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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
'Οδός ΜανρομιχάΚη |$.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΑΙΩΝΑ

εταξύ των αναγνωσμάτων, άτινα κατά 
τό παρελθόν χρονικόν διάστημα ύπεβάλομεν 
είς τήν έκτίμησιν των ήμετέρων αναγνωστών, 
βεβαίως τό τερπνότατου και έπαγωγώτατον, 
όπερ, ως πορετηρήσαμεν, έκίνησε τό ενδια
φέρον αύτών, μικρών καί μεγάλων, ήτο τό 
ύπό τόν τίτλον « Επιστημονικά παίγνια» έκά- 
στοτε δημοσιευόμενον, έν ω εύρίσκει τις Οπό 
τερπνήν και σκηνογραφικήν όψιν, τήν έξέλε- 
ξιν μιας μαθηματικής αλήθειας, τήν άπόδει- 
ίιν ενός φυσικού πειράματος, ή τό πόρισμα, 
μιας χημικής ή μηχανικής άρχής. ’Επειδή δέ 
πολλάκις παρά τών ήμετέρων συνδρομητών 
παρεκλήθημεν νά ένδιατρίβωμεν,οσω τό δυνα
τόν πλειότερον καί εκτενέστερου επί τού αν
τικειμένου τούτου, θά προσπαθήσωμεν «αντί 
σθένει νά εΰχαριστήσωμεν αυτούς, δημοσιεύ- 
οντες έν έκάστω ήμών φύλλω τοιαύτα, ύπό 
πάσαν έποψιν ωφέλιμα επιστημονικά ζητήματα· 
έν δέ τώ παρόντι θέλομεν διαλάβει τά τής 
προόδου καί άναζητήσεως αύτών κατά τούς 
παρελθόντος χρόνους, καθ’ούς όντως εύρί- 
σκομεν αξιοπερίεργα πράγματα, και ής έπο- 
χής έγένετο ή άφετηρία τής άνακαλύψεως 
αυτών.

Διάσημοί τινες μαθηματικοί δέν άπηξίωσαν 
νά δημοσιεύσωσι ογκώδη συγγράμματα όμοίων 
παιγνίων,τά δέ έργα τοϋ Bachet, τοΰ Mezirac 
καί Ozanam είναι, ούτως είπεϊν, κλασσικά.

Ετερον τοιοΰτον περίεργώτατον πόνημα, 
εΐνε καί τό έπιγραφόμενον «Μαθηματικοί τέρ
ψεις», όπερ διαλαμβάνει διασκεδαστικά καί 
αστεία προβλήματα αριθμητικής, γεωμετρίας, 
άστρονομίας, οπτικής, σκιαγραφίας, μηχανι
κής, χημείας καί άλλα τινα, έκ τών σπανίων 
καί περιέργων απορρήτων, έξ ών πολλά ουδέ
ποτε ειχον δημοσιευθή. Τό βιβλίον τούτο δέν 

έφερε μέν τό όνομα τοΰ συγγραφέως, άλλ' 
είνε γνωστόν, βτι έγράφη ύπό τού Πατρός 
Ίωάννου Leurecbon, έκ τοΰ τάγματος τού 
’Ιησού. Έτυπώθη εις Ρουέννην κατά τό έτος 
1626, κοσμεΤτοι ύπό εικόνων καί περιέχει 
πολλά έπιστημονικά παίγνια, έ£ ών τινα ειοί 
γνωστά καί άνετυπώθησαν έν τοϊς «Έπι- 
στημονικαϊς τέρψεσι» τού κ. Γάστωνος Τισ- 
σανδριέ.

Περιεργείας χάριν θ ’ άναφέρωμεν ώδε τινα.
« Ή θραΰσις τής ράβδου τετοποθετημένης 

έπι δύο ύαλίνων ποτηρίων.
«Ή άνέγερσις φιάλης δι ’ ενός άχύροσ;° ' 
« Ή έν τώ αέρι αμοιβαία ύποστήριξις τριών 

μαχαιρών ή όμοίων σωμάτων, άνευ μεσολαβή
σεων ξένου τίνος αντικειμένου.

« Ή διαίρεσις οκτώ οκάδων οίνου ή άλλου 
τινόςύγροϋ, διά μέσου αγγείων χωρητικότη- 
τος οκτώ, πέντε καί τριών οκάδων.

«Ή διαίρεσις μήλου είς δύο, τέσσαρα, 
όκτώκτλ. μέρη, άνευ διακοπής τού φλοιού.

«Ή άφ'εαυτού, ούτως είπεΤν, ύποστήριξις 
ενός κάδου ύδατος, είς τό άκρον ράβδου τινός.

« Ή διαπέραοις ενός καί τού αύτοϋ σώμα
τος διά τριών οπών άσυμμέτρωνάλλήλοις, έπι 
τώ βρω νά καταλαμβάνηται άπας ό χώρος 
αυτών, ένώ τό σώμα τούτο διαπερδται δι’ αύ
τών.

Τό πείραμα τούτο στηρίζεται έπι τής λέ- 
πτοτάτης θεωρίας τής γεωμετρίας, και εΓνε 
δυσκολώτατον, διότι πρόκειται νά διαπερα- 
σθή τό αυτό σώ^ια διά τριών οπών, μιας 
στρογγυλής, μιας ορθογωνίου καί· μιας ωοει
δούς. Τούτο κατορθούται, εάν λάοωμεν κύ
λινδρον έχονταβάσιν κύκλου, βμριον πρός τήν 
κυκλικήν οπήν καί ύψος ίσον πρός τήν μεγα- 
λειτέραν διαστασιν τοϋ ορθογωνίου. Διαπε- 
ρώμενος πλαγίως, θά καταλάοη έντελώς τήν 
θέσιν τής ωοειδούς όπής.

Τις οΐδε, εάν ό Νεύτων, σχεδόν σύγχρο
νος τού πατρός Leurechon, έγνώριζε τούτο, 
δέν θά ωφελείτο έκ τού αθώου τούτου προβλή- ’ "
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όιν. Κατ' αυτόν θά ήοκει νά παραγάγη τις 
έπί τής γης σημεία δι ’ ηλεκτρικού φωτός, 
ήτοι παμμεγέθη γεωμετρικά οχήματα, τά ό
ποια οί κάτοικοι τής Σελήνης θά έβλεπον καί 
βεβαίως θά μάς άπήντων δι ’ άναλόγων οχη
μάτων. Κσ! έν τούτοις ή ιδέα τής μετά τών 
Σεληνιτών ουνεννσήοεω; δέν είναι νέα, είναι 
τοϋ . . . Πυθαγόρα.

’Ιδού τίνι τρόπω ό σοφός ήρως τοΰ ουγ- 
γράμματος τούτου άποφαίνεται.

« Αναφέρω έν πείραμα. Τίνι τρόπω δυνα
τοί νά κατορθωθή, ώστε διά τών ακτινών τοϋ 

• ήλιου νά άνσπαριοτώνται, οία γράμματα, θέ
ληση τις έπί τών τοίχων μεγάλης οικίας καί 
νά άναγινύοκωντσι μοκρόθεν ·, Τοΰτ-ο •γίνε
ται, λέγει ό Maginus, άψού γράψη τις έπί 
τής έπιφανείας ένόε καθρέπτου δι ’ οιουδήποτε 
χρώματος γράμματά τινα αρκούντως μεγάλα 
κοί άντιοτρόφως . . . . νά οτρέψη τό κάτο
πτρου πρός τόν ήλιον, καί τότε ταϋτα διά 
τής άντανακλάοεως θά έμφανιοθώοιν έμφαν- 
τικώτατα έπί τών τοίχων τής οικίας. Ίσως 
διά τής άνακαλύψεως ταύτης ό Πυθαγόρας, 
ύπέσχετο τό δυνατόν τής μετά τής Σελήνης 
ουνεννοήοεως τής σφαίρας μαε».

’Εξακολουθεί παρακατιών.
"Ας έξετάοωμεν ήδη πειράματα τινα έκ- 

τελούμενα Αά τοΰ νόατοο ή AJJlov τικος παρ
ομοίου μιυστοϋ.

«Τίνι τρόπω τρ ύδωρ πηγής τίνος, κείμενης 
είς τούς πρόποδας όρους τίνός, δύναται νά 
άνέλθη τήν κορυφήν τούτου, καί είτα νά κα- 
τέλθη έκ τής άντιθέτου πλευράς;»

«Πρέπει νά τοποθετήση tic έντός τής πη
γής μολύβδινον σωλήνα ή έξ άλλης ουσίας 
τοιοΰτον, όστις άφου άνέλθη τό όρος, νά κα· 
τέρχηται άπό τής έτέρας πλευράς καί νά 
φθάνη ολίγον τι κατωτεοον τού έπιπέδου, έφ ’ 
ου κεΤται ή πηγή, ούτως ώστε νά άποτελή 
σίψωνα . . . Είτα ποιεί όπήν έπί τοϋ σωλήνος 
τούτου τοΰ διά τής κορυφής τοΰ όρους διερ- 
χομένου, καί άφοϋ φράξη τάς δύο έπί τών 
άκρων τοΰ οωλήνος όπάς πλήρωσή αυτόν ύδα- 
τος έφ’άπαξ, καί μετά τούτο κλείση έπιμε- 
λώς τήν οπήν ταύτην. Τότε έάν άνοιχθωοιν 
άμφότερατ αΐ έπί τών άκρων τοϋ σωλήνος όπαί, 
τό ύδωρ τής πηγής θ’ άνέρχηται διορκώς διά 
τοΰ σωλήνος καί θά κατέρχηται έκ, τής άυτι- 
θέτον πλευράς τοΰ όρους, ένθα καταλήγει © 
σωλήν. Ή μέθοδος αύτη είναι άνακάλυψις 
πολύ εύκολος καί λαμπρά, δυναμένη νά παρ- 
έξη ύδωρ εις χωρία καί πόλεις στερούμενος 
τοιούτου».

Ενίοτε όμως ό πάτερ Leurechon λαμβά
νει μαθηματικήν τινα πρότασιν άληθή έν τή 
θεωρία κάί μεταφέρει αυτήν έν τη πράξει, 
όπου δέν εφαρμόζεται.

ματος ; Και όντως ούτές δεν εΐνε, όοτιε διά 
■να δώοη διέξοδον εις τάς δύο γαλάς αύτοϋ 
ρικράν και μεγάλην, οιηνες έπαιζον έν τώ 
σπουδαστηρίω του, κατεσκιύασε δύο όπάς είς 
την θύραν, μίαν μεγάλην καί· μίαν μικρόν, 
χωρίς νά οκεψθή, ότι μόνη ή μεγάλη οπή ήρ- 
κει και διά τάς δύο; Οί μεγάλοι άνδρες ε- 
,χουοι και αυτοί τοισύτσς ανοησίας, ίσως όμως 
καί ή ίοτορία ούιη νά ήνε απλή διάδοοις.

Ό οοφός ίησουίτης εξακολουθεί παρακα- 
τιών οοβαρώς έπιλαμόανόμενος τοΰ θέματος, 
αλλά μετά ίδιαζτύσης χάριτος.

«ΝΙοι παρουσιάζεται περί;ργον θέμα: Εί
ναι δυσκολώτερον νά γράψη τις εντελή κύ
κλον άνευ διαβήτου, ή νά εύρη τό κέντρον 
καί τό μέσον κύιλου τίνός ;» ή μάλλον : «Ό
ταν δέν δύνάταί τις νά διαπεροοη μίαν σφαί
ραν διά τίνος οπής, τούτο προέρχεται έκ 
σφάλματος τής όπης, ^τις είναι πολύ μκρά, 
ή τής σφαίρας, ήτις είναι πολύ μεγάλη;»

Καί συζητεΐ σπουδαίως τά ζητήματα ταϋτα 
έν άρκεταΤς σελίσι τοϋ πονήματος του, άπο- 
φαινόμενοςφρόνιμες έν τέλει, ώς έξης; «*Ι- 
δετε, πώς συζητούσι περί όνου σκιάς, έπι 
θέματος θαυμοτοποιίας;»

Μετά τούτο έπι μακράν έκτείνεται έπι τής 
^Ιδ,ιότητος «τοϋ φοβικού μαγνήτου καί τών έπι 

' λύτου προστρϊβόμένων βελονών» καί προσ· 
Τίθηοι τά έξής, επί μεγίστη άπορία τοΰ ανα
γνώστου, αναλογιζομένου, ότι ταύτα έγρά- 
φη«αν τφ ι6ιά.

«Γινές είπον, ότι διά μέσου μαγνήτου ή 
άλλου/ τίνος όμοί υ λίθου, δύο άπόντα πρό
σωπα ήδύναντο ν’ άνταποκρίνωνται· Ώς έν 
παραδείγματι, ό Κλαύδιος εύρίσκεται εις Πα- 
ρισίους καί ό ’Ιωάννης είς Ρώμην. Έάν άμ- 
ψότεροι είχον από μίαν βελόναν μεμαγνητι- 
σμένην διά προστριβής έπί τίνος λίθου, έχού- 
σης τό ιδίωμα όοάκις, ή μία τούτων κινείται 
έν Παρισίοις ή έτέρα, έν Ρώμη ευρισκόμενη, 
νά έκτελή τήν αυτήν κίνηαιν, θά ήδύναντο ό 
Κλαύδιος και ό ’Ιωάννης νά ουνεννοώνται 
πληρέστατα δι’ άλψαβήτου τίνος.

Πλήν επιλέγει :
« Ή άνακάλυψις είναι λαμπρά, άλλά δέν 

πιστεύω νά ύπάρχη είς τόν κόσμον μαγνήτης 
έχων 'τοιοΰτον προτέρημα». Ό πότερ Leu- 
rechoui άφιεροΐ είτα ολόκληρα κεφάλαια είς 

. τήν περιγραφήν τών επίπεδων, κυρτών, κοί
λων, παραλλήλων κατόπτρων, κτλ., τών ό
ποιων έξηγέΐ τά περίεργα φαινόμενα, καί έξι- 
κνείταιι μέχρι των φαντασιωδών αύτών ιδιο
τήτων.

Δέν ένθυμούμεθα δυστυχώς, τις ήτο ό α
στρονόμος εκείνος, δστις πρώτος ουνέλαβε 
τήν ιδέαν τής μετά τών γειτόνων μας Σελη- 
νιτών άνταποκρίοέως, έάν τοιοΰτοι ύπάρχω-
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Είναι βέβαιον, ότι ή έπιφάνεια τών ύδάτων, 
θεωρούμενη έπί μεγάλης έκτάσεως σχηματίζει 
τήν περιφέρεισν σφαίρας, ής ή καμπύλη έστί 
τόσον έκτεταμένη, όσον ή άκτίς είναι μεγα- 
λειτέρα.

Έκ τής αρχής ταύτης όρμώμενος ό ήμέ- 
τερός μαθηματικός, τίθησι καί λύει τό έξής 
ζήτημα.

«Είναι αληθές τό λεγόμενον, ότι τό αύτό 
δοχεΐον δύναται νά περιλάόη περισσότερον 
ύδωρ, οίνον.......... έν τώ ύπογείω ή έν τή
στέγ^οίκίας, καί πλείω έν τοϊς πρόποσιν όρους 
ή είς τήν κορυφήν ;»

«Τούτο είναι αληθέστατου, διότι τό ύδωρ 
διατίθεται πάντοτε κυρτσειδώς πέριξ τοΰ κέν-, 
τρον τής γής. Καί όσω πλησιεοτερον τού 
κέντρου κεΐται τό δοχεΐον, ή επιφάνεια τοΰ 
ύδατος σχηματίζει μικροτέραν σφαίραν, έξ 
ού άποδείκνύεται, ότι ύπεράνω τών χειλέων 
του δύναται νά περιλάβη περισσότερον ύδωρ 
όταν κεΐται έν τώ ύπογείω ή έν τή στέγη.

Ή ναυσιπλοΐα, οϋχ ήττον ούκ ολίγον απασ
χολεί τόν έργάτην τών Tiptfaotr, όστις κάλ- 
λιστα εξηγεί διά τής διαφοράς τής πυκνότη- 
τος, «τά δυστυχήματα εκείνα τών πλοίων— 
σπάνια καθ’'ήμας,—τά όποια ενώ θαλαοσο- 
ποροϋσι άκινδύνως έν τώ πελάγει, ναυαγοΰοιν 
άφικνούμενα πρό τοΰ στομίου ποταμού τίνος 
γλυκέων ύδάτων, μολονότι ούδ’ίχνος τρικυ
μίας ύφίσταται».

Άφοΰ δέ ό λόγος περί ναυσιπλοΐας, πάν- 
τες ένθυμούμεθα, ότι έν τώ Π»ρΙπ2ο> της γης 
er 80 ήμίραις τοϋ Ιουλίου Βέρν, ό φλεγμα
τικός Φιλέας Fogg έκερδισε τό στοίχημά του, 
διότι συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άρχίση τόν ιτερί- 
πλουν έξ ανατολών προςδυομάε, ύτε πορευό- 
μενος ούτως προ τοΰ ήλιου, είδε τούτον δι- 
ελθόντα όγδοηκοντάκις άπό τοΰ ισημερινού, 
ένώ οί σύντροφοί του είδον αυτόν έβδομήκσντα 
εννεάκις.

’Ιδού κατά τίνα παράδοξον τρόπον τό γεω
γραφικόν τοΰτό πρόβλημα εκτίθεται έν ταϊς 
Tipgiair.

«Πώς είναι δυνατόν δύο δίδυμοι, γεννώμε- 
νοι ταΰτοχρόνως καί άποθνήσκοντες είτα ό- 
μοΰ, ό είς νά ζήση πλείω τοΰ ετέρου;

«Τοΰτο εύκόλως έννοεΐται, έάν ύποθέσω- 
μεν, ότι ό μέν εις ταξειδεύη πρός άνατολάς 
καί ό έτερος πρός δυσμάς, διότι ό πορευόμε- 
νος προς άνατολάς κατά τήν πορείαν τοΰ ή
λιου θά άριθμή χρόνον ύπάρξεως μεγαλείτε- 
ρον τού πορευομένου πρός δυσμάς».

Τά προβλήματα τής αριθμητικής, τής γεω
μετρίας καί τής αστρονομίας,κατέχουσι σημαν
τικήν θέσιν έν τώ πονήματι τοϋ πατρός Leu- 
feclion. Έν τούτοις είναι άπορον πώς δέν 
συναντά τις λύσεις τινάς τοΰ περίφημου προ

βλήματος τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, 
αίτινες έν τούτοις εύρΐσκονται είς τοιούτους 
μαθηματικούς τού δέκατου έκτου αίύνος κοί 
αί όποΐαι όμως έν μόνον ελάττωμα έχουσι, 
το νά μή ήναι ακριβείς.

Τό τρίτον καί τελευταΐον μέρός άφιερού- 
ται είς τήν nvpozexrlar, έν ή προκαλεΐ τήν 
προσοχήν τοϋ αναγνώστου, άποφαινόμ ενος,ότι 
«το πνεύμα αύτοϋ άκολουθοΰν τήν κίνηβιν τού 
πυράς, άψίνει τά γήινα, όπως θαυμάσητά Ου
ράνια, άτινα μόνον διακρίνουσι τον άνθρωπον 
τών ζώων, καί τά όποια ώς μόνον άντικείμρ- 
νον έχουσι τήν έπιφάνειαν τής γής».

Περαιοΰντες τήν έξέταοιν τού περιέργου 
τούτου πονήματος, τό όποιον μεγάλην σχέσιν 
έχει πρός τά δημοσιευόμενα υφ’ήιιών επιστη
μονικά παίγνια, εύελπιοτοϋμεν έν τύί μέτρω 
τών ελάχιστων ημών δυνάμεων, ν’άναπτύ- 
ξωμεν παρά τισι τών ήμετέρων αναγνωστών 
τόν ζήλον καί τήν διάθεσιν προς άναζήτησιν 
τής λύσεως τόσων χρησίμων κοινωνικών προ
βλημάτων, τά όποια κατά τόν κ. Leurechon· 
«δύνανται ν’ άπασχολώσι τό πνεΰμα μάλλον 
ώφελίμως ή αί σωρεϊσι τών άκαρπων μυθι
στορημάτων, τά. όποΓα οί -νε,ώτεροι συγγραφείς 
πωλοΰσιν άκριβώτερον τής Φιλοσοφίας τον Ά- 
ρισΐοτί.Ιουο η τωκ /ργωχ τον ΆρχιμήΟους».

ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

^ιπουδαίαν άνακάλυψιν έπέτυχεν σ Γερμα

νός φυσιοδίφης Φίλιππος Λέναρο, καθηγητής 
τής φυσικής έν τώ Πανεπιστημίω τοΰ Κίελ. 
Άπό τού ι8φί> είχεν εξακριβώσει έν ταίς 
καθοδικαις άκτΐσι τήν ιδιότητα διαπεραστικής 
δυνάμεως καί φωτογραφικής ένεργείας· ή δέ 
παρατήρησις αύτη ύπήρξεν ή κυρία αφορμή 
τής άνακαλύψεως τών ακτινών τού Ρέντγεν. 
Τήν εποχήν εκείνην άπέδειξεν, ότι αί καθο
δικοί ακτίνες δέν εΐνε μόνον όραταί έντός τόύ 
γνωστού σωλήνος τοϋ Χίττορψ, άλλ ’ ότι δύ
νανται νά διαπεράσωοι τό ύέλινον τείχωμα 
αυτών καί νά έξέλθωσιν είς τόν έλεύσερον 
χώρον.

Ή σημερινή άνακάλυψις του είνε πολύ 
σπουδαιότερα, καθόσον υποδεικνύει περιεργο- 
τάτην σχέσιν μεταξύ τού ηλεκτρισμού, τών 
καθοδικών άκτίνων καί τοϋ φωτός.

Γνωστή είνε ή ίδιότης τών εις τό άπώτα- 
τον άκρον τών χρωμάτων τής ίριδος κειμένων 
φωτεινών άκτίνων, (τών ύπεριωδώνάκτίνων),
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νά έκκενΰοιν ήλεκτρικΰς, πεπληρωμένα θύ
ματα. Ήγείρετο όμω< τό ζήτημα, τί άπεγί- 
νετο ό ηλεκτρισμός των σωμάτων τούτων μετά 
τήν ακτινοβολίαν ; Τό πρόβλημα τοΰτο ήδη 
λύεται. 'Ύπό τήν έπίρροιαν τού ύπεριωδους 
φωτός μεταβάλλεται ή ηλεκτρική πλήρωσις 
σώματός τίνος εις καθοδικός ακτίνας, αϊτινες 
έκφεύγουοιν εις τόν ελεύθερον χώρον.’Ιδιαι
τέρως περίεργα εινε τά δύο γεγονότα, πρώ
τον, οτι μόνον μία αρνητική ηλεκτρική πλή- 
ρωσις μεταβάλλεται είς καθοδικός ακτίνας ύπό 
τών φωτεινών εκείνων ακτινών, καί δεύτερον, 
ότι: τοιουτοτρόπως δύνανται νά γεννηθώσι καί 

Λνά μεταβιβαοθώσι καθοδικαί ακτίνες, καί είς 
χώρους εντελώς κενούς άέρος, τουλάχιστον 
έφ’οσον επιτυγχάνεται τούτο διά τών σημε
ρινών αεραντλιών. Μέχρι τοϋδε έθεωρεΐτο 
αδύνατος ή ηλεκτρική έκκένωσις εντός χώρου 
κενού άέρος.

Ό Λέναρδ έέηκρίβωσε πρός τούτοις, ότι 
αί ούτω παραχθεΐσαι καθοδικαί άκτΤνες μετα
κινούνται μέ ταχύτητα, ήτις άνέρχεται μόλις 
είς τό ι)3ο τής τού φωτός, επομένως εΤνε 
αί βραδύτατοι ακτίνες, αιτινες άνεκαλύφθη- 
σάν ποτέ, καθότι ή ταχύτης τού ήλεκτρισμοΰ 
ύπερβαίνει κατά πολύ τήν τοΰ φωτός.

Όλος ό ειδικός επιστημονικός τύπος εξαι
ρεί τό βαρυσήμαντον τών νέων πειραμάτων 
τού Λέναρδ, έξ ού αναμένεται, ότι θά λυ- 
θώσι, πολλά φωτο-ηλεκτρικά φαινόμενα, μεγί
στες σπουδαιότητος, ιδία τής σχέσεως τον 
ήλεκτρ'σμού πρός τό φώς, καί τής όποιας ή 
πραγματοποίησις φαίνεται νϋν έγγυτέρα ή 
άλλοτε. Ν. Ο.

ΑΝΑΝΕίΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

?λιό σπουδαΐον τούτο πρόβλημα ένεκα 
τών ποικίλων καϊ ένδιαφερουσών εφαρ
μογών, πρό πολλοΰ άπησχόλησε τούς σο- 
φοΐ/ς. Άλλ’ ή μέθοδος τών κ· κ. Desgrez 
και Bah hazard, τής όποιας ή άρχή είναι 
καθ ’ολοκληρίαν νέα, φαίνεται, δτι τώ δν- 
τι δίδει πρακτικήν λύσιν τοΰ ζητήματος·

Ή μέθοδος αυτή βασίζεται είς τήν ά- 
ποισύνθεσιν τού διοξειδίου τού νατρίου 
ύπ<ό τοΰ ύδατος·

’Εάν φαντασθώμεν άνθρωπον έγκε 
ζλεισμενον π. χ. είς σκάφανδρον, τό ό
ποιον νά μή έχιι ούδεμίαν συγκοινωνίαν 
μέ τό έξωτερικόν, δέν θά βραδίνμ νά 
πνίγη ένεκεν έλλείφεως άέρος· άλλ’ έάν 

ληφθή φροντϊςνά τοποθετηθή είς τό έσω- 
τερχκόν τον σκαφάνδρον, μηχάνημα άνά- 
λογον.πρός εκείνο της παραγωγής τού 
άαετνλενίον, περιέχον πλάκας έκ διοξει
δίου τον νατρίου, άς είδικός μηχανισμός 
μετατοπίζει μίαν πρόςμίαν κατά κανονικά 
διαστήματα, είς μικράν δεξαμενήν νδα- 
τος, θά εκλύεται συνεχές όεϋμα όξυγό- 
νου, δπερ θά άνανεοίνη τό διά τής ανα
πνοής καταναλωθέν, έν ώ ή έκ τής έπι- 
οράσεως τοΰ ΰδατος έπί τοΰ διοξειδίου 
παραγομένιι σόδα, θά απορροφά ταΰτο- 
χρόνως, καθ’ όσον παράγεται, τό έκ- 
πνευάθέν ανθρακικόν οξύ ύπό τοΰ έντός 
τοΰ άκαφάνδρου έγκεκλεισμένου ανθρώ
που·

Ό άναπνεύσιμος ΰήρ θ’ άνεγεννάται 
λοιπόν διηνεκώς, έφ’δο’ον διαρκεϊ Λ λει
τουργία του μηχανήματος, δηλ. μέχρις 
οΰ ή προμήθεια τον διοξειδίου τοΰ να- 
τρίον έξαντληθΰ· Βεβαίως δέ θά, τελειο- 
ποιήσωσι τά μηχανήματα ταΰτα καϊ θά 
έξασφαλίσωσι τήν απόλυτον λειτουργίαν 
των άλλά όποιον ευρύ στάδιον έφαρμο- 
γών μέλλει νά διατρέξη Λ νέα αΰτη μέθο
δος τής συνεχούς άναγεννήσεως τοΰ άέ- 
ρος·

Ώμιλήσαμεν περϊ σκαφάνδρων, διότι 
' ταΰτα έχρήσίμευσαν εις τά πρώτα πειρά
ματα τών κ κ Desgrez καϊ Ballahzard τά 
μηχανήματα τών πυροσβεστών διά νά 
είσδύωσιν είς τά μή άναπνενσιμα μέρη, 
δύνανται ούτω νά βελτιωθώσιν, άλλά 
πρό πάντων είς τήν ύποβρύχιον ναυτι
λίαν ή έφεύρεσις τών δύο γάλλων σοφών 
φαίνεται θά παράσχη μεγάλας εκδουλεύ
σεις .

ν. γ. ας.

Al ΜΛΑί TOT APISTOIΑΚ0Ϊ2
^ρός πληρεστέραν χατα-.ό»,σιν τοΰ οιαοήμου τούτοι* 

έργου τοΰ Άριστοφάνους, ήοη,δτε μετεφράσθη ή χωμφ 
δία αΰτη είς την χαθωμιλουμέ»ην γλώσσαν χαί πολλοί 
έλαβον αφορμήν ν’ άχούσωσι τήν διδασκαλία» αύτής 
άπό τής σκηνής, μεταφέςομεν ώΐε, ό,τι καί άλλοτε 
Ιδημοσιεύσαμε» περί αύτής πρό δεκαετίας, έλπίζοντες, 
δτι Θέλομε» ικανοποιήσει οΰτω πολλών αναγνωστών μας 
την περιέργειαν καί φιλομάθεια».

At Ν εφέ λ α ι,ώς γνωστόν,συγκαταριθμοΰνται μεταξύ 
σών διασωθέντων δραμματων τοΰ Άριστοφανους. Άλλ 
ή λέξις μόνη αδτη μάς υπενθυμίζει τήν δίκην τοΰ Σω- 
χράτου;, καί τήν ανέκαθεν διασπαρεΐσαν κοινήν γνώμην, 
τη» παριστώσαν το» ποιητην, ώς πρωταίτιον δήθεν τοΰ 
Θανάτου τοΰ φιλοσόφου η μάλλο» είπεϊν τοΰ τέκνου τού
του της σοφίας, Σωκράτους.

Ό Αΐλιαντς (αγνοείται δ'έπί τινι επερειδόμενος) 
λέγει, ότι οί άμφί τόν Άνυτον (τοΰτέστιν ό Άνυτος 
καί δ Μέλιτος), βελοντες νά προμαντεύσωσι τό αποτέ
λεσμα τής μελλοΰσης αυτών κατηγορίας κατά τοΰ Σω- 
χράτους, κατέπεισα» (δια χρηματικής βεβαίως αμοιβή;) 
τόν Αριστοφάνη», ΐνχ ποίηση κωμωδίαν διασύρουσαν 
καί λ-οιδωροΰσα» αύτόν, όπως διεγείρωσι τό πλήθος κατ’ 
αύτοΰ : «Έπετίθεντο τώ Σωκράτει καί έπεβούλευον οί 
άμφί τόν Άνυτον .... Έκ τούτων ού» έβουλήθησα» 
πείραν χαβεΓναι υπέρ τής κατ’ αύτοΰ διαβολής . . . Τί 
ουν έπινοοΰσιν ; Αριστοφάνη» τόν τής κωμωδίας ποι
ητήν, άναπείθουσι κωμφδήσαι τόν Σωκράτην κτλ.» 
Α’ιλίαν. βιβλ. Β'. III.).

’Εν τή υποθέσει ταύτη, αί Νεφέλ α ι ώρειλον νά 
παρασταθώσιν εν ή δύο τουλάχιστο» έτη πρό τής δίκης, 
όπως οί κατήγοροι, επωφελούμενοι ύπό τής τοΰ δημο
σίου αποστροφής, επιφέρωσι κατα τοΰ Σωκράτους τήν 
καιρίαν πληγήν. Άλλ’ ή παράστασις τών Νεφελών 
εγένετο κατ’ αύθεντικάς μαρτυρία; τό α’. έτος τής 
89ης Όλυμπιάδος, ήτοι 424 π. X , ή δέ καταδίκη 
καί θάνατος τοΰ Σωκράτους, τό δ', ετο; τή; 94ης, ή 
τό α'. τής 95ης Όλυμπιάδος, ήτοι περί τά 400 ή 
399 έτη π.Χ. Ί’ό δ’ ακριβές τής χρονολογίας καταφαί
νεται καί έν αύτφ τώ δραματι, ένθα δ ποιητης δμιλεΐ 
περίτοΰ Κλέωνοςώςεςι ζώντος.Όδε δημαγωγός ουτος 
άπέθανε, κατά τόν Θουκυδίδη», τό ΙΟον ετο; τοΰ Πε· 
λοπο»νησιακοΰ πολέμου, συμπΐπτο» πρός τό γ'· έτος 
τής 89ης Όλυμπιάδος. 08ε» τοΰτο άρχεί'.όπω; άθωώ- 
ση τόν Άριστοφάνην από πάσης ύπό τοΰ Άνύτου καί 
Μελίτου δωροδοκίας. Πρός δέ τούτοι; καί έν τώ «Εύθύ- 
φρονι» τοΰ Πλάτωνος, συγγραφέντι πολύ» χρόνον μετά 
τή» ρηθείσαν κωμωδίαν, αναφέρεται περί τοΰ Μελίτου 
ώς νέου ετι άνδρός.

Άλλ’ δμως, εί καί ό ποιητής δικαιολογείται έ· μέρει 
κατά τής κοινής επιαέμψεω;, όέν επιζητούμε» ν’ αθω- 
ώσωμεν αύτόν έξ όλο«λήρου ώς πρός τό αποτέλεσμα, 
καθότι αί έν τή κωμωδίμ ένοχοποιήσεις τοΰ φιλοσόφου 
ήδύναντο να παρασκευάσωσι σπουδαιότερο» τή» κατηγο
ρίαν, μεμιγμέναι ούσαι μετά πλείστων όσων χλευα
σμών. Αί κατά τή» δίκην γε’όμενχι αιτιάσεις είσί σχεδόν 
αί αύταΙ, οίαι καί έν τή κωμφδίμ, ήτοι: ο Δ ι έφ θ ει ρ ε 
τούς νέους, περιεφρόνει τους θεούς τής 
πατρίδος, είσήγε νέου; θεούς. .. κτλ.» .

Ποια λοιπόν τά αίτια τά πχρακινήταντα τό< Άρι- 
στοφάνην, ινα ούτως σφοδρώς έπιτεθή κατ’ άνδρός σο
φού, καί μέχρι τοΰ νΰν θεωρούμενου, ώς αυτουργού 
μεγάλης ηθικής μετακοσμήσεως, ανχμοφωτοϋ τής αν- 
θρωπότητος ; ’Ιδού αύτά.

Υπήρχε κατά τή» έποχή» έκείνη» φανερά διαμάχη 
μεταξύ φιλοσόφων καί κωμικών ποιητώ» καί οΰτω 
μετά τών διαιρούντων τάς Αθήνας πολιτικών κομμάτων 
συνεβάδιζον καί τά φιλοσοφικά. Οί φιλόσοφοι κατηγό
ρου» τήν βωμολοχίαν καί αναισχυντία» τών κωμικών, 
ουτοι δέ πάλιν οιέσυρον έν τώ θεάτρω τάς λεπτολογίας 
καί λογομαχίχς τών ά»τιπάλων των. Ό φιλόσοφο; 
"Ιππων δ έκ τή; νήσου Μήλου κατηγορηθείς ώ; άθεος, 
ώ; και άλλοι τινες, περιυβρίσθησαν ύπό τών κωμικών 
ποιητών Κράτητος καί Διφίλου. Ό Εΰπολις καί δ 
Άμιφίας δέν έφεισθηταν αστεϊσμών κατά τοΰ Σωκρα- 
τους εν ταϊς κωμωδίαις αυτών. Ό δέ Σωκράτης απρο- 
καλύπτως και αναφανδόν άνεκήρυττε τήν ολιγωρίαν 
και περιφρόνησί» του πρός τούς αναιδείς τούτους γε- 
λοιασμούς· 'Αλλως τε ήτο φίλος τοΰ Εύρυτίδου, έλέ- 
γετο μάλιστα, δ n έβ-ήθ»ι αύτόν είς τήν σύνθεσιν τών 
τραγωδιών του. Ό ’Αριστοφάνης λοιπόν, όσης δέν έ- 
φείοετο τοΰ Εύριπίδου, ήτο δυνατόν νά μή έχτοξεύση 
καί κατά τοΰ φιλοσόφου τάς λοιδωρίας αύτοΰ, ώς οί άλ
λοι ποιηταί ;

Ός πρός τό ζήτημα, εάν έν ταΐς «Νεφέλαις» ηθέλη- 

σε νά έμπαίξη αύτό μόνον τό άτομον τοΰ Σωκράτους, 
έάν ελαβεν αυτόν ώς ύπογραμμόν έχπροσωπεύοντα τούς 
σοφιστάς, άμφότερα δύναταί τις νά υπόθεσή εις ποιη
τήν τοσούτω λεξίπλουτο» καί δεινό» περί τας αστειό
τητας.

Δημοτικός ώ» παρά τώ Άθηναϊχώ λαώ δ Σωκρά
της, έξήσχει τό έπάγγελμα τοΰ συνδιαλέγεσθαι και φιλο
νικεί» μετά τοΰ τυχόντος, δ»έ μέ» έν τάΐς δημοσίαις ά- 
γοραίς, δτέ δέ έν τοϊς εργαστηρίοις τώ» χουρέων καί 
σκυτοτόμων. Τό σχήμα, τά ήθη καί ή οίκειότης τώ» 
λόγω» καί συγκρίοεων αύτοΰ, παρεΐχον καλήν-<45λ·η» τοΓς 
κωμικοΐς, οίτινες θηρεύοντες πάντοτε το» τρόπον ποΰ κι- 
νεΐν τόν γέλωτα, ούδένα σχεδόν σεβασμό» οιετήρουν ώς 
πρός τα πρόσωπα. Όθε» δέν ητο δύσκολο» »α ,πρρσαψη 
τις αύτώ χροιάν τινα γελοίου, καί δ Άριστοφ^ϊήέέπε- 
σώρευσεν επ’ αύτοΰ πλήθος χαρακτηριστικών, έξ ών οί 
άλλοι φιλόσοφοι ώφειλο» βεβαίως ν’ άπαιτήσιβσι tSfc- 
μέρος των. Οΰτω λοιπόν μετά σοφιστών ελογίσθη τό 
τέκνον τοΰτο τής σοφίας, ό ύπέρμαχος τής αρετής, καί 
δ αδιάλλακτος αντίπαλος αύτώ». Άλλως τε ή μετ’ 
έπιστασίας μελέτη τής κωμωδίας καί τής ιδέας έφ’ής 
στηρίζεται, θέλει ίσω; διαφωτίσει περί τής πορείας, ήν 
έβάδιζε τό πνεύμα τοΰ ποιητοΰ καί τώ» εντυπώσεων 
ύφ ών ώδηγεΓτο.

Ή. αληθής ύπόθεσις τών Νεφελών ε!»ε ή ανατροφή. 
Τοΰτο δ’ έναργώς καταδείχνυται έν τή θαυμασι'αεκεί^ 
σκηνή, έν ή δ Δίκαιος καί δ Άδικος λόγος πιίσβΛΊΓο- 
πεποιημένοι συνερ ίζονται περί τοΰ τις αύτών νά δια
μόρφωση τήν χαρδίαν τοΰ νέου Φειδιππίδου. ’Ενταύθα 
δ ποιητές παρουσιάζει δύο αντιθέτους διδασκαλίας.Βλέ
πει τις αφ’ έ»ός τόν Δίκαιο» νά α’ιτιάται καί νά έπι- 
πλήττη τόν "Αδικον, ώς παρακωλύοντα τούς νέους νά 
ωοιτώσιν εις τά Σχολεία καί διαφθείροντα αυτούις, καί 
συγχρόνως να έξαίρη τό άρχαίον τής ανατροφής σ ύστη
μα- αύτό εκείνο, λέγει, όπερ έμόρφωσε τούς έν Μαρα- 
θώνι μαχητάς καί έδίδαξεν αύτού; τήν δικαιοσύνην καί 
μετριότητα. Τό δ’ αξιόλογο» τοΰτο χωρίο» πρός τοϊς 
άλλοις ύποδείκνυσιν, ότι οί τρεις βαθμοί τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως ησα» τότε τά μαθήματα τοΰ Γραμ- 
ματιστοΰ, παρά τφ δποίω οί παΐδες έμά»βα»ο» τό α»α- 
γι»ώσκει» καί γράφει», τοΰ Κιθαριστοΰ, ήτοι Μουσικο
διδάσκαλου, καί τοΰ Παιδοτρίβου ή διδασκάλου τής Γυ
μναστικής. Πρός τό σύστημα τοΰτο άντιπαρατίθησι» δ 
Δίκαιος τό τοΰ αντιπάλου του, ουτινο; τά επακόλουθα 
ήτα» άπλώ; φλυαρίαι, ήθώ» διαφθορά καί πνεύμα στρε
ψοδικίας. Άφ’ ετέρου δ Άδικος έξαίρεε έκθειαζων τήν 
νέαν αύτοΰ μέθοδον, τή» περιέχουσαν καί τό πολύτιμον 
πλεονέκτημκ τοΰ κερδίζει» πάτα» άδικον ύπόθεσιν και 
διαφθοράν. Άλλ’ έν τώ διαλόγφ τούτφ πρόκειται μό
νον περί τώ» πρώτων βαθμών τής ανατροφής, ε»ώ καθ 
ολον τό υπόλοιπον μέρος τοΰ δράματος ή χαθεαυτο ’ιδέα 
έστίν ή έπίχρισις τών διδασκαλιών καταλαυβανουσών 
τήν νεότητα, ευθύς άμα είσήρχετο ε’ις τό στάδιο» τοΰ 
βίου.

Άλλ’ έν τφ μέσφ τής τότε δημοκρατικής τών ’Αθη
νών κυβερνήσει»;, ής τό μέγιστο» ελατήριο» ητο ή ρη
τορική, πάς δ επιθυμώ» »’ άποκτήση έπιρροήν χαί μέ
ρος άνεργο» είς τά τής πόλεωΟ, ώφειλε »ά ή»αι είδήμω» 
αυτής καί ρήτωρ καθ’ όλη» τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως. Ή άξιολογότης δ’ αυτή τής χίριτος τοΰ λόγου, 
κχτέστησεν αυτήν τέχνην πολύπλοκον εχουσαν κανόνας 
σχολεία καί διδασκάλους πρός εντελή έκμάθησιν αύτής.. 
Οΰτω δ’ ή ρητορική χατέστη μέρος άναπόσπαστρ-v καί 
λίαν ούσιώδες τής ανατροφήν καί συμπλήρωμα, οΰτως 
εΐπεϊ», αύτής. Γιγνώσκομεν δπόιην περιουσίαν απέ
κτησαν οί ρήτορες χαί δπόσης άπήλαυον ύποληψεως 
χατ’ άρχάς. Άρχει· πρός τοΰτο ν’ άναφέρωμεν τό 
όνομα τοΰ Ίσοχράτους. Τέχνη λοιπόν καλλιεργουμένη . 
μετά τοσούτου ζήλου έμελλε» έ»τός ολίγου »α διυλισθή
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καί λεπτυυθη. Άλλ' αί καταχρήσεις αυτής δέν εβρά- 
δυνανν’ άναφανώσι. Τα μαθήματα τών ρητόρων μετί- 
πεσον είς επικερδή άγυρτείαν, είς τέχνην τοΰ τα εναν
τία διϊσχυρίζεσθαι καί άμφισβητεΐν. Οί ρήτορες εδίοα- 
σχον χάριν τοΰ χρήματος, τδ κερδίζει» τάς άδικους ύπο· 
θέσεις. Τά δέ κοινά αύτών επιχειρήματα περί δικαίου 
και άδικου, περί κακίας καί αρετής, διίσειον καί 5ιε- 
τάραττον τάς ήθικάς πεποιθήσεις, προκαλοΰντα την α
πιστίαν και τον πυρρωνισμόν. Ιδού τό εργον τών σοφι
στών. Μετάφιλοσοσοφικών γνωμών καί τών εν τή επο
χή εκείνη μάλλον εύδοκιμούντων συστημάτων περί τής 
δημιουργίας τοΰ παντός. Όθεν τών κοσμογονιών τοΰ- 
τω^ ^ΐγουσών όντως έκ τοΰ σύνεγγυς την μυθολογίαν, 
ή θρησκεία τοϋΚράτους συμπεριείχετο έν ταΐς συζητη- 
σεσίν αύτών, Έκ τούτου λοιπόν ή ένοχοποίησις περί 
θ^γφγτΐθ νέων καί περιφρονήσεως τών πατρώων θεών 

Λ^κδ&ιερί άσεβείας και αθεΐας αιτιάσεις.
Λυνάμεθα δ’ εντεύθεν νά συναγάγωμεν, όπόοον ταΰ- 

τα πάντα συνωθούμενα συνεχέοντο έν τφ πνεύματι τοΰ 
Άριστοφάνους καί δτι ρήτορες, σοφισταί, φι
λόσοφοι,ασεβείς καί διαφθορείς νεότητος, 
παρίσταντο ένώπιόν του'ώς έν καί τό αυτό. Όθεν ή 
ανατροφή, ήν ίδιδοντοις νέοις Άθηναίοις, είναι ή κυρία 
ύπόθεσις αύτοϋ.

Άλλως τε ό άναγινωσκων τάς «Νεφέλας» δέν δύνα
ται νά μή θαυμάση τό εύφραδές καί γλαφυρό/ τών στί
χων, καί τόν αττικισμόν τής γλώσσης αυτοΰ, ότε μεν 

-χαριίσισης καί επαγωγού, ότέ δε ίσχυρας καί συγκινη- 
Πρός δ’ άπόδειζιν του ύψους τών ιδεών τοΰ ποι· 

ητοΰ, αρκεί- ν’ άναφέρωμεν ενταύθα τά δύο ταϋτα τε
μάχια τοΰ χορού τών Νεφελών.

Α'.

Αέναοι Νεφέλαι 
άρθώμεν φανεροί, δροσερήν φύσιν εύάγητον 
πατρός άπ’ ώκεανοϋ βαρναχέος 
υψηλών όρέων κορυφας ϊπί· ' "

δενδροκόυους, Ινα
τηίλεφανεΐο σκοπιάς άφορώμεθα 
καρπούς τ’άρδομέναν ιερόν χθόνα 
καί ποταμών ζαθέων κελαδήματα 
καί πόντον κελάδοντα βαρύορομον.
Όμμα γάρ αιθέρας άκάματον πελαγείται 

μαρμαρίαις έν αύγΟΐς.
Άλλ’ άποσεισάμεναι νέφος δμβριον

.. άθανάτως Ιδέας έπιδώμεθα 
τηλεσκόπω δμματι γαΤαν».

ήτοι :
«’Αέναοι Νεφέλαι, έκ τοΰ κόλπου τοΰ σφοδρώι ή- 

χοΰντοε πατρός ημών Όχεανοΰ, ατ ύψωθώμεν φανεροί 
έν δρόσω ελαφρά τί λαμπρά mt τα<· κορυφας τών 
υψηλών καί κατασκίων όρέων,· δπόθε» ανακαλύπτονται 
ήμΐν μακρόθεν τά τηλεφανή ακρωτήρια, ή ίερά γή, 
ή βρίθουσα καρπών, ή ροή τών θείων ποταμών, και ή 
βαρέως αντηχούσα θάλασσα. Τό ακάματο» όμμα τοΰ κόσμον πόρα λάμπει δι’ εξαίσιου £ωτός. Διαλυσάμεναι 
λοιπόν πήν περικαλύπτουσαν ήμας βροχερόν ομίχλην, 
ας παρουσιασθώμεν έπί τής γης καί τηλεσκοπήβωμεν 
αύτήν έν τή άθανάτω.ήμών καλλονή».

Β’.

' ~ «Παρθένοι όμβροφόροι
ίλθιωμεν λιπαράν χθόνα Παλλάδος εϋανδρον 

[γδν
Κέκροπος όψόμεναι πολυήρατον 
ού σέβας άρρήτων Ιερών, ίνα 

μυστοδόκος δόμος
έν ΤελεΤαίς άγίαις άναδείκνυται. 

ούρανίοις τε θεοϊς δωρήματα 

ναόΐ δ’ ύψιρεφεΤς κα! άγάλματα. 
καί πρόσοδοι μσκάρων ίερώταται, 
εύστέφσνοί τε θεών θυσίαι, θαλία τε 

παντοδαπαΐς έν ώραις

Sir’ έπερχομένφ βρομία χάρις 
κελάδων τε χορών έρεθίσματα 
καί μούσα βαρύβρομος αύλών». 

ήτοι ;
«Τήν βροχήν οέρουσαι Παρθένοι, προσέλθωμεν ί'να 

επισκεφθώμεν τήν λιπαραν χώραν τής Αθήνας, την 
αξιέραστο» καί εϋανδρον γήν τοΰ Κέκροπος, ένθα ανα- 
δείκνυται ή λατρεία τών ίερών μυστηρίων καί ό μυ- 
σταγωγός δόμος τών άγιων τελετών, αΐτε προσφοραί πρός 
τούς ουρανίους θεούς, οί υψηλήν οροφήν εχοντες ναοί, 
καί τά αγάλματα αύτών, αί ίερώταται θρησκευτικά} 
πομπαί, τά λαμπρώς εστεμμένα θύματα τών θεών, αί 
πανηγύρεις αί έν παντί καιρώ τοϋ έτους, ή καθ’ έκα
στον εαρ· εορτή τοϋ Βάχχου, τών εύκρότων χορών ή 
τέρπουσα άμιλλα καί ή βαροηχοΰσα ευφροσύνη τών 
αυλών».

Ε· Γ.

ο « nm tois mu:
ΠΟΙΗΤΗΣ KM ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

^ξηπλωμένοι επί εύρέος καί αναπαυτικού δι

βανίου έν καλλιτεχνική τινι αιθούση, εις ποιη- 
ί^Οή^ίιή«αΙ;>εΙς'···ζω·γρά·φος, συνεζήτουν εσπέραν 

τινα μετά τό γεύμα περί διαφόρων αντικειμένων.
Ήτο ώρα τών διαχύσεων καί τών εκμυστη

ρεύσεων. Ή λυχνία έφώτιζεν άμυδρώς τήν αί
θουσαν, περιορίζουσα τον κύκλον τού φωτός της 
εις τόν τής συνομιλίας, μή έπιτρέπουσα τήν έ- 
λευθέραν θέαν τής ΐδιοτρόπου πολυτελείας τών 
εύρέων τοίχων, έστολισμένων διά περιέργων 
παραπετασμάτων, σπανίων πανοπλιών, μεγάλων 
θυρίδων, έχρωματισμένων ύαλων, πολλών εικό
νων, καί ποικίλων άλλων αντικειμένων τά όποια 
μόνη ή φαντασία τοΰ πραγματικού καλλιτέχνου 
όύναται νά συγκέντρωση εκεΐ. Μόνη δέ ή είκών 
νέας τινός γυναικός ολίγον προεξέχουσα τών 
λοιπών, τετοποθετημένη ούτως ώστε νά φαίνη- 
ται, οτι βλέπει καί ακούει τούς έν τη αιθούση 
ευρισκομένους, μέ οφθαλμούς πλήρεις ευφυΐας 
καί γλυκύτητος, μέ στόμα σοβαρόν και χαρίεν, 
καί μέ μειδίαμα εκφραστικόν καί φυσικότατου ε- 
φαίνετο παραφυλάττουσα τό προσκεφάλαιον τοΰ 
συζύγου της, έν ώ άναπαύετο κατά τάς ώρας 
τής ανίας έν τφ σπουδαστηρίω του, άπό τών ά- 
νοήτων καί ατόλμων. Χαμηλόν τι σκαμνιού 
παρακείμενον και ζεύγος μικρών κυανών πέδιλων 
ευρισκομένων έπί τού τάπητος, προέοιδον τήν 
ύπαρξιν παιδίου έν τη οικία- καί πραγματικώς 
άπό τού γειτνιάζοντος τή καλλιτεχνική ταύτη 
αιθούση δωματίου,ένθα ή μήτηρ μετά τού τέκνου 

της πρό ολίγον ειχον άποσυρθη, ήκούοντο άπό 
καιρού είς καιρόν γέλωτες καί έλαφραί όμιλίαι, 
έξ ου πας τις έμάντευευ τήν υπαρξιν έν τή οι
κία ταύτη πλήρους οικογενειακής φωλεας.

Άπαντα δέ ταύτα διέχεον έν τφ έσωτερικφ 
τούτω διαμ.ερίσματι άθώον άρωμα οικιακής ευτυ
χίας, τό όποιον ό ποιητής μετά ήδύτητος άνέ- 
πνεεν.

— Άναμφιλέκτως,. φίλε μου, έλεγεν ούτος 
προς τόν φίλον του, σύ εχεις δίκαιον. Δέν ύπάρ- 
χουσι πολλοί τρόποι ευτυχίας. Ή ευτυχία έγ
κειται εκεί, μόνον εκεί. . . πρέπει δέ νά μοί 
εύρης σύζυγον.

Ό Ζωγράφος.
Μά τήν πίστιν μου ! όχι ! ποτέ δέν θά κάμω 

τοιοΰτον τι... Νυμφεύθητι μόνος σου, έάνθέλης, 
αλλ’ έγό> ουδέποτε θ’ άναμιχθώ.

Ό ΙΙοιητής.
Καί διατί ;

Ό Ζωγράφος
Διότι. . . . οί καλλιτέχναι δέν πρέπει νά νυμ- 

φεύωνται.

Ό Ποιητής.

Μπά 1 περίεργον μοΰ φαίνεται τοΰτο. . . . 
Τολμάς σύ νά λέγης τοιούτόν τι ενταύθα, καί ή 
λυχνία δέν σβίννυται άποτόμως, οί τοίχοι δέν 
καταπίπτουσι έπι τής κεφαλής σου ;... Πλήν, 
σκέφθητι τουλάχιστον, άθλιε, οτι δύο ώρας μο'. 
παρέχεις τό ελκυστικόν θέαμα, καί μοί διεγεί
ρεις τήν επιθυμίαν τής ευτυχίας ταύτης, ήν ήδη 
παραδόξως μοί απαγορεύεις. Ή μήπως ομοιάζεις 
πρός τούς αχρείους έκείνους πλουσίους, οϊτινες 
οιπλασιάζουσι τό ευ είναι των καί ευ εχειν αύτών 
διά τής τυραννίας καί δυστυχίας τών άλλων καί 
οΰτω κάλλιον καί ήδύτερον άπογεύονται τής 
οιαπύρου αύτών ευδαιμονίας, λησμονούντες σκο
πίμως, ότι εξω τής οικίας των βρέχει καί δτι 
υπάρχουν εκεί πτωχοί άνευ ασύλου ;. . .

Ό Ζωγράφος.
Δύνασαι νά σκέπτησαι περί εμού δ,τι καί άν 

θέλης, πλήν σέ άγαπώ τόσον πολύ, ώστε δέν 
επιθυμώ νά σέ βοηθήσω εις έκτέλεσιν ανοησίας 
ανεπανόρθωτου μάλιστα, έξ ής δέν είναι δυνατόν 
νά έξέλθης αζημίωτος.

Ό Ποιητής.
Επέσαμεν, ώς βλέπω, είς τήν φιλοσοφίαν.Καί 

οέν μοί λέγεις τότε σαφέστερου, τί τρέχει ; δέν 
είσαι ευχαριστημένος ,. . δέν ζής έν πλήρει άρ- 
μονίφ μετά τής συζύγου σου καί τοΰ τέκνου 
βου ; σοί λείπει τίποτε ;... .Εις εμέ φαίνεται έν 
τούτοις, οτι παν ενταύθα αποπνέει ευτυχίαν καί 

έν τόση εΰρύτητι, έφ ’ όσον μία εξοχική θυρίς 
απολαμβάνει τόν θειον καί καθαρόν αέρα τοϋ 
ουρανού.

Ό ζωγράφος.
Έχεις δίκαιον. Είμαι ευτυχής· εντελώς εύ- 

τυχής. Τπεραγαπώ τήν σύζυγόν μου, έν πλήρη 
καροΐφ. Όπόταν δέ ένθυμώμαι τό τέκνου μου, 
γελώ μόνος έξ ήδονής. Ό γάμος δι ’ εμέ ύπ^βξ*. 
λιμήν τών ασφαλών καί ήσύχων ύδάτων, ουχί 
δμως ώς εκείνων, έφ’ ών προσδένονται τά πλοία 
διά σχοινιών καί άλύσεων, ϊνα μή έξοκείλχΐ^^ύ,' 
καί ίνα εκεί διαμένωσι διά παντός, άλλ’ ως^ 
εκείνα, εν οις τά πλοΐα άγκυροβολοΰσι προς άνα- 
σκευήν καί παρασκευήν τών ιστών καί ιστίων, 
ίνα μετά τούτο έξελθωσι διά νέας καί άγνω
στους έκδρομάς. Ουδέποτε κάλλιον είργάσθην, ή 
αφ ότου ενυμφεύθην· αί δέ ώραιότεραι εικόνες 
μου χρονολογούνται άπό τής εποχής εκείνης.

Ό «οιητής.
Έ[ πολύ καλά, λοιπόν;

Ό ζωγράφο?.

Φίλε μου, μολονότι κινδυνεύω νά φανώ πρός 
σέ κενόδοξος, σοί λέγω, δτι τήν εύτυχίαν μου 
εκλαμβάνω, ώς θαύμα, ώς πράγμα άκατανο’ητον 
καί εξαιρετικόν δι’έμέ. Ναί, δσφ πλεεον έξετάζω 
τί έστι γάμος, ίπί τοσοϋτον έξίσταμαι διά τήν 
τύχην, ήν εσχον, καί ομοιάζω πρός τους αμαθείς 
έκείνους, οϊτινες διέτρεξαν τόν κίνδυνον χωρίς 
νά τόν προαισθανθώσι, καί οϊτινες ώχριώσι μετά 
ταύτα, εκπληττόμενοι ένταϋτφ διά τήν τόλμην 
των.

Ό «οιητής.
Μά, ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οί τρομεροί κίν

δυνοι ; .. .

Ό ζωγράφος.
Ό πρώτος, ό μέγιστος πάντων είναι, δτι ό 

καλλιτέχνης άπόλλυσι τήν ικανότητά του, τήν 
δύναμίν του, τήν μεγαλοφυίαν του . . .καί δι’ 
ένα καλλιτέχνην, νομίζω, δτι τούτο είναι τό 
παν. Σημειώσου δέ καλώς, δτι τήν στιγμήν ταύ- 
την οέν ομιλώ περί τών συνήθων συνθηκών τοΰ 
βίου. Σύμφημι καθ’ όλα, δτι ό γάμος είναι έξαί- 
σιον πράγμα καί δτι τό πλείστον τών ανθρώ
πων δέν άρχεται νά κάμνη τούς υπολογισμούς 
του, ή δταν ή οικογένεια συμπληρώση αύτούς ή 
τούς έξογκώση. ’Ενίοτε μάλιστα τοΰτο είναι μία 
άπαίτησις έξ έπαγγέλματος. Ό συμβολαιογρά
φος δέν φαντάζεται τό τοιοΰτον, άλλα δι’ ήμάς 
τούς ζωγράφους, ποιητάς, συγγράφεις, γλύπτας, 
μουσικούς, οϊτινες ζώμεν μακράν τής τύρβης τοΰ 
βίου καί τών λοιπών ανθρώπων, ασχολούμενοι 
μόνον είς τό νά σπουδάζωμεν αύτούς, είς το νά 
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τούς άπομιμώμεθα, ίστάμενοι πάντοτε ολίγον 
μακράν αύτών, ώς απομακρυνόμενα πρό εικόνος 
τινός, ϊνα κάλλιον πα'ρατηρήσωμεν αύτήν, δι* 
ήμ.άς λέγω, ό εύτυχής γάμ.ος είναι μία εξαίρε
σές. Διότι είς το νευρικόν αύτό δν, τό απαιτη
τικόν, τό εύπαθες, τό ευαίσθητου, καί τό ανορό- 
παιδον αύτό, δπερ καλοϋσι καΛΛιτίχτητ απαι
τείται ειδικός τύπος γυναικός, σχεδόν δυσεύρετος· 
καί τό ασφαλέστερου είναι, νά μή τόν άναζη- 
τήση τις, . . Άχ I πόσον καλώς εΐχεν ένοήση 
τούτο, άυτός ό μέγας Δελακρουά, δν τόσον θαυ
μάζεις ! Τί ώραίαν ζωήν διήγε, περιορισμένος 

‘έντός^^τών τεσσάρων τοίχων τοΰ εργαστηρίου 
τοΰ£ αποκλειστικώς άφωσιωμένος είς τήν τέχνην! 

ιΜίαν ημέραν εθαύμαζον τόν οΐκίσκον αύτού μετά 
τοϋ κηπαρίου του, μεστού έκ ρόδων, καί ένθα 
διεσκέδαζε μόνος επί εΐκοσιν έτη ! Εΐχεν ολόκλη
ρον τήν ησυχίαν καί τήν στενοχώριαν τοϋ μονή
ρους βίου ! . . . Άλλά, φαντάσθητι ήδη τόν Δε
λακρουά έγγαμον, πατέρα οίκογενείας, περιβαλ
λόμενου ΰφ ’ δλων τών απασχολήσεων, τής ανα
τροφής, τών τέκνων, τών χρημάτων, τών άσθε- 
'νίιών^ κλπ. νομίζεις, δτι τό έργον του ήθελε» 
εΐόθαί τό αύτό ;

Ό ποιητής.
Μοί αναφέρεις τόν Δελακρουά, έγώ σοί ανα

φέρω τόν Βίκτωρα Ούγγώ . . . Νομίζεις, δτι ό γά
μ.ος ήνώχλησεν αύτόν νά γράψη τόσα θαυμάσια 
έργα ; . : ·· ■·■

Ο ζωγράφος.
Όντως, φρονώ, δτι ό γάμος ούδόλως τόν ή'.ώ- 

χλησε . . . πλήν πάντες οί σύζυγοι δέν κέκτην- 
ται τήν μεγαλοφυίαν, ήτις νά συγχωρή αυτούς, 
ούδέ τόν μέγαν ήλιον τής δόξης των, ΐνα άπο- 
ξηράνη τά δάκρυα, τά όποια προξενοϋσιν είς τούς 
άλλους...Άλλως τε, όποια ή εύχαρίστησις τής 
γυναικός, νά ήναι σύζυγος τοιούτου μεγαλοφυούς 
ανοροςΑι γυναίκες τών οδοκαθαριστών εισί 
πολύ εύτυχέστεραι εκείνων ! . . .

'Ο ποιητής.
Πολύ παράδοξον πράγμα μοί φαίνεται νά συ

ζητώ περί γάμου πρός άνθρωπον νυμφευμένου, 
καί μάιλιστα ευτυχή φαινόμενου έκ τούτου, καί 
έν τούποις κατακρίνοντα τόν συζυγικόν βίον.

Ό Ζωγράφος
Σοί επαναλαμβάνω, δτι δέν ομιλώ περί εμού 

ούδ’ έν παραδείγματι εμού. Ή πεποίθησίς μου 
έσχημαιτίσθη άπό τάς δυστυχίας, ας συνήντησα 
παρ’ α;λλοις καί άπό τάς τόσφ συνεχείς παρε
ξηγήσεις τοΰ βίου τών καλλιτεχνών, αΐτινες φυ
σικός προέρχονται υπό τοΰ άτάκτου ήμών βίου. 
Ίδέ τόν γλύπτην εκείνον, τόν κάτοχον πάσης 

ώριμότητος εν πνεύματι, ήλικίφ καί ίκανότητι, 

δστις ήναγκάσθη νά ξενιτεύση καί νά φέρη μεθ ’ 
έαυτοΰ έν άγωνία ίσως, σύζυγον καί τέκνα. 
Ή κοινή γνώμη τόν κατεδίκασε καί βεβαίως 
δέν τόν δικαιώ. Έν τούτοις δμως δέν άπορώ πώς 
περιήλθεν είς τοιαύτην θέσιν ! "Ήτο νέος, θια
σώτης τής τέχνης του, άκοινώτητος έμίσει τάς 
σχέσεις. Ή σύζυγός του δμως, καλή καθ’ δλα 
καί πνευμ.ατώδης, αντί νά τόν άπομακρύνη τής 
κοινωνίας ήν άπηρέσκετο νά συναναστρέφηται,άπ ’ 
έναντίας έπί δεκαετίαν δλην τόν κατεδίκασεν είς 
πλείστας.δσας κοσμικός υποχρεώσεις. "Ητοι τόν 
ήνάγκασε να κατασκευάζη άπειρα γελοία προ
πλάσματα καί μυρίας γλυπτικός ανοησίας,αΐτινες 
τφ κατηνάλισκον τόν χρόνον τής έργασίας του, 
καί είς έπίμετρον πάντων τόν άπησχόλει δεκάκις 
καί πλέον τής ήμέρας δι ’ ενοχλητικών επισκέ
ψεων τό δ’ εσπέρας τφ προητοίμαζε τά ενδύ
ματα. του, ανοικτά χειρόκτια, καί έφερεν αύτόν 
άπό συναναστροφής είς συναναστροφήν.... θά μέ 
εΐπης ίσως, δτι ήδύνατο ν’ άντινείνη καί νά τή 
άπαντήση άποτόμως : «Όχι, οέν θέλω !»Πλήν 
δέν γνωρίζεις, δτι ό καθιστηκώς βίος άποκαθίστησι 
τόν άνορα άκόλουθον τής γυναικός ; Ό άήρ τής 
οικίας μάς περιβάλλει, καί άν καί ούτος δέν ανα
μιγνύεται πιεστικός ούχ ήττον μάς σκοτίζει καί 
ταχέως μας κουράζει καί μάς καταβάλλει.Άλλως 
τε, ό ερασιτέχνης διαθέτει πάσαν αύτοϋ έν γένει 
τήν ούναμιν καί τήν προσωπικήν ένεργειάν του 
είς τό έργον του, καί μετά τούς μονήρεις καί ύπο- 
•μονητικούς αύτοϋ-καθημερινούς αγώνας, άκουσίως 
αίφνης εύρίσκεται τό εσπέρας ή καί εντός τής 
ημέρας ολως ανέτοιμος πρό τών μικρολογιών καί 
ψιλολογημάτων τοϋ περιπετειώδους καί σκληρού 
βίου. KJ παρασύρεται ! Αί γυναικεΐαι τυραν- 
νίαι τον κλυοωνίζουσι, τον οαμάζουσι τόν κατα- 
κτώσι. Πλήν, προσοχή ! δέν πρέπει ούτος νά 
αισθανθή καί πολύ τον ζυγόν τής παραφοράς, 
διότι έάν ποτέ τά άόρατα αύτά δεσμό, δι’ ών 
περιβάλλουσιν αύτόν τοσοΰτον ύπούλως περισφίγ- 
ξωσιν αύτόν ύπέρ τό δέον, καί τον έμποδίσωσιν 
άπό τήν καλλιτεχνικήν αύτοϋ προσπάθειαν, διά 
μιάς, δι’ ενός λακτίσματος τότε ούτος διασπά 
τά πάντα καί άπιστων είς τήν ιδίαν αύτοϋ άδυ· 
ναμίαν τρέχει άνά τά δρη... .

Γίνεται τρελλός 1
Ή σύζυγός του τότε δή, τότε οδύρεται καί ή 

τάλαινα ανακράζει έξαλλος· ««Μά διατί ; »Τί— 
ποτε! ή δυστυχής δέν τό εΐχεν εννοήσει εγκαίρως, 
διότι δέν αρκεί ή γυνή νά ήναι καλή καί πνευ
ματώδης διά νά λέγηται ά.ίηβής σύντροφος έν'ος 
epaciztyrov, αλλά πρέπει νά έ’χη καί άπειρον 
διάγνωσιν, πολλήν αύταπάρνησιν, δπερ είναι 
σπάνιον νά εύρη τις εις μίαν νέαν γυναίκα αμαθή 
έτι, καί έν ταύτφ περίεργον είς τήν τοϋ βίου έξί- 
λιξιν.... Όπόταν γυνή τις είναι ωραία καί νυμ- 
φ-υθή άνδρα άνεγνωρισμένον καί ιδίως περίδοξον, 
γίνεται πανταχοθεν δεκτή. Διάβολε 1 καί πόσον 

άρέσκεται αύτη νά ύποδεικνύηται, έστηριγμένη 
είς τόν βραχίονα τοιούτου άνδρός ! Καί δέν είναι 
πράγμα φυσικώτατον τούτο ; Ό σύζυγος δμως 
εν εναντία περιπτώσει, έάν φανή εξαγριωμένος, 
εργάζεται καλήτερον, αί ώραι δέν τφ επαρκούν 
καί άπαρέσκεται είς τάς επιδείξεις. Τότε άμ.φό- 
τεροι γίνονται δυστυχείς, καί είτε Ο άνήρ ύπο- 
χωρήση είτε ου, ό βίος του εξέρχεται τών ορί
ων τής τάςεως καί τής ησυχίας.... Ά I πό
σους τοιούτου; άσυναρτήτους οέν έγνώρισα, ών 
ή γυνή ότέ μέν έγένετο δήμιος, ότέ δέ τό θύμα, 
μάλλον δμως δήμιο; καί θύμα καί σχεδόν πάντοτε 
χωρίς αύτη νά τό έννοήση 1,’Ιδού άπόδειξις· 
προχθές ήμην παρά τφ φιλομούσφ Δαρ.,.,παρ’ 
ώ εύρίσκοντο καί τινες φίλοι του. Τόν παρα- 
καλοϋσι νά κρούση τό κλειδοκύμβαλο». Μόλις 
αρχίζει νά άνακρούη μίαν ώραίαν μαζούρκαν, ή 
γυνή του συνάπτει ομιλίας χαμηλή τή φωνή έν 
πρώτοις, καί εΐτα ύψηλοφώνως, μετ’ ολίγον 
δε γενικευθέντος τοϋ κακοΰ πάντες ομιλοϋσι. 
Αίφνης παρετήρησα, δτι μόνος ήκροώμην τής 
μουσικής. Τότε ό σύζυγος κλείσας τό κλειδοκύμ
βαλου, μοί λέγει μειδιώ», μ.έ ύφος θλιβερόν, 
«Ούτω πάντοτε συμβαίνει... ή σύζυγός μου 
οέν άγαπα τήν μουσικήν.» Λοιπόν, φίλε μου, 
γνωρίζεις τρομερώτερον πράγμα τούτου ; Νά 
νυμφευθής γυναίκα, ήτις νά μή άγαπφ τήν τέ
χνην σου . . . Άπαγε I αγαπητέ μου, μή συζευ
γνύεσαι ποτέ, είσαι μόνος, είσαι ελεύθερος, καί 
φύλαξον έν πολυτίμφ θήκη τήν μοναξίαν σου καί 
τήν έλιυθερίαν σου.

Ό ποιητής.
Διάβολε ! πόσον^έξαισίως πλέκεις τά πράγ

ματα, κατά τήν επιθυμίαν σου, σύ, οστις εκ
θειάζεις τδν μονήρη βίο», ένφ δέν τόν έχεις καί 
ένφ γεύεσαι τουναντίον τών θελγήτρων τής συν
τροφικής ζωής! Μετ’ολίγον άμα αναχωρήσω, 
έάν σοϋ έπέλθωσιν ιδέαι πρός εργασίαν, παρά τή 
σβεννυμένη πυρφ σου θά τάς άκολουθήσης έν ήδύ- 
τητι, χωρίς νά αίσθανθής ποσώς τήν εύρεΐαν 
ατμόσφαιραν τής άπομονώσεως, έν τφ κενφ τής 
οποίας ή έμπνευσις χάνεται, εξατμίζεται .... 
Ήδη άναλογίσθητι, έάν εύρίσκεσο μόνος κατά 
τάς μακράς ώρας τής έργασίας ! Έ ! φίλε μου, 
ύπάρχβυσι στιγμαί ανίας, άποθαρρύνσεως, καθ’ 
άς αμφιβάλλει τις περί τοϋ εαυτού του καί περί 
τής τέχνης του. Τότε δή, τότε άναλογίζεταί 
τις τήν εύτυχίαν νά Ιχη πλησίον του, πάντοτε 
ετοίμην καί πιστήν, ψυχήν άγαπώσα», πρός ήν 
νά δύνηται νά διαμοιράση τήν θλίψιν του, άνευ 
φόβου οιαταράξεω; τής έμπιστοσύνης, καί τοϋ 
άναλλοιώτου ενθουσιασμού του . ■ . Καί τό τέ- 
κνον ! . . . τό άθώον αύτδ μειδίαμα, τό όποιον 
πάντοτε άναιτίως φαιδρύνεται, δέν είναι ή καλ- 
λίστη ηθική άνανέωσις, ήν δύναται τις νά έχη ; 
Πολλάκις έσκέφθην τούτο. Δι’ ημάς τούς καλ- 

λιτέχνας, τούς κενοδόξους, οΐτινες ζώμεν έκ τής 
έπιτυχίας τών έργων μας, έκ τής φαινομενικής 
φήμης καί τής κυματιζούσης έπιπολαιότητος, τά 
τέκνα, μία θετικότης είναι απαραίτητος. Αύτά 
μόνον ούνανται νά μάς παρηγορήσωσιν όπόταν 
γηράσωμεν. Ό,τι δέ χάνωμεν, αύτά τό κερδαί- 
νουσι. Έάν δέ άποτύχωμεν είς έν εργον μας, 
λέγομεν τότε. «Τό τέκνον μου θά τό επιτυχή» 
καί έφ’ οσον ή κόμη μας άραιοΰται, χαίρομεν, 
διότι βλέπομεν πυκνουμένην τήν τών τέκνων 
μας, χρυσίζουσαν, βοστρυχίζουσαν, έν πλήρει 
ζωή, καί έν μικρφ κεφαλή ξανθή νώχελώς έφ- 
απτούση τή απαλή ήμών παρειφ. ·'

Ό ζωγράφος.
Ά ! ποιητά μου, ποιητά υ.ου, . . . έσκέφθης* 

και τί τροφή απαιτείται διά τόσα , . .

Ό ποιητής.

Ό,τι καί αν είπης, ό καλλιτέχνης έγεννήθη 
διά νά ζή έν τή ο’ικογενείφ του, καί τούτο είναι 
τόσον αληθές, ώστε δσοι έξ ήμών δέν νυμφεύον
ται, καταφεύγουσι παρά τή πρώτη τυγχανούση 
οικογένεια, όμοιάζοντες πρός τούς οδοιπόρους 
έκείνους, οΐτινες άπαυδήσαντες πλε'ον νά δ.άγω- 
σιν άνευ έστίας, καταλήγουσι τέλος εις τι οωμά- 
τιον τοΰ ξενοδοχείου, ένθα διαπερώσι τό επί
λοιπου τοΰ βίου των έν φρικώδει απομονώσει, 
στενοχωρίφ και οδύνη.

Ό ζωγράφος.
Ούτοι έχουσιν άδικον, διότι αποδέχονται πά

σας τάς ενοχλήσεις τοϋ γάμου, χωρίς ούοέποτε 
νά αίσθανθώσι καί τά. θέλγητρα.

Ό ποιητής.
Λοιπόν ομολογείς, δτι ύπάρχουσι θέλγητρα ;

Ό ζωγράφος.
Δέκα έπί ταΐς χιλίαις δούναι;!

Ό ποιητής.
Ώ ! είσαι απάνθρωπος!

Ό ζωγράφος.
Ώ! είσαι φαντασιόπληκτος καί δπισθοδρο- 

μικός!
Ό ποιητής.

Μή όμιλεΐς πλέον ούτως, διότι τότε οί ποιη- 
ταί πρέπει νά έκλίπωσι τής γής !

«Ο ζωγράφος.
Νά έκλίπωσι, κύριε, διότι εισθε ή αιτία τής 

παρεμποδίσει»; τής άποθεώσεως τής καλλιτε
χνίας. Άπεθεώσατε τήν γυναίκα, καί αύτη κα
τέστρεψε τήν καλλιτεχνίαν!
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Ό ποιητής.
Ειπον, ότι είσαι απάνθρωπο;! Ίοέ τήν προ 

τή; κλίνης σου εικόνα τή; γυναικδ; παύσης. Συ 
έποίησα; ταύτην ; Είναι ή σύζυγέ; σου I

Ό ζωγράφος.
Ίοού ! νά I τήνκαταστρέφω ! τήν ποδοπατώ... 

’Εσέ δέ, άθλι* I σέ φονεύω, πλήν ή καλλιτεχνία 
θά άποθεωθή.

*0 ποιητής.
Στήθι I απάνθρωπε 1 Κρύψον το οπλον σου. 

Είσαι δολοφόνο; I Ή άποθέωσι; τή; καλλιτε
χνία; δέν κατόρδοϋται δια τή; καταστροφή; τοΰ 
πλάσματος τοΰ ^ιιουργοΰ !

*0 ζωγράφος.
Ούχΐ! ή καλλιτεχνία θά άποθεωθή! Ή σύ

ζυγό; μου, ήν μισώ, δέν άγαπα τήν τέχνκν μου. 
Ό,τι σοΙ ελεγον, μοί συμβαίνει, είμαι δυστυ
χή;! Ένυμφεύθην ! κατεστράφην. “Εκτοτε οέν 
ειργάσθην ί

*0 ποιητής.
Άθλιε, εμπαίζει; τήν ανθρωπότητα. Λάβε 

λοιπόν τήν αμοιβήν σου ...

*0 ζωγράφος.
Άχ! ειρων ! μέ ε’πληξα; διά τοΰ εγχειριδίου 

σου t Σύζυγε., .τέκνον μου, τρίξατε. ..έξ αιτία; 
σας.. .άχ. ..νά.. .νά.. .καί σεΐ; άποθάνετε...

Μέλι; προσήλθον ή τε, σύζυγος. 
αύτοΰ,,.διά τοΰ περισ,τρέφοΰ του - σ ζώγράφος ε- 
βαλεν εις ττήν καρδίαν άμφοτέρου;, άπνου; πρό 
αύτοΰ πεσόν-τα;· ό δέ ποιητή; καλύψα; τήν κε
φαλήν αύτοΰ διά τών χειρών, άνήλθε τά .όρη 
ψάλλων τήν αδυναμίαν κα’ι ατέλειαν τή; ανθρώ
πινη; καρδία; !

Ροϋ;

■■ —-----------------

ΤΙΣ ΕΚΕΙΝΗ ;

r?j Δβσποιν. Ίΐύάτνα Ί'ζ...
Νερό μου δροοΌ^τάλακτα. 
τόν ιροΰν σας σταματήστε ! 
καϊ <σέϊς πουλιά χαρούμενα 
μη πλέον κελαϊδήτε

Και (μήν άνθίζετε κλαδιά 
Σειρήνες βουβαθητε 
αστέρια μου πολύφωτα 
’στά νέφη νά κρυφθήτε !

Σκοτείνιασε ήλιε λαμπρέ 
κάμε μ ’ αύτή τή χάρι 
καί νύμφη σύ κροπόπεπλος 
έρατεινον φεγγάρι !

Καί κϋμα γαλανάμορφον 
σ τόν άμμο μή φλοισβίζμς 

αύρα ζεφύρου δροσερά 
’σ τούς κλάδους μή σύρίζμς.

Ακούστε ! σταματήσατε I 
νεάνις τις ποΰ ψάλλει 
τό άσμα της π ’ έξέρχεται 
καί ’σ τούς .ανέμους πάλλει.

Φεΰ 1 απορείτε βέβαια 
τίς είναι ή παρθένος 
ποΰ ψάλλει φύμα λιγυρόν 
ώσάν έρώσης σθένος ;

Ά I εισθε τυφλά, άναίσθητα 
γιά ’κείνην ν ’ απορείτε 
είναι τοΰ κόσμου νηρειϊς 
καί ’σ τήν φωνήν της στητε·

Στήτε I νά ’δήτε έκπαγλα 
τά κάλλη της έκεΐνα 
π’ όταν τά βλέπεις ήλιε 
δέν ρίπτεις μιάν ακτίνα !

Καί νύμφη σύ κροκόπεπλος 
φεγγάρι μ’ όταν βγαίνει, 
τό φως σου τό ούράνιον 
καϊ χάνεται καϊ σβαίνει-

Καϊ σεις πουλιά μελφδικά 
έκείνην άμα ίδητε 
καί άσμα της άκούσητε 
τό ασμα παραιτήτε!

Καϊ κύμα γαλανάμορφον 
ώς ’κείνην αντικρίζεις 
παύεις τόν ήχον σου αύτόν 
’στήν άμμον δέν φλοισβίζεις!

Είν ’ ή Βασίλισσα τής γης 
τοΰ έρωτος ή μάννα, 
ειν ’ τής ψυχής μου ή ψυχή 
ή φίλη μ’ Ιωάννα !

’Α,βήναι.
Ίω. Γ. Φρουδίκη;
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠβΡίΚΚΝ Hi ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΝ
(Μετ' εικόνων)

(συνέχεια ιδε προηγ. φυλλον)
Ή άνακάλυψις τών πηγών του Νείλου είναι ζή

τημα σπουδαίου του αίώνός μας. Προ πεντήκοντά 

ετών οΰ μόνον ήγνοουντο αύται, άλλά κ4ι προσέ- 

κρουόν οί διερευνηταί αύτών κατά ά^υπερβλήτών 

εμποδίων, ματαιουϊτών έκάστδτε τά; προσπάθειας 

αύτών κ®! τδν ζήλον. Χάρις δμ.ως είς τάς κατα- 

ίληθείσας ένεργείας, είς τήν πρόοδον πασών τών 

επιστημών καί εις τήν σιδηράν Οέλησιν τής συγ

χρόνου μεγαλοφυΐας, έλύθη καί τό ζήτημα τοΰτο 

πρό 27 ετών, ούχ'ι όμως και άνευ θυσιών καί πολ

λών αγώνων.,

Τή διαταγή τοΰ Μεχμέτ-Άλή, ο Άρνώ και δ 

Σαβατιέ άνεγνώρισαν τώ 1840—184Γτδ Βαρ-έλ- 

Άβράδ, άνωθι τοΰ Χαρτούμ.

Τφ 1856 δ Βολονιέζη; έξηρεύνησε τήν λίμνην 

Νου, τήν χώραν του Δίνκας καί τούς ανθρωποφά- 

γους τοΰ Νιάμ-ΝΊάμ.

Τώ 1856 δ Άνδρέας Δεβίνδ, έμπορος, έδωκε 

πληροφορίας τινάς έπί τής πορείας του Νείλου. Ό 

δόκτωρ Πενέϋ άπεβίωσεν έξερευνών τδ Γοντόκορον, 

ό δέ Πρισσενέρ απίθανε τώ 1864 άφοΰ έξηρεύνησε 

τδ Σουάναρ.

Έν τούτοις τδ ενδιαφέρον του κοινού πρδς λύσιν 

τοΰ προβλήματος τών πηγών τοΰ Νείλου έκορυφώ- 

θη, μάλλον έν έτει 1855, δτε άνεκαλύφθη ή λίμνη 

Ταγγανίκα.
Τφ 1845 ό Μεζάν θελήσας νά διάσχιση τήν 

’Αφρικήν πεζή, έξ ανατολών πρδς δυσμάς, έκωλύθη 

ύπδ τών αυτοχθόνων, οίτινες διημελισαν αυτόν είς 

τεμάχια. Έν τούτους ή τύχη τούτου δέν άπεθάρ- 

ρυνε τούς θηρευτά; τών τιμών καϊ τής δόξης, τφ 

δέ 1855 δύο γερμανοί απόστολοι, δ Βούρτων και ό 

Σπέκ, προσείλκυσαν τήν προσοχήν τών σοφών έπί 

εύρείας τίνος λίμνης ύπαρχούσης κατά τδ λέγειν 

των, έφ’ ολου τοΰ κεντρικού μέρους τής ’Αφρικής. 

Ή Γεωγραφική Εταιρεία τοΰ Λονδίνου αμέσως 

έπεφόρτησε τούτους νά έξερευνήσωσιν αυτήν- κατά δέ 

τούς πρώτους μήνας τοΰ έτους 1857 ή αποστολή 

αΰτη άπεβιβάσθη είς Ζανζιβάρ, καί τή 13 Φεβρουά

ριου 1858 μετά πολλά; κακουχίας, κινδύνους καί 

παντοίας στερήσεις άνά τά άπολΰτευτα καί έρημα 

ταΰτα μέρη, άνεκάλυψε τέλος, άφοΰ διήλθε μετά 

κόπου απότομόν τι καί ακανθώδες δρος, εΰρεϊαν τινα 

καί λείαν έπιφάνειαν. Ήτον ή λίμνη Ταγγανίκα.

Ό Βούρτων. ήσθένησε, δ δέ Σπέκ έξακολουθή- 

σας τδ δρομολόγιον, ανεκάλυψεν ενδότερον έτέραν 

λίμνην, τήν Νυότζαν, ήν έκάλεσε Βικτωρίαν.“Εμαθε 

δέ παρά τών αυτοχθόνων, οτι αΰτη έξετείνετο πολύ 

μακράν καί δτι μεσημβρινόθεν έρρεε ποταμός, δστις 

πιθανώς ήνοΰτο μετά του Νείλου.

Τή 26 7δρίου 1858 ή αποστολή αυτή έλαβε διεύ- 

Ουνσιν πρδς τήν ακτήν και μετά τινας μήνας δ Βούρ

των καί δ Σπέκ άπεβιβάζοντο είς ’Αγγλίαν.

Ό Σπέκ μ.ετά τοΰτο άνέλαβε μόνος τήν λύσιί τοΰ 
ζητήματος τών πηγών τοΰ Νείλου, τή δέ 27 ’Απρι

λίου 1860 άπεπλευσε διά τήν ’Αφρικήν καί αμέσως 

έλαβε διεόθυνσιν πρδς τήν δυτικήν ακτήν τής λί

μνης Βικτωρίας, οπού κεΥται τδ (όασίλειον Καρα- 

γουέ καί άφοΰ διήλθε χώράν τινα πλήθουσαν 

ελεφάντων, άφίκετο είς τδ τέρμα τοΰ ταξειδίου του, 

ήτοι είς τδ σημεΐον ένθα δ Νείλος έκφεύγει τής λί

μνης Νυότζας, σχηματίζων καταρράκτην 1.2 πο- 

δών ύψους έπί τεσσάρων έως πέντε πλάτους.
Τή 15 Φεβρουάριου 1863 ό Σπέκ έπ^στρέψών. 

συνήντησεν είς Γονδόκορον τδν σιρ Σαμουήλ Βάκερ 

μεταβαίνοντα ωσαύτως πρδς ανακαλυψιν τών πη
γών τοΰ Νείλου. Τώ άνεκοίνωσέ δέ πάραυτα τό

ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

αποτέλεσμα τών ταξειδίων του καί συνεβούλευσε αύ- 

τφ τήν πορείαν, ήν έδει ν' ακολουθήση, δμιλήσας 

αύτφ ταΰτοχρόνως καί περί έτέρας λίμνης Νζιγγέ, 

πρδς ήν δ Νείλος διηυθύνετο.

Τή 2 Φεβρουάριου 1863 δ Βάκερ μολονότι είχε 

δαπανήσει πολλά μέχρις ου φθάσει έκεΤ, απεφάσισε 

νά προχωρήση. Διερχόμενος όμως τήν χώραν τής 

Λατοόκης ΰπέστη τά πάνδεινα υπό τών έκεϊ αυτο

χθόνων, οίτινες ολίγον έλειψε νά τδν δολοφονή- 

σωσι μετά τής γυναικός του. Κατόπιν συμφιλιωθείς 

μετά τοΰ αρχηγού των Ίμβραιμ, έπροχώρησε προς 

τήν λίμνην καί μετά πολλούς αγώνας άφίκετο έκεϊ, 

ονομάσας ταύτην ’Αλβέρτον. Ούτως αί δύο πηγαί τοΰ 

Νείλου άνεκαλύφθησαν άμφότεραι πηγάζουσαι άπδ 

τών δύο λιμνών, τής Βικτωρίας καί τοΰ ’Αλβέρτου.

Άμα τή διαδώσει τής άνακαλυψεως τών πηγών 

τοΰ Νείλου, ήτοι τών δύο μεγάλων τούτων λιμ.νών, 

μέγας ενθουσιασμό; έγεννήθη έν Ευρώπη προ; διορ- 

(άνωσιν αφρικανικών αποστολών.

ΓΙρώτο; Γάλλο; τι; όνόματι Saint έπελήφθη σπου

δαία; εκδρομή;, άλλ’ άπεβίωσε πρδ. τή; πραγμα- 

τοποιήσεώς τη;.
Τφ 1861, ή κυρία Τιννέ μετά τή; δεσποινίδο;
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θυγατρος της επεχειρησαν ανα τας ερήμους τής στα, μιλιών μήκους, και εννέα μιλιών χατα μέσον 

'Αφρικανικής χώρας εκδρομήν, πλήν’άτυχώς έν μέσφ όρον,πλάτους. εκτείνεται, ώς ειπομεν, άπδ τών συνό- 

τής εύγενοϋς ταύτης πορείας των<^αέσχρ^~έδολα·«Λ-ρων- δή^'.Νουδίας’μέχρι τής Μεσογείου θαλάσσης,

φονήθησον ύπδ τών αυτοχθόνων, παραγνωρισάντων 

τδν έπισ-τημονικον αύτών σκοπόν, καί έκλαβόντων 

τουναντίον αύτόν ώς κατασκοπίαν πρδς χατάκτησιν 

τής χώρας των. Άμερίμνως καθήμεναι έν ταϊς σκη- 

ναϊς των κατεκρεουργήθησαν άνιλεώς, καί εληστεύ- 

θησαν οΐκτρώς.Φαίνεται όμως,ότι όρμηθέντες μάλλον 

οί αύτόχθονες έκ του θάμβους τοΰ χρυσίου και βλέ- 

ποντες τήν αδυναμίαν των,προέβησαν εΐς τδ άπονε- 

νοημένον τοΰτο κίνημα.
Εις ’Ιταλός δ Μιάνι, έπιχειρήσας έτέραν άνιχνευ- 

τικήν ανα τα μέρη ταϋτα εκδρομήν, ΰπέστη καί αυ

τός τά πάνδεινα ένεκα τοϋ πολλοΰ ζήλου του καί 

απέθανε τέλος έν μέσω απείρων στερήσεων τφ 1872.

Ούτως συνετελέσθη ή άνακάλυψις τοΰ Νείλου, 

ήτις δμως έστοίχισεν αρκετά τοΐς εύρωπαίοις, οί'τι- 

νες πολλά χρήματα έδαπάνησαν καί ούκ ολίγους 

ανθρώπους απώλεσαν.

’Αληθώς μυστήριον καταντα, πώς οί πρώτοι κά

τοικοι τήίς Αίγύπτου έπροικίσθησαν ύπδ τών σπερ

μάτων- τϊής γνώσεως, έξ ών καί αΐ έπιστήμαι και αί 

τέχναι έμελλαν ν’ άναβλαστήσωσι καί άνθίσωσι. Τδ 

μέγεθος του μυστηρίου τούτου αυξάνεται έτι μάλλον 

δια τής οναμνήσεως, οτι κατ’ έκείνας τάς πρώτας 

εποχας τιοϋ κόσμου, τδ ανθρώπινον γένος συνίστατο, 

ως έπι πδ πλεϊστον, έξ απλών νομαδικών φυλών 

και οικογενειών, ούδένα συναισθανόμενων ύψηλότε- 

ρον σκοπόν ή τδν κορεσμόν τών βαρβάρων επιθυμιών 

καί ενστίκτων αύτών.

Ή Αίγυπτος, ή ανατολική αυτή γωνία τής Βο

ρείου ’Αφρικής, ίχουσα έκτασιν έξακοσίων. ώς έγγί- 

καί περιέχει πλείστας ερήμους και αμμώδεις εκτά

σεις. ’Αποτελεί δέ χαμηλήν καί εύρύχωρον πεδιάδα, 

έχουσα πλήν τής κοιλάδος του Νείλου, κλίμα καί 

καιρούς τροπικούς. Ό Αιγυπτιακός διαρκεΐ" 

έπί δύο περίπου μήνας — Δεκέμβριον καί ’Ιανουά

ριον—άλλ’ ούτε χιών, ούτε πάγη παρουσιάζονται 

ποτέ.

Ή ανοιξις αρχίζει κατά τας άρχας τοΰ μηνδς 

Φεβρουάριου, οπότε και τά καρποφόρα δένδρα ανθί

ζουν καί ή ατμόσφαιρα γίνεται θερμή, εύχάριστος 

καί γλυκεία. Τδ θέρος παρουσιάζεται τον ’Ιούνιον 

μήνα καί λήγει τδν Σεπτέμβριον. Κατά δέ τδ διά

στημα τών τεσσάρων τούτων μηνών δ καύσων είναι 

ύπερβολικός, πλήν καθίσταται υποφερτός μόνον διά 

τής αφθόνοο ύδρώσεως, ήν προξενεί. Μετά τήν δύσιν 

τοΰ ήλιου, ή άτμόσφαιρα'καθίσταται δροσερωτέρα, ή 

δέ υγρασία ή εξατμιζόμενη άπδ τής γής ύπδ τοΰ ή - 

λιακού καύσωνος καθ’ δλην τήν ημέραν, καταπίπτει 

έν ειδει δρόσου" ένεκεν τής έλλείψεως δασών και 

τής χαμηλής θέσεως τής πεδιάδος, ή θερμοκρασία 

έν Αίγύπτφ είναι μεγαλειτέρα τής έν άλλαις χώ- 

ραις έπί τοΰ γεωγραφικού πλάτους κειμέναις. Έν 

Καίρφ ή κατά μέσον Ορον θερμοκρασία είναι 92 βαθ

μών. άλλ’εις τινας κώμας μεσογείους ανέρχεται 

είς 112ο.

Τδ δέ.φθινόπωρου, τδ όποιον διακρίνέται τοΰ θέ

ρους κατα τινα μικραν έλάττωσιν τής θερμότατος, 

αρχίζει κατά τδν ’Οκτώβριον μήνα,ότε καί τά φύλλα 

πίπτουσιν καί ή χώρα δμ.οιάζει πρδς μεγάλην ώραίαν 

βοσκήν, πεποικιλμένην μέ διάφορα άνθη καί θά

μνους. Ή βροχή εινε σχεδόν άγνωστος έν Αίγύπτφ, 

άν καί έλάχισται σταγόνες βροχής πίπτουσιν ενίοτε 

έν Καίρφ, ένθα ό Νείλος διασχίζεται είς δυο βρα

χίονας, εκβάλλοντας είς τήν θάλασσαν' έν ’Ροζέττγ, 

καί Δαμιέττη.

Κατά τδ πλεϊστον μέρος τοΰ έτους δέν βρέχει, 

αλλα περί τας αρχας ’Απριλίου τα αέρια ρεύματα 

αλλάσσουσι διεύθυνσιν. Ένεκα τής ύπερβολικής 

θ-ρμότητος είς τας πέριξ πεδιάδας ή υγρασία έξα- 

τμίζεται πολύ ταχέως και τα νέφη ερχόμενα εις 

τήν Άβυσσινίαν συναντώσι τά χιονοσκεπή όρη" ή 

δέ ψυχρότης τής άτμόσφαιρας τά μεταβάλλει είς 

βροχήν, ήτις κατ’ άρχάς πίπτει λεπτή, ϊνα δροσίση 

τδ ξηρόν έδαφος, άλλά βαθμηδόν αυξάνεται κατά 

τήν έκτασιν καί τδν όγκον, καί έπί τέλους κατα

κλύζει τά τε δρη καί τάς πεδιάδας μέ ρεύματα ύ- 

δατων, τοΰτο δέ εξακολουθεί έ’ως τον Αύγουστον 

μήνα. Κατ’ αρχας τα ύδατα διερχόμενα διά μεσο- 

γείων όροπ-δίων πληροΰσι τάς λίμνας καί τούς 

χειμάρρους, αλλ’ όταν καί ταυτα ύπερεκχειλίσωσι, 

τεράστιος όγκος ΰδατος δρμα εΐς τθΰς μεγάλους πο- 

ταμ.ούς τούς είς τήν θαλασσαν εκβάλλοντας.

Μεταξύ τούτων καί δ Νείλος άριθμούμενος, 

πλημμυρεΐ και διερχόμινος ίλην τήν πεδιάδα τής 

Αίγύπτου, διαχέει τδ περισσεΰον τοΰτο ύδωρ έφ’ 

ίλην τήν χώραν. Ένεκα τοΰ μ,εγάλου μήκους τοΰ 

Νείλου καί τής ελάχιστης κλίσεως τής κοίτης του 

τα ύδατα ρέουσι βραδέως, δι’ δ καί δ ποταμός δέν 

παρουσιάζει σημεία πλημμύρας, εί μή μόλις τήν 

πρώτην εβδομάδα τοΰ ’Ιουλίου μηνδς καί τότε γί

νεται πολύ βραδέως. Πρδ τών μέσων Αύγουστου τά 

ύδατα φθάνουσι μέχρι τοΰ ήμίσεος ύψους έπ! τήν ε

πιφάνειαν τής χώρας, ανέρχονται δέ είς τδ πλήρες 

ύψος περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε καί μένουσιν 

ακίνητα έπί δύο περίπου έβοομάδας καί κατόπιν 

άρχονται έλαττούμενα. Μέχρι τοδ Νοεμβρίου τά ύ- 

δατα έχουσιν εντελώς αποσυρθή είς τήν κοίτην του 

ποταμού καί τδ έδαφος καθίσταται κατάλληλον διά 

καλλιέργειαν. Τοΰτο γίνεται απλώς διά τής δια- 

σκορπίσεως τοΰ σπόρου επί τής ύγρας καί μαλακής 

επιφάνειας τών άγρών, άνευ όργώσεως ή άλλου τί

νος κόπου.

Έ τών ανωτέρω συμπαιρείνει τις, οτι ή Αίγυ

πτος χρεώστε! είς τον Νείλον τα άφθονα προϊόντα 

της, τά όποϊα παράγονται τόσον άφθόνως διά τής 

αρδεύσεως τής γής. καί μάλιστα διά τίνος καρπο

φόρου χώματος, (ΐλύος) δπερ τα ύδατα καταβιβά- 

ζοντα έκ τών οροπεδίων τής Άβυσσινίας, καταθέ- 

τουσιν έπί τών Αιγυπτιακών αγρών. Τόσην δέ με

γάλην ποσότητα τοϋ χώματος τούτου φέρουσι τά 

πλημ.μυροΰντα ύδατα τοΰ Νείλου, ώστε λαμβάνει 

χρώμα λασπώδες" κατά δέ τήν διάρκειαν τής ηρε

μίας τών ΰδάτων επί τών αγρών τδ χρώμα τοΰτο 

λαμ.βάνει καιρόν νά κατακαθίση καί διανεμηθή είς 

’ίσα μέρη έφ’ όλης τής καλλιεργησίμου γής, τής 

όποιας ή έκτασις ύπολογίζεται εΐς δέκα εκατομμύ

ρια στρεμμάτων. Οί επιστήμονες, οΐτινες συνώδευ- 

σαν την γαλλικήν καί αιγυπτιακήν εκστρατείαν τοΰ 

1814, δι’ άκριδών ερευνών καί καταμετρήσεων τοΰ 

πέριξ τοΰ κολοσσιαίου άγάλματος τοϋ Μέμνονος έν 

Θήβαις έδάφους, ύπελόγισαν τδ ποσδν τής καταθέ- 

σεως ταύτης τοΰ χώματος είς 4 δακτύλων πάχος

κατά πάσαν εκατονταετηρίδα, ήτοι έν διαστήματι 

4,000έτών είς 42 ποδών ! ’Εσχάτως, δέ καί ό περί

φημος εξερευνητής Στάνλευ διά τών αποκαλύψεων 

άς έπί μακρον έποιήσατο είς τά ενδότερα τής ’Αφρι

κής, έπιβεβαιοϊ πληρέστατα τήν γνώμην τών ρηθέν- 

των επιστημόνων.

Μέχρι πρδ ο

λίγων έτών, ή 

γονιμοποιός ίοι- 

ότης τοΰ κατα

τιθέμενου ύπδ 

τοΰ Νείλου χώ

ματος, απεδίδε- 

το είς χημικά τοΰ Νείλου δήθεν συστατικά τής 

ύλης του, άτινα έλέγετο, ότι ήσαν πηλός, άνθρα 

κοΰχος άσβεστος, άνθρακοΰχος μαγνήσια, σίδηρος 

καί ύδωρ. Άλλά νεώτεραι έρευναι απέδειξαν, οτι 

τδ χώμα τοΰτο κατά μέγα μέρος σύγκειται εξ ορ

γανικής τίνος γονψ.οποιοΰ ουσίας, ήτις είναι πολύ 

δραστικωτέρα τοΰ γ ο υ α ν ο υ ή άλλης τινός όμοιας 

ύλης. Ή άνακάλυψις τοΰ γεγονότος τούτου οφεί

λεται είς τδν δόκτορα Έρενβεργ, περιώνυμον μικρό- 

σκόπον τοΰ Βερολίνου, οστις πολλά έτη αφιέρωσεν 

εΐς τήν έρευναν καί τήν σπουδήν τοΰ άφανοΰς οργα

νικού κόσμου. Άφοΰ πολλας τούτων ανακαλύψεις 

έκαμ.εν έν τώ πηλώ τής Βαλτικής θαλάσσης, ήθέ- 
λησε νά άναλύση καί τδν πηλόν τοΰ Νείλου.Έχων 

ενώπιον του μικρός ποσότητας πηλού τοΰ αρχαίου 

καταθέμ-ατος, τδν συνέκρινε διά μικροσκοπικής έξε- 

τάσεως πρδς τά ν-ώτατα καί άπαντα εύρε γέμοντα 

ζωυφίων" δέν υπήρχε μάλιστα τεμάχιον πηλοΰ 

μεγέθους τής κεφαλής καρφίδος, τδ όποιον νά μή 

ήτο πλήρες τών μακροσκοπικών τούτων ζωυφίων. 

Μετά ακριβή δέ διά τοΰ μικροσκοπίου έξέτασιν δ 

Έρενβεργ έξηκρίβωσεν, οτι 25 % του πηλοΰ τοΰ 

Νείλου συνέκειντο έκ ζωϋφίωΫ τοιούτων.

Κατά πάσαν πιθανότητα τά έντομίδια ταΰπα συν- 

υπήρχον άπ’ αρχής μετά τών πρώτων ποταμών 

οί όποιοι έδημιουργήθησαν επί τής γής, λεπτότερα 

έτι καί τών μορίων τής κόνεως, άτινα παρατηρούν

ται έν τώ φωτί τών ήλιακών αχτίνων. Τα σώμά 

των καλύπτεται ύπδ όστρακίνου κελόφους, αύξά- 

νουσι δέ κατά τδν άριθμδν τόσον ταχέως, ώστε είς 

ενα και μόνον βραχίονα του ποταμού παράγονται 

χιλιάδες τόννων είς έν μόνον έτος, και τοιουτοτρό

πως παρέχουσιν όλην τήν άναγκαίαν οργανικήν δια

τροφήν είς τά εκατομμύρια των κοιλών τοΰ σίτου, 

άτινα φύονται έπί τών άλλων αγώνων οχθών τοΰ 

Νείλου.

Έκ τών αξιοπερίεργων τούτων γεγονότων κατα

φαίνεται, οτι τή βοήθεια τοΰ μικροσκοπίου ό Έρεν

βεργ παρέσχε τήν κλείδα είς τήν μυστηριώδη γονι

μοποιόν δυναμιν τοΰ πηλοΰ τοΰ Νείλου, ή δέ νεω- 

τέρα επιστήμη κατέδειξεν, ότι ή Αίγυπτος οφείλει 

τήν ύπαρξιν καί συντήρησίν της, είς τήν ενέργειαν 

αοράτου οργανικού κόσμου, όστις μετέβαλε τας στεί

ρας καί φλεγομένας άμμώδεις εκτάσεις της είς 

αγρούς καρποφόρους Wi οτι διά τής εύεργέτιδος 

συνδρομής τοΰ κόσμου εκείνου, ό λαός αύτής τδ 

πάλαι, κατέστη ό πρόμαχος τοΰ πολιτισμού, έν 

μέσφ τώνείσέτι άξεστων λοιπών ανθρωπίνων λαών.

(Έπεται συνέχεια)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

τρίψητε έν καφώ ξηρασίας διά τίνος ψήκ
τρας ή καί διά τής χειρός σας τεμάχιον έλαφρού 
χάρτου, θά ήλεκτρισθή οδτος μετ’ δίίγον καί θά 
προσκολλησθή είς τούς δακτύλους σας, είς τδ πρό· 
σωπονή είς τό ένδυμά σας,ή δπου άλλοθι εύρεσή, 
χωρίς νά δυνηθήτε νά τόν άποσπάσητε εύκόλως 
ώσάν ήτο προσκεκολημένος διά κόλλας.

Έάν δέ ήλεκτρίσητε, 
χάρτην, intO'ro'hiiiv'^ti.-t&piov ίν '’παραδείγματί, θά παρατηρήσιετε τδ αύτό φαινόμενον, οίον παρα
τηρείτε εις τέδν Ισπανικόν κηρόν, είς τήν ύαλον, 
τήν ρητίνην ή τδ θειον, δηλαδή τδν χάρτην έλ- 
κοντα έλαφρά σώματα, ώς τεμάχια ψύλλου εύτε- 
ριόνης κ.τ.λ.

Θέσατε ράβδόν τινα έν Ισορροπία έπί τής ρά- 
χεως καθίσματος, ώς ένδείκνυσι ή ήμετέρα είκών, 
καί προσκαλέσατε φίλον σας τινά νά τήν ρίψη έκεΐ- 
θεν χωρίς νά τήν έγγίξη χωρίς νά φυσήση έπ’ 
αύτής καί χωρίς νά πειράξη το κάθισμα. Θά σκε- 
φθή έπί πολύ, θά μεταχειρισθή άπειρα μέσα, άλλά 
δέν θά κατορθώση τοΰτο, τόσον άπλώς καί εύκό- 
λως, όσον ήμεΤς διά τοΰ ήλεκτρισμένουσας χάρτου.

Πράττετε δέ: ώς έξής : Αποξηρένετε καλώς τδν 
χάρτην σας πρό τίνος πυράς, τρίβετε ζωηρώς αύ- 
τδν έπί τής χειρίδος σας ή έπί μάλλινου υφάσμα
τος καί παρουοιάσατέ τον πρό τής μ άς άκρας τής 
ράβδου σας. Αϋτη θ’άκολουθήση άμέβως τον χάρ
την, ώς δ σίδηρος τδν μαγνήτην, μέχρις δτου άπο- 
λεσθείσης τής ισορροπίας, ή ράβδος θά πέση έπί 
τοϋ έδάφους.

’Αντί τής ράβδου σας, δύνασθε νάίσορροπήσητε 
έπί τοΰ καθίσματος κάλαμόν τινα ή οίο.νδήποτε μα
κράν ξύλινον άντικειμενον, δπερ 0ά άκολουθή τδν 
ήλεκτρισμένον ;χάρτην, καί θά καθίσταται, έν' δσω 
ή ισορροπία διαιρκή, άντικειμενον μεγάλης περιέρ
γειας καί Θαυμαισμού είς τούς μή είδότας τά τού 
ηλεκτρισμού φαινόμενα.

Φ. II.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Εινε γνωστόν, δτι τά έντομα, διά τών κεντημάτων 
ταίν, δύνάνται νά μεταδώσωσιν αριθμόν τινα ασθενειών 
καί πρό πάντων όΐ κώνωπες· ώς ο απέδειζεν δ γάλλος 
ιατρός Σαδεράν, ε^βολιάζουσι τί παράσίτον τών ελω
δών πυρετών [μαλαρια].

Ό τρόπος της προφυλάξεων άπό τών κωνώπων εινε 
λοιπόν ε’ις τήν ήμερησίαν διάταξιν τών ΰγιεινολόγων 

*13ου αί διάφοροι συνταγαΐ, αϊτινες όπεοεπηνέθησαν. 
Έν πρώτοις, φαίνεται δτι οί κώνωπες, εΤνε δυσαρέστως 

διατεθειμένοι πρός τας πευκας καί τούς 
ευκαλύπτους και δτι ή βαλσαμώδης όσμη 
τών δένδρων τούτων τοϊς εινε δυσάρεστος. X 

Κατόπιν εΐνε δυνατή ή καταστροφή, 
τών βκωλήκων τών κωνώπων εις τάς κοιλά
δας και είς τά έλη, είτε διά τής εκεϊ χύ
σεως ολίγου πετρελαίου, είτε διά τής ανα
τροφής 'ιχθύων, οϊτινες τρέφονται διά τών 
σκωληκων τούτων.

Έν Αίγυπτο» φαίνεται, δτι τά κίχεα φυ 
τευόμενα πέρ4 τών κατοικιών, κατορθοΰσι 

■ τήν άπομάκρυνσιν τών κωνώπων καί δτι 
ά^κειινα προφυλάττηταί τις, νά διατηρή είς 
τον κοιτώνα του εν φυτόν κίκεως.

Τέλος ίν'αποφυγή τις τα κεντήματα 
ύπάρχουσι πολυάριθμοι συνταγαί.

Συνίστάται π. χ. ή καΰσις κόνεως πυ- 
ρέθρου ή ή τοποθέτησις κάτωθεν τής κλί
νης φύλλων ευκαλύπτου, ή αιθέριου ελαίου 
μέντας.
Συμθουλεύουσιν επίσης τήν τοποθέτησιν 
έντός τών δωματίων, αγγείου πεπληρωμέ- 

ολίγη πίσσα 
^^^^λ'θτίθί^.Ο’πως’προφυλαχθήάπ’ ευθείας τό δέρμα 

απο τών κωνώπων, θά ήρκει έν ελαφρόν τρίψιμον είτε 
διά πετρελαίου ή τερεβινθίνης, είτε δι ’ ΰδατος πίσσης, 
είτε διά μίγματος έλαίου καί πίσσης.

‘Η καμφοροΰχος ή ναφθαλινοϋχος βαζελίνη, τό αι
θέρων ελαιον τοΰ ευκαλύπτου χριόμενα έπι τών ασκε
πών μερών πρό τής κατακλισεως, θά δόσωσιν επίσης 
καλα αποτελέσματα.

*
’Αμερικανική τις έταιρεία αλιείας, ήτις εκμεταλ

λεύεται λίμνην τινα καί εχει τήν συνήθειαν νά άπο- 
στέλλη τούς ίχθεϊς έντός συσκευασμένου πάγου, παρε- 
τήοησεν, δτι ό τρόπος ουτος έπέτρεπε τήν αποστολήν 
ιχθύων, όχι μόνον έν νωπή καταστάσει, άλλα καί ζών- 
των ακόμη.

"Οπως έπιτευχθή τοΰτο, πρέπει κατά τήν άφιξίν των 
πρώτον να ξεπαγώσωσιν, δπερ κατωρθοϋται διά τοπο- 
θετησεως αυτών εντός ΰδατος θερμοκρασίας παραπλή
σιας τοϋ σημείου τής πήξεως. "Οσον άκαμπτοι καί 
σκληροί ώς ίγκςς πάγου καί άν είναι, παρατηρεϊται 
ότι επανακτώσι τήν ευκαμψίαν των καί μετ’ ολίγον 
τας κινήσεις των.

Οπως εξηγήση τις τήν επάνοδον ταύτην είς τήν 
ζωήν πρέπει να παραδεχθή, δτι ή πήξις δέν ήτο είμή 
επιπολαϊα καί δεν προσέβαλε τά εσωτερικά όργανα, τά 
όποϊα δια τής πήξεως συνήθως καταστρέφονται.

*
Ό κιτρινωπός κηρός καί τό άλας άποκαθαίρουσι καί 

αποστιλβοϋσι ώς όχλον τά μάλλον έσκωριασμένα πρός 
σιδήρωσιν σιδηρά. Περιτυλίξατε τεμάχιον τοιούτου κη- . 
ροΰ εν τινι πανιιρ, άμα ώς ζεσταθή τό σίδηρον, τρίψατε * 
αυτό κατα πρώτον δια τούτου καί κατόπιν διά χάρτου 
επιπεπασμένου δι’ άλατος.

ΙίΧ £1

ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ

Μ^ύχτα τρομερή· ή καταιγίδα ξέσπασε φριχτή· ό 
ουρανός καταμαυρος στέλνει άδιάκοπα νερόχιονο· 
άέραε δυνατός στριφογυρίζει τό νερό άνάμεσα στά 
φύλλα τών δένδρων τοΰ χωνιού.

Οί χωρικοί, άλλοι άπ’ τή οουλεχά τής ’μέρας ά- 
ποκαμωμένοι, κοιμούνται, κι’ άλλοι πάλι γύρω σέ 
χαρούμενη ώμμορφη φωτιά ζεστένονται, λέγοντας 
καί κανένα παλεχο παραμύθι, γχά νά περάσηήώρα.

Ψυχή στό δρόμο, τό μοναδικό τοϋ χωριού, μηδέ 
στά μονοπάτια.

Ποιός τρελλός θά ξεμύτιζε άπ’ τή καλύβα του 
μέ τέτοιο καιρό;

Καί δμως νά ,.άκούγονται βήματα σ’ έκεΐνο τό 
μονοπάτι, πού φέρνει όλόΤσα στό μοναχικό έκεΐνο 
σπητάκι τό τριγυρισμένο άπό ψηλά πυκνά δένδρα.

Είναι ό Κώστας ίνα άπ’ τά καλλίτερα τού χω
ριού παιδιά φτωχό, μά τίμιο κι’ άξιο παλληκάρι. 
Μά τί νά θέλη άραγε τέτοια ώρα στό μονοπάτι 
έκεΐνο, καί μέ τέτοιο μάλιστα καιρό ;

Σκοτάδι, πίσσα' καί δέν φαίνεται τό πρόσωπό 
του' μόνο δύο άσπραπές φαίνονται καί καταλα
βαίνει κανείς τά μάτια του τ’άγριεμένα· μά καί 
στό χέρι του. ναί,.κάτι λάμπει, ναί λάμπει ένα 
μαχαίρι...γιατί τάχα ;

Τά πόδια του ξυπόλυτα γλυστρούν στής λάσπες 
τού μονοπατιού καί βουτούν σέ λάκκους γεμάτους 
νερό.

Μ’ άπρόσεχτος αυτός σ’ ούτά» τραβάει όλόΐσια 
στό μοναχικό σπητάκι, πού άπ’ τό παράθυρό του, 
λησμονημένο φαίνετ’ άνοιχτό, λάμπει άπό μέσα άπ’ 
τά φύλλα τών δένδρων, πούνε μπροστά, ίνα φώς 
πού σ’ αυτά καί μόνο, προσηλωμέναις κροτεί τής 
άστραπές τών Βλεμμάτων του.

Έφτασε σέ λίγο ό Κώστας κάτω άπ'τ’ ώμορφο 
σπητάκι. Φαίνεται σάν άναποφάσιστος' τό βήμα 
του έχει χάση τή προτητβρική του σταθερότητα.

Έκύτταξε μχά ψηλά στό παράθυρο κι’ άνεστέ- 
ναξε. Σάν κουρασμένος κάθησε κεΐοάσέ μχά πέτρα. 
Τό κεφάλι του έπεσε στά στήθια του άθελα, καί 
τό μαχαίρι άσυναίσθητα ξέφυγε άπ’ τό χέρι του. 
Σκεφτότανε, θυμότανε.

Ναί θυμότανε τήν άλησμόνητην έκείνην έποχή, 
πού ήΛενιώ άκόμη τόν άγάπαγε καί ζούσε μ’ αύτή 
στό Παράδεισο τής εώτυχίας. Θυμάται ό δόλιος τή 
στιγμή—αλησμόνητη στιγμή—πού ύπογράψανε τό 
συμβόλαιο τής εύτυχίας των σ’ ένα θερμό έρωτικό 
φιλί.

Θυμάται· καί μχά μορφή ζωγραφίζει ή φαντασία 
του, μχά σκιά αισθάνεται γύρω του' τή μορφή, τή 
σκιά, τής Λενιώς του, π’ άγάπησε σάν τρελλός, 

πού τόν άγάπησε κι’ αύτή τό ίδιο καί ύστερα... ή 
άπονη τόν πρόοωκε.

Θυμάται τή μαύρη 'κείνη ’μέρα, που τ’ άηδο- 
νάκι τής άγάπης του ’πέταξε άπ’ τή δική του, σέ 
ξένη άγκαλιά' πώς τόν πρόδωκε τό φτωχό.

— ΚΓ ένώ αύτός σάν τρελλός ζήταγε άπ' τά 
πουλιά κι’ άπ’ τά λαγκάδια καί τής βεμματιές, άπό 
τή Φύσι τέλος δλη πού έψαλλε μέ τή άγάπη του, 
νά τοΰ γυρίσουν πίσω τή άσπλαχνη Λενιώ. αύτή 
νυφικό στεφάνι έπλεκε γχά νά χτυπήση κατάκαρδα 
τό καϋμένο τόν Κώστα.

Ναί παντρεύτικε μ’ άλλο' λεβέντη κι’αυτόν, 
μά πλούσιο' αύτό ποΰλειπε τού Κώστα, τοΰ δύ
στυχου.

— Θυμάται πώς ήταν μόνον δέκα μέρες, πού 
ό ίδιος βρέθηκε στή έκκλησχα στή στεφάνωοί της 
μονάχος αύτός παράμερα μέ τό πόνο του τόν άτε- 
λείωτο Κάθησε κι' ήπιε δλο τό ποτήρι τής πίκρας, 
δλο' μά σάν είδε κι’έσκυψε ό Γιώργος, ό γαμπρός, 
κι’ έφίληοε τή Λενιώ, γυναίκα του τώρα. 8λο του 
τό αίμα συνάχτηκε σιό πρόσωπο’ τά μάτια του 
θάμπωσαν κι’ ή όργή ακράτητη κόχλαζε στά πονε- 
μένα στήθια του' τρεις φορές έκανε νά τραβήξη 
άπ’ τή μέση του τό μαχαίρι καί τρεις φορές Θεού 
φώτισι τό κράτησε.

Μά ώρκίσθηκε έκεΐ νά έκδικηθή καί νά πεθάνη. 
Αύτήτουφευγε γχά πάντα θά τή σκότωνε κι’αύτός 
τήν άπιστη, καί τούς δύο άν ήταν άνάγκη, κι ’ υστέρα 
θά τούς ακολουθούσε κι’ αύτός.

Θυμάται ό δύστυχος πώσ γι ’ αύτό έρχεται αύτή 
τήν ώρα.

Συλλογίζεται πώς μέ χίλια φιλιά θάχη στολίση 
τό πρόσωπο τής, πρώτης τον ,άγάπής, αυτός πού 
τοϋ τήν έκλεψε.

Σ’ αύτή τή σκέψι συνταράχθηκε δλος· «σηκώθηκε 
μ’ όργή κι’ άρπαξε τό μαχαίρι σφιχτά, λές κι’ήθελε 
νά τό σπάση.

Ή τρίχες του σηκώθησαν- τό χέρι του έτρεμε 
άπ’ τή όργή- καί τά μάτια του πετούσαν άστραπές 
μανίας.

Σκαρφάλωσε στό δένδρο κϊ έφτασε άντίκρυ στό 
παράθυρο.

Τό φύλλο ήταν λίγο άνοιχτό μά λίγο" καί μπό
ρεσε νά δή ό δύστυχος μέσα.

Είδε ’κεϊ τή άγάπη του ν' άλλάξη φιλί εύτυχίας 
μέ τό δικό της.

Στό σΰπλεγμα έκεΐνο τής άγάπης, ή ψυχή τού 
Κώστα μέ μιάς άπαλώθηκε' έχασε τή πρώτη δίψα 
τής έκδικήσεως, ή καρδία του πιέσθηκε άπ’ τή 
συγκίνησι νόμιζε πώς τούλεγε κανείς.

Μή.......... μή τούς χωρίοης.
Ό νοΰς του σκοτίστηκε, ή καρδία έθριάμβευε 

κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια νάρθή στό έαυτό του, 
μ' άνώφελα I

Όχι, έγώ πρέπει νά λείψω έψίθύρισε.
Κι’ ή λεπίδα τού μαχαιριού του σφυρίζοντας 

άπαίοια μπήκε στά στήθεια τού δύστυχου.
Τό αίμα άρχίζει νά τρέχη· χάνει δύναμι ό Κώ

στας χάνει, καί προσπαθεί νά κρατηθή απ' τά 
κλαδιά, μά δέν μπορεί καί πέφτει. . . .

Τό σώμα του πέφτοντας έκανε κρότο καί τό 
παράθυρο άνοιξε.

Γυναικεία μορφή κρεμάστηκε άπ’ τό παράθυρο 
μισόγυμνη.

Τί είναι ; άκούσθηκε άπό μέσα άνδρική φωνή.
Τίποτα καϋμένε· τό σκυλί υας κάτι θά βρήκε, 

άποκρίθηκε ’κείνη κλειώντας το παράθυρο.
Καί ’κείνος κάτω ξεψύχαγε.

Πειραιεύβ. Λημοαθένηί Ήλ. ΜανοΰβΜ-
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Ό Κύριος Δ. · · έπνσκεφθεχς την χή
ραν Κυρίαν Ελένην, κατά τήν έπέτειον 
της έορτής της, τη έλεγε μεταξύ τών. 
άλλων, παρατηρώ ν τό έπ'ι τού τοίχου νε 
κρικήν σιωπήν τηροΰν ώρολόγιόν της-

—Έχετε πολύ ώραϊον έκκρεμές, Κυρία 
Ελένη, καί θά ήναι ίσως δώρον τον μα
καρίτου.

—Μάλιστα, Κύριε, πλήν ώς βλέπετε, 
δέν κινείται πλέον, διότι δυστυχώς έχά- 
λασεν ό μηχανισμός τον

— Ναι, τό βλέπω, είναι λυπηρόν τοΰ
το, άλλά τί ώραϊον έκκρεμές ήτο I και 
διατί άρά γε έχάλασε; πταίει ίσως τό έ- 
λατήριόν τον ;

Ή Κυρία Ελένη άναστενάζουσα :
— Τί πταίει τό έλατήριόν του, όταν 

ό κατασκευαστής του έδωκεν έφήμερον 
ζωήν!

Ώ ! αγνή άΰωότηζ !
ΜΕΤΑ ΑΤΟ ΜΗΝΑΣ

Ή Κυρία Ελένη όδύρεται, δτε μία έ- 
ξαδέλφη της εισέρχεται· r

— Έπί τέλους, Ελένή, χάταν'τόΓςΜι-7 
ννπόιφορος, τη λέγει, δέν είξεύρω δέ καί 
τίκα2λόν σοΰ έκαμε,όπου τόν κλαίεις τό
σον 1

— Τί καλόν μοϋ έκαμε ; Κακόν δέν 
μοί έκαμε ούδέν, όπως ήμην πριν τόν 
λάβω σύζυγον, είμαι και τοίρα.

— Έ1 λοιπόν ;
— Λοιπόν, ΐσαμσα δι’ αύτό τόν κλαίω, 

διότι ούδέν κακόν μοΰ έκαμε. . .

Ώ ! άπρεπε να ερ κά/ιρ κακόν 1

ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ

Ή Κυρία Ελένη είναι ολως σκεπτική, 
ή δέ φίλη της Μαρία, προσπαθεί νά τήν 
παρηγορά, αλλά είς μάτην·

Αίφνης ή θύρα κρούεται καί ό κ· 
Πέτρος, φίλος τοΰ μακαρίτου εισέρχεται.

— Έ ! τώρα, Κυρία Ελένη, θά δια
σκεδάσατε τήν λύπην σας, ίδού ό κ. 
Πέτρος.

Ή Ελένη μελαγχολικώς.
— Είναι κωφός 1

Ό μακαρίτης ^ησμονεϊεαί_ /
ΜΕΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΝΑΣ

Η Κυρία Ελένη προσκαλεΐ τόν δικη
γόρον τοΰ συζύγου της καί τφ λέγει :

— Σάς παρακαλώ, μίαν συμβουλήν- 
Μετά τόν θάνατον τον συζύγου, ή γυνή 
είναι έντελώς έλευθέρα νά πράξη ό,τι 
θέλει ; Τί λέγουν οί Κώδηκες ;

— Είσθε έντελώς έλευθέρα.
— Νά λάβω σύζυγον, οποίον θέλω ;
— Όποιον θέλετε·
— Τότε θά ζητήσω σύζυγον κακόν διά 

νά μή τόν κλαύσω δταν άποθάνη.

ΤΖροφάσεις εν άμαρτίαις !
Φύσις.

ΤΤΟΙΣ£.Ι-ΖΪ-Α_

Τό νά γνωρίζη τις,πώς αί υποθέσεις ενός Κρά
τους ή ενός οίκου εδει νά βαίνωσιν, είναι ίδιον 
άνδρος νοήμονος καί έναρέτου.

Τό νά γνωρίζη δέ τις πώς ήττον βαίνουσιν, 
ιδιόν εστι πεπειραμένου καί πολυάσχολου.

Καί το νά δύναταί τις νά μεταβάλλη ταύτας 
επι το βέλτιον, είναι κατόρθωμα άνορό; ευφυούς 
καϊ μεγαλοπράγμονος.

@i»sa© :
^■■,. ΧΗ^Αλ,ευδερία.-καί ή.ίσότης ούδαμού άπαντών- 

τα·.· οέν ύπάρχουσιν ούτε έπί γης, ούτε έν ού- 
ρανφ. Καί αυτοί έτι οί αστέρες οέν είναι ίσοι' 
ο εις είναι μεγαλειτερος και λαμπρότερος του 
άλλου. Ούδείς αύτών δύναται νά κινηθή έλευ- 
θερως' πάντες ύπείκουσιν εις νόμους οιαγεγραμ— 
μένους, εις νόμους σίδηρους... Ή δουλεία υπάρ
χει και έν ούρανφ καί έπι γης.

Οσάκις ή οραστηριότης τής ψυχή; άποκοιμί- 
ζεται εις τούς αχανείς ρεμβασμούς τής έλπίδος, 
ή ανά χεΐρας εργασία φαίνεται επαχθής είς τόν 
πιστεύοντα, δτι δύναται νά έπαναπαύηται είς 
το μέλλον. Αλλ ’ ευθύς άμα έξαφανισθή άπό τών 
οφθαλμών του ή θέα τής ευτυχίας, συγκεντρώνει 
τάς ουνάμεις του πάσας καί στηριζόμενος έπί 
τής ουστυχίας του, ρίπτεται είς νέας τύχας.

Ο θεός έκαμε τάς ξανθά; γυναίκας τής "Αρ
κτου θέλων νά παρηγορήσω τούς τόπους έκεί- 
νους, διότι τοϊς (στέρησε τόν ήλιον.

Ή γή πρέπει νά ήναι ακατάλληλος κατοικία 
διά τήν αρετήν, διότι ανέκαθεν παρίσταμαι αυτή 
πάσχουσα.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο ηλικιωμένων :
— Τί μάταιος ποΰ είναι ό κόσμος, αδελφέ, 

φαντάσου πενήντα χρόνια ζώ, καί δεν κατάλαβα 
ακόμη τίποτε. 'Αχ ! αν ήμουν νεώτερος τί δέν 
θά έκαμνα ;

— Ναί, καί έγώ, καϋμένε, βαρέθηκα τή ζωή 
μου, τίποτε δέν μ’ ευχαριστεί, ούδέ τό φαγητόν. 
“Ας είχα τά δόντιά μου καί τάς δυνάμεις μου 
τούλάχιστον....

— Μάταια, μάταια, ολκ φίλε μου.
— Ναί, ναί μάταια....

Ο-
Είς Κύριος καπνίζων ώραϊον πούρου έν τή 

σιδηροδρομική άμάξη, έρωτφ τήν παρακαθημένην 
αύτφ Κυρίαν :

— Μήπως ό καπνός σάς πειράζει ;
Ναί, πολύ, πολύ, Κύριε...
— Ώ ! pardon, νά πετάξω αμέσως τό σι- 

γάρον μου. . .
Καί τό πετά, ένφ έν ταυτφ εκφράζει τήν λύπην 
του διά μορφασμού, δν άντιληφθεΐσα ή Κυρία...

— Λυπούμαι πολύ, τφ λέγει, διά τήν απώ
λειαν τού σιγάρου σας.

— Ώ ! ναί καί έγώ διά τήν σκληρότητα σας.

Έν τφ γαλλικφ θεατρφ’·.
— ‘Ωραία παράστασις, Κυρία ‘Ελένη, δέν 

είναι αληθές ;
— "Ω ! ναι ώραιοτάτη, μ’ αρέσει πολύ.
__ Πάντοτε επιτυγχάνουν ούτω ;
__Αέν πιστεύω, διότι μόνον απόψε μάς παρε- 

χώρησεν ό κ. Δ.... τό θεωρεΐόν του, έπειδή είς 
τάς καλάς παριστάσεις τό κρατεί ο ίδιος.

Επαρχιώτης δίδει έντολήν είς τό ταχυδρο
μείου νά τού φέρουν τάς έπιστολάς του εις την 
οικίαν του.

— Πού κατοικεΐται ; τόν έρωτά ό γραμμα
τοκομιστής.

— Είς τήν οικίαν μου.
— Καλά, άλλά είς ποιαν οδόν ; καί τί άριθ- 

μόν φέρει ή οικία σας ;
—■ Μπά ; καί έγώ θά σάς δώσω αύτά; τσς 

πληροφορίας ; Άμα μοϋ φέρεις γράμμα τά βλέ
πεις εκεί!.........

Κύμος έρωτμ ένα κωφόν :
t— Γνωρίζετε πού κατοικεί ό κ, Ν...,;

Ό κωφός νεύει καταφατικών, χωρίς νά ένοήση.
Ποΰ κατοικεί ;
Ό κωφός γελφ.
— Διατί γελάτε ;
Ό κωφός, δεικνύει τήν απέναντι αύτών οι

κίαν θέλων νά παραστήση, οτι είναι κωφός ώς 
ό τοίχος, ό δέ ξένος νομίζων, οτι έκεϊ κατοικεί, 
έρωτφ ;

— Έδώ, κατοικεί ό κύριος Ν....;
Ό κωφός νεύει καταφατικώς, φρονών δτι ένο- 

ήθη, καί ό ξένος άνέρχεται τήν οικίαν.

Κωφός τις επαίτης ηρωτα τον συνάδελφόν του 
τινα τυφλόν :

— Δέν μού λέγεις, συνάδελφε, πώς κατορ
θώνεις καί περιπατεΐς τόσον εύκόλως καί είς μέ
ρη οπού καί οί μή τυφλοί δυσκολεύονται ;

— Ά ! φίλε μου, έχω μιά πολύ μικρή τρυ
πίτσα είς τό μάτι μου, καί κάπως διακρίνω! Άμ ’ 
σύ, πώς άκούς, άφοΰ είσαι κουφός ;

— Ά 1 μή ρωτάς I Έτρύπησα καί έγώ μέ 
μ.ιά βελονίτσα τό αυτί μου, καί κάτι ακούω ’

Άφηρημένος τις κύριος, ύπό τής πολλής φαί
νεται ζέστης έπηρεασθείς, αντί νά καθήση εξωθι 
τού ζαχαροπλαστείου Γ... εκάθισεν έν τινι κα- 
θίσματι, εύρισκομένφ προς τό έσπέρας συνήθως 
έξωθι τοΰ φαρμ.ακείου τού κ. Β... και καλεΐ τον 
φαρμακοποιόν !
- Τί παγωτά έχετε ; έρωτά.
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Ό υπάλληλος τόΰ φαρμακείου έν'*οήσας τήν 
πλάνην του άλλά άαί θυμωθείς, άπαντα αμέσως:

— Kaaaikfi, .Ιι/ταροσπάρ, ΰιαμπό.Ι, nexa- 
χουάν, xircrl xal yparira σερΛτσαΛ.

Ό κύριος έγείρας τήν κεφαλήν παρατηρεί μετ ’ 
άπορίας άπδ κεφαλής μέχρι ποσών τόν υπηρέτην. 
Ούτος δέ μετά ψυχραιμίας εξακολουθεί:

— Δέν σας άρίσκουν, κύριε ;

Εις θυρωρός ξενοδοχείου λαβών εντολήν νά 
έξυπνήση πελάτην άναχωροΰντα τήν πεμπτην 
πρωινήν ώραν, έκαμε λάθος καί κρούει τήν θύ
ραν τοϋ παρακείμενου πελάτου, οστις μόλις τήν 
προτεραίαν είχε φθάοει είς τό ξενοδοχείου

—· Τις κτυπά ; ακούεται έσωθεν.
— Έγώ,ό θυρωρός, είναι καιρός ν’ άναχω- 

ρή-σητε.
— Μπά ! έγώ δέν θέλω ν’ αναχωρήσω.
— Τότε, καλλείτερα, κοιμηθήτε, κύριε.
Ό θυρωρός νομίσας, δτι έξετελεσε τό καθήκον 

του, κατεκλίθη ευχαριστημένος.

Είς κύριος έλεγε πρδς παιδίον τι·.
— Κάθησαι φρόνημα, μή κάμνης τρέλλαις, 

αμ,α φύγω θά σου δώσω γλυκίσματα.
— Καλά, τφ άπαντα αυθωρεί τδ παιδίον, 

δόσε μοΰ τα τδρα, καί φύγε...

4Ύ
Κυρία τις έθαύμαζε τήν ώραίαν κόμην παιδιού 

τινός, ούτινος ή μήτηρ θέλουσα νά πλέξη εγκώ
μιου καί διά τήν ίδικήν της ελεγεν ;

— Άχ I καί εγώ είχον ώραΐα μαλλιά, πλήν 
τώρα άτυχώς δέν εχω σχεδόν διόλου!

___ Πώς ; Τή αποκρίνεται ό έκπληκτος υιός 
της, Δέν εχεις μαμά γεμάτο τό συρτάρι καί γε
μίζεις τήν κεφαλήν σου, όταν εξέρχεσαι ;

Κύριός τις ήρώτα μικρόν τινα παΐδα 
χίαν εΐχεν.

τί ήλι-

—Μα... άπβκρίθη ούτος, εις τήν οικίαν μας 
ι, δτι είμαι ίξ ετών... καί είςή μήτηρ μου λέγει, 

τδν σιδηρόδρομον τριών !

ΟΠΩΡΙΚΑ

Κυρία τις ένΰ έκτενίί,ετο, ήρώτησε τό δεκαετές, 
τέκνον της :

—Λιλή, πόσων έτών λέγεις, δτι είμαι, δταν σ'έ- 
ρωτά κύριός τις ;

— Σαράντα, μαμά I...
— Σιωπή ί... άνόητη .. είκοσιοκτώ νά λέγης...
— Όχι, καλέ μαμά, κάμνετε λάθος είς τήν άριθ- 

μητικήν άφοΰ είμαι έγώ δέκα έτών καί σείς ύπαν- 
δρεύθητε τριάκοντα έτών, δπως μοΰ έλέγετε, ίο 
καί 3ο, λοιπόν δέν κάμνουν 40 ;...

ν του :
αλήθειαν, διά

νά δυνηθώ νά σέ υπερασπίσω έπιτυχώς. Μού·εί- 
πες τό παν ;

— Μάλιστα, έκτός τού μέρους ποΰ έκρυψα τά 
χρήματα.

Είς τό χρηματιστήρ
— Καί ή ύπόθεσίς σας έτελείωσε μέ τόν «ίσχρσ- 

κερδή έκεϊνον κεφαλαιούχον, δστις σάς κατεχρά- 
σθη τάς 53 χιλιάδας δραχμάς ;

— Μάλιστα. Ένυμφεύθη τήν κόρην μου.

Άγγέλεται έν τινι συναναστροφή ό θάνατος έκα- 
τομυριούχου τινός έγωϊστού.

— Τό μόνον δυστύχημα, είπε τις, είναι τό δτι 
άπΐθανεν ένφ ήγαπάτο τόσον... ύπό τοΰ εαυτού 
του...

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

Πνοή είναι τό φίλημα καρδίας σιωπώσης, - 
ύποτρεμούσης «Σέ αγαπώ» νά είπη διά έώσης.

Μειδίαυα θεσπέσιον ροδοκεκαλυμμένης 
χαιρέτημα παρθένου Ήούς έγειρομένης,

Ούράνιον απαύγασμα, προοέγγισις τελεία 
τό θειον συναινοΰσα, άνάμνησις θρησκεία.

Διά τής χαράς πδν δ,τι ένθέρμως μάς συνδέει, 
τό ύστατον άνάσασμα ζωής ήτις έκπνέει.

Ωι δός μοι φίλημα άγνόν πρίν ή στιγμή ύστάτη 
άποχωρίση διά παντός τά στήθη μας φιλτάτη. 

Κατά Μάρτιον. Σνρώς 1&98.
ΜΙλτων Βιτέλης

Έρώτ. Έν τίνι θεάτρφ δύναταί τις νά εύρη 
τάς μάλλον κακός γυναίκας ;

Άπόκρ. Είς έκεΐνο, ένθα αί καλα’ι οέν εισ
έρχονται.

Έρώτ· Ποιον νόμισμα είναι τδ καλλείτερον ;
Άπόκρ. Τό εκ τής κοπιώδους εργασίας προ

ερχόμενου.

Έρώτ. Τί ευρίσκει τις πάντοτε εν τινι γω- 
νίφ ;

Άπόκρ- Δύο τοίχους αδελφωμένους.

Έ^ωτ. ΙΙείος έχει τήν τολμηροτίραν χεΐρα;
Άπόκρ· Ό κλέπτης.

Έρώτ. Ποιον είναι τδ πιστότερου ζφον ;
Άπόκρ. Ή γυνή, όταν τής κόψης τά πτερά.

Έρώτ. Τί γίνεται ή παλαιό σελήνη, δταν 
έρχεται ή νέα ;

Άπόκρ. ‘Εξακολουθεί τδν δρόμον της.

Έρώτ. Τί πράγμα φαίνεται ελαφρόν, ένφ εί
ναι φύσει βαρύ ;

'Απόκρ. Βαλάντιον πλήρες χρυσίου.

Έρώΐ- Άπδ ποιους άγιους δέν δυνάμεθα νά 
ζητήσωμεν χρήματα ;

Άπόκρ, Άπδ τους αγίους ’Αναργύρους.

Έρώτ. Διατί τό πάλαι αί γυναίκες ήσαν συγ- 
καταβατικαί ;

Άπόκρ. Διότι τό χρήμα ίτο έφθηνόν.

Έρώτ. -Πώς νά όνομάσωμεν τήν γυναίκα, 
ήτις άκαταπαύστως τρέχει;;

Άπόκρ. Φιλάνθρωπον.
Φνείις.

ΤΓ·

ΟΛΙΓΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!

Ή γυνή τοσοΰτον μάλλον απαιτεί νά τήν σί- 
βωνται, δσφ όλιγώτερον είναι αξία σεβασμού.

Όστις φοβείται τόν θεδν, ούδένα εχει να φο- 
€ηθή. Έάν δέ πάντες έπίστευον είς τούτο, 
πόσον ό κόσμος θά ήτο καλείτερος I

Οί πόνοι καί αί θλίψεις ‘πλάττουσι τούς χα
ρακτήρας τών ανθρώπων.

Ό κόσμος χαιρετά προθυμότερου άπλουν γνώ
ριμον επωχούμενον ή φίλον πεζόν.

Πικρότερα λύπη είναι ή εκ μετάνοιας προερ· 
Χαμένη, -

* '

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3‘i. Λύβις ΙατρικΛ? είννταγΛς.
Ό ίατρός έδωκε τήν Ιδής συνταγήν.. 
Λάόε δύο κόκκους άδιαφορίας 
Καί τοσούτους άποφάσεωο, 
’Ανάμιίον όμοΰ
Μετά χυμού ύπομονίς.
Ανευ δικών ούτ’ έρίδων

Φιλοδοξίας ή ψευδούς ίήλου.
Άλλά ήμισείαι λίτρας εύθυμίας
Δύω ούγγιών άγνής φιλίας
Σύν τοσαύτης εύρωστίσς.
Μακράν, πάσης φιλαργυρίας
Κάμε μίγμα γενικόν
Καί μούσχευσσν έάν έχης
Μετά δακτύλων δύω οίνου καλού.
Λάμόσνε έκάστην πρωίαν 
Άνά δράμια δέκα καί θά ίδής, 
Ότι τών άσθενειών θ’άπαλλαγής.

33· Δίαόκεδαΰτικόν πρόβλημα.
Εΐς κοχλίας (σάλια fiOO) άνέρχεται στύλον δε- 

καέί μέτρων ύψους. . ,
Καθ’ έκάστην άναίαίνει δύο μέτρα, τή·ν νύκτα 

δέ κατέρχεται έν.
Μετά πάσας ήμέρας θά φθάση είς τήν :κορυφήν 

τού στύλου;
3·4. Αίνιγμα.

Μέ τό στέμμα τ’ άλφαόήτου 
δύο γλυκά ένόνω χείλη 
ίεθ ’ ήδονής αρρήτου.
ίλήν, καθένας καί όφείλει 

μέ δασκρυσμένο δμμα 
σ’ τοΰ φίλου του τό πτώμα 
ν’ άποθέτη σιγανά. 
Καί όμως πώς άλλάσοω, 
άν τό στέμμα αίφνης χάσω ! 
Ούαί ! είς δν μέ φέρει 
τό σώμά του θά οπαίρη 
έν όδύνη φοόερδ.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

26· Λΐνιγμ-α.
"Ελυσαν αύτό οΐ κ. κ. Θεόδωρος Όρφανίδης έκ Σμύρ

νης, Γεώργιος Δίσποτόπουλος έκ Σαύρνης, δ κ. Π. Σα· 
ριγιάννης έκ Πειραιώς, δ κ. Μ Γιώτης έχ Πειραιώς, 
ή Δ ΐ ς Τασία Ρούτσου έκ Πατρών.

27·'Έρώτησις.
’Ελυσα» αύτήν δ κ. Π. Σαριγιάννης έχ Πειραιώς, 

δ χ. Μ. Γιώτης έχ Πειραιώς, δ χ. Φίλιππος Λαζάρου έχ 
Κωνσταντινουπόλεως, δ κ. Γεώργιος Δεσποτόπουίος εκ 
Σμύρνης χαί ή Δ ι ς Τασία Ρούτσου έχ Πατρών.



ΗΦΥΣΙΣ

28- Αίνιγμα.
Έλυσαν αυτδ ο’ιχν χ. Θεόδωρος Όρφανίδης έκ Σμύρ

νή, Π. Στριγιάννης έκ Πειραιώς, Μ. Γιώτης έκ Πει
ραιώς καί ή Δ ΐ ς Τασία Ρούτσου έκ Πατρών.

ΣΗΜ^/Γδ δώρον έλαδεν διά κλήρου ή Δ i C Τα- 
αία Ρούτ5|»ν έκ Πατρών.

ΑαΜδΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥ2ΕΩ2„

Λ* ■ .---------- -
Ε. Γ. ϊί. Κάϊρον. ’Επιστολή έλήφθη, ταχυδρο- 

μιχώς άπαντοϋαεν. Π. ®. I. Λ ά ρ ι σ ».« ν. ’Επιστολή 
βας έλήφθη. Φύλλα άπεστάλληοαν.— Τ. Μ. X. Λη
ξούρι ον. Φύλλα σας άπεστάλλησαν. ’Αναμένομε» 
κατά τήν ΰπόσχεσίν σας τήν π. I. συνδρομήν σας.— 
Δ. Π. Μεσολδ'γγίον. Έχει καλώς. 'Αφοΰ τδ απαι
τούν αί άνάγχαι θά σνμμορφωθώμεν πρδς ταύτας.—Αίθ, 

- Τπαλ.Λ αύριο ν.Δελτάριον έλήφθη.Ταχυδρομικώς σάς 
απαντούμε».— θ. Φ. Ζάκυνθον. Δελτάριο» έλή
φθη. Ή ε*πις έδημοσιεύθη διορθωθεΓσα. Ώστε μή φρίτ

τετε. Χαιρετισμούς εις τήν ο’ιχογένειάν σας παρά της 
ύμετέρας.—Σ. Σ. Κατάκωλον. Δελτάριο» έλήφθη. 
Ταχυδρομικών γράφομε».— Δ. Τ· Κ α λ ά μ α ς. Δελ
τάριο» έλήφθη. Ησυχεΐτε. Φύλλα άποσταλήσονται τα- 
χτικώς.—Α. Δ. Αλεξάνδρειαν. Λύσεις έλήφθη- 
σαν (διορθωμένοι) άλλα ολίγον αργά δυστυχώς.—Άϊελ. 
G. C. ΒOurgδε.—Δελτάριό» σας (18 ΙΟβρ. 1900) 
έλήφθη. Προσεχώς γράψωμεν.—Κ. Γ. Ρ. Νικοζία. 
Προσεχώς γράψωμε». —Ρ. Α. Π. Η n ε ί. Δελτά- 
ριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράψωμεν—Ν. Ρ. Gara 
Arces ti. ’Επιστολή κσι.χρήματα έλήφθησαν. Προσ
εχώς γράψωμεν— Δ. Γ. Ε. Bibe y - D a sh lou I. 
Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς άπαντήσωμεν.—Μ. Β. 
Ληξούριο ν. Ποιήματα ληφθέντα δηαοσιευθήβονται. 
Άποροΰμεν πώς δέν λαμβάνετε φύλλα, ένφ στέλλονται 
τακτιχώς.— Μ. Κ- Γαλάζιον. Έχει χαλώς. Άνα-

συχεΐτε·- Δ. Κ. Κωνστάντσα. Δελτάριον έλήφθη. Τ*· 
χυδρομικώς άπαντώμεν.

4» Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Λνίβτη κωνβταντινίδου 4·


