^μου 9’ απάντησης 
Εις το αλφάβητο?, άν τό ζητήσης. 
Τό τέταρτόν μου δέ, Είναι νήσος 
"Ην άν προσέξης 9ά εδρης ίσως· 
Τ’ όνομά μου ή σύνολό? μου 
Φέρουν ατμόπλοια, ειν’ ακουστόν 
Εις πάσαν πόλιν, πάντα λιμένα 
“Οπου έμπόριον, χ’ είναι σωστόν.

Βραΐλα 29)11 Σεπτεμβρίου 1897·
. * MESTER. MANDAGHE

17. Αίνιγμα..
Δύναμαι νά παραστήσω 
Την ώραίαν κεφαλήν σου, 
Τό κομψόν ανάστημά σου, 
Τήν μαγευτικήν μορφήν σου. 
Δυνατόν νά είμαι λέων, 
Άβηνϊ ή καί Απόλλων 
Δυνατόν νά είμαι Πλάτων 
Ό Σωκράτης ή ό Σόλων 
Τήν μορφήν μου είς οικίας 

χ Καί πλατείας θ’απάντησης
Καί είς κήπους καί είς στέγας 
Δυνατόν να μ’ατενίσης.

Ν. ϊαχίνης.

Λ,ύβαεί τών iv τώ χ>« ’ ape*.  Αί Β φύλλω 

Αε?εγμ.άτων.

11. Χήςα—’Ηιμι.
' Έλυσαν αύτό ο· Χ.κ. Βασίλειος Φασιλής έξ Άβηνών. ’Αθανάσιος 

θεοφυλαχτόπουλος, έξ ’Αθηνών, ’Αναστάσιος Τασόγλους έκ Πατρων 
χαί Κ. Θωμόπουλος έχ Βραΐλας.

12. Πόλΐμος—λιμό?.

- Έλυσαν αυτό" οί χ.κ. Βασίλειος Φασιλής έξ ’Αθηνών- Δημήτριος 
Νάχου έκ Ναυπλίου Γεώργιος Πανόπουλος ’έκ Χαλχίδος Γεώργιος 
Καρολίδης έξ ’Αλεξάνδρειάς χαί ’Αναστάσιος Τασόγλους έκ Πατρών.

13- Ώ$ο.1όγιον.—λόγιον.

’ Έλυσαν αυτό· οί χ. κ. Βασίλειος Φασιλής έξΑθηνών. Δημ. 
Νάχου έκ Ναυπλίου, Γεώργιος Πανόπουλος εκ Χαλκίδος, Γεώργιος 
Καρολίδης έξ ’Αλεξάνδρειάς καί ή Δεσποινίς Δέσποινα Σεβαστοπούλου 
έχ: Ρουχστουκίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ1*
• Ά. Δ. Π- Κ έ ρ κ υ ρ α ν.Έχετε δίκαιον, ώς γράφετε. Άπηντή- 

σαμεν —Κ. Ν- Καλάμάς. ’Αποδείξεις έλήφθησαν, άλλ’ούχί χαί 
χρήματα. ’Αποστείλατε αύτά.— Ή Σ. Π. Τ ρ ί π ο λ ι ν, φύλλα άπε- 
στείλαμεν, αναμένομεν συνδρομάς.—Μ. Γ. Γαλάζ co ν. Δελτάριο? 
έλήφθη. Έχει καλώς· Έγράψαμεν.—Γ. Π. Κωνστ)π ολ ιν. Χρή
ματα,ώς γράφετε έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.Γράφομενχαί ταχυδρο
μικός.— G. G. L. Β r a i I a χρήματα ελήφθησαν. Ευχαριστούμε*  
Ταχυδρομιχώς εκτενέστερο*. —Π. Ψ. Ρόυχστ ούχιον. Επιστο
λή «λήφθη. Έλυπήθημεν. Γράφομε?.— Ή. Π- Τ ρ ί π ολ ι ν. Ζη
τούμενα φύλλα σας άπεστείλαμ*?.  ’Αναμένομε? συνδρομάς.— Δ. Α. 
Φ. Ρόδον. Άπόδειξεις ελήφθησαν. Ταχυδρομιχώς εχετε επιστο
λήν μας, Δ. I. Π. Κ ω ν)π ο λ ι ν. Σύνδρομα! ελήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομε? ταχυδρομιχώς.—Ί. ’Α. Κάιρου. Γραμματό
σημο? σας άπεστάλη. ’Αναμένομε? νεωτέραν σας. —Π. X. Βραΐ
λαν. ’Επιστολή καί συνδρομή ελήφθησαν. Ευχαριστούμε?.—-Γ. Φ. 
Κάϊρο ν. ’Απορούμε? επί τοΐς γραφομένοιςσας. Άπηντήσαμεν 
είκότά. ’Αναμένομε? αποτέλεσμα.—Κ. Κ. Πύργον Βούλγα
ρε α ς.Έπιστολαί έλήφβησαν.’Απηντήσαμεν.—Μ. Κ. Άχμούν. 
Έλήφθη. Έχει χαλώς, άν έγκριθή.

’ΕνΆδηνακ έκ τού τυπογραφείου των Καταστημάτων Ά.Κωνόταντινίδου 1897


