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αστρονομικήν και φυσικήν έποψιν _ 
Ήλιος κατέχει τήν άνωτάτην θέσιν άπέ. 
ναντι τών πλανητών, αί δέ καταπληκτικό 
ιδιότητες αύτοϋ και ή αφάνταστος δύναμίς 
Του αρκούντως έπεέηγοΰσι τήν έπιρροήν, ήν 
έέασκεΐ έφ' απάντων τών ενόργανων καί άν- 
οργάνων, άτινα διέπει. Έν πρωτοις διαφέρει 
εντελώς τών άλλων άστέρων, ών ούδείς δύνα
ται νά παραβληθή πρδς αυτόν, ούτε πλανή- 
ται, ούτε δορυφόροι, ούτε αστεροειδείς, ούτε 
κομήται, ό δέ άπειρος αύτοϋ όγκος, ή φυ
σική συσκευή του και αί έέαιρετικαί του ιδι
ότητες κατατάσσουσιν αύτδν εις δλως ιδιαι
τέραν θέσιν. Υπερβαίνει δέ κατά τον όγκον 
άπαντας τούς περί αύτδν περιφερομένους 
πλανήτας έν συνόλω καί είναι 6οοχ1« ογκω
δέστερος τοΰ όγκους τούτων μετά τών δο
ρυφόρων αύτών, άστεροϊδών, κομητών κτλ. 
τών άποτελούντων τδ ήμέτερον ήλιακδν σύ
στημα. Είναι δέ μεγαλείτερος της Γης μας, 
έν εκατομμύριο ν τριακοσίας χι
λιάδας φοράς.

Ή έναντι ήμετέρα εΐκών δίδωσιν ιδέαν 
τής συγκρίσεως αύτοϋ πρδς τους διαφόρους 
πλανήτας, ώς καί τής Γής πρδς τδν Ποσει- 
δώνα, Ούρανόν, Κρόνον καί Δία. Ό δέ Ά
ρης, δ Έρμης καί ή ’Αφροδίτη είναι μικρό
τεροι τής Γής.

’Απαιτούνται τρία έτη διά νά περιπλεύση 
τις τήν Γήν, ένώ διά τδν Ήλιον απαιτούν
ται τριακόσια έτη. Έάν δέ ο ανθρώπινος 
βίος έκεϊ είναι ίσος πρδς τδν ενταύθα, βε
βαίως ούτος δέν έπαρκεΐ εις ταέειδιώτην επι
θυμούντο νά γνωριση τήν έπιφάνειάν του.

Τδ βάρος είναι σχεδόν 3οκ,< μεγαλείτερσν 
έπί τής έπιφανείας τοΰ Ήλιου ή έπί τής 

Γής, σώμα δέ, τδ όποιον, ένώ έπί ταύτης 
έν τώ πρώτω δευτερολέπτω ^ιατρέ)χει διά
στημα φ μέτρων καί g εκατοστών, ένν τώ ή- 
λίω διανύει ιφφ μέτρα. Έκ τούτου συμπε- 
ραίνεται, ότι τδ ήμέτερον σώμα ήθελεν έκεΓ 
βαρύνει α,οοο χιλιόγραμμα, ως δ έλέφας, δ 
κύων καί ό ίππος θά έβάρυνον 28*"  πλέον ή 
ενταύθα καί δέν θά ήδύναντο νά κινηθώσιν 
έκ τής θέσεώς των. Επομένως αί φυσικοί 
συνθήκαι έπί τού Ήλιου είσι πολύ διάφοροι 
ή έπί τών άλλων πλανητών.

Ό Ήλιος ακτινοβολεί διαρκώς καί έέαι- 
ρετικώς, ή διαφορά δ ’αύτη τδν χαρακτηρίζει. 
Δι ’ εαυτού καίει, μακράν δέ διαχέει τδ φως 
καί τήν θερμότητα, ένώ τούναντίον οίί λοίποί 
αστέρες ούτε άκτινοβολοϋσιν, ούτε φώς καί 
θερμότητα διαχέουσιν έάν δέ δέν ύπήρχεν 
δ Ήλιος, θά διετέλουν έν διαρκεϊ σκότει. Τδ 
προνόμιον άρα τούτο δίδωσιν αύτω τήν σπου- 
δαίαν ιδιότητά του.

Ή έντασις τής πραγματικής θερμότητος 
τού Ήλιου ύπελογίσθη αρκούντως ΰπδ τών 
φυσιολόγων, διά τής άναςητήσεως τής συσ- 
σωρευομένης ποσότητος τής θερμότητος έν 
τινι χρονικώ διαστήματι, έπί ώρισμένης έπι- 
φανείας τής Γής, προστιθεμένης έν ταύτη καί 
τής ποσότητος τής άπορροφωμένης θερμό
τητος ύπδ τού ατμοσφαιρικού άέρος, τοΰ έ- 
δάφους καί τού αίθέμος.

Τινές φυσιολόγοι υπολόγισαν, ώς έγγιστα, 
τήν παραγομένην ύπδ τοΰ Ήλιου θερμό
τητα. Εύρον δέ, ότι τδ ήλιακδν φώς είναι 
3oo,ooo* ‘« ισχυρότερου τού τής Σελήνης καί 
τ65,000,000“^ ΐσχυρότερον τού φωτδς τού 
Συρίου, τού λαμπροτέρου τών άστέρων.· Ό 
δέ Bourguer λέγει, ότι φωτίζει μέ ιδύναμιν 
11,66φ κηρίων έν άποστασει. φ3 έκαιτοστών 
του μέτρου ή 62,177 Κηρίων, έν άπιοστάσει 
3 ποδών=ι μέτρου. Ο άγγλος «φυσικός 
Wollas'on τήν αύτήν' έέήγησίν έδωκεν, δι ’ 
άλλης μεθόδου, εις πειράματά του γενόμενα 
κατά Μάϊον καί ’Ιούνιον τοΰ 1799·
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ί <δέ, ότι 59,882 κηρία έν άποστάσει ι μέτρου, [
, φωτίζουσι τόσον, .όσον καί ό Ήλιος. Εάν δέ δών, ή αιτία, αυτή, έπαναλαμβάνομεν, εσε- 

υποθέσωμεν-τόν "Ηλιον, εύρισκόμενον εις το ■ "'·· ... Α..τ..
ζενίθ, ή φωτιστική αυτού δύναμις θά ΐσοδυ- 
νάμει, κατά τό πόρισμα τούτο, μέ 68,οοο 
κηρία. Άλλα, καί διά τών ηλεκτρικών στη
λών δυνάμεθα ν ’ άπολαύσωμεν φως ίσον προς 
το τού ήλιου. Οί κκ. Tigeau καί Foucault 
διά τής παραβολής τής λάμψεως βολταϊκού 
τόξου, παραγομένου διά τριών σειρών στή- 
λή[ς Βούνσεν, έκ ^6 ζευγών έκαστη, προς τό 
φώίς τού Ήλίου, εν καθαρώ ούρανώ τού μη
νάς ’Απριλίου, έπεβεβαίωσαν, ότι ή φωτι
στική δύναμις τού Ήλιου δεν ύπερέβαινεν 
πλέον τού διπλάσιου καί ήμίσεως την τού 
ηλεκτρικού φωτός.

Πάντες οί πλανήται μετά τών δορυφόρων 
αύτών, ώς καί οί συμπτωτικώς άναφαινόμενοι 
κομήται, στρέφονται περί τον Ήλιον, οστις 
κεϊται ακίνητος έν τώ μέσω όλης αυτής τής 
άστρικής συνοδείας, ώς αύλικοί εύπειθεΤς άκα- 
ταπαΰστως ύπηρετοΰντες τον κύριόν των, ή 
μάλλον ώς τέκνα πέριξ τού γεννητορός των. 

Τινές νορίζουσιν, ότι ή παράστασις αύτη 
εξηγείται δια τού νόμου τής ελξεως, καθόσον 
ο ήλιος έλκει προς αύτόν ένεκα τού μεγάλου 
όγκου του, πάντα τά άλλα σώματα, μή άπο- 
τελούντα όλα όμού τον όγκον του.

Άλλ ’ είναι άπατη, διότι έκλαμβάνουσι την 
ΰπόθεσιν δΓέξήγησιν._Ότεδ.έό_Νεύτων έζή- 
νεγκε την ΰπόθεσιν τής αμο ιβαίας ε λ- 
ξ εω ς τ ή ς ύλη'ς,-πάνυ καλώς προεΐπεν, 
ότι δεν προύτίθετο διά τούτου ή νά χαρα- 
κτηιρίσ^ διά μιας λέξεως φαινόμενον, καθ’ 
εαυτό άλως άνεξήγητον, ουτινος δεν γνωρί- 
ζομεν ή τον εξωτερικόν τρόπον τής έκδηλώ- 
σεως, ήτοι αύτόν τόν μαθηματικόν νόμον. ’ 
Γινώσκομεν, ότι τά σώματα φέρονται πρός 
άλληλα κατά λόγον τού όγκου των καί κατ’ 
αντίθετον τού τετραγώνου τής άποστάσεώς 
των. Άλλα διατί φέρονται οΰτω πρός άλ
ληλα; άγνοούμεν τούτο καί πιθανώς έσαεί 
θά τό άγνοούρεν.

Ή λέξις ελξις αντικατέστησε τήν εκ- 
φρασιν περιφερόμενη ύλη τού Καρτε- 
σίοω από τής έποχής τού Νεύτωνος κα’ι εάν 
την- έλξιν άντικαταστήσωμεν διά τής λέ- 
ξεω>ς ήλέκτρισις ή μάλλον, ώς επραττεν 
ό Κέππλερ, διά τών λέξεων άφοσίωσις, 
συ μπάθεια, ύπακοή κτλ.· θά έχωμεν 
νέαν ΰπόθεσιν μέ νέαν λέξιν, ό δέ μαθημα
τικός νόμος τής ή λ εκτρίσεως, άψοσι- 
ώσεως,· συμπάθειας ή ύπακοής θά 
διέμενε πάντοτε ό αυτός· μόνον ή ύπόθεσις 
θά ήλλασεν. Όσον δ’ αφορά εις τήν αληθή 
αιτίαν, ήτις φέρει τά μικρά σώματα πρός τά 
μεγαλείτερα, ήτοι τούς ήττον ογκώδεις αστέ

ρας νά στρέφωνται πέριξ τών μάλλον όγκω- 

ται πάντοτε μυστήριον άνεξήγητον ήμΐν.
Ό Ήλιος κρατεί κάτωθι τής αβύσσου αί- 

ωρουμένους τούς κόσμους τούτους άπαντας, 
οϊτίνες τον άκολουθοΰσιν ή τόν περιστοιχί- 
ζουριν, ώς ταπεινοί θεράποντες τής παγκο
σμίου ύπεροχής του, ΰπείκοντες εις τήν ακα- 
ταμάχητον θέλησίν του και άπολαμβάνοντες 
τών εύεργετημάτων αύτοϋ, ήτοι τά φώς, τήν 
θερμότητα καί τόν ηλεκτρισμόν, οϊτινες εί- 
σίν απαραίτητοι πράκτορες τής ζωής. Ό 
ήλιος διέπει τήν έν τοϊς ούρανοΤς πορείαν 
τών πλανητών καί ταύτοχρόνως τοϊς χορη
γεί τάς ημέρας και τάς νύκτας, τάς έποχάς 
καί τά κλίματα. Ό Ήλιος είναι ή συγκρο
τούσα έν τή άβύσσω τού απείρου κενού τούς 
αστέρας χείρ, είναι ή ζωογονούσα αύτούς 
εστία, είναι ό ψωτίζων αύτούς φανός καί συ
νάμα ή πηγή, οθεν άρύονται τήν βάσιν τής 
ζωής.

Η νεωτέρα φυσική άπέδειξεν, ότι ό Ή
λιος είναι ή πρώτη αιτία σχεδόν όλων τών 
φαινομένων, ότι άνευ τού Ήλίου, ή Γή, ώς 
επίσης καί οι άλλοι πλανήται, θά ήσαν εντε
λώς έρημοι, γιγαντώδη πτώματα, άτινα μά- 
την καί άνευ λόγου άϊτοχρώντος, θά έκυλί— 
οντο σκοτεινά και πεπηγότα, άνά τάς έρη
μους τού άπειρου κενού.

’Ιδία ό άγγλος φυσικός Tyndall, κατώρ- 
θωσε διά φυσικών, και μηχανικών πορισμάτων 
του νά καθορίση τήν άμφισβήτητον ταύτην 
αλήθειαν'καί δυνάμεθα νά όμολογήσωμεν, ότι 
τά πορίσματα αύτοϋ ταύτα άποτελοΰσι τήν 
λαμπροτεραν ίσως σελίδα τής συγχρόνου φυ
σικής.

Τά πάντα έπι τής γής καί επί τών άλλων 
πλανητών άπορρέουσιν έκ τού Ήλιου. Φυτά, 
ζώα, άνθρωποι καί άπασα ή ζώσα φύσις είσί 
προϊόντα καί τέκνα τού Ήλίου, ύφασμένα 
διά τών ηλιακών άκτίνων, καθόσον ουτος εί
ναι ή πρώτη αιτία άπασών τών κινήσεων, 
αϊτινες συντηροϋσι την ενέργειαν καί τό αί
σθημα τής ζωής έπι τής έπιφανείας τής 
σφαίρας μας.

Οί άνεμοι προέρχονται έκ τής ένεργείας 
τού Ήλίου. Καί όντως ό Ήλιος θερμαίνει 
άνίσως τά διάφορα τής Τής μέρη. Θερμαίνει 
πολύ τά τροπικά καί ισημερινό μέρη, ενώ 
άφίνει έτέρας χώρας ψυχροτέρας. Άψ' ετέ
ρου όσα σημεία προσβάλλει ό Ήλιος, τα γειτ- 
νιάζοντα ατμοσφαιρικά μέρη τού εδάφους δια- 
στέλλονται καί ύψοϋνται, αντικαθίστανται 
δέ διά τών έκ τών συγκερασρένων μερών 
ερχομένων ψυχροτέρων ρευμάτων. Τούν- 
τεΰθέν γεννώνται οί περιοδικοί άνεμοι, ομα
λοί καί σύμμορφοι λεγόμενοι καί ώς έκ τού-
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του έν έκάστω ήρισφαιρίω τής γής πνέουσι 
διαρκώς δύο μεγαλα ρεύματα άέρος άπό τοΰ 
ισημερινού πρός έκαστον πόλον· καί ό μέν τοποθεσίας καί προελεύσεις 
είς ό ανώτερος, διευθύνεται βορειο-ανατολι- '
κώς έν τώ βο- 
**·’·' ήμισφαι - 

ό δέ έτε
ρος, ό κατώτε
ρος. όστις έχει 
έναντίαν διεύ- 
θυνσιν, διευθύ
νεται βορειο-α- 
νατολικώς καί 
νοτιο - ανατολι
κών, άντιθέτως 
τώ πρώτω.

Ή κίνησιςτής 
γής γεννά ετέ
ρους άνωμάλους 
ανέμους, ή δ’έ- 
νέργειατήςθερ- 
μότητος καί έξ- 
ατμίσεως, προσ
τιθέμενοι τή άν- 
ίσω διανομή τών 
ύδάτων, παρά- 
γουσιν έπίσης 
άλλους άνωμά
λους άνεμους. 
Ούτως, έν πα- 
ραδείγματι, έν 
ταϊς μεγάλαις 
κοιλάσι τών'Αλ
πεων, ώς καί έν 
ταϊς Κορδυλη- 
αίραις, ή θέρ- 
μανσις τοΰ άέ
ρος συνεπάγε
ται τήν εισβο
λήν τού ψυχρού 
άέρος τών όρέ- 
ων καί συνεπώς έπιψερει ισχυρούς άνέμους 
καί θυέλλας.

Οί πελάγειοι άνεμοι παράγονται έκ τής 
διαφοράς τής έπικρατούσης θερμοκρασίας έν 
ταϊς άκταΐς κατά τε τήν ημέραν καί τήν νύ
κτα. Ό Ηλιος θερμαινων τήν άκτήν, επι
φέρει σημαντικήν διαστολήν τού άέρος· όπό- 
ταν δέ έγκαταλείπει τόν ορίζοντα, άντικαθί- 
σταται ό θερμός άήρ διά δροσερών έκ τής 
ξηράς έρχομενων ρευμάτων. Τά αύτό επανα
λαμβάνεται τήν πρωϊαν, κατά τήν έπιστρο- 
φήν τοΰ ήλίου καί τοιουτοτρόπως τό εσπέ
ρας ή αύρα έρχεται έκ τής άκτής καί τήν 
πρωίαν έκ τής θαλάσσης.

Ώστε ή διαδοχική έμφάνισις καί έξαφάνι- 
σις τού Ηλιου έπιφέρει τάς έν τώ κενώ

ρειω 
ρίω,

ατμοσφαιρικός κινήσεις, άς καλούμεν ανέμους, 
πλέον ή ήττον Ισχυρούς, κατά τάς διαφόρους 
----- ο—.'— —ι -...ι-?.-..- Των, ουμφωνως 
τοϊς όποίοις έλαβον καί τάς ποικίλας ονομα

σίας, δι’ ών χα
ρακτηρίζονται . 
’Αλλά καί αί δι
άφοροι θέσεις έ- 
πίσης τού Ή
λιου, άςέκάοτο- 
τεούτος λαμβά
νει απέναντι τής 
Γής κατά τάς 
έποχάς καί ώρας 
τού ετουυς έπι— 
φέρουσι ·τάς ά- 
νωμαλίας- τής 
θερμοκρ·ασ ία ς 
καί τών άνέ- · 
μων.

Ή θερμότης 
άρα τού Ήλιου 
διαστέλλει τόν 
άτμοσφαιρικόν 
άέρα, ή άπού- 

, σια του τούναν- 
τίον συστέλλει 

.τόν αύτον άε- 
ρώδη όγκον, έξ 

ί οΰ ή γενι κή αί- 
I τίατών άνεμων, 
: οϊτινες χρησι- 

μεύουσι πρός 
συγκράτησιν έν 

I τή αύτή τής ό- 
μογενείας κατα- 
στασει τήν ά- 
τμοσφαΐραιν α
παθών τώ ν γήι
νων χωρών.srrspisis τοϊ* ηδιοϊ· ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

(“Επ-ται το τίλος)
Φ. Πρίντεζης

ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΜΕΝ

‘(ϊμρίπει νά όμολογήσωμεν, δτι αί πολιίτικαί 
σννΟήχαι είσίν άναγχαΐαι διά τήν άποχ,ατάβτασιν 
τής κοινωνικής ειρήνης «ίς τήν χώραν ήμών, ώς 
εις πάσαν χώραν, άλλ’ ουδόλως έπαρκοΰσιν, έφ’ 
όσον αμελούνται οί συνδυάζοντες τάς πολιτικός 
καί κοινωνικός σχε’σεις ηθικοί δεσμοί.
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Ή καλή τών εξουσιών διοργάνωσις είνε μία 
ύπερτάτη δύναμις τής^πολιτικής μηχανής, δεομέ- 
>ης μέτρου τίνος συνεσεως καί αρετής εκ μέρους 
τής Ελευθέρας κοινωνίας, άφ’ ής εξαρτάται Ερι
στικώς ή Επιτυχής λειτουργία τών θεσμοθεσιών. 
Άλλ ’ ή προφανής ανάγκη ήθικοΰ μέτρου έν τφ 
μέσφ τής κοινωνίας ταύτης,. καταδεικνύεται ΐκ 
των κατά τε τήν διάρκειαν τοϋ ύπό σνΐθήχας 
πολέμου και τών ήδη παρουσιασθέντων άκατα- 
μαχητών γεγονότων, εξ ών απορρέει ενθουσια
σμός άνευ Εμπιστοσύνης καί Ελπίδος. Ό- Ενθου
σιασμός ουτος ό γενικός εΐς τήν εποχήν εκείνην, 
αυτόματος δέ ώς ή νεότης, συγγνωστέος ώς ή 
απειρία, σήμερον παρίσταται ώς Ερεθισμός Επί
πλαστος, ώς κάλυμμα διαφανές ονείρων άναισθή- 
των καί παθών πολιτικών, άλλα συγχρόνως και 
άνίατος αλαζονεία, έπιδαψιλεύουσα είς μέν τόν 
λαόν τήν Εφ ’ όλων τών Εθνικών ζητημάτων πολ- 
λαχόθεν ύπαγορευομένην δημαγωγικήν προπέ
τειαν, εΐς δέ τούς ιθύνοντας τδ σκάφος τής πο- 
λ.ιτελείας, ότέ μεν αμφιβολίαν, οτε οέ Εμπαθή 
πολιτικήν καί επί πάσιν άποκαλύπτουσα τάς 
καρδίας τών επιφορτισμένων τήν διάπυρον ηθι
κήν χαύνους καί αβέβαιους.

Ήλιου φαεινότερου, τυγχάνει, δτι τδ Έθνος 
και μετά τήν άτυχή συνθήκην οδεύει παλινορο- 
μοΰν πρδς σημεΐον . . . πηγών άπεξηραμένων, ο- 
πόθεν άπηυδισμένη ή κοινωνία εςελθούσα επιοιω- 
κει τήν άναγέννησιν τοϋ μεγαλείου καί τής πί- 
στεως δι’ Επαναστατικού πνεύματος τού πρρσφέ- 
ροντος θόρυβον καί σύγχυσιν.καΐ διαδίδοντος εΐς 
πάσαν εκπολιτιστικήν; κίνησιν τήν αμφιβολίαν 
καί τήν αμηχανίαν. ’Αλλά μήπως αί σήμερον 
περί εθνοσυνελεύσεως καί Γερουσίας (!) λαϊκαί 
επικλήσεις καί ζωηραί εμφανίσεις τών υπευθύνων 
ώς κριτών άνευθύνων, παρέχουσιν εχέγγυα αρχών 
σταθερών και γενικώς ευσεβών μελλουσών ν ανα- 
λάβωσι και ν’ άνυψώσωσι τήν πίστιν καί νά εμ- 
πεδώσωσιν ήθικώς τήν χώραν ; Πολλοΰ γε καί οεΐ!

Ή ακριβής Εκτίμησιςτών πραγμάτων, ή Επά- 
γουσα τδ μέτρον εΐς τούς σκοπούς καί εις τας 
αξιώσεις, δύναται νά συνδυάση τδ αναπτυσσόμε
νου πολιτικόν πνεύμα, το έγχαράττον εΐς τούς 
πολίτας τήν ανάγκην καί τήν έξιν τού όργν τά 
πράγματα εΐς τήν ακριβή αυτών αλήθειαν μετά 
πού οικογενειακού πνεύματος, τοϋ πρώτου τούτου 
στοιχείου τών οικονομικών αισθημάτων καί ηθών 
καί τοϋ τελευταίου προμαχώνος τής κοινωνίας. 
Ώς δέ ή καλλιέργεια τοϋ δημοσίου πνεύματος 
δεΐται αληθώς μεγίστης Επιμέλειας περί τήν 
χρήσιν τής βίας εΐς τάς υποθέσεις τής κοινωνίας, 
άπαιτούσης Εξαίρετον χαρακτήρα, συνετόν καί 
μετριόφρονα, μή παραγνωρίζοντα φιλαρέσκως 
πράγματα, μηδέ μεταμορφοΰντα καθ’υψηλήν ή 
πολιτικήν επιθυμίαν τό προσδοκώμενον ούσιώοές 
αποτέλεσμα, οϋτω και ή τού οικογενειακού δια
τηρείται ασφαλέστερου εΐς τά σπλάγχνα τού οι

κιακού βίου, ούχι ώς ιδιωτική ηθική, αλλά ώς 
βάσις τής πολιτικής ηθικής, τής μόνης σήμερον 
άντιρροπούσης εΐς τδν τυφώνα τών ορμών, τών 
ταραχών καί τών ηδονών, τών άκαταπαύστωςοια- 
γειρομένων είς τάς εστίας τών πόλεων, μελλου
σών νά ρίψωσι μετ’ ου πολύ δλόκληρον τήν κοι
νωνίαν εΐς κατάστασίν τινα οργασμού καί χαλα- 
ρώσεως.

Τοϋ τε δέ πολιτικού καί- οικογενειακού πνεύ
ματος μή επαρκούντων νά παρεμβάλλωσιν είς 
τήν ακατάσχετου όρμήν; τοϋ κινδύνου φραγμούς 
στερεούς καί ανυπερβλήτους,· δέον νά προσφύγω- 
μεν είς άνώτερον πνεύμα, δυνάμενον διά γαλη- 
νιαίας Ενεργητικότητος, μονίμων συμφερόντων 
καί άκινήτων δεσμών νά είσδύη καί νά μορφώνη 
ήθικώς τδν άνθρωπον. Καί τδ πνεύμα τούτα τδ 
παραμεληθέν καί σήμερον άτυχώς περιφρονούμε- 
υον, είνε τό οικείου τής θρησκείας! Ή δέ ισχύς 
καί ή έκτασις τής αρωγής· τοΰ θρησκευτικού 
πνεύματος, πρό τόσων αιώνων επαγρυπνήσαντος 
καί υπέρ τών προσφιλέστερων τής άνθρωπότη- 
τος συμφερόντων έτι έπενεργούντος, παραβλέπε
ται ύπό τής Πολιτείας, συντρεχούσης, ώς μή 
ώφεύ-ε, καί αυτής τής κεφαλής τής ’Εκκλησίας 
διά χειροτονιών δλως άξεστων άνθρώπων καί διά 
ποΛιτικων συγχωνεύσεων καί drtv σχοποΰ οια- 
λύσεως τών Μονών, μεθ’ ών, ώς γνωστόν, τό 
,πλεΐστον τών ιεραρχών καί πολιτικών προσώπων 
διάκειται άπεΐρως καί ζωηρως !

Ή- παρ’, ήμιν< πολιτική,,άπερροφημένη ύπό 
τών-περί έαυτής μεριμνών, ουδέποτε ήθέλησε νά 
σκεφθή, δτι ή.όφειλομένη ύποστήριξις τής θρη
σκείας θά συντελέση πρωτίστως είς τήν άναγέν- 
νησιν αυτού τοϋ άνωμάλου καί άδοξου πολιτι
κού βίου, μεθ ’ οϋ συνάπτουσα συνεκτικόν δε
σμόν καί καθορίζουσα τά καθήκοντα τών άτομι*  
κών δικαιωμάτων καί τής κοινωνικής αλληλεγ
γύης, θέλει προσφέρει σπουδαιοτάτας υπηρεσίας 
εις τε τήν .νομοθεσίαν καί εΐς τόν κοινωνικόν 
διοργανισμόν, ώς απαραίτητον άναγνωρισθέντα 
καί μετ’ Επιμέλειας άσκηθέντα τδ πρώτον επ’ 
αυτής τής Ρωμαϊκής νομοθεσίας. Άλλ ’ ο προο
ρισμός τού κλήρου, εμφορουμένου πνεύματος νο
μιμοφροσύνης καί ηθικής μορφώσεως καί ή ύψι- 
λή αυτού αποστολή εμφαίνέται εξ αυτών τών 
φάσεων τής τετρααιώνου ήμών δουλείας καί τής 
επταετούς εθνεγερσίας, καθ ’ ήν άπειργάσατο 
άρτίαν καί πλήρη τήν αρετήν άνακαινίζων ιδέας, 
αισθήματα, κλίσεις, σχέσεις οικογενειακός καί 
κοινωνικός, εΐς άς οφείλεται ή Εθνική ήμών S- 
παρξις. Ή δέ επίδρασις τών άντιπροσώπων τής 
’Εκκλησίας Επί τήν κοινώνίαν καί ή ηθική αυ
τών επιρροή έπί τήν πολιτείαν άνεγνωρίσθη ύπ 
αυτών τών Γάλλων,κατανοησάντων μετά εικο
σαετή πόλεμον κατά τής καθολικής εκκλησίας, 
δτι άνευ θρησκευτικής άναγεννήσεως είνε αδύνα
τος ή ηθική μόρφωσις τών πολιτών καί εσχάτως

Εν Ιταλία ύπό τού ελευθερόφρωνος Κρίσπη,επι- 
καλεσθέντος τήν σύμπραξιν τής εκκλησίας κατά 
τών άπειλούυτων τήν κοινωνίαν ανατρεπτικών 
στοιχείων. ·

Άφ’ οϋ ή φυσική επιρροή τής θρησκείας επί 
τάς κοινωνίας είυε άδιαφιλονείκητος, τά δέ μέ
σα εις μίαν Πολιτείαν, οϊα ή ‘Ελληνική, τά 
ουνάμενα νά ένεργήσωσι, νά μορφώσωσι, νά διευ- 
θύνωσι καί νά καθησυχάσωσιν είσί πρόσφορα εΐς 
τδν Λαόν, διατί αυτή σχετίζεται μετ’αυτού 
οι οργάνων άγυρτικών καί δημαγωγικών παθών, 
επιοιώκουσα την συνεχή εμπορίαν τών αναγ
καίων καί αρωγών πνευμάτων, ώ·> άνευ μήτε ή 
κοινωνική ειρήνη, μήτε ή . μονιμότης, μήτε ή 
Ελευθερία δύνανται νά ύπάρςωσι, πολλω δέ μάλ
λον νά Εμπεδώσωσι τήν ηθικήν; Αϋτη ή τών. 
αρμοδίων άμβλύνοια καί ή Επικίνδυνο; προδιά- 
θεσις τής Σλαυικής φυλής παρασκεύασαν τήν πα
ρούσαν κατάστασιν, άποκλείουσαν πόσης Ενέρ
γειας χώραν, ής ή Εθνική ϋπαρξις ομοιάζει σή
μερον πρός άρχαιολογικοΰ Μουσείου τήν διάσω- 
σιν, έπιτάσσουσαν άχαρι βίον, ώσεί νά έπιγρά- 
φηται «ναι εχεις παρελθόν, άλλ’ ούχέ 
καί μέλλον.»

Όθεν άς άφήσωμεν τάς Επαναστατικός Εθνο
συνελεύσεις καί τάς άρχονηκας γερουσίας καί 
άς άναζητήσή ή Πολιτεία τήν συνδρομήν τής 
θρησκείας, ΐνα μετ’ αυτής Επιδίωξη τά μέσα, 
δι’ ών τό θρησκευτικόν, πολιτικόν καί οικογε
νειακού πνεύμα δύνανται νά Εδραιωθώσι καί 
αναπτυχθώσιν είς τήν χώραν, άλλως,Επαναλαμ.· 
βάνομεν, ματαιοπονούντες καταρρέομεν. Πάντες 
Εν τούτοις αναγνωρίζομεν, δτι τό Εκ τής πολιτι
κής συναλλαγής Επενεχθέν είς τήν κοινωνίαν 
τραύμα είνε αληθώς μέγα καί δέν εΰρίσκο'αεν λέ
ξεις νά τό χαρακτηρίσωμεν, ουδέ μέτρον' διά νά 
τδ καταμετρήσωμεν. Είς δέ τούς δυναμένους ν’ 
ανέλθωσιν εΐς τδ ύψος τών υποθέσεων τοΰ άτυ
χούς τούτου τόπου καί ν’ άντιμετωπίσωσι τήν 
Εθνικήν κηλίδωσιν καί τόν κοινωνικόν μαρασμόν, 
γνωρίζομεν,δτι αί δούναι καί τά αίσχη,τά όποια 
επιβάλλονται, είσί κακόν ελάχιστον, πλησίον 
εκείνων, τά όποια προπαρασκευάζοντας Εάν πα- 
ραταθή αυτή ή κατάστασις καί δέον ν’ άναλο- 
γισθή έκαστος άπδ τού βασιλέως μέχρι τοΰ εν 
ερημίφ διάγοντος μοναχού, δτι εφ’ δσον δλα τά 
γεννηθέντα μοχθηρά πάθη καί πάσαι αί άδυνα- 
jxiai τών τιμίων πολιτών συντρέχωσιν είς τό νά 
υ,πβθάλπωσι τδ κακόν, ή παράτασις πάντως θά 
επιφέρη’ άνεπανόρθωτον συμφοράν.

Ευκλείδης Λ. Βάγιαννης

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ 
απο tor minor eis ton miaon

Αποχαιρετώ μετά συγκινήσεως τούς προσφι
λείς μου, ρίπτω τό τελευταϊον βλέμμα Επί τών 
μαγευτικών τοπείων τής γενετείρας μρυ «Μού- 
ρεσι» καί μειδιώ? μετά θλίψεω; πρός τόν ολογά- 
λανον καί γλυκύ? άνωθεν ήμών πάτριόν μου ου
ρανόν, απέρχομαι είς τήν ξένη/

“Αραγε θά Επανέλθω ; ’Ενδόμυχός τις φωνή 
μοί λέγει Εν πεποιθήσε*.  τό Ναί, καί άνάκούφιζόό 
μένος κάπως, φέρωτό βήμα μου Επί τής άγού- 
σης πρός τόν Βώλον οδού.

Ητο πρωϊα οροσόλουστος καί μυρωμένη, μαρ- 
μαΐρον άνέτειλε τδ φωτοβόλον τής ημέρας άσ-τρον, 
ή δέ φιλομήλα τδ γλυκύτερόν της έτόνιζεν §σμα.

Πήλιον ! πατρίς τών ημιθέων, ύπό ποιων πε
ριβάλλεσαι θελγήτρων 1'Αγνοούν τήν χάριν σου, 
δσοι δέν Εσκιάσθησαν ύπό τών ύψικάρύνων δρυών 
καί πλατάνων σου καί δέν εδροσίσθησαν μέ τά 
διαυγή κρυστάλλινα ϋδατά σου.

Έκεΐή φύσις συνεκέντρωσεν ο,τι Εξαίσιον καί 
χαρίεν παράγει,Εκεΐ αϋτη τελεί αληθώς Εν ερω
τικόν εΐδύλλιον,κατά τό όποιον εραστής είναι το 
ύψηκόρυφον καί υπερήφανου Πήλιον καί ερωμένη 
ή άφρό-σσα καί γαλανή θάλασσα.
«εκεΐ ανθούν τά δροσερά τριαντάφυλλα καί κρίνα» 
«εκεΐ ή άσπρες πασχαλιές φιλιώνται μέ τά ία».

Πολλάκις διήλθον τά χαριτωμένα Εκείνα μέρη, 
αλλά δέν ήξεύρω διατί τήν φοράν ταύτην μοί 
έπροξένησαν ζωηρόν καί ακατάληπτου έντύπωσιν. 
Θαυμάζων,οέν Εχόρταινον τά απερίγραπτα κάλλη 
τής μυστηριώδους φύσεως καί διά τούτο αποφά
σισα κατά τάς δυνάμεις, άς θά μοί παράσχη 
ο ασθενής μ.ου κάλαμος, νά περιγράψω τδ τοξεί- 
διόν μου άπδ τήςγενετείραςμου «Μούρεσι»,χώρίον 
μέ θέαν εζαισίαν, κείμενον παρά τάς ύποριίας 
τοϋ Πηλίου, μέχρι τού Ετέρου χωρίου Άσμούν, 
τής πολυφήμου Αίγύπτου.,

Ταξείδιον αρκετά μακρυνδν, άπδ Εν τδ μικρόν 
χωρίον τής ποτέ μεγάλης μας, φευ | 'Ελλάδος, 
εις τό έτερον, τής μεγάλης επίσης ποτέ Αιγυ
πτιακής επικράτειας.

Μετά επτάωρον οδοιπορίαν, άνά μέσου λ αμ
πρών λόφων καί κοιλάδων, χαραδρών καί σύσ
κιων τοπείων,χωρίων καί αγρών,.ενθα πρωτίσιτως 
Ελαβον αφορμήν νά θαυμάσω τήν ώραίαν συιναρ- 
μολογίαν τής φύσεως, ήτις Εκ θείας όντως έμ- 
πνεύσεως, μετά θαυμασίας άρμονίας καίχάρκτος 
κατέστρωσε καί κατέταξεν εκεί τδ ήρεμον καί 
γλυκύ μετά τοΰ αγρίου καί αποτόμου καί δπου 
τδ ευφάνταστον άνθύλλιον καί τδ δ-ιλότατον 
πτηνόν Εν άρμονίμ συζή μετά τοΰ αγρίου άνέ-
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μου καί του παγετώδους ψύχους, ένθα τό μελω
δικόν ασμά τής άηδόνος καί δ ελαφρός ψίθυρος 
τών ελάχιστων φύλλων έπιχαρίτως αντηχεί έπί 
τών άπορρώγων βράχων τών βουνών καί ένθα ό 
ποΰ μεν θορυβώδης, ποΰ δέ αθόρυβος ρους τών 
κρυστάλλινων ρυακίων συμπληροΰσι τήν επίγειον 
ταύτην παραδεισίαν άπόλαυσιν, διά νά μετακο- 
μισθώ εις τάς Νειλορρύτδυς, πλήν πεζάς χώρας 
τών Φαραώ, δηλαδή άπό τήν φύσιν είς τήν τέ
χνην και άπδ τήν θείαν άπόλαυσιν είς τά τών 
άνθρώπων έργα, άφικόμην τέλος είς τήν πόλιν τοΰ 
Βώλου καί τότε μόλις έν.όησα,δτι είχον έγκαταλεί- 
ψει τήν εξοχήν. Ό θόρυβος τής εργασίας,ή κίνησις 
τών αμαξών καί τροχιοδρόμων καί ή τύρβη τοΰ 
κόσμου εκείνου μοί άνέμνησαν μετά τρίμηνον διά
στημα, καθ’δ διέμεινα είς τόρωμαντικδν καί θελ
κτικόν Μούρεσι καί είς τάς άλλας ωραίας τοΰ 
Πηλίου έξοχός, τών άνθρώπων τήν κοσμικήν 
ύποδούλωσιν. 'Οποία όντως διαφορά μεταξύ τής 
τύρβης τών πόλεων καί τής ησυχίας καί άπο- 
λαύσεως τών δροσολούστων χωρίων τού Πηλίου.

Τήν επαύριον έπιβάς τής «Κεφαλληνίας», ω
ραίου μεγάλου σκάφους τής «λλ. εταιρείας Τζών, 
άπήραμεν περί μεσημβρίαν διά Πειραιά.Έκεΐθεν 
απερχόμενοι, άπεχαιρέτων διά τών βλεμμάτων 
μου, έφ.’ δσον έτι «φαίνοντο, τήν μαγικήν σει
ράν τοΰ Πηλίου καί τών έπ * αύτοϋ,δίκην ώραίων 
μαργαριτών, πολυποίκιλων χωρίων,

Έξήλθομεν μετά δίωρου τοΰ Παγασητικοΰ 
κόλπου καί «χωροϋμιν πρδς τον τής Στυλίδος 
καί εΐτα τόν ώραΐον πορθμόν τής Χαλκίδος,ένθεν 
κκκεΐθεν του οποίου τόσα καί τόσα μέρη καί χω
ρία έβλέπομεν, άλλά δέν.. θά τολμήσω ήδη νά 
πεφιγράψω καί ταΰτα,άφοΰ προγενεστέρω; έμοΰ 
τόσον έπιτυχώς καί εύφαντάστως περιέγραψεν 
αυτά ό Διευθυντής τής «Φύσεως» κ. Πρίντεζης, 
είς τάς ωραίας ταξειδιωτιζάς έν τφ λαμπρφ πε- 
ριοδικφ του εντυπώσεις του.

Τήν μεθεπομένην, ημέραν Πέμπτην,ώραν Τε
τάρτην μετά μεσημβρίαν,τδ Αιγυπτιακόν άτμό- 
πλοιον «Πρίγκηψ Άββάς» τδ «κτελοΰν τήν 
γραμμήν Κων]πόλεως— Πειραιώς— ’Αλεξάν
δρειάς. άνέσυρε τήν άγκυράν του καί άθορύβως 
δλως έστρεψε τήν πρύμνην του διά τά άχαρι 
τή|ς ξενηΤειάς μέρη, διασχίζον ΰπερηφάνως τά 
γαιλανά τής θαλάσσης νερά.

Οί επιβάται δλοι σχεδόν έπί τοΰ καταστρώ- 
μαιτος «ύρισκόμενοι, άλλοι μέν τούς οφθαλμούς 
δακρυβρέκτους Ιχοντες, άπεχαιρέτουν έκ βάθους 
ψυχής τά ιερά τής Ελλάδος τεμένη, άλλοι δέ μει- 
διώντες καί τά μανδύλια κινοΰντες,μετά συγκι- 
νήσεως άνέπεμπον τήν καλήν έντάμωσιν είς τούς 
παραμένοντας έκεΐ συγγενείς καί φίλους.

Στιγμαί όντως συγκινήσεων καί ώραι μελαγ
χολικών ρεμβασμών!

Έν τούτοις ολίγον κατ’.ολίγον άπομακρυνό- 
μεθα τών αγαπητών εκείνων άπόψεων καί βαθ

μηδόν τά όρη, οί λόφοι καί αί οίκίαι παρέρχον
ται καί εξαφανίζονται προ τών συγκεκινημένων 
όμμάτων μας καί εΐτα :

«Χαΐρε Πατρίς! άναφωνούμεν. . .»
Οΰδέν τή άληθείφ γλυκύτερου τής γενετεί- 

ρας γής καί οΰδέν σκληρότερου τής άπομακρύν- 
σεως εξ αυτής.

Πατρίς! βάλσαμον τοΰ άποδημοΰντος, ανα
μνήσεις καί παραμυθία τής ξενητειά:.

Παρακάμπτομεν τδ Σούνιον ακρωτήριου καί 
τδν κατερειπωμένον ναόν τής πάλαι Σουνιάδος 
Άθηνάς,έπί τοΰ άκρου βουνού τοΰ οποίου μαρ- 

τυροΰσιν έτι δωδεκάς όρθιων στηλών και ή Θά
λασσα εξακολουθεί γαληνιαΐα, ό δέ ώς πελώριος 
κύκνος. «Πρίγκηψ Άββάς» διασχίζει διολισθαί- 
νων έπί τής ύγράς έπιφανείας της, μετ’ έπιχα- 
ρίτου φλοισβοειδούς μικρο-ταραχής. Τοιοΰτον τα- 
ξείδιον είναι πολύ ευχάριστου.

Έν τούτοις τά ίοικά μου στήθη έδόνει άφα
τος τις τρικυμία καί έκ τοΰ στόματός μου έξήρ- 
χοντο στεναγμοί τής πασχούσης καρδίας μου μέ 
λαχτάρα καί μέ πόνο,ένώ ό Πρίγκηψ Άββάς έξα- 
κολουθών τδν ήσυχου δρόμον του, ΰπερηφάνως 
διέσχιζε τά νερά τής άχανοϋς εκείνης θαλάσσης, 
τής όποιας δσον προεβαίνομεν και ήρχιζε νά κι- 
νήται ή απεριόριστος επιφάνεια της, | κατά τοσοϋ- 
τον ΐξετείνετο τδ αχανές βασιλείου της]. Ήδη δέ 
ολίγα ηλιοφώτιστα νεφύδρια ήρχισαν ποΰ καί που 
νά φαίνωνται μακράν έν τφ όρίζοντι, δίκην λο
φίσκων χιονοσκεπών.

Ή έν πλφ τοιαύτή εσπερία ώρα κατά το- 
σοΰτον ανέφελου Ουρανόν καί ήσυχου καιρόν εΐνε 
κατά τι ωραίου καί απολαυστικόν. Τδ παν περί 
εσέ ρεμ.βάζει, ή φύσις σέ μαγεύει καί σέ προσελ
κύει, χωρίς δέ νά θέλης καί χωρίς νά τδ περι- 
μένης, παραδίδεσαι είς νάρκην καί μακαρίσςδνει- 
οοπολήσεις.

Έγ ώ δέ τότε άκουμβημένος έν τφ εξώστη 
τοΰ πλοίου έπί τοΰ καταστρώματος καί εν με- 
λαγχολικφ ρεμβασμώ διατελών, . στρέφω άκατα- 
παύστως τδ θολόν μου βλέμμα πρδς τήν φίλην 
Ελλάδα, άπδ τήν όποιαν ό Πρίγκηψ Άββάς 
όλονέν μας άπομακρύνει καί δέν μάς ύπολεί- 
πονται πλέον «ίμί αί άμαυραί τής έλπίοος 
σκιαί καί βαθμηδόν παραοίδομαι είς τήν ακατα
νόητου τοΰ ρεμβασμού νάρκην.

Mst’ ολίγον, έν έξάλλφ τοΰ νοδς παραζάλη 
επέρχεται λυποψυχία τής πονούσης ψυχής μου, 
καί ΰποτρέμουσα κλίνει ή κεφαλή μου πρδς τά 
γαλανά τοΰ πόντου νερά, βτε παρ’ ολίγον νά 
έχανόμην, άν μή χειρ τις λευκότερα τοΰ κρίνου, 
δέν μέ συνεκράτει, αν μή φωνή τις γλυκυτάτη 
καί θεσπεσία δέν μοι έλεγεν δλως ήοέω; καί 
χαμηλοφώνως: «Πρόσεχε... .πρόσεχε.»

Συνήλθον τής παρατεταμένης «κείνης νάρκης 

τοΰ γλυκυτάτου ρεμβασμού μου καί άφυπνησθείς 
έν τφ αμα, προσέβλεψα πρός τά πέριξ μου άτο
μα, δτε οί όφθαλμ.οί μου «σταμάτησαν προ τοΰ 
άγγελικοΰ έκείνόυ σωτήρος μου.

«Ήτον ovstpov άρά γε τούτο;» έφαντάσθην.
....Ώ! δέν θά λησμονήσω, ποτέ δέν θά λη

σμονήσω τδν αγγελικόν εκείνον τής ζωής μου 
σωτήρα, τήν περικαλλή παρθένον, μέ τήν κρινό- 
λευκον χεΐρα καί τήν γλυκυτάτην φωνήν της.

Είχε δίκαιον δ Μιχαήλ Άγγελος,άπεικονίσας 
ώς κρινόλευκον αγγελικήν παρθένον, τήν αγνήν 
ώς πνοήν τοΰ κόσμου άγνότατα καί τοιαύτη μοι 
έφάνη ό σωτήρ μου εκείνος.

Θά διαφυλάττω έσαεί είς τά βάθη τής ψυχής 
μου ζωηράν τήν άνάμνησιν τής εύτυχεστάτης 
δι’εμέ εκείνης στιγμής, θά λατρεύω άκαταπαύ- 
στως τήν εικόνα τής αγγελικής εκείνης παρθένου, 
ή δέ ήχώ τής γλυκυτάτη; φωνής της θ’ άντη- 
χή πάντοτε είς τάώτά μου: «Πρόσεχε πρόσεχε.»

Καί ή τρυφερά καί χαριτόβρυτοςεκείνη νεάνις, 
ή σώτειρα τής ζωής μου, ήτον, ώς έμαθον, ευτυ
χές γέννημα τής ωραίας καί μουσυλάτριδος 
’Ιταλίας.

Έπί ίνδικώι δε ψαθίνων εδρών παρακάθηνται 
ολίγον άπωτέρω τής σκηνή; ταύτης,οί κύριοι Γ. 
Πέπας, Κ. Βεργόπουλος, Κ Ρέτσος, άποθαυμά- 
ζοντις . τοΰ πόντου τήν στίλβουσαν γαλήνην, 
όνειροπωλοϋντες τής τύχης τάς εξελίξεις καί 
πιθανώς και αυτοί πονοΰντες προσφιλεστάτων 
όντων τδν χωρισμόν ένφ . δέ πλησιφανής. καί 
αίδήμων ή νύμφη τοΰ ουρανού χρυσίζει διά τών 
λαμ.πρών αυτής ακτίνων, τά γαλανά τής μεσο
γείου νερά, υπό τό μελαγχολικδν αυτής φέγγος, 
τδ βήμα φέρω πρδς τήν συγγενικήν ταύτην όμή-

Διατί τόσον συγκεκινημένος, μ’ έρωτοΰν, 
καί διατί ή τοσαύτη έπί τοΰ προσώπου σου 
ώχρότης;

— Αύτά έχει ή τρικυμία τών παθών καί ή 
άνάμνησις φιλτάτων,τοΐς απαντώ. Καί σεις διατί 
τόσον φαίνεσθε μελαγχολικοί;

— Τί άλλο; ή ή λύπη καί ό αποχωρισμός 
εκ τών οικογενειών μας, μοί απαντούν.

Καί έξακολουθοΰμεν συζητοΰντες τό αιώνιον 
ζήτημα τής Πατρίδος καί Ξενητειάς.

Μετ ’ ολίγον δ κώδων τοΰ δείπνου καλεΐ ημάς 
είς τήν τράπεζαν, προσερχόμεθα άνευ πολλής 
διαθέσεως καί εΐτα μεταβαίνομεν νά παραδοθώ- 
μεν είς. τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως, άλλά θά δυ- 
νηθώ άρα νά περιορίσω τάς σκέψεις μου καίκλεί- 
σω τά βλέφαρά μου ;

Καί «ν τούτοις τά πάντα δυνατά καί υπο
κείμενα είς τό πεπρωμένου.

Τήν επαύριον,δτε ό καταπόρφυγος δίσκος τοΰ 
ήλιου άνήρχετο τδν μελαγχολικόν τής ’Αφρι
κής ουρανόν, άφροστεφής καί υπερήφανος ό Πρίγ
κηψ Άββάς είσήλθεν καί ήγκυροβόλησεν εις τόν 

ί:

λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς. Άποχαιρετήσας δέ 
εύγνωμόνως τόν άγγελικόν μου εκείνο» «σωτή
ρα, έξήλθομεν έν σπουδή μετά τών τριών προ- 
ρηθέντων συντρόφων μου,κατευθηνθέντες είς τήν 
Πλατείαν τών Προξένων καί υπό τήν σκιάν τών 
δένδρων έπίομεν τδ, αρωματικόν τής Μόκας πο- 
τόν. — Οΐαι αί τύχαι τών εθνών! Έκεΐ άτενί- 
σας τόν ανδριάντα τοΰ μεγαλεπιβούλου Μεχμέτ 
Άλή, άνεπώλησα τόν άλλόν έκεΐνον μέγαν δορυ- 
κτήτορα,οΰ ή πόλις φέρει τό ίνομα καί ό όποιος 
τόσον ένδόξως περιήγαγεν άνά τά πίρατα τά ιερά 
τού πολιτισμού λάβαρα καί τοΰ οποίου τώρα 
φεύ! ή πατρίς στενάζει υπό τήν πτέρναν τοΰ 
’Ασιανού Δεσπότου καί έπί τής όποίας οι από
γονοι του Κρούμου, ώς όρνεα έπιπίπτουσιι και 
προσπαθοΰσι νά έμβάλλωσι τούς βεβήλους όνυ- 
χάς των είς τό παρθένον ελληνικόν σώμα της.

« Άλλά μή ταράττεσαι ίερά τού Άλεξάίνδρου 
σκιά, έν δσω καί μία μόνον "Ελληνος καρδία 
πάλλει. Ή πατρίς σου ή Μακεδονία θά μένη 
ναί, πάντοτε ελληνική.»

Ύπδ τό κράτος τοιούτων εντυπώσεων καί 
σκέψεων κατεχόμενος, διήλθον τήν ημέραν εκείνην 
εντή έμπορικωτάτη πόλειτής Αλεξάνδρειάς, καί 
τήν έπομένην έπιβάς τής αμαξοστοιχίας, ήλθον 
είς τό Άσμούν, δπου έχω τάς εργασίας μου καί 
διαμένω ήδη, έ'ως δτου έλθη ή ευτυχής εκείνη 
ημέρα τής επανόδου μου είς τήν προσφιλή μου 
γενέτειραν,· είς' τούς κόλπους τής όποιας «^κλεί
ονται τά τόσα καί τόσα λευκά μου όνειρα. 
Άλλ’ όποια άντίθεσις μεταξύ τής δροσεράς καί 
μυροβόλου αύρας τών ώραίων τής 'Ελλάδος βου
νών καί τοΰ καυστικού καί πνιγηρού τής πεζο- 
τάτης Αφρικής όρίζοντος.

Πικρός ό καύμδς τής ξενητειά;!
Μιλτιάδης Κ. Κορμπίΐης

-------------------u "ICgllLj. ■

ΑΞΙΏΜΑΤΑ

Ή περιφρόνησις είνε ή μόνη έκδίκησις τών με
γάλων καρδιών.

Ή ποινή τού άπατεώνος είνε ή έίακολούθησιο 
τής πράόεως.

Ή τιμή ύφίσταται μόνον διά τδν έχοντα τιμήν.
*

Ή καλλιτέρα τών διπλωματιών εΤνε πάντοτε ή 
ειλικρίνεια.

Ή άμφιβολία δηλητηριάζει τά πάντα καί οούδέν 
φονεύει.

Ή λήθη είναι άκούσιος συγγνώμη.
★

Τδ ψεύδος εΐνε ταπεινωτικόν πάντες έπιθυμοϋ- 
μεν νάείπωμεν, δτι ούδέποτε έψεύσθημεν ... άλλά 
ψευδόμεθα.
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Τον χειμώναό μ,αγιχός, άπολαυστ’κός, γλυκύ
τατος μέχρις άποναρκώσεως ήλιος, μετά τοΰ συγ- 
κερασμένου αυτού κλίματος, οί υγιεινότατοι καί 
λίαν ευχάριστοι έν καιρφ ημέρας εξαίρετοι αυ
τής περίπατοι καί έκδρομαϊ οι ’ άμάξης, σιδηρο- 
δρομ.ικώς ή στ^ζ-β, εντός καΐ εκτός τής πόλεως, 
αί ποικίλοι.αυτών απολαύσεις καΐ διασκεδάσεις 
ένχοροϊς, σύναναστροφαϊς θεάτροις, και διαφόροις 
αλλοις τακτικοϊς καΐ έκτάκτοις όμηγύρεσι και 
κέντροις, ώς καΐ ή προσέλευσις διαφόρων ξένων 
πάντων τών εθνών, μετά τών παντοειδών εθνι
κών καΐ θρησκευτικών τελετών καΐ εορτών , απο- 
καθιστώσιν αύτάς λίαν ζηλευτάς, αξιολάτρευ
τους-καί τοϊς πάσι προσιτός. Τό δέ θέρος αί Ά- 
θήναι ωσαύτως είναι άπολαυστικαΐ καί λίαν 
επιθυμητοί. Τήν μεν ημέραν επικρατεί αληθώς 
καύσων, άλλα, ακριβώς ό καύσων ούτος άποκα- 
θίστησϊ τάς περιοχές αυτών, τούς κήπους, τάς 
έξοχάς καΐ τά παράλια όντως αξιοζήλευτα, εξ
αίσια καί μακαριώτατα κέντρα. Τό εσπέρας α
πανταχού αυτών είναι κάτι τι μαγεία, έκτακτον, 
θεσπέσιον, άκατάληπτον. Τήν δέ νύκτα, ίδίςο 
έπικρατούσης σελήνης, όμιλούσι πλέον αί ψυχαΐ 
καΐ αί καρδίαι καί ούχί τά στόματα καΐ αί λέ
ξεις. Τάς άττικάς νύκτας μετά τών φυσικών 
τοπείων ούδαμοϋ άλλοτε άπαντ$, είναι ό φυσι
κός ναός τής ύφηλίου, όπου καί από τού Παρθε- 
νώνος συγκοινωνεί τις μετά τού θείου. ’Ενταύθα 
έξυμνήσθή τό ιδανικόν καί έλατρεύθη τό θεϊον. 
..... ίΑλλ ’..δ,τι. καθ.ίστησιν ετι.. φραιοτέρας τάς 
’Αθήνας, είναι τό δροσερόν καΐ γλυκύ εαρ, ούτι-

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ

ΚΑΙΚΙΝΗΣΙΣ

ταύτης έσπέρας, 
παδηφόρος,^μπλίώΐ. κάλλους καί .φωταγωγείας

νυκτός··ά>ϊοόλ'αύσι^, ;
"Η πόλις Τών Ά0ή?&τ είναι ή βασιλΐς τών 

ανατολικών μεγαλουπόλεων, ώς πάντες οί ποιη- 
ταί έξύμνησαν τά κάλλη της. Διαμορφουμένη 
δέ καί μεγαλυνομένη καί έξωράιζομένη όσημέραι 
γιγαντιαίοις άλμασι, πέριξ τής λαμπηδόνος, τής 
φωταγωγησάσης τόν σύμπαντα άρχαιόθεν κόσμον, 
καί τής αίγλης τής περικλειούσης τά αθάνατα 
τών ηρώων προγόνων έργα; άποκαθίσταται εφά
μιλλος τοΰ περικλεούς ονόματος της καΐ τής ευ
κλεούς ιστορίας της καΐ άνταξία. γίνεται τοΰ εύ- 
γνωμονοΰντός καί προσερχομενου νεωτερου έπι- 
σκέπτου.

Αί ’^^ηχάι.ένέχόυσι πρός τοϊς αλλοις καί τό 
μέ·γα ευεργέτημα καί ίδιάζον προσόν καί εσωτε- 
ρικ;ήν καλλονήν καΐ αξίαν νά κέκτηνται καΐ έξω- 
τερικήν περιοχήν θαυμασίαν νά κατέχωσι καί μέ 
παρελθόν ευκλεές καί ένδοξον νά περιβάλλονται.

Αί ΆθηναΛ και τόν χειμώνα καΐ τό θέρος ού 
μόνον κατοικήσιμοι εΐσίν, αλλά και θαυμασίως 
άπολαυστικαΐ. Τά δέ παρόμαρτούντα τό γε νύν 
έχον δύο κακά αύτής, ή κόνις τών οδών καΐ ή 
ελλειψις επαρκούς ύδατος, πρός θεραπείαν τών 
πολλαπλών αναγκών τής πόλεως, εΐσΐν ελλεί
ψεις πρόσκαιροι, αιτινες βαθμηδόν καΐ συν τφ 
χρόνφ έκλείπουσι.

ΠαραβολΚκαΙ έντυ«ώόεις· — Αι Ά· 
Gftvai πρώτη πόλις. — Τδ εμπό
ριο*;- —Ή πολιτικίι καί αί δεαόκε- 
δάόεις.—Γεννκτι απο^ις.

' ^\ί σύγχρονοι Άθήναι είναι ή ώραιοτέρα πό- 

• λες τής Ανατολής, ύπό εποψιν τοποθεσίας, κομ- 
ψύτητος, κλίματος, κάνονικότητος, συμμετρικό- 
τητος' καΐ εύρυθμίας, έστιν δτε δέ φιλοξενίας 
καΐ περιπάτου, καθαριότητες καΐ ΰγιείας, ποιή- 
σεως καΐ αισθητικής, ηθικής άπολαύσεως καί παγ
κοσμίου μελέτης. ·

Τάς περιβάλλει πρώτον διαυγής κυανούς τήν 
ημέραν και πορφυρόχρους τό εσπέρας γλυκιδερ- 
κής ορΐζων, τό δ' εσπέρας, δ τε θύμος τού μελι- 
κράτου Υμηττού, τής καλλιμαρμάρου Πεντέλης 
καί τού πευκαλίμου Πάρνηθος μετά τής θεσπε- 
σίας φαληρικής αύρας περιλούουσι τήν χρυσίζου- 
σαν κατά τήν ώραν ταύτην θείαν τής Παλλάδος 
πόλιν. Δεύτερον λαμπρύνει τήν μυρόεσσαν ταύ
την άνασσαν τής ’Ανατολής μετά τών καλλιμόρ
φων αύτής κτιρίων, αρχαιοτήτων, λόφων καί νε- 
ωτέρων οικοδομών, μετά τήν άπόδοσιν τή; θείας 

ή βασίλισσα τής νυκτός, ή λαμ-
- · ϊ..—·, ..... ..Λλ\..........! __

Σελήνή μας, ήτις συμπληροΐ τήν μαγευτικήν .τής
,,...... < . νος τήν έλιυσιν ψάλλουσιν αί άηδόνες και έξυ-

μνούσιν αί μούσαι και τό ρεμβώδες.καί άποναρ- 
κούν φθινόπωρου των, δπερ ευφραίνει τάς καρδίας 
καΐ έξυψοϊ τήν ψυχήν. Οί ξένοι ’ιδίως κατά τάς 
έποχάς ταύτας επισκέπτονται τάς ’Αθήνας, θαυ- 
μάζοντες τήν καλλονήν τής φύσεως καί άπολαμ- 
δάνοντες τών αγαθών αύτής. Αί δύο αύται έπο- 
χαΐ είναι μοναδικαΐ διά τούς περιηγητάς, αρχαι
ολόγους, φυσίοδίφας, τούς νοσούνΤας καΐ άναρ- 
ρωνύοντας, ώς καί εις πάντας τούς φίλους τής 
τέρψεως καί τής άπολαύσεως. Ό τεθλιμμένος 
λησμονεί τάς .θλίψεις του καί ό μελαγχολικός 
αναζωογονείται.' Ούδαμού τής ύφηλίου εύαρε- 
στότερα τοπεΐα ύπάρχουσιν, ή δέ'τέχνη δεν άπε- 
μιμήθη ετι τήν φύσιν ενταύθα.

Έλθωμεν καΐ εις τά περίχωρα, άπερ δέν ά- 
μοιροϋσιν επίσης καλλονής καΐ άπολαύσεως.

Έχομεν τό Παλαιόν καΐ Νέον Φάληρον, τόν 
Πειραιά μετά τών ωραίων επίσης έςοχών του, 
τήν Αίγιναν μετά τής Σαλαμϊνος-, τήν Ελευσί
να μετά τού θαυμασίου κόλπου της, τον Μα
ραθώνα μετά τής ωραίας παραλίας του, τήν Βά- 
ρην καΐ τήν. Βουλιαγμένην, τό· Σούνιον μετά 
τού ιστορικού ακρωτηρίου του καΐ τό Λαύριον 
μετά τού ήσυχοφλοίσβου Θερικού του, άπαντα 
θεσπέσια παραλιακά μέρη καί αριστουργηματι-
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κά φυσικά τοπεΐα. *Έχο|εεν  τά Πατήσια καί τό 
ρωμαντικόν Γαλάτσι, τδ.'Ηράκλειον, τδ Άμα— 
ρούσιον καί τήν ΚηφΙσσίαν μετά τοΰ ωραίου Κε- 
φαλβρίου καί τής Χελιδονοΰς, έχομεν τά Λιόσια, 
οπού ή πάλαι εξοχική έπαυλις τοΰ αοιδίμου 

Οθωνος, τδ ρωμαντικδν Μενίδιον εις τάς υπώ
ρειας τοΰ ωραίου Πάρνηθος καί παρέχει τήν 
λαμπράν Δεκέλειαν, μετά τής λαμπρά; εξοχικής 
έπαύλεως τοΰ βασιλέως Γεωργίου· έχομεν τήν 

•Κολοκυνθοΰν μετά τών άναριθμήτων κήπων καί 
καρποφόρων δενδροφυτειών, τδ Δαφνίον καί τδν 
μεταιξύ αυτής ώραιον εκτενή ελαιώνα, έχομεν 
τούς; ’Αμπελοκήπους καί τδ Ψυχικόν, τδ Χα- 
λάνδριον και τό Γουδί καί τδ Μαρκόπουλον καί 
τήν Κερατιάν καί τόσα άλλα εξαίσια και μα
γευτικά μ?σόγεια τοπεΐα, περιβαλλόμενα ύπδ τώ/ 
ώραίων θεαματικών όρέων Υμηττού καί Πεντέ
λης, Πάρνηθος καί Κορυδαλού καί οπού οί κλει
νοί τοΰ αστεως κάτοικοι συχνά μεταβαίνοντες, 
άπολαμβάνουσι πάντων τών χαρισμάτων τής 
φύσεως καί τών παροχών αυτής.

Έν ταϊς Άθήναις αί οΐκοδομαί οΰ μόνον άμιλ- 
λώνται ωσαύτως προ; τάς καλειτέρας ευρωπαϊ
κός, αλλά καί ύπερέχουν. Τδ άφθονου μάρμαρον 
τής Πεντέλης, οί . σκληρόλιΟοι καί πλινθόλιθοι, 
τδ χώμα καί ή άσβεστος, ό έλλην.κός ρυθμός 
καί ή επικρατούσα πάντοτε ζέσις καί διάθεσις 
τών οικοδομούντων ίδιας οικίας καί μέγαρα μετ’ 
ίδιαζούσης χάριτος καί εύμαρείας, άποδεικνύουσι 
τήν καλαισθησίαν και φιλοκαλίαν τών αστών 
τής -πόλεως,. φιλοτιμουμένων^νΖ-ανταποκριθώσι 
πρδς τήν φυσικήν ιδιότητα καί αύτδν τδν χαρα- 
κτήρα του τοπου των.

Εχομεν τά ’Ανάκτορα καί τήν ’Ακαδημίαν, τδ 
Πανεπιστήμιου καί τήν Βαλιάνειον Βιβλιοθήκην, 
τά Μουσεία, τό Πολυτεχνείου, τό Ζάππειον, τό 
Στάδιον, τήν Άβερώφειον Σχολήν, κτλ. άπαν
τά μοναδικά μεγαλοπρεπή κτίρια, διά τε τόν 
ρυθμόν των καί τήν άρμόζουσαυ τεκτονικήν των. 
Εχομεν τάς ωραίας καί καλλιμαρμάρους οικοδο

μάς τών Κυρίων Συγγροΰ, Παπούδωφ, Σκουζέ, 
Δεληγεώργη, Βούρου, Σκουλούδη, Καραπάνου, 
Μαυρομιχάλη, Σμίθ, Θεοφιλάτου, Σερπιέρη,Βα- 
λιάνου, Νεγρεπόντη, Μουτζοπούλου, Σταθάτου, 
Καλλιφρονα, Καλλιγά, Μελά, Λ'.ζιέρη, Μέρλιν 
Πάγκα, Σχλήμαν, Ρώμα, Ψύχα, Παχύ, Πάλ- 
λη κιαί Κούπα καί διαφόρους άλλα; Τραπεζών, 
Λυκε:ίων, Χρηματιστηρίων, Ξενοδοχείων, Φι· 
λαν.θρωπικών Καταστημάτων κτλ. έξωραίζούσας 
καί τιμώσας τήν πόλιν, ούχί τόσον έκ τοΰ δγ- 
κου καί μεγέθους αυτών, ώς συμβαίνει είς άλ
λα; ευρωπαϊκός πόλεις, δσον έκ τής κανονικό- 
τητος, ευρυχωρίας καί σημμετρίας αυτών, έν 
σχέσει πρδς τήν καλώς νοουμένην αρμονίαν τών 
πάντων. ’Αλλαχού άνεγείρονται οΐκοδομαί παμ- 
μεγέθεις, δπως περιλάβωσιν οσω τό δυνατόν πε
ρισσότερον κόσμον καί άποφέρωσιν δσφ τδ δυνα

τόν μεγαλείτερον εισόδημα, ένφ ενταύθα συμβαί
νει τό εναντίον. Αί οΐκοδου,αί εϊσιν ολως μέτριαι 
αλλ ευρύχωροι, κατα το αρχαίου προγονικόν 
σύστημα, όπως περιλαμβάνωσι μ.ίαν οικογένειαν 
ή τδ πολύ δύο ή τρεις. Διά τούτο είσί μάλλον 
οικοοομαί άνέσεως ή . οΐκοδομαί συμφέροντος.

Άλλ ’ ας έλθωμεν καί εις τήν κίνησιν τών 
’Αθηνών καί τήν φαινομενικήν ζωήν τών κα
τοίκων αύτών. 'Ενταύθα υπάρχει διάκρισις τά
ξεων καί συνεπώς καί διαφορά κινήσεως, άπα- 
ραλλάκτως, δπως συμβαίνει εις άπάσας τάς 
πρωτευούσας τών εθνών, Ό πλούσιος κινείται, 
δ πτωχός εργάζεται, ό πλούσιος · διασκεδάζει, ό 
πτωχός σκέπτεται· καί διά τούτο έκ τής στενο- 
χωρουμένης καί πτωχής, πασχούσης καί διαλο- 
γιζομένης αυτής τάξεως αναπτύσσεται η γεωρ
γία, τό εμ.πόριον καί ή τέχνη, αύξάνουσι οέ 
και προοοεύουσι τά έθνη· άλλά εδώ υπάρχει 
οιαφορά πλουσίων καί πλουτοκρατίας, άπδ πλου
σίων καί πλουτοκρατίας άλλων έθνών. ’Ενταύ
θα καί ό πλούσιος έργάζ-ται, καταγίνεται, πο- 
νει καί καταπονείται, διότι αναμιγνύεται εις 
επιχειρήσεις, τραπεζικός εργασίας, καλλιέργειαν 
και αναπτυζιν τών κτημάτων του εις τήν πο
λιτικήν κτλ. "Εχομεν επομένως άπάσας τάς 
κοινωνικά; μας τάξεις ύγιεΐο, φιλότιμους φιλό
πονου; καί εντελώς εθνικά;.

(Έπεται τό τέλος)

ΕΟΚΙΚΟΝ ΓΔΥΚΟΖΑΡΑΓΜΑ

Φεύγουν τά χρόνια πέτονται τόνα μαζή με τ’ άλλο 
και σβύνονται σαν άστραπαί στού κόσμου μας τό σάλο, 
Και σέρνουν τής ελπίδες μας τά όνειρά μας σέρνουν 
γέλοια χάρες ανάκατα χαι κλάψες συνεφέρνουν. 
Καί μέ τ’ ανβρώπ υ τή ζωή σφιχτά σφιχτά δεμέ α 
κυλοΰ/ μέσα στα μνήματα γυρνούν τά περασμένα.

Χαρα στα χρόνια πώσβυσαν τούς στεναγμούς στά
(στήθια 

ποΰ τών καρδιών μας τδνε ρο τό κανανε αλήθεια- 
Χαρα σ’ αύτα π’ ακούστηκε τοΰ Ρήγα τό τραγούδι 
χαρά σ’ έκειό ποΰ φύτρωσε μιας άνοιξις λουλούδι, 
Ποΰταν’ ή ρίζα του σκλαβιά αίμα τό πότισμά του 
καί πώλυσε τη ΛευΟεριά ποΰταν’ ή μυρωδιά του.

Μά ιό μύρισαν οί μισοί κι’ άλλοι καρτεράνε 
με οάκρυα-πόνο-καί σφαγές' μά ποιοι τους άγροιχάνε; 
Χαρα στα χρόνια που μ’ αυτό, γι’ αϋ-ό μο.άχα ζήσαν 
καί φοβερό ανάθεμα στά χρόνια ποΰ γύρισαν. .1

Μ’ άπ’ αυτά νά ! μάς έρχεται τόν ούρανό νά σχίση 
μια αστραπή θεόρατη ποΰ στή λαμπρή της διάβα 
Μέσ’ τών 'Ελλήνων τήν καρδιά σεισμό κι’οργή θά χύση 
καί θά χιράξη «Λευθεριά στή χώρα μας τή σκλάβα.»

θηβαι Εύκλείδης Α. ΒΛγιαννης

ΠΡΟ ΤΟΤ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ

Σ’ αύτόν τόν τάφον βρίσκεται 
άγνής παρθένου ούρια, 
οπερ βαρ^ά έσκέπασε 
τής γήί τό μαύρο, χώμα-

Έν ’ άγγελον ουράνιον 
ποΰ ’λθε οτήν γην προοκαίρως, 
ΐνα διδάξη εϊο έμέ 
το τί έοτί ό έρως.

Στην γην κατήλθε κι ’ έμεινε 
είκοσι μόνον ετη,
.κι ’ ώς χρυσαλις χρυσόπτερος 
στους ούρανούς άπέστη.

Έκεΐ μετέά ’ άφήσασα 
έμέ στον κόσμον μόνον 
μέ στεναγμούς καί βάσανα 
καί μέ μεγάλο πόνον,

"Οστις αυξάνει πάντοτε 
καί όοτις μέ μαραίνει 
κι' οστις είς τάφον σκοτεινόν 
θέ νά· μέ μεταφέρη.

«Ώ άγγελέ μου, πρόσμενε 
πολύ δέν θά αργήσω 
κι' έντός ολίγου έρχομαι 
μαζύ σου για νά ζήσω.»

Λάρισσα. ’Αδαμάντιος Ν. Χικολα

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έκ τών πολλαπλών χρήσεων τοΰ πετρελαίου ανα- 
φέρομεν τρεις τοιαύτας.

Όπόταν τά υποδήματα ,ή δ,τι άλλο είδος οέρματος 
σκληρυνθώσιν ύπό τής βροχής η τής υγρασίας, αρκεί 
ή προστριβή δι' όλίγω·· σταγόνων πετρελαίου, οπω; τα 
καταστήση μαλακά εύκαμπτα καί ευλύγιστα.

Τό πετρέλαιον καθιστά στιλπνότατα ώς άργυρον, ολα 
τά έκ κασσιτέρου'σκεύη' καί τέλος δ’-’ αύτοϋ έξαλεί· 
?εται αμέσως πάσα κηλίς, ήτις ήθελεν . υπάρχει, επί 

ερνικωμένων επίπλων.
ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ ΧΡΥΣΩΝ ΕΝΩΤΙΩΝ 

ΑΔΥΧΕΩΝ ΚΤΛ-

’Εντός φιάλης πλήρους καθαρού ΰδατος ρίπτετε ολί
γον κοινόν σαπούνι καί όλίγην διττανθρακοΰχον σόδαν, 
ώς καί τό αντικείμενου, όπερ θέλετε να καθαρίσητε, 
έπειτα σκεπάζετε τήν φιάλην διά τής μιάς χειρός καί 
κινείτε σφοδρώς αύτήν επί εν λεπτόν. Κατόπιν αποσύ
ρετε τό αντικείμενου, τό ξεπλύνετε διά καθαρού νεροΰ, 
τό σπογγίζετε καί θά θαυμάσητε τήν στιλπνότητα, τήν 
όποιαν έλαβε. ·

ΕΕΑΛΕΙΨΙΣ ΚΗΔΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Πρός τούτο μας ύποδεικνύεται, ύπό συνετής οίκοδε- 
σποίνης, ή έξης λυσιτελεστάτη ουντκγη,

EssencH καθαράς τερεβινθίνης 100 οραμια. 
’Αλκοόλ 40 βαθμών 12 »
©ειϊχός αιθήρ 12 »

’Αναμιγνύετε ταΰτα πάντα και θέτετε είς φιάλην 
καλώς πωματισμένην, πριν δέ καμητε χρησιν, ανακι- 
νειτε καλώς αύτήν καί βρέχετε άρκετά τό κ^λιδωμενον 
ύφασμα, όπερ τοποθετείτε επί τραπέζη: έχουσης χον
δρό ταπέτον. ή σινδόνην διπλοψενην επειτα δι’ ένος 
τεμαχίου υφάσματος τρίβετε |λαφρώς έπί τής κηλί- 
δος μεχρις ότου ξηρανθή ή υγρασία, δτε καί ή κηλίς 
έξαλείφεται.

___________ _ cftj a^-ii ■ ——-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΕΚ ΛΕΠΤΟΚΑΡΓΟΝ ΚΟΜΒΟΛΟΙΓΙΟΝ

Μεταέΰ τής φαιάς έπιδερμίδος τού λεπτοκαρύ- 
ου είς τά άκρο αύτοϋ καί τού κυρίως περιφερικού 
κελύφους,ύπάρχει ποσδτης τις μικροσκοπιών όπών

&c παρατηρεί τις εύκάλως,. έάν σπάσωμεν ϊν λε- 
πτοκάρυον κατά μήκος αύτοϋ Καί τά μέν πρώτα ά
κρα τών όπών τούτων εύρίσκονται πέριξ τής αιχμής 
τού λετττοκσρύου, τά δέ δεύτερα έπί τής περιφε
ρικής στεφάνης τοΰ φαιού μέρους αυτού. Εάν δέ 
τρίψωμεν έλαφρώς διά μαχαιριδίου τό μέρος τού
το, θά άποκαλύψωμεν τάς μικρός ταύτας διώρυγας 
δ·ά τών όποιων είναι ήδη εύκολον νά διαπεράσω- 
μεν λεπτήν τρίχα.

Δυνάμεθα μάλιστα ούτω, νά διαπεράσωμεν τό 
κέλυφος τού λεπτοκαρύου διά τριχών δια μέσου 
τών αύτοϋ διορύγων, έλαφρώς πιέίοντες αύτάς 
διά τού άκρου τού δακτύλου μας, έφ δσον παρατη 
ρούμεν παρουσιαζομένην δυσκολίαν τινα

ίϊΐα δέ θρίί ίπαρκώς άντέχει, δπως βαστάίη ά- 
ριθμόν τινα λεπτοκαρύων, άποτελούντων τοιουτο
τρόπως εΐβος κόμβολογίου. 1

Συνιστώμεν δμως τήν χρήσιν λεπτοκαρύων ξη- 
ροτάτων πρός πλήρη έπιτυχίαν έτι δέ. έπειδή αί 
τρίχες έχουσινώρισμένην διεύθυνσιν, ώοάίποτελού· 
μεναι έκ πλήθους πρός τήν αΙχμήν των ληγουσών 
λεπτοτάτων τριχών, νά διαπερώνται διά'τής ρίύης 
των.

Συνιστώμεν τό παίγνιον τούτο ταΤς άίόροτάταις 
Ιδίως άναγνωστρίαις μας, αϊτινες κυρίως έ^ουσι τρί
χας λεπτός καί όμαλάς.

Φ. Π.

ι
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μιτ' εικόνων)

(συνέχεια ?δ» προηγ. ψύλλον)
Ό Φάρος ούτος συγκατεριθμ'.ϊτο μεταξύ τών 

θαυμάτων τοϋ παλαιού κόσμου, είχε δέ κτισθή εκ 

λευκ&ϋ μαρμάρου καί ύπερέβαινε κατά το ύψος τήν 

πυραμίδα τοϋ Χέοπος.Ήτον ό πρώτος καί μέγιστος 

τηλαυγής φανός, κατεσκευάσθη δέ δι’ άδρας δαπά-

Ο ΤΟΤΕ ΦΑΡΟΣ THS ΑΔΕΣΛΝήΡΕΙΑΣ

νης έν διαστήματι δώδεκα ενιαυτών ύπό τοδ περί- 

φήμου Κνιδίου άρχιτέκτονος Σωστράτου έκ λευκοΰ 

λίθου έπί άπορρώγος βράχου.

Η ’Αλεξάνδρεια ε’χε δίκτυον πλατειών οδών, 

αί’τινες κατέληγον εις δύο κεντρικός λεωφόρους, 

διασταυρούμενα; καί ή μέν μακρυτέρα έρχομ.ένη 

έκ δυσμών πρδς άνατολάς ήρχετο άπδ'τοΰ κοιμη

τηρίου καί διά τής ιουδαϊκής συνοικίας κατέληγε 

παρά τή πύλη τής· Κ'ανόπης, νυν πύλη τής 'Ρο- 

ζέτης’ ή δέ έτέρα ίκοπτε τήν πρώτην ορθογώ
νιος καί ειχεν είς άμφότερα τά άκρα δύο αναμνη

στικός πυλας, άς έκάλουν Πύλην τοΰ Ήλιου καί 

Πύλην τής Σελήνης. Ειχον δέ 14 μέτρων μ.ήκος, 

απδ τής μιας είς τήν έτέραν πλευράν.

Μεταξύ τών δυο αυτής λιμένων, τοϋ μέν βλέ- 

ποντος πρδς τήν Ευρώπην, τοΰ δέ πρδς Άνατολας, 

διήρχοντο ολοκλήρου τοΰ κόσμου τα προϊόντα, έξ ού 

ή Αλεξάνδρεια έκτήσατο δνομα παγκοσμίου φήμης 

τώ 300 π. χ. όπως τήν σήμ.ερον χαίρει τοιαύτης 

τδ Λονδϊνον καί έστολίζετο ύπδ λαμπρότατων καί 

σπανίων οικοδομών, οίον τα ανακτορα τών Πτολε

μαίον, τδ Μουσεϊον καί ή περίφημ.ος Βιβλιοθήκη, 

οί ναοί τών 'Ελλήνων θεών, τδ Σώμα, ένθα ανε- 

παύετο ό σωρός τοΰ Μεγάλου Αλέξανδρου, τδ 'Ιπ

ποδρόμων, τδ Μέγα Θέατρον, το Γυμνάσιον. τδ 

Στάδιον καί πολλά άλλα δημόσια κτίρια, άτινα είχον 

άνεγερθή μετά μεγάλης ταχύτητος. Τδ δέ άνά- 

κτορον, οπερ έχρησίμεοεν ώς συνήθης κατοικία τών 

ΓΙτολεμαίων, εύρίσκετο πρδς ανατολάς τοδλιμένος, 

ήτοι πρδς δυσμάς τοΰ μέρους, ένθα σήμερον εύρί- 

σκεται δ οβελίσκος τής Κλεοπάτρας. Συνεκοινώνει 

δέ πρδς άπειρομεγέθεις καί μεγαλοπρεπείς κήπους, 

οιτινες περιέβαλλον αΰτδ μετά τοΰ μουσείου καί τής 

βιβλιοθήκης τής ’Αλεξάνδρειάς.

Πρώτος ό Πτολεμαίος Σωτήρ, ώς κυβερνήτης 

τής Αίγυπτου διά λογαριασμόν τοΰ ’Αλεξάνδρου 

καί εΐτα ώς βασιλεύς, ήρξατο τής οικοδομής τών 

πλείστων κτιρίων, ανέπτυξε δ’έν ταύτφ θαυμασίως 

τδ εμπόρων καί ένεθάρρυνε μετά ζέσεως τάς τέχνας 

καί τάς έπιστήμας, καταστήσας πνευματικήν εστίαν 

τδ υπ' αύτοΰ άνεγερθέν. πολυθρύλητου μουσεϊον, αν

τάξιον, πρδς τά νυν πανεπιστήμια καί τάς ακαδη

μίας τής Ευρώπης.Οι Πτολεμαιοι υπήρξαν οΐ μάλ

λον πεφωτισμένοι ηγεμόνες τής άρχαιότήτος.

Ό ΙΙτολεμαΐος Σωτήρ διωργάνωσεν καί ίσχυρδν 

στόλον, μετακαλέσας πρδς τοΰτο οκτώ χιλιάδας 

ναυπηγούς έκ Φοινίκης καί κατεσκεύασέν μέγαν ά· 

ριθμδν χρυσών, αργυρών καί χάλκινων νομισμάτων. 

Προσείλκυσε τούς μάλλον σοφούς, καί ανεπτυγμέ

νους έξ Ελλάδος είς ’Αλεξάνδρειαν, συνειργάσθη 

3έ διά τήν ανακαίνισιν τής Αίγύπτου τών Φαραώ 

μετά τοΰ διασήμου μαθηματικού Εόκλείδου, τών 

ιατρών Έρεσιστράτου καί Ίεροφίλοο, Δημητρίου 

τοΰ Φαληρέως, οστις ίδρυσε τήν βιβλιοθήκην καί 

δωργάνωσε τήν 'Ελληνικήν σχολήν τής Άλεξαν 

δρείας. τοΰ Σωστράτου. οστις κατασκεύασε τδν φά· 

ρον κτλ.

1*πδ  τήν βασιλείαν τοΰ δευτέρου πρίγκιπος τών 

Λαγιδών ή ’Αλεξάνδρεια έξίκετο είς τδν κολοφώνα 

τοΰ μεγαλείου της. Πτολεμαίος ό. Φιλάδελφος. 

υίδς καί διάδοχος τοΰ Πτολεμαίου Σωτήρος Α', 

υπήρξε μαθητής καί τοΰ Φιλέτα. Μετέφρασεν έλ- 

ληνιστί τάς ιερός εβραϊκός βίβλους καί έν γένει υπ’ 

αυτδν προώδευσε σημαντικώς σ αιγυπτιακός πολι

τισμός. ’Εν ταύτφ δέ έδαπάνησε σημαντικά ποσά 

διά τήν οικοδομήν τοΰ Μουσείου τής ’Αλεξάνδρειάς, 

έν τφ όποίφ οι διασημότεροι σοφοί τοϋ παλαιοΰ κό

σμου προσήρχοντο καί είργάζοντο εΐς τήν περισυλ

λογήν καί τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπίνης ιδιοφυίας. 

Τδ μέγαρον τοΰτο περιείχε τόπον περιπάτου πρδς 

τοΰτο κατεσκευασμένον, είδος αύλής έπιμήκους χαι 
σκιαζομένης ύπδ ώραίων δένδρων, μέ αναβρυτήρια, 

πηγάς ϋδάτων, σκιάδας, άναδενδράδας, οπού ήδύ 

νατό τις νά καθήση κτλ. Πλατεία δέ τις αίθουσα 

κεκαλυμμένη καί περιβαλλομένη άπδ στοάς έχρη 

σίμευεν διά τάς συνελεύσεις καί συνδιασκέψεις τών 

σοφών, έν ταύτφ δέ προσήρχοντο οσοι τών μαθητών 

έπεθύμουν νά διδαχθώσιν έκ τών μαθημάτων των. 

Ωσαύτως έν τφ Μόυσείω τούτφ ύπήρχον καί εύ- 

ρεϊαι αίθουσα! φαγητού, ένθα ο'ι κορυφαίοι τών 

επιστημόνων έλάμβανον τδ γεϋμα των, έξηπλωμ.έ- 

νοι έπί κλινών, κατ’ ελληνικόν έθιμον.

Τά μέλη τοΰ πανακαδημίου τούτου διηροϋντο εις 

συναδελφότητας, κατά τδ είδος τής διδασκομένης 

επιστήμης, έκάστη δέ συναδέλφότης έξέλεγε τδν 

πρόεδρόν της. Ή ομήγυρις τών προέδρων απετέ- 

λει γερουσίαν, ής αί συνεδριάσεις διηυθύνοντο ύπδ 

πρωτοστάτου του Πανεπιστημίου, έκλεγομένου υπό 

τής Κυβερνήσεως.

Ή έπίπλωσις τοΰ Μουσείου τούτου ήτο πλου- 

σιωτάτη καί καλλιτεχνική. Τα δέ μέλη τοΰ ’Ινστι

τούτου ήσαν εντελώς ανεξάρτητα καί ειχον τδ δι

καίωμα νά έπιδίδονται είς τάς μελέτας των έν τε

λεία ησυχία καί απομονώσει, ό δέ μονάρχης έτρε- 

φεν αυτούς, έπλήρωνε καί διετήρε.ι, χωρίς νά τοϊς 

ζητή ούδένα λογαριασμόν τών εργασιών αυτών. 
Έτι δέ τοϊς παρεϊχεν άπαντα τά υλικά μέσα, άτινα 

άπήτουν έν τή Βιβλιοθήκη, ήτις ήτο άπολύτως είς 

τήν διάθεσίν των.

Έν τή έν τώ Μουσείφ τούτφ Βιβλιοθήκη εύρί- 

σκοντο άπαντα τά τότε γνωστά συγγράμματα τής 

οικουμένης, ώς καί ή ύπδ τών έδδομήκοντα πολυ

θρύλητος έκ τής εβραϊκής είς τήν ελληνικήν μετά- 

φρασις τής ΙΙαλαιας Διαθήκης.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Μουσείου τής ’Αλεξανδρείας 

έφημίζετο καί πάνυ δικαίως ώς ή πλουσιωτέρα τοΰ 

κόσμου όλου. Κατά τους χρόνους τοΰ Πτολεμαίου 

Φιλαδέλφαυ περιείχε τετρακόσια; χιλιάδας τόμους, 

δτε δέ έπυρπολήθη έπί τής εποχής τοΰ Καίσαρος, 

δέν ειχον ολιγωτέρους τών 900 χιλιάδων. Ό δέ σο

φός Μάσπερος φρονεϊ, ότι είς τήν πλειάδα τών δια- 

σήμων άνδρών,τών ζησάντων ύπδ τά τείχη του Μου

σείου τής ’Αλεξανδρείας, οφείλονται κατά μέγα 

μέρος αί πνευματικοί πρόοδοι τής συγχρόνου άν- 

θρωπότητος,καθόσον έλεγεν ούτος«ούδεμία επιστήμη 

καί οΰδέν δόγμα δέν ήμελήθη, χωρίς νά μελετηθή 

καί καλλιεργηθώ πρεπόντως a. Ή δε μάλλον σοβαρό

τερα καί έμβριθεστέρα έργασία έγένετο έν τφ έδά- 

φει τής γραμματικής, τής φιλολογίας καί τών φυ

σικών επιστημών. Είς τούς κριτικούς δέ αλεξαν

δρινούς έργάτας όφείλομεν τήν διατήρησήν τής ελ

ληνικής φιλολογίας καί είναι νομίζομεν πάντι 

περιττόν νά ύποδείξωμιν ένταΰθα, όποιαν θετικήν 

επιρροήν ή φιλολογία μας έξήσκησε είς τήν ανά- 

πτυξιν τών λαών τής Δύσεως έκτοτε. Πανθομολο- 

γεϊται, ότι ή λαμπρά άνάπτυξις τών .συγχρόνων 

θετικών επιστημών έρείδεται ιδίως είς τάς παραδό

σεις καί τήν μέθοδον τής αλεξανδρινής σχολής.« Ή 

άναγέννησις τών επιστημών ήδη, δέν είναι άλλο, 

επιλέγει ό σοφός Μάσπερος, ή ή άναγέννησις τών 

άλεξανδρινών άρχών.»

Κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας Πτολε

μαίου τοϋ Φιλαδέλφου, ό Αιγύπτιος Να’νέθων, αρ- 

χειοφύλαξ τοΰ ναοΰ τής Ηλιουπόλεως, εγραψε τήν 

Ιστορίαν τής Αίγύπτου, ής οί ιστορικοί 

’Ιωσήφ καί Ευσέβιος μόνον περικοπάς τινας ένδια- 

φερούσας άλλως τε μετέδωκαν ήμϊν.

Ότε κατά τήν έποχήν ταύτήν η ισχύς τής Ρώμης 

ήοχιζε νά έπεκτείνεται, Πτολεμαίος δ Φιλάδελφος 

ήθέλησε νά συνάψη σχέσεις μετά τοΰ λαοΰ έκείνου, 

οστις έδέσποζεν ήδη έπί τής ’Ιταλίας καί έμελλε 

θαττον ή βράδιον νά ’ κατακτήση τδν κόσμον §λον. 

'Γώ δέ 273 άπέστειλε πρεσβείαν παρά τή ρωμαϊκή 

γερουσία, ινα συγχαρή ταύτήν διά'τήν πρόσφατον 

κατά Πύρρου νίκην τής.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΚΑΡΝΑΚ

Ό Εύμένιος έκ ΙΙεργαμου απεπειραπο τότε να 

σχηματίση έν τή πρωτευουση τών κτήσεών του πυ
ρήνα πνευματικού πολιτισμού, άναλόγου πρδς τόν 

τής ’Αλεξάνδρειάς. Ό δέ Πτολεμαίος πειραχθείς 

έκ τής άντιπολιτεύσεως ταύτης, ρ,ετεχειρίσθη ά

παντα τά δυνατά μέσα πρδς διατήρηση· του μονο

πωλίου τής τέχνης, τής φιλολογίας καί τών επι

στημών καί πρδς τδν σκοπόν τούτον άπηγόρευσε τήν 

εξαγωγήν τοΰ παπύρου, οστις μ.όνον παρά ταϊς όχθαις 

τοΰ Νείλου έκαλλιεργεϊτό. Ήλήν Έλλην τις έδί- 

δαξε τοϊς έν Περγάμφ νά γράφωσιν έπί έπεξεργα- 

σμένων δερμάτων καί έκτοτε ή περγαμηνή αντικα

τέστησε τον πάπυρον μολονότι αδρότατα έκτιμωμίνη.

Άποθανόντος τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, 

τούτον διεδέχθη ρ υίδς αυτού ΙΙτολεμααϊος ό Γ', ό 
Εύεργέτης. 0ί τρεϊς οδτοι βασιλείς τΐής Αίγύπτου 

διά τής έμφρονος αύτών διοικήσεως καιί τοΰ νηφα- 

λίου βίου προήγαγον τήν Αίγυπτον είς ακμήν καί 

ευημερίαν. Ή δέ ’Αλεξάνδρεια ούτως άποκατέστη 

τδ κέντρου τοΰ έμΐορίου τοΰ κόσμου, δι’ ού ειχον συρ- 

ρεύσει άμύθητοι θησαυροί. Ή ’Αλεξάνδρεια τόφς
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ήρί&μει πλέον τών 800,000 κατοίκων, έκ τών ο
ποίων 200,000 ήσαν ελεύθεροι Έλληνεφ καί έλλη- 

νίζοντες όχι μόνον κατά τήν γλώσσαν, άλλα και τό 

φρόνημα- Μετά τόν θάνατον Πτολεμαίου του Β'. 

εύρέθησαν έν μέν τφ γαζοφυλα/.είω πλέον τών τρις 

χιλιεκατομ.μορίων καί ί-™·"-'···'·· ί-—........-1· —

5
ΑΛΕΞΑ^ΑΡΪΝΗΓΥΝΗ

επτακοσίων εκατομμυρίων 

αρχαίων δραχμών. 

Έν 5ε τφ ναυστά- 

μφ πλέον τών δισ- 

χιλίων πολεμ'.κών 

πλοίων καί στρα 

τός πεζικό; πλέον 

τών 240,000, έν 

δέ ταϊς άποθήκαις 

όπλα διά 300,000 

ετι μαχητάς.

Πτολεμαίος ό 

Ευεργέτης, χωρίς 

νά έγ*αταλείψ(,  τά 

ειρηνικά αΰτοϋ έρ

γα καί τήν πρόο

δον τοΰ τόπον τον, 

επιχείρησε καί τι- 

νας πολέμους επι

τυχείς. Άφοΰ υπέ

ταξε τήν Κιλικίαν, 

■ τήν Ιίαμφυλίαν , 

τήν ’Ιωνίαν, τόν 

Ελλήσποντον καί 

τά παράλια τής 

Θράκης, διέτρεξεν 

έπι κεφαλής τοϋ 

στρατού του τήν 

Μεσοποταμίαν, τήν 

Περσίάν, τήν Μη- 

δίαν καί ' άπασαν.
τήν Άνω Άσίάν, μέχρι τής Βακτριανής.

Πτολεμαίος ό Δ' ο καί . Φιλοπάτωρ, έδασίλευσεν 
από τοϋ 221 μέχρι του 204, μολονότι δ’ έπροστά- 

τευσε τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας καί τό Μου

σείου διετηρήΟη πάντι ακμαίου, ώς πρότερον, ό βίος 

του υπήρξε πλήρης κακουργημάτων καί ανοσιουρ- 

γιών, βδελυγμίας καί αποστροφής. Έδηλητηρίασε 

τόν πατέρα του, «φόνευσε τήν μητέρα του Βερενί- 

κην καί τόν αδελφόν του, κατωλισθήσας εις πάν 

είδος άκολβσίας. Τοΰτον διεδέχΟη Πτολεμαίος ό 

Ε', ό ’Επιφανής, όστις άνέδειξεν ίλην τήν μοχθη- 

ρίαν καί κτηνωδίαν τής ψυχής του. έκτραχηλισθείς, 

κατόπιν'άνακαλυφβείσης συνωμοσίας κατ’ αυτόν, εις 
άγριας «φαγάς. Τέλος έπεσε θϋμα τής άντεν.δική- 

σεως των πλουσίων καί ισχυρών, δηλητηριασθείς. 
Ό έξαε-τής υιός του Πτολεμαίος ό *π ’, ό και Φιλο- 

μήτωρ, ανεϊείχθη ηλίθιος καί άνανδρος, ώς ε’κ τής 

θηλυπρεπούς μεταξύ τών ευνούχων ανατροφής. Ήτ· 

τήθη δέ κατά κράτος ύπό Άντιόχου τοϋ ’Επιφα

νούς. καθυποτάξαντος άπασαν τής Αίγυπτον, πλήν 

τής ’Αλεξάνδρειάς καί ήχμαλωτίσθη, άναγορευθέν 

τος βασιλέως τοϋ νεωτέρου αυτού άδελφου Πτολε

μαίου του Ζ' Φύσκωνος ή Κακεργάτη έπικληθέν- 

τος, διά τάς κακουργίας αύτοϋ. Πτολεμαίος ο Η', 

διεδέχθη τούτον, νυμφευθείς καί τήν αδελφήν του 

Σελήνην και έν τή ήμερα τών γάμων των έπωνο- 

μάσθη Σωτήρ.Άλλ’ ή ρ.ήτηρ του Κλεοπάτρα έξύ- 

ρισεν αΰτ«ν και άνεδίδασεν εις τόν θρόνον τον νεό

τερου αδελφόν της ’Αλέξανδρον τόν Α’ ■ ή Πτολε

μαίον τον Θ’. Ο ’Αλέξανδρος Α’ φονεύει τήν ίδιαν 

-μητέρα, μή άνεχόμ.ενος τό άκαμπτου καί κακούργου 

ήθος αύτής, αλλά καί ούτος γέννημα έχίδνης, μι

σείται ύπό του λαοϋ καί καθαιρελται τοΰ θρόνου. 

Τον θρόνον τής Αίγυπτου ειτα καταλαμβάνει τή 

συμπράξει τών Ρωμαίων ή θυγάτηρ Κλεοπάτρα (80) 

ήν συνεζευχθη ’Αλέξανδρος ό Β’. υιός τοϋ ’Αλε

ξάνδρου Α'. ή Πτολεμαίος ό Γ . Μετά δεκαπενταετή 

δέ βασιλείαν (80—65) έξωσθέντος καί τούτου ανα

γορεύεται βασιλεύς Πτολεμαίος ό ΙΑ' , ό επονομα

ζόμενος υιός τοϋ Λουθύρου, τφ 65—62, οστις άντί 

νά φροντίζη περί τής ευημερίας τοΰ κράτους, κύριον 

έργου εΐχε.νά συγκαλή εις μουσικούς αγώνας τούς 

ειδήμονας. νά όργιάζη εν πότοις καί χοροϊς καί νά 

άκολασταίνη έν τή μέθη καί τή κραιπάλη, ών ένεκα 

νοσήσας, κατέλιπε δύο υιούς καί δύο θυγατέρας, έκ 

τών οποίων ή πρεσβυτέρα ήτον ή περιβόητος Κλεο
πάτρα, 52 π. X.

Έπι τής βασιλείας τών έκτεθηλυμμένων τούτων 

καί νεαρών βασιλέων, άπασα ή Αίγυπτος ύπετάγη 

ϋπό τούς Ρωμαίους.

Ή επιρροή τής Ρώμης έγένετο ισχυρότατη εν

ταύθα ιδίως επί τής έποχής τών αναφυ-ισών διχω- 

ν-.ών μιταξύ Πτολεμαίου τοΰ Φιλομήτορος καί Πτο

λεμαίου Φύσκωνος.· Ύπό δέ τόν Πτολεμαίον Σω- 

τήρα Β'- (Λάθυρον) ειχεν έκραγή στάσις έν θή- 

6α·.ς. Μή δυνάμεναι αύται. ώς αρχαία πρωτεύουσα 

τής Αίγυπτου να συγχωρήσω?: προτεραιότητα τή 
’Αλεξάνδρειά, έστασιασαν κατά τής δυναστείας τών 

Πτολεμαίων, αναγορεύσασαι βασιλέα απόγονόν τινα 

τών Φαραώ. Αλλ’ ή στάσις αΰτη σκληρώς κατε-

■ στάλη, έπιπεσόντος τοϋ Πτολεμαίου μετά τοΰ στρα

τού του κατα τής παλαιας πόλεως τοΰ Άμμώνος 

καί καταστρέψαντος ταύτην. Φαίνεται πιθανόν, ότι 

πολλοί Ρωμαίοι ύπηρέτουν κατά τήν εποχήν ταύ

την έν τφ αίγυπτιακφ στρατώ, ή δέ Γερουσία τής 

Ρώμης δέν έθεώρε ι πλέον τήν Αίγυπτον ή ώς έξάρ · 
τημ.α τής δημοκρατίας."Οτε δέ ό Πτολεμαίος IV . 

καί ή διάσημος αύτοϋ αδελφή Κλεοπάτρα άνήλθον 

εις τόν θρόνον τής Αίγύπτου, ή Ρωμαϊκή δημοκρα

τία τοϊς εδωκεν ώς κηδεμόνα τόν Πομπήϊον τόν αν

τίζηλον τοΰ Καίσαρος, οστις επί τινα καιρόν εύρε 

καταφύγιου ε’κει.

Τα έπακολουθήσαντα-γεγονότα κατά τήν κατά- 

βασιν καί διαμονήν τοΰ Καίσαρος έν ’Αλεξανδρεία 

παραλειπομ.εν, ώς «νήκοντα μάλλον εις τήν ιστορίαν 

τής ρωμαϊκής Δημοκρατίας ή εις τήν τής Αιγύ- 

πτου. Ό Καϊσαρ ύπερήσπισεν εαυτόν νικηφόρως 

κατά τών αΐγυπτίων, έν τινι δέ έπι τοΰ Νείλου μά

χη, ναυαγήσαντος τ:ΰ γέροντας τόν Πτολεμαίον 
πλοίου, έμεινε κυρία μόνη τής Αίγυπτου ή Κλεο

πάτρα.

Τις άγυοει, ότι ή γόησσα αΰτη κατόρθωσε τό

σον δια τής πνευματικής αύτής αναπτυξεως, όσον 

καί διά τής ώραιότητός της νά σαγήνευσή τόν Καί- 

σαρα, ώς και τόν ’Αντώνιον βραδύτερου;

( Επεται συνέχεια)

— Νά μην άφήσετε ούδένα νά έλθη ένταιΰθα, ειχεν 
είπε' εις τόν επιμελητήν τοϋ θεάτρου, είμαι νευρική ■ 
καί κακοδιάθετος καί ώς φαίνεται τοϋτο συνετελεσε εις 
τάς περί εριδος καί διακοπής σχέσεων διαδόσεις

Καί όντως πολλοί ήρχοντο καί πάντε; κατηφεϊς 
άπήρχοντο προ τής όριστικής δηλώσεως τοϋ φύλακος 
τής ησυχίας τής διάσημου καλλιτέχνες.

Ήμίσεια ώρα ειχεν. ήδη παρέλθει και ή Συλβία 
ησύχαζε μόνάζουσα εν τώ Χελλίω της, διότι ειχενετι 
καιρόν εως δτου παρουσιασθή πάλιν εις τό κοινόν κατα 
τό τέλος τής τρίτης πράξεως. . Ειτα ήγέρ,θη,.παοε- 
τήρησεν έν τώ κατόπτρφ τό πρόσωπόν της, ελαβ εν 
έν βιδλίον στιγμιαίας καί' τό.ϊρρίψε χαμαί, ’έπαιξε δέ 
κατόπιν ολίγον μέ τό άνεμιστήρίόν,της καί έπεδόθη είς 
όνςίροπολήσεις-

Τί νά έσκέπτετο άραγε ή νεαρά αυτή διάσημος καί 
τοσοΰτον λατρευομένη γυνή; τό παρελθόν πών δύο τε
λευταίων αύτής ετών, απερ διήλθεν εν τή ακολασία, 
τή λατρεία και τώ θριάμβω; έν μέσω πλοότου, έρω
τος καί χλιδής ; τήν άποδε^ειγμένην επιτυ'/χίαν της έν 
τώ θεάτρω ; καί τάς άπορρεοόσας έκεΐθεν*  λατρείας 
καί αποθεώσεις ; τήν φημιζόμενη·» ώραιότν,ττα της, καί 
άνεκτίμητον καλλονήν, την ώς βασίλισσαιν ύποδεχο- 
μένην καί προπεμπομένην αναμφισβήτητο ν ιδιότητά 
της; τάς προσφερομένας ποό τών ποδών της απείρους 
έκάστοτε θυσίας ή τά κοσμήματα καί τούςάδάμαντας, 
οΐτινες κατακλύζουν τάς ερμάρια της.

Ούδεν τούτων ! Ή καρδία της φαίνεται Ιπασχε καί 
δλα ταϋτα δέν τήν έθεράπευον. Ή Συλβία δεν τ^τον 
εύχαριστημένη από τον κόσμον αύτόν, ώς.δεν είναι 
πάντες οί εΰδαιμονοϋντες εκ τών αγαθών τοϋ κόσμου 
θνητοί. Τή έλειπε κάτι τι, δπερ δέν ήδύνοτο ν’ από
λαυση καί τά πάντα τήν έκούραζον. Έμελαγχόλει I

Κλείουσα δέ τους οφθαλμούς, ηυχαριστεΐτο «ναπω- 
λοϋσα τήν πατρικήν της οικίαν, τήν-γενέτειραν κωμό- ' 
πολιν, τήν αγροτικήν εκείνην ευτυχίαν, έν· μέσω:δέν
δρων καί ρυάκων καί λιμ-ών καί χάραδρών, όπου άτι- 
μέλητος καί χωρίς αρώματα καί αδάμαντας καί κο
σμήματα ετρε/εν έδώ καί έκεϊ καί ειτα έκάθητο είς 
την τράπεζαν εν τώ μέσω γερόντων καί νέων, οπού με 
τόσην δρεξιν καί καλήν διαθεσιν ετρωγε καί ειτα τόσον 
αμέριμνος καί εύευχής έκοιμάτο!

Καί σπογγίζουσα δάκρυα τινα, ήγέρθη νά έτοιμασθή 
διά τήν έκ νέου έμφάνισίν τη; έν τώ θεάτρω καί ειτα 
νά μεταβή εις τό δείπνον,. οπερ δ ποιητης τοΰ «Μα
γικού άρους» πρός τιμήν της εδιδε την νύκτα ταύ
την μετά τήν παράστασιν κιί καθ’ δ έμελλον περί

Κατά τήν αυτήν στιγμήν ακούει θόρυβον έν τώ 
διαδρόμφ.

— Ή Δεσποινίς ΣυλΑία ιΰδένα δέχεται απόψε, 
έπανελάμβανε έντονώτερον ό θυρωρός

— Πρέπει άφεύκτως νά τή ομιλήσω, απηντα ζωη
ρότερου φωνή της.

Καί μετά μικράν λογομαχίαν καί έριδα, καθ’ ήν 
ό φύλνξ άπωθήθη κατά γής, ή διάσημος καλλιτέχνης 
βλέπει μετ’ έκπλήξεως αίφνιδίως ένώπιόν της ξένο» 
τινα άγνωστον μέ φυσιογνωμίαν άπέλ.πιδος και οφθαλ
μούς έξηγριωμένους ετι έκ τής άντιστάσεως, όστις τή 
λέγει:

— Συγγνώμην κυρία, εινε μεγάλη . αιύθάδια, δ,τι 
εποαξα, το γνωρίζω, άλλ’ εάν. έγνώρίζετιε, σεϊς μόνον 
είμπορεΐτε νά τόν .σώσητε I.

Ή Συλβία κατ’ άρχάς έσκέφθη νά κρούύση τόν ηλε
κτρικόν κώδωνα καί να ζητήση ν’ άποιπέμψουν τον 
αυθάδη έκεΐθεν, αλλά κρατηθεϊσα ύπό τή; σκέψεως, 
βλέπουσα αύτόν καί δακρύοντα :

— Ποιον νά σώσω: τί τρέχει; τί δύναμαι νά κάμω; 
τόν ερωτά.

Ή αυλαία είχε καταβιβασθή έν τώ μέσω παραπε- 
τάμένων ζωηρών χειροκροτημάτων μετά τήν λήξιν τής 
δευτέρας πράξεως εν τώ θεάτρω Μοδέρν τώνΠαρισίων, 
κατά τήν περίφημου παράστασίν τοΰ «Μαγικού όρους» 
καί ή Συλβία δέ Νάϊβε, ή περίφημος ηθοποιός, το 
«τρελλόν λεγόμενον παιδίον τώνΠαρισίων» διά τρίτην 
φοράν παρουσιάζετο ήδη νά χαιρετήση τό ενθουσιώδες 
αύτής πλή'ος.

ΤΗτον είς άκρον έξαισίως ένδεδυ^ένη, ώραιοτατη 
θαυμασίω; και ειχεν έκτελέση πάνυ επιτύχω; τό μέ
ρος της, ώς «Βασίλισοα τών χιόνων» καταθέλξασα τό 
πολυπληθέστατου ακροατήριου της, δπερ επανειλημμέ
νους την έχειροκρότει.

Ή ενδυμασία της ητον αληθώς γοητεία, ήτις έστοί- 
χισε, κατά τούς χρονογράφους, τούλάχιστον χίλια πεν
τακόσια λουδοβίκια· έδεβαιοϋτο δέ, δτι ή ωραία αΰτη 
ηθοποιός έφερε κατά τήν εσπέραν ταύτην άδάμαντας, 
οΐτινες έπι τοΰτω και έξαιρετικώς 5Γ αυτήν ειχο» άπο- 
σπασθή έκ τών λειψάνων βασιλικού τίνος στέμματος.

’Ήτον δντως έξαισίας ώραιότητος έν τή θριαμβευτι
κή ταύτή παραστασει, οί δε συμπαθείς οφθαλμοί της, 
ή χαριέντως συμπεπλεγμένη κόμη της, το κομψον πρό 
σωπάν της καί τό ευλύγιστον συμμετρικόν αναστημα 
της, άτινα βυνεδυάζοντο πρός τό πρόσωπόν τ·?,ς «Βα- 
σιλίσσης τών χιόνων» οπερ ύπεδύετο, κατέθελγον μέ
χρι λατοείας καί θαυμασμού τόν θεατήν.

Καί ητον δντως βασίλισσα κατα τό έσπέρας εκείνο ή 
Συλβία, ή χαριτόβρυτος κόρη τών ΙΙαρισίων, ώς την 
άπεκάλουν επίσης, πάντες δέ ώμολόγουν, δτι ουδέποτε 
ειχεν ϋποδυθή ώραιότερον καί φυσικώτερον πρόσωπόν. 
"Οτε δέ είχε φανή κατά τήν πρώτην πράξιν έπι τοΰ 
λαμπρώς διεσκευασμένου όρους, δύοντος τοϋ ήλιου, 
πάντες ώς St * ένός στόματος έθαύμασαν τήν περικαλ
λή παρθένον έν τή θαυμαστή έπιτυχία. Ήτον ή τρ«η 
φορά, καθ’ ήν έπανελάμβανε τήν παράστασίν και τό 
πλήθος είχε συρρεύσει άθρώον καί ένθουσιωδώς ύπεδέ- 
χ^το έκάστην έμφάνισίν της. Δέν εινε δέ υπερβολή, 
αν είπομεν, δτι αΰτη τοσοΰτον συνεκράτε·. τόν κόσμον, 
ώστε παντοϋ περί αύτής ό λόγος έφέρετο καί αί εντυ
πώσεις αετεδίδοντο εις δλας τάς οικίας καί όλα τα ,· ,· ·. > , .ie >
κέντρα. Τ>.._«. Γ . —...... :

"Οτε μετά τήν λήξιν τής δευτέρας πράξεως τό τρί
τον ένεφανίζετο είς τήν σκηνήν, δπως ευχαρίστηση τό 
εξακολουθούν νά τήν έπευφημή πλήθος, είκοσίν ανθο- 
δέσμαι τή προσεφέρθηβαν καί άμέσω; μετά τοΰτο απε- 
σύρθη είς τό δωμάτιόν της νά ήσυχάση ολίγον εκ τής 
κ-,πώσεως, δτε ό επιμελητής τοΰ θεάτρου τή κομίζει 
σωρείαν κολακευτικωτάτων ίπισκεπτν,ρίων. Άλλ’ αΰ
τη δέν εδωκε τήν φοράν ταύτην προσοχή», διότι ή- 
σθάνθη έαυτήν κάπως αδιάθετον, ΐκ πρόσκαιρου «ευρό- 
παθήσεως, ώς έκ τής συγκινήσεως

Αί διαδόσεις καί τάκικά στόματα άνέφερον πολλά 
δι’ αυτήν. Ήτο άπλή κωμωδός καί αίφνηδίως έγένετο 
διάσημος ηθοποιός, δτι τό χρήμα τήν άνεβίβασε τό
σον πολύ και δτι ή ώραιότης της έχανε σημαντικόν; 
έκ τοΰ πλησίον. Τό βέβαιον δμως εΐνε, δπερ έπιθανολο- 
γείτο κατά τήν εσπέραν εκείνην, 8τι ειχεν έλθει είι το 
θέατρο» τήν ημέραν ταύτην διά τής άμαξης τοΰ πρίγ- 
κηπος X... πλουσίωτάτου αριστοκράτου τών Παρι- 
σίων, όστις έθυσίαζε τήν περιουσίαν του δι’ αυτήν 
καί δτι εύρίσκοντο εις τάς παραμονάς τής διακοπής 
τών σχέσεων των, κατόπιν ζωηράς τίνος εριδος.

ΐ



t».·

356 ΗΦΥΣΙΣ Η Φ ΥΣΙΣ

■ 3

: )

■f

■. .»

—"Γό παν, Κυρία, τδ παν, ιδού. ’Ονομάζομαι Δαμ- 
βρίν, έμποροί έν τή Μαραί. Δέν μέ γνωρίζετε, βεβαίως 
οΰτε έγώ, δστίς ολίγον συχνάζω είς τά θέατρα, αλλά 
σας ειδον μίαν μόνον φοράν προ οκτώ ημερών, ώς Βα
σίλισσαν τών χρόνων I

— Λϊ, να, ’οπού μ*  γνωρίζετε
— “Αχί κυρία, καλείτερον νά μή σάς έβλέπομεν, 

ακριβώς διά τοΰτο αποθνήσκει δ μονογενής μου υίδς 
καί δι’ αΰτδ ήλθα

— Καί τί δύναμαι νά σάς κάμω έγώ.
— Ίδοδ. Κυρία, τδ παν!..; Όμικρός μου Πέτρος, 

τδ μονάκριβο παιδί μου αποθνήσκει απδ εγκεφαλικόν 
πυρετόίν ... εινε έξ ετών ήλικίας. . εινε φοβερόν κυρία, 
τόν χάνω.. Οΰδέν φάρμακου δύναται νά τδν καμηκα- 
λά, άκιαταπαύστως παραληροΐ καί δ ιατρός λέγει, δτι 
πλησιάζει τδ τέλος του . Παραληρών δέ, δέν παύει 
νά ζητή πρόσωπόν τι, τδ όποιον πρδ οκτώ ήμερων είδε 
καί ή φαντασία του αναπωλεϊ... Εεύρετε, Κυρία, αί 
παιδικάί έντυπώσεις δέν εινε δπως αί ίδικαί μας....Ή 
οπτασία λοιπόν έκείνη τδν έξέπληξε τόσον πολύ και 
τόσοϋτον τίϋ απετυπώθη, ώστε νυχθημερόν τήν ανα- 
πωλεϊται καί τήν ζητεί-.. Πολλοί μας λέγουν, δτι άν 
ήδύνατο νά τήν έπανίδη, θά έσώζετο.

— Καί ποιον εινε αΰτδ τδ πρόσωπον, τδ όποιον ζη · 
τεϊ νά έπανίδη;

— Ή Βασίλισσα τών χιόνων, Κυρία μου, σεις βα
σίλισσα μου τότε τή λέγει άσθμαίνων καί ίκετεύων δ 
δυστυχής πατήρ, μόνον σείς δύνασθε νά σώσητε τδ 
παιδί μου. Άπο τής ημέρας έκείνης, δπου σας είδε μέ 
αυτά τά φορέματα, τοσοϋτον έθαύμασε καί ή φαντασία 
του έξεπλάγη, ώστε δέν δύναται νά ήσυχάση, δ δέ πυ
ρετός τδν τρώγει. "Ωστε, Κυρία, πώς νά τολμήσω είνε 
τρέλλα νά σας είπω εέλάτε νά σώσετε τδ παιδί μου.»

Ή μεγάλη ηθοποιός, αφού παρετήρησε σιωπηλώς 
τδν άτυχη πατέρα.

— Γίνεται, τώ λέγει εγειρόμενη, περίμενε ολίγον νά 
τελειώσω τδ μέρος μου είς τήν σκηνήν και μεταδαί-

' νομεν δρίου εκεί.
: Ό κ. Δαμ^ρίν δεν έκινήθη έκ τής δέσεως του μετ’ 
αγωνίας; άναμένων τήν ώραίαν ηθοποιόν, ήτις τδ εσπέ
ρας εκείνο χατενθουσίασε έπί μάλλον τδ άκροατήριόν 
της. Ουδέποτε τήν ειδον έντελεστέραν, ώραιοτέραν καί 
έπαγωγοτέραν. Είχε παίξει μετά θαυμασίας ζέσεως 
καί εκτάκτου αίσθητικότητος. Κα’ι 8τε μετά την πτώ- 
σιν τής αυλαίας ήρξατο ή άποθέωσις έν τφ μέσω τών 
επευφημιών καί τών ανταποδόσεων τής τέχνης καί τής 
τελείας επιτυχίας ηΰχαρίστησεν αμέσως ^ετ’ ευγνω 
μοσύνης τδ εύγενές κοινόν της, ίτρεξεν έσπευσμενως 
είς τδ δωμάτιόν της καί χωρίς ν’ αφαίρεση τίποτε έκ 
τών .κοσμημάτων καί άδαμάντων της, καί τής πλου- 
σιωτάτης περιβολής της, οδτε αΰτδ τδ άπαστράπτον 
στέμμα της, περιετυλίχθη μετά χάριτος τήν μεγάλην 
λευκωτάτην ώς χιόνα γούναν της καί ζητούσα συγ
γνώμην άπδ τούς πολλούς θαυμαστάς της, οΐτινες ευ- 
Λαβώς ίβταντο εξωθι έν τγ διαδρόμω καί απανταχού:

— Πιηγαίνομεν, λέγει, αποτεινόμενη πρός τδν πα
τέρα τουί άποθνήσχοντος παιδιού μέ τήν άμαξάν μου 
καί μετώ σπουδής, ώς χρυσαλίς πετώσα δια τών δια
μερισμάτων τοϋ θεάτρου, εΐσήλθεν εντός.

Λεπτή βξοχή τοΰ Δεκεμβρίου έράντιζε χαθ’ δλην 
την νύκτα τας οδούς καί τάς οικίας τής μεγαλουπόλεως 
καϊ ή άμαξα τής μεγάλης ηθοποιού έκυλίετο δρομαίως 
διευθυνομένη πρδς την συνοικία» τοΰ ασθενούς. 'Οχ. 
Δαμβρίν έχ πολλής συγκινήσεως καί χαράς έναντι τής 
«Βασιλίσσης τών χιόνων» καθήμενος, ετήρει σιωπήν 
απόλυτον καί μόνον λακωνικώς άπήντα εΐς προχείρους 
ερωτήσεις αΰτής, ήτις μετά πολλής προθυμίας εδέχ&η 
νά κομίση τώ μικρώ νοσοϋντι τήν θεραπείαν τής ζωής 

του.Ήσθάνετο δέ αυτή, δτι έπραττε μεγάλην Θεάρεστου 
πραξιν

Μόλις εφθασαν εκεί", ό μικρός Πέτρος έλεγε εις τήν 
μητέρα του:

— Θέλω νά Κω τψ Βασίλισσαν, τήν ώραίαν Βασί
λισσαν, που εινε νά με ίδη καί μοϋ όμιλήση.

’Εγειρόμενος δ’ ολίγον έπί τής κλίνης του έκ τής 
στενοχώριας τοΰ πυρετού·.

— Μητέρα μου ! ανέκραξε, φέρετε μοι την εδώ,φέ
ρετε μοι την, νά γίνω καλά.

Ή δέ μήτηο του άκουμβώσα έπί τής κλίνης του, 
προσεπάθει νά τδν παρηγορή καί κρύπτη τά δάκρυα της.

Αΐφνηδίωί ή Θύρα τοΰ δωματίου ανοίγεται τότε καί 
εμφανίζεται άπροσδοκήτως ή εΒασϊλισπα τών χιόνων»- 
έν δλη αυτής τή κομψότητι καί μεγαλοπρεπείς, δτε ό 
μικρός Πέτρος άνορθούμενος :

— Νά·την, μητέρα, νά την, άνέκραζεν, αυτή είνε 
ή Βασίλισσα τών χιόνων I

Καί όντως παρίστατο προ αυτών λάμπουσα καί άπα- 
στράπτουσα, ώς έν τώ Θεάτρω, ή μεγάλη ηθοποιός, 
ήτις σιωπηλώς εστη πρδς στιγμήν ένώπιον αΰτοΰ, καί 
είτα πλησιάσασα, τφ ώμίλησε μειδιώσα μετά γλυκύ- 
τητος.

Τδπαϊδίον έμειδίασεν επίσης έξαλλον έξ ευχάριστή- 
σεως καί τή έτεινε τας χειρας, άς λαβοϋσα ή Συλδία, 
άνήγειρεν αΰτδ έκ τής κλίνης, τδ ελαβεν είς τους βρα
χίονας της, τδ κατεφίλησε και έκάθισ&ν έπί καθίσμα
τος. Τδ παιδίον μετ’ ολίγον άπεκοιμήθη εις τους βρα
χίονας της, δτε ή μεγάλη γυνή ήγέρθη ήσύχως, τδ 
απέ&εσεν έπί τής κλίνης του, τδ έσκέπασε καλώς καί 
εξαγουσα κόσμημά τι πολύτιμον έξ δσων έϊόρει, τδ 
άφήκεν έπί τοΰ προσκέφαλου του, διά νά παίζη καί 
ενθυμείται την ελευσίν της,άμα έξυπνηση καί άπήλθεν.

Ό κύριος καί ή κυρία Δαμβοιν είς άκρον συγκεκι- 
νημένοι καί ένεοί εκ τής σκηνής ταύτης, ην εθεώρουν 
ώς οπτασίαν, ηΰχαρίσ-τησαν ταύτην καί τάς ελπίδας 
έστρεψαν πρδς τδν Θεόν.

“Ηδη καθ’έκαστον έτος·, είς ώρισμένην ήμέραν, δύο 
άτομα ταπεινώς βαδίζοντα νεαρά γυνή μετά συζύγου 
της, κρατούντες άπδ τής χειρός μικρόν παιδίον, πο
ρεύονται πρδς τδ μέγαρον τής Κυρ ας Συλβίας δεΝάϊ- 
βε, έν τρ δενδροστοιχία Φρίδλανδ, νά χαιρετήσωσιν 
αύτήν. Εινε φόρος ευγνωμοσύνης, 8ν μεταβαίνουσι ν’ 
άποτίσωσιν. Ή δέ μεγάλη γυνή αναμένει έκάστοτε 
αυτούς, καί τοϊς παραθέτει παιγνίδια και γλυκύσματα 
καί μετά πολλής εΰχαριστήσεως πράττει τοΰτο, άναλο- 
γιζομένη, δτι διά μόνης τής έπισκέψεώς της έσωσε 
τον μικρόν υιόν των.

Ή Κυρία Συλδία, ώς παιδίον καί αΰτη, παίζει τότε 
μετά τοΰ μικρού Πέτρου, οί δέ γονείς του κλαίουσιν έκ 
χαράς καί συγκινήσεως.
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Η ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ
Τή Α. Σ.

Σ' αγάπησα Α ίόστοχος νωρίς ςΛπιΛι 
γ>ά ρεέ χαμΑγΐΛο στα χ·ει2ι? <π>υ ποτέ ύέπ eiSa 
■rar'oteir& μοΰ σκ-ίβδωστς τήτ άπειρη /ιου τ’ό'τη 
κχ'ήσσσ’α συ ή βγαπη μου ή μόνη, πρώτη. 
Τώρα ενθνμιοι μόνο γΐσκεχά ή otfv σαν μού φόρνιι 
χι' ira μεγά-Jo αίνιγμα τί νοθ- μσν συνεπαίρνει 
χαίάΛαβΐς αγάπη μου ποτέ τή τόση μου τη συμφορά 
ποοο χαι σ' άγαπησα ό παϋμ/roc μχα φορά ;

Αύγουστο; 1900 Πειραιευς
Δημοσθένης Η Μανυΰσος

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ

Το πιο μεγάλο μαργαριτάρι 
χαλά ό κόσμσί κοιό< να τ’ άρπάί^ 

καί δέν άψίνουν ούτε λιθάρι 
ποΰ νά μην έχουν ο ’ εκείνο ψάζη.

Κ[’ άψοΰ ’γύ βρήκα το θηοαυρά 
ποΰ καιρό κρύβει μέ ατη καρδιά της

ν’άπλωοω χέρι νά μή μπορώ 
γιατί μέ διώχνει μέ μ±ά ματιά της.

Σύρος (899 Μ. Βετάλης

—------ -----------------------------

αληθει Α I

Κομματιασμένα σύγνεφα τόν ουρανό διαβαίνουν 
καί τή χλωμέά τοΰ φεγγαριού «χιάζουν ολοένα 
τά διαμαντένια 'στέρ’α τϊνα μέ τάλλο σβένουν 
*ί ή πλάση δέν σκορπάει χαμόγελο κανένα. 
Τέτοιες βραδυές οι Γκιώνηδες μονάχα συντροφιάζουν 
και τα νυχτόβια σκ’αχτρα που σκούζουν σαν κουρν

ιάζουν.

Κ1’ άμα σκεπάσουν τή καρδιά μαυρίλα κα’ι τά πάθη 
παρόμοια φωνή του Γκιώνη ακουγεται άπ’ τά βάθη- 

Εηροχώριον, Μάρτιος 1901.
Μίλτων Βίτάλης

Καθώς τόν ήλιον έπισκοτίζουσι τά νέφη, ουτω 

.καί τόν λογισμόν τά πάθη,

*0 σταθερός καί δίκαιος άνθρωπος ομοιάζει πρός 

λαμπάδα άνημμένην. Όσφ καί αν γυρίσης αυ

τήν πρός τά κάτω, ή φλόζ πρός τά ανω θά 

στραφή πάντοτε.

Ή ευτυχία εινε σφαίρα κυλιόμενη· δλοι τρί- 

χομεν κατόπιν αυτής καί τήν συλλαμβάνομεν, 

δταν τήν φθάσωμεν, πλήν μας διαφεύγει αμέσως.

Ό φθονερός άνθρωπος είναι <5 δυστυχέστερος 

πάντων, ουδέποτε γίνεται μίγας ή πρόσκαίρως 

μόνος.

Τά σφάλματα τών μεγάλων εΐσΐν ώ»ς ή σκιά 

των· φαίνονται μικρά ή μεγάλα, έφρ’οσον ύ 

ήλιος τής τύχης των ανέρχεται ή κατέριχεται.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό ’Ιατρός. Καί άπό τί πάσχεις, φίλε μου;
Ό ’Ασθενής. Ξεύρω κ’ έγώ, Ιατρέ μου; Νά, 

δουλεύω οάν βόϊδι άπό τδ πρωί ως τδ βράδυ, τρώ
γω σάν λύκος,τρέχω σάν τδ σκύλο, καί μ 5λα ταΟτα 
τδ βράδυ δέν μπορώ νά κλέίσω μάτι.

Ό Ί α τ ρ ό ς. Χμ I , . . Τότε, φίλε μου, πρέπει 
νά έρωτήσ^ς ίνα κτηνίατρον ·

— Κάτι βλέπω, κόμπο δένεις στδμαντήλι σου;
— Γιά νά θυμηθώ νά ξυπνήσω αύριο τό πρωι είς 

τάς πέντε .

— Καί νομίζεις λοιπόν. Ιατρέ, δτι τό- κάπνισμα 
βλάπτει ;

— Βεβαίως, παρατήρησε τάς καμινάδας· έκείναι 
ποΰ καπνίζουν δλιγώτερον, είναι καί καλλίτερα!.

—· Είς "Αγγλος έταξείδευεν, δτε δ σκύλος του 
έπεσεν είς τήν θάλασσαν, καί άμίσωε φωνάζει πρδς 
Τδν πλοίαρχον νά σταθή τδ άτμόπλοιον, άλλ ου- 
τος τώ άπαντά :,— Αύτδ δέν ήμπορώ νά τδ κάμω διά σκύλους· 
μόνον διά άνθρώπους γίνεται.

Ό άγγλος τότε χωρίς χρονοτριβήν, ρίπτεται 
εΐς τήν θάλασσαν,"φωνάόων:

— Διατάξατε λοιπόν τώρα, νά σταθή’...

Ό Ιατρός τοΰ χωρίου λέγει πρόί τοώε οίκείους.
— Ό άσθενής σας έχει τυφοειδή πτυρετόν καί 

άν δέν άποθάνη, θά μείνη βλάξ.
— Καί πώς τδ ίεϋρετε τούτο, γιατρρέ;
—. Τό ξεύρω. διότι ϊπαθα καί έγώ τήν Ιδίαν 

άσθένειαν.

*Οστΐς ταπεινοΰται χάριν εύγενοϋς σκοπού, 

δεν εκπίπτει ποσώς τής θέσεώς του.

Άν βίλνις νά λάβης καλήν συμβουλήν, μήν 

έρωτήσης τόν φίλον σου, αλλά τόν εχθρόν σου, 

καί βράζε τό εναντίον άφ*  δ,τι σέ συμβουλεύση. 

■ Μάθε προ πάντων νά σιωπα,ς· οςότι ή αρμονία 

του βίου συνίσταται ώς. επί τό πολύ είς τήν 

τέχνην, τον έν κα'.ρφ άρμοοίφ, σιγάν.

Όσφ έμβριθεστερον σκέπτεται ό νοΰς, τόσω 

όλιγώτερον λαλεί ή γλώσσα.

Ή πείρα ηαλ ή σκέ^ις εινε δ,τι τό πΰρ καί 

το αλας εΐς τάς τροφάς μας.

Ό φβονερές άνθρωπος ευχαριστείται, δταν έμ- 

πνέη φθόνον.

Αί τέρψεις όμοιάζουσι τάς τροφές· αί λιτότε- 

pat είνε καί αΐ ώφελιμώτεραι.

9^10
Λόρδος τις έν καταστάσει μέθης διατελών,έφό- 

νευσε τδν ύπηρέτην ξενοδοχείου είς δ είχε κατα-
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* .
λύσει· Φθάνει κατεπτοημένος ό ίενοδόχος καί τώ 
λέγει:

-— Μιλόρδε, ίεύρετέ, δτι έοκοτώοατε τό παιδί;
— At, τί μέ τοΟτο άπαντά Απαθώς δ άγγλος, 

πέρασέ το εις τόν λογαριασμόν μου.

— Μήπως τό ήρωτήσατε, Κυρά μου, τή έπιλέ- 
γει δ υπάλληλος, συγκινηθείς.

®Ε888®
Άνήγγελλον είί ένα επαρχιώτην, δτι ό.έφημέ- 

ριοε τού χωρίου του άπέθανε.
— Μή τδ πιστεύετε, άπήντησεν, έχομεν μαζή 

τακτικήν Αλληλογραφίαν καί άν τοϋ συνέόαινε ένα 
τέτοι© πράγμα, είναι Αδύνατον, Θά μοΰ τώγραφε.
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— Ό κ. Νικ. . . διορισθείς έσχάτως διευθυντής 
Καπνοκοπτηρίου, ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση. δτε 
τόν πλησιάζει νέος τις.

— Σάς παρακαλώ, τώ λέγει, νά μέ προσλάόητε
είς τήν υπηρεσίαν σας, θά μείνητε πολύ ευχαριστη
μένος. ·

— Μά πώς ; τίς είσαι ; δέν σέ γνωρίζω, τώ Α
παντά δ κ. Νικ..

— Καλείτερα. διότι άν μ’έγνωρίέατε...
— Ά, είσαι Απδ τούς επιτηδείους ; . . . ίεύρω ; 

δέν μοΰ κάνεις, παιδί μου, πήγαινε.
— Ά, θέλετε τότε άπδ τούς κουτούς, νά μή 

γνωρίζουν. . καί ύποχωρεΐ ό νέος μειδιών.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ

Μεταίύ δύο νεανίδων.:
— Γιά (δέ, Άνθούλο, αύτήν τήν 

Αρκούδα, δέν σοΰ φαίνεται ήμερη καί 
καλή;

— Ναί, καϋμένή,,κάνει,τήν .ήμερη,.. 
διότι μάς χωρίζει δ φραγμός, Αλλά άν. 
ήτον έλεύθερη, τί θά μδί ί.καμνε I

— Καλά λέγεις, Αγαπητή' μου, τί 
ΰποκρ ισία ! Ώοάν ■ τούς γέρους, νά, 
γιά (δέ πού σοΰ εϊνε όλο προσποίησις 
καί ύστερα;

— Πάμε, πάμε, νά φύγωμεν..·.

'Ενοικιαστής τις παρουσιάσθη είς τδν πρύτανιν 
καί τφ έζήτησεν οίκίαν τινά τοΰ Ιδρύματος, διδομέ- 
νην πρδς ένοίκιον.

— Καί θά δύνασαι σύ νά πληρώνης 3.6οο δραχ. 
κατ’έτος; τδν έρωτά άμφιβάλλων δ πρϋτανις, 

• —Μά, αν είναι διά νά πληρόνω, δέν θά ήρχό-
μην σέ σάς. Κύριε πρύτανι, Ζκοπδς γιά εύκολία. 
Επειτα σάς έφερα καί γράμμα.

— Καί γράμμα ; άπδ ποιον ;
— ’Απδ τδν δήμαρχον. Δέν είμαι έγώ 'ποΰ μοΰ 

έδώβατ€ προχθές ,έπιστολή γιά τδ δήμαρχον, νά 
μοΰ βάλη τδ κορίτσι μου δωρεάν είς τήν 'Εταιρίαν;

— Ά, ναί, καί τώρα ;
— Αί, τώρα δ δήμαρχος θέλει τδ ρουσφέτι του 

πίσω, νά μοΰ ’νοικιάσης τδ σπήτι τον Πανεπιστη
μίου.

Αί έφημερίδες προχθές διέψευσσν τάς Αναγρα- 
φείσαώ δήθεν γενομένας ταραχάς είς τά σύνορα-

— Μά τί διάδολον πλέον, έλεγεν είς Αναγνώ
στης, δτι καί άν γράψουν, τά διαψεύδουν τήν έπι- 
ούσαν. αύταί'αί έφημερίδες ;

— Εύτυχώς, ναί, τφ άπαντά είς παρακείμενος 
ρέπορτερ, ήρείς έίαψανίζομεν δτι κακόν καί δν πρά- 
ίωμεν, ένώ δυστυχώς σείς, δέν τδ πράττετε.

ΤΟΠΙΚΑ

Κυρίία τκ προσέρχεται είς το ταχυδρομείου καί 
ζητεί δ>εκάλεπτον γραμματόσημου.

Ό Επάλληλος τή δίδει J πεντάλεπτα,
—· Δεκάλεπτου, σάς εϊπον, τφ λέγει ή Κυρία.
— Δέν έχω, τή Απαντά δ ύπάλληλσς,
— Μά τί θά κάμω, τί κατάστασις είναι αύτή ; έπι· 

λέγει ή γυνή μετά θυμού.
—· ΤΙ θά κάμετε, ίέρω ’γώ ; άπαντά έκεϊνοο.
— Βάλλετε δύο πεντάλεπτα έπί τού γράμματός 

σας καί είναι τδ ίδιον, τή λέγει τότε Κύριός τις 
παρεμθαίνων.

—■ °Α, καί πώς δέν μοΰ τό λέγει τόσην ώραν I 
άπαντά αντη μετά θυμού, αύτδ το ζώον.

Ωραία τις Κυρία τεσσαρακοντούτίι:, δπως Απο
φυγή τάς ένοχλήσεις παρακειμένου αύτή νεανία·

— Ποιον είναι τδ ύποκοριστικδν τοΰ γάτος ; τδν 
έρωτά.

— Τό γατάκι, τή άπαντά δ νέος εύχαριστημένος. 
.— Τό ύποκοριστικδν τού σκύλος;
— Σκυλάκι, τή Απαντά Αμέσως εύχαριστημένος, 

δτι τό εύρεν.
— Άμ τοΰ κουτός; τόν έρωτά είτα άποτόμως
— Τοΰ κουτός ; .. κουτάκι ; τή Απαντά μετ’ Α

πορίας δμως αύτήν τήν φοράν δ νέος.
—ΑΙ, πήγαινε νή τδ εδρης, δέν είναι αύτό, τώ 

λέγει ή πονηρά Κυρία καί τόν Αφήκεν.

λάτας τήν πρωίαν,ωφελούσα πολύ τόν στόμαχον, 

παρά τή εργατική ιδίως τάςει, παρέχουσα ελαφρό

τητα καί έλευθέραν ενέργειαν εις τήν οιοργάνωσιν.

Είναι περιττόν νά έπαναλάθωμν» αυθις εν

ταύθα τάς περιπτώσεις τής ώφελείας, ών έγέ- 

νέτο πολλάκις πρόξενος είς πολλάς περιστάσεις 

παρα υψηλούς τής Ευρώπης προσώποις.

Ό κ. Παυλίδης έπιθυμών νά συντέλεση καί 

παρ' ήμίν είς μεγαλείτερον κύκλον ώφελείας, 

Ή Οοκολατα Παυλίοου είναι έκ τών θρε-. τήν χρήσιν του ενεργητικού τούτου προϊόντος, 

πτικωτάτων τρο- ' °“f

φών,περιέχυσα πλα

στικός ουσίας, olov 

ύ.ενκωμα καί 

θεοβρωμίνην 

έν άφθονίφ καί τά 

δι’ αναπνοήν καί 

καΰσιν έν τφ όργα- 

νισμφ χρηβιμεύον- 

τα. ’Ενεκα δέ τών 

πολλαπλών προσόν

των της παρέχεται 

ώς έπί τό πολύ ώς 

φάρμακον εις τούς 

έξηντλημένους, είς 

τούς άναρρωνύον- 

τας, είς τούς άπο- 

λέσαντας μεγάλην 

ποσότητα αίματος, 

είς άδυνάτους γυ

ναίκας, είς γέρον

τας καί έν γένει 

καχεκτικούς, ωφε

λούσα πολλάκις' 

πλειότερον ή ό σί

δηρος, ή κίνα, τό 

έλαιο» τοΰ ονίσκου 

κτλ.

Ό ποιών χρήσιν 

τής σοκολάτας πρέ

πει νά δοκιμάζη πώς 
τόν ευχαριστεί χαλλίτερον, οι’ ΰοατος βραζο- καί παρ’ ήμίν τής ώφελιμωτάτης ταύτης βιο- 

μένη ή διά γάλακτος καί οδτω νά τήν μετά- μηχανίας. 

χειρίζεται.

Παρά τοίς Γάλλοις γίνεται χρήσ·.ς τής σοκο-

ΕΡΓΟΣΤΑίΙΟΝ

ΣΟΚΟΑΑΤέΖ W ZmPOHWTlEHS
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΕΝ ΑΝΛΤΟΛ^ 

BPABEYOES ΑΙ’ 20 ΒΡΑΒΕΙΟ 
Δ. Γ. ΠΔΥΛΙΔΟϊ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

___ ύπεβίβασεν έξαιρε- 

Μ| τικώς τήν τιμήν αΰ- 

SB τής είς 4,25 τήν 

Κ|Η όκαν, διά τά, Νο- 
Μ· σοκομεία, θβραπευ- 

jBH τήρια, Έκιπαιδευ- 
Μ| τήρια, τόν Στρα- 

■|| τόν, τό Ναιυτικόν, 

ΜΗ Όρφανοτροιψεΐον , 

|Η| Βρεφοκομείο»,Πτω- 

ΗΗ χοκομείον κλπ. ίνα 

^Μ πάντες δύνανται νά 

ΜΗ πορίζωνται τών «ύ- 

ΗΝ εόγετημάτων τοΰ 

|Μ| θείου τούτου προϊ- 

|^Μ όντος.
ΒΒ Ό X. Παυλίδης 

^Μ διά τής φιλεργίας 

ΜΗ καί δραστηριότήτός 

ΜΜ του κάτασπάς μέ- 

Μ9 γαςβιομήχανος παρ * 

ΜΗ ήμίν καί διά τοΰ 

■Μ Σταυρού τοΰ Σω- 

ΗΜ τήρος τιμηθείς, εΐ- 

ΜΜ άξιος τουντεύ- 

■■ τθεν πολλών έπαί- 

■Μ νων καί συγχαριτη- 

ΗΜ ρίων καί δύναται 

ΗΜ νά κληβή καί εύερ- 

ΗΗ γέτης τοΰ τβίπου διά 
-—-1 τής τελειοποιήσεως

r

τητος και φυσικής ίδιότητοσ είς τήν έκτέλε- 
όιν περιεργοτάτων φαινομένων, είχε δέ και 
τήν τιμήν νά έκθεση τήν ιδιοφυίαν του ταύ
την έσχάτως και ένωπιον τού αύτοκ|ράτορος 
τής Ρωσσίας έν ΛεβαδεΙα, ,όστις τδ'ν άντή- 
μειψε γενναισφρόχως.

Έλπίίομεν, δτι και τδ κοινόν τ?ής πρω- 
τευούσης θά τδν τίμηση διά τής παιρουοίας 
του, διότι είναι ό μόνος Ελλην υπνωτιστής, 
οστις άμιλλδται πρδς τούς καλειτέρους Εύ-

ε.
Ταχυδακτυλουργός, Μαγνητιστής, ·γην«τιστής.

’Αφίκετο έσχάτως ένταΰθα δ κ. Καρύδης, 
οστις πρόκειται νά δύση καί παρ’ήμΤν, άφοϋ· 
περιήλθεν άπασαν τήν ’Ανατολήν, Αίγυπτον 
και Ρωσσίαν, μερικός παραστάσεις, καθ’ άς 
θά έκτελέση τά περιεργοτερα τής ταχυδα
κτυλουργίας καί τού υπνωτισμού νεωτερα 
πειράματα.

Ό κ. Καρύδης είναι Φυσικώς πεπροικι- οστις άμιλλάται πρδς τούς κ< 
σμένος διά μεγάλης έπιτηοειοτητος, λεπτό- ρωπαίους τοιούτους.
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ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΙΪ ΟΜΟΛΟΓΙΏΝ
ΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

Ε. Μελίδης, Διευθυντή;.— X. ’Λνεμογιάννης, 
πρώην έπιθιωρητής τον ΈΙέγχου.

' Γενεχος Επιθεωρητής. *

Δι’ήμών παρέχονται τοίς ήμετέροις συ.δρομη- 
ταΤς αί άκόλουθοι λαχειοφόροι δυολογίαι ήμεδαπαΐ 
καί ίέναι έπί μηνιαίαιο δόσεσιν έκ τοΰ τραπεζιτι
κού καταστήματος Ε. Μελίδη, ώς έέής·
1. Τής ·Εβν. Τραπέζης τής 'Ελλάδας άντΙ 40 

δρ. ή 20 φρ. χρυσών μηνιαίωο
&. Κτηματικής Τραπέζης τής Αίγυπτον άντί 

20 δρ. ή 15 φρ.
S. Σι&ημ. *Ανατολ.  Ρωμυλίας άντ(-ι$ δρ. ή 

ιο φρ. μηνιαίως
4. Πόλεως Παριάίων άντί $ο δρ. ή 20 φρ.
8. Κτηματικής Τραηέζης Γαλλίας άντί 3°

δρ. ή 20 φρ.
β. πόλεως Βρυξελλών άντΙ ίο δρ. ή ιο φρ.
9. Δτώρυγος Παναμά άντΙ ίο δρ ή ίο φρ.

Πδο βουλόμενος δύναται ν' άποστείλη ήμίν τήν 
πρώτην δόσιν καί θά λάθη άμέσως τδ Συμθάλαιον 
καί τδν άριθμδν τής -όμολογίας. ής γίνεται άμέσως 
κάτοχοο τών τόκων χαΐ τής Τύχης αύτής.

Έν περιπτώσει κέρδους ή«Φύσις»λαμδάνε< ι Ο θ)ο.
Συνιστώμεν τοίς ήμετέροις συνδρομηΤαΤς τήν 

προμήθειαν τοιούτων άσφαλών λαχειοφόρων δμο- 
λογιών, καθόσον άκόπως καί άνεπαισθήτως ούτως 
άποκτώβι μετ' δλίγον χρόνον χρηματικόν κέφά- 
λαιον καί δή κληρουμένης τής δμολογίσε, δύναται 
τις άμέσως νά γε(νη πλούσιος, ώς πολλάκις συμ
βαίνει.

ί
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τ.
ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β1. Αίνιγμα.
Τήν κεφαλήν μ’ άν χάσω 
κι’ δσφήν διπλασιάσω 
ένφ ’ρωτώ περί ποσού 
θά γίνω δρος—έωσοϋ 
έν τά δέν μοΰ προσθέσης 
κι έν σίγμα μ αφαιρέσης.

Μίί.Μαγικόν γράμμα.
Δι’άλλαγής ένδς καί τοΰ αύτοϋ γράμματος έκ 

τών κάτωθι λέξεων δι’ άλλου ώσαύτως πάντοτε 
τοΰ ίδίου, μετάτρεψον ταύτας είς άλλος τόσας.

ιι) Βλάχος, 2) βλαστός, 3) βελόνι, όλος, $) 
φάλλαγί, ο) δχλος, j) λίπος, 8) πόλος, φ) χωλός 
καί' ιό) λέων.

SS3. Έρώτηείις.
Τίνος όνόματος συγχρόνου δύναται νά σχήμα- 

τισθή ή άκροστιχίς διά τών άρχικών γραμμάτων, 
τών έίής.

Αρχαίου ποιητοΰ καί στρατηγού 
Πόλεως Αίγυπτου 
Πτερωτού έντόμόυ 
Άνθους εύώδους
Αρχαίου σοφού 
’Αρχαίου βασιλέως 
Αρχαίου ήρωος

Τατιανή Π. Ζαδί.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
15W ΤΕΊΓΧΟΎΖ

4|> Αίνιγμα. = ΤΔ Πάσχα.
Έλυσαν αυτό δ χ. Δημ Καραΐσκος έξ ’Αθηνών,ή 

Δις Νίνα Καλίδου εξ ’Αμφίσσης, αί δεσποινίδες Α
θήνα Δ Αυγερινού-, Τίτη Δ. Αυγερινού, ’Ιφιγένεια Δ, 
Αυγερινού, Νιχ Δ. Αυγερινού έχ Βραΐλας, δ χ Βε- 
νιαμίμ Κουφάχης έχ Πατρών, ό χ, Κυπριανός Σάβ
βας έχ Καΐρου χαι ή Κυρία Ματθίλδη Οΐχονομίδου έχ 
Σύρου.

42- Αίνιγμα. = ΤΔ αβγάν.
"Ελυσαν αυτό δ χ. Π Σαραντάρης έχ Πειραιώς, ή 

Κυρία Ματθίλδη έχ Σύρου, αί Δεσποινίδες 'Αθήνα Δ. 
Αυγερινού, Τιτή Δ. Αυγερινού χαί Ιφιγένεια Δ Αυ
γερινού έχ Βραΐλας, δ χ. Νιχ Δ. Αυγερινός έχ Βραΐ
λας χαι ό χ. Βενιαμίμ Κουφάχης έχ Πατρών.

43- Αίνιγμα. = ΤΔ φίσιον.
"Ελυσαν αυτό δ χ. Δημ. Καραΐσχος έξ ’Αθηνών,ή 

Δίς Νίνα Καλίδου έξ ’Αμφίσσης, δ χ.Κυπριανός Σάβ
βας έχ Καΐρόυ, ή Κυρία ’Ελισάβετ Μανούσου άχ Με
σολογγίου, δ χ. Π Σαραντάρης ίχ Πειραιώς χαί ό. 
μικρός Νιόνιος Λομβαρδός έξ 'Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. Γ Minet-el-Gamh Δελεάριον έλήφθη Συνδρομή 
μηχέτι.—I. Γ. Π. Γ α ρ γα λ ι ά ν ο υ ς. ’Επιστολή 
ελήφθη. Ταχυδρομικώς σας άπηντήσαμεν.—I. Σ. Κύ· 
μ-ην. Σύνδρομα· έληφθησαν. Ευχαρίστοϋμεν. Σχετική 
απόδειξις σας έστάλη.—Κ Π. Σ ι β ί ν-Κ α ν άτ ερ. 
Συνδρομή σας έλήφθη, ’Απόδειξις έοτάλη ΰμϊν.—it. 

μεν.—X. Κ Κ άϊ ρον. Επιστολή σας έλήφθη. Σάς 
άπηντήσαμεν σχετικώς.— X. Κ. Κάϊρον. ’Επιστο
λή ελήφθη. Σας απηντησαμεν.—Π. I Λ ά ρ ι σ σ α ν. 
Δελτάριον έλήφθη. Ζητουμένους αριθμούς σας άπεστεί- 
λαμεν. Η. Σ. Π ει ραιά. Έχερδίσατε τό μέγα 
χρυστάλλινον μελανοδοχείου Αυριον σας αποστέλλεται. 
—Ν Κ. Βώλον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαρι- 
στοϋμεν. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε άπόδειξιν μετ’αριθ- 
^οΰ .λαχείου σας.—Ν Κ Σμύρνην. Συνδρομή σας 
ελήφθη χαί σάς ένεγράψαμεν άπό 1 Ιανουάριου, Τα- 
χυδρομιχώς άποστέλλομεν σειράν φύλλων μετά μιας, 
τύχης (promesse) Κτημ. τραπέζης Αιγύπτου—Π. I. 
Λ ά ρ ι σ σ α ν Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλησαν έκ 
νέου.—0· Σ. Πάτρας. Έλήφθη πρώτη δόσις σας 
πρός αγοράν μιας λαχειοφόρου ομολογίας Έθν. Τρα
πέζης. Έχει καλώς. Ταχυδρομικώς σάς άποστέλλομε» 
τό συμβόλαιον καί τόν αριθμόν της δμολογίας σας.Ευ- 
χόμεθα νά κερδίσήτέ καί έν τοιαύτη περιπτώσει ένθυ- 
μηθεϊτε καί τήν «Φύσιν».—X Ο Καιρό ν. Ήέπι- 
στολή λίαν διασχεδαστική καί ού μοριστική! Έμελε- 
τήσαμεν γραφόμενα σας χαί άπηντήσαμεν έν λεπτο
μερείς εις όλα.—Ε Ε. Βραΐλα ν. Δέν σάς έλησμο- 
νήσαμεν, άλλ ’ ενεχα εϋρεθείσης πληθώρας έργασίας 
μετ’ επιστροφήν έξ Αιγύπτου, έβραδύναμεν ν’ άπαντή- 
σωμεν ®α ευχαριστηθητε άπό γραφόμενα μας καί νέα 
μας χαί θα εχετε ΰλην πρδς ψυχολόγησίν.—Α. Δ. 
Ρόδον. Συνεστημένη επιστολή σας παρεδόθη κατά 
λάθος ύπό ταχυδρομείου πρός Ή χ ώ τού Συρμού, 
ήτις ακόμη δεν μάς παρεδόθη—Σ Κ. Κ ω ν)π ολιν. 
’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς εχετε απάντησιν.—Ν. 
X. Ζ Όλτενίτσαν. Χρήματα έληφθησαν. Εΰχα- 
ριστουμεν.

·> Έν ’Αθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνσταντινίάου *ϋ»
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