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Ό ήγεμών τής Ίουδαίας Πούπλιος Λέντουλος 

σύγχρονος τοΰ Ίησοΰ Χρίστου, έν έπισήμφ αύτοϋ 

επιστολή ιτρός τήν Ρωμαϊκήν Γερουσίαν, περιί- 

γραφε τόν ’ίησοΰν, ώς εξής ·.

«Είνε άνθρωπος αναστήματος μάλλον ύψηλςΰ 

καί κανονικού, μετά σεβαστής θεωρίας, τοιοΰτος 

ώστε οί βλίποντες τον άγαπώσι καί τόν φοβούν

ται έν ταΰτφ.Ή κομή του είνε βαθέος καστα

νού, λεία καί έξικνειται μέχρι των ώμων, έφ'ών 

καταπίπτει κυματίζουσα έν βοστρύχοις. Έν τφ 

μέσφ τής κεφαλής έχει κεχωρισμένην τήν κόμην 

του, κατα τήν συνήθειαν τών Ναζωραίων. Τό 

μέτωπόν του είναι λεπτόν καί λεΐον, τό δέ πρό

σωπόν του άνευ ρυτίδος ώραΐζεται διά λαμπρού 

έρυθροΰ χρώματος.Ή ρίςκαί τό στόμα είσΐ τόσον 

κανονικά, ώστε ούδέν ψεκτόν δύναται νχεύρεθή· 

ό πώγων είνε ούχΐ μακρός, άλλά πυκνός, κατά δε 

τό χρώμα δμοιοςτή κόμη· τό βλέμμα άθώον καί 

διαπεραστικόν, οί οφθαλμοί του γαλανοί, καθα

ροί. Ελέγχων είνε τρομερός, νουθετών φιλόφρων 

καί ήδύλογος' έν τή συνδιαλέξει του ευχάριστος, 

άλλα σοβαρός. ΟύδεΙς ένθυμεΐται αύτόν ποτέ γε- 

λώντα, αλλά πολλοί είδον αυτόν πολλάκις κλαί- 

οντα.Ή ίσομετρία τοϋ σώματός του είνε ίξαι- 

ρετική· αί χειρ*?  καί οί βραχίονές του είνε αξιο

παρατήρητοι διά τήν άκραν αυτών λεπτότητα. 

Όμιλών, είναι πρφος, μετριόφρων καί σοφός. Ό 

Χριστός έν έπιλόγφ είνε άνθρωπος, δστις δια τήν 

σπάνιάν αΰτοΰ καλλονήν, υπερβαίνει τά τέκνα 

τών ανθρώπων».

Είναι αύθεντικώτβτον καΐ έκτος πόσης αμφι

σβητήσεις, καθόσον ευρεθη έν περγαμηνή μεταξύ 

έτίρων έπισήμων εγγράφων έν τή Ρωμαϊκή βι

βλιοθήκη, περιβεβλημένον τά αύτοκρατορικά τών 

Καισάρων σήματα*  άποφαίνεται δέ κατηγορημα- 

. τικώς καί μετ’ άξιοθαυμάστου όντως άφελείας, 

διά τήν σπανίαν Αύτοϋ καλλονήν. Τό υπέργειου 

εκείνο κάλλος τοΰ θείου σώματος τοΰ Σωτήρος 

είνε άπόοειξις τής θείας Αύτοϋ Φύσεως, τής θεό- 

τητος Αύτοϋ, διότι έν τή έπισήμφ εκείνη περι

γραφή ή εΐκών. τοΰ Σωτήρος παρίσταται έν άφ- 

θίτω δόξη καί λαμπρότητι, ούσα απαύγασμα τοΰ 

Ούρανίου Πατρός*  εις σώμα δ‘ούτως έξόχως, 

θεΐον, δέν ήτο δυνατόν ή νά οίκή καί γνχή άπο- 

Λίπως άεΐα κατά τόΧωκράτειον απόφθεγμα βοία- 
ή μορφή, τοιάδε xai ή ψυχή».

« Ό θεός ένεφανίσθη έν σαρκί, λέγει ό Μέ- 

γας Ναπολέων, ή δέ έμφάνησίς Του είνε μυστή

ριον, οπερ ούτε λόγος, ούτε διάνοια δύναται νά 

συλλαβή. Άλλ’ άφοΰ όθεός έλάλησε, πρέπει νά 

πιστεύσωμεν εις Αύτόν. Τό Ευαγγελίου, έμπερι- 

έχει άρετάς, αΐτινες έπενεργοϋσι οραστηρίως έπι 

τής διανοίας τοϋ ανθρώπου καΐ θέλγουσι τήνκαρ- 

δίαν αύτοϋ. Αισθάνεται τις μελετών αύτό δ,τι 

αισθάνεται 0 έξέτάζων μετ ’ έκστάσιως τόν ούρα- 

νόν.Δέν είνε απλώς βιβλίου, άλλ' άλήθειαζώσα, 

ενεργούσα μετά δυνάμιως, ήτις καταβάλλει παν 

πρόσκομμα, εγειρόμενου κατά τής έξαπλώσεως 

αύτοϋ. Ό Χριστός διδάσκει σαφώς, μή διστάζων 

ποσώς είς τήν διδασκαλίαν Του, καί ή μικρότερα 

διαβεβαίωσες Αύτοϋ έκφερεται διά τοσαύτης άπλο- 

ικότητος, ώστε συγκινεϊ και τόν απαίδευτου και 

τόν πεπαιδευμένον, άρκεΐ μόνον έπι μακρόν νά 

έπιστήση τις τήν προσοχήν του. Ούδαμοΰ άλλα- 

χοΰ εΰρίσκιται τοιαύτη σειρά ωραίων ιδεών κοί 

ηθικών άποφθεγμάτων, Λτινα έμποιοϋσιν είς τήν 

καρδίαν ήμών το αύτό αίσθημα, τό όποιον αισθά

νεται τις θεωρών τό άπέραντον χάος τοΰ περι- 

λάμποντος έν ώραίφ θερινή έσπέρφ ουρανού, συνο- 

δευομένου ύφ ’ δλης τής λεγεώνος τών αστέρων. Ή 

ψυχή άπαξ γευθεϊσα τής καλλονής τοΰ Εύαγγελίου 

κατακυριεύεται έξ ολοκλήρου.Ήθελεν είσθαι αδύ

νατον νά πιστεύσωμεν, δτι υπάρχει ό αληθής 

θεός, εάν ήδύνατο απλούς άνθρωπος νά κατανο— 

ήση καΐ πραγματοποιήσει μετά τελείας έπιτυχίας 

τό γιγαντιαϊον σχέδιόν Του, σφετεριζόμενος ;ό 

ονομα Αύτοϋ. *0  Ιησούς εινε ό μόνος, δστις έτόλ- 

μησε τούτο. Ή Ιστορία ούδέν αναφέρει πρόσωπόν,
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άντιποίούμενον τού τίτλου τής θεότητος. Ή δέ 

μυθολογία ούδαμοΰ διαβεβα'.οϊ, δτι ό Ζεύς καί οί 

άλλοι θεοί άπεθέωσαν αύτοΐ «αυτούς, άλλα του

ναντίον, δτι οί απόγονοι τούς άπεθέωσαν, άλλως 

θά ήτο έκ μέρους αυτών ύψίστητών αλαζονειών, 

καί ύπερβολή παραλογισμοΰ. Ό Αλέξανδρος έ· 

τόλμησε να καλέση «αυτόν υιόν τού Διός, πλήν 

απασα ή ’Ελλάς έμυκτήρισε την αλαζονείαν του 

■ναύτην" ομοίως καί ή άποθίωσις τών Ρωμαίων 

αύτοκρατόρων, δεν υπήρξε λόγου άξία παρά τοΐς 

Ρωμαίοις. *0  Μωάμεθ καί ό ΚονφούκιΟς άπλώς 

«κήρυξαν εαυτούς μεσίτας τοΰ θεού,ή θεά Εγίρα 

τού Νουμά, ήτον άπλώς προσωποποίησες έμπνεύ- 

σεως, άντληθείσης εν ταις έρημίαις τών δασών, 

6 δέ θεός τών Βραχμάνων είνε άνακαίνισίς τις 

ψυχολογική. Πώς λοιπόν εΐς’Ιουδαΐος, τοΰ οποίου 

ή ιστορική ΰπαρξις είνε ή μάλλον επιβεβαιωμένη 

και έξησφαλισμένη, παρουσιάζεται αυτός μόνον 

<ίς τον κόσμον ώ; θεός, ώς τό έξοχώτατον πάν

των ’Ον καί Πλάστης τοΰ Παντός ; Επισύρει 

εΐς εαυτόν πάσαν λατρείαν καί ανεγείρει ΐδίαις 

αύτοΰ χερσί την θρησκείαν Του. Έκθαμβούταί τις 

είς τά κατορθώματα τοΰ Αλεξάνδρου, καί όμως 

ιδού κατακτητής, δστις ένόνεε έν αύτφ όλόκλη- 

ρον την ανθρωπότητα. Όντως θαύμα! Κατόρθω

σε ν ο,τι ό ’Αλέξανδρος, ό Καϊσαρ, ο ’Αννίβας, 

ό Λουδοβίκος ΙΔ'. έν δλη τη ευφυΐα αυτών δέν 

κατόρθωσαν.Ούτοι κατέκτησανδλον τόν κόσμον, 

άλλα δέν κατόρθωσαν να εχωσι μηδ ’ ένα φίλον { 

Αυτός ήναψε τό πΰρ τής αγάπης, ήτις προξενεί 

τόν θάνατον τοΰ εγωισμού καί' υπερτερεί πάσαν 
αίλην αγάπην. Οί θεμελιωταί τών θρησκειών 

δέν έσχον ποτέ την ιδέαν τής μυστηριώδους ταύ- 

της λεξεως,ήτις εινε ή ουσία τοΰ Χριστιανισμού, 

υπό τό καλόν όνομα τής πρδς τόν πλησίον αγά

πης. ‘Ωστε τό μεγαλείτερον θαύμα τοΰ Χριστού 

αναντίρρητος εινε ή βασιλεία τής αγάπης. Αυτός 

μόνος κατόρθωσε νά άνυψώση την καρδίαν τοΰ 

ανθρώπου μέχρι τοΰ αοράτου, έως συντέλειας 

τών αιώνων. Αυτός μόνος έδημιούργησε δεσμόν 

μεταξύ ουρανού και γης. Πάντες οί πιστεύοντες 

έν είλικρινείφ, αισθάνονται την άξιοθαύμαστον 

ταύτην αγάπην, αγάπην ύπεράνθρωπον, αγάπην 

θείαν φαινόμενου υπέρ τήν άνθρωπίνην διάνοιαν 

καί άντίληψιν, ίερον πΰρ μετακομισβέν έκ τοΰ 

ουρανού επί τής γής διά τού νέου τούτου Προ- 

μηθέως, τοΰ οποίου ό Χρόνος, ό μέγας ούτος 

πανδαμάτωρ καί ΐκμηδενιστής δέν ήδυνήθη μήτε 

νά φθείρη μήτε νά περιστείλη την διάρκειαν του, 

τοΰθ*  δπερ εγώ ό Ναπολέων, θαυμάζω ύπέρ παν 

άλλο, διότι άποδεικνύει σαφώς τήν θεότητα τού 

Χριστού.»

Ήοη ίδωμεν τί λέγουσιν οί πολέμιοι Αύτοΰ

καί δή ό Στράους καί ό Ρενάν.

Ό Στράους έν τφ συγγράμματι αύτοΰ περί

τού’ βίου τοΰ ’Ιησού αποδέχεται, δτι έν τη θρη

σκευτική καί ηθική τοΰ Ευαγγελίου διδασκαλία

έγκειται ή απόλυτος δοξάζει,δτι
τά έν αύτφ γεγονότα καί τά περί τοΰ προσώπου 

τού ’Ιησού ιστορούμενα εΐσί μυθολογικά καί ιστο

ρικά διηγήματα !

« Ό Χριστός,γράφει ούτος, δεν είνε προσωπική 

ΰπαρξις, άλλ’ ιδέα, ή ιδέα τούτέστι τής άνθρω- 

πότητος,παραχθεϊσα διά τής ένώσεως του σώμα

τος καί τόν πνεύματος, κατά τήν άνέλιξιν τοΰ 

παντός. Τό ανθρώπινον γένος εινε ό θεός,λαβών 

τήν μορφήν ανθρώπου καί έκδηλούμενος έν τή 

συνειοήσει .αυτού, γενόμενος καί αποθνήσκω·/ και 

εγειρόμενος καί άναβαίνων είς τόν ουρανόν. Τήν 

ύπό τοΰ Ευαγγελίου παριστανομένην ιδέαν ύπό 

τό σύμβολον τοΰ Χριστού, πρέπει βεβαίως νά 

λατρεύωμεν, διότι παν τό έξοχον καί υψηλόν 

εινε θειον, ό δέ Χριστός τού Ευαγγελίου είνε ή 

κατ’ έξαίρεσιν τοΰ θεού ένανθρώπησις, χαρακτη- 

ρισθεΐσα όρθώς ύπό τών Ευαγγελιστών ώς απαύ

γασμα τοΰ Ουρανίου Πατρός. Σύμβολον αληθώς 

έξαίσιον, περικαλύπτον τόν ιδεώδη Ίησοΰν,άλλά 

τόν Ναζωραίον τής Ίουδαίας εγώ δέν γνωρίζω.»

Βεβαίως δέν δύναται νά ύπαρξη βαρύτερου 

αμάρτημα τής κατά τής αλήθειας άντιστάσεως, 

ούδέν άλλο οΰσης ή ανταρσίας κατά τών πνευ

ματικών πεποιθήσεων, διά τούτο εν τη οευτέρφ 

έκδόσει τοΰ συγγράμματός του ό Στράους αναι

ρεί εαυτόν. « Έθυσίασα, έλεγε, τά Χριστιανικά 

δόγματα, συνέτριψα τάς πέτρας τοΰ σκανδάλου, 

άλλ ’ ουδέποτε άπεμάκρυνα έπό τής καρδίας μου 

τόν Ίησούν. · Ούδείς θά έχη τό δικαίωμα καί 

ούδείς ποτέ θά λάβη τήν θράσύτητα, νά τεθη 

πλησίον τοΰ Ιησού έν τη σφαίρφ τής θρησκευ

τικής ιδέας.... Ούτε έν ταΐς ήμέραιςμας ούτε έν

τφμέλλοντι ή θρησκευτική πρόοδος δύναται έστω 

καί πόρρωθεν νά όδηγήση τήν άνθρωπότητα πέραν 

τήςγιγαντιαίας προόδου, είς ήν ώδηγήθη ύπό τοΰ 

Ιησού.»

Ό οέ Ρενάν, έν τφ συγγράμματι αύτοΰ 

«Βίος τοΰ ‘Ιησού» γράφει: «’Ο ’Ιησούς «στερη

μένος πάσης έπιστημονικής καί άνθρωπίνης σο

φίας, χωρικός απλοϊκός καί τέκτων είς οικογέ

νειαν έργατικήν άνήκων, κατ’ ούδέν διέφερε τών 

λοιπών κατοίκων τής κωμοπόλεως, έν ή έγεννήθη 

μηδεμίαν δ’ είχε γνώσιν περί τών τοΰ κόσμου, 

περί τού Ρωμαϊκού πολιτισμού .καί περί τής 

Ελληνικής έπιστήμης». Παρακατιόν δέ :

, « Ή τελειοτάτη συνείδησις τού θεού έπί τής 

Ι^ής ύπήρξεν ή τού Ναζωραίου ’Ιησού.» «Μέγας 

ύπήρξεν ό Ιησούς έν λόγοις καί ίργοις. Έν τφ 

προσώπφ τοΰ ’Ιησού συνεκεντρώθη πάν αγαθόν 

καί υψηλόν έν τή φύσει.» «Είς τό ύψος καί τήν 

τελειότητα τής έπί τοΰ Όρους διδαχής ούοέμί® 

ύπερυψώθη ανθρώπινη διάνοια.» α Ό Ίησοΰς έ- 

δημιούργησε τόν ούρανον τών αγνών ψυχών, τήν 

αγιότητα τής αληθούς ζωής έν τφ θεφ καί τή*  

απόλυτον ελευθερίαν ματαίως έκζητουμένην έν T? 

ανθρώπινη κοινωνία.»

f Η ΦΥΕΙΣ
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ΙΙόθεν αί αντιφάσεις αύται: Πώς ό απλοϊκός 
χωρικό; καί τέκτων τής Ίουδαίας, ό μηδεμίαν 
ε’χων γνώσιν τών του κόσμου, ό άσημο: καί ό 
άσοφος, κατά τόν Ρενάν, έπετέλεσε τοσαΰτα 
θαύματα, κατά τήν ομολογίαν τοΰ αΰτοΰ Ρενάν,

Ο ΣΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
[Εΐχών Αντωνίου Dietrich)

θρησκευτικής καί πνευματικής άναγεννήσεως έν 

τφ κόσμω ; Άνομολογεΐ δτι ό Ίησοΰς «θεμε

λίωσε τήν θρησκείαν τής άνθρωπότητος, ώς ό 

Σωκράτης τήν φιλοσοφίαν καί ό Αριστοτέλης 

τήν επιστήμην.» «Jesus a fonde la religion
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dans 1’humanite, comme Socrate y a fonde 

la philosophie, comme Aristote y a fonde 

Jascience. (Vie de Jesus σελ. 46).

Είς πάντα τά θρησκευτικά έργα τοΰ Ρενάν, 

παρατηρεΐται τό αντιφατικόν καί εύμετάτρεπτον 

τοΰ πνεύμ.ατός του,. κυμαινομένου μεταξύ πί— 

στεως καί απιστίας, άλλ ’ άπό καιρού εΐς καιρόν 

φαειναί εκλάμψεις άπήστραπτον εις τήν συγκε- 

χυμένην διάνοιάν του καί ώοήγουν αυτόν προς τό 

σημεϊον τής αιωνίου αλήθειας. Άπόδειξις οέ τού-
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του έστω ό εξοχΟ; αυτού επίλογος προ; τον Ίη- 
σούν θνήσκοντα έπΙ τοΰ Σταυρού, τόν όποιον χά- 
ριν τών αναγνωστών ημών παραθέτομεν ένταύθα. 
« Άναπαόθητι ήδη έν τή δόξη Σου «υγενής Μυ
σταγωγώ. Τό έργον Σου, συνεπληρώθη,ή Θεότης 
Σου καδ’.δρύθη. Μή φοβού, δτι τό οικοδόμημά 
Σου δύναται νά σαλευθή έκ πλημμελείας τινάς. 
Τοϋ λοιπού ύπεράνω πάσης προσβολής θά έπι- 
βλεπης από τοϋ 'ύψους τής θείας ειρήνης έπί τών 
άτελευτήτων καί απείρων συνεπειών τών έργων 
Σου. Άντι τών στιγμιαίων οδυνών, αΐτινες ούτε 
καν έθιξαν τό ύψος τοϋ πνεύματός Σου, έκέκτησο 
τήν ενδοξοτεραν αθανασίαν. Έπι μυριάδας ετών 
ό κόσμος θά εγείρεται έπί τφ όνόματί Σου. Λά- 
βαρον τών διαμφισβητήσεων ημών, σΰ έση το 
σημεΐον περί δ σπουοαΐαι προμηνύονται διαμάχαι. 
Μυριάκις πλειότερον ζών καί μυριάκις πλειότε- 
ρον άγαπώμενος μετά θάνατον ή κατά τάς ημέ
ρας τής έν τφ κόσμφ παρουσίας Σου, έγένεσο 
έπί τοσοΰτον ό ακρογωνιαίος λίθο; τής άνθρωπό- 
τητος, ώστε θά διεσαλεόοντο τοΰ κόσμου τά θε
μέλια, έν ή αν ήμέρφ έξελειπε τό όνομά Σου 
από τής γής. Μεταξύ Σοΰ και τοΰ θεοΰ ούοε- 
μία πλέον διάκρισις. Νικήσας τόν θάνατον τε
λείως, λάβε τήν κατοχήν τής βασιλείας Σου,εις 
ήν αιώνων λατρευταί θά Σε άκολουθήσωσι διά 
τής βασιλικής όδοϋ, ήν ήτοίμασας.»

Τοιαΰτα περί Ίησοΰ έγραψαν οί σπουδαίοι 
τών φιλοσόφων. Φ. Π.

Ο HAIOS
HSIH ΚΑΙ ΓΚΟΓΡΑΏΚΒ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος)
® βί^χή· δϊΙλαΜ ή άρδευσις τής γής, α

παραίτητόν καί αυτή στοιχεΐον είς τήν δια- 
τήρησιν τής ζωής, είναι επίσης· έτέρα συνέ
πεια τής ηλιακής θερμότητος. Τά ΰδατα τής 
θαλάσσης, τών ποταμών, λιμνών καί ρυά- 
κων καί οσα διαβρέχουσι τό ήμέτερον έδαφος, 
ήάπορρέουσιν έκ τών φυτικών ούσιών, μετα
βάλλονται βραδέως είς ατμούς διά τής ένερ- 
γείας τής θερμότητος τοΰ Ήλίου, μετασχη
ματιζόμενα ειτα είς νέφη και αοράτους ύδα- 
τμούς, οίτινες, πλέοντες έν τώ κόλπω τής 
άτμοσφαίρας ψύχονται μετά τήν δύσιν τού 
Ήλίου και έπαναπίπτουσιν είς τήν γήν, έν 
σχήμνι πάχνης, ομίχλης καί βροχής. Έάν 
δέ ή ψύξις αΰτη τού ύδατμοϋ είναι πυκνο- 
τέρα, μεταβάλλονται είς χιόνα, δηλαδή είς 
πεπηγός ύδωρ. ’Ακριβώς διά τούτο συσσω
ρεύονται ιδίως έπι τών κορυφών τών ο:εων 
αί χιόνες, καθόσον ή θερμοκρασία έκεΐ είναι 
πάντοτε υψηλή.

Τά έκ τών ποταμών καί όρέων κατέρχΑ^^ 
μένα καί πρός τούς ωκεανούς διήκοντα 
τα, εξατμίζονται έκ νέου διά τής έπενέρ-ύΟ 
γειας τής θερμότητος τοϋ Ήλίου καί μετώ, 4 
σχηματίζονται πάλιν είς νέφη καί ύδατμούς·; 
οΰτω δέ ή συνεχής αυτή μεταβολή καί άοιά-ώΜί 
κοπος κυκλοφορία τών ύδάτων από τής γής ' 
είς τήν άτμοσφαϊραν καί τάνάπαλιν, ήτις ©ϋ- 
δένα άλλον σκοπόν εχει ή τήν έπανειλημ. 
μένην άρδευσιν τής έπιφανείας της γής, εφ. 
ναι φαινόμενου άξιοπαρατήρητον καί απα
ραίτητον πρόςτήν ένάσκησιν τής ένοργάνου ·ί 
ζωής έπί τής σφαίρας μας. .

Αί κινήσεις τής μαγνητικής βελόνης είναι 
έπίσης αποτέλεσμα της φυσικής έπενεργείας i 
τού Ήλίου· έάν δέ παραδεχθώμεν τόν όρμ 
σμόν τοΰ Άμπέρον, τά διατρέχοντα τήν ήμε- 
τέραν σφαίραν μαγνητικά ρεύματα, ούδέν 5 
άλλο είναι ή θ ε ρ μ ο-ή λ ε κ τ ρ ι κ ά ρεύματα^ 
άπορρέο'ντα έκ τής άνίσου διανομής τήςθερ. 
μότητος έπί τής έπιφανείας τής γής.

Ώς κύριος παράγων 'τών φυσικών δυνά- 
μεων, άφ' ετέρου ΰ Ήλιος, είναι καί ό πολύ-. 
τιμώτερος πράκτωρ τών χημικών δυνάμεων 
καί ακριβώς έπί τοΰ κεφαλαίου τούτου εχει 
τό μέγιστον μέρος έπί τών ποικίλων φυσικών . ) 
φαινομένων, καθόσον τό φώς καί ή θερμότη^ν®^ 
αύτοϋ- προσδιορίζουσι τάς σημαντικωτέράΟ^ί 
τών χημικών ένεργειών εις τήν γένεσιν, λει-?8 
τουργίαν καί διατήρησιν τής τε φυτικής καί’ 
ζωικής ζωής. Έάν δέν ύπ^ρχεν ό Ήλιος, 
αυτή θά έξέλιπεν έκ τής γηϊνης σφαίρας. Η 
ζωή επομένως είναι θυγάτηρ τοΰ Ήλιου καί·' 
έν όλίγοις θά διατυπωσωμεν ένταΰθα καί ταί- 
έπι τού ζητήματος τούτου ιδέας μας. <';

Ή λειτουργία τής φωτογραψήσεως , θβ 
----—·ιεύση ήμΐν πρός κατανοιφβιν τής επε- - 
νεργείας τοΰ φωτός τοϋ Ήλίου είς τάςποι-*·  
κίλας χημικός γ -; .
έν τώ φυτικώ βασιλείω καΓ κατ' άκο/,ουθιαν

Καί όντως τί είναι ή φωτογραφία

νοησιμεύση ήμΐν πρός κατανοιφβιν τής έπε- 
νεργειας τοΰ φωτός τοϋ Ή?.ίο·.' 
κίλας χημικός ένεργείας, τάς συντελουμενας 

καί έν τώ όργανικώ.
r ■ · ‘ · ■'

τι συνίσταται τό περίεργον φαινομενον της 
άποτυπώσεως 
τού φωτός, έπί τεμαχίου χάρτου ; 
βρέξωμεν ύαλον ή χάρτην διά χλωρψύχου ή 
ίωδούχου άργύρου καί θέσωμεν αύτόν ειί 
τήν εστίαν φακού σκοτεινού τίνος δωματίου 
(φωτογραφική; μηχανής) καί έριρρίψωμ^εΛ 
τοΰ χάρτου τούτου, όν διαβρεχομεν οι υ 
'τος, τήν έπί τού φακού σχηματιζομενην at- 
κόνα, τά μέν φωτεινά μέρη θ ’ αποσυνθέσω^ 
τό άογυοοϋ'/cv άλας και θάρεταβάλωσιν «υ 
είς ίωειδές ή μέλαν χρώμα, τα δέ ίΐ
μέρη τής είκόχος δέν θ ’ άλοιώοωσιν ou&?*«^  
τό έπί τού χάρτου άργυροΰχον αλας κα 
μείνωσι λευκά. Οΰτω δια τής επενεργώ
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:.ί·2-‘-ι καί εις

είκόνος, σχηματισμένης ύπό
■ -------- Έάν διά-•·· ■ τ.

θέσωμεν αύτόν είς

f
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συνθέτη πολλά άλλα σώ-
τινι

τοϋ φωτός έπί τοϋ ίωδούχου άογύρου, άπο- 
τυποΰται διά χημικής ένεργείας τού ήλίου ή 

ι είκων, ήτις ειτα οι άλλων τεχνητών χημι- 
|κών μέσων στερεούται έπί τού χάρτου αυτού 
' ή τής ΰέλου.

"Απαντα τά άργυρονχα άλατα εκτιθέμενα 
: είς τήν έπίρροιαν τοΰ φωτός, ύπέκεινται είς 

ανάλογου άποσύνθεσιν, ώς καί αί συνθέσεις 
ί τού χρυσού, τής πλατίνης, τοΰ κοβαλτίου 

κτλ. Αλλά τό φώς τοΰ Ήλίου έχει καί έτέ- 
ραν ιδιότητα, νά ι 
ματα. Άναμίέατε,. έν παραδείγματι, έν 
φιαλιδίω ύδμογόνον καί χλώριον έν ίση πο- 
σότητι καί εκθέσατε είς τόν Ήλιον. Θ ' άπο- 
τελεσθή άμέσως χλωρυδρικόν οξύ μετά παρα
γωγής μεγάλης θερμότητος. Έάν δέ έκσφεν- 
δονίσητε τό φιαλίδιον μετά τήν ενωσιν τών 
δύο αύτών ούσιών, πρός τόν ήλιον, θά έκ- 
ραγή τούτο μετά ισχυρού κρότου, μόλις φθάση 
είς τό ύπό τοϋ ήλιου φωτιζόμενου μέρος.

Μία έκ τών σπουδαιοτέμων νεωτέρων άνα- 
καλύψεων είναι ή άναγνωριοις τής πραγμα- 
τοποιήσεως τής αναπνοής τών φυτών διά τής 
αμέσου παρουσίας καί έπενεργειας τού φωτός 
τού ήλίου, δηλαδή ή άποσύνθεσις τοΰ άν- 
θρακικοΰ οξέος, τοϋ κυκλοφοροϋντος έν ταϊς 
ίναις τών φυτών καί οπερ έλήφθη έκ τού 
έδάφους διά τών ριζών, δέν έκτελεϊται είμι, 
όπόταν τά φυτά εϊοίν εκτεθειμένα είς τόν 
Ήλ.ον,

Περί τής άληθείας τοΰ πράγματος δυνά
μεθα νά έκτελέσωμεν τό ακόλουθον πείραμα. 
Έάν.θέσωμεν έντός ύελίνου κυπέλλου, πλή
ρους ύδατος, μερικά φύλλα πράσινα καί έκ- 
θέσωμεν εις τόν Ήλιον, θά ίδωμεν είς τό 
τέλος τής ημέρας τό άνώτερον μέρος τής 
ύέλου πλήρες αερίου, ήτοι καθαρού οξυγό
νου, προερχομένου έκ τής αναπνοής τών φύλ
λων. Οΰτω διά τών φυτών, άποδίδεται είς 
τήν άτμοσφαϊραν τό όξυγόνον, δπερ αΰτη 
άπόλλυσι διά τής άναπνοής τούναντίον τών 
ζώων, άτινα άφαγοΰσιν έκ τής άτμοσφαίρας, 
άναπνέοντα, |ΐεγαλην ποσότητα αύτοϋ. Έάν 
τό φώς τοϋ Ηλιου έκλείψη, τά φυτά άπο
πνέουσι μόνον ανθρακικόν οξύ καί διά τόν 
λόγον τούτον όσα φυτά διατηρούνται έν τώ 
σκότει, καθίστανται ώχρά και άχρωμα.

Ό κ. Boussingault, δστις κατέγινε πολύ 
είς τήν φυτολογίαν, άνεγνώρισεν, ότι τά δια- 
βιοϋντα φυτά έν τώ άπολύτω σκότει, δέν 
αποπέμπουοιν όξυγόνον καί δτι μόνον άν- 
θρακικόν όξυ ή άναπνοή των παρέχει, ώς τά 
ζώα. Επομένως καταναλίσκουσι τήν ίδιαν 
αύτών θρεπτικήν ούσίαν μέχρις έξαντλήσεως, 
δτε άποθνήσκουσι. Μή ΰπάρχοντος τοϋ ήλιου, 
δέν προμηθεύονται όξύγόνον έκ τοϋ έδάφους 
διά τών ριζών των, επομένως διά νά ζήοω- 

σιν, άποπνέουσι τό έν έαυτοΐς ύπαρχον αν
θρακικόν οξύ.

Φύλλα, άνθη, καρποί κτλ. ούδέν άλλο εί
ναι, λέγει ό γερμανός φυσιολόγος Moles- 
chott, ή «όντα ΰφασμένα έξάέρος διάτοΰ φω
τός. » = ·< 'Οσάκις παρατηρούμεν, έπιλέγει ό 
αύτός φυσιολόγος, τά λαμπρά χρώματα τών 
άνθέων, τό γλυκύτατου αυτών άρωμα, γεν
νά ήπιαν τινα εύχαρίστησιν έν τή ποιητική 
ψυχή, ήτις ύπνώττει εσωθι ημών, συνεπώς 
τό φώς αύτό τού ήλιου πάλιν είναι ό γονεύς 
τοΰ τε χρώματος καί τοΰ αρώματος.»

Ή τοΰ Ήλιου άρα έπιρροή έπί τών φυ
τών είναι σημαντικωτάτη πηγή τής ζωής καί 
άνευ αύτοϋ ούδέν έπί τής γής φυτόν θά διε- 
τηρεΓτο. Όπου δέ κυριαρχεί τό ψύχος καί ή 
έλλειψις τού φωτός, φυτική ζωή δέν ύπάρχει. 
Τούναντίον έν Βρασίλία, έν τή ένδον ’Α
φρική τοΰ ισημερινού,εΐςτά έσω τροπικά μέρη 
τών Ινδιών, εύρίσκονται τά άφθονώτερα και 
περιφημότερα φυτά.

Τό φώς και ή θερμότης τού Ήλιου, α'ι'τι- 
νες τοσοΰτον ένεργόν μέρος λαμβάνουσιν είς 
τήν άνάπτυξιν και διατήρησιν τού φυτικού 
βασιλείου, έξασκοΰοιν ομοίως τήν αύτήν επιρ
ροήν καί έπί τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου.

Εάν λάβωμεν ύπ’δψιν, οτι τά φυτά εί- 
σίν άπαραιτητα είς διατροφήν πλείστων ζώων, 
ότι ή δημιουργία τών φυτών κατ’ ανάγκην 
προηγήθη τής τών ζώων, άφοΰ ταΰτα τρέ
φονται δι ’ εκείνων καί οτι τά ζώα θά έξηφα- 
νίζοντο έκ τής γής, έάν τά. φυτά έπαυον ύ- 
παρχοντα, θά άνεγνωρίζομεν έν τέλει, ότι τά 
ζώα κατάγονται, μολονότι έμμέσως, έκ τής 
δυνάμεως τού Ήλίου όπως καί αύτά τά φυτά.

Έν τουτοίς δυνάμεθα ν ’ άποδείέωμεν, ότι 
ή ένέργεια τοΰ Ήλίου είναι αμέσως καί άνευ 
ούδενός διαμέσου απαραίτητος εις τήν δια- 
τήρησιν τής ζωής τών ζώων. Και όντως τό 
φώς καί ή θερμότης τοΰ ήλίου δέν έξάσκοϋ- 
σιν απεριόριστον έπιρροήν έπί τής. ύγείας 
τών τε ζώων καί τών άνθρώπων; Ούδείς άν
θρωπος, στερούμενος τής ήλιακής θερμότη
τος, δύναται νά ζήση. Ό Maleschott έπιβε- 
βαιοϊ, ότι ή ποσότης >τοΰ ύπό τίνος ζώου 
αποπνεόμενου ανθρακικού οξέος αύέάνει μετά 
τής έντασεως τοΰ ημερησίου φωτός καί ότι 
τούναντίον έλαττοΰται μέχρι τού ελάχιστου 
έν άπολύτω σκότει. Ό οέ κ. Tyndall λέγει, 
ότι πάσα γηίνη δύναμις απορρέει έκ τού 
Ήλίου, )(ωρίς οέ νά λάβωμεν ύπ ’ οψει τάς 
ήφαιστειωδεις έκκρήξεις, τάς παλίρροιας κτλ. 
πάσα έπι τής έπιφανείας τής Γής έέασκου- 
μενη μηχανική κίνησίς, έκάστη δυναμική έκ- 
οήλωσις, οργανική καί ανόργανος, ζωική ή 
φυσική, κατάγεται έκ τοϋ Ήλίου. Καί ή μέν 
θερμότης αύτοϋ διατηρεί τήν θάλασσαν έν

»
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ύγρά καταστάσει καί τήν ατμόσφαιραν έν άε- 
ρωοει, διά δέ τής μηχανικής ιδιότητάς του 
προξενεί τάς τρικυμίας καί τούς άνέμονς. Ό 
κεραυνός καί αί άστραπαί ούδέν άλλο εϊσίν 
ή έκδήλωσις τής δυνάμεως του. "Ο,τι δή- 
πο'.ε δέ πύρ καΐον καί φλόζ άστράπτουσα, 
έχουσι βάοιν φώς τι καί θερμότητα, προελ- 
θούααν τό πρώτον έκ τοΰ Ηλιου. Ό "Η
λιος μάς πλησιάζει διά τής θερμότητός του 
καί μάς άψινει πάλιν διά ταύτης, άλλά μετα
ξύ τής άφΐίεως καί τής άναχωρήσεως ποικίλ
λεται ή δύναμις καί ενέργεια της.

Έν τή χρήσει τών λέξεων θερμότης 
καί ζωή υπάρχει στενή τις συνάφεια, είδος 
συνωνυμίας καί άν προσέξωμεν είς τάς εκ
φράσεις ό άνθρωπος έπάγωσε, κατε- 
λήφθη ύπό θανάσιμου ψυχρότητος, 
κτλ. ούδέν άλλο θέλομεν νά είπωμεν ή ότι ή 
θερμότης έέέλιπεν άπό τό σώμα, δηλαδή ή 
ζωή καί συνεπώς έπήλθεν ό θάνατος. Άρα 
θερμότης καί ζωή είναι έν καί τό αύτό· πό- 
θενδέ προέρχεται ή θερμότης; έκ τοΰ Ήλιου. 
Ζωή λοιπόν καί θερμότης πηγάζουσιν έκ τοΰ 
Ήλιου. Ή είκών αυτή είναι ή ακριβής έκ- 
φρασις τής πραγματικότητος. Τό ρϊγος είναι 
ό πρόδοομος πάσης νόσου,ως καί ό προάγγε- 
λος τοΰ θανάτου. Πάν σώ|χα νεκρόν είναι 
καί σώμα ψυχρόν. "Ωστε ήδύνατό τις κάλλι- 
στα νά εϊπη, άτι παρά τοϊς ζώοις το ψύχος 
αντικαθιστά τήν ζωήν, όπως είς τά αύτοψυή 
σώματα τό ψΰχος διαδέχεται τήν θερμότητα.

Ηδη έάν λάβωμεν ύπ’όψει, οτι διάτής 
θερμότητός τά φυτά γεννώνται καί αναπτύσ
σονται, δτι διά τής θερμότητός έν ώρισμένω 
βαθμώ ό νεοσσός λαμβάνει τήν ύπαρέίν του 
έξερχόμενος έκ τού ωοΰ, ότι πάντα τά ζώα 
τήν θερμότητα τούτην έκ τοΰ κόλπου τής 
μητρός των προσπορίζονται, ώς δέ είπεν ό 
Harvey, πάν δ,τι ζή,έξ ωοΰ προέρχεται (omne 
vivum ex ονο), έρχόμεθα είς τήν έρώτησιν 
έάν αύτη ή θερμότης δέν συντελεί αμέσως 
εΐς τήν ζωήν, δηλαδή, έάν αύτη δέν μετα
βάλλεται είς ζωϊκήν δύναμιν. Οί σύγχρο
νοι ήμΐν φυσιολόγοι, οϊτινες έδημιούργηοαν 
τήν μηχανικήν θεωρίαν τής θερ- 
μότη τος, ήτοι τήν θαυμασιαν καί βαθεΤαν 
θεωρίαν τής αμοιβαίας έναλλαγής τών δυνά
μεων, οί επιστήμονες, οϊτινες απέδειξαν μετά 
μαθηματικής ακρίβειας, ότι ή θερμότης με- . 
ταβαλλεται είς μηχανικήν δύναμιν καί τάνά- 
παλιν,θά ήδύναντο ίσως, συμπληροΰντες τήν 
λαμπράν αύτών θεωρίαν, νά προσθέσωσιν, 
ότι ή θερμότης μεταβαλλόμενη είς μηχανικήν 
δύναμιν, δύναται έξ ίσου νά μετασχηματισθή 
είς ζωήν ή είς ζωϊκήν δύναμιν καί ότι ή πε
ρίφημος θεωρία τού μετασχηματισμού τών 
δυνάμεων δέν έφαρμόζεται μονον είς τά αύ-

τοψυή σώματα, αλλά καί είς τά ζΰντα.;'Θ&| 
δέ κ. Moitessier, καθηγητής τής ιατρικής έν 
Μονπελιέ, κατέθετα πρότινος έν τή ’Ακαδημία '
τών επιστημών μελέτην του τινά, στηρίζομε- ij 
νην^έπί άμφισβητήτων πειραμάτων καί έξ ης 
υποδεικνύεται, ότι ή μεταδιδόμενη ψυσικύς ή 
τεχνητώς θερμότης έν τινι γονίμω ώώ,άπορ- * 
ροφάται έν τή ούσία τού ύοϋ τούτου καί έζ- < 
αφανίζεται· συνεπώς δέ, 6τι δέον αυτή νά 
μετασχηματίζεται. Άλλ ’ είς τί άλλο λοιπόν J 
ή θερμότης μετασχηματίζεται έν τώ ΰω ή· 
εις αυτήν την ζωήν, ητις αμέσως άρχεται ' 
ύπεμφαινομένη ;

Έν τινι προσέχει ημών διατριβή θέλομεν 
δημοσιεύσει τό θαυμάσιον πείραμα τοΰ κ., Ά 
Mcilessier, έξ ού οί φιλοπερίεργοι ημών άνα*  * 
γνώσται πολλά θά διδαχθώσι περί τής νέαε' /‘ί 
θεωρίας, τής μεταβολής δηλονότι τής θερ- " 
μότητος είς ζωήν. ™

Ή θερμότης άρα καί ζωή είναι δυνατόν ; 
νά ήναι ή έκδήλωσις μιας καί τής αύτής 8υ- 
ναμεως και ή δυναμις αύτη είναι δυνατόν νά 
ήναι ή απόρροια τής μηχανικής δυνάμεως τοΰ 
βασιλέως τών αστέρων, τοΰ Ήλιου;

ΟΤα λαμπρά άφετηρία προς μελέτην τής 
ερεύνης τοΰ μυστηρίου τής ζωής!

Φρ. Πρίντείης

------ — λ —«——·■

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1886 $

(’Εκ τής μελέτης τοί? πρώην έν ’Αβήνβτς Dtf*·  , 

όβεντοΰ τής Γαλλίας Κόμητος Μονή). ΐ
^εταφέρομεν είς τάς στήλας τής «Φύσεως» I 

τό τέλος τής σπουδαιότατης ταύτης μελέτης» “ 
ήν ολόκληρον έδημοσίευτεν εσχάτως ή «ΠρβΜί*  3 
ώς ένέχουσαν πολλά τά ενδιαφέροντα διά |
παρούσας περιστάσεις. J|

... Όπως αν ή, αί Δυνάμεις έπροφ*σ»βί^£·  2 
τάς περιφράσεις τής άπαντήσεως,δπως 
πάραυτα τό προδιαγεγραμμένου πρόγρ^»^^^^· 
τών. Τή 4τ, Μαιου άπηυθύνθη πρός τήν 
νίκην κυβέρνησιν κανονική προσταγή· 
τησίς της έκηρύσσετο άνεπαρπκς και 
λεϊτο νά δώση άλλην μέχρις εσπέρας·' 
Αύλαί προσεποιούντο, δτι έθεωρουν 
σμίαν ταύτην μιας ημέρας,ώς ένοειξιν 
καί μετριοπάθειας, όμολογητέον,δτι 
δέν ήούναντο νά έρμηνεύσωσιν ούτως » 
.Ιεσίγραφον. Τό ίθνικόν αίσθημα 
του ένεκεν έτι μάλλον, ώς ητο 
άπεποιήθη νά ύποταχθή. Τά επακ^-^^^^^^^^κ

$ 
ο

I αναπόδραστα. Αί Δυνάμεις, καίπερ άνομολογοΰ-"' 
σαι χάριτας δ·.ά τήν ειλικρινή ημών στάσιν καί 
τάς ύπέρ τής ειρήνη: προσπαθιίας, έξετέλεσαν 
τάς αποφάσεις τω·». Τή 7η Μαιου, άνευ άλλης 
είοοποιήσεως, οί πρέσβεις, έν οίς καί ό τή; Πύ
λης, κατέλ.ιπον τήν χώραν, επιβιβασθέντες έν 
Πειραιεΐ. Ευθύς τήν επαύριον οί Επιτετραμμένοι 
ανήγγειλαν τόν άποκλεισμ.όν τής ελληνικής ση
μαίας. Τά θωρηκτά έτοποθετήθησαν κλιμακηδόν 
κατά μήκος τών ακτών τής Πελοποννήσου, τής 
Αττικής καί τής βοιωτίας μέχρις Εύβοιας καί 
έν τφ Σαρωνικώ μέχρι Φαλήρου.

Παρήλθον ήδη δώδεκα ήμέραι άφ*  δτου ή 'Ελ
λάς είχε παραχωρήσει, έκουσίως ύπείκουσα είς 
τήν ήμετέραν επιρροήν, δ,τι έζητεΐτο διά τοΰ 
φοβερού τούτου μηχανισμού. Ούτω, κατά τάς 
ήμετίρας προβλέψεις είχον έπιβραδύνη άνωφελώς 
τήν ειρήνην. Ό αποκλεισμός τήν έπεβράδυνεν 
έτι πλέον. Ή παραίτησις τοΰ υπουργείου Δη- 
λιγιά»νη, αναγκαία τών πραγμάτων συν-πεία, 
(1) άφήκεν αύτά εκκρεμή. Ό Τρικούπης άπε
ποιήθη νά καταλάβη τήν εξουσίαν ύπό τούς ύφι- 
σταμένους δρους, τό δέ σχημ.ατισθέν τότε διαβα
τικόν ύπουργειον έοέησε ν’ άναμείνη πλέον τών 
τριών εβδομάδων, μέχρις ού ό τού λαού ερεθισ
μός κατευνασθή ολίγον, δπως προπαρασκευασθή 
ή λΰσις, ή μήνα πρότερον γενομένη αποδεκτή, 
τή ήμετέρ? πρωτοβουλία.

Τά γεγονότα μάς ήπάτησαν, άλλ*  ή ηθική 
τής Γαλλίας Επιτυχία παρέμενεν εδραία. Ούδείς 

,ήδύνατο νά διασείση αυτήν. Καίτοι κακόβουλοι 
δημοσιογράφοι έτόλμησαν νά ύπαινιχθώσι», δτι 
ειχομεν προβή πρός τούς Έλληνας είς ριψοκίν
δυνους ύποσχέσεις, ισχυρισμόν ψευδή, τόν όποιον 
ούδείς ύπέλαβε σοβαρόν, ό δέ κ. Δηλιγιάννης 
πάραυτα τόν διέψευσεν έντίμως φερόμενος, δέν 
ειχομεν έπικαλεσθή παρ’ αύτοΐς εΐμήτήν λογι
κήν καί τήν φιλίαν καί ειχομεν επιτύχει άνευ 
απειλών καί στόλων τήν συναίνεσιν, ήν εσπευ- 
δον νά τοις έπιβάλωσιν. Ό άφευκτος θρίαμβος 
τού αποκλεισμού δέν έμείου τόν ήμέτερον θρί
αμβον, καί βεβαίως δέν ήτο άξιος μειώσεως.

τής διπλωματίας
αμβον, καί βεβαίως δέν 
Όντως δέ ό αληθής σκοπός 
δέν εινε ή προσφυγή εις τό δίκαιον τοΰ ισχυρό
τερου, άλλ’ ή πειθώ άνευ βίας. Τοιοϋτος ήτο ό 
ήμέτερος σκοπός καί ειχομεν επιτύχει αυτόν. Τό 
εγχείρημα προσεπόριζε μεγίστην τιμήν εΐς τήν 
κυβέρνησιν ημών καί, έάν τό οιαταράξαν αυτό 
έπεισόδιον παρενέβαλε προσκόμματα εΐς τάς έλ· 
πίδας ημών, δέν ήλλοίωσεν όμως τόν χαρακτή
ρα τού ήμετέρου έργου καί τής προκαταβολικής 
συναινέσεως τών Ελλήνων.

Πλήν τούτου, είμεθα ευχαριστημένοι, δτι ή 
Γαλλία είχε μείνει οίίτω πιστή εΐς τήν θέσιν

(I) Άλλά ό·.έδό9η τότε δτι δέν έοέχιτο αυτήν δ 
Βασιλεύς.

^προστάτιοος τής Ελλάδος, δπερ τυγχάνει 
ροόησία τής ιστορίας της χαι Λαράάοσις προσ- 
^ι.Ιής. Ότε ολίγασ ημέρας μετά τάς περιπέ
τειας ταύτας, κληθείς είς Παρισίόυς, δπως εξη
γηθώ μετά τούκ. Φρείίσινέ διηρχόμην τάς γραμ· 
μάς τοΰ αποκλεισμού, ήμηζ ΐντν^ης, ότι tier 
ίβ-ΐτπον χαΐ τήι ίδιχήν ρας σημαίαν ίνύπιον 
τών ίνάόζων ίχτίνων ακτών. Άλλως τε καί ή 
κοινή γνώμη είχε δηλωθή έν Γαλλίφ. Έπεοο- 
κίμαζε πάσας τάς πράξεις ημών διαρκούσης τής 
κρίσεως ταύτης καί ή ανεξάρτητος ημών στάσις 
έξετιμήθη ύπό τών διαφόρων κομμ.άτων μετά 
συμπάθειας καί υπερηφάνειας όμοφώνου. Προσθε
τέου, δτι σχετικώς πρός τήν ευρωπαϊκήν ομοφω
νίαν, αν έδιχογνωμήσαμεν περί τών μέσων καί 
τών μεθόδων, έπεδιώξαμεν δμως έν όμοφωνίφ 
τόν προτεθέντα σκοπόν, τήν διατήρησιν τής ει
ρήνης. Πλήν τούτου, ήτο τόσον κατάδηλον, δτι 
μετά τήν ύποχώρησιν τής ’Ελλάδος εις τάς συμ
βουλής ημών, δέν ώφείλομεν ποσώς νά μετάσχω- 
μεν εκβιαστικών μέτρων, ώστε αί άλλαι Δυνά
μεις οέν ήδύναντο νά ξενισθώσι διά τήν αποχήν 
ημών. Ούοεμία τούτων έν τή θέσει μας θά έ- 
νήργει άλλως. Ούτως αί τόσον έπιμελώς καλ- 
λιεργούμεναι εξωτερικά! ήμών σχέσεις, ουδόλως 
μετεβλήθησαν. Ή έπί στιγμήν άνασταλεΐσα 
συνεργασία ήμών παρέμεινε βεβαία έν τφ συνό- 
λφ τοΰ ζητήματος καί ή ομοφωνία άποκατέστη, 

ώς ή ΈΛΛας, παρά τή όποίφ ή διαρκής 
ήμών συμπάθεια είχε μειώσει τήν τελευταίαν 
ταύτην δοκιμασίαν, τγχατΐΛπτ την παροδικήν 
άντ'ιστασιν, την όποιαν δίν ήδύνατο νά παρα- 
τείνη.

‘Αφοΰ συνετελέσθη ή θυσία αύτη καί αί απο
φάσεις έλήφθησαν, καθ’δν άπητήθησαν τρόπον, 
ό αποκλεισμός ήρθη μετά τρεις έβδομάδας καί ό 
λαός, ό τόσον όουνηρώς πληγείς καί φρυάττων, 
ακόμη ήδυνήθη ν * άναλάβη τόν συνήθη βίον του. 
Έπανέλαβε τήν εργασίαν μετά θάρρους πλήθους 

πεποιθήσεως πρός τόν ηγεμόνα του, δστις ειχεν 
ύποφερει μετ’ αύτοΰ. Ό Τρικούπης, τόν όποιον 
τά προτερήματά του ύπεοείκνυον είς τόν Βασι
λέα, έγένετο πρωθυπουργός καί άνέλαβε νάάνα- 
ζωογονήση καί άνασυστήση τό κλονισθέν .έθνος· 
Ή πείρα του ήγεμόνος, ή ευθυκρισία καί ή 
δραστηριότης τής χώρας διευκόλυναν τήν κυβέρ- 
νησιν είς τό εργον της. Ή Ελλάς συνεκράτησε 
τήν βαθεΐάν της ταραχήν μετά γενναίας άπο- 
φασιστικότητος, μαρτυρούσης ζωτικότητα καί 
μέλλον τών λαών. Δύο μήνας βραδύτερου, δτε 
κατέλιπον τήν έν Άθήναις πρεσβείαν, ΐνα κατα
λάβω τήν 0ν Ρώμη, ήδυνήθην νά ίδω τά αγα
θά αποτελέσματα τών προσπαθειών τούτων. Αι 
διεθνείς σχέσεις καί αί έμπορικαί καί πολιτικαί 
έργασίαι ειχον άποκατασταθή, ή οέ τάξις ούδα
μοΰ είχε διαταραχθή. Ή Ελλάς ήσχολεΐτονά 
άνακτήση ολίγον κατ’ ολίγον τάς δυνάμεις της,
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τάς ύπδ τής δοκιμασίας δ·.αταρ«χθ«ίσας. ’Αλλ ’ 

ύπό τήν φαινομένην γαλήνην διετηρεΐτο δυσθυ

μία καί αγωνία. Ή μεγέθυνβι; τής Βουλγαρίας 

καί ή βία τής Ευρώπης είχον αφήσει εν τή χώ- 

ρφ ύπβκαιούσας πυράς καί ενδομύχους διαμαρ

τυρίας. Τούτο ακριβώς ήβίλομεν ν ’ άποφΰγωμεν, 

χάριν τού μίλλοντος ιδίως. Κατά βάθος δέν δύ- 

,ναταί τις. νά ύποτάςη διαρκώς και αληθώς τούς 

λαούς εις οδυνηρός άνάγκας, ειμή πραυνοιν τήν 

θυσίαν των δια τρόπων μετριοπαθών. Αί βίαιαι 

λύσεις, αί αυθαίρετοι μεταβολαί τής ισορροπίας 

ουδέποτε ίσοφαρίζουσι πρδς τάς έλευθέρως άπο- 

δεκτάς γινομένας συνεννοήσεις, αΐτινες έν μερει 

τουλάχιστον διασώζουσι τά συμφέροντα καί τήν 

φιλοτιμίαν. Συμμορφούμενο’. πρός τδ πνεύμα 

τούτο, τδ τόσον συνφδον πρδς τδ διεθνές δίκαιον 

καί πρδς τήν αποστολήν τής διπλωματίας, ειχο- 

μεν ενεργήσει μετά συνέσεως καί ίδίως μετά πρό

νοιας. Τά πάθη, τά τόσον βαναύσως κατιυνα- 

σθέντα, τά ιιδον μετά τινα έτη αναφλεγόμενα 

βιαιότερα, ιύβύς ώς άπατηλαί περιστάσεις άνε- 

πτέρωσαν ίκ νέου τάς ελπίδας τοΰ ελληνισμού. 

Τά πάθη ταύτα άνεπτύχθησαν τότε μ.ετά φυσιο

λογικής σφοδρότ.ητος καί προύκάλεσαν τόν όλέ- 

βριον πόλεμον, οστις ολίγον έλειψε ν’ άπολέση 

τήν Ελλάδα έν έτει 1897. Χωρίς νά κρίνωμεν 

ενταύθα τά γεγονότα ταύτα καί τάς συνεπείας 

αυτών, θά είπωμεν μόνον, δτι το σπέρμα αυτών 

είχε ριφθή έν ταΐς περιπετείας, τάς όποιας έξι- 

στορήσαμέν. *0  αποκλεισμός τών Αθηνών, ό 

επιβληθείς τφ έλληνικφ λαφ, καθ’ήν στιγμήν ή 

άποκατασταθεϊσα ενωσις τών Βουλγάρων πρού · 

κάλει δεδικαιολογημένας ανησυχίας, είχε παρο

ξύνει τήν μνήσικάκίαν του καί διά τού πόθου 

τής έκδικήσεως είχε καταστήσει αύτδν φιλυπο- 

πτότερον, προσιτώτερον ή άλλοτε εις έκουσίας 

πλάνας καί εις φιλόδοξα σχέδια. Ή εθνική αύτη 

κρίσις ήτο αναπόφευκτος καί απέδειξε περιτρά- 

νως πόσον συνετή ήτον ή γαλλική πολιτική,δτε 

τφ 1886 προσεπάθει νά περατώση τό έπεισόδιον 

κατά τρόπον ευτυχέστερου, προλαμβάνουσα μνη- 

σικακίας καί αναμνήσεις, προετοιμαζούσας τά 

έξηρεθισμένα πνεύματα είς επικινδύνους παρα

φοράς.

MIA 2ΕΑ1Ζ ΤΗ2 ΕΘΝΙΚΗΣ MAS ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟ ΕΝ KY0HPOIS ΝΑΫΑΓΙΟΝ

ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΟΣ
ΤΗ 51 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1802

Έπί τή περιστάσει τής άνευρέσεως τών εν τώ βυ· 
θώ τής θαλάσσης τών ’Αντικυθήρων αρχαιοτήτων καί

τών άναγραφεισών έν ταΐς εφημέριοι ανακριβείων καί 
ποικίλων σκεψεων καί γνωμών, ό κ. Γεώργιος Μάνε- 
σης εδημοσιευσεν εν τή α’Ελπίδι» τής Ζακύνθου τά 
ακόλουθα σχετικά πεοι τίνος ναυαγήσαντος έν Κυθήροις 
δμοίως πλοίου τοΰ “Ελγίνου, μεταφέροντος εις ’Αγ
γλίαν επίσης αρχαία αγάλματα έκ τής Άκροπόλεως 
’Αθηνών, πρός διάκρισιν τοΰ ετέρου έν Άντικυθήροις 
ναυαγίου. Ή περιγραφή αυτή είναι λίαν διδακτική 
καί σπουδαιότατη διά τε τήν Ιστορίαν, τόν χρόνον τοΰ 
ναυαγίου καί τάς περιέργους αποκαλύψεις.

« Επιτρέπεται μεν η συζήτησις έπί παντός αντικεί
μενου καί οή περί αντικειμένου αφορώντος εις την 
παλαιόν ιστορίαν καί δόξαν, ούδαμώς όμως έπιτρέπε· 
ται παρ’ άνθρώποις^σοβαρώς έπί τών τοιούτων συζη- 
τοΰσιν και ιστορική άγνοια. Ή άλ.ως έγκριτος έψη- 
μερις τό «Άστυ» τής 4ης Φεβρουάριου 1901, προ
βάλλει διά τίνος τήν έρώτησιν, ή μάλλον τήν διατύ-’ 
πωσιν ερωτησεως, μήπως τό ναυαγήσαν έν Αντικυ- 
θήροις πλοίον εινε εκείνο, όπερ μετέφερε τας ύπό τοΰ 
©ωμμ^Έλγίν συλληθεισας αρχαιότητας. ’Απορίας άξιον 
πώς η έφημερΐς αϋτη δέν απήντα καταλλήλως και 
ϊστορικώς είς τήν διατυπωθεΐσαν 'εκείνην γνώμην. 
’Επειδή τό τοιοϋτον δέν αναφέρει, τό άλλως έγκριτον 
φύλλον, έπιβάλλεται είς ήμάς, δπως ίστο^ήσωμεν δι’ 
εγγράφων, άτινα περισυνελέξαμεν κατά την έν Κυθή- 
ροις διαμονήν μας,τα τοΰ ναυαγίου εκείνου τοΰ "Ελγιν, 
έπιίυμβάντος άλλως τε ούχί έν ’Αντικυθηροις, αλλ’ 
έν τώ δρμω τοΰ Αΰλέμονος (1) έν Κυθήροις.

Κατά τό έτος 1800 έγένετο έκ τής ‘Ακροπόλεως, 
ίδίφ δέ έκ τοΰ Παρβενώνο; ή γνωστή τών αρχαιοτήτων 

1 σύλησις ύπό τοΰ Άγγλου θωμά ’Ελγιν. Πώς καί υπό 
ποιας πεοιστάσοις ή σύλησις αΰτη έγένετο, δεν είναι 
τοΰ παρόντος καιρού νά έξετάσωμεν. Τά συληθέντα 

> ύπό τοΰ 'Ελγιν μάρμαρα, περί ών κατωτέρω, μετε- 
κομίζοντο έκ Πειραιώς είς Μελίτην δι’ ιδιοκτήτου 
πλοίου του, "Ελγιν βΜέντορος» έπωνομαζομένου Τό 
πλοίον τοΰτο άπέπλευσε μετά τήν φόρτωσιν τών συ- 

ι ληθέντων αρχαίων έκ Πειραιώς, τή 3η Σεπτεμβρίου 
180?' άλλά κατά τόν διάπλουν μετά τρεις ημέρας 
καταληφθέν ύπό τρικυμίας,έναυάγησεν έν τφ όρμφ τοΰ 
βΑΰλέμονος9 τών Κυθήρων, τή 5 η Σεπτεμβρίου 180Λ 
Τό ναυάγιον τοΰτο περιγράφει ούτωσί δ Κυθηριος ίε· 
ρευς καί χρονογράφος Γρηγόριος Λογοθέτης.

; «1802 Σεπτεμβρίου 5, ένα καράβι έγγλέζικο έρχό-
I μενο άπό τάς ’Αθήνας διά νά άράξη είς τόν Αίιλεμο- 

να (?) ήτο φορτωμένο μέ αξιόλογα μαρμάρινα αγαλ- 
ματα διαφ^α, βαλμένα είς κασέλαις" και επειδή εκοι- 
μώντο οί άνθρωποι (3) έκτύπησε είς μίαν ξέραν καί

1 έσπασε, τά δέ μάρμαρα μέ ταΐς κασέλαις έπήγαν δλα 
είς τό βάθος τής θαλάσσης' μόνον οι άνθρωποι εγλυτ 
τωσαν γυμνοί' ητο, όκύριος τών μαρμάρων, ό σεχρε- 
τάριο; τοΰ μπα’λου τής Κωνσταντινουπόλεως, τον 
όποιον έδέχθη καί έπεριποιήθη δ ,κύριος ’Εμμανουήλ 
Καλούτση;. ’Έστειλεν ό μυλόρδος καί ήλθαν βουτη
χτάδες καί τοΰ έβγαλαν μερικαΐς κασέλαις και εδινε 
είς χάθε κασέλα 500 γρόσια" έως 40,000 γρόσια τους 

. έδιδε νά τοΰ τά έβγάλουν όλα. Είχε καί ένα, σχλα- 
βούνίχο καράβι πληρωτικό διά νά φυλάη τά μαρ(* α?α 

' καί "χώρια άλλα καΐκια καί φελούχαις. Έκεΐ πηγαι· 
νάμενος ένας χωρικός άπό τά Άλοϊζιάνικα (4) δια να 
παρη ένα βαρέλι τήν νύκτα, τόν έσκότωσαν οί Σκλα-

(1) Κόλπος πρός τό Μ. Α. τών Κυθ',ρων, κατά παραφθο
ράν έκ τοΰ Εύλίμενος, ούχί οί ώς ό χ. λίηλιαράχη; λέγει εν 
τή Γεωγραφία του έξ ομώνυμου χωρίου.

' (2) 'Ο χρονογράφο; λίαν άφιλης, ήγνόει ποΰ όιηυίυνετο το 
πλοίον. , u

(3) Λάθος τοΰ χρονογράφου, διότι δπως θά ίδωμεν, οι άν
θρωποι δέν έχοιμώντο.

(4) Χωρίον έν Κυθήροις.

βοϋνοι. Έπήγε δέ είς τήν Μάλτα διά νά φέρη καράβι 
μ| εργαλεία 3ta νά εβγάλη καί τά επίλοιπα μάρμαρα. 
’Ηλόεν ό ιοιος μπα’ίλο; εδώ, έπειτα έπήγε διά τήν 
Μάλτα, έκαμε μεγάλας ευχαριστήσεις τοΰ 'Καλούτση 
πώί έπεριποιήθη τόν σεκρετάριόν του, χαρίζοντας του 
χαρίσματα άξιο'λογα».

Ιίλήν όμως τής σημειώσεως ταύτης τοΰ χρονογρά
φου, ήτις και μεταγενέστερα γεγονότα αναγράφει, μας 
διεσώθη έκθεσις ακριβής και κατάθίσις του πλοιάοχου 
ενώπιον τοΰ κ. Καλούτση, ϋποποοξένου έν Κυθήροις 
τής Μ. Βρεττανίας,γραφεΐσα ιταλιστί,τήν όποιαν κατά 
μετάφραση· υ.εταφέρομεν.

«Τή θη)18η Σεπτεμβρίου 180? έν Κυθήροις και 
έντώ όρμ.φ τοΰ Αΰλέμονος, ένεφανίσθη ενώπιον ήμών 
Εμμανουήλ Καλούτση, ύποπροξένου τής Α. Βρεττανι- 
κής Μεγαλειότητος έν τή νήσφ ταύτη, ό κ. Γουλιέλ- 
μος "Εγλεν τοΰ ποτέ ’Ιακώβου, έκ Wigton τοΰ βασι
λείου τής Σκωτίας, πλοίαρχο; τοΰ πλοίου του όνομα- 
ζομένου «Μέντορος» άνήκοντος είς τήν ιδιοκτησίαν τής 
A Ε. τοΰ λόρδου "Ελγιν, πρεσβευτοϋ έχτάχτου χαί 
πληρεξουσίου ύπουργοΰ τής Α. Βρεττανιχής Μεγαλείο- 

. τητος, οστις έκ καθήκοντος χαί πρό', απαλλαγήν αΰ· 
τοΰ από πασης εΰθυνης εξέθηκε τα επόμενα:

Πρό ένός περίπου μηνός ελαβον έντολήν παρά τής 
A. Ε τοΰ ρηθέντος πρεσβευτοΰ νά μεταβώ έχ Σμύρ
νης εις ’Αθήνας μετά τοΰ πλοίου μου, φέροντος πλήοωμα 
δώδεκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένου έμού, τοΰ γραμ- 
ματεως μου, τοΰ πλοηγού, πάντοιν κατονομαζόμενων 

. έν τώ προσαγομένω πσ.ρ’ έμοΰ καταλέγω, όπως φορ
τώσω κιβώτια τινα, πλήρη αρχαίων μαρμάρων, άτινα 
εν τή πόλει έκεινη είχε ; συναγαγει' έφωδιάσθην δέ 
παρ αυτου μετά τών δεοντών πιστοποιητικών καί 
ένος φιρμανίου τής Πύλης, j

σΦθά-τας είς τόν ρηθέντα λιμένα πρό είκοσι πέντε 
ήδη ημερών, έφόρτωσα δεκαεπτά κιβώτια, πλήρη μαρ
μάρων, παραδοθέντα μοι παρά τοΰ κ. Ζαμπατίστα 
Λουζιερη καλλιτέχνου, διευθύνοντος τήν παραγγελίαν 
τοΰ κ. ποεσβευτοΰ" παρέλαβον δέ καί ώς έπιβάτας τόν 
εκλαμπρότατον κ. Γουλιελμον 'Αμιλτον, τοΰ 'Αντω
νίου, έκ Λονδίνου, ιδιαίτερον γραμματέα τής A Ε. 
τοΰ ρηθέντος πρεσβευτοΰ, τόν κ. Γουλιέλμον Λήκ τοΰ 
Ίωαννου (ί) έκ Λονδίνου, λοχαγόν τοΰ Πυροβολικού 
εν τή ύπηρεσία τής Α Βρεττανιχής Μεγαλειότητος, 
τον κ. Ίωάννην Σχουάϊο τοΰ Ίωάννου έκ Λονδίνου, 
ΰπολοχαγόν τοΰ μηχανικού έν τή αΰτή ύπηοεσίμ μετά 
τριών ύπηοετών αυτοΰ και τοΰ ναύτου Ρός έκ Γιβραλ
τάρ Ένεκα τή; έπιβιβασεως τών μαρμάρων δέν άνε- 
χώρησα έκεΐθεν είμή τήν Ι5ην τρέχοντος μηνός, διευ- 
θυνόμενος είς Μάλταν, καθ’ ας εΤχον οδηγίας. Ούριο- 
δρομοϋντες, έφθάσαμεν μέχρι του ακρωτηρίου Ταινάρου, 
τήν 16ην τοΰ αυτού μηνός, ώρα 6η μ. μ. Αΰτόθι είί 
ρομόν σφοδρόν δυτικόν άνεμον, δι’ όλης τή; νυκτός 
πνεύσαντα, μεταβληθέντα δέ τήν πρωίαν «·ς ΑΒΑ 
πλαγιοποροΰντες δέ, άπεμακρύνθημεν πεοί τά τεσσα- 
οακοντα μίλλια άπό τοΰ ακρωτηρίου Ταινάρου ’Αλλ’ 
ιδών, ότι είς τό πλοίον είσεχώρει πολύ ύδωρ, έκ τής 
πρώρας, έμποδιζόμενον ένεκα τοΰ έρματος νά κατα- 
πεση είς τό κύτος, ηναγχάσθην νά τηρώ διαρκώς ένη- 
σ/ολημένους περί τήν έξαγωγήν αΰτού δύο άνδραςτοΰ 
πληρώματος. Ένεκα τή; αιτίας ταύτης καί έκ τοΰ 
ότι κατέστη σφοδρός δ ρηθε’ις ΔΒΔ άνεμος κατά τήν 
ανατολήν τοΰ^ήλίου τής χθεσινής ημέρας, άπεφάσισα 
εξ ανάγκη; νά διατάξω να όπισθοδρόμήση τό πλοίον, 
δπως προσπαθήσωμεν να προσορμισθώμεν εις τινα λι
μένα τών παραλίων τής Πελοποννήσου, έλπίζων, ότι 
δ πλοηγός μου, ονομαζόμενος Μα/ώλης Μάλης

εξ ανάγκης νά διατάξω να όπισθοδρόμήση τό πλοίον,
'--------------- ■ ' - - - *" λι-

ότι 
τοΰ

γρα-(1J Αρχαιολόγος και περιηγητής Άγγλος, ό πρώτος γρί- 
ψα; αξίαν λόγου άρχαίαν τής Έλλάίο; Γεωγραφίαν, λαμβα- 
νομένην ακόμη ΰπ’ δψει.

Ί

Κωνσταντίνου έκ Μήλου, ήτο εΐδήμων αυτών. ’Αλλά 
μη εχοντος ουδ’ αυτοΰ, οΰδ εμοΰ γνώσιν τών έν λό
γω λιμένων, κατασταντος δέ τοΰ άνεμου ύπερβολικώς 
θυελλώδους, άπεφασίσθη καθ’ύπαγόρευσιν τοΰ πλοη
γού, νά διευθυνθώμεν είς Κύθηρα. Μέ θάλασσαν τετα- 
ραγμένην καί άνεμον τρικυμιώδη, έφθάσαμεν εΐς τήν 
ακτήν ταύτην τοΰ Αΰλέμονος χθες τήν 2αν ώραν μ.μ. 
χαί έοώ έρρίψααεν δύο άγκυρας, άλλά τούτων μή 
προσαρμοσθεισών, κατά δυστυχίαν, έκόψαμεν τά πρυ
μνήσια καί συνεστείλαμεν τά ιστία διά νά έχτελέσω- 
μεν στροφήν. Κατά τήν στροφήν όμως τό πλοίον προ- 
σεκρουσε βιαίως διά τής πρώρας έπί τών βράχων τής 
άκρας τής κείμενης πρός τό ΝΑ. καί έβυθισθη ώς έχ 
θαύματος δέ ήδυνήθημεν νά πηδήσωμεν είς τήν ξηοάν 
χαί νά σωθώμεν, άλλ ’ οί πλεΐστοι ήμών έπληγώθησαν 
έλαφρώς είς τάς προεξοχάς τών βράχων. Κατά καλήν 
τύχην, εϋρίσχετο ήγκυροβολημένον εν τφ αυτώ δρμφ 
τοΰ Αΰλέμονος τό ύπό σημαίαν αυστριακήν πλοίον 
τοΰ πλοιάρχου Ίωάννου Βιακούκια καί εΰρομεν όλοι 
καταφύγιου είς αυτό' διά δέ τήν ευγένειαν τοΰ ρη- 
θέντος πλοιάρχου έτύχομεν εγκαρδίου περιποιήσεως 
καί φιλοξενίας, έδόθησαν δέ είς ήαας καί φορέματα. 
Όταν άπεβιβάσθημεν είς τήν ξηράν, κανέν αντικεί
μενου δέν έπροφθάσαμεν νά διασώσωμεν καί νά παρα - 
λάβωμεν μεθ ’ ημών, ουδέ τάς πιστοποιήσεις καί τά 
ημερολόγια κο.ί μίαν ύγειονομικήν πιστοποίησιν, γορη- 
γηθεΐσαν παρά τοΰ έν ’Αθήναις προξενείου τής Μ. 
Βρεττανίας, σημειοΰσαν τήν χατάστασιν τής υγείας 
έν τή πόλες εκείνη. Μέχρι τοΰδε οΰδέν άλλο διεσώσα- 
μεν είμή κώπας τινάς τής λέμβου καί τινα Ιστία. Τά 
λοιπά όμως εινε δύσκολον νά διασωθώσιν. ’Ελπίζω έν 
τούτοις να διασώσω μιαν τών αγκυρών, τής όποιας 
ύπαρχε·, τό σημεΐον, πιθανόν δέ νά διασωθή καί ή 
έτέρα άγκυρα, ή μή εχουοα σημεΐον.

Έκθέσας τό έπισυμβάν μοι τοΰτο ατύχημα, παρα
καλώ δπως συνταχθή όσφ τάχιον ή δέουσα εκθεσις Χαί 
μοί χρησίμεύση δπου οεΐ, προς δέ όπως μοι χορηγή- 
σητε τα περί τής κυβερνήσεως οριζόμενα, πρός ήμερη- 
σίαν διατροφήν έμοΰ καί τών λοιπών άποτελούντων 
τό πλήρωμά μου ένδεκα άνδρών, έως δτου τύχη ή 
κατάλληλος ευκαιρία πρός άναχώρησιν έκ τής νήσου 
ταύτης, επειδή ούτε εχω, ούτε δύναμαι νά άνεύρω 
έτερα μέσα συντηρήσεως.

Έρώτησκ (1) Παρεκτός τής ζητηθείσης συνδρο
μής, εχετε ανάγκην άλλου τινός; Θέλετε νά έπιχειρή- 
σωμεν δια καταλλήλων άνθρώπων τήν διάσωση· τοΰ 
βυθισθέντος πλοίου; Είμαι έτοιμος νά σας βοηθήσω 
με ζήλον καί ενδιαφέρον ε’ις οΐανδήποτε χρείαν και 
πρός τόν σκοπόν τούτον προσέδραμον εΰθΰς ώς εμαθον 
τό συμβάν δυστύχημα.

Άπάντησισ. Κύριε, πολύ σας ευχαριστώ διά τάς 
γενναίας ύμών προσφοράς προερχοιεένας εκ ζήλου πρός 
τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, τας όποιας καί προφορικώς 
μοί απετείνατε αμέσως, δτε εσπεύσαςε είς βοήθειαν 
μας καί τώρα έπαναλαμβάνετε, άλλά δέν εχομεν 
ανάγκην άλλου έκτος εκείνων τά όποια σας έζήτησα.

Έρώτησισ Τίνες δύνανται νά έπιβεβαιώσωσιν ταΰτα; 
Άπάντηοισ "Ολον τό διασωθέν πλήρωμά μου, 

'ιδιαιτέρως δέ δ εκλαμπρότατος κ γοαμματεύς Γουλι- 
έλμος Άμιλτον, ό γραμματεύς μου Πέτρος Μακφέρ- 
λαν και ό πλοηγός μου Μανώλης Μάλης δύνανται νά 
έπικυρώσωσι τήν αλήθειαν, τών όσων πιστώί έξέθηκα 
χαί διηγηθην.ο

Πρός πίστωσιν ώρκίσθη καί υπέγραψε, δηλώσας δτι 
είναι ετών 42.

Γ. ΕΓΛΕΝ

♦

(I) Ύπό τοΰ ύποπροξ. ’Εμμανουήλ Καλούτση.
♦

1

. φ:λ.
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Μετά τήν εκθεσιν ταύτην τοϋ πλοιάρχου έζετασθέν 
καί το λοιπόν πλήρωμα τοΰ «Μέντοροςο έπεκύρωσε 
χάι διά τής υπογραφής αύτοϋ έπίστωσε τήν αλήθειαν 
τής εχθεσεως τοϋ πλοίαρχου.

’Ακολούθως ό Εμμανουήλ Καλούτβης διέταξε νά 
σταλώβιν έπικεκυρωμένα αντίγραφα τών καταθέσεων 
τοϋ πληρώματος πρός τόν α’ιτήσαντα πλοίαρχον Γου- 
λιέλμον “Εγλεν

’Επίσης ό Καλοντσης άπέστειλεν εγκύκλιον πρός 
τους προεστώτας τής νήσου, 'Ελληνιστί γεγραμυ.ένην, 
δι’ ής προσεκάλει τούτους, όπως κατά τους νόμους 
διορίσωσιν ανθρώπους εις βοήθειαν τών ναυαγησάντων 
καί πρός ασφάλειαν παντός, δπερ θα έξέβραζεν ή θά
λασσα είς τό παράλιον.

Ή 'Επτάνησος τότε ητον αυτόνομος, ύπό ίδιον δη
μοκρατικόν πολίτευμα. Έν τούτοις οί πρόκριτοι τών 
Κυθήρων απήντησαν αμέσως είς τήν εγκύκλιον τοΰ 
Καλούτση, δτι θά παράσχωσι πάσαν συνδρομήν καί 
βοήθειαν «καθώς ήθελε τό καλέσει ή χρεία καί ή πε- 
ριστασις, όντας υπόχρεη ή 'Επτάνησος ρεπούμπλικά 
μας εις τόν μέγαν βασιλέα, 5που ή εκλαμπρότης σας 
εχει τήν τιμήν νά δουλεύη, καί εις τό περίφημον γέ
νος τών Βρεττανών».

(Έπεται τό τέλος}

.Α. 1ST .Α. Γ*  ΚΙ ϊϊ

φκ μόνης της λέξεως ταΰςης καί έπί 
τής σημασίας «Ειμαρμένη ή πεπρωμέ- 
νον», ήν εύρεν έγκεχαραγμένην Ελληνι
στί έπί ηλακός εις τινα γωνίαν τών Πύρ
γων τοΰ ναού τής Παναγίας τών Παρι- 
σίων, ό πολύς Victor Hugo, ένεπνεύσθη 
καί συνέγραψε τό αριστούργημά τον « Ή 
Παναγία τών Παρισίων». Καί τή άλη- 
θεία, ή λέξις αΰτη είναι τόσον περιεκτι
κή, τόσω πολλά δύναται νά έκψράσμ, ώστε 
κάλλιστα δύναταί τις νά είπμ,δτι δι’ αύ
τής τά πάντα δύνανται νά μεταδληθώσι, 
καί τά πάντα ν’ άλλοιωθώσιν.

Ήτο zjn Αύγούστον τον ι 900. Εύρεθείς 
μόνος καί άνευ ούδεμιάς σκέψεως,περιε- 
ψέρετο άπολαύων τής Φαληρικής αύρας, 
όπότε έν μέσω τόσον πλήθους την συν
άντησε κατά πρώτον, τά βλέμματά των 
διεσταυρώθησαν καί ώς άν έγνωρίζοντο 
άπό πολλον, δέν ήδύναντο ν αποσπασθώ- 
σι τοΰ λοιπού έκατέρωθεν.

Αΐ ώραι παρήρχοντο' ήναγκάσθη τέλος 
αΰτη ν’αναχώρηση, έμεινε δέ μόνος σκε- 
πτόμενος καί άναπολών τούς όψθαλμούς 
έκείνης, ήτις δι’ αύτόν άπό τής στιγαής 
ταύτης ήτο τό παν·

Δέν έγνώριζεν ούδέ κάν τό ονομά της, 
καί όμως ώψειλε καί πάλιν νά τήν συ
νάντηση· Καθ' δλην δέ τήν νύκτα έιιεινεν 

άύπνος. καί τήν έπαύριον έπί όλοκλή- 
ρονς ώρας περιεπλανάτο, ποθών νά τήν 
εΰρμ που. Τέλος τήν είδε1 καί οί όψθαλ- 
μοί της, οίτινες ήσαν πλέον άποτετνπω- 
μένοι είς τούς ίδικούς του, αντάλλαξαν 
τοιαΰτα βλέμματα, ώστε ήναγκάσθη πλέον 
ούτος νά δεσμενθη έντελώς-

Αΐ ήμέραι διεδέχοντο ή μία τήν άλλην 
καί ούδέν άλλο έσκέπτετο ούτος ά αύτήν, 
αύτήν ήν έβλεπε καθ ’ έκάστην καί δι ’ ήν 
είχε τόσας έλπίδας καί όνειρα. Πλήνδλαι 
του αί έλπίδες, δλα του τά όνειρα ταΰτα, 
άτινα τόν καθίστων εύτυχή, άπωλέσθη- 
σαν είς μίαν μόνην ημέραν, ήμέραν ήτις 
δι’αύτόν ήτο ώς νά έτίθετο είς ψνλακήν.

Ναί! ή ανάγκη, ή δαιμόνιος αΰτη λέ
ξις, τόν έδέσμενε, διά λόγους άνωτέρους 
πάσης θελήσεως, παντός αισθήματος Καί 
οΰτω δέν Αδύνατο, ώς έκ τής θέσεως είς 
ήν εύρίσκετο, άλλο τι νά ο'κεψθή Λ τήν 
τελείαν απελπισίαν καί τήν ματαίωσιν 
όλων του τών έλπίδων.

Πολλάκις κατά τάς όλίγας ώρας τής 
σχολής του έσκέπτετο ν’ άποπειραθή ό
πως τήν ϊδη- Άλλ’ όχι, δέν έτόλμα, φο
βούμενος μήπως αϊτών όλίγην εύτυχίαν, 
εύρεθη προ τής σκληρός πραγματίκόιη- 
τος, δτι οέν θά άνεγνωρίζετο ή καίάν α
κόμη άνεγνωρίζετο, δτι είχε τελείως λη- 
σμονηθή·

Παρήρχοντο ώραι, ήμέραι, έβδομάδες, 
μήνες τέλος' διαρκώς κατετρώγετο άπό 
τάς αύτάς απελπιστικής σκέψεις, σκέψεις 
αϊτινες τόν Ανάγκασαν ν ’ άποφασίση έν 
έκ τών δύο, ή νά προσπαθήση τό Αδύνα
τον, δηλαδή νά καταπνίξη πδν αίσθημα, 
ή νά ζιιτήση νά εύρη τήν πραγματικό
τητα.

Τέλος άπεψάσιο'ε τό δεύτερον....

Ναί τόν ένεθυμεϊτο ! Ιδού τό παν, δι’δ 
έπί τόσον καιρόν έβασανίζετο' είς μίαν 
μόνην στιγμήν., στιγμήν Αναγεννήσεως 
δι’αύτόν, άπεδείχθη ή πραγματικότης 
δι' ενός γλυκύτατου βλέμματος, τό όποιον 
έπί τόσον καιρόν έστερεΐτο-

Έκ τής στιγμής δέ πλέον ταύτης μίαν 
μόνην ελπίδα έχει, ελπίδα ήτις τόν ζωο
γονεί, ήτις τώ δίδει δυνάμεις, ήτις τώ 
μειδιά καί τώ υπενθυμίζει έκ νέου τήν λέ· 
ξιν «ανάγκην», άλλ ' έπί καλού' οτι πρέ
πει νά κατόρθωσα, όπως τό ταχύτερον 
έλευθερωθη τών προσωρινών δεσμών του 
καί έπιτύχη τήν έκπλήρωσιν τών ονεί
ρων του.

SOl. - DAT

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ

KAI ΚΙΝΗΣΙΣ
(βυ·,ίχ«ι« καί τίλο;)

φνβκα τής έπικρατούσης εν παντί πράγματι 
ζωηρά; προς πρόοδον τάσεω; τού τόπου καί τής 
άκατασχέτου καί άκμ.αίας πάντοτε εθνικής φιλοτι
μίας, αναφαίνονται έκάστοτε ρέκται παραγωγεϊς, 
ό δέ εθνικός μας πλούτο; προοδεύει άναμφιρήστως 
και όλονέν βαίνει αυξανόμενος.

Ώς έγγιστα ή εμπορική καί βιομηχανική ζωή 
καί κίνησις τής πρωτευούσης μετ’άξιοζήλου χα
ράς καί εύχαριστήσεως βλέπομεν, δτι συμβαδίζει 
πρός τήν τών καλειτέρων μεγαλουπόλεων τής 
Ευρώπης, διότι πασιφανώς φαίνεται καΐ έν τφ 
κλάδω τούτφ ή έν παντί άνάπτυξις καί πρόο
δος όσημέραι τής πόλεως.

Αλλά καί ή πολιτική, διασκεοαστική καί 
θεατρική κίνησις δέν ύστεροΰσι, φρονούμεν.

Ή πολιτική καταστασις είναι κάπως λεπτή, 
"να θίξη τις καί περιγράψη αύτήν, ένεκα τών 
φυσικώς άναγκαίω; έπικρατούντων προσωπικών 
παθών καί αντιζηλιών. Τό Σύνταγμα, καθ’ η
μάς, ουτω δέον νά λειτουργή, δπως άποκαθαί- 
ρεται τό σκότος, άναλάμπει τό φώς καί επικρα
τή ή αλήθεια. Ή συμπολίτευσις δέον ζωηρώς νά 
πολεμήται έν απασιν αυτοί; τοΐ; εργοις καί σια· 
βήμασι, καλοί; ή κακοί; καί διότι άλλως ή άντι- 
πολίτευσις ουδέποτε θά κατορθιΐ νά επιλαμβά
νεται τών κοινών καί πράττη καλείτερον έπί 
συμφέροντι τοΰ έθνους.

Παρ’ ήμΐν ή παραγνωρίζεται ή έννοια τοΰ 
Συντάγματος ή κακώς έκτιμϊται. Δέν θά είσέλ- 
θωμεν είς τήν ουσίαν τοΰ ζητήματος τούτου, 
αλλά θά όμ.ολογήσωμεν, δτι όλονέν βαδίζομεν 
πρός τό καλείτερον, οί δέ πολιτικοί μας καλοί 
κατά τους μεν, κακοί κατά τούς δέ, είναι πατρι- 
ώται καί έκαστος πράττει τό κατά δύναμιν πρός 
τό συμφέρον τοΰ τόπου. Δέν θ’άρνηθώμεν αύ- 
τοΐς πατριωτισμόν, ικανότητα καί θέλησιν, άλλ’ 
άν προσκόπτωσιν εϊ; τό τέλειον καλόν, τοΰτο 
προέρχεται, καθ’ ήμάς, εξ αύτής τής φύσεω; 
τών πραγμάτων. Δέον νά παραδεχθώμεν, δτι δέν 
είμεθα απολύτως κύριοι τοΰ κόσμου, ούτε δτι ε- 
χομεν τό απόλυτον πνεύμα. Τοΰτο δέ άρκεϊ, 
δπως ύπομείνωμεν άγογγύστως τήν φυσικήν έξέ- 
λιξιν τών πραγμάτων. Ή φρόνησις αΰτη θά ήναι 
τό κυριώτερον προσόν μας, οπερ άλλως τε πολ
λοί ειδικότεροι ημών συνεβούλευσαν.

Είμεθα ζωηροί, ευερέθιστοι καί πολύ απαι
τητικοί, δέν προνοοΰμεν ή μάλλον ίσως δέν δυ
νάμεθα έξ ανάγκης νά προβλέψωμεν τά δέοντα, 
όπότε δέ μάς καταλαμ.βάνουσιν αί περιστάσεις, 
έπιρρίπτομεν άλλήλοις τά λάθη. Τό περιεργό- 
τερον δε δτι, ενφ θεωροϋμεν τινα έξοχον πνεύμα 

καί μοναδικόν σωτήρα, αφού τόν φέρομεν εις τήν 
διοίκησιν των κοινών, τον εύρίσκομεν μ.ετ ολί
γον κάκιστον καί άνικανώτατον πολιτευτήν. 
Τοιοΰτοι λοιπόν είμεθα καί μή παραξενευόμεθα, 
ούτε νά πικραινώμεθα· αρκεί δτι προοδεύομεν, 
καί προοδεύομεν, διότι τά πράγματα άποοεικνει- 
ουσι τοΰτο.

Έν τούτοι; ή πολιτική έχει τά περίεργα της 
και τά κέντρα της. Τό βουλευτήριον, τό προαύ
λιου του, ή οδός Σταδίου, ή Πλατεία τοϋ Συν
τάγματος καί ή Πλατεία τών ’Ανακτόρων είναι 
τά χαρακτηριστικά σημεία τής πολιτική; κινή- 
σεως. Έκεΐ είς πάσαν σχετικήν περίστασιν συγ- 
κεντροΰνται οί πολιτικομανεΐς, θεσιθήραι, χασο- 
μέριδες καί φιλοπερίεργοι καί φίλοι τών ταραχών 
καί τών ανατροπών καί συζητοΰσι καί γεννώσι σχό
λια και νέα καί έριδας καί συμπεράσματα, ών τον 
αντίκτυπον αισθάνονται αμέσως τό λοιπόν εργα
τικόν μέρος τής πρωτευούσης καί αί έπαρχίαι. 
Έν ώρφ σοβαρά; είοήσεως, έν περιπτώσει ανα
τροπή; υπουργείου καί είς στιγμήν πολιτικής 
παραζάλης, ή συγκέντρωσες τών ανωτέρω τάξεων 
ένταΰθα συντελεϊται καί ενταύθα τό πράγμα θά 
διασκεδασθή μέ λόγου; πολλούς, σοβαρούς και 
αστείου;, ενίοτε δέ καί μέ έριδας, διαπληκτι- 
σμούς, έστιν δτε δέ καί μέ πυροβολισμούς. 
’Αλλά καί τοΰτο βαθμηδόν εκλείπει καί τά πράγ

ματα άπό τίνος λαμβάνουσιν ήπιωτέραν διεξα
γωγήν καί ώ; πρός τό κεφάλαιο» τοΰτο, χάρις 
είς τήν έξέλιξιν τών εσχάτως ατυχών γεγονότων, 
καθ’ S περισυνελέγεται ή φρόνησι;.

Ή διασκεοαστική καί θεατρική ζωή καί κί
νησες τών ’Αθηνών είναι ή ωραιότερα, αφ’ οσας 
προανέφερον, διότι έν αυτή ευρίσκω τήν ησυχίαν 
τοΰ πνεύματος, τήν γαλήνην τή; ψυχής καί 
τήν τέρψιν τής καρδίας μου. Καί διατί οχι ; 
άπαλαττόμενος έκ τοΰ καθημερινού πολυάσχολου 
μοι παλαιστικού . βίου, ευχαριστούμαι, ευρι- 
σκων έν τοΐ: πολυπληθίσι δημοσίας περίπατοι;, 
έν τοΐς κοινοί; κέντρο;; καί έν τοϊς ποικίλας 
θεάτροις άνακούφισιν, τέρψιν καί διασκέοασιν, 
δπως αναπαυόμενο; τουλάχιστον, ανανεώνω τήν 
κοπιώδη τού βίου πάλην ;

Εις τό Ζάππειον, τάς πλατείας τής πόλεως, 
είς τήν Άκρόπολιν, τού; στύλους τοΰ ’Ολυμ
πίου Διό;, τό Πολύγωνον, τό Στάδιον, τό θη- 
σεΐον κτλ. τά παραπήγματα κτλ. μεταβαίνει τις 
έκάστοτε πεζή καί ευρίσκει περίπατον άξιόλογον 
καί εύχάριστον καί κόσμον αρκετόν καί καλόν έξ 
άμφοτέρων τών φύλων καί γνωρίμους πολλούς 
καΐ καλούς, μεθ’ ών ή καί μόνος περιδιαβάζω» 
ευρίσκει όντως άνακούφισιν καί αέρα καί ορίζοντα 
εύχάριστον. Είς δέ τό Φάληρον, είςτήν Κηφισ- 
σίαν, είς τούς ’Αμπελοκήπους, είς τόν Πειραιά, 
είς τήν Κολοκυνθοΰν, είς τά Πατήσια, είς τά 
Λιόσια κτλ. μεταβαίνω» έφ’ άμάξης, σιδηροδρο
μικός ή διά τοΰ τροχιοδρόμου, ευρίσκει τις μα-
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γάαν, θεία*  άπόλαυσιν^ ησυχίαν, ειρήνην, γ;η- 
τείαν, άνάπαυσιν. Ό Άθηναΐ;; κατ’ούίέ*  nzi- 
«ι νά παραίνησα', έκ τών ’Αθηναϊκών ά-Λαΰ- 
σεων, άν όντως είδε τάς μ.εγαλουπόλεις τή; ’Α
νατολής. Καί, άν τά; είδεν, ευδέπιτε ήπούσΟη 
λίγων, δτι ηύχαριστήθ,η περισσότερίν εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν, τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Σό- 
©ιαν και τί Βιυκουρεστιον ή εις άλλα σπουσαΐα 
σηιαεϊα και κέντρα αυτών.

Οι ’Αθηναίοι έργαζόμ,ϊθα, συζητοΰμ.:·/, ερίζο
με/, καπνίζομε? πολύ καί βαίίζομ-ν, διαπληκτι- 
ζόμεθα, διασκεδάζετε? καί —οοοοεύομ·?. ’Ιδού 
ή ζωή καί ή κίνησί; μα;. Άντίρρησι; δέν χωρεΐ. 
Εις τά θέατρα δε, δίδομε? εξαιρετικήν σημασία?. 
Δ'.ατί ; Διότι μά; ευχαριστούν καί μά; διασκε
δάζουν, άλλά συνάμα καί μάς τέρπουν καί διδά
σκουν. Μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, 
πλούσιοι καί πένητες δέν λείπομεν έξ αυτών. 
' Ιδίως κατά τό θέρο;, οκτώ και δέκα θέατρα,· 
όπου λειτουργούν καθ ’ έκάστην. είναι πλή .η κό
σμου. Άλλά καί διπλάσια αν ήσαν, πάντα θά 
ειχον τροφήν. Καί β) επει τι; έκεΐ. ιδίως τήν 
αθηναϊκήν πρόοδον κα! χάριν, τήν αθηναϊκήν τέ
λος έντύπωσιν, έζωγραφηυ.ένην έπι πάντων τών 
προσώπων. Αί Άθήναι δέν δυττυχούσι. διότι άν 
έπασχον, δέν θά είγον πρόοδον, ούτε ζωή/, ούτε 
χαράν, ούτε θέατρα, ούτε ποίησιν.

’Αρκεί νά ΐδη τι: τόν ΙΙαντόπουλον έκσπώντα 
τους γέ)ωτα:, τον Κοτοπούλην δ’,εγειροντα τήν 
αίσθησιν, τ.’ν Βονασέραν απομιμούμενο? τήν Ελ
ληνικήν κλασικότητα καί χάρ'.ν, τήν ΙΙαρασκευο- 
πούλου έμπνέουσαν τό πάθος και τά ήθη τών. 
κοινωνικών σκηνών, τήν Βερώνην άπεικονίζουσαν 
τας νεανικά; ορμα; καί άουναμ,ίας, τήν Κυρίαν. 
Χέλμη άπαστράπτουσάν έκ ζωή; έπί τής σκη
νή; καί διαχέουσαν τήν ευθυμίαν, διά νά έννοή- 
ση τήν ευτυχίαν καί ευημερίαν τών αστών τής 
πρωτευούση: .Θεαταί, άκροαταί καί ηθοποιοί πα- 
ρίστανται, συνευθυμούσι καί συγγελώσιν έκεΐ, ως 
μια καροία καί έν σώμα, δύο ώτα καί δύο οφ
θαλμοί. Καί αύτά τά θέατρα περικλείουσι καθ’ 
εσπέρας περί τάς δεκαπέντε χιλιάδα:'άτόμ.ων, 
ένω έζωθι αυτών καί έν ταΐ; πλατεία'.; ίτερα 
τόσα άτομα συναγελάζει καί ακροάζεται έν μ'α- 
καρια νοχελεία εκλεκτά τεμάχια, παιανιζουσών 
μουσικών, κλειδοκύμβαλων ή ορχηστρών καί ένω 
άπειρο; άλλος κόσμος περιπατεΐ ή ρεμβάζει άπω-' 
τέρω έν ταΐ; πλατεία’.;, οενδροστοιχίαις ή παρά 
τά αρχαϊκά μα; έρείπια.

Το’.αύται εΐσΐν αί διασκεδάζουσαι Άθήναι. αΐ- 
τινες μετά τής εμπορική; καί πολιτική; κινή- 
σ·ώς τη;, μετά τή; τοπικής φυσική; καί τεχνη
τής χάριτό; των, καί μετά τών πολυτάλαντων 
αστών της, άποτελοΰσιν, ώς περιεγράψαμεν, 
κατά τό έ όν καί έν δυνατή περιλήψει, έν κεν
τάν απαράμιλλο·/ καί μοναδικόν, αξιοζήλευτο·/ 

καί θαυμαστόν, έξόχω: ύπερεχον πάντων τών έν 
τή Ανατολή τό γε νύν έχον υπαρχόντων καί ευ
ρισκομένων τοιούτων.

Ρους

ΙΙούιμα έχ^ο'ηιθεν er ry aitiocai] zoo 'AxatyuiixoS 
'OjilAov τήτ ίαπεραν τής 2ίης Μαφιίβν.

Τβέ» Ισιδώρου Φραγκίσκου

I

Σύγνεφο μαύρο.. καταχνιά .. νυχτιά χωρίο άστίρια 
έσκέπαξαν βαρειά βαρειά τή δόλια μας Πατρίοα. 
Καί μόνου γλυκοφώτιξε στά κλέφτικα λημέρια 
όλόλαμπρ' άστρο κι’ άγιο όπου τό λόν «.ελπίδα» ..

Παντού τρομάρα μυστική... άπ’ άκρης’άκρη φρίκη ., 
καταπατά κάθ έκκλησιά τ’αράπικο ποδάρι, 
παντού διαβαίνει βασιληάς τδ κόκκινο σαρίκι, 
καί τδν,άστέρινο σταυρό θσμπώ ει τό φεγγάρι.

Πόσαιο φοραϊε μέ στεναγμό, μέβόγγο καί μέ κ/.άμμσ, 
κρατώντας τό είκόνισυα τής Παναγιάς ς’τό χέρι, 
Έπέφτανε ή μάνναις μας μέ τήν τιμήν αντάμα 
απίτού άπιστου φονηά τό άκαρδο μαχοϊριΐ

Πήρετ’άγέρι τής σκλαβιάς τού μάρμαρουτή γκώσοα 
τ?| δάφ'η τού παλληκαρχοΰ τά μεγαλεία τά τόσα 
Καί τώρα δ κόσμος έρημος, γυμ-ός, ξαρματωμένος 
άπηλπισμένορ τήκεται καί αλησμονημένος·

Όσοι μές σέ σωτήριο Έλευτεριάε λιμίνι 
εΰρέθησαν μ’ανάλαφρο καί πλουμιστό καράβι, 
ξεχιοϋν πώο μιά στιγμή σκλαβιάς αρκεί νά τους μα- 

[ράνη 
καί τί θά πή Έλευτεριά ξέρουν μονάχ ’ οί σκλάβοι.

II

Μέ μιας άγέρι λευτεριάς φυσάει θερνοιιένο...
Κι’ένα κορμί πού κοίτοντσν στή κάσσα παγωμένο 
νεκρανοστήνεται. . πετά .. στό διάβα του τρομάξουν 
οΐκόσμοι . στήνάναλαμπή πού ή ματιαίςτουβγβίουν 
θαμπώνει όλη ή Φραγκιά. .ή Ανατολή ίαρώνεί. . 
Στό Πίνδο καί στόν Όλυμπο ό κλέφτης ξεσπαθώνει

Άστραψαν καί έβρόντησαν τά κλέφτικα λημέρια··· 
Ή Σπάρτ' άνασηκώνεται... στηλώνετ’ή Αθήνα... 
Ή Δόξα άναστήνεται καί φτάνει ώς τ’ αστέρια 
καί μαύρο θάνατο παντού ςερνά ή καραμπίνα.

Μνήιιατ’άνοίγ’ή θάλασσα... τό πέλαγο καπνίζει 
στή Χίο καί στή Τένεδο... τή χαίτη τ' άνεμώει 
τδ Κακο-Σοΰλι. . μούγκρισμα...φωτιά. . άνατριχνλο 
παντού τή πλάσι δέρνουνε., σά λυσσασμένη σκύλα 
χουιιά κι’ούρλιάίει ή Τουρκχά. ·μά σπάθα θερίωμενη 
τή στόπωσε... τή σκότωσε... καί πάει άφωρεσμένη·

Οί Γάλλοι τά μπερδεύουνε. . οί Άγγλοι μουρμο'-*·
[ρίξουν ..

Στ’άγριεμένα κύματα τ’ Ωκεανού π’ άφρί,-θυ’·’ 
σηκώνετ’ ή Αμερική .. χειροκροτεί.. θαυμάξε1, 
καί βλέπει μέ χαμόγελο τδ Κλέφτη ν ’ άγναντ^όθ

πάνω στό γέρων “Ολυμπο., στά πράσινα χορτάρια 
νά κοίτωνται καί νά βογγοΰν αράπικα κουφάρια.

Άστραψαν καί έβρόντησαν τά κλέφτικα λημέρια... 
καί οί καπνοί σηκώθησαν ώς τ'ουρανού τ ’ άστέρρ 
’Πάνω στά δρ' όπ’άνθρωπος ή γρίμι έπερνοϋσε 
μέσα.στά δάση, σταΤς σπηλιαΐς Θάνατος 'κατοικούσε. 
Μά άπδ μέσα άπό αύτδ τό φοβερό παιγνίδι 
’πε^άχτηκεν ή Λευτεριά μέ νυφικό στολίδι.

Είκοσιπέντε τού Μαρτίου αύγή δροσολουσμένη, 
στιγμή πού φέρν’ άναψυχή στά στήθεχα μας ακόμα. 
’Μέρα γλυκεία άθάνατη καί ούρανοστελμένη, 
ποϋδωκε γλώοσα καί φωνή στδ άλαλλό μας στόμα.

III
Μιά κόρη άστραποφώτιστη μ’ένα παιδί στά χέρια, 
έφώναξε στή θάλασσα στά κλέφτικα λημέρια-, 
«Πετρόμπεη, Νικηταρά. Λόντε, Κολοκοτρώνη 
Καραϊσκάκι. στό σπαθί 1 .. Μχαούλη στό τιμόνι ! .. 
Κανάρη, ρίξε τή φωτιά πού τά σκυλιά νά κάψη 
κΓ ή Λευτεριά δλόλαμπρη στά στήθεια σας νά λάψη. Αϊ, ή φωνή π’ άπ’ τ’ άδολα τά στήθη της έχύθη, 
ήτανε :»Σκλάβε,χόρεψε .. ή Μάννα σ’ άνεστήθ»]!»

“Αστραψαν καί έβρόντησαν τά κλέφτικα λημέρια, 
Καί 'φάνη τότε δλόλαμπρη στοΰ ΓερμανοΟ ςά χέρια, 
ή Γαλανή σημαία μας, γλυ«ά νά κυματίξη 
Καί νέα νειότη καί ξωή οτό Γένος νά χαρίξη ). .

Ή άγια κόρη έχάρηκε μέ δλη τή ψυ> ή της 
καί ταπεινά έγονάτισε έμπρός Ης τό παιδί της. 
Κι’ εύθΰς ουράνια μυρωδιά έχύθηκε περίσσεια, 
κι' δ σκλάβος έτραγούδησε μέ γλώσσα παραδείσια, 
Τραγούδι ποΰ τό τραγουδεϊ καθένας-μέ μαγεία: 
οΔόξα σέ Σέ Παρθένα μας, γλυκεία μας Παναγία!»

Δόξα καί στή Πατρίδα μας πού άθάνατη θά μένη, 
γιατί μέ αϊμα άθάνατο είναι αγορασμένη.

I. Φραγχΐβν.ο;.

ΕΙνέ τις εύγνώμων έφ' δσον αγαπά, τουναντίον 
έφ’ δσον μισεΤ.

*
Αί μικρας ήλικίας γυναίκες λαλοΰσι περί τών 

άλλων ώς έάν τό γήρας ήτο σφάλμα των μή σκεπ- 
τόμεναι δτι θά φθάσωσιν είς τδ κεφάλαιον τούτο.

★

Αί μεγάλοι διάνοιαι ξητούσιν άλλήλας έν τώ 
πλήθει. ώς δύο πατριώται έν τώ έξωτερικω.

★

Όστις λέγει, διι θά έπεθύμει ν'άποθάνη- εινε 
όμαλλο^ φοβούμενος τόν θάνατον, δπόταν άσθενή.

*
Τδ πνεύμα έδόθη είς τόν άνθρωπον διά νά εύ- 

ρίσκη τήν βλακείαν του, άλλά δυστυχώς δέν τδ 
πράττει, ξητών ν' άνακαλύπτη τού άλλου τά λάθη-

Οί μάλλον γενναιότεροι είσΙ συνήθως οί μή έ- 
χοντες τίποτε,

Πρέπει νά έμπιστευώμεθα τδ μυστικόν μας μόνον 
είς έκεΐνον δστις δέν τό ξητεϊ.

Έπιιοή άπαξ ήρεσέ τις νομίξει δτι θ’ άρέση 
πάντοτε καί διότι ήγαπήθη φρονεί δτι θά είνε ά- 
ξιαγάπητος καί δμωε είνε πολύ ήπατημένος, διότι 
δίς δέν άγαπάται τις

Ό ύπνος είνε ό μόνος φίλος, δ όποιος δέν έρ
χεται άδικαιολογήτως.

★

Ουδέποτε θαυμάξει τις μεγαλοφώνως,δτι φθονεί.

Όταν ή καρδία δδηγή. δέν σφάλλει, δταν δμως 
δδηγή ή χείρ, ή άνάγκη ή τό συμφέρον πίπτει έν- 
τός τοΰ βόθρου.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΛΛΑ ΒΚ ΤΓΡΙΝΗΧ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ

Μία έκ τώ·; τεχνικών χρησιμοποιήσεων τής τυρίνης 
τοΰ γάλ-τκτος, είνε καί ή κατασκευή τή; λεγομένη; 
μαστίχης τής τυρίνης, προ; συγκόλλησιν διαφόρων 
αντικειμένων έκ πορσελάνη:, μαρμάρινων, ξύλινων κλπ.

Ύπάρχουσίν άρκεταΐ συνταγαι κατασκευής τής έν 
λόγω λίαν αξιοσύστατου άλλως κόλλας-Ή τελευταίως 
όμως προτεινομένη συνίστάται τα μέγιστα, ώς δίδουσα 
ϊξο/ον προϊόν, κατασκευάζεται δέ ώς ακολούθως :

Βράζετε μέρος νωποϋ τυρώδου; πήγματος μκτά 3 
μερών όδατος έπί 1)4 τή; ώρας, άναδευόμενον συνε
χώς. ’Ακολούθως άποπλύνετε δια ψυ/ροϋ ΰδατος επί 
κόσκινου καί αναμιγνύετε μετά 4 μερών λειοτριομμε- 
νης ασβέστου καίτριών με^ών ίίδατος. Επιτυγχάνει 
τις ουτω πολτόν, δν δέον εγκαίρως να χρησιμοποιή, 
καθ’δσον τάχιστα άποσκληρύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΚΟΡΕΩΝ

Αλάνθαστο*  φάρμακον είναι διάλυσις ολίγη; ΰδραρ- 
γυραλοιφής, εις ανάλογο·/ ποσότητα πετρελαίου' το 
μίγμα αυτό εχει τήν ιδιότητα να έπιφέρη την εξα- 
λειψιν τών κορέων, όπου και άν ύπάρχωσιν.

ΤΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Ή χρησιμοποίησις τοΰ εκχυλίσματος τοΰ καπνού 
θεωρείται καταλληλότατη πρός καταστροφήν τών πα
ρασίτων φυτών Πρό πολλοί οί φυτοκόμΟι καί οι κη
πουροί μεταχειρίζονται μετ’ επιτυχίας, δια την κατα
στροφήν διαφόρων παρασίτων τών φυτών, τό εκχύλισμ-α 
τοΰ -καπνού, τό οποίο*  ά.οαιοΰσι διά μεγαλειτέρας η 
μικροτέρας ποσότητος ΰδατος ^Από τίνων ετών, πω- 
λοϋνται έν Γαλλία 'δοχεία yjtfii τίνος εκχυλίσματος, 
ύπό τό άνομα έκχύλισμα -πλούσιον, δπερ περιέχει πε
ρισσότερα*  νικοτίνην τών παλαιών εκχυλισμάτων και 
τό όποιον εχει ιδιαιτέρως τό πλεονέκτημα να παρου- 
σιάζη τίτλον σταθερόν τής ουσίας ταύτης, ήτοι 100 γρ. 
κατά λίτρον *

Κατόπιν δοκιμών, κατωρθωθη νά εύρεθή ή έξης 
συνταγή, δίδουσα είς τό προϊόν τοΰτο τήν μεγαλειτέραν 
ένέργβιοιν του, χωρίς tct ψυτςι να ύΐϊοφερω^ν·

"Υδωρ 1 λίτρον.
Ανθρακικόν νάτριο? είζ κρυστάλλους 2 γραμ. 
Σάπω? μέλας 10 γραμ-
Ζυλόπνευμα (μ.εβυλόπνευμα) 10 κυβ. έκατοσ.
’Εκχύλισμα πλούσιον 10 κυβ. έκατοστ.
Τδ οδτω κατασκευασθεν υγρόν φονεύει πολλούς εχ

θρού; τών φυτών (φυτοφθείρας, κάμπας κτλ.)· Ό σά· 
πων αυξάνει τήν κολλητικήν του ιδιότητα. Τδ ξύλό- 
πνευμα δέν εινε πάντοτε αναγκαίο*,  άλλ αυξάνει τήν 

ενέργειαν τής διαλύσεως έπι παρασίτων τινών,
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΝ

(Met’ eixsvuv)

(συνέχεια ίδε προηγ. φΰλλον)

Γεννηθεισα it τφ μέσφ πολιτισμού είς άκρον 
ανεπτυγμένου καί ανατραφεϊσα έν τοϊς ανακτόροις 

μεταξύ σοφών καί πεπαιδευμένων, πεπροικισμένη δ' 

άλλως τε διά μεγάλης ίτοιρ-όφητος πνεύματος ή 

έλληνίς αύτη γυνή έκεκτητο άπαντα έκεϊνα τά προ*  

σόντα, δι’ ών ήδυνήθη καταλλήλως να έξασκή τήν

1) , Διδάσκαλο; τη; εκκλησία;, μαθητη; χαί διάδοχο; Παν- 
ταίνου ε·> τώ ίερώ διδασκαλείο» ’Αλεξάνδρειά;· ενραψι πολλά 
καί σοφά, καί τη κατά Χριστόν θεοσεδεια τιμ.αλφέστατα καί 
ήδιστα.

2) . Διδάσκαλο; τής εκκλησίας, γεννηθείς εν Αλεξάνδρειά 
τώ 185, διάδοχο; Κλήμεντος,ώ; διευθυντή; χριστιανικόν σχο
λείου. ΕννονχίσΟη, δπως άποφΰγητόν πειρασμόν, κατεδιωχθη 
υπό Μαξιμίνου καί Δακίου καί βασανίσθεις άπέθανεν έν φυ
λακή τω 253. "Εγραψε πολλά, άλλα σόξαι τινέ; αντοϋ κατε- 
δικάσΐησαν ώς αίρετικαϊ έν Αλεξάνδρειά τώ 39Θ καί ύπό τής 
Β' συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει τφ 553.

3) . ’Αθανάσιο; (άγιο;) Άλεξανδρευ;, σοφός πατήρ καί δι
δάσκαλο; τής εκκλησίας τών ορθοδόξων, μέγα; δικαίω; επι
κληθείς, έχειροτονήθη επίσκοπο; μετά θάνατον 'Αλεξάνδρου· 
παρών δέ τη έν Νίκαια συνόδφ, έθριάμβευσε τών Άρειανών 
διά τε τή; ευγλωττία;* καί τών λογικών επιχειρημάτοιν * αλλά 
καταδιωκόμενο; ύπό-Κωνσταντίνου Κωνσταντο; καί ’Ιουλία- 
νοΰ τών αΰτοκρατδρων, έφυγε πολλάκις έξ ’Αλεξάνδρειάς, έπι- 
στρέψα; δέ πάλιν άπέθανε τη 2 Μαιου τοϋ 373 έτους μ. X.

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

(έξ αρχαίου Ελληνικού νομίσματος)

επιρροήν της επί τών σημαινόντων τοϋ τόπου, της 

τότε καί ίσχυόντων έν τοϊς πράγμασι προσώπων. 

Άλλ’ όμως μετ’ αφοσιώσεως καί πεφωτισμένης διά

νοιας έπροστάτευσε τάς τέχνας και τάς έπιστήμας, 

οτε δέ έπί τής διαμάχης μεταξύ Καίσαροςκαί Πτο

λεμαίου, έπυρ^ολήθη ή περίφημος βιβλιοθήκη τής 

Αλεξάνδρειάς, ή Κλεοπάτρα θελήσασα κάπως νά 

μετριάση τήν αξιοθρήνητου απώλειαν, ήγόρασε τάς 

τήν βιβλιοθήκην τής Περγάμου άποτελούσας δια

κόσιες χιλιάδας τόμων.

Ή Κλεοπάτρα ήγεν ηλικίαν μόλις είκοσι καί 

οκτώ ετών, δπόταν συνήψ» τάς μιτά Άντωνίω 
αθεμίτους αυτών σχέσεις, αΐ'τινες διήρκεσαν μέχρι 

τής μάχης τοϋ Άκτίου. Ό δέ έκτεθυλημένος βίος 

τοΰ ρωμαίου πολεμάρχου, ώς καί τής αίγυπτίας 

βασελίσσης, οΐτινες είχαν είς τήν διάθεσίν των απει

ρίαν θησαυρών, ουδέποτε οΰδαμοϋ έξισώθη ,έκτοτε. 

Είς τοιοΰτον δέ σημεϊον άλληλοθαυμασμοΰ και αμοι

βαίας αγάπης έξίκοντο αί συμπάθεια! άμφοτέρων, 

ώστε ό ’Αντώνιος ε’σζέπτετο νά άναβιβάσγ, τήν 

^παλλακίδα του καί έπ.’αύτοΰ τοΰ ρώμαϊκοϋ θρόνου, 

«δηλαδή νά καταστήση αυτήν κυρίαν τής αΰτοκρα- 

ιστορίας τοϋ κόσμου, τοΰ ισχυρότερου τότε κράτους 

τής ΰφηλίου, πλήν <|£λλαι μέν βουλαί ανθρώπων, 

άλλα δέ Θεός κελεύει».Ή μάχη τοϋ Άκτίου, γενο- 

μένη τώ 31 π. X. έματαίωσε τά σχέδιά των' νίκη- 

Οέντος δέ του Αντωνίου κατά θάλασσαν, δέν άνέλα- 

6=ν ούτος τήν διοίκησιν τοΰ κατά γην στρατού, όπως 

έπανακτήση τήν αρχήν, αλλα καταληφθείς τουναν
τίον ύπό φόβου και απελπισίας, κατέφυγεν είς Αλε

ξάνδρειαν, έν τινι πύργω, παρά τήν θάλασσαν, όπου, 

ώς γνωστόν, διετρυπήθη διά του ξίφους του. Ή δέ 

Κλεοπάτρα έφονεύθη ώσαύτως, όπως αποφυγή τήν 

οδύνηράν έντύπωσιν τής ήττης και τήν αίσχράν τα- 

πείνωσίν της κατά τήν δια τής πόλεως επινίκιον 

πομπήν τοϋ Όκταδίου, ώς εΐθιζον τότε.

Γενομένη ακολούθως ή Αίγυπτος ρωμαϊκή επαρ 

χία, ούδέν άπώλεσε τής προηγούμενης αυτής ευη

μερίας, τής κοιλάδος τοΰ Νείλου έξακρλουθουσης 

πάντοτε νά παράγη λαμπράς έσοΐείας, τής δέ Αλε

ξάνδρειάς διαμεινάσης έδρας καί εφεξής εκτεταμέ

νης εμπορίας. Καί ούχ: μόνον οί δημητριακοι καρ

ποί τοϋ Δέλτα, άλλά καί τά προϊόντα τής ένδον 

’Αφρικής, τής ’Αραβίας, τών Ινδιών, διήρχοντο διά 

τής ’Αλεξανδρείας, μετακομιζόμενα έν ταϊς αγοραϊς 

τής πρωτ»υθύσης τοΰ ρωμαϊκού Κράτους. (‘Άλλα 

και ή βιομηχανική πρωτοβουλία δέν ύστέρησεν έν 

τή μεγαλουπόλει ταύτη τής Αλεξάνδρειάς, λέγει ό 

Μάσπερος, ομίλων μετά μεγάλου ενδιαφέροντος και 

θαυμασμού περί τών ’Αλεξανδρινών, καθόσον, δέν 

είναι μόνον αί μηχανικαί εφευρέσεις τών Κτησιβίων, 

καί Χερώνων, οΐτινες κατεσκεύασαν έντώΜουσείω 

αυτόματα, κλεψείδρας. αντλίας, υδραυλικά όργανα 

καί άνεκάλυψαν τήν δύναμιν τοΰ ατμού, άλλά καί 

τά Αλεξανδρινά υφάσματα, άπό τοΰ χονδροειδούς 

ίππείου σκεπάσματος μέχρι τού άριστοτεχνικώς λε

πτότατου πεποικιλμένου πολύχρωμου τάπητος, και 

άπό τοΰ λευκού )»ινοΰ υφάσματος μέχρι τοΰ κεχρω- 

ματισμένου μετάξινου, δέν κατέστησαν τήν Αίγυ

πτον όνομαστήν, καθ’ ολην τήν ύφήλιον; Ή δέ ναυ

πηγία δέν είχε φθάσει είς τήν τελειότητα : Αί τής 

πολυτελείας άμαξάί των δέν έφημίσθησαν ; τά πολύ

τιμα έπιπλά των, ιδίως δέ αί δι’ έλεφαντόδοντος 

τράπεζα: των,αϊτινες έτιμώντο μέχρι 1,400,000 

σεστερσίων, δηλ. 237,500 φρ. δέν ήσαν αξιοθαύ

μαστοι Ή επεξεργασία τών πολυτίμων καί μή 

μετάλλων »’χε φθάσει είς ττ,ν τελειότητα. Η χρυ
σοχοΐα. κοσμηματοποιία, όπλοποιΐα κτλ-, ήσαν αρι- 

στουργηματικαί.Ή δέ ΰ’λουργία άπό τούς ’Αλεξαν

δρινούς μετεϊόθη είς τούς 'Ιταλούς. Οί ΰέλινοι κρύ

σταλλοι, οί ϋελοπίνακ-ς καί τά πολύχρωμα μω

σαϊκά, άτινα ήσαν γνωστά ήδη τοϊς άρχαίοις Αίγυ- 

πτίοίς, ενταύθα έπεξειργάζοντο τετελειοποιημένως, 

μετέδιδαν δέ μετά πολλής έπιμελείας τοϊς τεχνη
τοί; κρυσταλλίνοις άγγείοις λαμπρά συμμετρικά 

σχήματα.Ή Αλεξάνδρεια τέλος, επιλέγει ό πολύς 

Μάσπερος, υπήρξε τότε ή δευτέρα πόλις τής ρωμαϊ

κής αύτοκρατορίας καί ή πρώτη πόλις τής ’Ανατο

λής, ή δέ Αίγυπτος ήτον άναμφιλέκτως τό ωραι

ότερων κόσμημα του στέμματος τών Καισαρων.”

"Αμα τή εμφανίσει τοΰ χριστιανισμού, πρώτη ή 

Αίγυπτος ήσπάσθη αυτόν καί έντός ολίγου ε'σχημα-

• Γ:'·
.. τίσθη εν Αλεξάνδρειά πολυάριθμος καί ισχυρά χρι

στιανική κοινότης’ κατά δε τόν τρίτον μ. X. αιώνα 

ό πατριάρχης Θεονας άφιέρωσεν έν τή αρχαία πρω- 

τευοόση τών Πτολεμαίον περικαλλή ναόν τή αει- 

παρθένφ Μαρία. Μετά .δέ τόν θάνατον τοΰ αΰτο- 

κράτορος Ιουλιανοΰ, άπασα ή Αίγυπτος ύπεταγη 

είς τόν Χριστιανισμόν και απανταχού τή πρωτοβου

λία πάντοτε τών Ελλήνων, άνηγέρθησαν ναοί καί 

θρησκευτικά καθιδρίματα έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου, 

οπού σωρηδόν συνεσωρεόθησαν απειράριθμοι μονα

χοί καί ποικίλο·, άναχωρηταί (άσκηταί).

ι

ΑΡΑΒΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

Ως γνωστόν, έν Αλεξάνδρειά κατά τήν εποχήν 

τών Καισάρων, έζησαν οι διασημότεροι τών σοφών 

χριστιανών καί θεολόγων, δηλ. Κλήμης δ Άλεξαν- 

δρεύς,’* δ'Ωριγένης,1 2 ό Αθανάσιος3 κτλ. άλλά βαθ

μηδόν έρις έπήλθε μεταξύ τών Χριστιανών τής Αί- 

γύπτοδ, περί τοΰ τρόπου τής έπεξηγήσεώς τινων 

δογμ.άτων, έξ ου διγ,ρέθησαν ουτοι είς Χριστιανούς

είτα παντες ο: κάτοικοι τής 

ρεστημένοι ίντες αφ' ετέρου

μονοφυσίτας^ καί είς Χριστιανούς μ ε λ κ ί - 

τας, οΐτινες πολλάκις έλθόντες είς χεΐρας, καται- 

μ-άτωσαν δυστυχώς τάς οδούς τής ’Αλεξάνδρειάς.

’Εκ τούτου δε ωφεληθέντες οί βυζαντινοί άρχον

τες τής Αίγυπτου επέβαλον βαρυτάτας ποινάς τοϊς 

ταραξίαις τοότοις αλεξανδρινοί; πολίταις, οΐτινες 

όμως μή άνεχόμ.ενοι τήν καταπίεσιν τών ρωμαίων 

αύτοκρατόρων. απετελεσαν βαθμηδόν ισχυρόν κέν- 

τρον αντιπολιτεόσεως, παρ’, οίς συνεκεντρώθησαν 

Αλεξανδρείας, δυσα- 

ατά τών κυρίων των 

καί έκ τής προελθοό- 

σης έπί τής πόλεως 

των θανάσιμου πλη

γής ώς έκ τής ιδρό- 

σεως τής Κωνσταν

τινουπόλεως.

Η Άλεξάνδρ εια 

έπαύσατο εκτοτε ουσα 

ή βασιλίς τής Ανα

τολής' ή εμπορική 

της εξαγωγή ειχεν έ- 

λαττωθή, ή βιομη

χανική της άκμή καί 

δράσις έμειώθη, έφ’ 

οσον τα έκ τών φό

ρων βάρη κατεπίεζον 

τούς κατοίκους καί ώς 

έκ τούτου δέν πρέπει 

νά εκπλήσσεται τις, 

οτι οί Αιγύπτιοι δλί- 

γην αντίστασιν αντέ- 

τεινον ταϊς μουσουλ

μανικοί; στρατιαϊς, 
δπόταν έγένετο ή ε

ξάπλωσες τών αρά-

βων έν τή Άσίο και 

τή άρκτώα Αφρική. 

’Εν ετει 639 έ μου

σουλμάνος στρατηγός τών Σαρακηνών Άμρού έξε- 

στράτευσεν έπί κεφαλής αραβικών στιφών, έκπορθή- 

σας εύχερώς -tty Αίγυπτον καί Νουβίαν, καύσας δέ 

καί τήν βιβλιοθήκην τής Αλεξάνδρειάς κατά διατα

γήν τοϋ Όμάρ Καλίφου, ώς ιστορικοί τινες άναφέ*  

ρουσιν. Άλλά τό τελευταίου τοΰτο δέν αληθεύει, καθ

όσον πολύ πρότερον τής ύπό τοΰ Άμρού πολιορκίας 

τής Άλεξανδρείας, ή αλεξανδρινή βιβλιοθήκη είχε 

πυρποληθή,τά δέ έναπολειφθέντα έκ τής πυρκαϊάς 

βιβλία, δπόταν δ Καϊσαρ έπολωρκήθη έν τοϊς άνα- 

κτόροις τοΰ Βρουχίονος, ε’χον εκτοτε κατ' ολίγον 

μετακομισθή είς Κωνσταντινοΰπολιν.

Καϊσαρ δ Κωνσταντίνος πριν ή ΰποστή τελείαν 

ήτταν έν Αίγύπτφ, άπέστειλε στρατόν μετά ισχυ

ρού στόλου είς τάς έκβολάς τοΰ Νείλου, άλλ’ έν 

αίματοδεστάτη εκεί γενομένη μΛχη. αί έλληνικαι 

στρατιαί ύπεστησαν δλεθρίαν καταστροφήν, θριαμ- 

βευσάντων όριστικώς τών ’Αράβων.

Ό Άμρού ύπεσχέθη τότε τοϊς κόπταις, χριστι- 

ανοϊς αίγυπτίοις2, οΐτινες θά έξισλαμίζοντο, τό έπι-

1) Αιρετικοί Χριστιανοί, πρεσδεύοντες μίαν και μόνην φυ- 
σιν εν τώ Χριστώ. ~ » »

(2| Κόπτη; [ίσως παρά τήν πόλιν Κοπτον τής ©η&υδο^η 
κατά παραφθοράν τοΰ Αίγυπτο;) χριστιανός αιγυπτιος, όπαδο;



376 Η Φ ΤΖΙΣ
Η ΦΥΕΙΣ 377

κεφάλαιον (έτήσιον κατά κεφαλήν φόρον), ίσα προς 

τούς άραβας δικαιώματα, οπερ κατά μέγα μέρος 

καί κατώρθωσεν.Άλλ’ δ πόλεμος άφ’ ενός, ο λοι

μός if’ έτέρου και αί πολιτικαί διχονοιαι έγένοντο 

αφορμή έλαττώσεως τοΰ τέως πολυαρίθμου έν τί, 

χοιλάδι τοΰ Νείλου λαού καί τής έγχαταστάσεως 

όριστικώς έπεισε τών είσβαλόντων καταχτητών. 

Όλόκλ,ηροι άραβ-χαί φυλαι ένεκατεστάθησαν έν 

Αίγύπτφ καΐ έπί τοΰ 

ύπό τοΰ βασιλέως τών 

ποταμών διαδρεχομένου 

πλουσιωτάτου και γο- 

νιμωτάτου τούτου έδά*  

φους, χαρπούμενο; καί 

εύημεροΰντες άπώλεσαν 

πλέον ούτοι τελείως τσς 

νομαδικός αυτών τάσεις 

καί έξεις, χαταστάντες 

βαθμηδόν πάτριοι κύ

ριοι τής πλούσιας ταύ- 

της χώρας.Αξιοσημεί

ωτου ■ δέ τυγχάνει δ:’ 

ήμας τούς Έλληνας κυ

ρίως χάι διά τήν μέλ- 

λουσαν ημών έθνικήν 

ιστορίαν, οτι ή α π ορ- 

ρ ό φ η σ ι ς τής κ α- 

ταχτηθείσης φ υ- 

λ ή ςίμε τ ά τ ή ν δ ι- 
άδοσιν τοΰπολι τ 

νισμοΰχαίτόσων 

τών Ελλήνων καί τήν άνύψωσιναύ- 

τήςεΐς τήν έμπρέπουσαν περιω

πή ν, έγένετο μετά πολλής ευκολίας καί ό λαός τής 

χοιλάδοςτοΰ Νείλου συνεχρωτίσθη μέ τήν αραβικήν 

ιδιοφυίαν. Αί οίκίαι του λοιπού κατεσκευάζοντο κατά 

τούς κανόνας τής αραβικής αρχιτεχτονιχής, ή δ’ 

αιγυπτιακή γλώσσα ανάμικτος τέως ουσα μετά έλ- 

ληνιχών λέξεων, άντιχατεστάθη διά τής αραβι

κής. Έχτοτε καί μέχρι τής σήμερον δεσπόζει τής 

Αϊγύπτου ετι ό αραβικός λαός, πλήν ή Ελληνική 

πρωτοβουλία καί δράσις δέν έπαύσαντο χυριαρ- 

χοΰσαι ηθικώς χαί χρηματιχώς χαι απανταχού αυ

τής, παρά τας έπανειλημμένας ξενιχας έπιδρομας 

τών Ευρωπαίων, δ Έλλην παρά τοϊς αιγυπτίοις 

είναι, 8,τι ό χριστιανός έν Τουρκία δ πανταχοΰ πα

ρών καί τά πάντα πληρών. Έχει κατάχτηση, πο

λιτίση χαι διδάξη χαι έννοει νά χαρπωθή έχ τοΰ 

κόπου του’ έχει ήδη μεγαλύνει χαι άναπτυχθή έχει 

χαι δέν έννοεϊ νά έγκαταλίπη τό πάτριον έδαφός 

του. Τοσοΰτον δέ ο Έλλην συμπαθώς διάχειται πρός 

τό πάτριον έδαφος, ώστε παρά τήν'ξενικήν κατο

χήν, θεωρεί αύτό ϊδιον χαί ελπίζει πάντοτε, οτι 

έλεύσεται ήμαρ, καθ’ ο ή μεγάλη πατρίς του θά 

έπεχταθί, χαί πάλιν έ’ως έχει. Καΐ δέν απαυδα, 

ούτε απογοητεύεται έχ τών περιστάσεων' αναμένει 

χαί χαραδοχεΤ, οπόταν δ’ επέρχεται ευκαιρία, εκ

φράζεται μέ καρδίαν ανοιχτήν καί άπεριστρόφως. 

Έν ταϊς έθνιχαϊς χαί θρησχευτιχαϊς του έορταϊς, 

σχολάζει χαί επιβάλλεται μέχρις άναγνωρίσεως τών

τής -λν ’ϊαχωύιτών καΐ Ευτυ/ιΛ.ων αίρίοίως. αρΛμ'.υνται 
δΐ οί Κόπτβι περί Ίθός 160,000.

δικαίων του εναολος δέ τυγχάνει έτι ήμΐν ή γενι

κή ίσχάτως διαχοπή τών εργασιών χαί ή χλεϊσις 

τών δημοσίων γραφείων έπί τή ευκαιρία τών εορ

τών τών ελληνικών Χρίστου γενών, καθ’ ας 

έξωθι τοΰ ταχυδρομείου έτοιχοχολλήθη πρό τής θύ- 

ρας ή εξής γνωστοποίησις : La poste sera fermi 

έ cause des files des Orihodoxes.
Ό Άμρού μή στέρξας νά διατηρήση τήν Άλεξάν-

•φα’.νΐίΟ 
πολιτι- 

κέντρον

&TPON (ως εχει σήμερον)

δρειαν ώς πρωτεύουσαν πόλεως, ήτις τφ 

τά μάλα έμφορουμένη ύπό τοϋ έλληνιχοΰ 

σμοΰ, όπως χαταστήση αύτήν κυριώτερον 

τοΰ ’Ισλαμισμού, προσδιώρισεν ώς κατοικίαν του. 

τήν σκηνήν, ένθα διέμεινεν, όπόταν έπολιόρκει τήν 

Βαβυλωνίαν, παρά τή Μέμφιδι. διατάξας άμα ινα 

κτισθή πέριξ αύτής αραβική πόλις, ήτις νά φέρη 

τό ϊνομα Φ ο σ τ ά τ η (σκηνή).

Ή Φοστάτη έπέπρωτο οΰτω νά γίνη ή πρώτη 

πόλις τών ’Αράβων, όπως ή Βαβυλών υπήρξεν 

ή πόλις τών Ρωμαίων, έν τή κοιλάδι τού Νείλου. 

' Οτε δέ τό Κάϊρον έκτίσθη μετά τριακόσια ετη βρα- 

δύτερον, ή Φοστάτη ήτο ένπροάστειον τής πόλεως, 

ήτις έμελλε νά γίνη όριστικώς ή πρωτεύουσα τής 

Α ίγύπτου καί τό χέντρον τοϋ μουσουλμανικού βίου 

έν τή κοιλάδι τοϋ Νείλου.Τό κυριώτερον δέ τζαμίον 

τοϋ Κάιρου είναι τό τοΰ Άμρού, τοΰ οποίου τήν 

κατασκευήν ειχεν αρχίσει ό καταχτητής τής Αίγυ

πτου, τό δέ Κάϊρον είναι ή θυγάτηρ τής Φοστάτης 

του Άμρού.

Ώς γνωστόν, οί Άραβες είναι λαός έξδχως θρη

σκευτικός καΐ θεοσεβής, προσευχόμενος πολλάκις 

τής ήμέρας, οπουδήποτε εύρίσκεται, ώστε δεν πρέ

πει νά εκπλήττεται τις,έάν άπό τούς πρώτους χρο · 

νους τής κατακτήσεως άνήγειρε πανταχόσε ναούς 

έν Αίγύπτω. Διατηρεί εύλαβώς τά πατροπαραδοτα 

καί υπομένει άγγογύστως τό πεπρωμένο?. Είναι δε 

νουνεχής καί δραστήριος, άγαπα τήν έργασίαν και 

ζή λιτότατα, ώς έπί τό πλεϊστον. Έν τή ύπό του 

Άμρού άνεγερθείσ-η πόλει. οί Άραβες συνέστησαν 

καί έπιστημ.ονικήν σχολήν, ήτις ήτο διάσημος 

παρα τώ μουσουλμανική κόσμω,ώς τό Μουσαίον της 

Άλεξανδρείος υπήρξε παρά τώ έθνικω.

ίέ'πεται συζΐχίΐα)

*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΐΟΧ· ΩΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟ «ΟΝ ΤΟΐ ΚΟΛΟΜΒΟΎ*

Δέν πρόκειται σήμερον νά έπαναλάβωμεν τό τε
τριμμένου ζήτημα τοϋ ώοϋ τοϋ Κολόμβου, δπερ 
άλλωε τε δέν είνε επιστημονικόν ποίγνιον, άλλ' 
άπλουστάτη παραβολή μεγάλου καί μικρού γεγονό
τος, τής άνακαλύψεωσ δηλονότι τής Αμερικής καί 
τής ισορροπίας 5,1 α->« ώοϋ, δι’ οίουδήποτε μέσου, θελή-

σαντος διά τούτου ν'άποδείδη ό μέγας θαλασσο
πόρος τοϊς περί αύτόν είισταμένοις έπί τώ κατορ- 
θώματί του, δτι δπως δύναταί τις νά κάμη ώόν 
νά σταθή δρθιον, οΰτω δύναται νά κατορθώση καί 
μεγαλειτέόαν άνακάλυψιν. Άλλ’ήδη πρόκειται έπί 
τή εύκαιρίφ τοϋ Πάσχα, καθ’ δ παίεομεν διά τών 
ώών, νά έρωτήσωμεν τους ήμετέρουε άναγνώστας 
διά τίνων καί πόσων τρόπων δύναται ώόν τι νά 
σταθή δρθιον, βπωε γνωρίζωσι ν’ άπαντώοιν είς 
τούς διερωτώντας αύτούς.

Μέχρι τοΰδε ύπάρχουσι γνωστοί οί έόήο τρόποι: 
ι. Δύναται ώόν τι νά σταθή δρθιον διά τοϋ τρό

που τοΰ Κολόμβου. δηλαδή βιαίως πιεζομένης καί 
θραυομένης τής μιάς αύτοϋ αίχμής.

2. Διά τής μεσολαβήσεως σκίμποδος ή τρίποδος 
άνεστραυμένου.

J. Διά τής τοποθετήσεως τού ώοϋ έπιτηδείως έπί 
μικρών αοράτων ψυχίων άρτου, ίυλίνων ή μεταλ
λικών ρινισμάτων.

4 Διά τής τοποθετήσεως αύτοϋ έπί τριών ίυλί- 
νων φωσφόρων σπίρτων) πριποδικώ:.

5. Διά τής χρήσεως έπιτηδείως καί άοράτως ίσχυ- 
ρϊςτινος κόλλας, τιθεμένης έπί τής μιας τών αίχ- 
μών του.

6. Τιθεμένου τοϋ ώοϋ έπί τής αίχμής ράβδου 
ίσορρόπως καί ίσοβαρώς βασταζομένης^

■j. 'Ομοίως τιθεμένου έπ'ι πινακίου, καταλλήλως 
μετακινουμένου, περιστροφικούς Ιδίως.

Φ. Π.

»ICI

Έΐ ΉΖΧΠ___

ΐΗ Μ0Υ2ΙΚΕ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΔΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ Λ'. ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗ.

AIEGNEI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ·

Τάς όλίγας αναπαύσιμους ώρας μ.ου χρησιμο
ποιώ' έκάστοτε, έχων ύ ’ ΰπ ' δψει καί τού; περι- 
φήμ.ου; Γάλλου: μουσικούς συγγραφείς κ. κ. 
Augustin Savard, L. Girard καΐ H. Grantier 
συνέταξα έν όλίγοις τήν ακόλουθον συνοπτικήν 
μέθοοον. προς ταχεΐαν έκμάθησιν τής θείας μου
σικής, άνευ διδασκάλου, ήτις έλπιζω νά τύχη 
τής καταλλήλου έκτιμήσεως καί υποδοχής, καθό
σον εν Έλλάοι δυστυχώς στερούμεθα έτι τοιαύ- 
της μεθόδου, ήν συνιστώ ώς τήν μίνην κατάλλη
λον τοις βουλομένοις νά έπιδοθώσιν είς τήν σπου- 
οήν τής Μουσικής καί ταχίστην έκμάθησιν αύτής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κνριώτεραι άρχαί της ΜονεΗκης

I
ITtpl <ρ0ογγοσίψ.ων χαί διατονικής κΜμακος.

Ή μουσική επιστήμη μάς διδάσκει τόν τρό
πον, δι’ού συνδέομεν καΐ ταξιθετούμεν όρθώς καί 
πρεπύντως τους μουσικούς τόνους.

Οί έν τη μουσική έν χρήσει τόνοι παρίσταν- 
ται διά σημείων, άτινα τίθενται έπί τών μουσι
κών γραμμών καί καλούνται φθογγόσημα.

Όνομάζομεν δέ μουσικάς γραμμάς τό πεντά- 
γραμμον, το άποτελούμενον έκ πέντε παραλλή
λων ^γραμμών, έφ ’ ών, ώς ειπομεν, θέτομεν τά 
φθογγόσημα.

Ώς βάσιν τού πενταγράμ-μου δέον νά λαμβά- 
νωμεν τήν κάτωθι πρώτην γραμμήν.

Παράδειγμα

--- .— — ι ■ | Γραμμα'ι
λ» ~ ~ | Μονσιχαι

Έκ τών φθογγόσημων άλλα μέν θέτομ-ν =πί
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τών γραμμών τοϋ πενταγράμμου, άλλα οέ εΐς 

τόν μεταξύ υπάρχοντα χώρον.
Δυνάμεθα ν * αύξήσωμεν τήν έκτασιν τοϋ πεν

ταγράμμου, προσθίτοντες μικράς γραμμάζ κάτω
θεν ή άνωθεν αύτοΰ, άς όνομάζομεν βοηθητικά;.

Παράδειγμα.

_______________________

Τά ο^άφορα «ΛουΉκά φθογγόσημα ονομάζο- 
μεν ώς ίξής· Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 
ήτοι Δό, Ps, Mt, Φά, Σολ, Λά, Σί. Τά φθογ
γόσημα ,ταΰτα παρίστάνουσι σειράν τινα τόνων, 
νοουμένων κλιμακωτώς· έάν δέ ή σειρά αυτή 
«ζαντληθή καί δεν επαρκεΐ, τότε άρχίζομεν νέαν 
όμοίαν με τήν πρώτην, διαφέρουσαν όμως κατά 
τό ύψος, διατηρούσαν οέ πάντοτε.τήν αυτή·» ονο
μασίαν· έάν οέ εξαντληθώ καί αδτη, άρχίζομεν 
τρίτην, Τετάρτην καί οϋτω καθ’ εξής :

Παράδειγμα·.
, jil.tpz > Ji, ,/ίλ, γχχ,αόΐ, 14.

1>ι 5» Σειρά

Τό αύτο συμβαίνει καί κατά τήν 

τόνων.Τήν σειράν λοιπον τών φθογγασήιιων, ήτις
* - ϊ α ι

3; Σίιξά.

κατσ.βασιν τών

ΐην .......... . , . ,
•ξακολτυβΰ Staccyy.iji ava^aivsvoa *αι  αντιστρέ
φω; x-x-faSul^cuait, τήν όνιμάζομίν κλίμακα η

• r

διατονικήν κλίμακα.
Δό .·' Δο 

2: / V. Σί 
Λα X>.\ Λα

2>λ 4? %·> Si>.
Ή <Λ ΛΦ“

Μϊ %\ ΜΙ
« V-J* .

* "\
Περλ τών μουσικών κλειδιών.

Ή θέσι; τών { 
στεντάγράμμφ, δεικνύεται δια τών 
γνωμόνων.Τά κλειδιά λοιπόν είναι τά σημεία έκεΐνα, 
ατινα προαοιορίζευσι τήν θέσιν τών φθογγόση
μων έπί τοΰ πενταγράμμου, λαμίάνοντες Si Sit’ 
όψίΐ τήν δέσιν τοΰ Stto -τοϋ κλειοίον υποδεικνυό
μενου φθογγόσημου, προσδιορίζομεν καί τάς λοι- 
πάζ θέσεις τών επίλοιπων φθογγοσήμων.

Έν τή μουσική εχσμεν τριών ειδών κλειδιά, 
ήτοι τό κλειδίον τοϋ Φά τό κλειδίον τοϋ Δό 

fy. και τό κλειδίον τοΰ Σολ

Καί τό μέν κλειδίον τοΰ Σολ τό μετα- 

χειριζόμεθα διά γραφήν καί «κφρασιν τών υψη

λών τόνων.

μουσικών φθογγοσήμων έν τφ 
" ' ~ί κλειδιών ή

Τδ κλειδίον τοϋ Φά ^.· διά τήν γραφήν καί 
ε/.φρασιν τών βαρέων τόνων.

Τό οι κλειδίον τοΰ Δέ δια τ^ γραφήν και 
εκφρασιν τών μέσων τόνων.

Έκ τών τριών μουσικών κλειδιών τά μάλλον 
<ν f ρήσει εισΐ τό κλειδίον τοΰ Σολ, έν τη δεν— 
τέρ<? γραμμή τοΰ πενταγράμμου καί τό κλειδίον

- <Κ’ -·« _.. ·?ΛΎIf Iif\.το’ΰ Φά, έν τη τετάρτη γραμμή-

Παραδείγματα-

, , , . ' ).α
).α σι 8δ Ρ’ Η-1 $gA ■»

Λ <9—·'7 '~_ ~
—. - - —Sr
Σολ »’ μι ρε

οι
Λ

δό.
■»

■& * 
δ»

δό.
-S*  *

τα
τό

> ι

* ρέ 6ό iff λα φχ■ ' **'·  Ρ' δο
Το Δο, -το όποιον σημειοΰται μέ τόν αστερί

σκον (*)  εις τό κλειδίον τοΰ σόλ, είναι τό αυτό 
φθογγόσημων μέ τό Δό, οπερ σημειοΰται μέ τόν 
αυτόν αστερίσκον «ς τό κλειδίον τοΰ Φχ· τό 
τοιοϋτον έν τή μουσική όνομάζομεν ομοφωνίαν.

Σημεία διάρκειας.
Διά διαφόρων σχημάτων δεικνύομεν τήν βρα

χεία?» ή έντεταμένην διάρκειαν τώνφθογγοσήμων.
Τά διάφορα σχήματα των φθογγοσήμων εισϊ 

τά έξης· Τό μακράν « , τό ήμίμακρον , 
βρ«Ζ'> J. ™ Ζ?ώμα Λ, τό δίχρωμου ,

\ τ Κτρίχρωμον £ , καί τό τετράχρωμου J

Τό μακρον « ίσοδυναμεϊ μέ δύο ήμιμακρα 

ί Τ-έ 4 0Ρ«Ζ?β JJJJ ί Ρ*  8 7.?^αΤΛ ή μέ 16 «χρώματα, ή μέ 32 τρίχρώματα ή 

μέ 64 τετραχρώματα.Τό ήμίμακρον J ίσοδυναμεϊ μέ δύο βραχέα JJ 
ή μέ 4 χρώματα, ή μέ 8 διχρώματα ή μέ 1ί> 

τρίχρώματα ή μέ 32 τετραχρώματα. j
Τό βραχύ J, ΐσοδυνσμ,εΐ μέ δύο χρώματα 

ή μέ 4 δίχρώμ.ατα, ή μ.έ 8 τρίχρώματα ή με 

16 τετραχρώματα.
Τό χρώμα ίσοδυναμεϊ μέ δύο διχρώματα 

ή μέ 4 τρίχρώματα ή με 8 τετραχρώματα. -
Τό δίχρωμου 1} ΐσοουναμεΐ μέ δύο τριχρώμ.α- 

τα 4 τετραχρώματα.
Τό τρίχρωμον , ίσοδυναμεϊ μέ δύο τετρά- 

χρώματα.
* (νΕπεται συνέχεια).

ν

ΟΙ ΔΥΟ ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Παρά τούε στύλουο τοΰ ’Ολυμπίου Διόσ συνην- 
τήθηοαν προχθέο δύο άβτοΙ Αθηναίοι καί έλείαν 
τάδε:

‘Ο πρίδτος ά<ίσάς Καλή ’μέρα, Άριβτύδημε, 
μοϋ φαίνεσαι κάπως μεταόβόλημένος, αύτά τά 
ένο·ύματα, τά οδοιπορικά πέδιλα, ό άέτειος αύ- 
τάς πίλος δον ...

•Ο δεύτερος άΟτός. Ναί, φίλε μου, τό έμάν- 
τευάες, έτοιμάζομαι διά μακρινόν ταξείύιον. ..

V? πρδτος άιίτός. Μακρινόν ταξείδιον ;
*Ο $τύΜ&ος άίτϊς Ναέ, διά vhv Νότειον ’Α

μερικήν, διάτας 'Ινδίας.
'ο πρώτος άάτός. Δι’ έμπόριον βεβαίως, διά 

καφέ ϊοως...
•Ο δεύτερος άδτάς Χειρότερα άπό αΰτό.
’Ο πρβτος Λδτός. Χειρότερα άπό αύτό ; Πη

γαίνεις λοιπόν διά μεταλλευτικός έργαοίας, 
διά χρυόόν, ίόως είς τό Τρανόβάλ, Γουΐάνην ή 
εΐς την Σιβηρίαν;

Ό δεύτερος άδτάς. Ακόμη χειρότερα άπό 
αΰτό, φίλε μου.

"ο πρ&τος άάτός. 'Ακόμη χειρότερα ; διά καμ- 
μίαν νέαν άνακάλνφτν ; ft μΑπως μεταβαίνεις 
εΐς τάς φΐλιππίνας, εις τήν Μαντζουρίαν, εΐς 
τόν πόλεμον ...

Ό δεύτερος άότύς.'Ακόμηχειρότερα,όοΐ λέγω.
Ό πρ&τος άότός. Δέν έχω τό κεφάλι μου διά 

όπάόιμο. Τότε διά ποίαν άπελπιΟτικήν έργα- 
Οίαν μεταβαίνεις έκεϊ ;

'ο δεύτερος άότός Άπεφάόιόα τελείως νά έκ- 
πατριόθώ, οοι λέγω·

'ο πρώτος άστός Ώ I όοβαρόν πράγμα τοϋτο, 
φίλε μου, καί βεβαίως βά έχμς πολύ σπουδαίας 
άφορμάς, διά νά. ...

•ο δεύτερος άότύς. Σπουδαιοτάτας! πώς βέ- 
λεις νά ελμπορέόω πλέον νά ζή<3ω ε(ς αυτόν 
τόν άθλιον τόπον ;

'ο πρώτος άότός. (μετά φρίκης). Πώς ; διέ- 
πραζες λοιπόν έγκλημα, κατάχρηόιν, κλοπήν ;

'ο δεύτερος άότύς.Ά, μπά,διά τέτοια μικρά 
πράγματα! χειρότερα άπό αυτά, φίλε μου.

’ο πρώτος ά4τός. (μετά καταπλήξεως).Χειρό
τερα άπό αύτά i λόγοι λοιπόν τιμής ; συζυγική 
άπιότία ; παραφροσύνη τινός ;

Όδεύτερος άότύς. (μετ'εΐρωνείας). Τοιαΰτα 
παιγνίδια I χειρότερα, φίλε μου, όοί λέγω, χει
ρότερα άπό αύτά άκόμη!

•ο πρώτος άότάς (μετά τρόμου έκπληττόμε- 
νος). Χειρότερα άκόμη άπό αύτά ! μά τότε έφό- 
νευσες; έδολοφόνηόες;

'ο δεύτερος' άότός.(μετά ζωηρού γέλωτος).Τί 
λέγεις, άδελφέ, όλα αύτά διορθώνονται έδω είς 
τό Ρωμαίΐκο τόσο γελοϊον καί κουτόν μέ έκα
μες νά έκπατριόθώ, διά τοόοΰτον μικράς άφορ
μάς ; Πολύ χειρότερα, φίλε μου, πολύ χειρό
τερα πράγματα !

Ό πρώτος άάτάς. (όπιόθοχωρών κατά δύο 
βήματα καί παρατηρών μετά περιεργείας τόν 
φίλον του άπό κεφαλής μέχρι ποδών). Αί, μά 
τότε δέν δύναμαι νά μαντεύσω καί παραιτού
μαι, 0wti .. ; φοβούμαι . ..

Ό δεύτερος άάτύς (πληόιάζων αύτόν καί μει- 
διών, ένώ ό πρώτος τρέμει έκ φόβου) Ή Απελ
πισία, μέ Αναγκάζει, φίλε μου, ft άηδία, ft ά- 
πογοήτευόις!

Ό πρώτος άάτός. Ούφ,μ’ έσκαβες I Μά καλά, 
τέλος πάντων εΐπέ μου, τί πραγμα Οέ άπελπί- 
ζει. άηδιάζει καί άπογοητεύει ;

•ο δεύτερος άάτύς. Νά όοϋ 'πώ, φίλε μου, 
άλλά μή μέ έκλάβμς . . .

Ό πρώτος άότός. Ά I τί λόγος I σύ πάντοτε 
σοβαρώς όμιλεις καί . .

'Ο δεύτερος άστύς.Νά, άδελφέ, ft όπισθοδρό- 
μηόις τοΰ τόπου αύτοΰ, ft άκηδία τών άρ- 
μοδίων, ft άπραξία πρός πάν καλόν καί ώφέλι- 
μον, ft λάσπη καί ή σκόνη καί ft κατοχή καί 
ύποδούλωόις . . . τών ’Αθηνών. · ,

Ό πρώτος Αάτάς. Ύποδούλωόις . . . τών ‘Α
θηνών ; είπες.

*Ο δεύτεροί Αστός. Ναί, φίλε μου, ύπό . . .
'Ο πρώτος Λότός. Αί, τί ; ύπό ;
Ό δεύτερος άστός. Ύπό τών γυναικών !
Ό πρώτος άότός (φεύγων)· Τόν καϋμένον 1 

έτρελλάθη ... ΟΙ ’Αθηναίοι πάσχουν άπό φύ- 
χωόιν 1 (καί άποχωρϊζονται).

ώρίκ.

Ο ΜΗΝ THS ΓΕΝΝΗΣΕΟΣ ΣΑΣ

Ιδού παλαιά τις αστρονομική πρόρρησις, 
δεικνύουσα μετ ’ ανεκτής βεέαιίτητος, τον 
χαρακτήρα τής κόρης,κατά τόν ρήνα,καθ’ άν 
τύχη νά γεννήθή, ως έξης:

Έάν ρία κόρη γεννηθή τόν ’Ιανουάριον, 
θ ’ άποόή συνετή οικοδέσποινά, παραοιδο- 
μένημέν εις μελαγχολίαν, πλήν εύόργητος.

Έαν τόν Φεβρουάριον, φιλάνθρωπος καί 
φιλόστοργος σύζυγος και τρυφερά μήτηρ.

Έάν τόν Μάρτιον, KevoSoioCj οτωμύλος, 
και ολίγον τι παραδιδομένη είς φιλόνεικίαν.

Έάν δέ τόν ’Απρίλιον, ασταθής, αφυής, 
άλλά πιθανόν νά ήναι καί εύπρόσωπος.

Έάν τόν Μάϊον, ωραία καί πιθανόν νά 
ήνε ευτυχής.

Έάν τόν Ιούνιον,, οργίλη, ενωρίς θά 
ύπανδρευθή και θά ήνε κενόδοξος.

Έάν τόν ’Ιούλιον, μετρίως ωραία, άλλά 
μέ στεγνήν φύσιν.

Έάν τόν Αύγουστον, αγαπητή καί πρα
κτική, πιθανώς οέ νά ύπανδρευθή πλούσιον.

Έάν τόν Σεπτέμβριον, σώφρων, εύπρο- 
σήγορος καί πολύ αγαπητή.

Έάν τόν Όκτώβρ ιον, ωραία καί ερωτική 
καί πιθανόν νά ήνε δυστυχής.

Έάν τόν Νοέμβριον, ελευθέριος, ευμενής 
καί πραείας διαθεσεως,

Έάν τόν Δεκέμβριον, εύρυθμος, φιλόκαλ- 
λος καί ακόλαστος. 1

(Έκ τβϋ Αγγλικόν)
Ζήβιμο; Γ. Τυηίλίας

Χβίηγητής
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ΛΑΧΕΙΟ Φ Ο ΡΩ ϊί ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

Ε. Μελίδης, Διευθυντής.— X. Άνεμογιάννης, 
πρώην έπιθεωρηττκ τον ΈΙέγχον.

Γενικός επιθεωρητής.

3°

Δι'ήμών παρέχονται τοϊς ήμετέροις συνδρομη- 
ταϊς αί άκόλουσοι λαχειοφόροι δμολογίαι ήμεδαπαί 
καί ξέναι έττί μηνιαίαις δόσεσιν, έκ’ τον τραπεζιτι
κού καταστήματος Ε. Μελίδη, ώς έξης· 
ί. Τής Έθν. Τραπέξης τής 'Ελλάδος; άντί 40 

δρ. ή so φρ. χρυσών μηνιαίως.
2. κτηματικής τραπέζης τής Αίγύπτον άντί 

2$ δρ. ή ι5 φρ.
S. Σιδηρ· ’Ανατολ. Ρωμυλίας, άντί 15 δρ. 

ιο φρ· μηνιαίως
4. Πόλεως Παριόίων άντί 3° δρ. 2ο φρ. 
». Κτηματικής Τραηέζης Γαλλίας άντί 

δρ. ή so φρ.
β. πόλεως Βρυξελλδ»?, άντί ιο δρ. ή ιο φρ. 

7 Διώρνγος Παναμά άντί ίο δρ ή to φρ.
Πάο βουλόμενος δύναται ν*  άποστείλη ήμΐν τήν 

πρώτην δόσιν καί Θά λάόη άμέσως τά Συμόόλαιον 
καί τόν αριθμόν τής δμολογίας, ής γίνεται άμέσως 
κάτοχοί τών τάκων καί τής Τύχης αύτής.

’Εν περιπτώσει κέρδους ήσΦύσις»λαμβάνει ιοο)ο.
Συνιστώμεν τοϊς ήμετέροις συνδρομητσΐς τήν 

προμήθειαν τοιούτων ασφαλών λαχειοφόρων ομο
λογιών, καθόσον άκόπως καί άνεπαισθήτως ούτως 
άποκτώσι μετ’ δλίγον χρόνον χρηματικόν κεφά- 
λαιον καί δή κληρουμένης τής δμολογίας, δΰναταί 
τις άμέσως νά γείνη πλούσιος, ώς πολλάκις συμ
βαίνει.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1β«« ΤΕΎΧΟΎΖ

H· ’Αριθμητικόν πρόβλημα,

Ή διαφορά είναι, ότι τά μεν πεντάλεπτα γίνονται 
τέσσαρα,τάδέ δεκάλεπτα γίνονται δύο, καθόσον 
έπί του ποσού τής αξίας των δέν ύπάρχει διαφορά.

“Ελυσαν αυτό ύ κ. Ν. Μανωλίδης εκ Πατρών χαί 
θεμ. Άζινάρης, έχ Πάρου.

<5· Ερώτησες.

’Εν τή άρχαιότητι ή μέταξα εκαλείτο Χέρια, έχ 
τοϋ ονόματος τής πόλεως, έξης προήρχετο’ δ οέ Παυ
σανίας αναφέρει, ότι ή πόλις αΰτη εύ_ρίσχετο έπί τού 
Δέλτα, είς τδ βάθος τοΰ Ίνδικοΰ ώχεάνοϋ κειμένου. 
Ηδη δέ. ανακαλύπτεται, ότι αΰτη είναι τδ ΤονχΓνον 

καθόσον κατα τον Β'. αΐώνα, ή Συρία έπρομηθεύετο 
την μεταξαν δια θαλάσσης έκεΐθεν' αί δέ σινικαί βί
βλοι άναφέρουσιν, δτι τότε άφιχνουντο είς τδ Ζί·Νάου 
ή ΤονχΓνον έμποροι άνατολϊται προς αγοράν μετάξης.

46 · ’Ιστορικόν πρόβλημα.

Ό μύρμηξ.
“Ελυσεν αύτδ ή Δις ’Ελένη Μπιζότου έξ ’Αθηνών, 

έχ τύχης.
47- Μαθηματικόν πρόβλημα.

Τδ πρώτον χιλιεχατομμύριον εξηκοστών λεπτών τής 
ώρας άπδ τής ένάρξεως τής ήμετέρας χρονολογίας θα. 
ληξη τή 45 ’Απριλίου 1902, τή 10 ώρα καί 40 λε
πτά τής πρωίας.

Ελυσεν αΰτδ δ κ. Διον. Πατρίκιος, έξ Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

&»·£. Πρόβλημα
Εις άμαξηλάτης διανύει 8 χιλιόμετρα καθ’ ώραν, 

ένώ είς έτερος διανύει μόνον 6. Ό δεύτερος ου- 
τος δμως άναχωρεϊ κατά Sv χιλιόμετρου πρδ τοΰ 
πρώτου.

Ποΰ θά συναντηθώσιν;

5555. Αίνιγμα.
Γεννώμαι άψυχος νεκρός καί ένταφίασμένος 
Καί άπδ τούς ίδίους μου γονείς άπορριμένος 
Τά μέλη μου είν’ άμορφα καί διαλελυμένα 
Καί άπό μάρμαρον σκληρόν τοΰ τάφου σκεπασμένα 
Τόν λίθον δέ τού μνήματος, άν άπαξ διαοείαω 
Ώς άλλος νέος Λάίαοος άμέσως θ’άναίήσω. 
Τδ πάλαι είχε γεννηθή έκ τής έμής κοιλίας 
Παράδειγμ’ άδελφότητος κ’ειλικρινούς φιλίας 
Όπώταν είμεθα πολλοί, ώς έμαθον έκ φήμης 
Αρχή καί τέλος είμεθα τής πρώτης έπιστήμης.

Ταχυδρομικός.
t

Ββ. Έρώτηείκ.
Ποιος φέρει τόν μεγαλείτερον πίλον έν Έλλάδι;
Σημ· Ό πρώτος λύτης λαμβάνει ώς δώρον τάς

α’Επιστημονικός έπισκοπήσεις».

Α. Γ. Π. Mansourah. ’Επιστολή έλήφβη καί sat 
ένεγρώψαμεν συνδρομητήν μας. Ταχυδρομικώς άπην- 
τήσαμεν.—Κ. Ο. Μ π ι λ ά λ ι. Συνδρομή σας έλή- 
φθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις εστάλη ταχυδρομι- 
χώς.—Κ. Ε. Λοιδωριχιον. Συνδρομή σας 
λήιρθη.’Απόδειξις εστάλη ύμϊν ταχυδρομικώς.—Ι.Α.Λ: 
Ζ α χ υ ν 6 ο ν. Δελτάριον χαί φύλλα α’Ελπίδος» ε-. 
λήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—Α· Γ. Κ ω ν β τ ά ν-. 
τ α. Δελτάριον έλήφβη. Έχάρημεν χαί εΰχόμεθα έπι-. 
τυχίαν. Φύλλον στέλλεται.—Θ.Β. 3υλόχαστρον.

^Δελτάριον έλήφβη. Σας ένεγράψαμεν αυτόθι χαί άνχ-, 
*μίνομεν συνδρομήν.—Κ.Ε. Λ ο ι δ ω ρ I x ι ο ν.Συν-. 

δρομη έλήφβη χαί εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις σάς άπε- 
στάλη. — Α. Λ. Λ ηξ ο ύ ρ ι ο ν Επιστολή μετά, 
άποδείξεως έλήφθη. Λαχέν δώρον εχ χληρώσεως σας 
άποστέλλεται,ώς γράφετε.—Γ. Κ. Boorgas. Σάς ένε· 
γράψαμεν χαί σάς γράφυμεν πάλιν προσεχώς, έν σχέ-. 
σει γραφόμενων σας.—A. Β. Ξηροχώριον. Ζη
τούμενα φύλλα σας απεστείλαμεν. Εχει χαλώς. Ά-. 
ναμένομεν νεωτέραν σας. —Ν. Ε· Ζ. Ζάκυνθον. 
’Επιστολή έληφθη. Άπαντώμεν σχετιχώς. — Σ Κ- 
Gara-Mezdia. Δελτάριον έλήφβη. Φύλλα σάς άπε- 
στάλησαν. Έχει καλώς. Έγραψαμεν.—Β. Α. Π. Ό-. 
δησσδ ν. ’Επιστολή έλήφβη. “Εχει χαλώς, ώς 
γράψετε Ήσυχεΐτε.—Ν. Κ. Πάτρας. Πρώτη δό- 
σις Οι’ αγοράν αιγυπτιακής δμολογίας έλήφβη Ταχύ- 
δρομιχώς σας άποστέλλεται συμβόλαιον καί αριθμός, 
δμολογίας σας. — Κ. Σ Βουκουρέστιον. Σάς. 
ένεγράψΐμεν είς «Κλη ρ ώσ ε ι ς».

-$» Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου Τών Καταστημάτων ‘Ανίατη Κωνβταντινίδον ’ί·

ί


