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ΚΑΙ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ...
Το μυστήριον τής βουλής τοΰ πλάστου 

συμπληρούται. Ο θεάνθρωπος ’Ιησούς περα- 
τώσας τήν διδασκαλίαν αυτού καί έκτελέσας 
τδν προορισμόν του, τίθησι τήν σφραγίδα τής 
έκτελεσεως, άνερχόμενοσ εΐς τδν Σταυρόν. 
Κηρύττει έπί τριετίαν ___________ 
τήν αλήθειαν, ποδη 
γετεΤ, κατηχεί, θερα- 
πεύει, ύψοΰται, κάί δ 
λαδς έκφρων έκ χαράς 
καί θαυμασμού αύτον 
ακολουθεί και πανηγυ- 
ρικώς αύτδν ΰποδέχε 
ται μετάβαί'ων,κράζων 
ώσαι να ό εν τοϊζ
στο ις.

Πλήν φεΰ 1 οποία 
άβεβαιότης και άνθρω - 
πίνη αστάθεια ! Ό 
λαός, δ άναφωνών, 
ώσαννά δ Ιν τοΐε ίφί- ΗεΕΒ·||^Η^^^ΜΒ 
στοις, αΰτδς μετ' ό· Β£ΚηΜ^^Η^Η|| 
λίγας ημέρας μέλλει 
ν ' άλλάέη προσωπεΐον 
καί καταδιώςη τδν έζ- 
υμνούμενον.Τοΰτο εί- 
δώς καί δ Ιησούς, ως 
θεδς παντογνώστης 
μετά τδν μυστικόν δεΤ*  ΜΜ^^Η^ΗΗ 
πνον συμπληροϊ τήν ΜΗ^ΗΜΗ· 
αιώνιον αύτού διδα- 
σκαλίαν μέλλων νά άποχωρισθή τών μαθητών 
αύτού καί λαμπρώς αύτούς πλέον προπαρα
σκευάζει διά τδν ά^ώνα, δι’ον προωρισμενοι 
είσίν. Λαμβάνων ειτα αύτούς έίερχεται έζω 
καί έρχεται είς τδ αθάνατον τής ί'εθσημανή 
χωρίον καί εισέρχεται είς κήπον, .δπως κατ 
ιδίαν προσευχηθή. Άλλ’δποΤον θέαμα ήμϊν

■ έπιφυλάσρεται. Ό Ιησούς δ ατάραχος έ-
•i*  ",.

κείνος τής αρετής καί τής καρτερίας τύπος, 
άγωνιδ, μοχθεί, κοπιάζει καί αποθαρρύνεται 
έν τή άναμνήσει τοΰ φρικτοϋ θανάτου καί 
πρδς στιγμήν δείλια 1 ’Ιδού ή ανθρώπινη τού 
Χριστού φύσις έν δλη αύτής.τή βία, έν όλη 
τή σφοδρότητι. Ό Ιησούς πάσχει ώς τέ
λειος άνθρωπος καί ύπόκειται είς τάς αδυνα
μίας τοΰ ανθρωπίνου ^πνεύματος. Μετά τε- 

τρωμένης καρδίας ά- 
ναφωνεΤ : ΙΙε^λνπος 
ΙστΊν ή ψυχή μου 'έως 
θανάτου... ΤΙάτερ , εΐ 
δυνατόν £στι παρελθετω 
τδ ποτήριον τοΰτο άπ*  
Ιμοΰ.

■ Τή άνθρωπίνη όμως 
φύσει άντιπαράκειται 
ή θ£[α το~ ’Ιησού φύ· 
01(., θεότης αύτού. 
Ήτο γάρ καί τέλειος 
θεός. Ώς τοιοΰτος 
λοιπόν, αναλαμβάνει 

ΗΕ·^^^Β|ΒΕ|^Η τάς δυνάμεις του, δί· 
δει ζωήν εΐς τήν τρω- 
θεϊσαν άνθρωπίνην δι· 
άνοιαν καί στερρδς εΐς 
τά προαποφαοιοθέντα 
αναφωνεί ουμπληρών. 
ΤΤλην ούχ ώς ίγώ θέλω, 
Λλλ*  ώς σύ Έν Γεθ ■ 
σημανή λοιπόν τρανώς 
ή διπλή τού Ίησοΰ 
άποδείκνυται φύσιςδο 
ζαζομένη ύπδ πάντων 

τών δογμάτων πλήν τών μονοφυσιτών ’Αρ
μενίων, δοζαζόντων μόνον τήν θείαν φύσιν 
τού καθ’ ήμας τελείως θεανθρώπου ’Ιησού.

Ουτω, λοιπόν, προσευχηθείς καί τούς κοι- 
μωμένους έγείρας μαθητας έίέρχεται, ϊνα τδ 
άπάισιώτερον συναντήση θέαμα. ’Ιδού δ πρδ 
ήμερών άλάλάζών μετά βαιων λαδς φερόμε· 
νός κατά τού ύψωθέντος καί έδυμνηθέντος

*
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έύλοις καί μαχαίραις I Τύπτει, ύβρίζει καί 
σκώπτει άναιδώς· τόν εί< δν πρό ολίγου έ- 
στρώννυε τά ίμάτιά του, ίνα διαβή καί θριαμ - 
βέυτικώς είσέλθη είς Ιερουσαλήμ. Είς έπί- 
μετρον δέ έρχεται τό ίερώτερον τών σημείων, 
τό εύγενέστερον τής αγάπης τεκμήριον, τό 
συμβολον τής φιλίας, ό άοπασμός, ΐνα χρ^η- 
σιμεύση ώς σύμβολον τής προδοσίας 1 Ο 
προδότης ’Ιούδας καταλλήλως τοϋτο έζέλε- 
ζεν άγνοών. όπως έέυμνηθή έτι μάλλον ή 
αλήθεια καί ή άγάπη. Παραδίδεται ή άγάπη 
καί π>οδίδεται διά τοϋ σημείου αύτής, τοϋ 
ασπασμού. Πωλείται ή άλ» θεία, ως τό εύτε- 
λέστερον τών ώνίων, άντ τριάκοντα αργυ
ρίων ! Πριπράσκεται ό Σωτήρ ύπό τού αναι
δούς μαθητου τριάκοντα άργυρίοις.
. Άγεται έντεΰθεν ό ’Ιησούς συρόμενος καί 
κακοποιούμενος ώς τών κακουργοτέρων κα- 
κουργότερος καί φέρεται ένώπιον υποκριτών 
Αρχιερέων τυπτόμενος καί έμπαιζόμενος, 
βπωςκριθή. Ή άμάδεια κρίνει τήν άλήθειαν, 
τό σκότος έρευνα τδ φώς ! Περιπαίζεται, 
περιβάλλεται ψευδή πορφύραν καί στέφανον 
άκάνθινον δέχεται ή. κεφαλή, ή τόν άνθρωπον 
ύψώσασα καί έκ τοϋ βορβόρου άνελκύσασα. 
Καί κρίνεται ή υπέρτατη αλήθεια καί κατα
δικάζεται ύπό τών τυφλών είς τόν άτιμωτε- 
ρον τών τότε θανάτων, τήν σταύρωσιν. Ε-

• ζαλλος έέ άγριας χαράς ό μαινόμενος όχλος 
τούτον αρπάζει, επιφορτίζει τόν σταυρόν και 
άγει είς Γολγοθά. ’Επί τού υψηλού τοπίου 
τούτου πήγνυται ό σταυρός τού Σωτήρος 
μεταζύ δύο ετέρων σταυρών καταδικασθέντων 
κακούργων. Ό τύπος τής αρετής, ή διάσω- 
σις καί ή παρηγοριά τών άμαρτανόντων τί
θεται μεταέύ δύο ληστών 1 Επί τού Γολγο
θά! γολγοθά! Άκρόπολις τού Χριστιανι
σμού καί τού νεωτέρου 'Ελληνισμού, χωρίον 
άέιωθέν τής ύψίστης τοϋ πλάστου τιμής. 
Έπί σού μέλλει νά συμπλήρωσή ό Θεάνθρω
πος Ιησούς τό καλοσσαΐον αύτοϋ έργον, 
τήν τής άνθρωπότητος άναγέννησιν.

τΗλθεν ή έκτη ωρα καί ό Ιησούς τίθεται 
έπί τοϋ σταυρού προσηλούμενος ήλοις. ’Α
τάραχος έπ’ αύτοϋ δέχεται τούς έμπαιγμούς 
καί τάς βλασφημίας τών σταυρωτών του καί 
τών ουσταυρουμένων αύτώ, λέγων έν τή 
θεία δυνάμει αύτοϋ, ΣΙάτερ Άφεςαυτοΐς, ον 
γαρ οϊδασι τί ποιονσι/Σκώπτεται, ονειδίζεται, 
ύβρίζεται, άλλ’ ώς θεός συγχωρεΐ. Ποτίζε
ται όζος άντί τοσούτων εύεργεσιών καί κεν- 
τ-άτάι τήν πλευράν ύπό χειρών άς έπλασεν.

Έσταυρώθη λοιπόν ό Βασιλεύς τής κτί
σεως καί ετέθη είς τδν σταυρόν αύτοϋ ή έπι- 
γρ’αφή βασιλεύς Ιν. τή πορρώσει έκείνων ση- 
μαίνουσατήν δόξαν αύτρϋ. Έσταυρώθη ή 
αλήθεια καΤ ή άγάπη, ινα θριαμάεύση όρμη- 

τικώς και άκαταοχέτως. Ή φύοιε τόν Κύ
ριον αυτής έν οταυρώ ορώσα ταράσσεται. 
Σκοτίζεται ό "Ηλιος καί τάς ακτίνας αυτού 
κρύπτει. ’Αυαυροΰται ό ούρανρς εκείνος, ό 
άλλοτε έν τή νυκτί τής γεννήοεως λαμπών 
καί σνναγαλλόμενος. τή γή. Το σκότος έπί 
τρίωρον επικρατεί, μέχρις ω<?ας έννάτης. 
Πάντων δέ πλήρωθςντων επέρχεται καί ή 
τελευταία στιγμή. Φωνήν ρεγάλην ό ’Ιησούς 
άφίνει καί τό πνεύμα είς χεϊρας τοϋ-πατρός 
παραδίδει φωνών. Τετέλεσται! Συνεπληρωθη 
τό έργον. τής άναγενν^σεώς, έτέθη ή οροφή 

' τοϋ οικοδομήματος, έτεθη ή σφραγίς διά τού 
αίματος αύτοϋ τού λυτρωτοϋ. Θέαμα εκπαγ- 
λον καί θειον, άλλά καί άπαίσιον 1 Σιγηλός 
καί κεκλιμμένην τήν τόν άκάνθινον στέφα
νον φέρουσαν κεφαλήν έχων. μένει έπί τού 
σταυρού έν. μεγαλειότητι θεία, ,έν ώραιότητι 
θεσπεσία, ό Θεός! Ιδού αυτός., ό ζωής χο
ρηγός, άπνους προ τών παρ’ αύτοϋ τό είναι 
λαβόντων. ’Ιδού ή αλήθεια σταυρουμένη, 
ιδού ό Θεός έρμαιον έκρυσίως τής κακοβου
λίας τοϋ διεφθαρμένου λαού. Το καταπέτα
σμα τοϋ εβραϊκού ναού σχίζεται ως περιττόν 
πρό τής κηρυχθείσης ύγιοϋς καί τελείας θρη
σκείας. Ή γή συνταράσσεται καί δονεϊται 
αισθανόμενη άπνουν τόν δημιουργόν της έν 
αύτή. Οί νεκροί έγείρονται λαβόντες ζωήν 
έν άντιθέσει πρός τήν άπωλειαν τής ζωής 

-αυτού τού χορηγού ταύτης Μνημείον και
νόν ετοιμάζεται, όπως δεχθή έν όρίοις τόν 
πανταχοϋ παρόντα I

Πρό τής σιγηλής εκείνης λαμπρότατος τοϋ 
εσταυρωμένου άρθώμεν καί ημείς διά τής 
φαντασίας καί κράέωμεν, εύσεοώς τό γόνυ 
κλίνοντες :

«Εσταυρωμένε Ιησού, θεία αίγλη, Σώ- 
τερ τού κόσμου, αλήθεια καί άγάπη, πρότυ
πον τής αρετής. Λάμψις έν. τώ Σταυρώ άπ- 
αστράπτουσα, θεία δυναμις καί σοφία. Μεγα- 
γαλειότης διά τής ταπεινότητες είς τό κα· 
τακόρυφον ύψωθεΐσα, προστάτα καί έλπίς 
τών κακοπαθούν.των, μόνε παρήγορε τής πε
νίας καί τών δεινοπαθημάτων. Θεέ αληθή 
διά τήν άνθρωπότητα παθών, άέίωσον καί 
ημάς τούς ταπει.νώς σοι προσπίπτοντας. τούς 
άναζίους ατενήσαι τό ώραίον Σου πρόσωπον, 
τούς εύσεβώς τό θειον Σου άναφέροντας ο · 
νομα καί φόβω πρό τής ισχύος Σου ίσταμέ · 
νους, τούς μόνην Σέ έλπίδα έχοντας, άζίω 
σον τής έπουρανίου Σου .βασιλείας καί τής 
τοΰ ληστοϋ έπαγγελίας καί φώτισαν ήμάς έν 
τή τοΰ βίου διαπάλη.»·

,®Β ΒΛΗΣΙΔΗΣ 
φνπ. τ&ν φνσικ&ν

ΧΡ. ΗΛ1ΟΠΟΥΛΟΣ

“ΠΡΟ ΤΟΤ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ,,

"Ολως πρωτότυπον καί ιδιόρρυθμον. έργον 
μεγάλης έμπνεύσεως, άλλά καί θερμής περιπα· 
θείας τό δίς έπισήμως άναγνωσθεν και τιμηθ'εν 
ϋπο τής Γαλλ. Ακαδημίας.

Έργον ελευθερίας άδεσμεΰτου, ιπτάμενης εις 
ορίζοντας αιωνίου φωτός, άνακαλυπτούοης με
γάλα ιδεώδη εις τούς αιθέριους κόσμους, ένθα ό 
συγγραφείς ίν ποιητικά ένθουσιασμώ ονειροπο
λεί ί'ν έλληνικόν ιδανικόν, άντιπροσωπεΰοε τήν 
ιστορίαν τοΰ κόσμου, έζαπλούμενον είς τήν γα
λανήν έκτασιν

Ποίησις και φιλοσοφία συνενοΰνται, και απο
τελούσε ίν όνειρον αδιάλειπτων εικόνων, μίαν 
φαντασμαγορίαν ελληνικής θρησκείας, κυριαρ- 
χούσης εν μέσω λάμψεων.

Άπ άκρου είς άκρον τον ωραίου, άλλά καί 
περιέργου βιβλίου, είς βαθύς μυστικισμός καί 
συμβολικόν ύφος, έγκρίπτουσιν Ιδέας ύψηλάς, 
στηριζομένας είς μέγαν πόθον, τής τοΰ παντός 
έζελληνίσεως διά τής χριστιανικής αλήθειας, ήτις 
θριαμβεύει είς τήν έλληνικήν ιδέαν.

Ο κ. Ήλιόπουλος, γνωστότατος, εκτός τής 
ποικίλης δράσεως τον άπό πολλών έτών, πολ· 
λαχώς τιμηθείς και παρασημοφορηθείς μάλιστα 
πάνυ άζίως, ανέκαθεν έν τή λογοτεχνία επίζη
λον κατακτήσας θέσιν διά τής πληθύος τών δν- 
μοσιενμάτων του, ώς έπι τό πλεΐστονμ'ε ψευδώ
νυμα, διακρινομένων πάντοτε ύπό παράφορου 
όντως αισθήματος και έμπνενσμένων ύπό υψηλών 
Ιδεών, ούχί άπαζ άνεφάνη καί είς τάς στήλας 
τής «Φύσεως» ώς ενθυμούνται οί παλαιότεροι ή
μών άναγνώσται.

Λημοσιεύομεν έπικαίρως άπόσπασμα έκ τοΰ 
■«προ τοΰ εσταυρωμένου» συμβολικώς φιλόσοφον, 
ώς καί τήν εικόνα τοϋ συγγραφέως (κατά παλ, 
φωτογραφίαν) καϊ μικρόν συμβολικόν κόσμημα 
έκ τοΰ βιβλίου.

Ώ άφωνος σοφία τοϋ διαχρύσου ύψους τοϋ ού- 

ρανοΰ' έντή σιγή σου τήν πρωίαν προσαγορεύω 

τής κοινής πατρίδος, ένθα ούδέποτε ή γλυκύτης 

στειρεύει τοϋ όλβου' καί ήδη, δτε ή αίχμή τοΰ τί

μιου έύλου τδν ναρκώδη διατρυπά τής γής κόλπον, 

.δπως τήν λήθην σφράγιση, καί τδ πνεύμα ,έκθάψη 

τών Αναμνήσεων έκείνων, &ς παρέλαβεν ή Ιστορία 

τοΰ κοσμικού μυστηρίου, δέν είμαι καί έγώ τότε 

κοινός τών βροτών, άλλά θεράπων τού μκροτέρου 

τών άγγέλων σου, καί κατανοώ άνευ δρίων την ζωήν 

τοϋ Φωτίς1 ένφ σύ έκτείνεις τάς χεΤρας, τούς δύο 
Αντιθέτους δεικνύεις πόλους τοϋ άτέρμονοε Αγνώ

στου καί προσκαλεΐς τήν (δέαν, δπως ούριοδρόμήση 

είς τδ άχανές.

Καί δέν έπιζητεΐ προσκύνημα, ώ κάλλος σύρά- 

νιον, ή εύκλεής οου λύπη, δπότε ή πρώτη παρα

φορά τήν ούρανοδρόμον σταματήση έν τφ κενφ, 

ϊν’ άναμνησθή αύτη τής νηπιότητός της' ή ερβσμιό- 

της σου τότε τή έίαποστέλλει τοϋ στεναγμού οου 

τό άπήχηοα, έκίΐνης ή πλάνη συνέρχεται, καί ή 
πτήσις χωρεΐ είς τά βάθη τοϋ άπειρου.

Ή δέ γή μετά τών δλοκαυτωμάτων της ήρέμα 

έν τή μεγαλουργέ Αφανίζεται είς τδ σκιόφως, καί 

τδ σόμπαν τήν ύπαρίίν της προσδέχεται έν τή γε

νική δμίχλη, ήτις ώς νεκρική σινδόνη τδ δνομά της 

περιβάλλει’ τδ όνομα, δπερ έσεδάσθη ή είδωλολα- 

τρεία σου, ή μεγάλη έκείνη ποίησις, ής ή λύρα έπί 

τής κορυφής τοΰ Γολγοθά κατετέθη, ΐνα φλογισθή 

ύπδ τής πνοής σου, δτε τδ άκάνθινον στέμμα τό 

, περιπαθές περιεκόσμει ίνδαλμά της, ώ μουσηγέτα 

τής οικουμένης.

Ή Γή μετά τών θυσιαστηρίων, τών ρόδων, καί 

τών Αρωμάτων, τά κοσμήματά της άπωλέσασα, τούς 

οίκους τοΰ συμβολικού πανθέου, καί τήν γυμνότητά 

της συναισθανθεΐσα, τών άρχεγόνων Ανεμνήσθη 

μυθολογιών τής πρωτογενούς -πατρολογίας, ήτις 

έπί τού ψυχρού έκυριάρχεί σώματός της, ένεπνεύ- 

σθη ύπδ τοΰ θνήσκοντος μυστικισμού, ύπδ τών α

πορρήτων έθερμάνθή, καί ή Αγκάλη της τρέμουσα 

τδ ίλαστήριον προσεδέχθη αϊμα σου.

Καί τά πάθη δέν έίώρμων πλέον έμμανώς δπως 

τάς Αναγεννωμένας.συντρίψωσι κοινωνίας, διότι ή 

προαιώνιος συνετελείτο μυσταγωγία, ϊνα μή πάσχη 

δ άγνωστος θεός. Καί δπότε δ τού παντδς ζόφος 

τήν ήρεμον προσομοίαζε τής κατανύίεως δλονυ- 

κτίαν, είχον καταπαύση καί οί τελευταίοι θόρυβοι, 

καί αί πρώται άρμονίαι ήρίαντο τοϋ νέου Ανθρώ

που δονοϋσαι τήν ψυχήν' κάΐ ένόμιζέ τις, δτι ή γή 

Απεκρυσταλλοϋτο, ώς νέα πνευματική μάζα, έν τή 

συνεχείτοΰ Αστερισμού της τρικύμιζε.

Καί δ έλληνικδς νους προψητεύων, δνειροπο- 

λών, μαντευόμενος, τείνων νά συγκέντρωση · τάς 

θεωρίας έν τή δυνάμει τής ούοίάς, τδν Ιδανισμόν 

έν Ιδίφ ουνεκράτει διαμορφώσει, Ανέλυε τδν χαρα

κτήρα του, είς τά βάθη είσέδυε τών λογισμών, οιη- 

ρώτα τδ έρεβος καί τούς κεραυνούς, παρέδιδε τάς 

κρυφίας σκέψεις είς τδ πνευματικόν τών μάγων καί 

οίωνοσκόπων φυλακέίον, καί άνεκάλυπτε μόρια ύ- 

περγείων δεσμών, στοιχεία ύπερφυσικών ένοτήτων. 

Αστέρας φωτεινούς έν τφ σύμπαντι τής σοφίας τού 

κόσμου, περί τού θείου.

Καί έγνώριζες, ώ πάνσοφε μουσηγέτα, τάς 

πρώτας ταύτας τοΰ παρελθόντος συγκινήσεις, καί 

δπότε τό βλέμμα σου έπί έλληνικής προσερρίφθη 

μορφής, «νυν έδοέάσθην» έφώνησε διά σοΰ ή θε

σπεσία αλήθεια, ύπέρ ής κρέμασα, ήδη, τής 'Ελ

λάδος πολυλάτρευτον Αγλάισμα.

Τετέλεσται I τοϋ Ίορδάνου τά ρείθρα δέν έστα- 

μάτησαν, άλλ’ έσαεί είς τόν γαλανόν έκβάλλοοσι
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ηόντβν, όστίσ καί τής Στυγόσ τά ψυχρά προσδέχε- 

ται νάματα' παρά την Νεκράν θάλασσαν ούδέποτε 

δάφνη, έβλάστησε, διότι δ μαρασμός διατηρεί Εηράν 

τήν παράδοσιν, ή δέ Άχερσυσία δέν έπαυσε τήν 

παγετώδη της σιγήν.

Ούδέν μέτεβλήθη είς-τών άρ/αίων μυστικών κέν- 

τρώντής άναγεννηθείσης γής· μόνον είς άκανθος 

τςύ Κωκυτοΰ δέν ανεβλάστησαν, διότι τής αμαρ

τίας’ τό δάκρυ ήτοάσθενές πρός ζωογόννησίν των.

Τά λοιπά άνετράπησαν, θρυμματισθέντα ώς πε- 

' ριττά· οί κολοσσοί συντρίμματα· οί τιτάνες σκιαί' 

τά μαυσωλεία έρείπια' αί πυραμίδες άπολιθωμένοι 

σκελετοί άμόρφων θεών.

Συνετρίβησαν άλλα διασκορπισθέντα ύπό τής 

πνοής τής άληθείας, άλλα καταπεσόντα ύπό τόβά- 

ρός τής, καί άλλα παραχρήμα θανόντα, όπότε έν 

τή μέθη τού άναμενομένου εύαγγεΑισμοΰ, τό πλή

ρωμα έπέστη τοΰ χρόνου.

Άνέστησαν δ’έκείνα μόνον, δι’ ών ή Ελληνική 

τέχνη ώμίλει μετά τοΰ πέμψαντός σε.

Καί τό νέον όνομα δέν ήλλαίε τήν παλαιόν 

μορφήν άφοϋ διεσώθησαν αύτούσιοι οί θρησκευτι

κοί τύποι, τό κηρύκειον μεταπίπτει άπό τάς χεϊρας 

τού Έρμου,όπως ,παραληψθή ύπό του Ιερατείου σου' 
δ ήρώΧσμές ώνομάσθη άγιωσύνη' αί παραδόσεις 

τής γενέθλιας γής, νραψαί' τό πλαστικόν θρησκευ

τικόν κάλλόε, οίκος θεού' οί διθύραμβοι καί οί παι- 

φάνεε, ψαλμο!· αί ίεραί τελεταί, λειτουργίαι. μέ 

τό αύτό θυμίαμα μέ τάς αύτάς άνθοστολίαε’ ή θε

οκρατική τάσις, φανατισμός' τήν βιωτικήν δέ χαρ- 

ιίονήν καί τήν νεκροδρομίαν, ό προαιώνιος θά δια- 

κρίνη θρησκευτικός τύπος τής άντιλήψεως. Ούδα- 

Ηόύ πλέον ή άρχαΐα Σφίγέ άνεψάνη, άΌά τό άρ- 
χαΤον γυμνόν: ή έλευθερία καί ή άπόλυτος άλήθεια, 

ής ό γνήσιος τύπος, σύ, άνυψώθης ώς αθάνατος 

αύθε’ντία καί άρχή, παρεμορψώθη, έχρ'ωιιατίσθη, 

καί ώνομάσθη σεμνοτυφία καί ύπόκρισις.

Ή δέ Τέχνη, ήν ή ποιητική ένέπνευσε Φιλοσο- 

μία τού θείου, παρήγαγεν έκπλήόεις, έδιοανηκεύουσα 

καί άποθεούσα τήν ύλην ώς ιδέαν, μεταδάλλουσα 

τούς μαρμάρινους όγκους είς κάλλος, παρέχον τήν 

ζωήν τέχνη ευαγγελική' άλλ ’ ή τέχνη ήν ένέπνευ- 

,σεν ό θνητός, προσεπάθησε νά γνωρίση τόν πα

ράδεισον έν τή θέα τοΰ τυχόντος κηπαρίου καί τόν 

θρίαμβον ένός μάρτυρός σου έν τή είκόνι αιμάτων, 

τροχών, καί σιδήρων' καί μόνον όταν τό άνείάρτητον 

έκυριάρχει πνεύμα καί ή σπουδή καί ή γνώσις τοΰ 

αρχαίου τύπου, ό χρωστήρ ή ή νεωτέρα σμίλη ήδύ- 

ναντο νά θαματουργήσωσιν, ϊ-α εύλογηθώσιν 

ύπό σοΰ.

Καί ή διάσωσις τής άρχαιότητος, ήν ηύχήθης, 

■ήν προσεδόκας, ήν συνετέλεσας, άποτυπουται πλέον 

διά τής ήδελφωμένης τέχνης είς κτήμα αιώνιας πί

στεως.

Έν βλέμμα, καί τούς έμπαθεΐς δύναται νά άπο- 

Οτομώση παραχαράκτας τοΰ εύαγγελίου, οϊτινες 

τόν χριστιανικόν έδημιοΰργησαν φανατισμόν, κεχω- 

ρισμέ'/ην άσεβώσ τήν Ελλάδα σου θεωρήσαντες· 

έν βλέμμα είς τόν άφθαρτον θρόνον τής ιδέας καί 

τού πνεύματος, Ιν βλέμμα είς τόν άθάνατον ναόν 

Τής παγκοσμίου ειρήνης 1 τόν Παρθενώνα.

’Εκεί, ώς φώς πανάγιον έν μέσιρ τοΰ δουλεύον- 

τος αγαπητού σου λαού, διεσώθη ή προγονική λάμ- 

ίις τής ένότητος, καί έπί τής έσωτερικής τών πε· 

ωρίων τοίχων έπιψανείας, σειρά έπιφαίνεται άγιων 

μετά τής πανσέμνου Μαριάμ.

Διότι τις άγνοεϊτήν πολύτιμον άγιογραφίαν τοΰ 

ναού τής σοφίας ; Τίς δ’ ουτω δέν ομολογεί όπότε 

καί υπερθεν τού Διονυσιακού Θεάτρου,τό φώς προσ- 

δλέπ<, τάς κανδύλας, ή έν τή παρακείμενη πηγή 

τού ’Ασκληπιείου παρά τά ήρεμα ρείθρα τοΰ ιαμα

τικού του ύοατος, άγιάσματος, ότι ούδέν έν τώ 

έθνικώ άπωλέσθη δόγματι έν τα'ε πρωτίσταις αύ· 

τού άρχαίς ;

Μεγάλε έσταυρωμένε.

Κύπτουσι τήν σήμερον αί λόγχαι, σιγώσι τά πο- 

λύφθορα όπλα, καί ύπέρ τά< ήδελφωμένας σημαίας 

κυριαρχεί τό σύμοολόν σου.

Τάς θεοφήμους χρησμο'ογίας, ή γιγαντώδης ά- 

ποκάληψις κομίζουσα, τό πάν συνενώνει έν τή γα

λήνη, καί τά νεκροδέγμονα τής Απαγγελίας έδάφη, 

παλιγγενή τούς νέ<?υς βλαστάνουσι παραδείσους, 

καί έν ταίς πνευματικαίε ταύταις όάσεσι πανάγα- 

στος ή ανατολή έπιφαίνεται.

Τότε ό θρίαμβός σου διά τής ειρήνης εκπροσω

πείται,' καί ή γλυκύτατη αγάπη, χαράν εύαγγελίύει 

ιιεγάλην : τήν νίκην τής σεπτής σου καθόδου.

Καί ή θρησκεία σου πλέον είναι τής άληθείας ή 

ίωή, καί τής οικουμένης ή συνείδησις έν τή άντι- 

λήψει ένισχύεται τής άποοτολής σου. καί γονυπε- 

τεί ό θνητός πρό τοΰ μοναδικού συτήρος, θυσια- 

σθέντος υπέρ τής ιδέας.

Είναι τό λίκνον καί ό τάφος τοιαύτη θρησκεία, 

τό νάμα τού πνεύματος καί τής ψυχής ή άμβροσία. 

Είς αύτήν τών αιώνων καταλήγει ή έ£έλιδις, καί 

ή άγια σου χειρ, ήτις συνήρπαοε τόν κόσμον, ευλογεί 

ήδη τόν πιστεύοντα βίον, καί άπ άκρου είς άκρον 

τού πολιτισμού ή ιστορία, έν όνοματί σου, τά ένθεα 

κηρύττει τοΰ άγώνος νικητήρια.

Ό σταυρός σου αναλλοίωτος παραμένει είς 

τούς αιώνας, έν μέσοι μαρμάρινου κλέους, περιστέ- 

φοντος διά τών συντριμμάτων του τό αιώνιον αύ- 

τοϋ φώς.

Τού κόσμου τό παρελθόν σιγά διά τής σιγής σου’ 

έχει τελείως πλέον δοέασθή έν σοί, καί όπότε ό 

πολυδέγμων διανείγεται "Αδης σήμερον,ίνα σέ χαι- 

ρετήσωσιν οί νεκροί του, μυριάδες τών ήλυσίων σου 

στεφάνων άνά τούς πανηγυρίζοντας διασκορπίζον

ται κευθμώνας, καί ή άναστάσιμος τών νερτέρων 

έορτή tkiv κλαυθμονήν καταπαύει, καί κοινός παιάν 
τάς οίχομένας προσκαλεί τών προγόνων πληθΰας, 

όπότε τά σκοτεινά δονίση βασίλεια τό καυστικόν 

έκείνο «τετέλεσται».

Ποια μεγαλειότης τό μεγαλείου σου έκείνο θέ

λει άντικρύση, καί τίς ύπέροχος διάνοια τήν φιλο

σοφικήν σου S’ άποθαυμάση υπεροχήν ;

Arto'ris
ΒΟΤΑΝΙΚΗΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Είς τόν Οαυμάσιον κήπον τής Παβίας 

υπάρχει τελειότατου θερμοκηπίου καί 
μέγιστον, έν ω καλλιεργούνται τά σπάνια 
φυτά τών τροπικών χωρών, ν.αί ούτινος 
άποφίν τινα βλέπετε είς τήν παρατιθεμέ- 
νην εικόνα Εντός τοΰ θερμοκηπίου τού
του ΰπάρχουσι διάφορα είδη τών νυμ- 
φαιοειδών. έν οίς διακρίνονται τό Νε- 
λύμόιον καί τά έκλεκτώτερα είδη τής 
Νυμφαίας, μέχρι τοΰ θόλου δέ τοΰ 
θερμοκηπίου τά νηπενθώοη ύψοΰσι τά πα- 
γχδοφόρα όργανά των. Ωραιότατη σειρά 
άνθουρίων μιγνύει τά φύλλα της μετά 
τών τού Φιλοδένδρον. τής Μ α ρ α τ- 
τείας. τής Στρελιτζίας, τοΰ Ά- 
διάντου καί οΰτω ή Ναυμαχία πλοκή 
τών περιέργων καί καλλιτεχνικών φύλ
λων τών τροπικών φυτών μετά τής χα
λαρός καί μεθυστικής ατμόσφαιρας,βυθί
ζει τό βλέμμα τοΰ παρατηρητοΰ είς έ- 
κτασιν καί όνείρους-

Νομίζει τις δτι εύρίσκεται είς χωρίον 
τι άγριον τών τροπικών χωρών ίί μάλ
λον είς αόρατον άσυλον παρθένου τινός 
δάσους, έν ω ποταμού τίνος τά νάματα 
άεί σιγώντα άκροώνται τοΰ άσματος τών 
ώδχκών πτερωτών.

Σπάνιοι Κληματίδες σχηματιζό- 

τοτ θβρμοκηπ.ότ· τμ ιταετας:

μεναι ύπό τών περιπεπλεγμένων βανιλ- 
λών, σ τρ ο φ ά δ ω ν κ.λ· περιπλέκουσι 
τόν ΰάλινον θόλον τον θερμοκηπίου έ- 
κτεινουσαι κλάδους κεκαλνμμένους.έκ 
τών ώραίων αύτών άνθέων καί στολί- 
ζουσαι ούτως είπεϊν ώς ένπλαισίω τήν 
κάτωθι τούτο,ν έντός ώραιας λίμνης φυ- 
ε μ ην Βασίλισσαν Β ι κτω ρίαν, 

τό περίεργον τοϋτο φυτόν περί ού δμι- 
λοΰμεν

Εντός τοΰ θερμοκηπίου ειπομεν, εύ
ρίσκεται λίμνη· ϊνα δέ συντελέσι^, καί 
ούτη είς τόν θαυμάσιον διάκοσμον τού 
θερμοκηπίου, κατεσκεύασται έκ βράχων 
έξωτερικώς ποΰ καί που σχηματίξουσα 
πίδακας καί σπήλαια περιβαλλόμενα ύπό 
πτερίδων καί άδιάντων.

Έπί τών ύδάτων τής λίμνης τούτης 
λικνίζονται δλα έκεϊνα τά ύδρόβιά φυτά, 
τά περίεργα δσον καί ώραίά. ών ..δμως 
ένταΰθα προεξέχει Λ βασίλισσα Βι
κτωρία. Τά έπιν.έοντα φύλλα της, γι- 
γάντεια έν άντιθέσει πρός τά λοιπά φυτά, 
στρογγύλα καί όμοιάζοντα πρός ύπερ- 
μεγέθη κνκλοειδή δόακα έχουσι διάμε
τρον 11/%-2 μ. Έσωτερικώς κέκτηνται τοι- 
οΰτον σύστημα νεύρων παχέων, ώστε 
καί παιδίον δύνανται νά ύποοαστάσωσιν, 
ώς καί είς τήν . άνωθι είκόνα δείκνυ- 
ται. ’Επίσης είνε έφοδιασμένα δι’ αδρών 
άκανθών, ών Λ ιιόνή φροντίί είνε, δπως 
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ύπεροτηίζωβι την. βασίλισσαν αντών έκ 
τών ύδροβίων ζώων.

Τά άνθη τής Β- Βικτωρίας είνε τά με- 
γαλείτερα τών όσων ύπάρχουσιν, έχοντα 
διάμετρον 3ο-ήο έκατοστ. καί σχήμα γι 
γαντιαιον ρόδου. Άνοίγουσι μόνον κατά 
τήν νύκτα, περί τήν 9 τής εσπέρας καί 
μόλις έπί τρεις ήμέρας. Χέουσιν εύωδίαν 
έξοχον, τά δέ πολυπληθή αύτών πέταλα 
κατά πρώτον μέν εΐνε πάλλευκα, άπό δέ 
τής δεντέρας ήμέρας ροδόχροα καί έν 
τώ μέσω πορφυρά. Όλίγω δέ πρίν έκ- 
πνεύσωσιν καθίστανται καταπόρφυρα·

Τό φυτόν τούτο πρίν Λόνομασθή βα
σίλισσα Βικτωρία, ήτο γνωστόν 
ύπότόόνομα I r u p ό e A Plat d ’ eau, 
ούτινος μάλιστα τούς άλφιτώδεις σπόρους 
συλλέγονίες έτρωγον οΐ ιθαγενείς καί οί 
'Ισπανοί έν είδη αραβοσίτου ύδροβίου.

Άνεκαλύφθη περί τάς άρχάς τού 19 
αίώνος ύπό τού Haenke καί Bompland.

Τφ i83a ό Dr Lindley έκ δειγμάτων 
σταλλέντων αύτω, προσδιόρισε βοτανι- 
κώς είς τήν πρέπουσαν αύτώ τάςιν καί 
οικογένειαν, καί τό άφιέρωσεν είς τήν 
βασίλισσαν τής ‘Αγγλίας, δούς αύτώ καί 
τό όνομα Βασίλισσα Βικτωρία

Έν ττί πατρίδι αύτής εύρίσκεται έντός 
τών ποταμών καί τών λιμνών, έν οις δ 
μως δέν αναπτύσσεται τόσον,όσον καί είς 
τά έν Εύρώπη θερμοκήπια, έν οίς εύδο- 
κιμή Ινεκά τής έηιμελονς καλλιέργειας.

Διά νά λάβετε μίαν ίδέαν τών τοιούτων 
θερμοκηπίων, θά σας περιγράφωμεν έν 
μικρφτότού βοτανικού κήπου τήςΙΙαβίας.

Τό θερμοκήπιον τούτο κατεσκευάσθιι 
κυρίως διά τήν καλλιέργειαν καί διατή- 
ρησιν τών τροπικών φυτών, δτινα άπαι- 
τούσι θερμοκρασίαν ύφηλήν και ύγράν 
ατμόσφαιραν.

Υπερμεγέθης θόλος μετά βάσεως πο
λυγωνικής, κατεσκευασμένος έκ σιδήρου 
καί ύάλου, καλύπτει μεγάλην δεξαμενήν 
έν τφ κέντρφ εύρισκομένην, ής ή επιφά
νεια εΐνε περίπου 8ο τετραγ. μέτρων, πε 
πληρωμένην έξ ύδατος ρέοντος καί ανα 
νεουμένου,ούτινος ή θερμοκρασία διατη
ρείται σταθερά μεταξύ 28θ—3ο° βαθμών.

Περί τήν κεντρικήν ταύτην δεξαμενήν 
εύρίσκονται άλλαι πάλιν δεξαμεναι, Λ δέ 
πρέπουσα θερμοκρασία πασών, διατηρεί 
ται καί διοχετεύεται δι’ ίδιαιτέρου συ 
στήματος συνδυασμού σωλήνων κυλιν
δρικών έκ χαλκού, διερχομένων κατά μή
κος τών πλευρών τών δεξαμενών, είς τρό
πον τοιούτον, ώστε πανταχού νά χέεται 
ή άνάλογος θερμοκρασία·

Όταν δμως πρόκηται νά χρησιμεύσω 
τό θερμοκήπιόν σας καί δι’ άλλα φυτά 
έκτός τών τροπικών,άτινα απαιτοΰσι τήν 
αύτήν θερμοκρασίαν, τότε τό θερμοκήπιον 
πρέπει νά είνε μεγαλείτερον, κατά δέ τό 
σχήμα περίπου δμοιονμέ σταυρόν,ούτινος 
δμως καλείτερον τό κέντρον άντί τετρα
γώνου νά εΐνε στρογγύλον.Τότε έν τώ κεν
τρικό τούεω καί κυκλικώ τμήμα τι τοποθε
τείτε τήν μεγάλην διά τά τροπικά καί ύδρό - 
βια φυτά δεξαμενήν έν δέ τοΐς λοιποϊς 
τμήμασιν έ αί σιδηρών βάσεων τοποθετείτε 
τάς Άκαλύφας. Άλοκαζίας, Άνθρύρια. 
’Λσπαράγους, Άριστυλοχίας. Κρότονας, 
Δρακένας,Πανδάνους.Βριεζίας, Καλάδια 
κτλ·

Βεβαίως τό θέαμα τών πολυειδών καί 
παραδόξων τούτων φυτών μέ τήν μεθυ
στικήν, άρωματώδη καί χλιαράν ατμό
σφαιραν θά εΐνε έξοχον καί θά ύφοί τό- 
πνεΰμα τών θεατών είς πολύ ύφηλοτέρας 
καί ΐδανικοτέρας σφαίρας.

Έν Έλλάδι θερμοκήπια τέλεια,δημόσια 
καί προσητά είς τούς πάντας δέν έχομεν 
δυστυχώς· Καί, ναί μέν, έν τώ Βοτανικό 
κήπω (τοϋ Χασεκί) καί τώ Βασιλικό τών 
’Αθηνών ύπάρχουσι θερμοκήπια άξια λό
γον διά τά περιεχόμενα φυτά.άλλ’ δμως 
δέν εΐνε κατάλληλα διά δημοσίας έπισκέ- 
φεις, καθόσον είνε στενόχωρα καί τυχή 
άνηγερμένα. Νομίζομεν λοιπόν δτι καλόν 
θά εΐνε έν τώ άνεγερθησομένω περιφήμω 
Άλσει έν τώ πεδίφ τοϋ Άρεως, δπερ ώς 
λέγεται θά καταστή έξοχον έκ τών πολυ
τελών φυτών καί τής έπιμελούς τούτων 
καλλιέργειας, νά άνεγερθή και τέλειον 
θερμοκήπιον καθ ’ δλους τούς κανόνας 
τής κηπουρικής, έν ω πλήν τών άλλων 
φυτών τών τροπικών χωρών νά καλλιερ
γείται καί Λ βασίλισσα Βικτωρία, 
ής άλλως τε Λ καλλιέργεια καί έπι- 
μέλεια εΐνε άπλουστάτη. 'Αρκεί νά ρί- 
φητε έν τφ ύδατι σπόρους τινάς καί τό 
φυτόν θά σπεύσι^ μετ’ ού πολλάς ήμέρας 
νά σάς εύχαριστήση, διότι εύγενώς άνε- 
λάβετε τήν γέννεσιν καί διαιώνησίν του.

Εΐνε δμως βέβαιον, δτι τα τοιαύτα έργα 
άπαιτούσι χρήμα ούκ όλίγον, ένφ άφ’ έ
τέρου ή ύπαρξις τών τοιούτων κήπων εΐνε 
ώφέλιμος καί είς τούς σπουδάζοντας καί 
στόλισμα τής πρωτευούσης, ώστε μία 
καλή δωρεά όμογενών πατριωτών διά τοι- 
αΰτα έργα δέν εΐνε άσκοπος· Προσεχώς 
θά περιγράφωμεν τούς άξιολόγους κή
πους τών ’Αθηνών, τόν Βασιλικόν καί 
Βοτανικόν μετ’ είκόνων.

Κιοιώς

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

0) ΛΙΑΤΤΟΝΤΕΗΠΕΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΓΜΒΡΙΟΪ
Τά τον Νοεμβρίου μετέωρα προέρχονται 

έκ συναντήσεως τής Γής μετά μεγάλου ρεύ
ματος ούρανίων σωματιδίων έντος τοΰ όποιου 
αύτη εισέρχεται κατ ’έτος κατά τήν 1φ Νοεμ 
βρίου, άλλ' δπερ εΐνε τοσούτω πλατύ, ώστε 
παρέρχονται τρεις ήμέραι διά νά έξέλθη. Το 
πλάτος τής τών τοιούτων σωματιδίων πλημ
μύρας, ήν συναντώμεν κατ’έτος εΐνε σχεδόν 
ίο,οοο,οοο χιλιόμετρα, φοβερός αριθμός, 
άλλ’ οστις ουδόλως αναλογεί πρός τό μήκος 
του, δπερ δυνάμεθα νά προσοιορίσωμεν πλεϊον 
τών 2,οοο,οοο,οοο χιλιομ. Τώ όντι εισχωρεί 
μέχρι τής τροχιάς τοΰ Κρόνου, ούτως, ώστε 
δ μεμακρυσμένος άστήρ πρέπει νά συναντά- 
ται μετ ’ αύτοϋ καθ * έκαστον τριακοστόν δεύ
τερον ή τριακοστόν τρίτον έτος.

Πιθανόν δέ εΐνε τό εναέριον τοΰτο ρεΰμα 
τών ούρανίων σωμάτων, νά άποτελή τδ μεγα
λείτερον μέρος τής ύλης τής συνιστώσης τδν 
δακτύλιον τοϋ Κρόνου.

Δύο περιστάσεις καθιστώσι τδ μέγα τών 
τοιούτων αστέρων ρεΰμα άξιον προσοχής.

01 άστρονόμοι τής ’Αμερικής απέδειξαν 
δτι καθ’ έκαστον jo®» έτος επέρχεται χρονο

τριβή μιάς ήμέρας είς τήν χρονολογίαν τής 
έμφανίσεως τών αστέρων τούτων. At παρα
τηρήσεις τών Ιταλών βεβαιοϋσι τήν κατα-“ 
πληκτικήν ταύτην λεπτομέρειαν.

"Αν αί έπί τοΰ φαινομένου τούτου μελέ- 
ται ήσαν δμοειδεΐς θά έβλέπομεν κατ * έτος νά 
γίγνηται βροχή διαττόντων αστέρων αξιοση
μείωτος, ως ή κατά τδ έτος 1799 παξστήΡή" 
θεΐσα ύπό τοϋ Humboldt και ής ή .ανωτέρω 
είκών δίδει ίδέαν τινά. Ή δευτέρα εΐκών δει
κνύει τήν διάταξιν τοΰ φαινομένου τούτου. 
Αί σκιαί δεικνυσι τήν κάθοδον τοϋ ρεύματος, 
ού τδ άνώτατον δριον επανέρχεται καθ’έκα
στον 33ον έτος. Άν άφήσωμεν τάς παλαιός 
παρατηρήσεις τοΰ μεσαίωνος, ή πλημμύρα 
παρετηρήθη ήδη τετράκις κατά τδ 1799» 

τ 833, i860 καί τέλος ή έν ετει 1899 περί 
ής έν καιρώ έγράψαμεν. Δέν εΐνε, δπως πα- 
ρετήρησε τό Άστεροσκοπεϊον τών Αθηνών 
κατά τδ ι88ι, δ άριθμδς τών τοιούτων αστέ
ρων εΐς μιαν μόνην νύκτα δέκα χιλιάδες· ήδη 
εύρέθη δτι ανέρχεται κατά πολλάς έτι εκα
τοντάδας.

Εΐς τάς πυκνάς καταπτώσεις διαττόντων 
αστέρων δύναται τις ν*  αρίθμηση διά γυμνού 
οφθαλμού πολλάς εκατοντάδας είς ι λεπτόν, 
ύπελογίσθη δ’ δτι ήμερησίώς είσδύουσιν είς 
.τήν άτμόσφαιραν ίο — 2ο έκατ. (πλήν τών 
τηλεσκοπικών) ,ων ή μέση άπ’ άλλήλων άπό·

1



380 Η ΦΥΣ Ιϊ Η ΦΥΣΓΣ 381

Σχήμα 2ον.

. . . Περιεπάιουν γείαοια'ι

στάσις εινε 3So χιλιόμ; Κατά τάς καταπτώ- 
οε»ς διαττόντων άοτέρων παρετηρήθη, άτι 
ουτοι εινε πυκνότεροι περί την 6 ώραν τής 
πρωιαο, διότι κατά τήν ϋήγησιν τοΰ Σκια- 
παρέλη, ο'ι τόποι οΐ εχοντες τήν ώραν τού
την προηγούνται των λοιπών μερών τής γης 
εν τώ περί τον ήλιον δρόμω καί εϊνε ούτω 
τροπον τινα εις .τήν έρπροσθοπορείαν κατά 
τών έκ τοΰ χώρου βλημάτων. Ή λαμπρό- 
της αύτών ποικίλει άπό ασθενών τηλεσκοπι
κών μέχρι τής λαμπρότητος καί αύτής τής 
’Αφροδίτης. Διά τής φασματοσκοπίας, ατε
λούς όμως ένεκα τής μικρός διάρκειας τών 
αστέρων τούτων, παρετηρήθη ή παρουσία νί 
τρου καί μαγνησίου, έκ τίνος δέ πιθανή; εύ- 
ρέσεως σποδού διάττοντος άστέρος επί τής 
γης εύρέθη ότι περιέχουσι καί σίδηρον.

W. De Fonvielle 0. Σ. Β.
Φ- φ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ0ΤΗ2

Είδα όν ειρο μαύρο καί φριχτό 

ΐϊώς πέθανεν έκεΐνος π’ άγαπούσσ 

Κι’ άπ’ τό βαθύ τόν πόνο σάν τρελλη 

Ανέπνεα, μ*  άλλοίμονο δέν έούσα.

Σέ λίγο τδνειρό μου τό κακό 

“Εμαθα πώς πικρή ήταν άλήθεια 

Άπέθανεν έκεΐνος γιά τά ’μέ 

Αφού δέν είχ’ αγάπη μεσ ’στά στήθια.

Τώρα γιά 0Λθυς είνε Ζωντανές

Μόνο γιά μέναείνε πεθαμένος 

Καί όμως ύή ’στή μαύρη μου καρδιά

Μαέύ μέ τήν άγάπη μου θαμμένος.

‘Ελένη Σίορώνου

ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΜΟΥ

Τόδάκρυ όπου θόλωσε
Γιά σένα τη ματιά ρ,ον

Τό δάκρυ όπου ανάθρεφε
Μέ πόνο ή καρδιά μου.

'Απελπισίας 'ς τά στήθη μον 
Έγινε μάυρο κύμα.

Και της ζωής μου άνοιξε 
'Αχόρταγα τό μνήμα

ΧΩΡ t ·: Π I ΣΤ Η

Φεύγανε μέ τή οκέψη σου γοργά γοργά τά χρόνια, 

τά χρόνια μου τάγύριστα τής νειότης τής χρυσής 

Καί ή θερμή άγάπη Σου μούσβυνε κάθε πόνο 

Ώς σβύνει όΉλιος ό χρυσός τά σκότη τής Αύγής. 

Μώμορψα μ’ άποκοίμιίες kj’ όλόγλυκα τραγούδια 
Μά έπαψε τό νανούρισμα κγ*  έίύπνησα ή φτωχή. 

Είδα τρυγύρο μ’ έρημίά βαθειά κι ’ ανατριχίλα 

Καί μουμείνε κι’ άνάμνησι τούνείρου μοναχή.

ΑΠ’ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΛΒΣΜΟΜΑΣ

Είδωλολότρης μούλεγες πώς έγινες γιά μένα

Καί τό θεό σου έέχασες ’ς τό πλάσμα του μπροστά 

Μά τώρα δπου έέχασες καί τούτη σου τήν Πίστη 

ΙΙειό νέο τάχα είδωλο σού πήρε τήν καρδιά;

Τρελλή ποϋ τήν άγάπη σου ώσάν έμέ πιστεύει 

Κι’ ειδωλολάτρη άπιστο ή δόλια άγαπδ

Δέν νοιώθει άγάπη αληθινή ποτέ του μεσ’ ’ς τά

[στήθια 

’Εκείνος πού τήν Πίστη του άλλάίει υιά φορά.

‘Ελένη ί. ϊβορώνου.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
δράμα έντός νεκρουπόλεως

Ό γέρων κανδυλάπτης τοΰ νεκροτaction δέν 
έζεπλάγη καί σχεδόν δεν έπρόσεζεν εις τήν εσπε
ρινήν έπισκέπτιδα τής νεκρουπόλεως, ήτις διήρ- 
χέτο τάς θλιβεράς δενδροστοιχίας μεγαλοπρε- 
πώς. αδιάφορος εις τον ψίθυρον των κυπαρίσ- 
σων, άκόμη καί εις τον ψίθυρον των φλυάρων 
γραΐδίων Αιέσχισε πλαγίως τό κοιμητήριον καί 
εφθασει εις τό τέρμα, τοΰ παλαιού τοίχου πλη- 
σίον τάφου άνθόβριθοϋς. Ό δύων ήλιος ωχρός 
και ερυθρός ήτο πολύ μακράν. 'Εκείνη ήτο πλη
σίον τοΰ τάφου, όπισθεν των κυπαρίσσων έκρύ- 
πτοντοαί μορφαί δύο παραδόξων γραΐδίων και 
επι τής κυπαρίσσου εις τούς λεπτούς κλάδους 
τής κορυφής έκάθητο στρουθίον τι. “Οστις τήν 
σκιάν τής νυκτυς επιθυμεί, επιθυμεί και νά σκέ
πτεται "Οστις επισκέπτεται τήν ερημιάν τής 
νυκτός, σκέπτεται τήν τύρβην τον κόσμου, άλλ’ 
οστις επισκέπτεται τήν ερημιάν τής νεκρουπόλεως 
εινε φιλόσοφος τοΰ θανάτου

Τό επί τής κυπαρίσσου στρουθίον ίσως αγνοεί 
τό σκέπτεσθαι καί τότε αδει- Τά γραιδια σιγαλή 
τή φωνή όμιλούοιν, ήτοι σκέπτονται. Kai ή μελά- 
νείμων επισκέπτες ΐσταται. σιγά, σκέπτεται, 
μελαγχολεί, φιλοσοφεί. άρα αισθάνεται έν αυτή 
τον σκόρον τής ζωής. Μήπως ύπαρχε·, καί άλλος 
επισκέπτης τής νεκρουπόλεως; Ίσως' αλλά τότε 
καί ούτος θά σκέπτεται.

★

Τό άσμα τοΰ πτηνού κατά τοιαύτην ώραν 
ομοιάζει πρός τό τίκ-τάκ τοΰ ωρολογίου. Πολ- 
λάκις ό μονότονος ούτος κρότος πλήττει τά ωτα 
σου και σύ οΰδέν ακούεις. Καΐ.τώρα ή μελανεΐ- 
μων γυνή οΰδέν ακούει, τά γραιδια επίσης, κα
θώς καί οι αόρατοι τοΰ νεκροταφείου έπισκέπται. 
Σκέπτονται, σκέπτονται .'■■■

“Αν είσαι άναγνωοτα. περίεργος επισκέπτης 
θά ερώτησης σιγηλώς τάς φλύαρους γραίας, ποια 
εινε ή τεθλιμμένη εκείνη γυνή. Τότε θ' άκούστ/ς 
πολλά, θά μάθης πλείστα- άλλ' οΰδέν θά έν- 
νοήσης Αντη εινε ή γραία ' Ον όπερ οΰδέν γνω
ρίζει καί όμως οΰδέν θέλει ν' άγνοή. “Ον μυ
στηριώδες καί σκεπτικόν, όπερ διέρχεται πλη
σίον σου ως πνοή, ώς αβλαβές ζωον καί όμως εινε 
τό φοβερωτερον ον. εινε ό άγνωστος εχθρός τής 

άνθρωπότητος, διότι κρύπτεται πάντοτε,πάι τό
τε σκέπτεται καί ουδέποτε αδρανεί, άλλά φλυα- 
ρεϊ, φλυαοεί.

Τήν ήμέραν εινε άφαντον τό γραιδιον, τήν 
εσπέραν άνάπτει τάς κανδύλας των νεκροτα
φείων και των έζωκκλησίων, τήν νύκτα κάθηται 
ζαρωμένου εις τό κατωφλιον τής θύρας καί θε
ωρεί τούς αστέρας, τήν δέ χαραυγήν ρίπτει τά 
παιγνιόχαρτα.

Φοβού τήν ειδεχθή ταύτην γλαύκα όσω τον 
διάβολον-

Πιθανόν λοιπόν καί αί γραίαι αύται νά σοί 
είπωσιν ότι γνωρίζουσι τήν γυναίκα ταύτην, ότι 
καί άλλοτε πολίάκις τήν είδον, άλλ' ήτο σκό
τος πολύ καί δέν τήν έγνώρισαν, ότι έχει σχέ
σεις μέ φαντάσματα, ότι καθ’ έκάστην έρχεται, 
μόλις ή νύζ άπλώσρ τον μέλανα πέπλον της. 
καί φθάνουσα πλησίον τοΰ ίδιον τάφον όμιλεΐ μέ 
ύψηλάς νηρηίδας καί λευκά φαντάσματα, καί 
ΐσως ότι χορεύει μετά σκελετών νεκρών.

Άλλ' ιδού, ή νύζ πλησιάζει, οι αστέρες άμυ- 
δρώς φαίνονται καίτά γραιδια βραδέως απέρχον
ται πρός τό κατωφλιον τής θύρας αυτών. 'Ο θυ
ρωρός καληνυκτίζει τάς γραίας καί εισέρχεται εις 
τον οίκίσκον του' έχει φυσιογνωμίαν αγαθήν 
άλλ' απαθή καί ευκόλως μειδιά ίσου άνθρωπος 
οστις ίέζ έσκέφθη περί, τής ματαιότητος τον κό
σμου' πιθανόν όμως νά πίνγ οίνον τόσον, ώστε 
νάμή μεθύσκεται καί οΰτω ν’ άψηφρ τον θάνα
τον όσω καί τήν ζωήν.

Εΐπομεν ότι ή έπίοκεψις τής νεαρός μελανεί- 
μονος ουδόλως εζέπληζε τόν γέροντα κανδυλα- 
νάπτην' βεβαίως θά γνωρΐζρ τήν ιστορίαν τής 
γυναικός ταύτης. Έάν τόν πλησιάσετε καί μέ 
ωραίους λόγους και ολίγα ποτήρια οίνου κα
τορθώσετε νά όμιλήσ^, θά σας είπγ :

<( Ή γυναίκα αυτή εινε πολύ δυστυχισμένη' 
ίπαθε συμφορές πολλαίς... αλλά άςσ&ς τά ε'ιπώ 
μέ τήν σειράν. Πέρυσι τήν άνοιζι τήνέπήρε ένα 
πλουσιόπαιδο' από καλή οικογένεια εκείνος, το 
ίδιο καί εκείνη. ΊΗσαν πολύ ευτυχείς καί πολ
λές βραδυές.όταν τέτοια ώραεύρισκόμουν είςτήν 
ταβέρνα τοΰ Βασίλη, έβλεπα νά περνούν άπό 
τήν οδόν Φαλήρου. Περιεπάτουν γελαστοί και 
αγκαλιασμένοι.

"Ενα βράδυ ό ά> δρας της δέν έγύρισε ε'ις τό 
σπήτι. Να μή τά πολυλογώ, έχάθηκε χωρίς κα 
νείς νά γνωρίζη τι έγινε. Νά φύγρ ; 'Ητον αδύ
νατον γιατί τήν αγαπούσε τήν γυναίκα του 
καί έπειτα ολα του, καί ή περιουσία του μένει
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άκόμη άζήζηζη. Μυστήριο έγίνηκε καί Ισως χά 
μείνη μυστήριο.

Ή καϋμένη ή γυναίκα μονάχη της έκΛαιε 
χαί δεν έτοΛμούσε χά φορέση μούρα φορέματα, 
όταν άπόθανε τό μικρό της παιδάκι, ένα χα
ρούμενο αγγεΛοϋδι. Φόρεσε τότε τά μαύρα,άπεΛ- 
πίσθηκε άπό τόν κόσμο καί μόκο έδώ έρχεται χά 
σζοΛίσρ τόν τάφο τοϋ παεΑοϋ της καί νά τό 
κίάψγ μέ τόν Ανδρα ζης.»

Τό στρουθίον τής κυπαρΐσσου είχε παυσει θά 
έφυγε πρός τήν φωΛεάν ζον Είς τά γραίδια ό 
θυρωρός εϊχεν είπρ «καΛηνΰκτα». 'Η δε μεΛα 
νείμων γυνή έχάθησενέπί τοϋ ψυχρού μαρμάρου. 
Έ 1 μία τοιαύτη ψυ
χή) ποΛΛά νά 
συΛΛογισθή, ποΛύ νά 
κΛαύσρ, ποΛΛά νά 
ζητήσρ καί προπάν
των τό αίώνιοχ αυτό 
άγνωστον,τό διατί- 
θέΛει νά κΛαΰσρ τόν 
νεαρόν ΑγγεΛόν της 
καί ενθυμείται τό μυ
στήριον τοϋ συζύγου 
της. Ψαύει τά άνθη 
ζοϋ τάφου τοΰ τέκνου 
της χαί ό χοΰς αύτής 
ανατρέχει είς τήν έξ- 
αφάνησιν τοϋ άνδρός 
της' ή φαντασία της 
πΛίκει τήν άγνωστον 
σκηνήν τοΰ μυστηρί
ου, βΛέπει συμπΛο- 
κάς, δοΛοφονίας, τόν 
προσφιΛή της σύζυγον 
αΐμόφυρτον, ριπτόμε- 
vox εις ποταμούς . .. 
καί αγωνία. τό στή
θος αύτής όγκοϋται 
βιάίως, ή καρδία της 
πάΛΛεται καί μέ πνι- 
μένην φωνήν άνακρά- 
ζει άπεγνωσμένως:

— ΡοδόΛφε ! Ρο 
δόΛφε !

— "Ερχομαι!

. . . διήξχετο μιγαλοπριπώς . . ■

Συνεχρο ύσθησαν μϊ 
αν έζι φοράν οί οδόν 
ζες καί ή μεΛανείμων 
γυνή έθυθίσθη είς τήν 
άπέραντον σωρείαν 
ζών τάφων.Έτρεχε.. 
έτρεχε χαι ήκουε τήν 
φριχώδη σύγκρουσιν 
τής άΛύσου χαί ζών 
μαρμάρων. ΤΙ έφευ 
γε; Ισως τόν θάνα
τον καί διαζΐ; μήπως 
πρό όΛΙγόμ είς τάς 
έκζάσεις ζών ονείρων 
ζης ror θάνατόν δέν 
έζήζη ; ΤΙ Λοιπόν ζοΰ· 
zor έφευγε : Άνθρω
πε μή ζήζει ζό διατί. 
Όδραπέζης ζρεΛΛός 
έφρισσεν, έζρεχεν, ε· 
σκόνζαπζεν έκ τής 
άΛύσοου χαί όμως 
πάντοτε μεταξύ ζών 
άφρών ζοΰ στόματός 
του έξήρχεζο χαί ή 
φρικώδης ΛέΙμς «έρ
χομαι». ΆΛΛ' ήτο 
γυνή τό θύμα του, 
ήσθμαινε χαί ζέΛος 
έπεσε. ~Ηζο έζι μα
κράν' ύψωσε ζην κε- 
φαΛήν·.πρός zor ού· 

σεΛήνης ζήν έζύφΛωσερανόν τό θάμβος τής 
έκΛινε τήν κεφαΛήν πρός τό έδαφος καί οΐ όφθαΛ- 

τάς τ,ί^ επεσον έπί τίνος σκότους, άδύσσουΛΗτο 
χαινον στόμιον τάφου... Καί ό τρεΛΛός πάν 
τότε έγέΛα, έψιθύριζε «έρχομαι».

Εφρικίασε, προσεπάθησε νά έγερθρ,τό χατώρ- 
θωσε. Τί ποιητέον ; Νάτρέζη αδύνατον! Τάφος 
πρό αύτής, τρεΛΛός όπισθεν. Τό στόμιον ζοϋ 
τάφου έχαινε θανασίμως, τό στόμα τοϋ τρεΛΛοϋ 
έγέΛα άπαισ'ιως... οΐ όφθαΛμοΙ του έΛαμπον. 
ΈπροζΙμησε ζό σκόζος καί έρρίφθη ένζός ζοϋ ζά- 

φου.
τΗτο θόΛος υγρού ζάφου'σζενοϋ'συνεσπειρώθη 

ε'ΐς τινα γωνίαν καί ρσθάνθη ότι έΛιποψύχει. 'Ο 
τριγμός τής άΛύσσου. ήκούετο καθιρόζερος καί 
μετ όΛίγον είς τό στόμιον τοΰ τάφου έφάνησαν 
δύο πόδες καί ή άκρα τής άΛύσσου ■ Οι πόδες

Ύπό τάς σκιάς ζών κυπαρίσσων χαί ..., 
απαίσιας σκιαγραφίας τών τάφων, πΛησίον μέ- 
Λανος σταυρού, σκιά τις εκινήθη, τά φύΛΛα θά
μνου έχωρήσθησαν χαι σώμα ϋψηΛόν άνδρός 
άνωρθωθη

'Η γυνή άνεσχίρζησε' zor άπαίσιον τρόμον 
διεδέχθη αίσθημα αποτόμου, ζρεΛΛής χαράς χαι 
έΛπίδος, ίχΛινε ζό στήθος βυθίζουσα πρός ζόν 
Αγνωστον,ζόβΛέμμα αίφνης ώχρίασεν,οΐ όδόνζες 
αύζής συνεχρούσθησαν χαίέρρίγησεν όΛη -. ’Ιδού, 
ό Αγνωστος πΛησιάζει'ή σεΛήνη αίφνιδίως φωτίζει 
μίαν άπαισίαν μορφήν, ής οΐ όφθαΛμοί αγρίως 
προσηΛοϋνζαι έπί τής γυναικός, αΐ ζρίχες τής 
κόμης ζον είχε άνωρθωμέναι, αίχοϊΛαι παρειαΐ 
ζον ρυζιδοϋνζαι έχ τρομώδους μειδιάματος, έχω

όΐόδόττες τον Λάμπουν άπαισίως' φορεϊ στοΛήν 
φιΛανθρωπικοΰ ιδρύματος,ής ή ύπόΛευκος χροιά 
συμφωνεί θανασίμως μετά ζον μαρμάρου τών 
τάφων. Προχωρεί βραδέως χαί εις έκαστον βή· 
μά'τον τριγμός φρικώδης, ώσεί συγκρουομένων 
οστών ακούεται. Είχε άί.υσος συρομένη διά ζοϋ 
ποδός του-

7ίϊ ! είχε ζις ζρεΛΛός, δραπέζης φρενοκομείου 
... χαί πΛησιάζει--- πΛησιάζει πάντοτε... γεΛα 
σατανικώς άκόμη, χαί όταν ή δυστυχής γυνή 
προσεπάθησε νά κρυφθή ύπό zor κορμόν κυπα- 
ρίσσου—ήνοιξε τό βήμα κραυγάσας :

— “έρχομαι .'..

εκινήθησαν καί καζήΛθον ζην πρώτην κΛίμακα, 
ένώ ή άΛνσις μανιωδώς έχύΛισεν έπί τής χΛΐ· 
μαχος κροταΛίζουσα πενθίμως.

Ή σκιαγραφία δύο ποδών είς ζό χαϊνον σζό- 
μιον τάφου έξ ένός τών όπΛων κρέμαιαι καί 
άΛυσσις εινε τι άπαίσιον. Και εινε τι τόσον άπαι- 
οιώτερον, καθόσον ή σκιαγραφία αύτη μεγεθύνε
ται συμπΛηροϋται καί ή τρομερά άΛυσσις κρο 
ταΛίζουσα άπαισίως καί κινούμενη όφειοειδώς, 
πότε συσπηρουμένη καί πότε όρμώσα πρός ζά 
έμπρος. ένθυμείζει ότι έρχεται πρός σε ό δρα· 
πέτης τοΰ φοενοκομείου.

"Ηδη τό σώμα τοΰ διώκτου έφάνη όΛόχΛηρον 
καί μετ’ όΛίγον ή μορφή του.

ΈγέΛα; ίσως, άΛΛ ήτο σκότος καί μόνον οΐ 
όδόντες. οί Λευκοί, έφαΐνονζο. Είς ζό βάθος τοΰ 
τάφου ήκοΰσθη τριγμός όδόνζων. Ό τρεΛΛός δι- 
ηυθύι θη έκί<· έκτείνωντάς χεϊράς του-

Τί έζήτει; Έν θύμα, έν άγνοια του όμως, 
διότι ήτο τρεΛΛός "Ερχομαι είχε βοήσει μό· 
Λις τόν Λήθαργον αύτοϋ έτάραζεν ή άπεΛπις 
φωνήμιας δυστυχούς, ζηζούσης τόν άποΛεσθέντα 
σύζυγον.

Έψαυσε τόν υγρόν τοίχον και μετ ’ όΛίγον 
είς μίαν γωνίαν εύρεν έν σώμα τό έσυρε βραδέως 
πρός αύτόν, άΛΛ’ ήτο κατάψυχρον καί έπεσεν 
έπί τοΰ ύγ^οϋ έδάφους μετά δούπου πένθιμου. Ο 
τρεΛΛος το άφήκε καί μετ ’ όΛΐγον ή άγρια μορφή 
του έξηρχεζο έκ ζοϋ χαίνονζος στομίου τοϋ 
τάφου.

Ή ωχρά σεΛήνη έφώζισε τό έκφυΛον πρόσω 
πόν του.

ιΗτο περΐζρομον καί σταγόνες ίδρώτος έΛα
μπον έπ’ αύτοϋ. Ύεν έγέΛα.

*

Έκ ζοΰ τάφου έκείνου ποτέ πΛέον δέ? έξήΛ- 
θεν ή μεΛανεΐμων έπισκέπτις τής νεκρουπόΛεως.

Ίσως νά έγνώριζε τήν μοίραν της άπό τά 
παιγνιόχαρτα γραίας τίνος.

Τίς οιδε ;

ΚΙΣΣΟΣ

ΒΛΜΒΛΚΟΦΟΡΟΝ1ENJPON ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έν Νασσώ των Ηνωμένων Πολιτειών 

υπάρχει περίεργον και οπουδαΤον δένδρον 
καταγόμενον έκ τών ’Ινδιών, καί καλούμε- 
νον «βαμβακοψόρον δένδρον» η eriodendron 
aufracluosum. Οΐ κλάδοι του καλύπτουοι 
μεγάλην έκτασιν και θά έέετείνοντο πολύ 
περισσότερον άν δέν τούς έκοπτον συχνά, 
όπωο έζασφαλίοωσι τούς τοίχους τών περιέ 
οικιών. Αί ρίίαι του ύ^οϋνται ι3 μέτρα 
περίπου ύπεράνω τοϋ εδάφους. Τό δένδρον, 
τώ οντι, εύρίσκεται έπι βράχου, και ινα 
ύποστηριχθή, αΐ ρίζαι του ύποχρεοΰνται να 
ίητήσωσι στηρίγματα μακράν ύπέρ τό έδα
φος, έί ου εξηγείτε ή ύπέρμετρος αύτών 
αυέησις "Αν σκεφθώμεν οτι οΐ κλάδοι πρός 
βορράν και νοτιοδυτικώς εκτείνονται μέχρι 
3ο μέτρων, έννοοΰμεν ότι αί κολοσσαΐαι ρί · 
ξαι δέν είναι άνωφελεΐς, ΐνα ύποδαστάσωσι 
τοίσϋτον όγκον. Διά τής διατάξεως των περί 
τόν κορμόν, αί ρίζαι .'αύται χρηοιμεύουσιν 
ώς στύλοι και ύποστηρίζουσι στερεώς τόν 
κυκεώνα· τών φύλλων καί τών κλάδων τοΰ 
κορμού.

Τάφϋλλά πίπτουσιν όλίγον πρό τής άνοί- 
ξεως καί άναόλαστάνουοιν σχεδόν άμέσως. 
Βλεπομεν το δένδρον· εντελώς γυμνόν τό 
εσπέρας τοΰ σαβδάτου, τελείως δέ κεκαλυμ- 
μένον φύλλων τήν έπομένην δευτέραν. Εΐνε 
μεταμόρφωσις απολύτως μαγευτική.

Ή ύπερμεγέθης αύίησις τοΰ δένδρου τού
του φαίνεται ό^ειλομένη εΐς τήν δλως Ιδιά- 
ζουσαν αύτοϋ θέσιν. Εύρίσκεται εΐς τό άκρον 
τής πόλεως, έν μέσω οικιών καί προστα
τεύεται ύπό τούτων άπό τών ανέμων τής 
θαλάσσης καί τών καταιγίδων. Τοΰτο πιθα
νώς δίδει εΐς αύτό τήν τόσον υπερβολικήν 
αύέησιν.

Κατά τό έαρ τό δένδρον ύπόκειται εΐς 
τινα άπογύμνωσιν καί δίδει χνοώδεις ϊνας, 
όμοιας πρός βάμόακα, άλλά πολύ λεπτοτέρας. 
Τό έδαφος στρώννυται ύπό τούτων εΐς άρ- 

,κετήν εκτασιν. Τό είδος τοΰτο τής άπογυ- 
μνωσεως δίδει είς τό δένδρον τό όνομα βαμ- 
όακοφόρον ύπό τό όποιον εΐνε γνωστόν καθ ’ 
όλην τήν χώραν. Τό όνομα τοΰτό άλλως τε 
εΐνε κακόηχον, διότι τό γιγάντειον τοΰτο δέν
δρον δέν ομοιάζει διόλου πρός τόχχαμόδεν- 

5»δρον, δπερ δίδει τόν βάμδακα καί αί χνοώδεις 
ΐνες, αΐτινες διασκορπίζονται κατά τήν άπο- 
γύμνωσίν του δέν έχόυσι τήν αύτήν αρχήν, 
ήν έχει ό χνοΰς τοΰ βάμόακος.

I
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Έϊ ΕΓΊΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ3 ΟΜΙΛ.ΙΑ.

Ο ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΝΙΚΟΣ
Μέταλλόν τι, τό όποιον έκλέγομεν δεό τως, δύ

ναται νά διάλυση έτερόν τι, άλατώδους δμως φύ

σεως. ’Ενίοτε τό μέταλλον, ούτινος διαλύονται αί 

ένώσει , έπιφαί’-εταί είς ωραίους κρυστάλλους.

Ούτω διά τής ύπυ- 

στάθμης (·αταπατι)ττύ ρσ·» 
μολύόδου κατασκενά- 

ζομεν τό γνωστόν παί- 

γνιον, τόδένδρου 

τού Κρόνου καί οιά 

τής υποστάθμης τού 

αργύρου τό δένδρου 

τής Άθηνάς.

Έν τούτοις καί διά 

τοΰ ακολούθου τρόπου 

δύναοθε νά ίπιτύχητε 

ώραίους κρυστάλλους.

Έντό- ποτηριού τι- 

’-ός.πεπληρωμι νουδιά 

διαλύσεωε πρωτοχλω- 

ρούχουκασσιτέρουί ρ, ο· 

1"chluiηιβ'ΐ <·ΐΛΐη)>ρ - 

μάτε διά τεμαχίου σύρ

ματος, σφαιρικόν περί 

'που τεμαχίου ψευδαρ

γύρου. Ό ψευδάργυρος 

μετατοπίζει τό- κασσί

τερον, δστις έπικάθη- 

ται έν σ/ήματι άπα- 

στρσπτουσώνβελοζών. 

Μετά μίαν ώραν ή άν- :-· 

τίδοασις παύει, καί έν

τός τοϋ ύγροΰ πλέει

σώμα τι στρογγύλον, πεποικιλμένον δ(ά στιλβου- 

σών άκανθων καί ούτω έχετε πρό ύμών σώμά τι 

δμοιον περίπου πρός τό σώμα φανταστικού λαμ

πρού έχίνου.

τό μέρος μέ χλιαρόν ύδωρ καί φανικούχον σάπωνα 

καί έπαλείφετε τήν έίής άλοιφήν καθ’ έσπέραν πρό 

τήε κατακλίσεως.

Καλομελάνου ι μέρος. Λολολίνης ιο μέρη.
Κυρίως δμως ζητήσατε άπό έν παρισινόν φαρμα

κερόν τήν speciality «antibolbos» ήτις πολύ φημί

ζεται διά τήν κατά τών μαύρων στιγμάτων Ενέρ

γειαν.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙ- 
ΚΑΧΥΝΣΙΝΤΗΣ ΒΛΑ- 

ΣΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΣΠΟΡΩΝ

’Εντός 100 δρ ύοα- 
τος καθαρού καί ει δυ
νατόν Τροχείου πρσσθες 
10 δρ. αμμωνίας ύγράς 
καί ανακάτωσήν' εντός 
τοΰ υγρού τούτου θές 
τούς σπόρους καί άψες 
μέχρις ού βλαστήσωσιν. 
Οί ’•κηπουροί χώνουσι 
τούς σπόρους είς νεαρόν 
κάπρονίππων,όνων κλπ. 
καί .ούτως επιταχύνεται 
ή βλάστησις, καθ’ όσον 
καί ή έκ τούτων παρα- 
γομένη θερμότης συν^ε· 
λεΓ δια τούτο καί ή 
κσπςος ή εχουσα σπό- 

ώροφ^ίϊμάτας, σταφυλής, 
παράγει βλαστήσεις τών 
σπόρων τούτων.

Άλλα χ·ζί ή καυστική πάτασσα καί ή σόδα διαλυ-
ομένη έν ϋδατι έν μικροί ποσότητι'ώσαύτως επιταχύνει 
έντός ολίγων ώρών τήνβλάστησιν.Εις κόκκος καψετεθει; 
έ ι τοιαύτη διαλύσει άρχεται βλαστάνων εντός 3 ή 4 
ώρών παρουσιαζομένου Χευκού επιστρώματος, μεθ’ ο 
γίνεται ή βλάστησις λίαν ορμητική αμα τεθη ύπο γην.

Ο ΡΕΙ ΧΑΛΚΕΥΣ! Σ ΤΩΝ ΕΚ ΑΓΥΨΟΥ ΑΓΑΜΑΤΙΑΙΩΝ

«... Αγαπάτε τούς εχθρούς ύμών, ευλογείτε τούς καταραμένους ύμας, καλώς ποιείτε τονς 
μισοΰντας ύμάς, και προσεύχεστε ύπέρ τών Ιπηρεαζόνταν ύμάς και διώκονταν ύμας.

Προσέχετε τήν ελεημοσύνην ύμών μή ποιεϊν έμπροσϋιν τών άνΰρωπων, προς τό δεαΰήναι 
αύτόΐς.

Προσευχόμενοι όέ μή βατολογήσητε, ώσπερ οί έ&νικοί' δοκονσι γάρ, ort έν τή πολυλογία αύτών 
είσακουσ&ήαονται.

Σύ δε νηστεύων άλειψαί σον τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπον σον vhpar όπως μή γονής τοϊς - 
άνΰρώποις νηστεύων ...»

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Συμβαίνει πολλάκις είς τά πρόσωπα τινών νά 

έμψανισθοΰν μαύρα στίγματα, άτινα παραμορφώ- 

νουσί τό πρόσωπον. Τά δυσάρεστα ταΰτα στίγματα 

προέρχονται έκ τίνος παρασίτου τού δέρματος, κα

λούμενου «δημώδηέ» καί προπάντων αναπτύσσον

ται είς τούς στιγματογόνους άδένας τοϋ δέρματος.

Βεδαίως θά ζητείτε νά μάθετε τόν τρόπον τής 

άποφυγής τών όχληρών τούτων έπισκεπτών.

Ή όλική δμως έέάλειψις αύτώ' είνε πολύ 
δύσκολος, δ'ά νά μή εϊπωμεν αδύνατος.

Έν τούτοις ακολουθήσατε τήν έξής συμβουλήν, ήν 

τό Δελτίον δημοσιεύει.

Πλύνετε τό πρόσωπόν σας.καθ’ έκάστην πρωίαν 

διά φανικούχου σάπωνος, τόν όποϊον αγοράζετε 

άπό τό φαρμακείου.

Μεταχειρίζεσθε πρός πλύσιν τών προσβαλλομέ- 

νων μερών θερμόν ύδωρ, δσον θερμότερου δύνασθε 

νά ύποφέρητε

’Αφού άφαιρέσετε ολίγα τών τοιούτων μαύρων 

στιγμάτων, μέ καθαρός πάντοτε χεϊρας (δχι δλα 

άμέσως, άλλ’ ολίγα καί έκ διαλειμμάτων) πλύνετε

Διά ν’ άποδώσητε είς τά λευκά έκ γύψου αγαλμα- 
τια, προτομάς κτλ. τήν ώραίάν χροιάν του ορείχαλ
κου, ετοιμάσατε τό έξης μίγμα:

Διαλύσατε'50 γραμμ. .καλού σάπωνος έκ λίπους, 
έντός .200 γραμμ. θερμού ΰδάτος . καί προσθέσατε συν 
τούτοις 15 γραμ. θειούχου χαλκού κρυσταλωμενου. 
Τότε θά σχηματισθή κατακάθισμα, δπερ ξηραίνομε- 
νον καί ένούμενον μ.ετ’ ολίγης ποσότητος ελαίου τε- 
ρεβυνθίνης είνε έτοιμον πρός χρήσιν.

Ό καιρός είναι χρήσιμος.
Ό μεγαλείτερος ληστης τοΰ ανθρώπου είναι τα κακα 

βιβλία, ίπόταν ταΰτα δεν ώφελοΰσιν, ενώ ό μεγαλεί- 
τερος τουναντίον ευεργέτης αύτοϋ είναι πάλιν τα βι
βλία, όπόταν ταΰτα είσί χρήσιμα εις την ανάπτυξιν 
αυτνΰ.

Οί ψευδείς φίλοι όμοιάζουσι τάς ^ηλιδόνας, τάς 
όποιας βλέπομεν μόνον όσάκις ό καιρός είναι καλός.
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5 ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ 5

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
(Σννέχιια εκ τον προηγ. φύΟον)

Συνένωσις τής υψηλής ε'πιστήμης μετά τής υψη

λής πολιτικής· και οϋτω αί ώραιότεραι φιλοδοξίαι 

συνενούμεναι, μεταβιβάζοται προς τούς απογόνους... 

Πλησιάζει ό καιρός καθ’ Sv θά ίδωμεν τήν διοίκη- 

σιντου (Ονους ημών εις χεΓρας της και τήν τύχην 

ήμών έξαρτωμένην έκ τής επιστήμης και τής πο

λιτικής τής έκ Σάρθρης δεσποσύνης Κουπάρ ! . .

Ή ονγκλητική Κονπαρ Ικ Σάρ&ρης.

— ’Ιδού ποιαν θά νυμφευθώ, και ούχί άλλην. 

Ούτε τήν έκ Σάρθρης συγκλητικήν Κουπάρ, ούτε 

τήν δόκτωρα 'Βαρδώ, άνέκραξεν ό Γεώργιος, ρί- 

πτων εις τάς χεΤράς του πατρός του τήν φωτογρα

φίαν τής Έστέλλας. Ε’νε ή δεσποινίς Έστέλλα 

Λακόμβου έκ τού Σταθμού Λαουτερβροόνεν . .. Δέν 

ε’νε διδάκτωρ ούτε πολιτική γυνή, άλλα . . .

— Περίμ-νε λοιπόν, γνωρίζω τό ονομα τούτο, 

είπεν δ κ. Φιλόξενος’ ήλθε προχθές μία κυρία Λα

κόμβου, ήτις μοΰ ε’πε τόσα πράγματα, ώστε δέν 

εινε δυνατόν νά τά ένθυμοΰμα·, ήτις μέ έκάλεσεν 

αρκούδα, ομιλούσα εις τ'ον φωνογράφον μου, καί 
ήτις τέλος μο: προσέφερε ζεύγος έμβάδων τάς ο

ποίας ή ιδία κατεσκεύασε δΓ έμέ . .. Περίμενε, ό 

φωνογράφος μου τήν έφωτογράφησεν, ένφ εξέθετε 

τούς λόγους τής έπισκέψεώς της. .. ’Ιδού αυτή' 

τήν γνωρίζεις ;

— Εινε ή μήτηρ τής Έστέλλας, ειπ,ν ό Γε

ώργιος Λωρρίς, έξετάζων τήν μικράν φωτογρα

φίαν.

— Κάλλιστα' τό παν ήδη έξηγεϊταΓ μάλιστα 

μοί προσέθηκεν, οτι είσαι νέος αξιέραστος... Ώ! 

εννοώ τήν προθυμίαν της! Έ 1 λοιπόν δέν συγκα

ταθέτω ! θά νυμφευθής τήν δεσποσύνην Βαρδώ!

— θά νυμφευθώ τήν δεσποινίδα Έστέλλαν Λα

κόμβου.

— Νυμφεόθητι τουλάχιστον τήν εκ Σάρθρης δε- 

,σποινίδα Κουπάρ.

— θά νυμφευθώ τήν δεσποινίδα Έστέλλαν Λα

κόμβου.

— Έ! τότε-πήγαινε εις τον διάβολον, μικρέ μου !

V

Τό θελκτικόν πρόγραμμα τον ταξείδιον των μνη- 
οτήρων.— ‘Ο Ιατρικός μηχανικός 2ολφατεν 
και ό άσ&ενής τον.— Πάντες Ιν &σχοΜ$.— 
Τό πτωχόν καί αστατον ζώον της οήμερον.—

Ό Γεώργιος Λωρρίς δέν ήτο τοιουτος άνθρωπος 

ώστε ευκόλως ν’ αποθαρρυνθώ έκ μιας άρνήσεως, 

τήν οποίαν άλλως τε και περιέμενε. Καθημερινώς 

έπανελάμβανε τήν αιτησίν του καί μετά παρακλή

σεων· μάλιστα, άλλ’ άφ’ έτέρου καθημερικώς υπέ- 

μενε τήν τακτικήν του πατρός του έφοδον, καθ’ ήν 

ό Φιλώξ-Λωρρΐς προσεπάθει έπιμόνως νά τού φορ- 

τώση τήν έκ Σάρθρης συγκλητικήν Κουπάρ ή του

λάχιστον τήν δόκτωρα Βαρδώ.

Έν τούτοις ή κυρία Φιλώξ-Λωρρίς, γνωρίσασα 

τήν οικογένειαν Λακόμβου και θελχθεισα άμέσως 

έκ τών ωραίων, τρόπων .τής . Έστέλλας, έλαβε .το. 

μέρος του υιού της.
Δυνάμεθα δέ νά ειπωμεν, ότι καί άν δέν ύπήρ- 

ξεν ή τοιαύτη αντίθετος γνώμη τής κυρίας Λωρ

ρίς, επωφελής διά τήν οικογένειαν Λακόμβου, οΰχ 

ήττον όμως έκλόνησε τήν άπόφασιν του ενδόξου 

συμβίου τής κυρ'ας Λωρρίς.

Έχρειάσθησαν πέντε μήνες περίπου, μέχρις 5του 

κατωρθώσωσι να εγκατάλειψη δ κ. Φιλόξενος τάς 

δεσποινίδας Βαρδώ καί Κουπάρ καί συγκατανεύσω· 

εις τό ταξείδιον των μνηστήρων.
Τό ταξείδιον τών μνηστήρων,'σοφή συνήθεια, ήν 

οί πρόγονοι ημών ήγνόουν, έλαβε τήν θέσιν του 

άλλοτε γαμηΜου ταξείδιον. Τό ταξείδιον τούτο 
τών νεόνυμφων τό όποιον από τριακονταετίας έπαυ

σε πλέον συνηθιζόμενον, τό γινόμενον μετά τήν τε

λετήν τού γάμου και τό συμπόσιον, ουδόλως ήτο 

χρήσιμον, διότι έγένετο πολύ αργά. 'Εάν οί νεα

ροί σύζυγοι, οί μέχρις ώρας άγνωστοί σχεδόν, εις 

τό μακρόν, επίπονον καί κατ’ ιδίαν τούτο ταξείδιον, 

ανεκάλυπτον οτι είχον απατηθή αμο δαίως καί οτι 

αί ορέξεις των, αί ιδέαι των, αί άληθε’ς χαρακτή

ρες των δέν ήσαν όμοιοι,είμΐ ατελείς, δέν ύπήρχεν 

οΰδέν φάρμακον διά τό θλιβερόν τούτο λάθος, οΰδέν 

άλλο ή τό διαζυγίου, καί δταν δέν άπεφάσιζον νά 

έκτελέσωσι τούτο τό μέτρου, τό όποιον άδύνατον 

ήτο νά πράξουν άνευ θλίψεως, έπρεπε νά υποφέ- 

ρωσι καθ' δλην αυτών τήν ζωήν τήν βαρεϊαν άλυσ- 

σιν τών δεσμών τού γάμου.

Τήν σήμερον όμως δταν άποφασισθή γάμος τις 

καί τά πάντα διευθετηθώσι, τό συμβόλαιον έτοιμα- 

σθή, άλλα μένει άνυπόγραφον, οί μελλόνυμφοι 

μετά γεύμα τι, ένφ παρακάθηνται οί στενώτεροι 

συγγενείς, αναχωρούσε δια τό λεγόμενον ταξείδιον 
των μνηστήρων, άκολουθούμινοι μόνον όπό τίνος 
θείου καί τίνος φίλου έκουσίως. Ούτω λοιπόν ελεύ

θεροι παντός φόβου έπιχειρουσι μικρόν γύρον τής 

Ευρώπης ή Αμερικής, διατρεχοντες τάς φυσικάς 

καλλονας τών λιμνών και τών όρέων.

Έν τφ ταξ’ϊδίφ, έν τοις επί τών όρέων περιπά- 

τοις, καί ταίς έν ταϊς λίμναις λεμβοδρομίαις, έν τ<3 

ξενοδοχείφ και τφ γιύματι, οί μελλόνυμφο*,  έχουσι 

πολΰν καιρόν καί ευκολίαν να γνωρισθώσι καλλί

τερου καί σπουδάσωσι τούς χαρακτήράς των.

Τότε άναμφιβόλως εις τάς κατά μόνας τοιαύτας 

διαμονάς των, αί'ιινες παρατείνονται έπί πολλάς 

εβδομάδας, οί αληθείς χαρακτήρες αποκαλύπτονται, 

τό άληθες αΰτών ποιόν προβάλλει καί τά μικρά 

αυτών σφάλματα καί τά μεγάλα πλεονεκτήματα θά 

φανώσιν, έαν ύπαρχωσι. Καί τότε αν ευρωσι τήν 

ένωσιν αύτών άσύμφορον,δέν έπιχειρούσι τον γάμον. 

Μία μόνη λέ.ξις μετά τήν άποβιβασιν αΰτών καί 

μικρά τις έπεξήγησις, διά τό κανονικόν, άρκεϊ ίνα 

αν·υ πολλών διατυπώσεων, δισταγμών καί θορύβου 

ματαιωθη ή σύζευξις, τό άνυπόγραφον συμβολαίου 

ξεσχίζεται καί οί νέοι εινε έτοιμοι νά έπαναλάβουν 

τό πείραμα μέ άλλον ή άλλην.

Κατά τήν στατιστικήν του παρελθόντος έτους 

1954 έν Γαλλία έπί 100 τοιουτων ταξειδίων τών 

μνηστήρων, μόλις τά 23 κατέληξαν εις αρνητικήν 

απαντησιν, ενώ οί μνηστήρες τών λοιπών 77 συνε- 

δέθησαν διά τού γάμου. Ούτω διά τής αλλαγής τών 

παλαιών συνηθειών, δια τών προγαμηλίων ταξει- 

δίών τό στίγμα τού διαζυγίουήλαττώθη έπαισθητώς.

— "Εστω, είπε τέλος ό Φιλόξ-Λωρρίς, άπελ- 

πισθείς έκ τοΰ άγώνος καί ασχολούμενος τά μέ

γιστα έκ τίνος νέας καί ένδιαφερούσης άνακαλύ- 

ψεως. Κάμετε τό προγαμήλιον ταξείδιον, τούτο δέν 

βλάπτει ποσώς... καί έπειτα βλέπομεν.

Ό Γεώργιος δέν περιέμενε νά. άκούση καί διά 

δευτέραν φοράν έπαναλαμβανομένην την άδειαν ταύ- 

την, έτρεξε πρός τόν σταθμόν Λαουτερβροϋνεν, καί 

καί άφοΰ έγένοντο τά άναγκαία διαβήματα καί αί 

τακτοποιήσεις, ώρισεν αυτός ούτος τήν ημέραν τής 

άναχωρήσεως.

— «Καί έπειτα βλέπομεν» είχε ψιθυρίσει ό Φι

λόξ-Λωρρίς δίδων τήν συγκατάθεσίν του καί σαρ- 

δώνιος γέλως διήλθεν έκ τής μορφής του.Ό απαι

σιόδοξος ούτος σοφός κατεπείσθη, οτι δέν υπάρχει 

αίσθημα άνθιστάμενον πρός τάς μυρίας πλήξεις τών 

κατ’ ιδίαν ταξειδίων διά τούς δύο τούτους νέους 

άγνώστους σχεδόν άκόμη πρός άλλήλους. Άλλ’ 

όμως, φαίνεται, ότι ένθυμΰται τό γαμήλιον αυτού 

ταξείδιον, διότι κατ’ εκείνους τούς χρόνους δέν ύπήρ- 

χεν ή τοιαύτη συνήθεια τών προγαμηλίων γάμων.. 

Είχε λοιπόν έπανέλθη άθυμος μιτά τής κυρίας Φι

λόξενου Λωρρίς, μόλις μετά δεκαπενθήμερον ταξ-ιί- 

διον, άλλα πολύ άργά, ίνα έκαστος έπανέλθη εις 

τήν οικίαν του. Άποβιβασθέντες έκ του αεροστάτου 

δ κ. καί ή κ. Φιλόξ Λωρρίς, έθεσαν τούς δικολά- 

6ους εις κίνησιν διά νά έπιτόχωσι τό διαζόγιον, 

άφοΰ άμοιβαίως συνήνεσαν. Αλλά πάλιν τό τοιούτον 
άπ^τει σωρείαν άσχολιών .διαβημάτων, ενοχλήσεων, 

συνεντεύξεων μετά τών νομικών άνδρών, συνεδρι

άσεων έν τοίς δικαστηρίοις, ένώ ό κ. Φιλόξενος τά 

μέγιστα άπησχολήμένος έκ τών έφευρέσεων κάί 

άνακαλύψεών του, δέν είχε καιρόν νά χάνη.

Περατώσας τας έπί τής τελειοποιήσεωςτών είδη- 

σεολογικών μηχανημάτων εργασίας, καί ριφθείς 

πλέον εις του δρόμον τών εφευρέσεων διά τής θαυ- 

μασίας επιτυχίας τοΰ αεροπόρον, μηχανής τόσον 
ασφαλούς καί τόσον ευκόλως χειριζομένης, ώστε 
άνευ κινδύνου νά δίδεται πρός χρήσιν καί εις χεϊρας 

παίδων άκόμη, ΐνα συνειθήσωσιν εις τά πρώτα άνά 

τούς αέρας ταξείδια, ό Φιλόξ-Λωρρίς προσαρμόζων 

τάς ιδιότητας ταύτας μετ'άλλης τοιαύτης έφευρέ- 

σεως, εύρίσκετο έπί τά ίχνη τής τελειοποιήσεως με

γίστης ύποθέσεως, δΓ ής θά παρασκεύαζε φωνο- 

γραφικάς έξόχους εκδόσεις.

Ώ! βιβλιοφωνόφιλοι I γνωρίζετε τά βιδΛιόφωνα 
ταύτα τοΰ Φιλόξ-Λωρρίς τάς έκτυπους ταύτας πλά

κας τοΰ προσκεφαλαίου, τάς οποίας υπερβαλλόντως 

άγαπώμεν καί άκροώμεθα κατά τάς στιγμις τής 

αναπαύσεως ή τάς νυκτερινας ώρας τής άύπνίας ! 

Πάντες οί πολυμαθείς διέρχονται ώρας ολοκλήρους 

έν ταϊςφωνοπΛακοθήκαιή αΰτών, έντός τών όποιων 
ύπάρχουσι έξοχοι εκδόσεις τών άριστουργημάτων 

πασών τών φιλολογιών, απαγγελίας θαυμασίας καί 

πισίής. Αί πλάκες αδται ε’νε μεγίστης τελειότητος 

καί παρεσκευάσθησαν διά τής άμεσου απαγγελίας 

τών συγχρόνων συγγραφέων, διά τής απαγγελίας δέ 

τών έξοχων ηθοποιών, τών ρητόρων καί τών 

περιφημότερων απαγγελέων οσον αφόρα τα πα- 

λαιά άριστουργήματα. Ό Φιλόξ-Λωρρίς λοιπόν 

έξέδωκεν οΰτωτήν Παγκόσμιον 'Ιστορίαν τον εις 

δώδεκα πλάκας, τήν περίφημου Ποιητικήν Άνθο 
Λόγιαν του έκ δέκα χιλιάδων τεμαχίων φωνογρα
φικών, περιεχομένην εντός θήκης, φε^ομένην όπό 

αρχαίας στήλης καί ΰπερθεν, ής ήν εν άγάλματι ή 

μορφή τού 'Ομήρου, τού Δάντου, τού Οΰγκώ ή του 

Λαμα.οτίνου' έφωνογράφησεν ακόμη τό Μνχανορω· 
νογραρικόν Μΐγα Λεξικόν, ούτινος έν διαστήματι 
δέκα ετών έπώλησε τρία εκατομμύρια αντιτύπων. 

’Επίσης έξέδωκε τό Έγχειρΐδιον τοΰ ζην εις 
τέσσαρας χιλιάδας φωνογραφικά μαθήματα, άνευ 

ζημίας τών νεωτέρων μυθιστορημάτων, άτινα έξέ- 

διδε τό φωνογραφικόν βιδΛιοπωΛείον, όπερ ί'δρυ- 
σεν έταιρικώς.

Οΰτω λοιπόν άπησχολημένος, καί τό πνιΰμά του 

άπορροφούμενον άπό μυρίας άλλας διαφόρους εργα

σίας εκτός τών έφευρέσεων καί ανακαλύψεων, ό 

Φιλόξ-Λωρρίς δέν ήτθ δυνατόν. νά · απασχολείται 

καί μέ τά Δικαστήτια, μόλις δέ δύο λεπτά ένίοτε 

διέθετε διά τόν δικηγόρον του, και τούτο οσάκις εΰ· 

ρισκε καιρόν.

Άφοΰ ή ύπόθεσις τοΰ διαζυγίου άνέδλ,ήθη. ό κ. 
Φιλόξενος έκαμε υποχωρήσεις τινας, άνήλθε ολίγον 

τι χαριέστερον εις τήν οικίαν του, καί προσηνέχθη 

γλυκύτερον εις τήν σύζυγόν του,Γνα έχει τήν συνεί- 

δησιν καθαρόν καί τό πνεύμα έ<εύθ;ρον διά τάς τό- 

σας εργασίας του.

Έάν δέ ποτέ ειχεν όλίγφ περισσότερον καιρόν 

σχολής, έπανήρχιζον αί έχθροπραξίαι, τό ζήτημα 

τοΰ διαζυγίου ετίθετο πάλιν εις τό μέσον, άλλα 

νέαι απασχολήσ.ις νέων έφευρέσεων καί ανακαλύ-
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ψεων του άφήρπαζον χαί ή του διαζυγίου ύπόθισις 

παρετείνετο. Ή οικογενειακή λοιπόν στέγη τοδ οί

κου Φιλδξ-Λωρρίς, διεταράσσετο έξ έρίδων κα! μετ ’ 

ολίγον έφησύχαζεν έκ τοΰ συμβιβασμού,έως ότου τέ

λος ό κ. Φιλόξενος ;ύρ.ν 8τι αί ίριδις αύται κατέ- 

ληγον πρδς όφελος τής ιπ.στήμης, διότι αί συνή
θεις φιλον'-.κίαι μιτά τής συζύγου του ήσαν τρόπον 

τινά τιμωρία·, κατα του πνεύματός του, τδ όποιον 

ήμπόδιζον έκ τής ανίας εις ήν έκινδυνευε να πέση 

έκ τής πολλής μονοτονίας τών εργασιών του και 

διότι τέλος ήσθάν.το κυκλοφορούν ζωηρότερου τδ 

αίμα του και τά νεύρα του ερεθιζόμενα.

Ό κ. Φιλόξενος λοιπόν, έχων π.ϊιαν έκ τοΰ γα

μήλιου ταξειδίου του, έσκέπτετο : .

— Έκ τοϋ ταξειδίου των θά πρόκυψη άνία έκ 

τής ανίας μικραί εριδις, μετά τάς έριδας θά έξέλ- 

θαυν έκ τών ονειροπολήσεων καί τήν άφιξιν τής 

πραγματικότητος θα υποδεχθούν τρομερά! εκρή

ξεις έρίδων ! Άλλως τε έγώ δ ίδιος θά ύποκινήσω 

τάς πλήξεις έν τφ ταξειδίφ καί τάς έριδας.. . . Καί 

τότε θά ίδωμ.ν ! . .

Έπεφορτίσθη λοιπδν ολας τάς προετοιμασίας τοϋ 

ταξειδίου. Προκειμένου δέ νά δώση τήν διά τά τα- 

ξείδια θαλαμηγόν του είς τήν διάθεσιν τών ταξει- 

διωτών τοΐς έδωσεν άπλοΰν αερόστατου, όλιγωιέ- 

ρας παρίχον ανέσεις. Τους συνοδούς τών ταξειδιω- 

τών έξέλεξεν αύτός ούτος, έν φ ό Γεώργιος Λωρ

ρίς, ευτυχής, βλέπωυ τδν πατέρα του εύνουν, ού- 

δεμίαν έκαμε παρατήρησιν καί έδέχθη δλας τάς 

ετοιμασίας ταύτας.

Τδ γεύμα τών μνηστήρων έλαβε χώραν έν τφ με- 

γάρφ τοΰ κ. Λωρρίς. Ό κ. καί ή κ. Λακόμβου 

έφθασαν μετά τής Έστέλλας διά τοΰ συρμού τών 

σωλήνων τής πρωίας. Ό κ. Φιλόξενος έδείχθη 

πολύ προσεκτικός πρδς τήν κυρίαν Λακόμβου,ήτις 

αφ’ έτέρου έστενοχωρείτο όλίγον, ενθυμούμενη τήν 

μετά τοΰ φωνογράφου συνωμιλίαν της.

— Βλέπετε προσφιλής κυρία, τή είπεν ό περί

φημος σοφός, δτι έφρόντισα νά φορέσω τάς έμβάδας 

τάς όποιας είχατε τήν καλωσύνην νά κεντήσετε δι’ 

έμέ ; θά ένθυμεΐσθε βιβαίως τήν ήμέραν καθ ’ ήν κά

ποια άγγλίς ήλθενά μέ περιποιηθή, άποκαλοΰσα με 

άσχημου αρκούδαν ... άλλα εινε πολύ δύσκολου 

νά εννοήσω ακριβώς, ή άγγλίς αίίτη κυρία μέ . . .

— Ή άγγλίς κυρία, είπε ζωηρώς ή κ. Λακόμ

βου, σας απεκάλεσαν ουτω. Καί σάς παρακαλώ νά 

πιστεύσητε, 8τι είς τόν ανελκυστήρα δστις μάς με- 

τέφερεν εις τήν αποβάθραν, σφοδρώς έπίπληξα τήν 

άναιδή ταύτην άγγλίδα !

— Δέν αμφιβάλλω καί σάς υπερευχαριστώ, κυ

ρία μου!

Ό Φιλδξ-Λωρρίς έχάραξε τό σχεδιάγραμμα τοΰ 

ταξειδίου τών μελλονύμφων καί κατά τά επιδόρπια 

ανέπτυξε τοΰτο.

— Φίλτατα τέκνα μου, είπεν, τά πάντα ήτοιμά- 

σθησαν διά τών φροντίδων μου, καί προσεπάθησα 

νά σάς παρασκευάσω ταξείδιόν εύχάριστον καί επω

φελές. θα ευρετε έντός τών αποσκευών σας όλα τά 

βιβλία καί τά άναγκαία εφόδια, έκτόκυκλα, χάρτας, 

οδηγούς, στατιστικός συλλογάς, διαβήτας κ. τ. λ. 

’Ιδού ακριβώς τδ πρόγραμμα, όπως τδ ήθέλατε.

«Έπίσκεψις τών υψηλών ηλεκτρικών χωνευ

τηρίων, σιδηρουργείων καί έλασματοποιείων του Ά

γιου Στεφάνου. Μελέται καί έκθέσεις έπί τών 

διαφόρων τροποποιήσεων καί βελτιώσεων τών άπδ 

δωδεκαετίας έπενεχθεισών κ.τ.λ.

Έπίσκεψις τής μεγάλης κεντρικής ηλεκτρικής 

αποθήκης τής Αμερικής, μετά πλήρους περιλή

ψεων, σχεδιαγράμματος, τομής καί -αραατάσεως τής 

οικοδομής μετά επεξηγηματικών σημειώσεων. Με 

λέτη έπι τών τεχνικών ηφαιστείων, βοηθών τής με

γάλης ταύτης άποθήκης. Άνάλυσις τών περί του 

μέλλοντος σκέψεων τής ηλεκτρικής δυνάμεωςκ.τ λ.

· — Τί λέγετε λοιπόν ; Σάς προετοίμασα εύχάρι

στον ταξείδιόν, είπεν ό Φιλδξ-Λωρρίς, έγχειριζων 

εΐς τόν υιόν του βιβλιάριου συναλλαγμάτων μετά τοΰ 

προγράμματος. .

— Έξοχου ! άπέκρίθη ό νέος, θετών χρήματα 

καί πρόγραμμα- είς τό θυλάκιόν του. Ή Έστέλλα 

ούδέν άπέκρίθη, άλλά διελογίσθη κατ’ιδίαν οτι αί 

δυνάμεις της ήσαν όλίγον ασθενείς.

Μόνη ή γεναία κ. Λακόμβου έτόλμήσε νά έπι- 

φέρη παρατηρήσεις τινας.

— Καί εινε λοιπόν τοΰτο ταξείδιόν μελλονύμφων ; 

είπεν. Φρονώ οτι μία ώραία εκδρομή είς του Ευ

ρωπαϊκόν περίβολον τής ’Ιταλίας, είς τήν Γένουαν, 

τήν ώραίαν Βενετίαν, τήν Ρώμην, Νεάπολιν, Πα

λέρμου μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως, διά τής 

'Γύνιδος, Καίρου κ.τ.λ. θά είνε πλέον εύχάριστον!

— Αυτά δύνανται καί διά τοΰ τηλεμηχάνου νά 

ίδωσιν, απεκρίθη ό κ. Φιλόξενός, επανερχόμενοι εκ 

τοΰ ταξειδίου των πλήρεις άπδ μελέτας καί νέας 

ιδέας. Ιδού" έρωτήσατε τήν σύζυγόν μου’ όταν επε- 

χειρήσαμεν τδ γαμήλιου ήμών ταξείδιόν πρός τά 

κέντρα τής βιομηχανίας τής ’Αμερικής, μεταβαί- 

νονιες άπδ ε’ργοστασίου είς έργοστάδιον, είμαι βέ

βαιος, ότι δέν συγκατένευσεν εις τήν επιστημονικήν 

ταύτην πορείαν καί δέν ήθέλησε νά συμμερισθϋ, τάς 

έργασίας μου και επομένως ή κυρία Λωρρίς έπέ- 

στρεψεν έκ Σικάγου, όχι καί μέ καλάς άναμνή- 

σεις 1. ..

Το γεΰμα δέν διήρκεσεν έπί πολύ καθόσον ό Φι- 

λοξ- Λωρρίς έπείγετο νά έπιστρίψη είς τδ έργα- 

στήριόν του. Και μάλιστα δέν άνήλθε» έπί τής άπο- 

βαθρας τών αεροστάτων, ίνα παρευρεθή κατά τήν 

αναχώρησιν τών μελλονύμφων, αρκεσθείς νά έγ- 

χειρήση είς τόν υιόν του φωνογραφικόν τι.άντίτυπον.

— ’Ιδού, λαβε τας εύχάς μου δια τό ταξείδιόν 

σας. Εινε τα πατρικά μου αισθήματα καί αί τελευ

ταία! συστάσεις μου. Τάς ετοίμασα, ένφ ένιπτόμην 

τήν πρωίαν. Χαίρετε, είς τδ έπανιδεϊν !

Οί μελλόνυμφοι δεν άνεχώρησαν μόνοι. Οί συνο

δοί των,έκλεχθέντες έν τών άρμοδιωτέρων, ήσαν ό 

γενικός καί ιδιαίτερος γραμματεύς τοΰ Φιλόξ-Λωρ- 

ρίς, ό κ. Σολφατέν, και μέγας τις βιομήχανος δ κ. 

Άδριανός Λα Χερονιέρ, άλλοτε συνεταίρος τών 

μεγάλων έπιχειρήσεων τοΰ κ. Φιλόξενου, άπο- 

χωρήσας προσώρινώς έκ τούτων ένεκα τής κλονι- 

σθείσης υγείας του.

Καθ’ δν χρόνον οί ταξειδιώται έγκαθίστανται έν 

τφ άεροστάτφ αύτών, εινε πρέπον νά σάς παρουσι- 

άσωμεν τά δύο ταΰτα πρόσωπα. Ό Σολφατέν είνε 

τις ύψηλόσωμος, ισχυρός καί σταθεροΰ χαρακτήρος, 

φέρων περίπου έπί τής ράχεώς του τριάκοντα πέντε

To Μέγαρον τοϋ πτριφήμον Φιλοξ- ΛωρρΙί 
έτη, μέ πλατείς ώμους, κανονικόν σώμα, όλίγον 

τραχύς κατά τούς τρόπους, μορφής άκομψου, αλλ 

έκτάκτως νοήμονως. Ό κ. Σολφατέν εινε άνθρωπος 

παράδοξος καί τίποτε περισσότερον. Προς τούτοις 

ψιθυρίζεται καί τις μυστηριώδης μύθος διά τόν γι- 

νικόν γραμματέα τοΰ Φιλδξ-Λωρρίς. Λεγεται λοι- 

• πόν —καί τοΰτο φέρεται ώς άληθες.δια τον σοφίν 

κόσμον — οτι ό Σολφατέν ουτος δέν έχει ούτε πα

τέρα ούτε μητέρα, χωρίς δμως εκ τούτου νά εινε ορ

φανός, διότι ουδέποτε έσχε τοιούτους, ουδέποτε! .. 
Ό Σολφατέν δέν έγεννήθη έντός τών κανονικών 

στοιχείων — τών πραγματικών τουλάχιστον — τής 

ανθρωπότητος. Έν μια λέξει, ό Σολφατέν ούτος 

είνε εργον τεχνητόν.Χημικόν τι έργαστήριον ήκουσε 

τούς πρώτους κλαυθμηρισμούς του, φιάλη τις υπήρξε 

τό λίκνου του. Έγεννήθη πρό τεσσαρακοντάδος έ

τών, έκ τών χημικών συνθέσεων δόκτορος τινός, 

άποθανόντος φρενοβλαβούς, άφοΰ έξήντλησε την πε

ριουσίαν του καίτδ κρανίου του έκ τών αναζητήσεων 

τών μεγάλων προβλημάτων τής φύσεως. Έξ δλων 

τών ανακαλύψεων τοϋ άπεράντουπνευματος τοΰ.κα- 

ταδυθισθέντος δυστυχώς έν τή παραφροσύνη, πριν ή 

δυυηθή νά έφαρμόση καί στερεώση τάς μελέτας αυ

τού καί τά θαυμαστά πειράματα του, δέν έμεινεν ή 

ή άνάστασις ένός άμανίτου εδωδίμου, απωλεσθέντος 

άπδ τής τριτογενοΰς έποχής καί νΰν καλλιεργού

μενου έπί τών παραλίων μας ύπο μεγάλων αλιευ

τικών εταιριών, αΐτινες έπιφέρουσι σπουδαίου άυτα- 

•γωνισμόν είς τάς μεγάλας ήστρεοπαραγωγούς εται

ρείας. Έμεινε έπίσης καί δοκίμιόν τι ίχθυόσαυρας, 

ήτις δέν εζησε παρά μόλις έξ εβδομάδας, καιης ό 

σκελετός φυλάσσεται έν τφ μουσείφ. Τέλος, έκτδς 

τούτων άπέμεινεν ό κ. Σολφατέν ακριβές αποτύ

πωμα φυσικού άνθρώπου, πρωτογόνου, άπηλλαγμέ- 

νου έκ τών πνευματικών μετασχηματίσεων, αΐτινες 

προήλθον έκτής μακράς συνεχείας τών γενεών.

/"Επεται συνέχεια/

Ell! Til· ANAXftPDXEl
Έχ 1‘ουχτοονχϊου της οΐχογενιίας 

Π. ΨΑΑΤΙΔΟΥ
Τώρα π’ αποφασίσετε 

ν’ άφήσετε τά ξένα,

Καί σ' τήν Ελλάδα μας, έκει, 
νά ίήτε ευτυχισμένα,

★

Μή λησμονάτε πώς έδφ 

άφίνετε μιά φίλη,

Πού έχει φλόγα σ»ήν καρδιά' 

■Έχει καΰμδ στά χείλη,

*

Γιατί τήν άγρια ίενητιά, 

πεχά δέν τήν υποφέρει.

Καί δ καϋμός της, γρήγορα, 

στδν τάφο θά τήν φέρη. '

★

Νά κάνετε παράκλησαις 

Γι’ αύτό, είς τήν Παρθένα, 

Εύσπλαγχνικά τό βλέμμα της 

νά ρίψη κ’ είε εμένα.

*

Για νά γλυτώνω άπ’ τ άγρια, 

τά παγωμένα μέρη' ·

Καί στήν Ελλάδα, στό γλυκό, 

τό κλίμα νά μέ φέρη.

*

Παρθένα Παναγία μου, 

'Εσύ, ποϋ τόσα κάνεις.

Καί τή 'δική μου τήν πληγή, 

έδώ νά τήνε. ’γειάνης.

*

Θά ο’ άσημόσ’ όλόκληρη' 

καντύλα θά σοΰ φέρω'

Νά φύγω άπό τήν ίενητιά' 

πώς ίώ, έδώ, δέν έέρω

*

Νά φύγω θάλασσα νά ’δώ- 

ήλιου νά ’δώ άχτίνα'

Νά οώ τόν Παρθενώνά μας· 

Νά ’δώ τή Σαλαμίνα'

*

Νά ’δώ τό φύλλο τής έληάό' 

τής λεμονιάς λουλούδι-

Ν’ άκούσω δμνο έθνικό- 

κ’ έλληνικό τραγούδι. .

★
Μού φεύγετε- έχετε ’γειά- 

δεχθήτ’ ένα φιλί μου-

Φιλί γλυκό- πώχβι φωτιά, 

ποϋ έβγήκε άπ’ τήν ψυχή μου.

*

Παρθένα Παναγία μου, 

χρυσή, γλυκειά μου έλπίδα,

Νά ί,ήσουν νά εύτυχήσουυε- 

ν’ άνθουν, γιά τήν Πατρίδα.

•Λδαμκντί· Άπερη 
Τό γίνοι Δαλλβπόρτ«.
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ΜΙΑ ΕΠΈΤΕΙΟΣ

Ε’μεθα συ'.ηθροισμένοι μερικοί παλαβοί συμ- 
μαθηταί, οιτινες οειπνήσαντες παρα τφ στρα- 
τηγφ Δ- . . άνεσχηματίσαμεν τήν πρό τριάκοντα 
έτών φιλίαν μας·. Έκαστος έπιτηδείως έπανε- 
λάμβανε δ,τι έκ τών χρόνων εκείνων ένεθυμεϊτο.

Καί ή συγκίνησις τοΰ παρελθόντος ώς καί αί 
λησμονηθεΐσαι λύπαι, έπανήρχοντο άλγεινώς είς 
τήν συντετρ μμένην καρδίαν μας. Σπανίω; διήλ- 
θ:ν ώρας συγκινητικωτέρας καί εύδείς (μείνε, 
είμαι βέβαιος, τοΰ όποιου τό βλέφαρον δέν έξωγ- 
κώθη ύπό σταγόνος δακρύου, ένθυμούμενος τόσας 
ανωφελείς αφοσιώσεις.

Καί ακόμη, Ιλεγεν ό βαρώνος Β. .. είχομεν 
ήμεΐς οί άλλοι οί διοικοΰντες, τήν ελπίδα δτι ο
λίγη τιμή Οά έπιπτεν έφ’ ήμών εκ τών πτυ
χών τής δυστυχούς σημαίας, άλλα πρός τί ό η
ρωισμός τών στρατιωτών μας ;.. . πρός τί ή με
γάλη άπάρνησις τών αιωνίων αγνώστων τούτων 
ών βύδείς ποτέ θά προφέρει τό όνομα:.. .

— Ά I έξηκολούΰησεν ό βαρώνος, ού ή φωνή 
έτρεμεν ολίγον, ή ένθύμησι: τοΰ πτωχοΰ εκείνου 
στρατιώτου θά συνταυτίζεται πάντοτε δι ’ εμέ 
μετά τής άναμνήσεω; τής τελευταίας ταύτης καί 
ανωφελούς μάχης. Ή15 Ίανουαρίου θά είνε πάν
τοτε,δι’έμέ, μία θλιβερά επέτειος. Τφ ό.τι, κατά 
τήν ημέραν ταύτην έθραύσθη ή κνήμη μου έκ 
τίνος τεμαχίου οβίδος καί αίχμαλωτισθείς μετε- 
φέρθην είς Πρωσσίαν. ‘Αλλά φευ 1 δέν ζητώ νά 
σας ιστορήσω τό θλιβερόν τοϋτο πάθημα, άλλά 
να σας ειπω τόν θάνατον τοΰ μικρού ηρωικού 
στρατιώτου μου, είς δν παρευρέθην.

*
* *

θά ένθυμιϊσθε βεβαίως τάς θύελλας τοΰ τρο- 
μερο,ϋ του εκείνου Ίανουαρίου.Ή γή, τά δένδρα, 
ό ουρανός, οί αστέρες έφαίνοντο ώ; νεκρά έκ 
του ψύχους. ’Ητο ή δεκάτη νύξ άφ’ βτου ευ
ρισκόμενοι άνατολικώς τής Γαλλίας, διενυκτε- 
ρεύομεν εν ύπαίθρφ, ή δέ δεκάτη αύτη υπήρξε 
ψυχροτέρα τών λοιπών εννέα καί τό θερμόμετρου 
κατήλθε δεκαεννέα βαθμούς.

Πυράς ειμεθα ή·>αγκασμένοι νά μή άνάπτω- 
μεν, διότι ό εχθρός ητο πλησίον. Όπισθεν δέ 
τών οχυρωμάτων οί άνδρες έσφίγγοντο ό εις έπ'ι 
τοΰ άλλου καθήμενοι ή πλαγιασμένοι, ένφ έκ 
τών ελατών, αΐτινες έσείοντο υπό τοϋ ξηροΰ καί 
παγερού βορρά, έπιπτον τεμάχια χιόνος έπί τών 
παγωμένων σωμάτων τών στρατιωτών μου.

β Μακράν τό πυροβολικόν τής Βελφόρτης, μετ ’ 
ακρίβειας χρονομέτρου, έκρότει άνά παν δευτε
ρόλεπτο·/. Πρό ήμών ήτο μικρός σατανικός πο
ταμός, δστις τήν έπομένην θά μας έφραττε τήν 
οδόν. Τά πρωσσικά πυρά ευρίσκοντο είς τό βά

θος του άφανοΰς χωρίου, φω-.ιζομένου ύπό τής 
λαμπρας σελήνης.

Ά! πόσον μακρά μοί έφαίνετο ή νύξ!
Τό «τίς εΐ;» ενός τών σκοπών μου διέκοψε· 

τόν λήθαργον, εις δν ήμην βυθισμένος. Οί άνδρες 
έπήδησαν πρός τάς πυραμίδας τών οπλών καί 
μετ ’ όλίγον εΐδομεν τόν λοχίαν έπανερχόμενον 
καί γελώντα, και πλησίον του ισχνόν τι άνθρω- 
πάριον, περιτυλιγμένον έν τφ μακρφ χιτώνι του· 
έν τή κεφαλή έφερε υψηλόν πίλον καί έσυρε τά; 
κνήμας άοθε ώς στηριζόμενον έπί τίνος ράβδου.

— Καλησπέρα, άρχηγέ, είπεν δ νέηλυς φαι- 
δρώς.

— Μάλιστα, ιδού δπου ευρέθη πάλιν, προ- 
σέθηκεν ό λοχίας, όθών πρός με τό παράδοξον 
άνθρωπάριον. Τοΰ είπα δτι είνε όλίγον άργά δι ’ 
επισκέψεις, δταν ήθέλησε νά σας ΐδη . . .’Αλλά 
τίποτε, άρχηγέ μου...

Ό άξιος λοχίας έφαίνετο πολύ ευτυχής. ’Εγώ 
δέ, άναγνωρίσας τόν μικρόν Ραμβώ, τόν εύθυ- 
μότερον, τόν άθωότερον καί—πρέπει νά τό ομο
λογήσω—τόν γενναιότερου τών στρατιωτών μου. 
έμεινα σιωπηλός έκ τοΰ θαμβούς έν αρχή καί 
τέλος έψιθύρησα.

— ’Ιδού . .. σύ, παιδί μου, εύρίσκεσο εις τον 
άλλον κόσμον. Μέ τήν ιερατικήν μάλιστα στο
λήν σοΰ δέν είνε δυνατόν παρά νά έρχεσαι έ- 
κεϊθεν.

— "Ερχομαι άπλούστατα έκ τής 'Ορλεάνης, 
«θχηγέ μου. Οί Πρώσσοι μέ έσυραν καίμε έθε-, 
σαν είς τό νοσοκομείο?, δι’ έν ξέγδαρμα· έπί τοΰ 
μηροϋ. Λοιπόν άφησα τήν συντροφιά των μόλις 
ήδυνήθην νά περιπατώ. Ένας καλός άνθρωπος 
μοΰ έδάνεισεν είς τόν δρόμον αύτά τά ράσσα... 
καί πότε μέ τά πόδια πότε μέ τό αμάξι, επαι
τών τόν άρτον—διότι δεν είχα ούτε ένα οβο
λόν—ιδού με. Έκ τής ’Ορλεάνης έως έδώ τό 
ταξείδιον δέν είνε εΰκολον, άλλά αρκεί οτι εφθασα 
είς τόν καιρόν. Τί λέγεις αρχηγέ μου; Οί συ- 
στρατιώται μοΰ είπον δτι αύριον (χομεν τρα · 
πέζι είς τούς Πρώσσους. ..

Πτωχό παιδί! Καί ήτο μόλις είκοσιν έτών, 
ίσως καί όλιγώτερον.

» ♦

Τέλος τήν επιούσαν ή μάχη έγένετο. Οί στρα- 
τιώται μου έτάχθησαν έπί τής έσχατιας μικροΰ 
τίνος δάσους, ένθα οπωσδήποτε προε,φυλάσσοντο. 
Έπρεπε έκεΐθεν νά κατέλθωμεν πρός τινα'πλη- 
σίον ποταμόν διά τίνος κλιτύος, άδένδρου καί 
εκτεθειμένης είς τάς οβίδας πυροβολικού, αιτινες 
απο τής προτεραίας άνέσκαπτον άκαταπαύστω; 
το δάσος, όπισθεν ήμών.

Ένφ περιεμένομεν τδ σημεΐον τής προσβο
λής, βλέπω αίφνιδίως τόν Ραμβώ, δστις εν τφ 
μακρφ χιτώνι του, τφ^ύψηλώ πίλφ του καί μέ τάς 

χεϊρας βυθισμένα; είς τά θυλάκιά του έλαβε θέ- 
σιν είς τό δεξιόν μέρος τοΰ στρατού μου.

— Τί κάμνεις έκεϊ μέ τάς χεΐρας είς τούς θύ
λακας καί χωρίς δπλον ; Του έφώναξα.

— Ήλθα νά βοηθήσω τούς συστρατιώτας 
μου, αρχηγέ μου . . . δσφ διά τάς χεϊρας μου, 
θά ίοήτε άν γνωρίζουν νά μέ υπηρετήσουν, δταν 
αρπάξω εν δπλον.

— Όχι! όχι! πήγαινε είς τό νοσοκομείων...
— Άοχηγέ μου. . . σέ παρακαλώ . . . Είπε 

περιλύπως.
Ή σάλπιγξ έσήμανεν έφοδον καί ήδη εύρι- 

σκόμεθα είς τήν πεδιάδα .
Μόλις έθέσαμεν τόν πόδα μας έπί του ανοι

κτού μέρους πρόσεβλήθημεν αμέσως ύπό τοΰ πυ
ροβολικού, Γ. φ έξηπλωμένοι όπισθεν τοΰ υψώμα
τος τή; σιδηροδρομικής γραμμής, οχυρωμένοι 
τρόπον τινά δι ’ άκαταμαχήτου θώρακος, οί ά- 
κροβολισταί πολέμιοι έρριπτον καθ’ ήμών σφο
δρότατου πΰρ, ώστε έν διαστήματι μόλις πέντε 
λεπτών άνω τών πεντήκοντα άνδρών μου £πε· 
σον έπί τοΰ εδάφους. Οί λοιποί έν τοσούτφ 
προύχώρουν πάντοτε. Άλλά‘καί τί ήδύναντο νά 
πράξουν κατά τών κατηραμενων. τούτων άφα- 
νών σκοπευτών ;

Τέλος έφθάσαμεν είς τόν ποταμόν· ό πάγο; έπί 
τοΰ οποίου θά ήδυνάμεθα νά πράσωμεν είχε θραυ- 
σθή· άλλως τε ίν δίκτυόν έκ σύρματος έκλειε τον 
δρόμον μα;.

Οί άνδρες πυροβολούμενοι εκ τοΰ συστάδην 
δέν έγνώριζον τι νά πράξουν. Έπικουρίαι οέν 
ειχον φανή. Τό μόνον τηλεβόλου μας, δπερ μέ
χρι τής στιγμής ταύτης μας ύπερήσπιζεν, έσί- 
γησε., Μακρόθεν ήκούετο ή σάλπιγξ, σημαίνουσα 
ύποχώρησιν. Όσοι λοιπόν έμένομεν έτι όρθιοι, 
έλάβομεν πάλιν τήν άτραπόν τοΰ μικρού δάσου: 
έκ τού οποίου εΐχομεν έξέλθει.

Ήτο ή τετάρτη εσπερινή ώρα καί "υποχωρώ? 
διελογιζόμην τί έξ ήμών άπέμεινεν, δτε τεμά
χιο? έκραγείσης όβίδος συνέτριψε τήν κνήμην μου 
καί έπεσα έπί τοΰ εδάφους.

Μίαν ώραν άργότερον φερόμενος ύπό δίο άν- 
δρών είσήλθον είς τήν ισόγειον αίθουσαν πτωχής 
τίνος οικίας, ήν οί Πρώσσοι είχον μεταβάλλει 
είς νοσοκομείου Ό πρώτος τραυματίας τόν όποιον 
οί οφθαλμοί μου συνήντησαν ήτο ό δυστυχής 
Ραμβώ, έξηπλωμένος έπί τοΰ άχυρου. Τό μαΰ- 
ρον ράσσον του είχον αφαίρεση, ένφ τό γιλέκον 
καί τό ύποκάμισόν του έχαινον. Σφαίρα είχε δια
περάσει τό στήθος του.

- Άναμφιβόλώς οί χειροΰργοε ίδόντες τήν νε- 
κρώδη μορφήν του, είχον έγκαταλείψει τον δυ
στυχή τραυματίαν ή· κεφαλή του ήτο τρομερώς 
ώχρα κάί έρεγχε. Μόλις μέ έξ'ήπλωσαν πλησίον 
του, τόν έκάλεσα διά τοΰ όνόματός του.· Ήνοιξε 
τούς ασαφείς οφθαλμούς του άλλά δέν μέ άνε-

,, ,<· ? ' ■.· c- ■ ‘ Ο’.'
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’Εκτός μιας σκάφης τοΰ ζυμώματος ήτις έχρη- 
σίμευεν ώς χειρουργική τράπεζα, πάντα τά λοιπά 
έπιπλα ειχον άρπαγή. Κατά μήκος τών τοίχων 
ευρίσκοντο δύο ή τρεις στρωμναί καί μερικαί δέο
μαι άχύρου έφ*  ών έξήπλωάαν τούς Γάλλου; 
στρατιώτας. Μόλις έπήλθεν ή νύξ δύο νοσοκόμοι 
κρατούντες κηρία, συνώδέυον τόν χειρουργόν, 
ανδρα χονδρόν με πυρότριχον γενειάδα, δστις 
κτηνωδώς έπεθεώρει, έκαμνεν εγχειρήσεις, ήλ- 
λασεν επιδέσμους καί παρήρχετο. Τέλος άφοΰ 
ή ελάχιστα παρηγορητική θέα των παρήλθε, τό 
νοσοκομείου έλαβε τήν συνήθη σκοτεινήν όψιν του, 
ένφ παρά τήν θύραν είς γηραιός νοσοκόμος έκά- 
πνιζε τήν έκ πορσελάνης καπνοσύριγγά του.

Τότε γηραιά τις κυρία καί νεάνις ηλικιωμένη 
— πιθανώς αί· κυρίαι τοΰ. οικήματος — είσήλθον 
άθορύβως είς τό δωμάτων. . . Όποϊσς οίκτος! 
Όποια γλυκεία ευσπλαχνία έπ1. τών γλυκυτά- 
των προσώπων αυτών. Ή κόρη έκράτιι πήλινο? 
δοχεϊον πλήρες ζωμού. Ή μήτηρ έκράτη άρτον 
καί ποτήριον. Ήρχοντο σιγηλαί άπδ τοΰ ένός 
είς τόν άλλον καί'χαμηλή τή φωνή ήρώτων «πει
νάτε». Άναζητοΰσαι'τάς χεϊρας ήμών τάς ε- 
θλιβον λάθρα. Ή νεαρά παρθένος έσφιγξε τήν 
χεϊρα μου καί μοί άφήκεν έν δίδραχμο?.

Είδος τι νάρκης, κατήφειας καί θλίψεως, έβα- 
σίλευον έν τή θλιβερφ αιθούση. Είς τό άμυδρόν 
καί καπνίζον φως τής κανδύλας,ή αγωνία τών 
τραυματιών, σχεδόν έγκαταλελειμένων, και το 
άλγος τών προσώπων.τών ίτοιμοθανάτων, κα- 
τεχομένων τίς είδε ύπό ποιων σκέψεων, διέχεε 
ύπεράνθρωπόν τινα θλίψιν.

Είχε διέλθει οΰτω τό μεσονύκτιον, δτε ο μι
κρός μου στρατιώτης, γαλήνιος μέχρι τοΰδε, έ- 
κινήθη αίφνης. Έξέτεινε τάς χεϊρας προσπαθώ» 
ν’ ακούση γλυκύ τι παράπονου.

Όρθια είς τό πλευράν του ΐστατο ή γηρα.ά 
κυρία, βυθίζουσ.α τό.βλέμμα της έπί τού δυστυ
χούς τούτου μετ’ απείρου τρυφερότητος.

Μητέρα., .έλεγε τό τέκνο·'.-.Ώ! μητέρα!... 
Τότε εκείνη έρρίφθη είς τό στήθος του καί 

τά χείλη τής έδωσαν άσπασμόν είς τά χεί>η τοΰ 
πληγωμένου τέκνου της, ούτινος οί βραχίονες 
σφιγκτά τήν περιέβαλλον.

— Μητέρα . . . Μητέρα I . . .
Έμειναν οΰτω έπί πολύ, Τέλος ή γηραιά μή

τηρ σιγά άπεχωρίοθη.
Τήν πρωίαν μ’ έξύπνησε τό προσκλητήριον. 

Καί δταν μετά μίαν ώραν προετοιμασιών, αί α- 
μαξαι τοΰ νοσοκομείου μας παρέλάβον, ειδόν έπί 
τής θύρας τοΰ οίκίσκου, τόν δυστυχή μου στρα
τιώτην, κείμενον έπί τής χιώνός’ μεταξύ πέντε 
ή έξ νεκρών σωμάτων . . .

*Ησαν οί νεκροί τής φρικώδους αυτής νΰκτό;.

- ·_____ 1
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68. Αίνιγμα
• 'Τ’δΧον'μου είναι μία λέίις ■ 

έκ τεσσάρων συλλαβών 

κ’ έχω τό καλόν νά είμαι 

ώραιότατον πτηνόν 

έάν δέ μέ διαιρέοησ 

χωρίς. τι καί τά προσθέσης 

τό μέν ήμισυ είμαι πόλις 

μάλιστα καί Ιερά 

φρούριον είμαι τό άλλο 

κ’ άπ’ τά μάλλον ισχυρά.

β©. Αίνιγμα
Άλαλος ’Απόστολος 

άγραφον έπιστολήν έκόμισε 

είς Άθεμελίωτον πόλιν

ΤΟ Γρίφος
Χστο ΛΥΚωνδ Ριον

ΤΙ. Γρίφος
Η—3 ΔΙ Ε — 1

7’2 Γρίφος
: Ρ Κ 1 f Αντί! Α Γά Ποΐς

>3. Γρίφος
.— t6Ai 61 ΤΟΥΔ 6(ου ΚΑΙΡΑ ΤΟΣ

Σαγίϊχα Βασίλ. Ποωιοπαπας

FA.FAGEORGE BROTHERS 
CANAY MANUFACTURERS 

WHOLESALE DEALERS LN 
Cig-irs Chewing Gums, Daids Figs and Nuts 

IMPORTED ANO DOMZSTlC DELICARCIES E-T-C. 

BIRMINGHAM ALA .
UNITED STATES OF AMERICA

ΑΔΕΛΦΟΙ A. και π. ΖΑΜΠΑΛΟΥ
ΟΔΟΣ ίΡΜΟΤ ΕΝ ΒΩΛίϊι .

Μέγα εμπορικόν κατάστημα διαφόρων ειδών.
ΚΟΝΊΑΚ παλαιόν καί ρούμιον τελειότατης κατα

σκευής, βραβευθέντα έπανειλημενως διά τάς ύγιεινάς 
αυτών ιδιότητας. Πάσα σύστασις περιττή.

s “s&iss’aa,
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ, ΗΘ1Κ0ΘΡΗΣΚΕΪΤΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, . 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Ή μόνη έν Σικάγω.τής ’Αμερικής ελληνική έ- 

φημερίς, ήτις έίυπηρετεί τά συμφέροντα τών έκεί 

Ελλήνων καί δι’ ής οί μετανάσται δύνανται εύκό- 

λως ν’άνταποκρίνονται μέ τούς οικείους αύτών.

Σύνδρομα! διάτήν Ελλάδα δρχ. 15 

έίάμηνος » Ί,ί>0
'Μόνος άντιπρόσωπος δι’ άπασαν τήν Ελλάδα : 

Φρ. Πρίντείης, διευθυντής τής βΦύσεως».

ΊΰΤΗΛθΥΡΑΦΙΑ^ΤΗΡ5γ2ΞΩΣ,, -

ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΏΝ ΑΣΚΙΙΣΕΩΛ
20ου ΤΕΥΧΟΥΣ

ι ΔΗΛΩΕΙΕ. Προκειμένου νά δημοσιεύσωμεν προσε
χώς έν τή «Φύσει» ύπό τόν τίτλον ή Φ ω τ ο γ ρ α - 
ςριχή τέ^-νη τήνίστορίαν έξέλιξιν καί πρόοδον τής 
φωτογραφικής καί όδηγίας πρός έξάσκησιν ταύτης, με 
πλήρη περιγραφήν τών τελευταίων καί τελειότατων 
μηχανημάτων καί έν γένει τών εξαρτημάτων ταύτης, 
καθιστώμεν γνωστόν τοις ένδιαφερομένοις δ.τι ευχαρί
στως δεχόμεθα πάσαν σχετικήν μέτό προκείμενβν ζή
τημα μελέτην ή ε’ιδοποίησιν κ. τ. λ.

60 Νους, ποϋς, ους, 5$.

"Ελυσαν αυτό [ή Δίς Κική Μερλοπούλο (3η-
νών, τό μυστήριον τοΰ ΛασχενεέκΠύργου, ό χ. Ν 
Γ. Φραγχούλης έξ Άλεξα^®^^^· Παναγ.λ ας 
έχ Πειραιώς, ό χ. Π. ΙΙαγώνης έκ Καλαμώ/ καί 
Άλ. Μιχαηλίδης εξ Αθηνών.

61- 'Ο Διόνυσος.ήτο θεάς

Ελυσαν αυτό ή Δίς Κιχή Μερλοπούλου έξ 'Αθη
νών, τό Μυστήριον τοΰ Λασχενέ έχ Πύργου, ο χ. Ν. 
Γ. Φραγχούλης έξ 'Αλεξάνδρειάς, ■ χ. Παν. Δάνας 
έχ Πειραιώς χαι 0 χ. ’Αλ. Μιχαηλίδης έξ^Άθηνών.

62- 'Έπλυνα τά έπιπλά μου.

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Κιχή Μερλοπούλου έξ ’Αθη
νών, τό Μυστήριον τοΰ Λασχενέ έχ Πύργου, ό χ. Ν. 
Γ. Φραγχούλης έξ ’Αλεξανδρείας, ό χ. Παναγ, Δάνας 
έχ Πειραιώς καί ό χ. Άλ- Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

63· Ή δεσποινίς Ελένη εινε εράσμιοι.

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Κιχή Μερλοπούλου έξ ’Αθηνών, 
τό Μυστήριον τοΰ Λασχενέ έκ Πύργευ, ό χ. Ν. Γ. 
φραγχούλης έξ ’Αλεξάνδρειάς, ό κ' Παναγ, Δάνας έκ 
Πειραιώς, καί ό κ. Άλ.· Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

Ν. Γ. Φ. Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν. Εΐκον. δελτάρια έ- 
λήφθησαν. Λύσεις αινιγμάτων σας ληφθήσονται ύπ’ 
δψιν καί δημοσιευθήσονται.—Ν. Π. Σικάγον. 
’Επιστολαί έλήφθησί:ν Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς, 
— Μ. Β. Μ. S i d n e y. ’Εχει καλώς. Παραγγελία 
σας έκτελειθήσεται.—-Β. Θ. Βραΐλα. Έλαβομεν 
έπιστολήν σας μετά τοΰ κερδίσαντος αριθμού τοΰ λα
χείου σας. Άπάντησιν θά λάβετε άμα τή άφίξει δι- 
ευθυντοΰ.—Κ.Χ. Κ. Πάτρας. Έλλείποντα φυλλά
δια σας έστάλησαν.—Δ. Κ. Κω να ιάντζαν. Συμ- 
^ώνως μέ παραγγελίαν σας έπαύσαμεν τήν παραιτέρω 
αποστολήν τών φύλλων.-— Δ. Σ. β ν τ α ΰθ α, Συμ- 
φωνως μέ παραγγελίαν σας. σας άπεστείλαμεν έν τεύ
χος τοΰ περιοδικού μας. —A. Κ. Καπ-Τόουν. 
Χρήματα έλήφθησαν καί σας εΰχαριστοΰμεν. Ταχυ
δρομικώς σάς γράφρμεν καί σάς άποστέλλομεν ένα τό
μον τής «Φύσεως» καί τής Ήχους.«—Η.Π.Γ. Κ α ρ- 
δαμύλην. Φιλική σας έλήφθη. "Εχει καλώς. ’Α
δελφή σας ένεγράφη συνδρομήτρια καί διεύθυνσις ήλ- 
λάγη.~— Η. Λ. Πόρτ-Σαίδ. Χρήματα έλήφθησαν. 
Ταχυδρομικώς λαμβάνετε τήν σχετικήν άπόδειξιν.— 
Γ Β. Έκατερινοντάρ. ’Επιστολή σας έλήφθη.; 
’Εκτενή άπάντησιν θά λάβετε προσεχώς άμα τή άφίξει 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ.—Π. Π. X. Ου σ τ λ α μ π ά Ρ ω σ- 
σίας. Έλήφθη ώραιότατον δελτάριό» σας και σάς. 
εΰχαριστοΰμεν. Λύσεις σας έλήφθησαν βραδέως.

<5*  •Εν Ά9ήναιο Ικ τόΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωντταντινίθου


