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ΟΛΙΓΟΙ ΠΙ ΕΝ ΤΟ ΟΪΡΛΝΟ
ΜΕΛΕΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ

ΔΕΤΕ τούς άνά τό 
χάος αύτότοΰ απείρου 
έγκατεσπαρμένους α
στέρας, άπό τής άρ 
χής τής δημιουργίας 
τοΰ σύμπαντος, ούς 
έχαιρέτηΟαν καί έ- 
θαύμασαν, δπως Λ- 
μεΐς σήμερον, άπαν- 
τες οΐ πρό αίώνων 
ύπάρξαντες πρόγονοί 
μας, έν τή αύτμ οι- 
ωπμ τής νυκτός.

—Δέν μάς έξηγεΐτε 
τινάς έξ αύτών, τούς 
καί κυριωτέρους ;

— Ευχαρίστως- Ί- 
δετε- Οί έπτά έκεϊνοι 
αστέρες, οί άποτε- 
λοΰντες τήν μεγάλην 
Άρκτον, ώδήγησαν 
τήν έκστρατείαν τών 
Αργοναυτών είςτήν 
Κολχίδα, διά τήν άρ- 

παγήν τοΰ χρυσομάλλου δέρατος· Ώς 
δέ γνωρίζετε έκ τής Ιστορίας, ό Ιώβ, ό 
Όμηρος, ό Ησίοδος καί ό ήδύς Βιργί- 
λιος έξύμνησαν αύτούς, ό δέ θειος ’Ιη
σούς τούς έθαύμασεν έπίσης τήν νύκτα, 
κατά τήν διαμονήν αύτοϋ έν τμέρήμω. 
"Απαντες ούτοι οί αστέρες έχόυσι βεβαίως 
λάβει μέρος έν τοΐς συμβάσι τής άνθρω- 
πότητος· ούτοι εΐδον όμοίωί τάς πυρα
μίδας έν τοΐς χρόνοις τοΰ Χέοπος, δπως 
καί είς τούς χρόνους του Βοναπάρτου

καί έλαμναν έν τοΐς άθλοις τών ’Αθη
ναίων, δπως καί τοΐς τών Ρωμαίων. Άλλ ’ 
ήδη έκεϊνοι δέν ύπάρχουσι πλέον, έιφ 
ούτοι ϊστανται έτι έκεΐ έπάνω !

Ούδείς σοφός δύναται νά τούς ίδμ. χω
ρίς ν’ άναμνησθή τής ιστορίας τής γής, 
τής παρακμής τών έθνών, λαών; γλωσ
σών, θρησκειών, ίδεων. γενεών, παθών, 
μαχών κτλ. έπομένως δέ καί τής σταθε- 
ρότητος αύτών, ώς συμβόλων τής αίω- 
νιότητος·

— Αληθώς, έν τή ούρ’ανίώ ταύτη βί- 
βλω άναγινώσκει τις τήν αιωνιότητα, σο
φίαν καί έξέλιξιν τής ανθρώπινης ύπάρ- 
ξεως.

— Ναί, τά πάντα έχόυσι, καθ’ ήμδς 
ποιάν τινα Λλικίαν- Ιδού ό λαμπρός έκεΐ- 
νος άστήρ, τοΰ αστερισμού τής Λύρας, 
ό Βέγας, είναι είς τών ώραιοτέρων αστέ
ρων καί ό έτερος ήττον λαμπερός μέ τάς 
χρυσάς άκτΐνας,είναι ό Άρκτοΰρος, μάλ
λον ήλικιωμένος τοΰ Βέγά, δστις είναι 
νε,ώτατος. Ό Άρκτόΰρος λέγεται καί 
Άρκτοφύλαξ, διότι δπως είναι ό άδάμας 
τοΰ αστερισμού τοΰ Βοώτου έθεωρεΐτο καί 
ώς φυλάσσων τήν έξ έπτά βοών αγέλην 
του Βορρά. Οΐ δέ Λατίνοι έκάλουν έπίσης 
τούί αστέρας τή0. μεγάλης Άρκτου καί 
septemiriones. Τού^ίΒΰθέν ή λέξιςβθρίβη- 
trion παρέμεινε δηλοΰσατόν βορράν·

— Ό δέ σ^ός, αύτών τών μικρών 
άστέρων μέτάξν τόΰ’.ώραίου έκείνουάστέ· 
ρος καί. τής' Μεγάλής Άρκτου,τί είναι ;

-- Είναι ή Κόμη της Βερενίκης, ή'ς ή 
ιστορία είναι ή άκόλουθος; Θά γνωρίζετε 
τήν ιστορίαν τής Βερενίκης/ τής αδελφής 
καί συζύγου τοΰ θασιλέωςΠτολεμαίου, 
τού Εύεργέτου. Τφ καιρω έκείνω, έν 
Αίγύπτω ήτο τούτο συνήθεια καί ήγα- 
πώντο. Πτολεμαίος ό Εύεργέτης έμάχετο 
τότε πρός τόν αδελφόν τον καί γείτονα
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μασίων φαινομένων. Καϊ ίδού έκεί έν τή 
Κασιοπειμ, ό μικρός έκεϊνος άστήρ, δ 
μόλις όρατός διά γυμνού όφθαλμού, τα- 
ξεΐδεύει άνά τό Αχανές, διανύων ταχύ
τητα πλέον τών διακοσίων χιλιομέτρων 
κατά δευτερόλεπτον! Πρό τεσσάρων χι
λιάδων έτών, ήτο γείτων τού άστέρος 
“Αλφα, δν βλέπετε έκεΐ, καϊ μετά έξ χι
λιάδας έτη θά φθάση τόν πρός άνατολάς 
αστέρα έκεΐνον. Συλλογιστείτε όλίγον, 
τί είναι ταχύτης δώδεκα χιλιάδων χιλιο
μέτρων κατά λεπτόν τής ώρας?

— Συναντήσεις άστέρων δύνανται νά 
γίνουν I

— Πώς όχι 1 καϊ ταύτας έπεξηγούσιν αί 
συνήθως όρώμεναι αίφνιδίως Αναφλέξεις 
έν τώ ούρανζ), έξ ών παρετηρήθησαν μέ
χρι τοΰδε είκοσι πέντε, ώς καί αναστά
σεις έσόεμμένων άστέρων. Τί φοβεραί 
συγκρούσεις σφαιρών I

— Πώς όνομάζεται ό έκεΐ πλησίον τού 
Περσέως, λαμπερός άστήρ ;

— Ά. είναι δ Άλγώλ, ό άστήρ τού 
Διαβόλου, ή Κεφαλή τής Μεδούσης, καϊ 
είναι έπίσης πολύ περίεργος άστήρ. Καθ’ 
έκάστην δεντέραν ήμέραν πίπτει από δευ
τέρου μεγέθους είς τέταρτον. Τούτο δέ 
γίνεται έξ έκλείφεως, προερχομένης έκ 
τής διαόάσεως σκοτεινού σώματος πρό 
τοΰ άπομεμακρυσμένου τούτο: ήλιον.

— Γνωρίζετε βεβαίως άλλα· ήλιίικά συ 
σχήματα διαφορετικά τών ήμετέρων ;

— Βεβαίως, διάφορά ώς τό τού Άλγώλ 
τοϋ άστέρος Δέλτα , τοΰ Κηφέως,δν βλέ 
πέτε έπίσης έκεΐ, τού άστέρος U τοϋ 
Όφιούχον, άτινα άπεκαλύφθησαν, διότι 
διατρέχονσι τροχιάν έν τώ αύτώ σχεδίφ 
τής ήμετέρας άκτΐνος. "Ετέρα δέ Συστή
ματα, ώς τό τού Συρίόυ, Προκύονοξ, Κά- 
στσρος, άνεκαλνφ$ηάαν έκ 'τής' δλξεως 
τών δορυφόρων αύτών. "Ωστε· ήδη, δέν 
νομίζομεν πλέον, δτι τό ήμέτερον πλα
νητικόν σύστημα αποτελεί έξάίρεσιν έν 
τφ σύμπαντι.

— Ώ I είς διάττων άστήρ ! τί ώραϊος 
δπου ήτον 1 Πού έπεσεν ;

— Έσταμάτησε. πλησίον ένός άστέ
ρος, πολύ περιέργου έπίσης, τού Αστερι
σμού τού Κηφέως., δν ό Γουλιέλμος Χέ- 
ρυχελ άπεκάλει Garnet Sidus, Αστέρα ρο- 
δόχρουν καϊ δάτις έχει θαυμασίαν διαύ
γειαν. Ποικίλλει μεταξύ τού τετάρτου 
καϊ έκτου μεγέθους καϊ είναι ήλιος σβεν- 
νύμενος. Έζηάε δέ έπϊ πολλούς αίώνας, 
έφώτισε κόσμους, έπόχάς καϊ ύπΑρξεις 
καϊ ήδη τάς τελευταίας αύτοΰ άναλαμ- 
πάς διαχέει μετά βραδείας Αγωνίας. Όσά-

Σέλευκον, Βον βασιλέα τής Συρίας, δτε 
Λ Βερενίκή έν τμ λύπη αύτής αποφασίζει 
νά θυσιάσμ τήν κόμην της, ήτις λτο θαυ 
μασία, δπως έξευμενίσμ τούς θεούς, έάν 
ήθελενόέραστήςτης έπιστρέφει νικητής. 
Τούτου δέ όντως γενομένου, ή Βερενίκη 
έστερήθη τοΰ ώραιότέρον αύτής στολί
σματος, πλήν κατά δυστυχίαν ή κόμη αύ
τής κατατεθεϊσα έν τφ ναώ τής ’Αφρο
δίτης, έκλάπη έκεϊθεν. *0  βασιλεύς τότε 
κατεστενοχωρήθη πολύ, τήν δέ Απελπι
σίαν αύτών θέλων νά πραύνμ ό αστρο
νόμος Κόνων, έπέδειξε τήν ίδχαν έσπέ- 
ραν τοϊς νέοις συζύγοις τήν κόμην τής 
Βερενίκης λάμπουσαν έν τω ούρανώ, ένθα 
ύπδ τής ’Αφροδίτης μετεκομίσθη.

Ό Καλλίμαχος συνέταξε περί τούτου 
ποίημα, δπερ ό Κάτουλλος μετέφρασεν 
είς έλεγεϊον.

’—•Τί θελκτικά έπεισόδια, δπου έχει ό 
ούρανός ■ Είναι πλήρης άπδ ιστορίας, 
αναμνήσεις καϊ παραδόσεις.

— ’Αλήθειας, είπέτε μάλλον, καθόσον 
ένταΰθα άπαντα τις γεγονότα πάσης φύ
σεως καϊ χρόνου. Τραγικά καϊ μή, δπως 
θέλετε. Παρατηρήσατε καϊ τούς αστέρας 
τής Κασίοπείας καϊ τρομάξατε. Κατά τήν 
έποχήν τών σφαγών τοϋ ’Αγίου Βαρθο
λομαίον, όλη Λ Εύρώπη είδεν έκεΐ παρά . 
δοςον τότε φαίνόμενον. Κόσμον ένπυρά-, 
Έκεΐ, πλησίον τοΰ μικρού έκείνου άστέ
ρος, έλαμφεν αίφνιοίως λαμπρός άστήρ 
παμμεγέθης- Ήτο δέ ή ιιμ Νοεμβρίου 
τον (όγ2

Ήτο τοσοΰτον μέγας καϊ όρατός, ώστε 
έφαίνετο καϊ τήν ήμέραν- Έπί πέντε δέ 
μήνας έκνριάρχει τών πρώτου μεγέθους 
Αστέρων καϊ ειτα βαθμηδόν έσμικρύνθη, 
δχρις δτον έξηφανίσθη μετά δεκαεπτά 
μήνας. Όλος ό χριστιανικός κόσμος κά- 
τετρόμαξε, διότι έπίστευον έτι τότε, ί4τι 
ή Γή εύρίσκετο έν τώ μέσφ τοΰ σύμπαν- 
τος. 01 άστρολόγοι έφαντάσθησαν. δτι 
ίτον ό άστήρ τών Μάγων, προαγέλλων 
έκ νέου τήν έμφάνισιν τοΰ Θεανθρώπου 
καϊ τδ τέλος τοΰ κόσμου. Έκτοτε δέν 
ένεφανίαθη, άλλ’ ίσως καϊ πάλιν έπανί 
δομεν παρομοίαν άνάφλεξιν ούρανίου κό
σμου. Έν τούτοις δσημειώσαμεν καλώς 
τήν θέσιν τής έμφανίσεως έκείνης, ήτις 
έδήλωσε τδ τέλος κόσμον τινδς ή μάλ
λον ολοκλήρου συστήματος κόσμου -

—Μή νομίσητε, δτι ό ούρανδς είναι εί- 
κών ήσυχίας καϊ σιωπής ή άπονεκρώ- 
σεως, δσον ήσυχος καϊ δν φαίνηται, κα
θόσον Απανταχού έν τφ άπείρω ό Ιστο
ριογράφος παρίσταται διαρκώς πρδ θαυ-

, κις τόν παρατηρώ, άναμιμνήσκομαι τών 
έκεΐ ήδη θανόντων καϊ φυχορραγούντων. 
Ό έσβεμμένος αύτός όφθαλμός τού πα
ρελθόντος μάς παρατηρεί, χωρίς νά μάς 

. Αντιλαμβάνεται πλέον, ώς κρύσταλλος 
ύπό τής αγωνίας Αμαυρωθείς- 
.Ήτο νέος πρό τής Γής μας· Ήτον άστήρ 
τού παρελθόντος.

• — Ώστε καϊ ό ούρανός έχει τραγωδίας 
.. καϊ δράματα.

— Θά ίδήτε διά τοϋ τηλεσκοπίου Αστέ
ρας έρυθρούς ώς σταγόνας αίματος μιιρ 
γαρίτας ρουβινίου λάμποντας έν τώ στε 
ρεώματί- Ό ούρανός φαίνεται ώς είκών 
τής Νυκτός καϊ τοΰ Θανάτου ! Αλλά δέν 

. είναι ούτως. Ή φαινομενική αύτη ακι
νησία καί πανάρχαιος γαλήνη άπατμ τάς 
έντυπώσεις μας· Δέν εννοούν οΐ άνθρωποι 
τόν ούρανόν. Τού.ναντίον έκεϊθεν πηγά
ζει Λ ζωή, ή κίνησις, ή δύναμις. ή ένέρ - 
γεια, τόφώς, ή θερμότιις, ό ήλιος I Άλλ’ 
ήλιοι είναι' πλεΐστοι, Αναρίθμητοι, δια 
τρέχοντες τήν άβυσσον τοΰ απείρου καϊ 
φωτίζοντες τούς πλανήτης., Αΐ δ’ ήμέτε- 
ραι τεχνικοί δυνάμεις, καϊ αύτοί οί φο 
βεροϊ σεισμοί, τά ήφαίστεια, ιιΐ τρικυ
μίαν καταιγίδες καϊ κεραυνοί είσί παι
δικά, μειδιάματα, έν συγκρίσει πρός τάς 
όύρανίόυί τ-αυ<ας κολοσιαίας δυνάμεις-, 
Ή γή μας είναι μικροσκοπικός πλανήτιις 

. -,.·έΐ’-; τιί σωρεία τών ούρανίων σφαιρών, 
όπως ό ‘Αρης, 'Ερμής. ’Αφροδίτη κτλ, 
άπασαι δέ αΐ Ανθρώπινοι περί αύτής ίδέαι 
είσϊ σφαλεροί.

Εύτυχώς ή φυχή κυριαρχεί τού σώμα
τος, Λ δέ έπιστήμη τήν διαφωτίζει.

— Ώστε πάντοτε θά έχωμεν νά σπου- 
.· δάζωμεν έν τώ ούρανώ. ,

— Καϊϊκάτόν χιλιάδας έτη νά έχίηι τις 
; νά ζήση, ούδέ τό έκατοστόν μέρος τών 

μυστηρίων τής Φύσεως δύναταννά μάθΐ},. 
θά ένθυμήσθε τό αίνιγμα τού Τιμαίου 
πρό δύο χιλιάδων έτών: «Τί είναι κύ
κλος, ούτινος τό κέντρον είναι πανταχόσε 
καί ή περιφέρεια ούδαμοΰ;»

Ή Απάντησις είναι ό Θεός.
Όποιον μεγαλεΐον τό άπειρον αύτό 

..--τής φύσεως! “Ιδετε καϊ τούς άστέρας 
, έκείνους τού Αστερισμού, τού Ήρακλέους· 

.πρός τά έκεΐ φερόμεθα, ύπό τοΰ ήλίου 
μας όδηγούμενοί- ώς έπιβάται έπί πλοίου.' 

. Παρατηρήσατε καί τό μέρος έκεϊνο τοΰ 
^ Γάλαξίου, δπερ φαίνεται είς δύο ούράνια 

ρεύματα διχαομένον-. Έκεΐ είναι δπή 
, τις έν τώ άστερόεντι ούρανώ Φέρετε 
Ί τόν νοΰν σας διά . μέσου καί φαντάσθεΐτε 

τήν γήν έκεΐ’ θά σάς φανίϊ ούχί οϊα είναι

σήμερον, άλλ’ άλλ’ οϊα ήτο πρό πέντε 
χιλ. έτών-

Παρατηρήσατε καί τόν τρίτον αύτόν 
Αστέρα τής ’Ανδρομέδας. Τόν νομίζετε 
λευκόν καϊ Απλούν καϊ άν τόν ίδήτε έν 
τώ τηλεσκοπίω, θά ίδήτε ήλιον χρυσούν 
πέριξ τού όποιου φέρεται έτερος ήλιος 
πρασίνου σμαράγδου,. πέριξ τού όποίον 
στρέφεται πάλιν έτερος σάπφειρο κυανούς 
ήλιος. Τώρα φαντασθέΐτε τί φανταστικός 
αποχρώσεις θά διαχέοιν είς τούς πέριξ 
αύτών κόσμους καϊ όπόσον ώχρός καί 
πτωχός ό ήμέτερος ήλιος είναι απέναντι 
τών θαυμασιωτήτων αύΓών !...' Ίδέτε έν 
τώ Κύκνω- τόν ώραΐον έκεΐνον Αστέρα, 
είναι ό Άλβιρέος, ένθα συζεύγνυνται δύο 
μεγαλοπρεπέστατοι ήλιοι, έξ ών ό μέν 
διαχέει πέριξ αύτοΰ λαμπεροτάτην φω - 
ταύγειαν, ό δέ άλλος κυανούς ακτινοβο
λεί έν άποχρώσεί σαπφειροειδεΐ- Καϊ έκεΐ 
ό Δελφϊν καϊ παρέκει. ό Μιζάρ. δύο Ετε
ροι ούράνιοι άδάμαντες·

Καί πάντα τούτα πορεύονται έν τώ 
άπείρω μετά ταχύτητος εκατόν, διάκο· 
σίων καί τριακοσίων χιλ μέτρων κατά 
δευτερόλεπτον ! Είναι τούτο Cfofyla ή 
τρέλλαΐ καϊ ποΰ καί πρός ποιον σκοπόν 
πορεύονται ; πού ή Αρχή καί ποΰ τό τέ
λος δλων αύτών ; άβυσσος ! άβυσσος ακα
τανόητος δι’ ήμάς έτι!
• Καί ήδη απέναντι πάντων τούτων τί 
είναι τό χρήμα, Λ φιλοδοξία, ό έγωϊσμός, 
ή δόξα αΐ τΑμαί. ή απάτη καϊ τά τον 
αύτα; Ή άνθρωπότης καταρρέει έξ Α- 
3ότητος ήαϊ έξαφανίζειαι πρό τής 

ίίας τής θείας έπιστήμης 1

♦. ΠΡ NTCZH2

ΑΛΗβΕΓΑΙ

Δέον πάντοτε νά σκέπτεται τι$ 6,τι λίγ®ι, άλλά 
3ΐν «!νο ανάγκη να λ«γη 5,τι ««λλογίζτται.

Ή αιτία τής μή εΰδοχιμήαεως τών περιασοτίρων 
γάμων, είναι, 8τι αί νεάνιδες τϊν περισσότερον και
ρόν των διανύουσιν «ΐςΛν στολισμόν του σώματος, 
ή είς τόν στολισμόν τής ψυχής.

Ή νεότης εΐνε ήλικία, καθ’ ήν δϊν ίχει τις 
γνωσιν τθ5 παρόντος, δέν προβλέπει τό μέλλον καί 
δέν δύναται νά οικονομήσω τό παρόν.

Ή γυνή, ή έναδρυνομένη διά τό κάλλος της, 
δέν έχει τι άξιολογώτερον νά ίπιδείξη,

Άληόής πλούτος τήςζώής είνε.ή, στοργή,,άλη- 
δής δέ πτωχεία ό εγωισμός.
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ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ TUN ΚΟΜΗΤΩΝ

. Σ γνωσόν, οίκομήται διαγρά 
φουσι τροχιάς λίαν έπιμήκεις, 
δέν άνήκουσιν άρχήθεν είς τδ 
ήλιακδν ήμών σύστημα, διατρέ- 
χουσι δέ τό άπειρον, μεταβαί- 

' νοντες από τον ενός ήλιακοΰ 
συστήματος είς τό έτερον.

Οί κομήται ■ έμφαίνοντοι επί 
τινας ήμέρας, πολλάκις δέ καί 
έπί. τινας μήνας καί είτα έξα- 
φανίζονται' ένίοτε δέ καί διχοτο
μούνται ή διαιρούνται είς περισ

σότερα τεμάχια, πίπτοντα σωρηδόν κατά πύ
ρινους γραμμάς καθέτως, μετά κρότον, έν εΐδει 
εκρήξεων, δμοιαζουσών πρός πυροτεχνήματα.

*Η γή πολλάκις συνηντήθη μετά τεμαχίων 
κομήτου, χωρίς νά προξενηθή τούτη ούδέν κα
κόν. Συνεπείρ. τούτου πιστεύεται παρά πολλών, 
δτι οί κομήται δεν είνε άπίθανον νά διαιρεθώσιν 
είς πολλά τεμάχια καί δή νά καταστραφώσι, με- 
τατρεπόμενοι είς ελάχιστα μόρια. Πολλοί δε φρο- 
νοϋσιν,δτι και αυτοί οί διάττοντες αστέρες, <5υ· 

νατόν νά θεωρηθώσιν ώς λείψανα τών κομητών.
*Ό Ιμφανιοθείς κομήτης τφ 1680 κατά τους 

Απολογισμούς .τοΰ Χάλεϋ εϊχεν ήδη ίμφανισθή 
τφ 531καί τφ 43 π. Χ·. -κατά τόν θάνατον 
τον ‘Ιουλίου Καίσαρος, ώς και τφ 1106 μ-Χ. 
*Ώστε ένεφανίοθη και έν ώρα τοϋ κατακλυσμόν 
καί ίν ώρα τοΰ Τρωικόν πολέμου' δι’ δπερκτί
κατέστη διάσημος καί διά τό μυθιστόρημα, δπερ 
ουνέγραψε περί αύτου δ άγγλος Ούΐστφν·, και 
διά τούς Απολογισμούς τον Νεύτωνος, έφ’ ών 
έβασίσθη ή θεωρία τών κομητών.

Ο κομήτης ούτος διήλθεν έγγύτατα τον ήλιου,
χωρίς νά πυρποληθή υπ’ αύτοϋ ή συγχωνευθή 
μετ’ αύτοϋ, δπερ εΐνε άκατανόητον καί Απίστευ
του. Τήν 8ην Δεκεμβρίου τοΰ 1680 περιέκαμψε 
τόν ήλιον έξ Αποστάσεως 230 χιλιάδων λευγών 
και μετά ταχντητος. 480 χιλιάδων λευγών καθ’ 
ώραν, δπερ ίσοδυναμεϊ πρός 500 χιλιάδας μέ
τρα κατά δευτερόλεπτου, νποστάς δέ θερμότητα 
ιοην έκείνης, ήν θά ήσθανόμεθα, άν εϊχομεν έπί 
τής κεφαλής ήμών έν πλήρει μεσημβρία και 
κατά θερινήν ήμέραν 25,600 ήλίους 1

Ό πελώριος ούτος κομήτης, ,ούτινος ή ούρά 
είχε μήκος 60 εκατομμυρίων λευγών, Απομα
κρύνεται τοϋ ήλιου 31, 635, 000, 000 λεύγας, 
ή δέ πιθανή περίοδός τον διαρκεϊ 88 αιώνας, 
ήτοι 44 αίώνας διά τήν άπομάκρυνσίν του καί 
Ισαρίθμους διά τήν έπιστροφήν τον.

Τό δέ περιεργότερον, δτι δν <5 κομήτης ούτος 
περιγράψη τήν τροχιάν αύτοϋ έν διαστήματι 376 
έτών, θά φθάση τφ 2,031 είς τήν ϋκραν τής 
Πορείας τον' είς δέ τήν έπιστροφήν τον, ήτις 

γενήσεται τφ 2,219 θά όρμήση έκ νέον πρός τδν 
ήλιον, δπως τήν φοράν ταύτην πυρποληθή ϊσως 
Απ’ αύτοϋ καθ’δλοκλήρίαν.

Άπδ τής έποχής τών Χαλδαίων και ’Ελλή
νων Αστρονόμων παρετηρήθησαν 929 κομήται, 
άπό δέ τής Ανακαλύψεως τοϋ τηλεσκοπίου άνε- 
καλύφθηοαν πολλοί άλλοι.

Κατά μέσον δέ δρον παρατηρούνται κατ 
έτος 6—7 κομήται.

Γεννάται ήδη ή έρώτησις πόσοι κομήται Αίπάρ- 
χονσιν είς τδ άπέραντον αύτδ χάος. Κατά τδν 
Κέπλερον ύπάρχουσι τοσοϋτοι, δσοι Ιχθύες είς 
τδν ώκεανόν, ούδέν δέ τδ παράδοξον, καθόσον, 
δν άπδ εΐκοσϊν αίώνων Απήρχον τα τηλεσκόπια 
καί παρετηροΰντο δι’ αύτών, θά άνεκάλνπτον 
8—9 χιλιάδας κομήτας διελθόντας πρδ ήμών. 
’Υπάρχει δέ καί ή Ιδέα, δτι οί ήμίσεις τών 
κομητών διέρχονται Απαρατήρητοι καί μάλιστα 
δταν ή νεφελώδης κατάστασις τον ούρανοϋ παρα
κωλύει τήν έξερεύνησιν αύτών. 'Επομένως έως 
20. 000 κομήται διήλθον έγγύς ήμών έν διαστή- 
ματι 2,000 έτών.

Άν δέ λάβωμεν Απ’ δψει τδ άπέραντον χάος, 
οί κομήται δύνανται ν’ άριθμηθώσι ονχί πλέον 
καθ’ έκατομμύρισ, άλλά κατά δισεκατομμύρια.

η...

ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΦΥΤΑ
Τόν Ιδιότροπο ν Τούτον τίτλον όφέίλ&μεν 

είς τόν άμερικανόν κ. Αρθούρον Χάρβευ, 
όοτις άποκαλεΐ άπάνθρωπον και οχληρόν τό 
Φυσίανθον, (Physiantbus albensj ψυτόν 
τής οικογένειας.τών άσκληπιωδών, περιγρα
φών τούτο, ώς έίής:

Τά άακληπίώδη.χαρακτηρίζονται ύπό κά- 
λυκος διηρημένου εΐς 5 μερην'μΐ®;ζγαμβπε- 
τάλου στεφάνης καί ί> κροκυδών στημονών, 
συγκεκολημένων κατά τήν βάσιν, έν οΐς πε- 
ριέχονται 2 ώοθήκαι,βασταζόμενοι ύπό σαρ
κώδους οτήμονος, έκ τής κορυφής ούτινος 
κρέμονται 5 μικροί στήμονες, φέροντες γΰ- 
ριν. '

Ή οικογένεια' αύτη περιλαμβάνει πλέον 
των 6οο ειδών, ών τά πλειστα εΐνε φυτά ω- ' 
ραιότατα καί άναρριχώμενα.

Τό Φυσίανθον εΐνε'καί αύτό ψυτόν Αναρ
ριχητικόν, κατάλληλον διά τάς σκιάδας τών 
κήπων, ανθεί δέ άπό τού Αύγουστού μέχρι 
τού μέσου τοϋ θέρους. .

Τα έντομα έλκόμενα έκ τής μεθυστικής 
αύτών ευωδίας καί πρό πάντων αί αθώοι χρν- 
σαλίδες, ανύποπτα βυθίζουσι τάς προβοσκί
δας αύτών εντός τής στεφάνης τών άνθέων, 
έλπίζοντα, οτι θά άντλήοωσιν ήδυτατον νέ

κταρ, βτε τά δυστυχή αιχμαλωτίζονται, ως οί 
μϋς έν τή παγίδι.* Τ*  \ » ι r < ιΐοφυτον, ως και ανωτέρω ειπομεν, κεκ- 
τηται διπλήν ωοθήκην, περιεχομένην μεταέύ 
στημόνων, οίτινες έν τώ Φυσιάνθει είσίν ο
δοντωτοί πρίονες καί ένώ κατ ’ άρχάς εΐνε 
απαλοί, είτα, έν τή έποχή τής ωριμάνσεως 

Τδ δπάνθρβ>πον φντόν Φυσίανθον. 1
τής άνθήλης, δηλαδή τοΰ μέρους τοΰ στή- 
μονος έν ω περιέχονται τά σπέρματα, σκλη- 
ροΰνται.

Όταν λοιπόν χρυσαλίς τις, ζητούσα ν αν- 
τλήση νέκταρ, βυθίζη έντός τής στεφάνης 
τήν προβοσκίδα της, αυτή ολισθαίνει έντός 
τής άπιστου έντομής, οθεν Αδύνατον εΐνε 
πλέον νά τήν άποσύρη, μένουσα ούτως αιχ
μάλωτος.

Τό περίεργον όμως εΐνε, οτι ουδόλως δι
καιολογείται ή τοιαύτη σκληρότης τοΰ Φυσι- 
άνθου. Διότι ύπάρχουσι καί άλλα φυτά συλ- 
λαμβάνοντα ζώα, ως ή Διοναία, ή Δροσαίρα 
κ.τ.λ, άλλά τουλάχιστον χρησιμοποιοϋσι τήν 
λείαν ταύτην ώς τροφήν, ένώ τό Φυσίανθον 
κρατεί αιχμαλώτους τάς δυστυχείς χρυσαλί- 
δας,αΐτινες άδίκως άποθνήσκουσι τήςπείνης.

Αί επισκέψεις τών έντόμων δέν εΐνε. εν 
τούτοις πάντοτε άνωψελείς είς τά φυτά ταΰ
τα, ών ή γΰρις μή ουσα εύθρυπτος, δέν'δια- 

σπείρεται ευκόλως· έντομα λοιπόν τινά, πλέ
ον ζωηρά και εύκινητα, διαφεύγουσι τήν 
παγίδα, συναποφέροντα όμως καί γΰριν; δι’ 
ής καθήμενα έπί άλλων άνθέων γονιμοποι- 
οϋσι.ταΰτα.

Μάλιστα ό κ. Άρμστρογκ παρατηρεί, ότι 
τό Φυσίανθον έν Καναδά, εΐνε έκτεθειμένον 

εϊς τάς προσβολάς ζωηροτέρων χρυσαλίδων 
και μικρών τινων πτηνών, ατινα καταστρέ- 
φοντα αύτήν τήν παγίδα, φεύγονσι κομίζοντα 
τήν γΰριν έπί άλλων άνθέων.

Έτερον άπάνθρωπον φυτόν εΐνε καί τό 
Cnicus discolor, εΐς' τό έσωτερικόν τοΰ ο
ποίου ύπάρχει μεγάλος τις άδήν, έκχύνων 
χυμόν γλοιώδη, ούτινος πλειστα έντομα ορέ
γονται. Διάσημοι βοτανικοί,μελετήσαντες τό 
ψυτόν τούτο βεβαιοΰσίν, ότι εΐδον έπι τών 
άνθέων αύτών πλείστα έντομα, ών πολλά 
ήσαν αιχμάλωτα, καί τινα δέ ησαν άπείηρα- 
μένα τόσον, ώστε έπί άπλή έπαφή επιπτον 
είς κόνιν.

Ή σκληρότης καί τούτου του φυτού μέ
νει άνείήγητος είσέτι'. Διατί αύτη ή ύπου
λος έζολόθρευσις τών έντόμων, ατινα εΐνε 
ώφελιμώτατα εΐς τά φυτά ταυτα, διευκολύ- 
νοντα μεγάλως τόν πολλαπλασιασμόν αύτών;

ΑΝ-ΠΡΙΝ
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*£[ σχηνη ονμβαΐν»! tv τοΐς δωμασι tov ΑΙιονίον την παραμονήν τον έτους.

Ασυνήθης κίνησις έπικρατεΐ είς τά άνάκτορα 
τοΰ Αιωνίου.Οί υπουργοί καί ύφυπουργοί τών δια
φόρων πλανητών πηγαινο-έρχονται. Οί πτερωτοί 
ύπηρέται διαστίζουν καθ’ δλας τάς διευθύνσεις τό 
κενόν. Ό πατήρ είς τόν θρόνον του έκτάκτως εύ
θυμος τήν ήμέραν ταύτην.Ό άνευ σύρματος τη
λέγραφος, κωδωνίζει διαρκώς. Άπειρα δέ μικρά 
Χερουβείμ παραλαμβάνουν τά δισεκατομμύρια τών 
τηλεγραφημάτων. Μετ’ ού πολύ νεύμα τοϋ Αίω- 
νίου καλεϊ τους Κόσμους είς τήν άναφοράν.Ό Υ
πουργός τής Γής, κατόπιν άλλων κατάκοπος, μόλις 
κρατούμενος είς τούς πόδας του, μέ τά ίχνη μακρών 
άυπνιών έπί τοϋ προσώπου του, φθάνει καί αυτός 
καί ύποκλίνεται πρό τοϋ Αιωνίου, μέ όγκώδη φά- 
κελλον ύπό μάλλης.

Ζεύς. Ό φάκελλός σας εΐνε πολύ όγκώδης σή
μερον, κύριε 'Υπουργέ.Ό έλεεινός αύτός πλανή
της δέν σάς άφίνει ήσυχίαν.

Ό ύπουργός τής Γής. Ή Αίωνιότης σας γνω
ρίζει τά βάσανά μου. Έάν μείνω άλλο^έν έτος είς 
τήν Κυβέρνησιν, θά παραφρονήσω ...

Ζεύς. ’Αναγνωρίζω τάς ύπηρεσίας σας. Έάν ό 
μικρός αύτός πλανήτης δέν μ’ έκαμνε τόσον συ 
χνά νά διασκεδάζω, ρεοαιωθήτε, δτι θά τόν είχα κα
ταστρίψει πρό πολλοϋ. Σάς συστοίνω νά μή τόν 
λαμβάνετε καί τόσον ύπ’δψιν.Όλιγώτερος ζήλος!

Ό ύπουργός τής Γής. {ιλαρότερος) "Ας μοϋ.έπι- 
τρέψη ή Αίωνιότης σας νά ίίομολογηθψ, δτι πρό 
πολλοϋ άκολονθώ τήν έντολήν σας. Έάν δέν τό 
έκαμνα...

Ζεύς. Καλώς. Καί τί νέα ϊχετε σήμερον ;
Ό ύπουργός τής Γής. Αί εύχαί μάς έπλημ- 

μύρησαν. Ό άσύρματος τοϋ Υπουργείου μου κον
τεύει νά σπάση. Οί πρωτοκολληταί δέν προφθά- 
νουν νά παραλαμβάνουν τάς άναφοράς τών κα
τοίκων τής Γής. Σάς ίφερα τήν πρώτην δόσιν.

Ζεύς. "Ας ίδωμεν . . . Σάς άκούω.

Ό ύηϋυργος τής Γής. (Άναγινώσκει. Ίλαρότης 
εΐς τάς τάζεις τών αγγέλων χαί τώ*  αρχαγγέλων. 
Ειτα ψιθυρισμοί, έπιδοχιμασίαι, σχετλιασμοί.Ό Αι
ώνιος μ’ έν βλέμμα επαναφέρει τήν τάξιν).

Έν πρώτοις έχομεν άρκετά δισεκατομμύρια εύ- 
χών μακροβιότητος, ευτυχίας καί άλλων πολλών 
άγαθών έκ μέρους ύπαλλήλων πρός τούς άνωτέ- 
ρους των, δεσποινών πρός τούς γονείς των καί 
γαμβρών.πρός τάς πενθεράς των κτλ. κτλ. Θέλε
τε νά ληφθοΰν ύπ’ δψΐν ;

Ο Ζεύς (μειδιών). Ακριβώς. Νά ληφθοΰν ύπ’ 
δψιν δλαι άπό τήν πρώτην ώο τήν τελευταίαν. 
Εΐνε α) εύχαί τάς όποιας είσακούω πάντοτε καί εΐνε 
μία έκδούλευσις, τήν όποίαν μ’ άρέσει νά προ
σφέρω έκαστον έτος είς τόν "Εκπτωτον τοϋ 0ύ- 
ρανοΰ. Άς χαροΰν. Ήδη σύντομα νά μή μέ έν- 
•,οήσουν οΐ άλλοι, δτι χαρίζομαι.

Άγγελος (έν βίφ). Μεγάλη βοή άναβαίνει, ώ 
Ζεϋ, άπό τόν ’^,οην. Τά πονηρά πνεύματα έπευ- 
φημοΰν τό δνομά Σου, Καί ζητούν . . .(Ό ’Αγγε
λος άποσύρεται).

Ό Ζεύς (πρός τόν Υπουργόν του). Δέν σοΰ έ
λεγα ; Διατάζατε άμέσως να έκτελεσθοϋν δλαι αί 
εύχαί καί φύγετε. Μέ ήκουσαν άπό τόν “^δην.

(Ό Υπουργός παραδίδει τόν σχετικόν φάκελλον 
είς ενα άγγελον, όστις φεύγει δρομαίος, σφυριζων ενα - 
ευβυμον σκοπόν καί λέγει):

Ό Υπουργός. Μά έχομεν δικαίωματα.
Ζεύς. Έπειτα ; Λέγε... ’Εμπρός. Σύντομα.
Ο ύπουργός τής Γής. Έπειτα έχομεν άρκετά 

δισεκατομμύρια εύχών, περί Κίνας καί Κορέας, 
Κρήτης καί Μακεδονίας, Κούβας καί Μαντζουρίας, 
Αίγύπτου καί Άβυσινίας, Αλσατίας καί Λωραίνης.

Ό Ζεύς,Ώστε έζακολόυθεί άκόμη αΰτη ή τρέλλα 
είς τόν μικρόν πλανήτην; Άν έίακολουθήση αύτό 
τό κακόν, ό εύθυμος αύτός πλανήτης θά μεταβληθή 
είς τραγικός μεταναστεύσεις καί άρπαγάς λαών,ώς 
τό πάλαι. Είπαμεν νά σταματήση τό κακόν καί νά 
ήσυχάσουν πλέον ο) λαοί μόυ καί νά έργάζονται 
έφ’ εζής έν όμονοία καί άγάπη.

Ό Υπουργός τής Γής. Δέν τά καταλαμβάνουν 
αύτά, ώ πάνσοφε πάτερ.

. Ό Ζεύς. Μά δέν τούς έδωσα νά έννοήσονν τέ
λος πάντων, δτι ό σκοπός μου είναι άλλος, νά συν
ενώσω δλα τά έθνη καί δλους τούς λαούς είς ένα 
ποίμνιον καί ένα ποιμένα, καί αύτά δπου ζητούν 
εΐναι πλέον περιττά ;

Ό 'Υπουργός τής Γής.Δηλαδή κοσμοκρατορία; 
δέν τήν θέλουν, Πανύψηλε, προτιμούν τό εΔιαίρει 
καί Βασίλευε».

Ό Ζεύς. Μά τότε θά τό κάμω διά τής βίας έγώ 
καλείτερον καί θά στείλω έκ νέου καη’ αύτών έπι- 
δημίας καί λιμούς, άνομβρίας καί πλημμύρας, πο
λέμους καί σεισμούς . ...

Ό Υπουργός τής. Γής. Χά, χά, χά. . .
Ό Ζεύς. Τί γελάς ; άθλιε, τί;. ..
Ό 'Υπουργός τής Γής. Δέν τά φοβούνται αύτά 

πλέον, διότι κατόπιν τής προόδου τοΰ πολιτισμού, 
τών διαιτησιακών μεταζύ των συνεδρίων, τών Ιατρι
κών, έπιστημονικών καί μηχανικών ανακαλύψεων, ό 
άνθρώπινος νούς προώδευσε πολύ.Έπειτα νά έζο- 
λοθρεύσης τό άνθρώπινον γένος ; τό πανομοιότυ- 
πάν σου; άφέντα;

Ό Ζεύς. Έχεις δίκαιον καί τί μέ συμβουλεύεις 
σύ, νά κάμω;

Ό 'Υπουργός τής Γής. Νά στείλης έκ νέου 
τόν υίόν σου είς τήν Γήν, Παντοδύναμε, νά κλεί
σης πολυετή συνθήκην μέ τόν άνθρωπον καί τότε, 
έως δτουπαληώοη καί τοϋτο θά παρέλθωσι Εκατον
τάδες χρόνια καί θά μένης ήσυχος, διότι δέν οέ 
φοβούνται πλέον, ω άρχων μου.

Ό Ζεύς. Όχι. Αδύνατον τούτο, τόν έστειλα 
άπαζ καί εύρον τόν διάβολον έμπροσθέν μου. Δέν 
βλέπεις, τί γίνεται, ούτε αύτόν, ούτε τήν μητέρα 
του, ούτε τόν Αγ.’Ιωσήφ άφησαν ήσυχον.Αί παρα
κλήσεις καί άπαιτήσεις έπολλαπλασιάσδησαν καί ού
τε μέ δλα τά άγαθά τοΰ Ούρανοϋ εύχαριστοϋνται. 
Άλλά θά μέ άναγκάσουν τέλος νάέίαφανίσω τήν 
Γήν άπό τό σύμπαν διά κεραυνού καί πυράς ή διά 
τίνος κομήτουτόν όποϊονθά έίαποστείλωκατ’αύτών.

Ό 'Υπουργός τής Γής. Οί άστρονόμοι τούς 
έβεβαίωσαν, δτι εΐναι άδύνατον φυσιολογικώς τούτο.

Ό Ζεύς. Τότε διά τής ’Αφροδίτης θά πολλα
πλασιάσω τό γένος των, νά φαγωθούν.

Ό Ύπουζγός τής Γής Άς μή άνασυχή ή αίω
νιότης σας. Έχω πληροφορίας, δτι ό ΠΛηθυσμός. 
έλαττώνεται κατ’ εύθύν λόγον τής έζαπλώσεως 
τοΰ έρωτος. Τά πονηρά αύτά πλάσματα εύρίσκουν 
πάντοτε τό άντιφάρμακον. Ό,τι έκαμεν άλλοτε ή 

χάρις σας μέ τάς έπιδημίας καί τούς πολέμους, τό 
κάμνουν μόνοι των οί άνθρωποι.

Εϊς Αγγελος (ερχόμενος μαχρόθεν). Χιλιάδες ψυ
χαί άνηλίκων βρεφών έφθασαν αυτήν τήν στιγμήν. 
Τά περισσότερα εΐνε έφταμηνίτικα. Καί δλες ή μι
κρές αύτές ψυχούλες' είνε μουσκεμένες σάν νά 
έβγήκαν άπό τήν θάλασσαν.

Ό Ζεύς. Καί άπό ποϋ έρχονται ; τί ζητοϋν ;
Ό 'Υπουργός τής Γής. Θέλει έρώτημα; Άπό 

τή*  Γήν. Άσυλον έδώ ζητόϋν.
Ό Ζεύς. Βλέπετε ; Έχετε τάς εύχάς τών έρω- 

τευμένων. Πρέπει νά σταματήση καί αύτό τό κακόν.
Ό 'Υπουργός τής Γής. ’Ακριβώς, θέλετε νά 

μή έκτελεσθοϋν ;
Ό Ζεύς Έγώ δέν άνακατεύομαι πλέον μέ τούς 

έρωτευμένους. Ρίψατε τόν φάκελλον αύτόν είς τά 
άχρηστα. Καί άς γίνη δ,τι γίνη. Οΐ έρωτευμένοι 
νά τά καταφέρνουν έφ’ έίής καλλίτερα μόνοι των, 
Sic τήν μεσολάβηοίν μου. 'Οσάκις άνακατώθηκα 

ί τους, μετενόησα. Ένθυμείσθε τόν Άδάμ καί 
τήν Εύαν. Δέν θά τούς συγχωρήσω ποτέ τήν ά- 
μαρτίαν των. Χωρίς αύτούς, δέν θά εϊχαμεν τά βά
σανα τοϋ έλεεινοό αύτοΰ πλανήτου.

Ό ’Υπουργός τής Γής. Καλώς; Τίποτε άλλο ;
Ό Ζεύς. Φύγε, φύγε, φύγε.
(Ό ΎπουςγΎ παραδίδει τόν φάκελλον είε τον άγ

γελον τοϋ Υπουργείου του, ό όποιος τόν σκορπίζει εις 
τόν άέρα. Τα πτερωτά πνεύματα αρπάζουν τας ανα
φοράς μέ ευθυμίαν, τάς σχίζουν καί διασκεδάζουν, κα- 
τασκευάζοντα χοχχοράχια και βαρκούλες).

Ό Ζεύς (μέ θυμόν).Άκόμη έδώ; δέν έτελείωσαν 
λοιπόν αί άναφοραί τού πλανήτου σας ;

Ό 'Υπουργός τής Γής ίάπελπιστιχώς) Ποϋ νά 
τελειώσουν, ώ Αιώνιε! Αί εύχαί δέν έχουν τέλος 
αύτήν τήν ήμέραν. Αί περισσότεροι άπό αύτάς εΐνε 
άκριβοπληρωμέναι καί δι’ αύτό εΐνε αί θερμότεροι. 
Εΐνε εύχαί χιλίων είδών καί χιλίων προφάσεων. 
Άν ήίεύρατε, Πάτερ, τί γίνεται έκεΐ κάτω ! Είς τό 
ΎπουργεΊον μου είναι κοσμοχαλασιά. Διά τά ίδια 
πλάσματα, πού έχομεν άναφοράς μακροβιότητος, 
εύτυχίας, μεγαλείου, πλούτου, έχομεν ταύτοχρό- 
νως' εύχάς λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυράς, 
μαχαίρας καί δλων τών πληγών τού Φαραώ άπό 
τούς ίδιους άνθρώπους. Δέν ήζεύρομεν καί ήμεϊς 
τί νά κάμωμεν. Etc τήν αίωνιότητά σας άπόκειται 
νά διατάζη.

Ό Ζεύς. Καί λοιπόν δέν θά ήσυχάση πλέον 
ή Γή σας άπό αύτά.

Ό 'Υπουργός τής Γής. Όχι! Άν δέν λυθή 
τό Ανατολικόν ζήτημα. Αυτό είνε ή αιτία.

Ό Ζεύς. Διαβιβάσατε άμέσως αύτάς τάς άνα
φοράς είς τόν·Διάβολον. Αύτός εΐνε Ικανότερος 
άπό έμέ είς τάς δυσκόλους αύτάς περιστάσεις. Δια
κόψατε δέ τήν συγκοινωνίαν μέ τήν Γήν, διότι δέν 
είμπορώ νά τούς ευχαριστήσω δλους, ούτε νά τους 
άκούω. Είπα I άρκεί, άρκεϊ.

( Ο υπουργός τής Γής φεύγει έσπευσμένως. Προσ
έρχεται δ ύπουργός τοΰ πλανήτου Άριως).

Ό 'Υπουργός τοϋ Άρεως. Είς τάς διαταγάς 
τής Αίωνιότητός σας.

Ό Ζεύς.Έχετε άναφοράς άπό τόν πλανήτην σας;
Ό Ύπουργός τοϋ Άρεως. Ούδεμίαν, δίκαιε 

Πάτερ. Έχομεν πάντοτε έργασίαν καί πρόοδον.
(ΟΙ 'Υπουργοί τών άλλων πλανητών παρέρχονται 

κατά σειράν πρό τοϋ θρόνου τοΰ Αιωνίου. Κανείς δέν 
αναφέρει τίποτε).·

Ό Ζεύς. Εύλογημένοι κόσμοι. Ποτέ δέν μ’ένο- 

χλοΰν. Τά πλάσματα αύτά κάμνουν μόνα των τήν 
δουλειά των, χωρίς νά μέ σκοτίζουν διά τό έγάχι· 
στον.Καί τήν κάμνουν καλλίτερα. Προοδεύουν.

(Έχτακτος κίνησις παοατηρείται έξαφνα είς τό βά
θος τής κυανής αιθούσης· οί Άγγελοι παραμερίζουν' 
ό ύπουργός τής Γής φθάνει άσθμαίνων πρό τοδ θρό
νου τοΰ Αιωνίου).

Ό Ζεύς (ώργιομένος). Τί είναι πάλιν ; Δέν διε- 
κόψατε τάς συγκοινωνίας μέ τόν έλεεινόν αύτόν 
πλανήτην;

Ό Υπουργός τής Γής (περίτρομος) Τάς διε- 
κόψαμεν. Άλλ’ ένα τμήμα εΐνε άδύνατον νά δια
κοπή. Κουδουνίζει άδιακόπως.

Ό Ζεύς- Ποιον εΐναι αύτό τό άθλιον τμήμα ;
Ό 'Υπουργός τής Γής.Τό τμήμα τής 'Ελλάδος.
Ό Ζεύς (αΰστηρώς). Δέν σάς είπα νά μή μοΰ 

όμιλήσετε πλέον διά τόν τρελλόν αύτόν λαόν;
Ό 'Υπουργός τής Γής.Άλλά έπιμένουν ! Μάς 

έζεκούφαναν. Έπειτα ό υιός σας τούς ήγάπησε καί 
τούς καλόμαθε, δταν κατήλθεν είς τήν Γήν. Δι*  
αύτών διέδωκε τόν χριστιανισμόν καί διά τής Έλλ. 
γλώσσης έγράφησαν τά ρητά του.

Ό Ζεύς (συνοφρυούμενος). Έχουν δίκαιον. Εί- 
μπορεϊ κανείς δμως νά μή τούς εύχαριστήση; ράποΰ 
μού τά άνεκάτωσαν πάλιν; μήπως έχουν υπομο
νήν νά τούς μεγαλώσω ; (μετά- μιχράν σχέψιν):

Άλλά τί ζητούν έπί τέλους ;
Ό 'Υπουργός τής Γής. Τόν αίώνα τον Περι- 

χλέους ! ... τοΰ Πινδάρου καί τοΰ Θουκυδίδου'τόΰ 
'Ομήρου τήν γλώσσαν, τά ήθη τοϋ ΧριστοΟ, καί 
τά τείχη χοϋ Βυζαντίου ...

Ό Ζεύς.Στάσου, στάσου. Στείλατέ τους είς τόν 
Διάβολον. Ίσως αύτός είμπορέση νά τούς εύχαρι- 
στήοη Δέν είμπορώ, δέν είμπορώ. Θά μοΰ ζητή
σουν καί τόν Παράδεισον.

Ό 'Υπουργός τής Γής. Τούς έστείλαμεν πολ
λάκις, άλλ’οΰτε αύτός δέ τούς θέλει. Τοΰ έπαιζαν 
κάποιο κακό παιγνίδι καί είς τόν πόλεμον, τοΰ 
έδεσαν τήν ουράν μέ τόν Έτέμ καί τόν άφησαν είς 
τά σύνορα καί έφυγαν.

Ό Ζεύς.Καί αύτοί δέν τούς έκυνήγησαν, νομίζω;
Ό Υπουργός. Βέβαια, μά μετενόησαν, διότι 

έγύρισαν νυστικοί όπίσω.
Ό Ζεύς. Τότε άφήσατέ τους νά φαγωθούν άνα· 

μεταζύ τους.
Ό Ύπουργός τής Γής. Αύτό κάμνω πρό πολ

λοϋ. ώ Αιώνιε., άλλά δέν εύρηκα τήν ήσυχίαν 
μου. ..Κάθε περίστασι μέ ζετρελλαίγουν.

(Ό Ζεύς εγείρεται στρέφων τά νώτα.)
(Αί σάλπιγγες τοϋ ούρανοϋ σημαίνουν την ύποχώ- 

ρησιν, οί άγγελοι καί οί αρχάγγελοι ψαλλοντες παρα
τάσσονται πρό καί όπισθεν τοϋ Αιωνίου, χατερχομένου 
μεγαλοπρεπών τοϋ θρόνου του. Δέκα δέ άγγελοι στρώ
νουν μέ τάς πτέρυγάς των τό κυανοϋν δάπείον).

Ό 'Υπουργός. Λοιπόν, Πάτερ, τί θά γίνη ;
Ό Ζεύς. Είπέ τους θά τούς εύχαριστήσω καί ας 

έχουν πάντα νά λαβαίνουν. Οΰτω θά τούς κοι
μίζω και έγώ, άφοΰ εΐνε τοιοΰτοι.

Είς Διάβολος Τί εΐνε αύτά τά χαρτάκια.
2ος Διάβολος. Εύχαί καί άναφοραί άπό τήν Ελ

λάδα, διαβιβαζόμενα! πρός υμάς.
ίος Διάβολος (ύποχρινόμενος τήν φωνήν τοΰ Αιω- 

ίου). Νά έκτελεσθοϋν αμέσως.·
2ος Διάβολος. Έζετελέσθησαν! Καί τοϋ χρόνου ί

Φρ(κ.
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ΤΙ 01 ΤΥΦΛΟΙ ΒΛΕΠΟΥΣΙΝ

(Συνίχειατίάε προηγούμ. φύ.1.1ον)
Οΰτως εξηγούνται τά θαύματα, άτινα πραγμα- 

τοποιοΰτιν οί τυφλοί,' ώς και αί απολαύσει?, ας 

ούτοι εΰρίσκουσιν είς τόν βίον. “Εχοντες το ούς 

μάλλον ήσκημένον, έκτιμώσι περισσότερον των άλ

λων τήν αρμονίαν τών ήχων’ εχοντες δέ τήν δσ- 

φρησίν ευαισθητοτέραν, είσπνέουσι περισσότερον τ’ 

αρώματα.

Έκ τούτου οθεν πολυάριθμοι πηγαί μαθήσεων, 

καί απολαύσεων, άς ήμεϊς άτελώς γιγνώσκομεν. 

Ιδού διατι οι αόμματοι αγαπούν νά ταξιδεύουν, ν’ 

ανέρχωνται τά όρη και νά έπισκέπτωνται νέας 

πόλεις,

Ώς λέγει ό Maurice de la Sizeranne, εν τφ 

βιόλίφ; Οί τυφλοί ύπδ τ υφ λ ο υ, ή αφή δέν 

περιορίζεται εις τάς χεϊρας, άλλ' έξαπλοΰται· έφ ’ 

ολου του σώματος. ’Ακόμη καί διά των ύποδημάτων δ 

ποϋς διακρίνει το έδαφος έφ' ού πατεϊ. Φράξατε 

τα ωτα προσεκτικού τυφλού’ οδτος θέλει γνω

ρίσει καλώς έανβαδίζη επί εδάφους λείου ή ανωμά

λου, έπί άμμου ή ξύλου, έπί χώματος ή έπί ά

σβεστου, έάν διέρχεται πλάκα υπονόμου, οδόν πεπα- 

τημένην, γήν καλλιεργημένην ή έστρωμμένην διά 

καλαμων κτλ.

« Η οσμή επίσης είναι πολύ διάφορος καί χαρα

κτηριστική. Τό νωπόν κρέας, ή πομμάϊα, δ βε- 

βρεγμένος καπνός, τά ακατέργαστα δέρματα, υί ιχ

θύες, δ χόρτος, τά φαρμακιυτικά βότανα, δ πρόσ

φατός τετυπωμένος χάρτης, τ’ άνθη καί μυρία οσα 

αλλα, αποδίδουσιν αρώματα λίαν διαφορετικά, δι’ 

ων ανευ αμφιβολίας αναγνωρίζει κρεωπωλεΤον, κου

ρείου, καπνοπωλείου, ύποδημαποιεΤον, έκτεταμένην 

λαχαναγοράν ή στρατώνα ιππικού, ή άν άνεμιστήρ 

εκσφενδονίζω·/κατά προσώπου κύματα αέρος, αερίζει 

τα υπόγεια φαρμακ-ίοο, έάν εύρίσκεται έναντι πω- 
λητρίας εφημερίδων, ή άιθοπώλιδος τών γωνιών 

δι’ ών οΰτω δύναται νά οδηγείται μόνος είς τυφλός 

είς τάς οδούς μεγαλουπόλεως» .

«Είς τάς παρά τής άφής καί όσφρήσεως χορη

γούμενος πληροφορίας προστίθενται καί αί παρά 

τής ακοής προσφερόμεναι. Έδώ είναι δ κώδων 

μοναστηριού, έκεΤ τό ώρολόγιον εκκλησίας, παρέκει 
δέ του νοσοκομείου. ’Αλλαχού ιίςλεπτουγός,ιίς λιθο

ξόος, ή καί οικία κατασκευάζομενη. Τό 

παν εξετάζει, έξ ου καί ωφελείται, τούτο ανήκει 

είς τήν πόλιν, εκείνο εις τό χωρίου’ άλλ’ έν ανα

πεπταμένη έξοχή, ή φύσις προσδίδει είς τόν αόμ

ματου πολλές ενδείξεις, αίτινες άποβαίνουσι χρή- 

σιμ.οι οδηγοί είς τήν πορείαν του. Έδώ είναι λάκ- 

*0? τις, δώδος πετρώδης ή αμμώδης, τόπος άδεν

τρος, έστρωμμένος διά πόας ή φύλλων πεύκης, 

έκει εύρίσκεται δάσος ρητινώδες, είς λειμών, είς 

χορτοβολών, θύσσανοι σπαρτών ή αγρός. ’Αλλα

χού οί ψιθυρισμοί τού βύακος, δ Ορούς τών δένδρων 

ή τών θάμνων.

Παν ο,τι οί αόμματοι μαντεύουσιν, επέρχεται διά 

τής ακοής, τής άφής καί τής όσφρήσεως. Έάν αί 

αισθήσεις αυται ήθελον έκλείψει ή εξασθενήσει, 

ούδενός θα ήδύναντο ουτοι ν ’ άντιλαμβάνωνται, ευ

ρισκόμενοι δ’έν άτμοπλοίφ ή σιδηροδρόμφ ουδόλως 

ήθελον εννοήσει τούτο’ ή οσμή όμως τού καπνού τών 

ανθράκων και δ θόρυβος τού συρμού, είσί διαρκή 

σώματα παρετιθέμενα μεταξύ τούτων και τούτων 

καί τής φύσιώς δμοίως δέ καί έάν τό έπίδερμα' πρός 

στιγμήν ήθελε άναυθητήσεις. Είς αόμματος 'Αμε

ρικανός μεγαλέμπορος, καθοδηγούμενος έν τφ βίφ 

μετά μοναδικής εύχερείος, δ κ. Hendrickson λέγει.

«Κεντηθείς ποτέ παρά μελίσσης, έπί στιγμήν 

συνεσκοστίσθην, γενόμενος πραγματικώς τυφλός, μη 

δυνάμενος ούδενός ν’ αντιλαμβάνομαι, καί ούδέν νά 

διακρίνω».

Οδτως οθεν διά τον αόμματου, σκότος δέν είναι 

τό μή βλέπειν, άλλά τό μή αίσθάνεσβαι καί τό 

μή έννοεϊν.

Ό τρόπος δ’ αύτών του βλέπειν, είναι λοιπόν 

σύγκρισις τών αισθήσεων αύτών πρός τάς ήμε- 

τέρας. Άλλ’ ας ακούσωμεν καί ένα τυφλόν, τόν 

κ. Guilbeau, περιγράφοντα νεαραν γυναίκα, ήν συν- 

ήντησε κατα τινα εκδρομήν.

«Τό βλέμμα της, μοί έφαίνετο, δτι τό ήσθανό- 

μην, όταν μέ απηύθυνεν ερωτήσεις. Ή φωνή της 

είχε τι τό μεσημβρινόν, εΐχεν απηχήσεις τού πτη

νού, καί δ γέλως αυτής τούς ελιγμούς τού άσματος 

τού σπίνου. Ο κύριος τόνος τής φωνής ήτο τό 

Ο, έμφαίνων αγαθότητα καί παρρησίαν. ’Ητο εί- 

κοσιπενταετής ; ήτο τριακονταετής ; δέν δύναμαι 

νά βεβαιώσω. Έκ τής φωνής μόνον κατά προσέγγι- 

σιν δύναται νά έκτιμηθή ή ήλικία.»

Ήδη δυνάμεθα νά έννοήσωμεν πώς γυνή τις αόμ

ματος, ή Κυρία Galeron de Calone, ποιήτρια μεγά

λου τάλαντου καί.μεγάλων αισθημάτων, ήδυνήθη νά 

γράφε, δι’ έαυτήν, περί τής χαρας τού τυφλού καί 

περί τής ζωής της, τούς επομένους στίχους, ους 

παραθέτομεν ενταύθα έν τφ πεζφ.

ΤΙ πειράζει;
προς zor σύζυγόν μου.

Δέ·/ σέ βλέπω πλέον, ήλιε άκτινοδόλε
Άλλ’αισθάνομαι τών ζοφερών ήμερών τήν ωχρό

τητα 
’Εχω τάς λύπας μου, ζητώ τήν χαράν σου 

Δέν σέ βλέπω πλέον, ήλιε άκτινοδόίε

Άλλ’ έχω τήν θερμότητά σου.

Δέν βλέπω τήν ανταύγειαν τών ρόδων 

άλλ’ δ ουρανός έδωσε κάτι εις όλους 

τί μ’ ώφιλεϊτό φέγγος; Αρκεί ή ψυχή τών πραγ- 

(μάτων, 

δέν βλέπω τήν λάμψιν τών ρόδων

Άλλ’ έχω τό άρωμά των.

Δέν βλέπω τό βλέμμα σου, πού μ’ άγαπα 

όταν τό αισθάνομαι νά πίπτη έπ’ εμού 

τί μέ μέλλει, ή λύπη θά ήτο βλασφημία ! 

δέν βλέπω τό βλέμμα σου που μ’αγαπα

Άλλ’έχω τό φίλημά σου.

Έννοεϊ τις μετά τούς στίχους τούτους,, διατι 

οί αόμματοι φαίνονται εύθυμοι, όταν οί κωφοί γενι

κώς φαίνονται τεθλιμμένοι. Είναι διότι, όταν ομιλη 

τις είς τυφλόν απευθύνεται πρός τάς·έν αΰτφ άγρυ- 

πνούσας αισθήσεις, 6τε ούτος βΜπα. Απεναντίας 
όταν δμιλή τις πρός κωφόν, τφ υπενθυμίζει έτι 

πλέον τήν άσθένειάν του.

Άλλά πώς δυνατοί τις νά προσδώση σκιάν τινα 

ευδαιμονίας είς τούς άομμάτους; Πώς δύναται τις 

νά κατορθώση τοιουτο καταπληκτικόν άποτέλεσμα ;

’Απλούστατα, μεταχειριζόμενος τάς ανωτέρω πε- 

ριγραφείσας πολυτίμους ικανότητας τών τυφλών. 
Καί επειδή οδτοι έχουσι λίαν ευαίσθητου τήν άφήν, 

διατι νά μή κατασταθώσιν άξιοι ν’ άναγιγνώσκωσιν 

έπί γραμμάτων αναγλύφων, ώς υπέδειξε κατα τό 

1784 ο Valentin Hatty, συναντήσας νοήμονα αόμμα

του έπαιτοϋντα τον άρτον αυτού. Και έφεύριν οδτος 

τήν έν άναγλύφφτύπωσιν.Βραδύτερου κατα τό 1829 

είς Γάλλος αόμματος, δ Louis Braille, έξεπόνησε 

συνθηματικόν αλφάβητου, σχηματιζόμενον διά στιγ

μών, φέρον τόδνομάτου, δ’ον έν χρήσει σήμερον 

καθ’ δλον τόν κόσμον. Δι’ εξ στιγμών τό πλεϊ- 

στον, διαφοροτρόπως τιθεμένων, σχηματίζονται ολα 

τά γράμματα τού αλφαβήτου καί άπαντα τα μου

σικά σημεία. Π. χ. τό Α αντιπροσωπεύεται δια- 

τό Β διά ; τό Γ διά · · καί τό Ε διό ··

Διά τού συστήματος τούτου έγράφησαν δλαι αί 

ποιήσεις του Βίκτορος. Οΰγκώ .και αί μουσουργίαι 
τού Βάγνερ. Ό αόμματος περιφέρων άμφοτέρας τάς 

χεΐρας έπι τών χονδρών τούτων βιβλίων, τών κεντη

μένων διά στιγμών αναγλύφων, τίθεται είς έπικοινω- 

νίαν μετά τών γεγραμμένων ιδεών καί τής γεγραμ- 

μένης μουσικής άπάσης τής άνθρωπότητος. Σήμε

ρον ή βιβλιοθήκη Braiileίδρυθεισα ύπδ τού Maurice 

de la Sizeranne αριθμεί περί τούς 4,000 τόμους 

Ουτω γεγραμμενους έν αναγλύφφ. Ωσαύτως επει

δή ό άδμματος .έχει τό ους λίαν ήσκημένον, διατι 

νά μή διδαχθή σοβαρώς τήν μουσικήν ;
Ό αυτός Valentin Hatty διήρχετο κατά τό 1771 

πανήγυρίν τινα.’Εκιϊ βλέπει 10 άομμάτους έστο- 

λισμένους μέ ενδύματα καί σκούφους, αφ’ ών έςηρ- 

τώντο δμοιώματα ώτων όνου καί μέ ρίνας φερούσας 

χονδροειδή δίοπτρα έκ χαρτονιού άνευ ύέλων και 

- ίσταμενους έναντι αναλογιών άδοντας και παίζον

τας βιολιού.Ή άπρεπης αΰτη παρφδία έφερεν είς 

άγανάκτησιν τον Hatty, όστις ώρκίσθη εκείνην τήν 

ήμέραν νά κατορθώσει νά μεταμορφώσω, τήν προσ- 

ποίησιν ταύτην είς πραγματικότητα.

Πράγματι δέ τό διδασκαλείου τών νεαρών κομ

μάτων, ιδρυθέν παρ ’ αυτού καί έδρεύον σήμερον 

είς τό βουλευάρτον τών απομάχων, άριθ. 56 Παρι- 

σίους,καταρτίζει μετά εκατόν ετών πρόοδρν μουσικούς 

πρώτης τάξεως. Έκει οί άόμματοι εκμανθάνουν παν 

ό,τι αφόρα τήν μουσικήν τέχνην. Έν αύτώ ύπαρχουσι 

τάξεις αρμονίου, κλειδοκυμδάλου καί παντός οργάνου 

ορχήστρας, διδάσκεται δέ και ή θεωρία τής μουσικής. 
Πλειστάκις οί νέοι αόμματοι, έξερχόμενοι τοΰ δι

δασκαλείου τούτου ίλαβον τά πρώτα βραδεία του 

φδείου, ακόμη δέ καί ταύτην τήν στιγμήν πλεΐ- 

σται τών διασημοτέρων εκκλησιών τών Πάρισίων 

κατέχουσιν άομμάτους ώς χειριστας τών μουσικών 

αύτών οργάνων, Νεάνις δέ τις, ή δεσποινίς Βοο 

lay, καθηγητής του ρηθέντος διδασκαλείου έλαβε τά 

πρώτα βραβεία είς τό δργανον, τό αρμόνιου καί 

άλλα τοΰ ’Ωδείου μουσικά όργανα’ άπαξ διδαχθείς 

δ αόμματος, δύναται νά κερδίζη τά πρός τό ζήν 

διά τής εργασίας του, ε'τε ώς μουσικός όργανιστής, 

καθηγητής τής μουσικής καί χορδιστής κλειδοκυμ- 

βάλων, είτε ώς έργάτης, νηματοποιός, βυρσοδέψης 

καί ψχθοπλέκτης καθισμάτων. Άριθμούνται δ’ήδη 

έν Γαλλιφι πολλαΐ εκατοντάδες άομμάτων, έπαρ- 

κούντων είς τάς άνάγκας των διά τής εργασίας 

αυτών. Δέν άπαντώνται δέ πλέον οί όμιλοι τών 

τυφλών μεταφερόμενοι διά τών σιδηροδρόμων χά- 

ριν έλεημοσύνης. Άπαντώντο ι τοιοΰτοι ώς έργατι- 

κοί, ούδένα ενοχλ,οΰντες.

Τά παρά τούτων έξατκουμενα έπαγγέλμβτα είσί 

σχετικώς πολυάριθμα καί μεταξύ τούτων τινά πολύ 

παράδοξα. Έν ’Ιαπωνία ολοι οί άόμματοι είσί 

masseur*  καί όλοι οί masseur είσί τυφλοί, ούτως 

ώστε δύναταί τις αδιαφόρως νά ζητήση «τόν τυφλόν» 

ή τόν «masseur». Είς τό Κάϊρον δέ οί|τυφλοί συσ· 

σωματούμενοι έναντι τού φερέτρου τεθνιώτων επι
σήμων άνδρών άπαγγέλλόυσι τό Κοράνιον.

* Άνθρωποι έπαγγελλόμενοι τήν δια τού τριψίμα

τος (massage) θεραπείαν.

Δ.ηγουνται επίσης, οτι είς τό Έδιάν υπάρχει τυ

φλός εφημεριδοπώλης, όστις διά τής άφής διακρίνει 

τήν μίαν εφημερίδα τής άλλης. Ουδέποτε δέ ήθελε 

προσφέρει είς γνωστόν αγοραστήν, φέρ^είπελν φιλε

λεύθερον, εφημερίδα. άν-γράφουσαν εναντία τούτου 

φρονήματα.

Όσάκις έργάται ή έρασιτέχναι τυφλοί έχουσιν 

ανάπαυσιν τινα, διασκεδάζουν ώς καί ήμεϊς, σχεδόν 

διά τών αύτών παιγνιδίων.

Παίζουν τα παιγνιόχαρτα διά χαρτονίων κεντη

μένων με αναγλύφΟύς στιγμάς, ζατρίκιο», οΰτινος 

τά διάφορα τεμάχια έντίθενται είς θήκας έπί τού 

άβακίου, ί'να δύνωνται αί χεΤρις αύτώ·< νά περιφέ- 

ρωνται επί τούτων χωρίς νά καταπίπτωσι. Παίζουσι 

τάς σφαίρας xal τό σφαιριστήριον. Είς εχων υγιείς 

οφθαλμούς πλήττει δύο ραβδία, τό εν έπί τού άλλου 

ή κρούει κωδον'σκον άκριδώς άνωθεν τής σφαίρας, ήν 

οφείλει νά σημαδεύση ο άόμματος καί τότε οδηγού

μενος ύπδ τοΰ ήχου εκσφενδονίζει' μέ άρκετήν ακρί

βειαν τήν σφαίραν αύτοϋ κατά του στόχου. Άλλ’ 

οπερ είναι πρό πάντων αρεστόν είς τα σχολεία τών 

τυφλών, είναι αί κωμωδίαι. Εις τό διδάσκαλεϊον 

τών Πάρισίων ειδον νεαρός άομμάτους νά παίζω- 

σι μετά πολλοΰ ζήλου το Merovizor Γής1 αύτοχρα- 
zstpac, μελόδραμα κωμικόν είς μίανπρ,αξιν και ε
πτά πρόσωπα.

Ό άόμματος άπαξ άσκηθείς εις επάγγελμά τι, 

οφείλει νά εξευρη πόρον εργασίας. Έπί τφ σκοπώ 

δέ τούτφίδρύθη τό oapfiateior Valentin Hatty ηρός 
o^eJoo ζζη' άομμάτων, οΰτινος πρόεδρος. είναι δ 
ακαδημαϊκός Φραγκίσκος Κοππέ καί γραμματεύς 

γενικός ό κ. Maarice de la Sizeranne, όστις καί αύ- 

τός άόμματος γνωρίζει νάλίιον παντός .άλλου τάς 

άνάγκας τών τυφλών.

Τό σωματεϊον τούτο, βπερ άριθμεϊ ήδη περί τά 

7000 μέλη, διεσπαρμένα καθ’ δλην τήν Γαλλίαν, 

σκοπεί τήν παροχήν συνδρομής εις 40,000 άομμά

τους Γάλλους, άποφέρον έξόχδυς υπηρεσίας. Έν τφ 

ΰπ’άριθ 31, Avenue.de Breteil είς Παρισίους παρ’ 

αύτοΰ κατεχομένφ οικφ, όστις πράγματι εινε οίκος 

τών τυφλών, υπάρχει μουσειον όλων τών εφευρέσεων 

τών γενομένων πρός διδασκαλίαν τών τύψλών, καί 

πάντων τών παρα τούτων κατασκευασθεντων αντικει

μένων.Περιέχει 100 διαφόρους συσκευάς γραφής καί 

150 γεωγραφικούς χάρτας έν αναγλύφφ.

Avenue.de
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Έκεΐ εύρίσκεται έπίσης ή βιβλιοθήκη Braille, 

αενάως πλουτιζομένη ύπό 250 άντιγραφέων χαί 

περιέχουσα 4,000 τόμους είς έξεχούσας στιγμάς, 

εξ ών οί 1100 εύρίσχονται εις κυκλοφορίαν, ού 

μόνον είς Παρισσίους άλλα χαί είς τός επαρχίας, 

ένθα Ιδάποθήκαι είναι τακτικώς έν ένεργεία, όπως 

διευχολύνωσι τούς εγγραμμάτους τής Γαλλίας ά- 

ομμάιους, ν’ άναγιγνώσκωσιν, δ,τι ήθελε θιωρηθή 

ενδιαφέρον έν τή φιλολογίφ Έκεΐ τέλος καταγί

νονται νά μορφώνουν σχολεία διά τά μιχρά παιδία, 

εργασίαν διά τούς εφήβους καί άσυλα διά τούς γέ

ροντας. Μόνον κατά τά 1898 τδ σωματείου Valen

tin Haug άπηβχολήθη διά 1526 άομμάτους, συνε- 

τήρησε 26 υποτρόφους εφήβους είς εργοστάσια, συνέ

δραμε 371 γέροντας, έλαβε ύπέ? τών ταξειδευόντων 

χορδιστώ» κλειίοχυμβάλου 539 εισιτήρια σιδηρο

δρόμων, χαί συνέδραμε τέλος 140 περιηγουμένους 

μουσικούς ή έργάτας είς τδ στάδιο» αύτών. "ΐνα δέ 

τδ ίδρυμα τοΰτο έκπληρώση καθ’ ολοκληρίαν τον 

προορισμόν του, δστις είναι ν’απόσπαση τής επαι

τείας τδν άόμματον, άρχει ίνα οί εχοντες τδ δώρον 

τής δράσεως, να σκέπτωνται ένίοτε χαί εκείνους οί

τινες στερούνται ταύτης.

Πρδς -τ’ ανωτέρω επίκαιρος είναι κατά τούς 

παρόντας χρόνους ή άφήγησις ιστορικής τίνος άνα- 

μνήσεως. Γε'ρων χρονογράφος διηγείται, δτι είς τούς 

ΙΙαρισίους κατά τδν μεσαιώνα, ένθα αί δάδες.ήσαν 

σπάνιοι καί δυσχερώς ήνάπτοντο, αΐ αίφνήδια·. όμί- 

χλαι έθεωροΰντο γενικά δυστυχήματα, μεταμορ- 

φοΰντα· τήν ημέραν είς νύκτα. Τότε οί τυφλοί δι’ 

ούς τδ σκότος ήτο πατάστασις κανονική, καθίσταντο 

χρησιμότατοι είς τούς «βλέποντας»’ διότι οντες 

εθισμένοι είς ολας τάς στροφάς και ελιγμούς τών 

όδών, ώδήγουν αύτούς διά μέσου τής μεγαλουπόλεως 

τοσοϋτον ασφαλώς, όσον καί έν πλήρει ήμερα είς 

βλέπων οδηγεί άόμματον.

Σήμερον τδ αεριόφως καί ό ηλεκτρισμός μας άπα- 

λάσσει τής παραδόξου ταύτης βοήθειας. 'Αλλά τίς 

οιδεν άν έν τφ άπεριορίστφ κράτει τής διανοίας καί 

τής καρδίας οί τυφλοί δέν θά ήδύναντο έτι νά μας 

συνδράμωσι.

Τίς οΐδε έάν, παρατηροΰντες παν δ,τι οί έστερη- 

μένοι τήςόράσεως, πλήν ώπλισμένοι διά θελήσεως 

καί επιμονής άνθρωποι ούτοι, πράττουσι, δέν θά 

ήδυνάμιθα νά διδαχθώμεν πολλά, καί νά έπωφε- 

ληθώμεν έτι πλέον τών υφισταμένων έν ήμϊν δυ

νάμεων 1...

Κατά συνέπειαν φρονοδμεν, οτι ή άνθρωπότης 

πολλά ίσως δύναται νά καρπωθή καί έκ τών τυ

φλών καί δσημέραι ή επιστήμη άόκνως εργάζεται 

προς βελτίωσιν τής ανθρώπινης ΰπάρξεως.

Έκ τοϋ Γαλλικόν.

ΛΕΟΝ- π·

Ζήτησε τδν φίλον σου μίαν βαθμίδα υψηλότερου 

'τής θέσεως έν ή εύρίσκεσαι, τήν δέν γυναίκα σου 

μίαν βαθμίδα χαμηλότερου.
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ΕΠΙΟΡΚΙΑ

ΚατάχΛωρη απ την αρρώστια ένα βράδυ 
χαί στης αγάπης ρου τό βνθισρό 

έκο^Λησες τά χειβη σου pi τά δικά ρου 
κάΛ ρονπις πάντα σένα θ' αγαπώ.

Μαζη pi τό ό.1όθερρο στερνό φιΛί σου 
άπό τά ράτϊα σον τά άαχρυσρένα.

στά χείΛη jiov έχΰΛησε ραργαριτάρι 
χαι τωπιανε έχεΐνα φοοισρένα!

Μην πάρω την αρρώστια σου όρως χαϋμίνη 
εσκούπισα τό στόρα ρου κρυφά σου!

χαι Ιγεινα επίορκου χωρίς νά 6έΛω-
Πώς νά τό πώ. jir είχα την καρδιά σον.

Μ’ άφ' ότον εχωρίοθηκες άπό κοντά ρου. 
άΑ^η στον χόσρο όεν ηύρα πϊό πίστη 

καί ή συνήόεισις ρε τύπτει νύχτα ρέρα 
γιατί δεν σον έπέστρεψα era φεΛί.

Γιά πάντα άν έγνώριζα πώς θε νά φύγης 
σάν τοϋ που.ίιον πώς θάθγρ ή '/υχή σον 

θά ίπινα άχόρταγά τά άακρυά σου 
ώς ποϋ νά πέθαινα καί έγώ ραζή σου!

Μίλτων ΒιτΛλης

ΕΥΧΗ 0)

Τδ δενδρΐ ποϋ κινδυνεύει 
εντελώς να μαρανθή 

Εύχεται στον κηπουρόν του, 
πολλά ετη καί ευτυχή. 

Πλήν όποιαν ευτυχίαν, 
θε νά εχη δ κηπουρός

Όταν τοΰ ^ενδριοϋ τα φύλλα 
ξηρανθοΰν δλοτελώς;

Κηπουρέ! θά μετανοιώσης, 
αν μ’ άφήσης να χαθώ

Τρεξε! δώσε μου νεράκι! 
άλλως θά καταστραφώ I

“Αν λοιπόνθέλης ή ευχή, 
νά πραγματοποιηθή

Τό δενδρΐ σου να ποτίσης, 
χαΐ θέ νά άναστηθή.

Καί τό προσεχές τό έτος,
θα σοϋ.δώσ’ωραίους καρπούς

Κ’ έτσι θέ νά λησμονήσης 
τόσους κόπους καί καϋμούς.

Αλλως θά μετανοήσης! 
θανε αργά, άχ i κηπουρέ

Οταν πλέον τό δενδρΐ σου, 
θα τό ιδης φεΰί χαμαί.

Ο. W. Διβάρης 
’Ιατρός.

(Ί) Κατά παράκλησιν φίλου, έγκατα'ειφβίντος υπό τοΰ 
πατρός τόυ.

Η ΔΟΎΓΚΑΝ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

Ή κ. Μαρία Λάνγκ είς δίστηλο» άρθρου είς 

τδν τελευτα’ίονβιενναϊον «Χρόνον» .δημοσι ύει· εκ

τενή συνέντευξιν μέ .τήν είς τήν Αυστριακήν πρω

τεύουσαν διαμείνασαν δ. Δούγκαν. Το άρθρου δια

πνέει ζωηρός ενθουσιασμός, τόν όποιον ή Δούγκαν 

μετέδωσε καί είς τήν άρθρογράφον. «Ή Ίσήδώρα 

Δούγκαν, άρχεταιή κ.Λάνγκ, έπέστρεψεν έξ ’Αθη

νών μέ νέους θησαυρούς τής τέχνης της, οίτινες 

εΐνε πλέον ειδικοί, πλέον παράδοξοι άπό άλλοτε, 

καί τοΰτο τό αισθάνεται αυτή ή ίδια. Τούτου ένεκα 

μοί έζήτησε νά γίνω διευρμηνιύς μεταξύ αύτής καί 

του κοινού, όπως διηγηθώ τί σημασίαν έχει ό χο

ρός της, καί νά πληροφορήσω όλους εκείνους, οί 

όποιοι είς τούς χορούς της νομίζουν, οτι δύνανται νά 

Ιδουν άπλώς, ένα θελκτικόν άθώον παιγνιδιού μιας 

περιχαρούς γοητείας. Όχι, ήμις Δούγκαν θά μας 

δώση μόνον κινήσεις επισήμους, σοβαράς, κινήσιις 

άπαιτούσας τήν γενναίαν ΰπεράσπισιν’ ένα χορόν 

Αίσχύλ'ίον.

Ή Ίώ καταδιωκομένη ύπό τής "Ηρας έφυγεν 

άπό τό “Αργος είς τήν Αίγυπτον, όπου έγέννησε 

τόν Έπαφο», του οποίου οί απόγονοι βραδύτερου, 

δύο αδελφοί, έπολέμησεν ό είς τόν άλλον’ δ Αίγυ

πτος 'ένίκησε μετ’ ολίγον τόν Δαναόν καί έζήτησεν 

εΐς γάμον τάς 50 κόρας του διά τούς 50 υιούς του. 

Όπως άποφύγουν αύτήν τήν τύχην αί Δαναΐδες, 

έπέστρεψαν φεύγουσαι μέ τόν πατέρα των είς τό 

Άργος, τήν πατρίδα τών προγόνων των. Οί φυγά- 

δες ηλθον τήν είς Άργείαν γήν και κατέφυγον είς 

τόν ναόν του Διάς, τοΰ προπάτορός των, οό ζητούν 

τήν άρωγήν. Είς τούς χορούς της, οί όποιοι έχουν 

αύτήν· τήν Αίτχύλειον έ.μπνευσιν καί οι όποιοι τώρα 

συνοδεύονται μέ άσμα, ή δ. Δούγκαν προσπαθεί δια 

τής όρχήσεώς της νά προσδώση δλας τάς ρυθμικός 

κινήσεις του ελληνικού χορού, να ανασοστήση εί 

δυνατόν τούτον. Βαδίζει άπό τό ένα μέρος τής σκη

νής είς τό άλλο διαρκουσών τών πρώτων στροφών 

καί επιστρέφει εΐς τό ίδιον, μέρος δι’ αντιστροφής. 
Ούτω δέ άναμιγνύει τόν ρυθμόν μέ τον άρχαϊον ελ

ληνικόν χορόν, κατα ιδίαν διαίσθησιν.

Δι’ οσούς έχουν τήν καλήν διάθεσιν νά έμπι- 

στευθοΰν είς τό σοβαροΰ μεγαλείου τούτο θέαμα, ή 

μις Δούγκαν θά ανακοίνωση προηγουμένως ή ιδία 

τήν καταγωγήν του αριστουργήματος της, έπεξη- 

γυυσα, πώς ώδηγήθη είς τό έργου της».

Κατόπιν ή κ. Λάνγκ άφηγεϊται τάς εντυπώσεις 

τής δ. Δούγκαν έκτων καθημερινών έπί τρεϊς μήνας 

άνσβάσεών της έπί τής Άκροπόλεως, οπού έσπού- 

δαζε τάς αναλογίας τών γραμμών τών πέριξ λόφων 

έν σχέσει με τόν λόφον τής Άκροπόλεως., έχει 

ενώπιον του Παρθενώνος, τοϋ όποιου έκαστη στήλη 

ένφ φαίνεται εύθιϊα έχει έν αύτή τόσην εύκαμ- 

ψίαν, ώστε φαίνεται, ώς νά αναδιπλοΰται από τήν 

βάσιν της έως τήν κορυφήν της. Πρό τοϋ Παρθε- 

νώνος ή εμπνευσμένη όρχηστρίς άντελήφθη, δτι 

ούδιίς μέχρι τοΰδε χορός ώπήρξεν άξιΟς ίου αρχαίου 

έλληνικου χοροί», καί έοχημάτισε τήν πεποίθησιν, 

οτι έάν δέν δυνηθή νά πραγματοποίηση τόν ονει

ρώδη χορόν, ού τήν ίμπνευσιν συνέλαβε πρό του

Παρθ-νώνος, δέν θά χορεύση ποτέ πλέον είς τήν 

ζωήν της.

Καί μανθάνομε*  εκ τών νέων τούτων ανακοινώ

σεων τής μις Δούγκαν τά νέα σχέδια της, τα όποια 

εΐνε άποκαλυπτικώτερα τών όσων έπ! τριμηνίαν 

έσχεδίαζεν ενταύθα. ’Αναφέρει τήν άγοράν τοΰ οι

κοπέδου έν Άθήναις και τήν έναρξιυ τής οικοδο

μής τοΰ ναοΰ της, δστις θ’ άν-γερθϊ,έκ λίθων Πεν- 

τελησίων καί έκ τής αρωγής τοϋ Δημοσίου, τό 

όποιον είς ολην τήν Εύρώπην έξιδήλωσε ζωηρόν 

ενδιαφέρον πρός τούς χορούς της. ’Εξέλεξε δέ τας 

’Αθήνας πρός ίδρυσιν τοΰ ναοΰ'της, διότι είς ούδέν 

άλλο μέρος θά ήδύνατο νά πραγματοποιήσω τά 

όνειρά της. Τό ενδιαφέρον τοϋ Βασιλέως Γεωργίου 

καί του αθηναϊκού κοινού τήν ένεθάρρυνε περισσό

τερον πρός τό έργον της, ώστε θα θυσιάση όλην 

τήν περιουσίαν της καί ολον τόν καιρόν της πρός. 

πραγμάτωσίν του.

Ό ναός της έν Άθήναις θά άποτελήται άπό τόν 

πρόδομον, τά ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς μικρούς 

μαθητάς της, οί όποιοι θά δ αμένουν είς αύτό, άπό 

αύλήν, καί από εξώστην είς τόν όποιον, έστρωμένον 

μέ τάπητας, θά διδάσκη τούς μαθητάς της έκεΐ είς 

τόν εύρύν ορίζοντα μέ τήν άποψιν τής Άκροπόλεως 

καί τής θαλάσσης ιίς τό βάθος, τούς αρχαίους έλ- 

ληνικους χορούς.

Εΐς τών δέκα έλληνοπαίδων τών άκολουθ,ύντων 

τήν μις Δούγκαν είς τήν τελευταία» περιοδείαν της, 

είσήλθε καί διέκοψε τήν συνέντευξιν, εκφρασας είς 

γαλλική» γλώσσα» τον ενθουσιασμόν αύιοΰ καί τών 

συνά δέλφωντου πρός τήν δ. Δούγκαν, όχι τόσον διά 

τήν ύποστήριξίν πρός αύτούς. όσον δια τό μέγα δνει- 

ρον τής όρχηστρίδος.

Ή μις Δούγκαν διετύπωσε κατόπιν, ώς έξής τά 

σχέδιά της. Άπό τοΰ προσεχούς έτους θά παρα

λαβή δέκα κοράσια ήλικίας μόνον 6 έτών, διότι δ 

χορός δέον νά διδάσκεται έξ απαλής ήλικίας, εΐς 

τά όποια θά έκμάθη τούς αρχαίους χορούς. Ταΰτα 

θά τά εκλέξω άπό όλα τά έθνη όπως δυνηθτ; κατ' 

αυτόν τόν τρόπον καί γίνη μίαν ήμέραν μία με

γάλη χορεύτρια—τό δνειρόν της—ή οποία 0’ άνα- 

γεννήση τόν νιώτερον χορόν, τόν έν παρακμή, έπί 

τή βάσει τών ιδεών της περί τής επαναφοράς τής 

αρχαίας έλληνικής δρχήσεως.

Τήν συντήρησιν καί τήν άνατροφήν τών κορα- 

σιων θ' άναλάδη ή ιδία, μετά δέ τό δέκατο» έκτον 

τής ήλικίας των θά τά αμείβη και διά μισθοί. Δεί- 

κνυται δέ λίαν αισιόδοξος η μις Δούγκαν διά τήν 

επιτυχίαν τής έπιχειρήσεώς της, αφοΰ έξοδα ενδυ

μάτων καί κοσμημάτων δέν έχει ούτε αύτή, ούτε 

οί μαθηταί της. Άρκοΰνται είς άπλα αρχαϊκά εν

δύματα, άλλως τε αί εισπράξεις έκ τώ» περιοδειών 

της θά καλύπτουν τάς δαπάνας. Καί ή νέα περιο

δεία της είς τήν Ευρώπην, άπό τήν Βιέννην, όπου 

θά δώση ήδη παραστάσεις, εΐνε, ή απαρχή τοϋ με

γάλου ονείρου της, ενός ονείρου παραδόξου πάντοτε, 

άλλά καί δεικνύοντος βαθύ καλλιιεχνικόν αίσθημα.
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’Αποτυχίας, αίτια, διορθώσεις.

"Αν κατά γράμμα άκολουθή τις τόν περιγραφέντα 
τρόπον τής χρήσεως τοΰ χάρτου Sclio, δύναται νάή 
βέβαιος δ,τι πάντο:ε θέλει έπιτυγχάνη εϊς τά αποτε
λέσματα. Έν τούτοις δμως δυνατόν νά άποτύχη τις 
καιν’ άγνοή ποια τά α”τια τής αποτυχίας' πρός τούτο 
γράφομεν κατωτέρω τα; δυνατόν νά συμβώσιν αποτυ
χίας καί τά αίτια αύτών.

βάμβωσις καί άμαύρωοις τών λευκών ή 
τών ήμισκίβν μερών,

Τοϋτο συμβαίνει ή ενεκα μακράς έκθέσεως τών 
πρός τύπωσιν εικόνων ή διότι ή τοποθέτησις τοΰ χάρ
του εντΟς τοΰ πιεστηρίου πρός τύπωσιν έγένετο ενώ
πιον ζωηρού φωτός.

Ε'πομεν δέ καί ανωτέρω δτι τοιαύτη έργασία πρέ
πει να γίνεται εντός δωματίου μέτριου φωτισμού.

Δυσαναλογία λουτροΰ.

Πολλάκις έν τφ διαλυτιχώ λουτρώ αναφαίνονται έπί 
τών αντιτύπων λευκόφαιοι λωρίδες. Τούτο προέρχεται 
1. Η διότι ητο προσβεβλημένος ό χάρτης έξ υγρα
σία; πριν ή τεθή εΐ; τό πιεστήριον, 2.Ή διότι προ- 
σεβληθη έκ ταύτης έντός τοΰ πιεστηρίου. 3. "Η 
διότι τα αντίτυπα ησαν συγχεχολλημένα έν τή πρό 
τοΰ διαλυτιχοΰ λουτροΰ πλύσεις, 4.Ή διότι τό’ λου- 
τρόν κατέστη όξύ.

,Παντα, ταΰτα προλαμβάνονται, άν φυλάσσεται ό 
χάρτης εις μέρος σκοτεινόν χαι ξηρόν, άν τό κάλυμμα 
τοϋ^ πιεστηρίου φέρει μαύρην ή έρυθράν φλανέλλαν, 
χαίδταν τα αντίτυπα έντός τοΰ ΰδατος καί τών λου
τρών έν γένει κρατώνται άπομεμονωμένα διά τής συ
νεχούς κινήσεως τών πικαχίων.

’Αντίτυπα κίτρινα μετά ύπο· 
πρασίνων ήμιοκίων.

Τοϋτο προέρχεται ή έ*  τής χρήσεως παλαιού λου
τροΰ, η διότι δέν εινε κατάλληλος ή θερμοκρασία 
τοΰ εργαστηρίου ή ενίοτε διότι τά αντίτυπα μένουσιν 
επί πολύν χρόνον εντός τού διαλυτιχοΰ λουτροΰ. Ή 
θερμοκρασία τοΰ λουτροΰ δέν τρέπει νά ύπεοβαίννι 
τούς J6o Κ. Π

Κηλΐδες έπί τών Αντιτύπων

Αύται κατάγονται, δταν δ μεταχειριζόμενος τά χω
ριστά λουτρά'βυθίζρ τ<·ύς δακτύλους αύτοΰ αδιακρί
τως καί εις τα πινάκιά τοΰδιαλυτικοΰ καί εις τά τοΰ 
στερεοποιηκοΰ λουτροΰ! Πολλάκις όμως καί έκ τοΰ 
ίδρώτος τών δακτύλων.

, Αί μαΰραι κηλΐδες προέρχονται έκ τεμαχίων σκω-
ρι®;*πιπτόντων συνήθως έκ τών κρουνών τοΰ ΰδατος.
Τ Αΰτη ακριβώς εινε ή χρήσις τοΰ χάρτου Solio. Ούχ
ηττον δμως συμφώνως μέ τάς δδηγίας ταύτας δυνά
μεθα να μεταχειρισθώμεν καί άλλους ευαίσθητους
χαρτας μεταχειριζόμενοι τά αύτά λουτρά.

< , Φωτογραφικοί τινες όμως χέρται
'S1 απαιτοΰσιν ιδιαίτερον λουτρόν. Διά 

ο τούς lacto-citrate d’ argent χάρτας 
(ώς,δ τοϋ καταστήματος Gaillemi- 
not) μεταχειρίζεσθε τήν έξής συν
ταγήν, περιέχουσαν τό τε διαλυτι- 
κον καί στερεοποιοιτικόν λουτρόν.

Chlorore d’ or gr.
Eau *

Eau gr.
Sulfocuanure d’ ammonium ·
Alun
Acdlate de plomb 
Azolate de plomb 
Hyposulfite de soude

t
100

1000 
to
7 

to 
to 

200

*

»
*

Προς χρήσιν λαμβάνετε 3 μέρη τή; έ··ώσεως Α καί 
40 τή; Β.

Τα αντίτυπα νά εμποδίζονται εντός τοΰ λουτροΰ 
τούτου εντός δωματίου μέτριου φωτισμού, μέχρι; οτου 
λάβωσιν τόν ποθούμενον χρωματισμόν:

Είτα να πλυθώσιν έπί 3 ώρας.

Συμπληρωματικά*  τής χρήσεως 
τοΰ αοινοϋ φωτογρ χάρτου.

Είπομεν εν τοΐς ανωτέρω τινας χρωματισμούς λαμ
βάνουν οί κοινοί Φωτογραφικοί χάρται.Έξ δλων δμως 
ώς νομίζομεν, καλλίτερος etvs δ μέλαςυπέρυθρος, δστις 
και αποδίδει ζωηρότερου τά αντικείμενα καί είναι καλ- 
λιτεχνκιώτερος-

Δυστυχώς μελανα ακριβώς χρωματισμόν δέν δυνά- 
μέθα να επιτύ^ωμεν διά τών κοινών φωτογρ, χαρτών, 
παρα μόνον δια τοΰ βρωμιούχου, περί ού εκτενώς θά 
γραψωμεν έν τοΐ; εξής.

Αν όμως εινε τις υπομονητικός κάΐ κάμνει μεγά
λην χρήσιν τών φωτογραφικών, δύναται νά έπιτύχη 
μαΰρον χρωματισμόν καί έπί τών κοινών φωτογρ. χαρ
τών, άρχει να έπιτυγχάνη τάς καταλλήλους ενώσεις 
τών λουτρών καί τήν διάρκειαν έντός τοΰ λουτροΰ.

Τό πάν δ*  έν τή φωτογραφική συνίσταται είς τήν 
επιτυχίαν τής εΐκόνος, έπί τοΰ χάρτου. Διότι δσιρ επι
τυχής και άν εινε ή αρνητική εικών, μένει, άχρηστος 
καί ανευ άξίας, δταν δέν ήξεύρωμεν νά έπιτυχωμεν 
τάς θετικάς.

Δια την κοπήν τών αντιτύπων ύπάρχόϋσιν επίτηδες 
μαχαιρίδια’ ούχ ήττον δμως δυνάμεθα νά μεταχειρι- 
σθώμεν οίονδήποτε μαχαιριδίου καλώςήκουισμένον, δι’ 
ού κόπτομεν τας φωτογραφίας τή βοηθείφ σιδηρού χά- 
ράκος η κάλλιον σιδηρού τριγώνου διά νά γείνεται ή 
τομή ακριβής. ’Εν τοϊ είδικοις καταστήμασι ύπάρ
χουσι και τετράγωνα τεμάχια κρυστάλλων 0ι’ ών κό
πτονται κανονικώς τά αντίτυπα καί δι’ ών αντικαθί
στανται τα σιδηρά τρίγωνα. Προσέτι πρέπει ή εργα
σία αΰτη να γίνεται έπί τεμαχίου χονδρού χαρτονιού.

Δια τό κόλλημα προτιμάτε τήν συν-αγην. ήν έν 
τοΐς προηγομένοις έγράψαμεν, συνισταμένην δέ εξ ά- 
μύλλου, διότι ή έκ γόμας, ε’νε ά κ α τ ά λ λη λ ο ς. 
Τήν κόλλαν τοποθετήτε έπί τών αντιτύπων διά πλα- 
τεως πινέλου καί έξαπλοΰντες ταύτην οΰτως ώστε νά 
μη μένωσι θρόμβος ή καί ξέναι ούσίαι, καθόσον ε’τα 
φαίνοντα’ έπί τής εΐκόνος ε’τα θά φαίνονται έπί τής 
είκό'Ός προεξοχαί.

(“Esresai συνέχεια)
*ΝΔΡΕ*Σ  ΠΠΝΤΕΖΗΧ

6EPINH ΕΚΛΡΟΜΗ ΕΙΣ TOON
(Συνέχεια xal τέλος)

Τήν έπαύριον περί τήν δεκάτην τής πρωίας με- 

τέβην είς έπίσκιψιν τής μονής τών Ίησουιιών ολί

γον περαιτέρω κειμένην, έν ώραιωτάτη θέσει και απ

όψε» παρά κομψοτάτω μικρφ κήπφ και πρό εκτετα

μένου άμπελώνος και καλλιθεάτων τοπείων καί δεν- 

δροφυτειών.

Παραπλεύρως υπάρχει ναός παλαιός, ουτινος ή 

θύρα έμενε ανοικτή καί πρώτον είσήλθον έντός αύ

τοΰ. Δύο γυναίκες γονυκλινώς προσηύχοντο, άκρα 

δ’ήσυχίακαι σεβασμός έπεκράτει. Συνεκινήθην έκ 

τής ήσύχου καί θείας στάσεως αύτών.

Ό ναός ουτος, ή παρακείμενη μονή καί άπασα 

ή περιοχή χρονολογούνται από τοΰ 665 μ μ. από 

τής έποχής τής 'Ενετοκρατίας καί έκτοτε διατηρεί

ται ώς εχει, διατηρουμένων και πάντων τών κτη

ματικών και θρησκευτικών προσχημάτων ύπό δύο 

νΰν κληρικών αντιπροσώπων τοΰ τάγματος είς δ 

ύπάγονται ουτοι ώς καί ταΰτα.

Ό ναός είναι αντικείμενον πολλής προσοχής 

και μελέτης, καθόσον εκτός τοΰ ότι είναι ώραϊος 

καί περικαλλής, ενέχει καί τήν ιστορικήν και τοπι

κήν αξίαν του, διότι ήκμαζε πρό 300 έτών καί έπέ· 

κείνα καί ύφίσταται ήδη σώος έτι καί ακέραιος, 

καθ’-ήν έποχήν ή νήσος αύτής καί ιδία τά ένδό- 

τερα διαμερίσματα κατερειπώθηίαν’κατε^ημώθησαν 

δέ καί έκ τών πλείσεων κατοίκων των, αποδημούν- 

ίων κατά παλαιόν έθος ανέκαθεν έκ τής πατρίδος 

των, καί πολλών τελιίως έγκαιαλειψάντων, ελλεί

ψει πόρου ζωής, τας πενιχρας έκεΐσε οικίας καί 

τούς έτι αγόνους αγρούς των.

Έν τή μονή μόλις είσήλθον, παρουσιάσθη μοι 

ό πάτερ Δέστρης, όστις άμίσως μέ παρουσίασεν 

είς τόν προείτώτα τής Μονής Δόν Φ-ιράρα, εύγε- 

νέστατον, προσηνέστα'τον καί άγαθώτατον κληρικόν, 

δστις μέ έδέχθη εί| τήν αίθουσαν τής ύποδοχής 

μετά πολλήςίεύμένείας, καί μοί παρέσχε προθυμως 

πάθας τάς ζητηθείσας αύτφ πληροφορίας. Μέ ώδή- 

γήσεν δέ είς τόν ανατολικόν εξώστην, ένθιύ ή θέα 

πρός τήν θάλασσαν, τό αντίθετον μέρος, ήν μαγευ- 

τικωτάτη καί ώραιοτάτη, βαίνουσα πρός ταύτην 

κατωφερικώς καί λοξοειδώς δια μέσου πολυμόρφων 

χλοερών χωραφίων, κλιτύων, λοφίσκων καί ρυάκων 

καί μοί έπέδειξεν δλην τήν εις τήν μονήν ταύτην 

τών ’Ιησουιτών, άνήκουσαν ώραίαν όντως καί πλου- 

σίαν κτηματικήν περιοχήν.

Ειτα έπεσκέφθημεν τά λοιπά διαμερίσματα τής 

μονής ταύτης, αξιοπερίεργου νΰν ύπό έποψιν άρ- 

χΐτεκτονίκής καί οικοδομικής, στερεώς καί κατά 

-τούς όρους τής έποχής·εκείνης διεσκευασμένης, μεθ’ 

$ κατήλθομεν καί ΐδομεν τήν βιβλιοθήκην αύτής, 

έν καταλλήλψ διαμερίσματι, άριστα διατεταγμέ- 

νην, ένθα εδρον παλαιά εκκλησιαστικά ίλληνικά 

καί λατινικά ιδίως συγγράμματα, ευαγγέλια καί 

γρΔφάς κτλ. Είτα δέ άνελθόντες έν τή αιθούση μοί 

προσεφέρθη τό σύνηθες καί έν ταΐς νήσοις γλύκισμα 

τοΰ ποτηριού μετά δροσερού διευγεστάτου ΰδατος 

καί εδγεοτος καφές.

Καί ό εύγενής Πάτερ Φερράρας καί ό σεβαστός 

μοι Πάτερ Δέστρης είσί κάλλιστα πεπαιδευμένοι 

καί φιλομαθείς, καταγινόμενοι άενάως, ώς αντε- 

λήφθην εΐς ποικίλας θιόλογικάς καί επιστημονικά; 

μελέτας, καί τήν ελληνικήν γνωρίζουσι καλώς, 

εύχερώς πάνυ όμιλοϋντες αύτήν καί φιλέλληνες είς 

άκρον δείχνονται, ώς άγαπώντες πολύ τόν τόπον μας 

καί διά παντοίων τρόπων έκδηλοΰντες τήν ιός 

αύτόν άφοσίώσίν των, έπιθυμοΰντες,άμα εΐ δύ όν 

νά μή έγκαταλείψωσι ποτέ τήνΕλλάδα καί δια ς 

ποθοϋντες τήν πρόοδον καί άναπτυξιν αύτής.

Τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν εΐχομεν αποφα

σίσει νά έγκαταλείψωμεν τά μέρη ταΰτα, ήτοι τό 

χωρίον Λουτρόν μετά τοΰ Γαλλικού ’Εκπαιδευτηρίου 

δπερ τοσαύτας καλάς εντυπώσεις μας έπροξένησε 

καί τόσας μεταφυσικός ιδέας μας ένέπνευσε καί είς 

καλάς γνωριμίας μάς συνέταξεν.

Άποχαιρετήσαντες 5θεν και τας ήμετερας έν τώ 

Παρθεναγωγείφ διαμενοόσας μέ δάκρυα πάλιν καί 

συγκινήσεις προσφιλείς υπάρξεις καί παραλαβόντες 

τήν δισποινίδα Χάζ, ήτις είχε περατώσει τάς σπου- 

δίς καί δι’ ήν άπό πρωίας είχε έλθει ό θείος της 

νά τήν παραλάβή, έξήλθομεν δπως έτομαοθώμεν.

Ήτο όντως λυπηρόν ν’ αναχαιρετα τις προσφιλή 

όντα, καλούς·, γνωρίμους, είληκρινεϊς φίλους, σε

βαστούς κληρικούς «αί ’Αδελφός τοσοΰτον άγαθάς 

οσον καί φίλεργους καί φιλανθρώπους. Ένόμτζέ τις 

δτι εγκαταλείπει τόν παράδεισον διά νά μοταβη εις 

τήν κόλασιν, τοσοΰτον αισθάνεται τις τήν λύπην. 

’Από τής ήσυχίας καί γαλήνης είς τήν τύρβην καί 

τήν άνεμοζάλην καί άπό τής ήρεμίας εις τήν τρι

κυμίαν. Εϊχομεν ήδη συνείθίσει ■ τόν μίκρόκοσμον 

έκεΐνον τής ειλικρίνειας καί αγάπης, τής αύτα*·  

παρνήσεως καί πραότητος καί μας έφαίνετο παρά

δοξον νά έλθωμεν έκ νέου είς τόν του αγώνος καί 

τής βιοπάλης, τής κακεντρεχείας καί τής έλεεινό- 

τητος, έν τόσον έλιγοχρονίως έχομ»ν άηδιάσει καί 

δοκιμάσει.
Καί τέλος πάντων έδει νά φόγωμεν έκεϊθεν. 01 

ολίγοι κάτοικοι τών πέριξ οικημάτων ε’χον έξέλθεί 

εΐς τήν οδόν καί μας έκατευώ3αυ« έν συγκινήσεις 

άλλοι §έ τούς έξώο,τας καί τάς θυρίδας μας 

άπεχαιρέτων μετά μειδιάματος^ έξ ών διεκρίνομεν 

τήν άξίόλογον καί πολυμελή οικογένειαν Βελερή> 

προμηθιυτοΰτοΰ Καταστήματος, καί μαλλβν σημαί4 

νουσαν τοΰ χωρίου, ήτις μάς παρηκολουθει 3ια τοΰ 

βλέμματος, ή δε κάλλιστος ξενοδόχος μας μετά τοΰ 

συζύγου καί γυναικαδέλφης τεθλιμένως φέρουσί'τήν 

έπικειμένην αποχώρησή» μας. Τέλος σφίγγομεν τήν 

χεϊρα καί του καλλίστου ήμΐν φίλου καί συντρόφου έν 

ταΐς έξοχικαΐς έκείναις και νυκτέριναϊς συζητήσεσί 

μας κ. Μέξη, μεθ*δ  δίδω τό σύνθηματής έκκινή- 

σεώς μας.
Εννέα αίφνης ζφα έάινοΰσι ύφ’ ήμας, και έκπλη

κτος άναμετρώ τό πλήθος τοδ προσωπικού τοΰ κα

ραβανιού μας. Πώς έγενόμεθα τόσοι;

Είχον προστεθή έτι δύο' ήμίονοι διά τας άπο- 

σκευάς μας, έ'τερος διά τήν μεταφοράν μιας νέας 

τοδ καταστήματος, έπιστρβφούσης είς Σδρον, ήτις 

προσετέθη τή συνοδεία μας καί ήν όφείλομεν νά 

προστατεύσωμεν έως έκεΐ. Εις τάς νήσους είναι έπι- 

βεβλημένον καθήκον. Καί με τήν συντροφιάν αύτήν
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τήν ευάρεστου καί πολυμελή· έξετρλέσαμεν ώραιοτά- 
τν,ν καί ίοατ'ΜΪ’.ν.ωτά’.τ,Ί δίωρο-ι «νά μέσον τοΰ ω
ραίου χωρίου Ξυνάρα καί πολυποίκιλων κοιλάδων καί 
βουνών, ρυάκων καί αγρών όνηλατικήν οδοιπορίαν 
καί π·ρ< τήν 3 μ μ, άφικόμεθα πάντις σώ<κ, καί 
άβλαβεϊς, λίαν δέ ευχαρεις καί διαχυτικοί εί< τήν 
παραλίαν τή; νήσου.

Μετά τριις δέ ώρας, καθ’ας ίμείναμεν έν τή 
παραλία τής Τήνου, διήλδε το ατμόπλοιου ’Ελπίς 

r

ΛΠΟΨΙΣ ΑΝίΙ ΣΥΡΟΥ

Ζ?θ ’ ζαλιζομένης τής Ουρανίας, έπείραζεν
αυτήν ή μικρά ’Ισμήνη, «ίδρυσα σιγηλώς, παρά τδ
®υς της, τδ τοΰ Καταστρώματος καί τόσον θυμη·

δώς ύπδ τοΰ κωμικού Παντοπούλου «παγγελλέμε- 
νον άσμάτιόν:'

Μονρθί jua φορά χαΐ.μίνα,
Μέσ τη θαΛαοσα. νά, μπώ. 
Και άπδ το xovra. xoira. xoira, 
"Αρχισα zor ίρ-ηζό.

Τήν επαύριον περί τήν έβδόμην τής πρωίας ήγκυ- 
ροδολήσαμεν εις Πειραιά και αμέσως ανήλθομεν είς

Άθ,ήνας, ένθα λήσμονήσάγτες,-'<τ«<; ώραίας άνρ 'ήν 
Τήνον εντυπώσεις μας κα?μεταφυσ;κρις^κέψεις καί 
συζητήσεις, έπεδοθημεν είς τον συνήθη φευ τής βιο
πάλης αγώνα ! οστ/ς άρα θά μας απόδφση.έν καιρώ 
ποτέ τήν τδσιρ ποθητήν καί άναμί-ν.ομένην αμοι
βήν ’ . '. , " * ' I -

• Τής «Νέας Εταιρείας» καί έπιδάντές τούτης άπε- 
πλεύσαμεν περί τήν 8’μ μ. διά Siipoz,.·.· . ..

Ο διάπλους μας οδτος. μολονότι δίωρ'ός, υπήρξε 
σκοτεινός καί. τρικυμιώδης, έφθάσαμεν δ-’ είς Σϋρον. 
περ.ι τήν ένδεκάτην, ένθα τδ θέαμα ήτο φανταστι-, 
κον καί μαγευτικόν. Ή Έρμούπολις, ή Σύρος καί 
τά εκατέρωθεν διαμερίσματα κατάφυτα έκ τών ήλεκ- 
τρικών φώτων, παρουσίαζον ώς έκ τής τοποθεσίας 
και τής λοφοειδοϋς ανωφερείας αύτών έκτεταμένην, 
λιθόκτιστου καί ώραίαν πόλιν, κατάμεστου καί συμ- 
πεπυκνωμένην εξ οικοδομών καί περιλάμπρων ναών 
καί καταστημάτων. 'Ιδία οί ναοί τοΰ ‘Αγίου Γεωρ
γίου έαοί τής κορυφής τής Σύρου καί τής Άναστά^. 
σεως επι τοΰ έναντι λόφου παρίστων θέαμα μεγα
λόπρεπες και έπιβαλλον. Έμείναμεν έκεϊ μέχρι τής 
δωδέκατης πρός παραλαβήν τών διά Πειραιά καί 
άλλους.λιμένας επιβατών καί εμπορευμάτων, μεθ’ο 
απαραντες τήν δωδεκάτην ώραν του μεσονυκτίου 
έκεϊθεν, απήλθομεν. μετά -καιρού αρκετά θαλασσών.

Καί εν'ταυτφ ίσους έπανεβλέπόμεν, μας’ελεγον, 
μηδέιώντες: ' -·

•—Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε !

♦.Ο.

Μή λέγ.ης.συχνάκι.ς το. ν α<*.αί  έκ συνήθειας, 
πριν .καλώς σκεφθης. _· .... · · . .., .

Προσπάθησε έκ μίκρας'.ήλικίάς να κρατης τον 
λόγον σου·.· ··' '· '
. Μη γίνεσαι δ'ιαχυτι'κρς· μέχρ.ς αηδίας, άλλ °»τε 
καί μισάνθρωπος. t.".

-Φεύγε -τούς πολλούς φίλους·, ί - Υ · · - ··

Γ. α. Ίατρίδης

4 .' -

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ζώνη ί*  τεμαχίου χάρτου.
Άρκέϊ νά λάβώμεν τεμάχιον χάρτου έπιστολών 

νά διπλώσωμεν αύτό είς τέσσαρα καί νά κόψωμεν 
έντομάς άλλεπαλλήλως έκατέρωθεν διά τής ψαλ- 
λίδος. Μία τών άναγνωστριών μας ή Κυρία Η, .. 
Δ...έκ Βρυξελλών, γράψει ήμίν περί τούτου τήν 
άκόλουθον άν«κ«Ιυωσ>ν.

Νομίζω, δτι θά σάς ήναι εύχάριστον, γνωρίζον

τας τρόπον τινά διασκεδαστικής έφαρμογής τής 
διακοπής τοΰ χόρτου.

Προτείνάτε είς τινα νά διέλθη διά μέσου τεμα
χίου χάρτου, μεγέθους παιγνιοχάρτευ, δπερ θά 
φανή αύτώ άπίθανον. Έπί τή όρνήοει δέ τούτου 
νά πράξη τούτο, διπλώσατε τό παιγνιόχαρτοι εις 
δύο, κόψατε οεοιόθεν καί αριστερόθεν αυτού γραμ- 
μάς ώς έμφαίνεται έν τη είκόνι- τούτου δέ γενομέ-
νου, κόπτετε τό χσρτίον κατά μήκος τού οιπλώ-. 
ματας, προσέχοντες ώστε νά μή κοπούν αί είς τά 
άκρα μικροί ταΐν[0(· άνοίγετε δέ τότε έπιμελώς 
τόν χάρτην διά τών δακτύλων καί θά άπολαύσητε 
άτελεύτητον άλνσσιν, διά μέσου τής δποίας δύνα- 

, -ται εύχερώο νά διέλθη τό σώμα μεγάλου άτόμου. 
. ' ,'Η ανωθι είκών παρέχει ίδέαν τιν.ά τού ,παιγ.νίου.

δ άριθμδς 1 δεικνύει τόν χάρτην άνοικτδ·ν ϊτοιμον, 
.. δ άριθμδς 2 δεικνύει πώς. πρέπει νά κόπτεται, καί 

δ άριθμδς 3 δεικνύει τήν.τομήν το.Ο διπλώματος.

- HU ms MTAS EEiSTOTE
*8 μ*κρο5ι6της

ΟΙ μακροβιότεροι άπςδείχθη δτι είναι οΐ έπι- 
στήμονες καί ιδίως οί άστρσνόμοι, καθόσον μόνον 
ούτοι διάγουσι τόν ήσυχώτερον καί μάλλον άτά- 
ραχον βίον,

Έπί }000 άτόμων, ένώ μέσος' δρος τής ζωής 
τών λοιπών άνθρώπων είναι τριάκοντα τρία έτη, 
τών άστρονόμων «fyer έβδο’μήκοντα πέντε, τών 
λοιπών έπιστημόνων έβδομήκοντα τέσσαρα, τών 
φιλολόγων έίήκοντα πέντε καί τών καλλιτεχνών 
πεντήκοντα έννέα,.. Ταύτα έξήχθησαν έκ τής στα
τιστικής.

’Ωστε, δστις θέλει νά ζήση.πλειότερα, έτη, δέον 
νά διάγη βίον άνετον, άτάραχον, γαληνιαΐον καί' 
μετρίως λιτόν. 'ο 1«πρ6ς σας

-4-3 ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έξανδήοεις ηλεκτρικών στηλών.

Μέχρι «οϋδε παρετηρουντο ,έν τβϊί χειλέως ιδίως 
τών ηλεκτρικών στοιχείων leCeanche έξανθήσεις »μ- 
μωνιακοΰ άλατος, ούτως ώστε οΐ τηλ. υπάλληλοι μη 
εάρζσχοντίς άΐραπείαν σοϋ xttMii ηναχκάζοντο πολύ 
εγκαίρως ν’ άνανεώσι τας στήλ«ς των. Έσχά'υ>ς ό 
Bieske κατόρθωσε νά θεραπεύση τδ δυσάρεστον τούτο 

φαινόμενου έπί Των κυάθων τής στήλης 
Ieceanchi μεταχειρισθεις διάλυσίν άμμωνι- 
ακοΰ άλατος μέτριας πυκνότατος (1,010). 
Παρετηρήθη δέ ότι έπί μακρα ετη οΰδεμία 
έζάνθησις αλάτων άνεφαίνετο πλέον έπί τών 
παρειών τών κυάθων, τά δέ στοιχεία έλει- 
τούργουν αμέμπτιρς.

•Ο Αήρ.

Ό άήρ περιέχει κυρίως οκτώ αέρια : άζω- 
τον, όξυγόνον, αργόν, αθρακικδν όξύ, ύδρο- 
γίνον, νέον, ήλιον καί κρυπτόν.Ή δ’ αναλο
γία καθ’ήν ταΰτα εύρίσκονται εχει ώς ακο
λούθως εις τήν επιφάνειαν τής γής:

Άζωτον
Όξυγόνον . 28,99
’Αργόν, 0,94

• Ανθρακικόν όξΰ 0,03 
β>0| 
0,0015 
0,0045

Κρυπτόν' ’ 0,0001.
ΆνερχόμεΌϊ όμως τήν ατμόσφαιραν θέλομεν ίδη, 

ότι αύξά-εται τδ ποσδν τών ελαφρότερων αερίων. Είς 
ύψος 50 χιλιομ τδ ϋ^ρογόνον είναι τδ τρίτον τοΰ οξυ
γόνου, είς 100 δέ χιλιομ. τδ υπερτερεί ούτως, ώστε 
ό άήρ άποτελεΐται εκεί.«ατά τά 9)10 έξ υδρογόνου.

•78,03

0,94’Αργόν,

Ύδρογόνον 
Νέον 
Ήλιον

ΣΚΕΔ ΑΣΤΙΚ Α ΠΡΟΒΛΗ^ΑΤ*.
A.I ΦΙΑΛΑΙ TOY ΚΑΜΠΑΝΙΤΟΥ

Κύριός τις είχε 56 φιάλας Καμπανίτου οίνου, 
φοβούμενος δέ μήπως κλέψη ό ύπηρέτης αύτοϋ φι
άλην τινά, έκάλεσεν αύτδν κάΐ είπε. Λάβε 3g φιά
λας οίνου- θέλω νά γόπφθέτήσης αύτάς τετραγω- 

.Υ^κώίμοίτως ώστε να με- 
τργ» έκάστη'πλευρά νά έχή 
πάντοτε έννέα.

Ζητήταιπώς δ ύπηρέτης 
κατόρθωσε νά κλέψη τήν 
πρώτην ήμέραν 4, δ δε Κύ
ριός του μετρών νά εύρίσ- 
κη.είς τήν Ιην πλευράν φ 
είς τήν ααν g είς τήν }ην 
ρ ^αί τήν 4ην φ ήτοι 4Χφ 
= ?6;Τήν 2αν άλλας 4 φι

άλας οίνου χαΐ δ κύριος άριθμών νά έξάγη τδ ά
θροισμα σωστόν εύρίσκών είς έκάστην πλευράν έν
νέα. Τήν τρίτην έπίσης τέσσαρας, ώς καί τετάρτην 
Ισαρίθμους, «ήν δέ πέμτην μόνον δύο, ήτοι άφήρηοε 
τάς ήμύσεις καί .δ κύριος ενρισκε είς έκάστην πλευ
ράν φ ήτοι 39·

Αάφισσα.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

100- Αίνεγμα.
Έάν σέ γράμμα

/ . άνθος πρόσθέσης
έν άκρωτήριον 
θ’ άποτελέσης.

401· Α*«γμ«·
Νεογνόν ζώου είμαι 
δπως έχω έάν κείμαι 
έάν δμως σύ θελήστε 
τά δυό πρώτα ν’άφανίσης 
θά μέ κάιιης στδ λεπτόν 
είς τά έθνη σεβαστόν.

102· Αίνιγμα.
Θεός άρχαίων 
καί άνθος ώραΐον 
ποιούν άκρωτήριον 
'Ελλάδος σωτήριον.

403· Αίνιγμα. ι
Βασιλεύς ούχί τυχαίος 
τρισμεγάλος καί άρχαΐος 
κσί έντούτοις θα τόν κάμης 
τό κεφάλι ίου άν τάμης 
άνδρα αίρετικόν 
οπουδαίον, Ιερατικόν.

104· ΦΙρβην Μύγδην.

Τ άνθος υιών Γ.

103· Τρίγωνον.
Κ Είς τήν δείιάν πλευράν νά
. . τεθή ζώον.

• · Είς τήν άριστεράν έπαρχία
. . τής Μ. ’Ασίας.

« . Ek τήν βάσιν νήσος τής *Ελ-
. λάδος.

Α.......... Σ
<0β> ‘Ερώτηοι?.

Ποιον γράμμα καί χρήσιμον 
’Αντικείμενου σχηματίζουν 
Νήσον τού Αίγαίου πελάγους;

107-Έρώτηαι?.
Ποίον γράμμα καί μέρος 
τοΰ άλεέικεραύνου σχη
ματίζουν άρχαΐον_Μαντεϊον;

408· Γρίφο?.

, ' Οί 6Χ2ΤΕ Χάι Κώ δει.

409· Γρίφο?.
Ά ήδη δ’ άσκών ύσγ’ “Ηρας Κ δ.

Γ. Δ. Ίατρίδηί

Σ. ΒΑΛΑΔΩΡΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 152

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
Καθηγητοΰ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΗΓΡΑΦίλ-ΑΤΑΑΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΦΙΛΟΜΑΘΟΥΣ

Εΐς. όχημα 4όν δεδεμένη καν βυγκει.μένη 
έ·κ 4^ τυπογραφικών φύλλων^ ήτοι, όε- 

. Χίδων 344 έπί χάρτου ώρίότου

Περιέχει άπέναντι τού κειμένου 84. χρωματι
στούς χάρτας, ήτοι : . '·

44 μεγάλους, παρέχοντας σαφεστάτην ιδέαν τής 
άναγλύφου διαπλάσεως έκάστης χώρας.

2 τών συγκοινωνιών τής 'Ελλάδος καί Ευρώπης 
. παριστώντας έν λεπτομερεία τάς διά θαλάσσης καί 

διά σιδηροδρόμων συγκοινωνίας μετά σχετικού πί- 
νακος τών αποστάσεων κάί τών ναύλων άπό -μιας 
εύρωπαΐκής πόλεως είς άλλην;

I χάρτην τών .προϊόντων τής; Ελλάδος.
4 Χάρτην τής έκτάσέως, ήν κατέχουσιν αί διάφο

ροι φυλαί. ■ . .
Τάς πέντε άνθρωπίνους φυλάς μέ έίόχους χρω

ματισμούς.
4 χάρτην παριστώντα τά θαλάσσια ρεύματα.
1 όρεογραφικόν καί ύδρογραφικόν χάρτην τής 

Ελλάδος.
26 χάρτας παριστώντας τούς νομούς τής Ελ

λάδος,
1 χάρτην δισέλιδου τής ύδρογείου, παριστώντα 

τάς διά θαλάσσης, διά σιδηροδρόμων καί τηλεγρά
φων ονγκοίνωνίας.

4 χάρτην τού βορείου πόλου.
1 χάρτην τών έν Εύρώπη οίκούντων λαών.
4 χάρτην τής Μαρτινίκας
καί 34 χάρτας τών διαφόρων χωρών τής Εύρώ- 

πης καί λοιπών Ηπείρων μετά τών σιδηροδρομικών 
γραμμών,σημαιών καί στεμμάτων έκάστου κράτους.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΕ ΩΣΑΥΤΟΙ

57 καλλιτεχνικώτάτα εύμεγέθη σχήματα, δι’ ών 
τά μέγιστα διευκολύνεται ή άντίληψις τών διαφόρων 
έκ τής μαθηματικής καί φυσικής Γεωγραφίας ζη- 
τημά^ων·,'

40"καλλιτεχνικός εΙκόνας τών·διαφόρων άρχαίων 
μνημείων τής 'Ελλάδος. .

6 μεγάλους πίνακας παριστώντας τά διάφορα ζώα 
καί τήν χλωρίδα έκάστης ήπείρου.

6 έθνόγραφικούς πίνακας έμφαίνοντας τούς τύ
πους καί τάς ένδυμασίας τών λαών έκάστης’ΐέπείρου.

Τέλος είναι βιβλίου τερπνότατου, οιδακτικώ- 
τατον διά πάντα έμπορον καί φιλομαθή.

Εκαστον άντίτυπον τιμάται φρ. χρυσά 5. καί 
άποστέλλεται έπί συστάσει παντί προαποστέλλοντι 
τό τίμημα, χρυσόδετου φρ. 6.

Είς τούς έγγράφοντας 10 συνδρομητάς δίδεται 
δωρεάν ένάντίτυπον.

ΑΙ σύνδρομα! προπληρώνε ται.
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