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ΛΟΙ αίσθανόμεθα τούς άνέμους 
καί τούς έννοούμεν, διότι πολλά
κις ίσως καθίστανται πολύ ένο- 
χλητικοΐ είς ήμας κα’ι θά έποθοϋ 
μεν ίσως νά μή έγίνοντο. διά νά 
είμεθα ήσυχώτεροι. Καί δμως 
πάλιν πολλάκις αίσθανόμεθα άπα- 
ραίτητον τήν παρουσίαν αύτών 
καί μόλις αΐσθανθώμεν έν καιρώ 
θέρους μάλιστα, τήν εύεργετικω- 

τάτην έλαψράν πνοήν άνέμου, εύχαριστού- 
μεθα διά τήν τοιαύτην καλωσύνην. τρόπον 
τινά τής φύσεως, ήτις μας άνεκούφισεν όλί- 

γον τοϋ καύσωνος. 
Κα'ι θά ήτο καλόν, τή 
άληθεία,άν ήδύνατο ό 
άνθρωπος νά διατάσ- 
ση κατά βούλησιν τά 
φυσικά φαινόμενα και 
ουμφώνως πρός τάς 

ορέξεις του.’Επειδή όμως αΐ αίτίαι αύτών ά- 
νήκουσιν είς ετέρους παράγοντας διαφεύγον- 
ταςτήν κυριαρχίαν αύτοϋ.δια τούτο άπολαμ- 
δάνει ότέ μέν τών εύεργετικών των άποτε- 
λεσμάτων. ότέ δέ τών καταστρεπτικών, ϊνα 
πάντοτε εύρίσκηται είς διηνεκή αμφιβολίαν 
περί τοΰ άν πρέπη ή ού νά γίγνηται τούτο 
ή εκείνο. Ί ούτου ένεκα, ή έξήγηαις τών αί 
τιων τής παραγωγής καϊ έν γένει ή άφήγη- 
οις τών κατά τούς άνέμους δέν εΐνε άσκοπος.

Ανεμος, λοιπόν εΐνε στήλη άέρος όρι-
ίοντίως κινουμένη. Κυριωτέρα δέ αιτία τής
παραγωγής τών άνέμων εΐνε ή άνισος θερ
μοκρασία τών διαφόρων μερών τής άτμοσφαί-
ρας. Οταν δηλαδή δύο γειτνιάώουσαι χώ-
ραι έχουσιν άνισον θερμοκρασίαν, παράγεται

εΐς μέν τά κατώτερα στρώματα άνεμος πνέων 
άπό τής ψυχροτέρας εΐς τήν θερμστέραν ένώ 
είς τά άνώτερα στρώματα παράγεται τό αν
τίθετον ρεύμα. Τοΰτο δυνάμεθα νά παρατη- 
ρήσωμεν. άν θέσωμεν εΐς συγκοινωνίαν διά 
θύρας δύο δωμάτια άνίσους έχοντα θερμο
κρασίας. Άμέσως τότε θά σχηματισθή εν

ΣΖ. 2.

ρεύμα κατώτερον άπό τού ψυχρότερου πρός 
το θερμότεοον δωμάτιον καί εν άνώτερον έκ 
τοϋ θερμοτέρου πρός τό ψυχρότερον, οπερ 
δυνάμεθα νά ίδωμεν θέτοντες τρία άνημμένα 
κηρία, έν εΐς τό μέσον καϊ άνά έν άνω κσί 
κάτω τής θύρας, δτε ή μέν φλόξ τοϋ κάτω 
ρέπει έκ τοϋ ψυχροτέρου είς τό θερμότερου, 
τοϋ δέ άνω έκ τοϋ θερμοτέρου είς τό ψυχρό
τερον. τής τοϋ μεσαίου άκινήτου μενούσης.

Γούτο δέ γίνεται, διότι ό θερμότερος άήρ 
τείνει νά καταλάδη τά ύψηλότερα μέρη, σχη
ματικών ουτω κενόν, ό σπεύδει νά πλήρωσή ό 
ψυχρότερος άήρ, ό φερόμενος πάντοτε, ώς 
βαρύτερος, εΐς τά κατώτερα στρώματα. 'Ο
μοίως διαφορά τής ύγρομετρικής καταστάσεως 
δύο άεραμαζών παράγει τό αύτό άποτέλεσμα, 
διότι τά πεπληρωμένα υδρατμών στρώματα 
τοΰ άέρος εΐνε όλιγωτεοον πυκνά τοϋ ίηροΰ 
άέρος υπό τήν αυτήν άτμοσφαιρικήν θλϊψιν. 
Αιφνίδιοι οέ συμπυκνώσεις ύδρατμών παρά 
γουσι κενόν, δυνάμενον νά έπιφέρη σφοδρούς · 
άνέμους, ώς τοΰτο συμβαίνει εϊο τάς τρι - 
κυμίας. διότι τότε ό άήρ τών πλησιεστέοων
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μεοων εισορμά β,ιαίως εις τό κενόν έκεϊνο, 
όπου ή θλΐψις είνε μικρότερα

Ή διεύθυνσις τών ανέμων διακρίνεται 
άναλογως τοΰ σημείου τοϋ όρίζοντος, δθεν 
πνέουοι διά διαφόρων μέσων, ώε λ. χ δ·ά 
ταινίας έπιμήκους καί στενήε, στηριζομένης 
έπί κοντού, είε ύψηλόν μέρος. Εις δέ τούε 
μετεωρολογικούς σταθμούς γίνεται χρήσις 
τοΰ άνεμοδείκτου όστιε είνε σιδηρά κα - 
τακόρυφος ράβδος στρεφομένη έλευθέρωε περί 
τόν άέονά της καί έστηριγμένη εϊε τήν στέ
γην τοϋ σταθμού- εις τό άνω αύτής πέρας 
στηρίζονται δύο κατακόρυφα ελάσματα.έλα 
φρά έ£ άργιλλίου, σχηματίζοντα γωνίαν ό 
£εΤαν, ίσορροπούμενα δέ έκ τοϋ έτέρου μέ 
ρους διά βέλους, δπερ λαμβάνει πάντοτε τήν 
οιεύθυνσιν τού πνέοντας ανέμου

Οί κυριώτεροι άνε
μοι κατά τά ύπό τοϋ 
'Ελληνικού ναυτικού 
παραδεδεγμένα ονόμα
τα. εΐνε οί έέής :

Ό Βορράς, ό Βο
ρειοανατολικός η Και

,3 χίας (γραίγος). <5 Ανα
τολικός ή ' Απηλιιύιης, 

(Λεβάντ;:). ό Νοτιοανατολικός ?/ Εύρος (σ·.ρό- 
ζ.ος), <5 Νότος ( όσπρια ), ό Νοτιοδυτικός ij Αίι/·, 
(γνρμπη ). ό Αυτικός η Ζέφυρος (πονέντε;) καί 
ό Βορειοδυτικός η Σκίρων η Άργεστης (μαΐ
στρος! καί άλλοι συνδυασμοί τούτων.

Ή τ α χ ύ τ η ς τών άνέμων είνε διάφορος, 
ένεκα τοϋ όποιου ούτοι λαμβάνουσι διάφορα 
ονόματα Διακρίνομεν δέ τούε έίής :

Τόν ασθενή άνεμον, όταν ουτος έχει 
ταχύτητα 2 έως φ μέτρων κατά δευτερολε- 
πτον, τόν μέτριον. έχοντα ταχύτητα 6 
έως 8 μέτρων, τόν ισχυρόν μέ ταχύτητα 
ίο έως 12 μέτρων, τόν σφοδρόν ΐ2 έως 
ιγ μέτρων, θύελλαν, μέ ταχύτητα 2 0 έως 
3ο μέτρων κατά ι" καί λαίλαπα, όταν ή 
ταχύτηε είνε ύπερτέρα τών 3ο μέτρων κατά 
δευτερόλεπτον, οτε έκριζοϋνται δένδρα καί 
κτίρια καταπίπτουσι καί πολλαί καταστροφαΐ 
γίνονται. Μετρεϊται δέ ή ταχύτηε τών άνέ
μων δι ’ οργάνου καλουμένου, άνεμομέ- 
τ ο ο υ. ων τό μάλλον σύνηθεε εΐνε τό τοΰ Ρο- 
βινσώνοε. σχ. ι), δπερ άποτελεΐται έκ τεσ
σάρων κοίλων ημισφαιρίων α, ω’. ε, ε', προσ- 
κεκολλημένων είε τά άκρα τεσσάρων οριζον
τίων σιδηρών βραχιόνων ίσων, σχηματιζόν- 
των όρθας γωνίας καί κινητών περί τόν κατα- 
κορυφον άέονα Όταν Λοιπόν τό όργανον 
τούτο προσβληθή ύπό ρεύματος άέροε. τά 
κοίλα αύτοϋ ημισφαίρια τίθενται είς κίνησιν 
καί ό άέων λαμβάνει περιστροφικήν κίνησιν. 
τοσοϋτον ταχυτέραν, όσον μεγαλειτέρα εΐνε 

ή ταχύτηε τοϋ ανέμου. Έκ τού αριθμού δέ 
τών στροφών, άς ό άί,ων έκτελεϊ κατά ι", 
εύοίσκομεν τήν ταχύτητα τού άνέμου.

Ίδιάζοντα είδη άνέμων.

Οί ανωτέρω άνεμοι πνέουσιν ένεκεν τήε 
προγραφείσηε αίτίαε άκανονίστως ώε έπί τό 
πλεΐστον, μεταβάλλουσι δ ένίοτε διευθύν
σεις πολλάς άποτόμωε. ένεκεν παρεμπι- 
πτόντων αίτιων ώς λ. χ. ύψηλών όρεων, 
έκτεταμένων πεδιάδων κλπ. 'Ίπάρχουσιν δ- 
^ως καί είδη τινά άνέμων, άτινα έχουσι στα- 

εράν τήν αιτίαν αύτών πάντοτε, φέρουσιν 
ιδιαίτερα ονόματα καί δύναται έκαστος νά 
παρατήρηση ταύτα καί νά τά περιγράψη. 
Ούτως έχομεν

ιον Την αύραν Αί ακτίνες τού ήλιου 
πίπτουσι μέν έ£ ίσου είε τήν ί,ηράν καί τήν 
θάλασσαν άλλά θερμαίνουσι περισσότερόν 
τήν ϊηρσν, διότι τό έδαφος άπορροφά περισ- 
σοτέοαν θερμότητα του ϋδατος είε τό αύτο 
χρονικόν διάστημα. Επίσης τό ύδωρ δέχε
ται περισσοτέραν θερμοκρασίαν άπό τό έδα
φος. δπερ όλιγωτέραν θερμοκρασίαν δεχόμε- 
νον, πασαν περισσεύουσαν αποδίδει είς τόν 
αέρα Ένεκα τούτων ό ύπεράνω τήε θαλάσ
σης άήρ διατηρείται ψυχρότερος τού ύπεράνω 
τοΰ έοάφους άέρος, ένεκα δε τούτου συνή
θως πνέει έκ μικρός άποστάσεως άπό τής 
θαλάσσης άνεμος πρός τήν παραλίαν, τού 
όποιου ή ισχύς αύέάνει καί καθίσταται συν
ήθως μεγίστη περί τήν 2 ή 3 ώραν μ μ. 
Ο άνεμος ουτος λέγεται θαλασσία αύρα 

κοινώς έμβάτηε, λήγει δε μετά τήν δύσιν 
τού ήλιου.

Τά έναντία συμβαίνουσι κατά τήν νύκτα, 
τό έδαφος ψύχεται ταχύτερον, διότι ταχύ- 
τερ.ον άποδίδει τήν θερμοκρασίαν του. δπως 
τήν άπορροφά καί ταχύτερον, έν ω ή θά
λασσα ένεκα τής μεγαλειτέρας θερμοχωρητι
κότητας καί τήε έλάσσονος άφετικήε δυνα- 
μεωε συγκρατεϊ τήν θερμότητά της καί συνε
πώς διατηρεί θερμότερον τόν ύπεράνω αύ
τής άέοα, όστις άνερχόμενοε σχηματίζει κε
νόν, δπερ σπεύδει νά πληρώση ό έκ τήε έη- 
ράε ψυχρότερος άήρ καί οΰτω παράγεται έν 
καιρώ νυκτός ρεύμα έκ τής πλησίον έηράς 
πρός τήν θάλασσαν,καλούμενου άπόγειος 
αύρα.

2θν Τούς έτη αίας ανέμους. Ου- 
τοι πνέουσιν καθ ’ ώρισμένας έποχάς το, έτους 
κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν, οίοι είνε καί οί 
έν τώ Αίγαίω πελάγει πνέοντες βορειοανα
τολικοί άνεμοι καθ ' ολην τήν διάρκειαν τού 
θέρους μέχρι τού φθινοπώρου λεγόμενοι κοι
νώς μελτέμια. Αίτια τούτων είνε ή έίής:

Κατά τό θέρος ό ήλιος θερμαίνων τάς

έρημους τής 'Αφρικής καί ίδια τής Σαχάρας 
ύπερβολικώς διά τών καθέτως προσπιπτόντων 
ακτινών του καθιστά τόν άέρα θερμόν ένεκεν 
τοϋ όποιου ουτος διαστέλλεται καί ανέρχε
ται σχηματίζων ούτω κενόν, δπερ άήρ έκ τών 
μεσημβρινών χωρών τής Εύρώπης, ψυχρότε
ρος σπεύδει νά καταλάβη, παράγων ούτω 
τούς άνεμους τούτους Έν ώρα όμως χει- 
μώνος, οπότε αί ακτίνες πίπτουσι πλογίως 
έπί τών ερήμων καί συνεπώς δέν θερμαίνουσι 
ταύτας πολύ, οΐ άνεμοι ουτοι λήγουσι κατά 
τό φθινόπωρον καί άρχονται πάλιν τό θέρος.

Έτερον είδος έτηοίων άνέμων εΐνε οί 
μουσσώνες (monssons) πνέοντες είς τάς 
θαλάσσας τών ’Ινδιών. Αίτια τούτων εΐνε ή 
θέρμανσις τής πρός βορρδν τού ’Ινδικού 
ωκεανού μεγάλης ήπείρου τής ’Ασίας διότι 
ταύτης θερμαινόμενης κατά τό θέρος, ό ύπέρ 
αυτήν αήρ άραιοΰτ»ι. ούτω δέ σχηματίζεται 
κενόν, δπερ σπεύδει νά πληοώση hJA Μου- 
οσών, πνέων έκ τής θαλάσσης· άπό δέ τοϋ 
Οκτωβρίου μέχρι τού Μαρτίου, ψυχραινό

μενης τής έηράς καί πυκνουμένου τοϋ ύπε
ράνω ταύτης άέρος, πνέουσι οί ΒΑ Μουσ
σώνες. Ομοίως καί παρά τήν Γουινέαν ένε
κεν τής ανισου θερμανσεως τοΰ ύπεράνω τής 
ίηράς και τής θαλάσσης άνέμου πνέουσι δι
αρκώς ΝΔ άνεμοι.

"Ανεμοι άληγείς.

Καλούνται άνεμοι διηνεκείς ή άλήγεις, 
£Alizes. γερμ. Passalwinde) οί πνέοντες σχε- 
οόν καθ ολην τήν διάρκειαν τού έτους καί 
κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν περίπου. Στα- 
θερωτατοι τοιούτοι άνεμοι εΐνε οί πνέοντες 
εκατέρωθεν τού ισημερινού έπί δύο ζωνών 
κείμενων, εις πλάτος γεωγραφικόν ίο" έως 
υο” περίπου, πνέουσι δέ είς μέν τό βόρειον 
ήμισφαίριον βορειοανατολικώς, είς δέ τό νό
τιον νοτιοανατολικώς καί χωρίζονται οί δύο 
ουτοι άντίθετοι άνεμοι ύπό ζώνης γαλήνης, 
μεταβλητής εκτάσεως κατά τόπους καί έπο- 
χαε, καλουμένης ζ ώ ν η ς τ ή ς νηνεμία ς. 
ήτκ είναι είς τάς χώρας, ένθα αί άκτΐνες 
τοΰ ήλιου προσπίπτουσι καθέτως.

Αιτία τούτων πάλι ι, είναι ή άνισος θέρ 
μανσις τών οιαφόρων χωρών, ένεκα τής ο
ποίας προέρχεται διατάραέις τής άτμοσφαι- 
Ρ'κής ισορροπίας. Διά τής μείζονος. δηλαδή, 
θερμανσεως τών περί τόν ισημερινόν χωρών, 

αήρ, άραιοϋται καί παράγεται ρεύμα έκ 
τωνκατω πρός τά άνω (σχ. φ). Εκ τής 
αραιωσεως ταύτης, τά ανωτέρω στρώματα 

^ουν,αι καί ταύτα ώθοΰσι τά πληοιέοτερα 
αυτων^καί ούτω γεννώνται ρεύματα άνώ- 

ερα. εκ τοΰ ισημερινού πρός τούς πόλους.

Απ έναντίας δέ είς τά κατωτέρω στρώ
ματα παράγεται κενόν έκ τής άραιώσεως τής 
ατμόσφαιρας, δπερ σπεύδουσι να πληρώσωσι 
τά παραπλεύρως κείμενα άέρια στρώματα, 
ενεκεν τού όποιου παράγονται ρεύματα κα- 
τοτερα εν μεν τώ βορ. ήμιαφαιρίω άπό Βορ
ρά καί ετερον έν τώ νοτίω άπό Νότου πρός 
τόν ισημερινόν. Βεβαίως δέ, τοιαύτη θά ήτο 
κανονικώς ή τών ρευμάτων τούτων διεύθυνσις 
άν μή ή ήμερησία τής γής κίνησις περί τόν 

τιΊζ ^εν |ιετέοαλλε ταύτην. Επειδή, 
οηλαδή καί ή ατμόσφαιρα μετέχει τής έκ Δ 
πρός Α κινήσεως τής γής, τά μόρια τοΰ άέ
ρος κατερχομενα άπό τών πόλων πρός τόν 
ισημερινόν βαθμηδόν εισέρχονται είς κύκλους 
έχοντας μεγαλειτέραν ταχύτητα εκείνης, ήν 
ειχον πρότερον ένεκεν τοΰ όποιου ύστεροϋσι 
τηρ περιστροφής τής γής κατά τήν ταχύτητα 
καί λαμβάνουσι διεύθυνσιν ανατολικήν· συν
επώς τό πολικόν ρεύμα άποκτά πλέον τήν 
οιεύθυνσιν τής ουνισταμένης τών δύο τού
των διευθύνσεων, ήτοι πνέει κατά βορειο
ανατολικήν διεύθυνσιν τό τνΰ βορείου ημι
σφαιρίου πολικόν ρεύμα καί κατά νοτειοανα- 
πολικήν τό τοΰ νοτίου.

ι.

Διάτόν άντίθετον λόγον, έπειδή, δηλαδή. 
-. ά ανώτερα ισημερινό ρεύματα μεταβαίνου- 
σιν άπό μεγαλειτέρων κύκλων είς μικροτέ- 
ρους παρακλίνουσι καί λαμβάνουσι, τό μέν 
τοϋ Β ήιιισφαιρίου ΝΔ διεύθυνσιν, τό δέ τού 
Ν, ΒΔ.

Τά τέσσαρα λοιπόν ταϋτα ρεύματα, τά 
δύο δηλαδή άνώτερα ισημερινό καί τά δύο 
κατώτερα πολικά, πνέουσι κανονικώς καθ' 
ολην τήν διάρκειαν τού έτους μέχρι βορείου 
πλάτους 3ο μοιρών περίπου εκατέρωθεν τοϋ 
ισημερινού. Ένεκεν δέ τής όνίσου διανομής 
έηράς καί θαλάσσης καί άλλων αιτίων τά 
ρεύματα τροποποιούνται κατά τάς διευθύν-
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σεις καί ή ζώνη τής νηνεμίας μετατίθεται, 
ότέ μέν βορειότερον, τδ θέρος, ότέ δέ νοτιό- 
τερον. άναλόγως τής θέοεως τοΰ ήλίου.

Πέραν τοΰ πλάτους τών 3ο° τά ισημε
ρινό άνώτερα ρεύματα βυθιζόμενα, πνέουσι 
παρά τήν έπιφάνειαν τής γής εΐς μέν τδ Β. 
ημισφαίριο ν ΰς άνεμοι ΝΔ, είς δέ τδ Ν, ώς 
ΒΔ. ’Επειδή δέ οί έν τώ Β. ήμισφαιρίω ά
νεμοι έρχόμενοι άπδ χώρας θερ^άε εΐνε θερ
μοί καί ύγροί, προξενοΰσιν άφθονους βροχάς 
είς τά δυτικά παράλια τής Εύρώπης, καλού
μενοι όμδροφόρον ισημερινόν ρ ε ΰ - 
μ α, δπερ φθάνει 
καί είς τά δυτικά 
παράλια τής 'Ελ
λάδος, άτινα εί
ναι πολυομδρότε- 
ρα τών άνατολι- 
κών. Ένεκα δέ 
τήε άνω ρηθείσης 
μετατοπΐσεωε τήε 
ζώνης τήε νηνε
μίας, τδ ΝΔ όμ- 
δροφόρον ισημε
ρινόν ρεύμα με
τατοπίζεται καί έ
πι κρατεί παρ’ ή- 
μίν τδν Νοέμ
βριον.

Τήν κανονικήν 
διεύθυνσιν τών 
ρευμάτων δύναται 
τιε νά παρατηρή- 
ση είς μέρη τοΰ 
ωκεανού άνοικτά, 
δπου δέν ύπάρ
χουσι πλησίον με· 
ώς είπομεν, τροποποιήσεις είε τας ί 
σεις τούτων. ’u -;·'-··-ή ·""■'·«··'« _ 
μείζων περί τδν ισημερινόν, όσον δέ προδαί- 
νομεν είς τούε πόλους, τδ άκανόνιστον αύ - 
ξάνεται.

Κυκλώνες ί'ι Τυφώνες.
Ούτω καλούνται αί καταιγίδες τών τρο · 

πικών ζωνών, διακρινόμεναι τών συνήθων έκ 
τής μεγαλειτέρας αύτών έντάσεως καί έκ 
τής διπλής των κινήσεως. Ένώ δηλαδή οί 
συνήθεις άνεμοι προχωροΰσι κατ’ εύθεϊαν ή 
όλίγον κυρτήν γραμμήν οί κυκλώνες άφ’ένδς 
μέν περιστρέφονται περί κέντρον, άφ ' έτέρου 
δέ προβαίνουσι κατά κυρτήν τροχιάν. Ένώ 
δέ είς τό κέντρον τού τυφώνος, έχοντος δι
άμετρον ·/.]—■/, τοϋ μιλλίου επικρατεί νη
νεμία σχετική, είς τά πέριξ ή καταταοτρε- 
πτική καταιγίς μαίνεται άναπτύσσουσα με- 
γίοτην ίσχύν καί προξενούσα μεγίστας κατα- 

Σχ 

έπιφέοουσαι 
'·- οιευθύν 

. Ή δέ σχετική κανσνικότηί εΐνε

στροφάσ. Ή περιστροφική κίνησις των κυ
κλώνων έχει διεύθυνσιν έκ δεξιών μέν πρδς 
τ' αριστερά, πρδε Β τοϋ ισημερινού, άντιθέ 
τωε δέ πρόε Ν τούτου.

Ή τε διεύθυνσιε καί ταχύτηε τών ανέμων 
έξαρταται μεγάλωε έκ τήε ατμοσφαιρικής 
πιέσεως. Άν δέ προσδιοοίσωμεν τά βαρο
μετρικά ύψη διαφόρων τόπων,άνάγοντεε αύτά 
εΐς ύψη άπδ τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
θά άνεύρωμεν διάφορα ύψη εις τά διάφορα 
σημεία μιας χώρας, 
γραμμής τά σημεία, 

Άν δέ ένώσωμεν διά 
ένθα τά βαρομετρικά 

ύψη εΐνε τά αύτά 
κατά τήν αύτήν 
ώραν,λαμόάνομεν 
συνήθως καμπύ
λος κλειστάς. κα- 
λουμένας ισοβα
ρείς καμπύ
λος. Καί ότέ μέν 
είνε μικροτέρα μέν 
εΐς τδ κέντρον 
μεγαλειτέρα δέεις 
τά πέριξ, καί τότε 
έχομεν τδ κύ
κλω ν ι κ δ ν 
στ η μ α (σχήμα 
31, ότέ δέ μεγα- 
λειτέραείςτδ κέν 
τρον καί μικροτέ- 
ρα είς τήν περί 
φέρειαν, οτε έχο 
μεν τδ ά ν τ ι κ υ 
κλωνικδν σύ
στημα (σχήμα 
2). Έκ τήε τοι-

εχομεν 
κ λ ω ν ο υ-

αύτης δέ καταστάσεως παράγεται άνεμος έκ 
τής περιφέρειας πρδς τδ κέντρον είε τδ κυ- 
κλωνικδν καί έκτου κέντρου πρδς τήν περί- 
φέρειαν είς τδ άντικυκλωνικόν, σπειροειδώς, 
ένεκεν τής περιστροφικής κινήσεως τής γήε.

★

Καθ' ά μέχρι τοΰδε ειπομεν, πλειστα φαι
νόμενα έξαρτώνται έκ τήε διευθύνσεωε καί 
τής ταχύτητος των ανέμων, ώς ή βαρομε
τρική θλίψις, αί βροχαι καί έν γένει δ καιρός’ 
τά ψυχρά λ. χ. πολικά ρεύματα αύξάνουσι 
τήν θλϊψιν. ένώ τά θερμά [σημερινά έλατ- 
τοΰσιν αύτήν. 'Ομοίως τά θερμά ρεύματα 
εΐνε πλήρη άδρατμών, οίτινες καταπίπτουσιν 
ώς βροχή ή χιών, δταν φθάσωσι ταΰτα είε 
ψυχοοτέρας χώρας. Έκ τών συνδυασμών δέ 
τούτων σήμερον οΐ μετεωρολόγοι προσπαθοϋσι 
νά έξεύρωσι ποιάν τινα κανονικήν διαδοχήν 
τών φαινομένων τούτων καί τήν πρόροησιν 
τοΰ καιρού, ήτις ένίοτε επιτυγχάνει- θά ήτο 

δε κάπως εύκολος ή εξεύρεσις μιάς συνεχούς 
διαδοχής φαινομένων, άν τά άρχικά αίτια 
των άνέμων δέν έτροποποιοΰντο ύπό διαφό
ρων τοπικών καί παρεμπιπτόντων αιτίων.

*
_ Αί διάφοροι τών άνέμων φάσεις, αί τε 

εύνοϊκαί καί αί καταστρεπτικά!, διήγειρον 
πάντοτε τήν προσοχήν τού άνθρώπου απδ 
τών άρχαιοτάτων χρόνων, ή δέ έλληνική 
μυθολογία, εν η πάντα τά φυσικά φαινόμενα 
έν θαυμασίαις περιγράφονται άλληγορίαις δέν 
ήδύνατο νά ύστερήση καί είς τήν άπεικό- 
νισιν τών κατά τούς άνέμους φαινομένων. 
Οΰτω, λοιπόν, εύρίσκομεν έν αύτή τάς ποο- 
σωποποιησεις τών κανονικών άνέμων, ώς όν- 
των,. άνθρωπίνην έχόντων μορφήν. Ό Βορέας 
και ό Νοτος, ό Εύρος καί ό Ζέφυρος εΐνε 
τέκνα τής Ηοΰς κσί τοΰ Άστραίου ( τοΰ άστε- 
ροεντος ουρανού) ύπερέχει δ ’αύτών ό ορμη
τικός καί ισχυρότερος πάντων Βορέας, είκο- 
νιζόμενος ώς μεγαλόσωμος, εύρωστος, φέρων 
επί τών ώμων του πτέρυγας, σύμδολον τής 
όρμητικοτητος του- οί υίο! αύτού νικώσι τάς 
Αρπυίας, δηλαδή, ό Βορράς άντιτίθεται δέ 

κατά τών άνέμων τών άμαυρούντων τόν ού- 
ρανον. Οι οε λοιποί, είνε προσωποποιήσεις τών 
Μεσημβρινών, Άνανολικών καί Δυτικών ά
νέμων, yot άνεμοι ήρεμοι κα! πράοι. Ό Ζέ
φυρος εινε ό έλαφρδς άνεμος ό δροσίζων τά 
Ηλυσια πεοία. αύξάνων τήν βλάστησιν, κλπ. 

, Προς τους κανονικούς τούτους άνέμους 
άντίκεινται οί τρικυμιώδεις άνεμοι πρόσωπό- 
ποιούμενοι, διά τού Τυφάωνος ή Τυφωέως, ο- 
οτις ητο τέρας διαφιλονικήσαν τήν βασιλείαν 
τού Ούρανοϋ, πρδς τδν Δία. Έγεννήθη έκ 
μονής τής Ηρας, άνευ τοϋ Διός, δπερ ση
μαίνει, οτι είνε προϊόν τής άτμοσφαιρικής 
αταξίας. Έκ τοΰ Γυφωέως προέρχονται οί 
υγροί καί τρικυμιώδεις άνεμοι, τδ έν ώρα 
τρικυμίας σκότος, διότι ούτος μετά τής Ε
λένης (θυελλώδους νέφους) μιγνύμενος πα
ράγει τήν "Υδραν, (τδ ύετώδες νέφος) καί 
τους κύνας, Όρθρον καί Κέρβεοον, συμβολί
ζοντας τά σκότη.

Είνε δέ φοβερόν τέρας : 

τ’ ·................................ έκ δέ οί ώμων
ήν εκατόν κεφαλαί οφιος, δεινοίο δράκοντας 
γλωσσησι δνοφερήσι λελιχμότες, εκ δέ οί 
Α , [οσσων
εοπεσιης κεφαλήσι ν ύπ 'δφρύσι πϋο άμάρυσσε.

t Θαογ. 826).
Τ'*10 τέκνα του επιφερουσι μεγάλας κατα- 

οτροφάς είς τε τήν ξηράν καί τήν θάλασσαν 
και εν γένει, αύτός τε καί τά τέκνα του εΐνε 
προσωποποιήσεις τής λαίλαπος, τών καταιγί

δων καί τών καταστρεπτικών τρικυμιών. Σύ ■ 
ζυγός αύτοϋ εΐνε ή Έχιδνα, τδ μελανόν νέφος 
τής καταιγίδας καί σύντροφος τής λαίλαπος. 
Θυγάτηρ^ αύτών, ταύτά συμβολίζουσα, εΐνε 
τό-φοβερδν τέρας Χίμαιρα, τό μέν άνω μέρος 
τού σώματος εχουσα λέοντος, τό μεσαΐον αί- 
γός, κα! τδ κάτω δράκοντας. Έπίσης τέκνα 
αύτοϋ φέρονται αί Άρπυιαι, ήτοι αΐ αρ
παγές, αΐτινες τδ πάν καταστρέφουσι καί 
συναρπάζουσι κατά τήν δαιμονίαν τής καΤαι- 
γίδος ένέργειαν.

'Υπδ έτέραν μορφήν ό Τυφωεύς καί ή οί- 
κογενεια του άπεικονίζουσι τά ηφαιστειώδη 
φαινόμενα καί τάς ηφαιστειώδεις έκρήξεις, 
κατοικοΰσι τά σπήλαια κα! έγκατα τής γής 
όπλοτατον τέκε παίδα Τυφωέα Γαία πελώρη 
Τάρταρον εν φιλότητι διά χρυσέην Άφρο- 

(δίτην.
821).

Εν γένει οε ή Ελληνική φαντασία δέν 
άφήκε τά θαυμάσια τής φύσεως άπαρατήρητα 
άλλά πάντα έξηρεύνησε κα! διετύπωσε ύπδ 
μορφήν μύθων.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Σ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ 
τών φυοιχ. έπιστημών

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ ΗΛΙΟΥ

11 προαηγελΟεϊσα εορτή τοΰ Ήλίου έτελέσθη έν 
Παρισίοίς τήν νύκτα τής προπαρελΟούσης Τετάρτης 
9)22 Ιουνίου, συντελέσαντος είς εξαρσιν τής πανηγύ- 
ρεως, τοϋ έπικρατήσαντος θαυμάσιου καιρού καί τής 
παρουσίας τή; λ,εληνη;. 1.1 εορτή έγένετο έπί τοϋ ύψους 
τοϋ πύργου ’’Αϊφφελ, οιήρκεσε δέ μέχρι τής 2 1)2 ώ
ρας μετά το μεσονύκτιον, δτε ό όρίζων ήρξατο φωτιζό
μενος έξ_'Ανατολών καί αγγέλων τήν έπικειμένην 
ελευσιν τής ήμέοας. Ό πύργος τοΰ "Αϊφφελ ήτο έξω- 
ραϊσμένος St άνθέων κα! ηλεκτρικών λαμπτήρων. Έν 
πρώτοι; παρετέθη εΐς τοϋ; προσκεκλημένους έν μια 
των αιθουσών τοϋ πύργου Αϊφφελ, μέγα δεϊπνον ύπό 
τήν προεορείαν τοϋ κ. Ζάνσεν, εΐ;'ο παρέστησαν ύ 
πρίγκηψ Ρολάνδος Βονοπάρτης, οΐ κ. κ. Αϊφφελ, 
Λεβύ, Ποαγκαρέ Φλαμμαριών καί άλλα πρόσωπα 
οιαπρέποντα έν τοΐς γράμμασι καϊ έν ταϊς έπιστήμαι;.

Ι ή 9, ωρα κα·. 28 δευτερόλεπτα κανονιοβολισμός 
ριφΟείς έκ τοϋ ύψους τοϋ Πύργου άνήγγειλεν, δτι 6 ή- 
Αος εύρίσκεται έν τώ ήλιοστασίω καί ότι τό πρός 
τιμήν αύτοϋ δοθέν γεύμα έπερατοΰτο. Οί προσκεκλη
μένοι μετέβησκν τότε εις τήν θεατρικήν αίθουσαν 
τοΰ Πύργου, 'ένθα εμελλον νά γίνωσι διαλέξεις πεοΐ 
του μεγάλου και ζωοποιού άστρου, ού τήν δύνααιν 
Χ?1 'α ^Ρϊδτ^-ώτατα έπί τή; γής προσόντα έώρτάζε 
τή εσπέρα εκείνη ή 'Αστρονομική Εταιρεία τών Πα
ρισίων.

Μετά λέξεις τινάς τοΰ κ. Ζανσέν προσαγορεύσαντος 
του; προσελθόντας σοφούς διά τοΰ «ώς ευ παρέστητε» 
ό διαπρεπή; αστρονόμος κ. Κάμιλλο; Φλαμμαριών, 
λαβών τόν λόγον, απήγγειλε τόν πανηγυρικόν τοΰ ή
λιου εξ ου άποσπώμεν τά έπόαενα.

«Κατά τήν ώραν ταύτην—είπεν ό εμβριθής καί 
γλαφυρώτατος έπιστήμων—31 Ιουνίου, 9ην ώρα τής 
έσπερα;, ο Ηλιος εξίκετο ει; τό άνώτατον σημεϊον
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Κ Ω Ν Σ Τ. ΜΑΝΙΑΚΗΣ

Αττειααγγελεΰς Άρείον Πάγον. ΙΙρόεόρος κλειστών Ιϋνι 
κώι· ίπιτροπτΰν πρός ονλλογην Ιράνων, οστις ίσχάτως 
μετά τοΰ κ. -Υ. ' Πλιοπούλον κατάρτισε τό «ΙΙαννλλή 
νιον Έ&νικύν Λεύκωμα» ί·πιρ τοΰ Παναγίου 7<ί</οΐ'.

της ορατή; αύτοϋ τροχιάς. Είνε ή μεγαλειτέρα ήμέ- 
οα τοϋ έτους και ή βραχύτερα δια τά μέρη ήμών».

Ό κ Φλαμμαριών επραγματεύθη είτα τήν ιστορίαν 
τοϋ Ήλιου διά μέσου τών αιώνων, μεθ' ο είπε τά 
έξης,:

« Οπως μεταβώμεν έντεϋθεν εις τδν Ήλιον, απαι
τείται ή κατασκευή γεφύρας. άποτελουμένν,ς έξ II, 
640 γεών παρατεταγμένων. "Οπως οιανύση τήνά-.ό- 
στασιν ταύτην αμαξοστοιχία ταχεία μετά τή; διαρ
κούς ταχύτητας 60 χιλιομέτρων καθ ώραν, Οά κατη- 
νάλισκε 148 εκατομμύρια λεπτών τή; ώρας, τουτε- 
στιν 103,472 ήμέρας, ήτοι 283 έτη. Λαμδανομένου 
ύπ’ οψει τοϋ μέσου όρου τής διάρκειας τοϋ ήμετέρου 
βίου, ή εϊς τόν ήλιον αποστολή αΰτη Οά εφθανεν εις 
τόν πρός ον όρον κατα τήν έοδόμην γενεάν, μόλις δέ 
ή δέκατη τέταρτη γενεά Οά έπανηρχετο ει; τήν γήν, 
ίνα άφηγηΟή ήμϊν τί ό τρισέγγονο; τοϋ προππάπου 
του ειδεν έν τώ Ήλιο).

Έάν ήδυνάμεΟα να έπεκτείνωμεν τόν βραχίονα τόσω 
μακράν, ώστε νά δυνηΟή ούτος νά έγγίση τόν 1 Ιλιον 

ζαί καή έκ τή; φλογός αύτοϋ, επειδή 
πάσα μεταβίβασες νευρική; τίνος σι-Θη
σέως γίνεται με-ά ταχύτητα; 28 μέ
τρων κατά δευτερόλεπτου, Οά αϊσΟαν- 
Οώμεν τδ έγκαυμα τών δακτύλων ημών 
μετά παρέλευσιν εκατόν εξήκοντα καϊ 
έπτά έτών I Σφαίρα τηλεβόλου έκτοξευ- 
Οεϊσα μετά ταχύτητα; 500 μέτρων κατά 
δευτερόλεπτου καί διατηρούσα ομοιό
μορφον τήν ταχύτητα ταύτην μέχρι τέ
λους, Οά έφΟανεν είς τόν ‘Ήλιον μετά 
παρέλευσιν δέκα όλων έτών !

Άναμιμνήσκω ύυ,ϊν, Κύριιι, τας περί 
άποστάσεω; τοϋ Ήλιου πληροφορίας 
ταύτας, όπω; άναπαραστήσωμεν έφ ό
σον ένεστιν ήμϊν τήν τρομερόν δύναμιν 
τοΰ άστρου τούτου. Καί όμως έκ τή; 
άποστάσεω; ταύτης τών 149 έκατομ- 
μυρίιον χιλιομέτρων, ή κολοσσιαία εκεί
νη σφαίρα, ή κατά έν εκατομμύριου δια
κόσια; έβδομήκοντα έννέα χιλιάδας φο
ράς βαρύτερα υποστηρίζει ημάς, ποιούσα 
νά στρεφώνεΟα περί αυτήν, ώς λίθος 
περί σφενδόνην, μετά ταχύτητος 106, 
000 χιλιομέτρων καθ' ώραν, 2,54 1.000 
χιλιομέτρων καθ' ήμέραν!"

Ενθουσιώδεις άνευφημίαι 'χαιρέτι
σαν τούς φοβερούς εκείνου; αριθμούς. 
Ήτον ό θρίαμβος τής έπιστήμης, ή ά- 
ποθέωσι; τών ανακαλύψεων αυτής.

Ό κ. Φλαμμαριών έπαναλαυών τόν 
λόγον, έπειπεν :

■■Έάν θελήσωμεν νά σχημα-ίσωμεν 
ιδέαν περί τής ηλιακής ε·.εργείας, (ά 
είπωμεν, ότι ή έκ τοΰ Ήλιον έκπεμ- 
πομένη Οερμότης ανά πάν δευτερόλε
πτό·/ είνε ίση πρός εκείνην, ήν 0ά έξ- 
ήγ-ν ή καϋσις ένδεκα τετράκις εκατομ
μυρίων, έξακοσίων χιλιάδων έκατομμ. 
τόννων γαιάνθρακος κζιομένου όμοΰ.ΊΙ 
αύτή Οερμότης 0ά έιτέφερε τόν καθ’ 
ώραν βρασμόν δύο τρισεκατομμυρίων εν- 
νεακοσίων δισεκατομμυρίων τετραγωνι
κών χιλιομέτρων ϋδατος,εν καταστασει 
πάγου ευρισκομένου πρό τοΰ βρασμού.

Προσπαθήσωμεν νά έννοήσωμεν τό 
μυστήριον’ άν προσπαΟήση ό μύρμης 
νά καταπίη τόν Ωκεανόν».

Τόν λόγον τοϋ μεγάλου αστρονόμου 
έχαιρέτισαν οί πα-ΐστάμενοι μετ’ απε

ρίγραπτου ενθουσιασμού καί έκτιμήσεως πρό; τόν 
βαθΰν μύστην τής αστρονομικής έπιστήμης. Μετά τόν 
λόγον τοϋ κ. Φλαμμαριών έξοχοι άοιδοΐ καί μουσικοί 
έξετέλεσαν μικράν συναυλίαν, μεθ' ό ό καμπανίτης 
ερρευσε δαψικώς, πρό; τιμήν τοΰ μεγάλου καί ζεισω- 
ρου άστρου, ένώ οί τολμηρότεροι άναβάντες διά τοΰ 
ανελκυστήρας εϊς τόν έπί τή; κο-.··φή; τοϋ Πϋογου ε
ξώστη·.. έχαιρέτισαν τάς πρώτα, ακτίνα; τοΰ ορθρου.

Π- Σ·

— Θέλεις νά ήσαι πτωχός;
— "Εσο τίμιος, ακέραιο;, ευσυνείδητο; και πλή

ρωνε μέχρι λεπτού τα χρέη σου.

— Θελεις να ησαι ισχυρός ;
— Δείκνυε την πυγμήν σου

— Θέλει; ν’ αποθάνης ;
— Ζήλευε τόν πλησίον σου.

Ή λέξ'.ς νυκταλωπία εινε σύνθετος έκ τής λέ- 
ξεως νύξ καί αλωπία ή άλωψ’ ή δέ λέξις άλωψ 
παράγεται έκ τοϋ άλάω, όπερ πάλιν ε’νε σύν
θετον έκ τοϋ στερητικού α καί τοΰ λάω, οπερ ση
μαίνει βλέπω. Όθιν άλάω σημαίνει δέν βλέπω’ 
έκ τοϋ ρήματος τούτου παράγεται ή λέξις άλάωψ 
ή άλωψ, ήτις μετά τής λέςεως νύξ, αποτελεί τάς 
λέξεις νυκτάλωψ καί νυκταλωπία, σημαινοϋσας τον 
μή βλέποντα κατά τήν νύκτα.

Πράγυ.αί δέ υπάρχει τοιοΰτον πάθος, καθ’ ο ό 
πασχών τήν μεν ημέραν βλέπει, ένώ κατά τήν 
νύκτα δέν βλέπει. Υπάρχει όμως καί τδ αντίθετον 
τούτου πάθημα, καθ' ό τήν ημέραν δ πάσχων δέν 
βλέπει, ένώ τήν νύκτα βλέπει. Ό δέ Γαληνός καί 
πολλοί τούτου μεταγενέστεροι καί διά τήν δευτέραν 
ταύτην περίπτωσιν μεταχειρίζονται τήν λέξιν νυ- 
κτάλωψ-νυκ.ταλωπ·’α, δικαιολογούμενοι οτι ή λέξις 
αΰτη παράγεται έκ τοϋ νύξ καί ά'-ώπηξ, διότι ή 
άλώπηξ βλέπει καλλίτερον τήν νύκτα’ τδ τοιοΰτον 
όμως εινε αίασιμον. διότι νυκταλωπεκία καί ούχί 
νυκταλωπία έδει ή ασθένεια νά όνομάζηται έν τοι- 
αϋτη περιπτώσει.

Καθορίζοντες λοιπδν τάς άσθ-νείας ταύτας. πρέ
πει τδ μέν πάθος τοϋ μή βλέπειν τήν νύκτα νά 
δια/ρίνωμεν διά τής λέξεως νυκταλωπία, τδ 
os μή βλέπειν τήν ήμέραν ή μάλλον τδ βλέπειν 
τήν νύκτα, διά τής λέςεως νυκτοπία.

Αΐ δύο αύται αντίθετοι ασθένεια·, ε’νε γνωστά’: 
από τής άρχαιότητος. Καί νυκταλωπίας μέν έπι- 
«•ψβάσης, ό πάσχων, ένώ τήν ημέραν βλέπει κα
λώς, δύοντος τοϋ ήλιου δέν βλέπει καλώς, νυκτό
βιας δ'έπ-λθούσης δ πάσχων κατά μέν τήν ήμέραν 
ϊίν βλέπει, έ·ώ άμα τής νυκτδς έπερχομένης, άρ- 
χτται βλέπων, έν πλήρει δέ νυκτί βλέπει καλώς.

Εις τήν πρώτην τών άσθ,νειών τούτων ό πάσχων 
έχε: τούς οφθαλμούς τήν νύκτα άνοικτούς καί τήν 
κόρην δι-σταλμένην, άλλ' ούδέν βλέπει. Κατά 
την έτέραν δέ. ό πασχών έχει τήν ήμέραν τήν κό
ρην συνεσταλμένη·/ ναι μή άνεχωμένην τδ ζωηρόν 
φως του ήλιου’δια τοϋτο καί τα βλέφαρα συμμύουσ: 
*αι κ.αμμύουσιν ίνα μή εισέρχεται πολύ φώς -ίς 
τους οφθαλμούς. Εάν όμως ή κόρη τών οφθαλμών 

,~0^ διεσταλμένη τήν ήμέραν, ένεκα βλάβης 
τής ίριδος, ή ένεκεν έγχειρήσεώς τίνος, τότε έτι 
μάλλον ιό φώς τοΰ ήλιου δέν ε’νε ανεκτόν, καί τά 
βλε; tpa συγκλείουσιν ΐσχυρότερον, τήν δέ νύκτα 
“νοιγουσιν.

. Αμφότερα τά παθήματα ταύτα έχουσιν άγνω- 
’’°ν, Ίροελευσιν’ τινές άποδίδουσ: ταΰτα είς βλά- 
ήν οργαν.κήν τοΰ φακού ή τοΰ κρυστα/.λοειδοϋς ή 
, τής αίσθητικότητος τοΰ οπτικού νεύρου,άλλ ’ 

ουδεν τούτων ε’·<= τδ αίτιον, διότι θεραπεύονται, ώς 
*·»τωτερω θα εϊδωμεν, ταχέως, έξ ού φαίνεται, ότι 
πΡ°·?Χεια! 5’κ νευροπάθειάς άγνωστου φύσεως.

Α·. ασθένεια·, αύται εινε σποραδικά· καί έπιδη 
Jwi. Έν έτε: 1831. έν τώ ορφανοτροφείο) τής 

6”!συμίή επιδημία νυκταλωπεκία;, 
l-Ρ'ΐθοχυφλιας κοινώς) είς τοιοΰτον βαθμόν, ώσιε 
πε'τήκοντα καί πλέον ειχον προσβληθή. Τόσην δ’

έντασιν είχεν ή ασθένεια, ώστε ουδέ τδ πρδ τών 
οφθαλμών αύτών φερόμενον φώς δέν έβλεπον. Οί 
ιατροί είς ούδέν ήσύν,αντο να φανώσιν ωφέλιμοι διά 
τής έπιστήμης αύτών. Γραία δέ τις, μαθοΰσα τάς 
τοΰ ίατρ ΰ προσπαθ ίας, γελάσασα, είπε να φάγωσι 
μανρον ή αρ έψημένον έπί άνθράκων' τούτου γενο- 
μέ·ου την έτιμένην νύκτα ή νόσος έξηφανίσθη.

‘Η δια τ.ΰ ήπατος θεραπεία ήν γνωστή καί παρ' 
“γΖϊ:0 ?> ειόιι ό Δ οσκορίδης λέρει καθαρώς «τή 
νυιταλαπίη ήπασ οπτόν». 'Επίσης ό αύτδς αρ
χαίος ιατρός συμβτυλεύτι καί έπαλοιφήν τών βλε
φάρων δ·.' αίμι-.ος τρυγώνος, φάσσης, περιστεράς, 
πέρδικος. τράγου ή άγριας αίγός. Έπίσης θερα
πεύεται διά τής ένσταλάςεως έντδς οφθαλμών όπου 
έκρεύ-αντος έκ τής όπτήσ ως ήπατος αίγείου' 
έπίσης ώφελοΰσι κ>: οί έκ -.ής όπτήσεως ταύτης 
αναπτυσσόμενοι άτμοί. Προσέτι, ώς καί προηγου- 
μέ<ω; είπομ:/, συντελεστικώ τατον εινε τδ αϊγειον 
ήτα:, τρωγώμενον οπτόν.

Ώστε ή τής γραίας συμβουλή έν Αίγίνη, ήν 
ταύτη γνωστή έκ τών παλαιών προγονικών παρα
δοτέων. κάπως όμως διεστραμμένη καί άτελής, 
καθ’ ό διελθοΰσζ διά τοΰ ζοφερού καί είς τάς μα
γείας άρεσ-.ομέ·.ο- μεσαίωνος, διότι ή γραία αύτο- 
λεςεί είχ-ν εί'πη, «να φάγωσι μαΰρο σηκώτι, άφοΰ 
τδ -σιμπήσωσιν αί όρνιθες καί τδ ψήσουν είς τα 
κάρβουνά». 11 γραία λοιπόν προσέθηκε καί τάς 
αναγκαίας κατ’ αύτήν γοητείας, διατάξασα τδ τσί
μπημα τών ορνίθων, άγνοοΰσα όμως, ϊνα εύκρινώς 
συμβουλεύσω, ήπαρ α ϊ γ ε ι ο ν.

Άρα γε όμως δέν εινε δυνατή ή ένίσχυσις τής 
όράσεως τών μυώπων καί έν γίνει τών άσθενών 
τήν ορασιν έχόντων ; Διότι εινε πασιφανές, οτι ή 
βρώσις τοΰ αίγείου ήπατος εχει τήν ιδιότητα του 
ένισχύ.ιν τήν όρασιν. Οί δέ άρχαίοι έθεώρουν, ότι 
είς τοϋτο συντελεί καί ή βρώσις τοΰ κρίθινου άρτου, 
ένώ οί νεώτ-ροι θεωροΰσ·. τοιοΰτον τδν καφφέν.

ΚΎΜΑΤΑ

Κύματα πελάγια τδνα ιιέ τάλλο τυό φριχτό 
βογγάνε άπό μακρυά άγριεμμένα 

χτυπούνε απάνω στά βράχια άφριομένα 
καί σκάζουνε μέ κρότο καταχθόνιο, δυνατό.

'Αγέρα; άπ' τδ πέλαγος τά δυναμόνει 
καί χύνει ένα ενα στής στεργιάς κάθε μεριά, 

δ χιονιά; ποϋ πέτραι; καί δένδρα όερριζόνει 
καί τούρανοΰτά σύγνεφα καί ή μαύρη καταχνιά.

Θαλασσοποΰλι άγροικιέται τρομαγμένο 
τριγύρω στά χιδάδια καί στά φύκια νά πετδ 

κα| ή Θάλασσα άφ’ τό σπλάχνο τη; τό χιμασμένο 
χορτάρια σαπισμένα καί ναυάγια £ερνά.

Κοράσι ταίειδιάρικο κατρακυλάει 
ιιέσ τήν άνεμοζάλη μέ βιχμένα τά πανιά.

Τ’ Άϊ-Νικόλα ή χάρι τό κυβερνάει
καί σώζεται δαρμένο στή; £ηρά; τήν αγκαλιά.

Tijvo; ΜΟ.των Βιτ*λης
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ΙΙρύχειρος ώρολογοστίτης.

Βεβαίως δέν άίιοΰμεν, δτι δ κατωτέρω ώρολογο- 
στάτης εΐνε τοιαύτης κατασκευής, ώστε νά έχη σο
βαρός άίιώσεις μεταξύ τών άλλων πρδς τούτο 
σκευών έν τούτοις Θέλει σάς απασχολήσει ανι
αρός τιναε στιγμάς τοϋ χειμώνος, ϊί.ε μετ’ εύχα- 
ριστήσεωε Θέλετε οϋτω διέλθει.

Λάβετε λοιπδν τεμάχιον καλάμου δέκα δακτύ
λων περίπου καί έξ πυρεία’ έκ τούτων τρία κάμ
πτετε ολίγον τι άπδ τήε μιας άκρας καί τοποθε
τείτε είε τδ έν στόμιον τοϋ καλάμου σαε, οϋτωε 
ώστε νά σχηματιοθή τρίπουε. έφ' ού νά "σταται δ 
κάλαμοε’ τά δ’ έτερο τρία κάμπτετε είε δύο ανά
λογα μέρη καί τά τοποθετείτε είε τήν έτέραν οπήν 
τοϋ καλάμου,ώστε νά ϊστανται στερεώς,βαστάζοντα 
τεμάχιον κηρίου. Ήδη κάμψατε μίαν φουρκέταν, 
ώστε ν’άποτελεοθή είδος τι αγκίστρου, καί δπερ 
έφαρμόζετε έπί τοϋ επάνω άκρου τοϋ καλάμου.

Ό ώρολογοστάτης σας εΐνε έτοιμος, άν δέ κρε- 
μάσητε τδ ώρολόγιδν σαε άπδ τοϋ αγκίστρου, εύ- 
χαρίστωε Θά ίδητε, δτι οέν θέλει καταρρεύσει ή συ
σκευή σαε.

KIA ITO ΖΥΜΒ07ΑΗ 8SASTDTS
Τό Τρώγειν κατά τό θέρος.

Έν καιρψ θέρους πρέπει νά προσέχωμεν περισ
σότερον είε τό ζήτημα τούτο, διότι ή λειτουργία 
τήε πέψεως δέν εΐνε τόσον ένεργητική, δσον κατά 
τόν χειμώνα. Πρέπει ν' άποφεύγωμεν τά κρέατα 
καί πρό πάντων τά παχέα, έν γένει δέ νά τρώ*  
γωμεν όλίγον καί νά πίνωμεν πολύ ύδωρ. Τδ τρώ- 
γειν έν ειδοε φαγητού έπιφέρει ίσχνότητα ή δυσ
κοιλιότητα, ένώ ή ποικίλη τροφή πάχυνσιν.

Ή ολιγοφαγία καί δ πολύς κόπος πορέχουσιν α
ποτελέσματα εύνοϊκά διά τήνύγιεινήν.

•Ο Ιατρός σας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙροφύλαξις Χοιρόμηρίων.

Ό ακόλουθος τρόπος προς προφύλαξιν χαί διατήρη- 
σιν τών χοιρομ,ηοίων είνε καί πολύ άπλοΰς καί απο
τελεσματικός.

Άφοΰ τά χοιρορήρια μείνωσι δεκαεπτά ημέρας εν
τός τοϋ άλατος, λαμβάνετε έν κιβώτιου,έν ω δέον νά. 
περιλαμβάνωνται τέσσαρα χο-.ρου.ήρια' έκαστον τού
των περιτυλίσσομεν εντός αχυρίνου ύφασματος χαί τά. 
τοποΟετοΰμεν έν τώ χιβωτίω θέτοντες μεταξύ άλλήλων 
άλλα ά,/ύρινα πλέγματα καί έν γένει πληροΰντες διό. 
τοιούτων πλεγμάτων πάν κενόν μέρος τοΰ κιβωτίου.

Είτα τοποθετείτε τό χιβώτιον εις μέρος ξηρόν, 
χαί μή προαβαλλόμενον ύπό τών επιβλαβών ζώων 
χαί δή τών ποντικών. Οϋτω τά /οιρομήρια διατηρούν
ται επί πολύ, μή αλλοιουμένης τής γεύσεως αυτών.

Σιρόπιον Χαμαιχεράσων (φραουλών).

Ζυγίσατε 5 /ιλιόγγραμμα φράουλας ώριμου καί θλί
ψατε ταύτας έν τινι ίγδίω καθαρώ(εκ πορσελάνης ώς 
τά τών οαρμακοποιών, ή τουλάχιστον έν λεκάνη) διά 
ίγδιοχειρίδος ξύλινης καθαρά:, όέσατέ τας κατόπιν έν 
πλατυστόμ.ψ φιάλη καί κλείσατε ταύτην διά βάμβα- 
κος καί αφήσατε να άναβράσωσιν "Οταν ό οινώδης 
αναβρασμός περατωθή, προσθέσατε 100 γραμμάρια 
οινοπνεύματος καλής ποιότητος καί 1 ,50·· γραμμάρια 
ϋδατος απεσταγμένου καί είτα πιέσατε ίσχυρώς με
ταξύ δύο πλακών, αφήσατε νά καθήση τό δλον έν 
τι ι δοχείω καί κατόπιν οιυλίσατε αυτό (φιλτράρετε). 
Είτα προσδέσατε σάκχαριν κατά τήν έξής αναλογίαν: 
εις 35 μέοη χυμοΰ, 65 μέρη λευκής σακ/άρεως, ήν 
θραύετε εις τεμάχια μεγέθους καρύου. Ή διάλυσις 
τής σακχάρεως δέον νά γίνη ψυχρώς’ δηλαδή μή θερ
μάνετε τόν χυμόν, άλλά θέσατε τήν σάκχαριν έν 
μικρώ σακχω καθαρώ, ον κρεμάτε ανω τοϋ χυμοΰ, 
μόλις νά έγγίζη τήν επιφάνειαν αύτοϋ. Μετά τινας 
ημέρας, όταν ή διάλυσις θά είνε πλήρης, περνάτε τό 
σιρόπιον διά τίνος φλανέλλας, τό θέτετε εις φιάλα; 
όχι πολύ μεγάλας, άς κλείετε ερμητικώς. Τό οϋτω 
παρασκευασθϊν σιρόπιον έχει χρώμα εξοχον, οσμήν 
λεπτοτάτην, γεΰσιν θαυμασίαν καί διατηρείται έπ' 
αόριστον.

■Επίχρισμα διά τάς ΰάλους θερμοκηπίων

Διά τοϋ ακολούθου τρόπου, ον εις πολλά αερη 
τής Γαλλίας μεταχειρίζονται, έπιτυγ^άνεται ώραιό- 
τατον επίχρισμα ύποποασινον δια τας ύαλους τών 
θερμοκηπίων.

Πρός τούτο θέσατε εν ύδατι κιμωλίαν Ισπανικήν 
(γαλλιστί εύρίσκεται υπό τό όνομα tilai c d’ Espagne), 
ίνα λάβη ύπόστασιν ζύμης καί προσθέσατε αγγλικήν 
πρασίνην κόνιν, ίνα ή ζύμη λάβη σκοτεινότερου χρώμα 
είτα διαλύσατε έντός χύτρας επί τοϋ πυρός αναλογον 
ποσότητα κοινής κόλλας τών ξυλουργών (εκ δερμά
των). Μόλις δ'ε αΰτν| βράση, χύσατε έν αύτή την 
έτοίμην ζύμην, αφού άποσύρετε έκ τοϋ πυρος τήν κόλ
λαν καί είτα όλίγον ύδωρ ανακατώνοντας τό όλον ού
τως ένώ είνε θερμόν ετι τό όλον μίγμα έπιχρίσατε 
τάς ύαλους τοϋ θερμοκηπίου σας βυθίζοντες έν αύ
το» /-οδρόν χρωστήρα.

ΕΡΩΤΟ-ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
_ Τδ ταγγδν βούτυρον πώς διορθούται;
_ Μόνον έάν ή τάγγισις είναι μικρά, δύνασΘε 

νά διορθώσητε, πλύνοντες αύτό μέ άσβέστιον ύδωρ.

*
— Πώς δύναται τις νά καταπαύση τήν αιμορρα

γίαν καί νά έπουλώση πληγήν, προξενηθεΐσαν έπί 
τής χειρόε, ποδός ή άλλου μέρους τοϋ σώματος 
διά ϋάλου, τενεκέ, μαχαιριού, κτλ ;

— Διά τοΰ ύπερχλωριούχου σιδήρου τών φαρμα
κείων. Άπλούστερον δέ δύνασθε να μεταχειρισθήτε 
τό αγγλικόν τσιρώτον (taffetas anglais)

*
— Τί δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν πρός έξο- 

λόθρευσιν τών ψύλλων ;
— Νά πλύνετε τά πατώματα κτλ. μέ διάλυμμα 

άχνης υδραργύρου.
•

— Πώς κατασκευάζεται ή μαύρη- μελάνη, τής δ- 
ποίαςτό γράψιμον βρεχόμενον έξαλείφεται εύκόλως, 
χωρίς ν' άφήση κηλίδα έπί τοΰ χάρτου ;

— Είναι ή λεγομένη χημική σινική μελάνη, άλλά 
δέον νά γράφετε ούχί έπί κοινού χάρτου, άλλ'έπί 
τοϋ λεγομένου χάρτου τής μεταφοράς ής ή έπιφά- 
νεια είναι λεία καί γλοιώδης.

♦
— Τί μεταχειρίζοντο οί άρχαϊοι έπί τών τοίχων 

προηγουμένως καί έζωγράφιζον ώραίας εικόνας, 
χωρίς ή βαφή νά σκορπά ;

— Μετεχειρίζοντο στόκον καλόν προπαρασκευα- 
οθέντα μέ γνήσιον λινέλαιον, δι'ού προγενεστέρως 
ήλοιφον τδν τοίχον καί δστις στεριώνει ταχέως.

*
— Πώς καί μέ τί ύλικά κατασκευάζεται ό συνή

θης άγοραϊος στόκος ;
— Από λευκότατην κόνιν μαρμάρου, ζημωθείσαν 

μέ καθαρόν λινέλαιον.
*

ΙΙοΐα είναι τά συστατικά τού μουρουνελαίου ;
— Τό μουρουνέλαιον έχει τά συστατικά τών άλ

λων έλαίων, άλλά πλήν αύτών καί διαφόρους άλ- 
λας όργανικάς ούσίας, οίον ταννίνην καί τριμεθυ- 
λαμίνην, ώς καί φωσφόρον καί Ιώδιον.

★
— Μ ψωσφατουρία εΐνε έπικίνδυνος άσθένεια;

Βεβαίως ή φωσφατουρία συνδέεται πρδς τήν 
φθίσιν, τόν ραχιτισμόν, τά νευρικά νοσήματα, τδν 
σακχαρώδη διαβήτην κτλ.

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΜΟΥ
Μ’α νύχτα σεληνόφωτη τόν ούρανό κυττάζω 
ρκιπω αστέρα μερικά καί βαριαναστενάζω 
*ειν» ποϋ με τή λάμψι του έθάμβωνε τό φώς μου 
*Α°1 * τι *7 £ινΕ κ>' έχάθηχε απ' εμπρός μου!

'(· ' ‘“_βσ?Ε?ι λαμπερό ποιός οφθαλμός σέ βλέπει 
χτι ποιας τό άσπρο μέτωπο μιά σου άκτίς θά φέγγη 1 

υχομαι να φεγγοβολάς είς τά μαλλιά εκείνης
Χ?! τή Ζ°νσή σου ώμοοφιά στά χείλη της τά δίνης 

τ«ις χρυσαίς ακτίνες σου ραίνε τό προσωπότης
• με αυταις θερμά θερμά φίλα τό πρόσωπό της.

ix Κρήτης Εύστράτ. Ε. Φωτάκης

ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ

'Στά στήθεγα 'κείνα π’ έγειρα μιά μέρα τδ κεφάλι 
άν άλλος τώρα γέρνει,

κι’ άπ' τά χειλάκια τά θερμά ποϋ φίλησα μέ πάθος 
φιλιά άν άλλος πέρνει.

Κι’ άν δέ μιλούν τά στήθεΐα της, τά χείλη άν δέ 
[μιλούνε 

τόσα κρυφά νά 'πούνε,
ποιός 0ά βοϋ 'πή πώς ξέχασε τ’ άναστενάγματά μου. 

καί τά γλυκά φιλιά μου ;

Τά λόγια τά γλυκόλογα πού λέγαμε τά βράδια 
εύκολα δέ ξεχνιούνται,

τ’ άθώα παιχνιδάκια μας, τά τρυφερά μου χάδια 
άχ ! δέν άλησμονιούνται.

ΚΓ άν φαίνωμαι πώς ήμουνα περαστικός διαβάτης 
—ώίμένα— άπ’τήν καρδιά της

τά χείλη της τδ λέν αύτό, γιατί εΐνε ψέμμα...........
[Νοιώθει 

πώς κάποτε κι' οί πόθοι μου ήσαν δικοί της πόθοι.

Κι' άπδ σιμά της σάν περνώ καί στρέφει άλλού 
|τά μάτια, 

ποιός θέ νά τό πιστέψη!. . .
Άς σχίσουνε τά στήθεια της καί Θενά δοΰν κομ

μάτια 
άχ ! τήν καρδιά πού δέ 'μπορεί άλλονε νά λατρέψη I

Άς τήν ίδούν δταν κρυφά τούς στίχους μου διαβάζει 
γΐά 'κείνη π’ έχω γράψει, 

δάκρυ πικρό, άπ’ τά μάτια της είς τό χαρτί μου 
[στάζει 

καί βλαστημά πού δέ μπορεί στά φανερά νά κλάψη I

Άς τήν άκούν νά τραγουδά τραγούδι άγαπημένο 
πού ’χα γι' Αύτήν γραμμένο, 

τραγούδι πού δέ τό ίεχνώ ώς πού Θενά πεθάνω 
γλυκό τραγούδι π'έγραψα στά γόνατά της ’πάνω I

Άΰήναι, 24 ’Ιουνίου 1904.
ΚΟΧΤΑΣ ΜΙΣΑΗΑΙΑΗΖ

ΓΝΩΜΙΚΑ

— Έρως διά τής έπιμονής ή άκριβέστερον ε(- 
πείν διά τής βίας έπιτυγχανόμενος, ούδέν διαφέρει 
ένεχυροδανειστικής πράέεως.

— Αί σοφαί γυναίκες εΐνε σπάνιοι καί δμως δέν 
εΐνε πολύτιμοι.

Ή μικροτέρα διαφορά μεταξύ άνδρός καί γυναι- 
κός, είναι ή ένδυμασία καί ή μεγαλειτέρα είνε τό 
σκέπτεσθαι.

— Έ£ δλων τών έγκλημάτων τδ φοβερώτατον 
εΐνε εκείνο, τό δποίον δέν ΰφίσταται λόγος διά νά 
γίνη.

— Σκέπτομαι, δτι εις πίθηκος δεν φονεύει εύκό
λως καί παραλόγως άλλον πίθηκον, καί τοΰτο 
ίσως ένεκα τοϋ μικροτάτου καί ζωώδους έγκεφάλου 
του’ έν τούτοις σκέπτομαι, δτι υπάρχουν άνθρω
ποι φονεύοντες ένα δμοιον αύτών διά μίαν φρενο
βλαβή σκέψιν. Καί συμπεραίνω, άρα γε τούτων 
δ μυελός δέν εΐνε ζωωδέστερος τοϋ τών ζώων ;
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11 άνα,θι ήμετέρα εικών παριοτα τό ρωσσικόν 
Οωρηκτόν « Ιίετροπαιλόοκη» ονιινος ή γρικώδης 
καταστροφή σννεκίνησε ιόν κύαμον ολον, γενο- 
μένη οδτω πως. Την 13 Απριλίου ό Ρωσοι- 
χός στόλος Ιξήλθε τοΰ Ι/όρτ-Άρθούρ. τοΰ 
Μακάρωφ ύψώσαντος τό σήιια επί τοΰ χατα- 
η,Οαφέντος θωρηκτοΰ, προς βοήθειαν τορπιλ 
λικών τινων καί καταδρομικών, καταδιωκομϊ- 
νων υπό ιών Ιαπωνικών πλοίων, ατινα είχον 
χατυρδώεεί να βυθίσωσι πρό ολίγον τό Στρά- 
ΐν ν.

Ο Μακάρωφ όμως ίδιον ιούς Ιάπωνας άπο- 
μαχρννομενοις καί προαπαθοΰντας νά παραού- 

ρυνν ιν άιοικτή θαλάσση αυτούς, ίννοήηας δε 
την παγίδα, ήρζατο ύποχωρών ίν τάζει διε δ'/ϊ- 
γον μακράν τής εισόδου τοΰ λιμένας ικρηζις γί
νεται είς τάς άπο&ήκας καί τους λ-βητας αυτού 
καί τό ο ΙΊετροπανλόσκη» καταθνρ μ στίζεται στιγ 
μιαίω:. Έκ των 650 Ιπ' αυτού άνδρών, μό
λις 42 Ισώϋηοαν. εν οις καί ό μέγις δουξ 1\ν 
ριλλος, δστις Ικσφενδονισθείς ίκ τής γέφυρας 
εις την θάλασσαν, κατώρθωσε ν 'άναρτηθη ίπί 
τνχονσης σανίδος ίιθα μετ’ όλίγον περιοννελέχθη 
υπό τού Β ε ο μον ον ι. Ό Ναύαρχος Μακά 
ρωφ εΰρεν ο'ύτω οικτρόν θάνατον.
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ΕΝ Til·- ΟΔΗΣΣΩι
(Σννίχ. ΐιίε προηγ. φύλίον)

Καί άποχοφετήσϊς τδν χάλλιστον ζαί πάντοτε 
πρόθυμον ζαί εύγενή τούτον πρόξενόν μας, μετέόην 
ιίς έπίσζεψιν «5 χ. ΙΙαύλου Ζυγομαλα. έξαϊέλ- 
φου τοΰ παρ’ ήμΐν βουλευτοΰ ζαί τέως υπουργού 
ζ. Άντ. Ζυγομαλά, προέδρου τής Έλλ. Λέσχης, 
όν εΰρον οϊχο: χοί μέ ύπεδέχθη είς τον ϊιάϊροομον 
τής οικίας του. ώς νά έγνωριζόμεθα παλαιόθ-ν.

— Μά μοΰ φαίνεται, σάς γνωρίζω, μοί λέγει 
μετ’απορίας, δέν ε’σΟε δ κ. Πρίντεζης έξ Αθη
νών ;

— Να: καί σείς ό χ. Ζυγομαλα; χαί δέν διήλ- 
θετε τήν νεανικήν σας ηλικίαν είς Αθήνας, τώ 
άπαντφ. βεβαίως χαί έγώ άπό τότε σας ενθυμούμαι.

— Περίεργον! τόσα χρόνια!
— Ναι, Κύριε Ζυγομαλα, τά έτη παρέρχονται, 

άλλ’ ή φυσιογνωμία μένει- χαί πώς τα περνάτε 
έϊώ;................................................................

— Σαν είς τήν Ρωσσίαν, αρκετά χαλά, μολον
ότι αί π--ριστάσ ις βαθμηδόν αλλάζουν ζαί είς τδ 
έξωτεριχόν.

— Ναι τδ βλέπω, δ ελληνισμός είς τδ εξωτε
ρικόν χάνε·, χαί είς τδ εσωτερικόν ήδη κερδίζει. Ή 
Έλλσς σήμ’ρον προοδεύει ύφ’δλαςτάς επόψεις 
χαί πολλοί προύχοντες ομογενείς επανέρχονται ζαί 
εγκαθίστανται είς τήν Ελλάδα, άνεγείροντες μέ
γαρα καί έπαύλεις ζαί επιδιδόμενοι είς διαφόρους 
βιομηχανιχάς ζαί έμπορ χάς επιχειρήσεις.

— Είθε, είθε νά προοδ ύση. τδ ακούω ζαί άπδ 
άλλους Τί ν.σμνει δ έξάδελφδς μου, δ Αντώνιος, 
όπου,γός.

— Ho/.ύχαλά. Ακριβώς σας φέρω τούς ασπα
σμούς του. Τον είδον δύο τρεις ημέρας πρδ τή, έξ 
’Αθηνών ά αχωρήσεώ; μου.

— Σάς εΰχτριστώ. Καί πόσον θα διαμείνητε είς 
ΌΒησσόν ; Βεβαίως θά σάς ίδωμεν καί είς τήν Λέ
σχην μας. Έκεϊ έρχονται σχεδόν όλοι οί ίμογενεϊς.

—Μάλιστα θα έλθω
Κα! μετ’ όλ γον διηυθΰνθην έφ’ άμάξης πρδς τδ 

κατάστημα τών αδελφών ΝΤοφότου, παρα τήν Α
γοράν κείμενον, οϊτινες διατε/.οϋσι παλν.όθεν συν- 
δρομηττί τής «Φύσεως».

Έζεϊ -.ΰρον τδν ζ. Ήλ. Νεόφυτον έν τώ μέσω 
πολλής εργασίας, πολλών πελατών καί πολλών ΰ- 
παλλή/ ων.

Ό ζ. Ήλ. Νεόφυτος έξυπνος ζαί ταχύς, ψύ
χραιμος καί φι .ομειδής έδέχ το τα δελτία τών πω- 
λουμένων αντικειμένων, εΐσέποαττε τδ έν αύτοϊς 
σημιιτΰμενον ποσόν, ποϋ δέ δια χ ιραψιας θερμής, 
ποϋ δε διά μειδ άματος ή νλισεως τής κεφαλής 
άπιχα'ρέτα δλως εΰχσρις τούς επίσης εύχαριστη- 
μένους άπερ/ομένους πελάτας του, ίνα πάλιν τήν 
επαύριον ομοίως τούς έπιν δη.

Μοί έσωζε χάθιομα. πρ-.σήνεγκ.ν αμέσως καφέ 
ναι σιγάρον καί παρεζά'.εσε νά π·ρ μείνω όλίγον 
ή νά τά λέγωμ-ν χωρίς νά διαχόψη τήν άδιάχοπον 
εργασίαν του. Έπροτιμησα τδ δεύτερον, θαυμάζων 
έν ταύτώ τήν πελωρ αν εργασίαν, ήν τα χαταστή- 
μχτα τών άδελσώ/ Νεοφύτου διεξάγουσιν έν Ρώσ

οι». Μεγάλως δ’ ηύχαριστήθην διά τήν πρόοδον 
ζαί άνάπτυξιν τών αξιότιμων ζαί φιλέργων τούτων 
ομογενών μος, οϊτινες διατηρούσε μέγα έργοστά- 
σιον άλαντοπο ίας έχτός τής πόλεως ζαί τρ α τέσ
σαρα μεγάλα κα’αστήματα χονδρικής ζαί λιανικής 
πωλήσεως, έν τή Όδησσφ, Σεδαστουπόλει. 1’οστο- 
βίω ζαί άλλαχοϋ.

Σαλάμια έδώ. ποικίλων είίών ζαί σχημάτων, 
χοιρομήρια έχει, μιζρών ζαί μεγάλων διαστάσεων, 
γλώσσαι χαπνισταί παρέχει, ισχνά! ζαί ογκώδεις, 
αλατισμένα ζα! ζαπνιστά ζρέατα ζαί λόζαι, πη
χτά! ποικίλα: σύνθετοι ζα! άπλαι, παραγεμισμένοι, 
φόρμοι έζ διαφόρων ζρεατωδών ζαί παχέων ουσιών 
χαί ποικιλμάτων, τυροί παχύτατοι χαί ευειδείς, 
πάν ο.τι τέλος ή λουχούλειος δρεξις μέχρι τοϋδε 
έπενόησεν, ήσαν έζεϊ έμπρός μου, πέριξ. άνωθι ζαί 
κάτωθι καλώς ζαί έν τάξε: παρατεθειμένα ζαί δ:=- 
σζευασμένα. αί δ.· μαζραί ζα! ζαλώς ήχονισμέναι, 
μάχαιραι 5-6 υπαλλήλων αδιαζόπως ζαί εΰχερώς 
έζοπτον τοϊς παραγγ-λλουσι εύμεγέθεις ζαί τή α
λήθεια όρεχτιζωτάτας μερίδας.

— Τή αλήθεια. παρατηρώ, οτι οί ρώσσοι αγα- 
πώσι πολύ να τρώγωσι, παρετήρησχ τώ ζ. Νεο- 
φύτφ. Δέν άρζ.οϋνται είς εν είδος, άλλά προμηθεύ
ονται άπδ διάφορα. Τοΰτο δέν λέγεται πλέον ορε
κτικόν έδεσμα, αλλά λουχούλειον προκαταρκτικόν 
ποραγέμισμα τής κοιλίας.

— Ά, έδώ. κύριε Πρίντεζη, διά νά ζήση τις 
καλά, πρέπει νά τρώγη πολύ.

— Ναι, τδ βλέπω χαί δ:’ αύτό μετά τδ πολύ 
αύτό φαγητδν πίνουν καί 3 — 4 κύπελλα τειου. ’Ε
δώ είναι πολύ χρεωφάγοι ζαί μ-ζεδοφάγοι.

— I Ιραγματικώς, ένώ ε:ς τήν Ελλάδα, ώς ά
ζούω, είναι χορτοφάγοι και σαρδελοοάγοι.

— Να! ακριβώς δ,τι μάς έδιδαξαν οί πατέρες μας 
διά τήν ωραιότητα καί συμμετρίαν τοΰ σώματος καί 
τήν ευεξίαν ζα! αντοχήν αύτοϋ.

— Δ:’ αύτό ζαταγινεσθε πολύ ζαί είς τήν γυμ
ναστικήν. Δεν 0’ αρνηθήτε όμως, οτι υπάρχουν ζα! 
ώραϊοι άνδρες χαί γ-ναϊζες έν Ρωσσία.

— "Οσο: δέν ζάμνουσ: ζατάχρησιν είς τά φα
γητά. Δέκα έπ: τοϊς εκατόν άνδρες ζαί εϊχοσιν έπί 
τοϊς εκατόν γυναίκες.

— Τώρα ίσως θα είπήτε καί δι’ έμέ,οτι τρώγω 
πολύ, οπού μοΰ έφερον τδ τσάι διά νά χωνεύσω. Σάς 
παρακαλώ παίρνετε κα: σείς έν ζυπελλον, δύο, τρία 
οια θέλετε.

— “Ω ευχαριστώ, ίνα μέ αρκεί. οχι τόσον δ ά
νά χωνεύσω, οσον δ:ά νά ζεσταθώ, διότι σήμερον 
έχε: ψϋχ-.ς.........................

— Μα ζαί έγώ διά νά ζεσταθώ τδ παίρνω, μο
λονότι τδ έχω συνειθίσει. Έδώ τδ πίνομεν δια νερό.

— Ναι, ακριβώς τδ βλέπω, όπως ημείς πί- 
νομεν τήν ρετσίνα .

— Κα: έγερθείς, δπως άναχωρήσω :
— Λοιπόν,Κύριε Πρίντεζη, μο! λέγει.σάς παρα

καλώ. νά σάς βλέπωμεν οσάκις διέρχεσθε άπ’ έδώ, 
άν δέν σάς δίδω κόπον ζαί ....

— Άπ’ έναντίας ή συναναστροφή σας μο! αρέ
σει χαί θά έρχωμαι κάπου κάπου νά τά λέγωμεν.

(Έπεται όννέχεια)

Η ΑΛΗΘΗΣ ΜΗΤΗΡ

’Ελαφρός χτύπος ήκούσθη είς τήν θϋρον, χαί 
ή γυνή τοϋ όδοζζθαριστοϋ έσπευσε ν’ άνοιξη 
αύτήν.

— Πώς σείς, Κυρία! . . . Σείς ;
Καί δλως συγκεχυμένη χαί έντροπαλή έλαβε 

κάθισμα όλω; μηχανικώς,τό όποιον έσπόγγιξε μέ 
τήν έμπροσθέλλαν αύτή; ζαί εδωσεν είς τήν κυ
ρίαν νά κοθήση.

— Μήν ανησυχείς, αγαπητή μου κυρία Κοτιέ, 
τή έλεγε ή έπισκέπτρια μετά γλυχύτητος,ήλθον 
απλώς νά σείσω... διά νά σοί ομιλήσω διά τά 
τέκνα σου.

— “Αχ, πόσον είναι καλή ή Κυρία διά τά 
τέκνα μου . . . άλλά καί πόσον αύτά σζς άγζ- 
πώσι ! . . . πρό πάντων ή μικρά . . . ζηλεύω μέ 
αύτήν τήν αγάπην των.

Ή κυρία Βέρθα Δουτέλ, ωραία, πλουσία ζαί 
νέα γυνή, διήρχετο τό θέρο: έν τή έξοχή ταύτη 
καί έν-.ή επαύλει αύτής π-.λύ πλησίον τής οικίας 
τής πτωχή; όδο/.όμου. Άλλά δυστυχώς δέν 
είχε τέκνα ζζίπολλάκι; προσεζάλει πλησίον της 
τα τρία μικρά τής γειτόνου τη; είς τον κήπον 
της, τά όποια έπιρ'.ποιεϊτο πολύ καί τοϊς έδιδε 
γλυκύσματα >.ζί άλλα αντικείμενα. Ή έναντι αύ
τή; πτωχή οικία παρίστα πτωχήν, άλλ’ έντι
μον καί καθαρόν κατοικίαν, καθ’ ήν δέ στιγμήν 
η πλούσια έπισκέπτοια είσήρχετο έν αύτή, τό 
μικρότερου τέκνον τής πτωχής γυναικός έκοι- 
μάτο έν τφλίκνφ αύτοϋ, δλως ξα θόν ζαί ώραιον 
υπό τι λευκόν ύφασμα, ώσεί έν φωλιά ωραίου 
τίνος πτηνού. Ή δέ μικρά αύτοϋ λευκή χειρ έξερ- 
χομένη έκ τοϋ πα.απετάσματος έκινεΐτο κάποτε 
μετά χάριτος, ώσεί νά ήθελε νά δείξη τήν εύχα- 
ρίστησιν αύτοϋ.

— Άζουσον, λέγει τότε ή πλούσια πρός τήν 
πτω7Λ'γυναίκα, έχεις ήδη τρία παιδία καί περι
μένεις τέταρτον. Είναι πολύ μεγάλον βάρος αύτό 
πού σοϋ εδωκεν ο θεός.

— Τ! νά κάμω,Κυρία, έτσι τό ήθελεν, άλλά 
ο ^σύζυγος μου είναι καλός κα! εργατικός ζα! θά 
μζς βοηθήοη ό Θεό:.

— Ναι τό βλέπω, είσθε καλοί άνθρωποι ζα!
«ργατικοί, άλλά διά τά παιδία σα; οέν πρέπει
-'ά σκεφθήτε τύχην καλλιτέραν κζί πλουσιωτέ-αν;

Και έν ταύτφ έγειρομένη παρετήρει μετά τρυ-
ψερότητος τόν μικρόν έκιΐνον άγγελον.

— Τ! ώραΐα ποϋ είναιή μικρά, φαίνεται μάλ.- 
λον λεπτή ζαί τρυφερά άπό τούς άλλους άδελ- 
φού: της καί τδ άθώον πλάσμα τίποτε άκόμη 
δέν γνωρίζει περ! τοΰ κόσμου. Δέν προτιμάτε, 
προσέθηκεν ή εύγενή; Κυρία, μετά μειδιάματος, 
σκανδαλώδους, νά βλέπετε τήν μικράν σα; μέ 
ώραιον λεπτόν φόρεμα.κομψόν κάλυμμα καί μέ ώ
ραΐα πτερά άσπρα καί πέδιλα λεπτά, έλαφρό- 
τερα καί ώραιότερζ διά τά χαριτωμένα αύτά 
ποδαράκια τη;;

— Ό) α αύτά, κυρία, είναι καλά διά τά παι
διά τών πλουσίων, άπήντησεν ή σύζυγος τοϋ όδο- 
κόμου, μετ’ άνεπαισθήτου τινό; αναστεναγμού.

'Οποία μήτηρ δέν ώνειρεύθη παρά τό λίκνον 
τοϋ τέκνου αύτής;

— Όλα αύτά καί χίλια άλλα πράγυ.ατα, 
είμπορούσε νά έχη τό παιδάκι σου, έάν ήθελες, 
ϊπανέλαβεν ή πλουσία γυνή. Άπό σέ έξαρτα- 
ται νά γίνη μία κόρη εύμορφη κα! πεπαιδευμένη, 
νά πζίζη πιάνο, νά ίχνογραφή κζί νά κεντά 
μέ τά λευκά αύτά καί χαριτωμένα χεράκια τη:.

— Άλλά πώς είμπορεϊ νά γί·.η τούτο, κυρία, 
ήρώτησεν ολως έκπληκτο: ή πτωχή γυνή, πρό 
τής τοιαύτης απροσδόκητου δηλώσεως.

— Αύτά δπου σοϋ λέγω δέν είναι όνείρεν καί 
είμποροϋν νά γίνουν, έάν άγαπάς καλά τήν κόρην 
σου καί θέλεις νά μοϋ τήν δώσης.

— ΊΙ κυρία ίσως αστειεύεται, έμορμύοισεν 
ή άσημο; γυνή,δλω: ωχρά κζί πεφοβισμένη.

— Oi l, διόλου, αγαπητή μου γειτόνισσα, σοϋ 
λέγω τήν αλήθειαν. Έγώ. ξεύρεις, ύπανδρευθιΐσα 
πρό δέκα ετών, δέν έκαμα παιδιά καί δέν υπάρ
χει ελπίς δυστυχώς νά κάυ,ω, ό δέ σύζυγό; μου 
γνωρίζει τήν έπιθυμίαν μου, κα! μέ άφίνει έντε- 
λώς έλευθέραν νά κάμω δ,τ: θέλω- ώστε άν θι- 
λης καί σύ νά μοϋ έμπιστευθής τήν μικράν 
σου. θά τήν μετα/ειρισθώ, ώ! εσο βεβοία, ώ; 
νά ήτο κόρη έντελώς ΐδιζή μου. Βραδύτερου δέ, 
όταν μεγαλώση,θά τήν προικίσω καί θά τήν ύπαν- 
δρεύσω καλώς.

— Κυρία... πολλά. . . είπατε, έμορμύρισε 
καί πάλιν ή πτωχή γυνή, τοσοϋτον δέ τρέμουσα 
έκ τή; άπροσδοκήτου ταύτης ομιλίας, ώς νά 
ένόμιζέ τις δτι έν πτωχόν καί ασθενές πτηνόν εύ- 
ρίσκετο πρό τώνόνύ/ων φοβερού γυπός καί ήγνόει ή 
τάλας. έάν εποεπε νά άπαντήση «εισθε πολύ 
καλή Κυρία ή σκληρά !» Όλα δέ τή έφαίνοντο, 
ώς νά εγύριζον πέριξ τή; έσκοτισμένης φαντα
σία; τη;, εκτός τής μικρά; ξυλίνης κοιτίδος, δπου 
έναντι αύτής έκοιμάτο ολως αθώα κα1. αγγελική 
ή μικρά της Μαρία.

— Σύνελθε, σύνελθε,αγαπητή μου,τή έλιγεν, 
ή πλουσία. γυνή, παρατηρούσα τήν σύγχυσιν αύ
τής, ήσύχασον,έχεις καιρόν νά σκεφθής τήν πρό- 
τασϊνμου, έχεις καιρόν μέχρι τέλους τού θέρους, 
οπότε θά έγκαταλείψω τήνέξοχήν καί θά ύπάγω 
είς τήν πόλιν.
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— Έγώ νά χωρισθώ άπό τό παιοί μου χαί 
νάμή τό βλέπω πλέον ; . . . ζ, τοϋτο είναι αδύ
νατον, είναι αδύνατόν, Κυρία.

— Μά όχι ci έτσι, αγαπητή μου, θζ το 
βλέπγ,ς κάδε καλοκαίρι ωραιότερου καί μεγαλεί- 
τερον, έπειτα δέ Οά ίκα.οποιηθζ,ς διά τήν θυ
σίαν σου αύτήν άπό τήν ευτυχίαν τοϋ τέκνου 
σου;

— Ευτυχίαν του ! .. .
Κα1. ήρξζτο γοερώ; νά κλαίη άλλά καί χωρίς 

-.ά καταφέρεται κατά τής πρό αύτής γυναικός.
Ένόμιζεν,ότι έβλεπε τρομερόν τι όνειρον.
Ή Βέ.θα Δουτέλ δέν έζήτησε περισσότερον 

κατά τήν ήμέραν ταύτην ή τά δάκρυα τής γυ- 
ναικός ταύτης καί τήν σιωπήν.

Φείγουσα δέ καί μειδιώσα έξεκένωσε τό βα- 
λάντιόυ τη; έπί τοϋ λίκνου, ένθα ή μικρά έκοί- 
μάτο ήσύχω; καί ένψ τού αντίον τό πεπρωμένου 
αύτής έπάλαιε προ τή; πενίας καί τοϋ πλούτου.

Καί τό πρώτον αύτό χρυσοϋν απαύγασμα έπί 
τοϋ κλινοσκεπάσματος τής μικράς.τά αντικείμενα 
ταΰτα τοϋ αμέριμνου πλούτου ήσαν πλέον ενώ
πιον τής πτωχής γυνα κός ή ορατή σπορά τοϋ 
φιλοοόξου καί άλαζώνος ονείρου τής πλούσιας.

Τρεις μήνες παρήλθον ήδη. Τό φθ.νόπωρον 
επέρχεται κζλπάζον καί ήδη ό δροσερός αύτοϋ 
άήρ γίνεται αισθητός έν τή δροσερότητι τών πα
ρειών τών γυναικών ιδίως καί τών παίδων έκά
στην πρωίαν ζαΐ εσπέραν ! "Ω, πόσον αί ήμέραι 
παρέρχονται συντόμω;.

Παρά τή οικογένεια Κοτιέ.ή βραχύτης τών 
ημερών είνε θλιβερά, παρά τοϊς πλουσίοις δέ είνε 
εύχάριστος, καθόσον ένώ δ πρώτος παύει τήν έρ- 
γασίαν του καί κοιμάται,ϊνα έγερθή άμζ τή ή
μερα, ό πλούσιος άμζ έπέλθη τό σκότος, άρχεται 
Οιασκεόάζων μέχρι τής πρωίας· μεταξύ δέ τής 
σκανδαλώδου εύμαρείας καί τής θλιβερά; πενίας 
όποιον αμφίβολον χάος δύναται τις νά εύρη!

Kz't έν τούτοιο καθ εσπέρας ό πατήρ καί ή 
μή ηρ Κοτιε είχον συνεχώς πότε ζωηρά: καί πότε 
ήσύχους συζητήσεις περί τής τύχης τής μ·κρά: 
των θνγατρό; καί πότε ό είς πότε ό άλλος ήγα- 
νάκ-ουν διά τήν γενομένην αύτοϊς πρότασ'.ν είτα 
δέ κατηφεϊς καί σκεπτικοί έεαπείνουν τήν κεφα
λήν καί έσκέπτοντο τήν θέσιν τοϋ πένητος καί 
τήν προβληματικήν κατάστασ.ν τής εργατικής 
τάζεως.οπότε π<ρεμβαίνουσα ή μικρά των ολως 
χαρίεσσα καί μ-ιοιώσα τοϊ ή ογε τούς φαντα
στικού; ορίζοντας τοΰ πλούτου καί τής εύμαρία !... 
νά τήν στερηθώσιν,έ-.φ έτι τό παιδίον τοϋτο ο
λως ά, ίριμνον καί άκριτον δέν ήνιόει τι έχανε, 
δέν θά ήτο προδοσία έσχατη μητρικού καί πα
τρικού εγωισμού ; Καί αί σκ'ψεις αύται άφινον 
έπί τοϋ προσώπου τών δυστυχών αύτών μίαν 
ϋπολανθάνουσαν θλϊψιν,μίαν αμφίβολον κατάστα·

σιν, ήτις έφερε μίαν ακατανόητου ανησυχίαν 
είς τό καθήκον των.

Σχεδόν είχον αποφασίσει νά χωρτσθώσι τής 
—’—*·· Μαρίας, διά τήν μεγάλην πρός 

των.
Σεπτέμβριος καί ώρζίαν τινά 

ς έμειδία ενώπιον ουρανού γλυκυ-

μίκράς αύτών 
αύτήν άγά.πην

Είχεν έλθει ό 
πρωίαν ή φύσι; 
τάτου καί διαυγέστατου.

Καθημένη πρό τής θύρα; αύτής ή Ιωάννα 
Κοτ.έ, διόρθωνε τά ενδύματα τών δύο μεγαλει- 
τέρων τέκνων αύτοϊς, άτινα είχε στείλει δι’ ερ
γασίαν είς πλησίον χωρίου. Πρό αύτής έπαιζε 
μονολογούσα ή μικρά της Μαρία, τό άντικείμε- 
νον τής ψυχικής αύτής ταραχής καί ήδη έ·.£ε- 
δυμένον μέ ώραϊον λεπτόν έκ περκάλης φόρεμα 
ρόδινον μέ πέδιλα καινουργή, άτινα ή κυρία Δου
τέλ τή είχε χαρίσει. Αίφνιδίως δέ χαροποιά τις 
φωνή τής μικράς άνήγειρε τήν κεφαλήν τής μη- 
τρός, ήτις βλέπει τήν μικράν θυγατέραν της 
ριπτομένην είς τάς άγκάλα; μιας κυρίας. Ήτον 
ή Βέρθα, ήτις κατά τό σύνηθες ήρχετο νά ίοη 
τήν μικράν. Τή έδόθη άμέσω; κάθισμά τι ξύλινου 
καί έτοποθετήθη παρά τή έργαζομένη μητρί.

— Βλέπεις, βλέπει;, πόσον μ’ αγαπά, έλεγε 
πρός αύτήν, πιστεύω, οτι άπεφασίσατε πλέον νά 
κάμετε μίαν κόρην εύτυχή. Σείς έχετε καί άλλα 
νά χαρήτε, ένώ έγώ ουδέποτε άπέκτησα καί σάς 
έπαναλαμβά-.ω θά είναι χαΐδιυμένη ώ; μοναδική 
μου κόρη.

— Ναι, θά ήναι. . . δέν σάς λέγω όχι, κυ
ρία, έάν τό άποφασίση καί ό σύζυγός μου, άπήν- 
τησεν ή Ιωάννα μέ διακεκομμένην τήν φωνήν.

— Μόλις δ' έτελείωσε τάς λέξεις ταύτας, οϊ 
οφθαλμοί αύτής οί μεγάλοι προσηλώθησαν μετά 
τρόμου ανέκφραστου πρό τι μέλαν σημεΐον, δπερ 
έκινεΐτο πρός αύτούς μετά συριγμοϋ καί κρότου 
πολ.λοΰ καί ήδη τούς έπλησίαζεν

Ή Βέρθα στρέφει καί αύτη τήν κεφαλήν καί 
άμέσως διαρρηγνύει κραυγήν τρομακτική' .

Έπί τής παρ’ αύτοϊς διερχομένης σιδηροδρο
μικής γραμμή:, ή ατμομηχανή τοϋ τραίνου πλη
σιάζει δλω; άσθμαίνοισα καί έν ταχύτητι. Πρό 
τοϋ φοβερού δέ τούτου τέρατος, δπερ είχεν ήδη 
πλησιάσει καί δπερ έν τή ορμή του έφαίνετο 
οτι κατέτρωγε τόν δρόμον, ροδινόν τι σημεΐον 
κινείται, μικρά τις ζανθοπλόκαμος κεφαλή λάμ
πει άπό τάς έπ' αύτής ριπτομένας κατ' εκείνην 
τήν στιγμήν άκτίνας τοϋ ήλιου καί ώ; κεχρυ- 
σωμένον τι ρόδον, ένώ γελ ά πηδά καί φεύγει πρό 
τοϋ θανάτου καί ή βαρύγδουπο: ατμομηχανή 
έμελλεν άμέσω; νά τό κατασπαράξη, μητρική 
τις κραυγή τρομερά καί άστραπιαίως άρθεΐσα έκ 
τών σπλάχνων αύτής κατά τοϋ θηρίου εκείνου;

— Άχ τό παιδί μου άνεφώνησε καί έσπευ- 
σεν άμέσω; προ τού κινδύνου κζί τής ζωής αύ
τής. ·»

Ή κυρία» Δουτέλ πελιδνωτάτη καί ώχροτάτη 

συιθλίβει τό πρύσωπον αύτή; έντός τών χειρών 
τη., διά νά μή ιοη τό σπαραςιζάροιον θέαμα.

Άλλ*  ή άλλη γυ ή, ή έκφώνήσασα καί τρέ 
ξασα ώ; λέαινα πρό τοΰ χάρου, έν ροπή οφθαλ
μού συλλαμβάνει τό τέκνον της μετά φρενίτ-δο; 
άπό τής μέσης καί ώς έκ θαύματος ρίπτεται 
μετ’ αύτοϋ πέραν τή; γραμμής, έ φ ό φοβερό; 
όγκος, ολίγον κοπάσας τον δρόμον αύτοϋ, άπωθ;ΐ 
τήν αυτόματόν ήρωίοσ, σχεοον λιπόθυμου, πέραν 
αύτοϋ. Τρόμος σπασμώδη; τήν διασείει, άλλά 
δέν άφίνει αύτη άπό τής χειρός τό τέκνον της, 
δπερ ζαταφιλεϊ διά τών δακρύων καί φιλημάτων 
της· ένώ ταύτοχρό’.ως έρρεε τό αίμα τη; !

Είχεν ή τάλας πληγωθή είς τόν πόοα.
Σπεύσασα δέ τότε ή Βέρθα, τήν άνήγειρε καί 

μετέφερεν είς τήν οικίαν της. Εύτυχώς ή πληγή 
δέν ήτο σοβαρά. Μετά μακράν δέ σιωπήν, καθ’ 
ή/ ή μικρά Μαρία είχε κοίμηθή εϊς τάς άγκά- 
λας τής μητρός τη; :

— Ναι, λέγει ταύτη ή Βέρθα. μετά σοβαρό- 
τητος, ζράτησον τό τέκνον σου. “Ηδη είναι δίς 
ίδικόν σου. ’Εννοώ τήν μητρικήν αγάπην σου. 
Έγώ δέν θά ήδυνάμην έν τοιαύτη κρισίμω στιγ
μή νά πράξω δ,τι σύ ήδη έπραξες. Τό χρήμα 
ουστυχώς δέν εξαγοράζει ούτε τό αίμα, ούτε 
τήν κζροίαν. Ή μητρότης δέν αυτοσχεδιάζεται. 
Μόνον ή αληθής μήτηρ δύναται νά έχη τοιαύ
την άφοσίωσιν καί φεύ ! οποίον θησαυρόν θ ’ άφή- 
ρουν άπό τήν μικράν σου Μαρίαν. . . Άλλά έσο 
ή'υχος, αγαπητή μου κζλή φίλη καί γείτων, ό'τι 
πάντοτε έν έμοί θά εύρε:ε καλήν φίλην καί σύν
τροφον. Δέν θά σας έγκαταλείψω καί ούδέποτε 
θά σ2ς λείψη τίποτε.

Καί ένώ ταύτα έλεγεν, ή μικρά έγερθεϊσα, 
£με οία μετά χάριτο; τή κυρία Βέρθα, χωρίς τό 
αμέριμνου καί άθφον νά φζνταζηται κάν τόν κίν
δυνον δν διέτρεξε καί πόσον πλησίον του οιήλθεν 
ή ίύχη καί ό Χάρος.

Ρυΰς.

EHI Till θΑΝΑΤίΙι ΤΟΪ ΤΕΚΝΟΥ ΪΙΙΣ Κ* ’ * “

Μην κλαΐς, κ’ εΐν’ άγγελόπουλο, 
Λιν ηχανε παιδί σου: 
Ενώ μέ τ’ άλ.λ.α χόρευε 

Παιδιά τοΰ Παραδείσου 
Τδ μαύρο, παραστράτισε 
Σ τα σύννεφα πλ.ανή&η 

Καί σοΰπεσε στά στήϋη.
Κι <5 Πλάστης σαν δεν ακούσε 

Τ’ ώραϊο του τραγούδι, 
—αν είδ’ άφοϋ τά "μέτρησε 
Πώς λείπ ’ £»· άγγελοϋδι, 
Πστειλ’ εύϋΰς κάτου στ}] γη 

Νά πάρουν το παιδί του 
Και τώρα εΐν’ μαζί] του.

Άν5ρ. Μαρτζών.ης

Η ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ 
Πρωτότυπος κωμωδία. 

(Συνέχεια ίκ τοΰ προηγ. φύλλου)

αχιλλ. Ίί; οεν μέ πιστεύεις; τώ,-α προ 5 λε
πτών τή » είδα, μαζΰ μέ έ'να νέον, μέσα είς έλα α
μάξι, ντυμένου; άρχαϊα Έλληνικά.

πλμφ. (κάθηται άπηυδησμένος). Δέν ήξεύρω, 
αδελφέ, πάει να σπαση ιό κιφάλι μου, δέν τδ π.- 
στεϊω.

αχιλλ. (άπελπις). Έ ! τότε φώναξέ την, νά δής 
ο:ι δέν εινε έδώ, διότι δέν ήμπο,ιεϊ νά είνε.

παμφ· "Οτι δέν είνε έδώ, δέν είνε.
αχιλλ. (ώχριάσας). Καί τότε ποϋ μπορεί νά εινε; 

Ά ! την άπιστη, δι' αύτδ μοί έλεγε,προσποιουμένη 
τήν πάσχουοαν, οτι εσύ τής επέβαλες, νά μή μέ 
ξαναίδη καί οτι δέν ήμουν τής όρέξεώς σου.

παμφ. (κινών τήν κεφαλήν). "Ολα αύτά θά τά 
εϋρωμ ν μέ καλδ λογαρια μο, ίσως προφθάσωμεν 
έγκαιρο'; τήν βεδ ίαν πλέον αναχώρησίν των, διότι 
τί ά'.λο είυ.ή περί άνοήτου έρωτος τρίκειται;

αχιλλ· (πίπτων άπελπις έπί καθίομα-ος καί κα- 
λΰπτων το πρόσωπον διά ώι χϊΐρώ ). Και έγώ 
οστις τήν έλάτρ-υα καί τήν ήγάπων τόσον, διατί 
νά μέ προδώση νατ' αύτδν τδν τρόπον, διατί νά 
δολιευθή τδν αθωον καί ατελεύτητου έρωτά μου, 
άχ, Έριφ'λη, Έριφίλη (·λαί ι).

παμφιλ. Ελα,Άχλλευ, έσο άνήρ κα' μή γίνεσαι 
παιδί, έχω ανάγκην τής αδελφικής συνίρομής σου.

αχιλλ- (συνελθών καί έγειρίμ νος. Λέγε. Πάμ- 
φίλε, τι θέλεις ; είμαι πρόθυμος ε ς ο,τι δήποτε 
μέ ζητήσνς, ένα μόνον ε’ςευρε, οτι ήγάπων καί 
αγαπώ τήν Έριφιλην, είμαι δέ έτοιμος εις πάσαν 
ΟυσίαΓ λέγε ή μάλλον διά αξον.

παμφ- Άκουσον'έσύ νά ύ-άγης είς τά πρακτο
ρεία τών άτμοτ.λοίων, να έρωτήσνς τάς διαφόρους 
αναχωρήσεις' κατόπιν να ύπογ,ς είς τήν αστυνο
μίαν, νά ναταγγείλης τήν πραξιν' δέσε χρήματα, 
όπως έξαγοράσης τήν σιωπήν τών άστυ.ομιζών ορ
γάνων καί όπως μή γ ίνη σκάνδαλον και τότε Οά 
ιδν,ς τάς έφημερίοας να γράφουν λεπτομερίας αγνώ
στους είς αύτάς. δηλαδή περί άκουοίας απαγωγής, 
περί κλοπής διαρρήςεως τοϋ χρηματοκιόωτ.ου τ.ϋ 
αδελφού, περί τής δολοφονίας τοϋ ύπηρέτου καί 
του βαρέως τραυματισμού τής υπηρέτριας, περί 
αυτοκτονία; αδελφού ζαί μνηστήρες, περί τ:λείας 
τέλος καταστροφής καί συντιλείας τής ’Αμερικής, 
διότι βλέπεις ό γαμδρδς ε’νε Άμερι αν'ος καί ώς 
έκ τούτου θα γεννηθή διπλωματικόν έπ-ισόδιον.

Καρδιοφ. (μέ κλαυθμηράν φω ήν διακόπτων) 
Και τδ σπουδαιότερων οπού θά τούς βάλουν είς τήν 
εφημερίδα τήν ει όνα τους μέ αύτά τά φορέματα.

παμφ Ίΐ λέγεις;
καρδιοφ. Νά ! τί λέγω εινε ντροπή νά βάλλουν 

τήν φωτογραφίαν τής δ.σποινίδρς μέ τα πόδια γυ
μνά. τά μπράτσα και τό στήθος.

παμφ. (χωρίς νά προσεχή τδν φλΰαρον ΰπηρ.). 
Λοιπον, Άχιλλέα, τϊ περιμένιις; δέν είνε καιρός 
διά σκέψε·ς).



Ί6 Η ΦΥΣΙΣ

αχιλ- (άναστενάζων). Υπάγω, (κινείται νά έ*  
ξέλθη δπου συναντάται μετά τής Σίδης, οπισθοχω
ρεί -/αιρετών έκπεπληγμένος).

ΣΚΗΝΝ ΚΒ’· 
ΟΙ ΑΝΩ καί ΣΙΔΗ.

ςιδη. (άντιχαιρετώσα, λέγει). Ή δεσποινίς Έ- 
φίλη εΐνε έδώ ;

παμφ. (έκπεπληγμένος θεωρεί αύτήν). Όχι, δε
σποινίς, έξήλθεν αυτήν τήν ώραν.

ΣίΔΗ*  Περίεργον και ένώ έγνώριζεν, οτι θά ήρ- 
χόμην·

παμφ- (έπι μάλλον σιενοχωρημένος και έκπε
πληγμένος). Τυχάΐον τί τήν ήνάγκασε νά έξέλθν,.

καρδιοφ. (καθ’ εαυτόν). Και τώρα, άμε νά τήν 
εϋρτ,ς σε κανένα βαπόρι πάει γιά τήν ’Αμερική.

ςιδη. Άλλ’ ό κ. Δονγκ ό αδελφός μου, δεν 
ί>-θε;

παμφ· (καθ’ εαυτόν). Τί λέγει; (μεγαλοφώνως). 
Δεν γνωρίζω, δ σποινίς, διότι μόλις ήΌον.

ςιδη. (--ΰγενώς). Μοί επιτρέπεται να περιμέ.ω 
τήν έπιστροφήν της ;

παμφ· («γνοών τί Οά άπαντήση). Θά σάς παρε- 
κάλουν μάλιστα! έάν έγνώριζον, ότι Οά έπιστρέψη 
σύντομα, άλλα τοΰτο δέν δύναμαι νά σάς τδ δια
βεβαιώσω, δυνατόν να αργήση καί Ο'αναγκάση τήν 
δεσποινίδα νά πε.ιιμένη. . .

ΣίΔΗ Τοΰτο δέν θά γίνη, διότι είς τάς 11 έχο- 
μεν δώσει συνέντευξιν κα! εΐνε παρά τέταρτο, διότι 
ή θά μ’ έπερίμενεν εις τάς 10 νά ΰπάγωμεν είς 
τήν συνεδρίασιν τοΰ συλλόγου ή θα ήρχόμην εΐς 
τάς 12 καί ιδού έγώ παρά τέταρτο.

παμφ- (αρκετά στενοχωρημένος). Καθίσατε.
ςιδη Σάς ευχαριστώ (κάθηται).
παμφ- (μή δυνάμενος πλέον νά κρατηθή). Πα- 

ρακα/.ώ, δεσποινίς, έάν δέν εΐνε αδιακρισία καϊ ώς 
έκ τής ένδυμασιας σας κρίνω, θά εισθε ή Άμερι- 
κανίς άρχα ολατρις, τήν οποίαν φιλοξενεί ή πόλις 
τών 'Αθηνών πρδ 15 ημερών.

ΣΙΔΗ- Μάλιστα, κύριε, όλως ήμετέρα.
αχιλα. (μόλις κρατούμενος έξ οργής καί ανυπο

μονησίας). Καί έχετε άδελφόν, δεσποινίς, δέν έχει 
ούτω : ·, ;

ςιδη (εύγενώς). Μάλιστα, κύριε, τδν Κάρολον 
Δ®γ*' . ,, . ,

αχιλα. Καί μένει έδώ, δεσποινίς; έαν δεν είναι 
αδιάκριτος ή έρώτησις.

είδη. Ποσώς, κύριε, μάλιστα έδώ μένει μετ’έμοΰ 
καί τής οικογένειας μας.

αχιλα· (φρίσσων). Άλλά δεσποινίς δέν έπρόκειτο 
νά άναχωρήση σήμερον ;

ςιδη (έκπεπληγμένη). Τί λέγετε, κύριε; νά ά- 
ναχωρήση σήμερον καί διά ποΰ ;

αχιλα. (έξαφθεΐς έπί μάλλον). Αύτδ Οά σάς τδ 
ειπη ή άστυνομία ίσως.

καρδιοφ· Ά ! ά ! Οά πιαστούνε, έγώ τδ στρίφω, 
καλλίτερα κανείς νά βλέπη καί ν' άκούη άπδ μα- 
κρυά (φεύγει). , , Π

ςιδη (αταράχως xat έκπεπληγμένη). ΙΙώς εί
πατε ή άστυνομία ;

αχιαλ. (όργίλως). Ναί ή άστυνομία, άπαταιώνες 
καί σύ ψευτοαρχαιόφιλος, πλάτρα.

ςιδη (σηκωθεϊσα αταράχως καί μετά περισσής 

εύγενείας). Δέν σάς έννοώ, κύριε, θά εισθε τρελλός 
φαίνεται.

αχιλα. (έκτδς έαυτοΰ). Έγώ τρελλός: ε'ιθε νά 
ήμουν, διότι Οά ήσθανόμην όλιγώτερον τδν πόνον 
καί ώ; έκ τούτου θά ήμουν όλιγώτερον δυστυχής.

ςιδη (άρκεσθεΐσα νά ειπη ψυχραίμως). Αέναα; 
έννοώ κύριε κα’ι λυποΰμαι, μέ συγχωρεϊτε νά άνα- 
μένω τήν δεσποινίδα (κάθηται).

παμφ· (συνελθών έκ τής ταραχής του). Άχιλλέα 
θαρρώ πώς βιάζεσαι είς τάς κρίσεις σου (πρδς τήν 
Σίδην). Δεσποινίς παρακαλώ δύναμαι νά σάς απευ
θύνω μίαν έρώτησιν;

ςιδη (απαθώς καί εύγενώς).Όπως άγαπάτε, κύ
ριε! r

παμφ (σχεδόν παρακλητικώς). Δύνααθε να μοΰ 
πήτε πώς έγνωρίσατε τήν ’Εριφίλη: εΐνε άδελφή μου 
καί ώς έκ τούτου σάς κάμνω τήν έρώτησιν ταύην.

ςιδη (μεγαλοπρεπώς). Ευχαρίστως, κύριε, άλλά 
ή έρώτησίς σας δυνατόν νά εΐνε δίκαια, άλλ' όχι 
καί λογική, τήν αδελφήν σας τήν έγνώρισα έλθοΰσαν 
να γσαφή ώς μέλος τοΰ συλλόγου πρδς διαδοσιν 
τοΰ άρχαίου ελληνικού ενδύματος, τό οποίον μετ' 
αγάπης φέρομεν έγώ καί ό άδ,λφός μου. Σήμερον 
έπρόκειτο νά γείνη ή έπίσημος παρουσία τής δε
σποινίδες Έριφίλης έπισήμως είς τδ συμβούλιου τοϋ 
συλλόγου, ώς έγκριτον αύιοΰ μέλος. ’Ιδού, κύριε 
πώς έγ-ώρισα τήν δεσποινίδα άδελφή σας και τώρα 
σάς παρακαλώ να μή μέ θέσετε έκ νέου είς ερω
τήσεις διόιι δέν θ> σάς άποκριθώ (ενω ήτο έτοιμος 
δ Άχιλλεύς νά λάβη τον λόγον, ακούεται κρότος 
άμάξης καί μετ’ ολίγον εμφανίζονται ή Έριφίλη 
καί ο Δδνγκ μέ τήν άρχαίαν ενδυμασ αι έπί τή θέα 
τών όποιων μένουν άναυδοι οί Άχιλλεύς καί Παμ- 
φιλος, ή δέ 'Εριφίλη μένει χωρίς νά δύναται νά 
προχωρήστ, ούτε έν βήμα).

ΣΚΗΝΗ ΚΓ’ΤΤΤ
Οί άνω, ΕΡΙΦΙΛΗ και ΔΟΝΓΚ

παμφ. καί αχιαλ· συγκεκινημένοι άναφωνοΰν. 
αχιλα. Έριφίλη !
παμφ. Άδελφή μου! (ΤΙ Έριφίλη μένει άνευ 

άπαντήσεως ώς άγαλμα).
ςιδη (εξάγουσα τδ ώρολόγιόν της). Δεσποινίς 

είμαι έπακριίής όσον καί σείς (μετά θαυμασαοΰ) 
Ώ! τί ώραία ποΰ σάς πηγαίνει τδ ώραΐον αύτδ έν
δυμα, νομίζει τις οτι τδ φέρετε νηπιόθεν,πόσην χά
ριν σάς δίδει (πρδς τούς κυρίους) Δέν είνε άληθές;

παμφ- (έννοήσας τί συμβαίνει, λέγει μεθ^ορμής). 
Εΐνε αληθέστατου, άλλ' έπιτρέψατέ μοι, δεσποινίς 
νά σάς εϊπω, οτι ή άδελφή μου δέν Οά δυνηθή νά 
έξακολουθήση νά παραμένη μέλος τοΰ ΰμετέρου 
συλλόγου, είνε μεμνηστευμένη καί πρδ παντός ανή
κει είς τδν μέλλοντα σύζυγόν της καί τδν όποιον 
σάς παρουσιάζω (παρουσιάζει τον Άχιλλέα).

ΣΙΔΗ (ϋποκλινομένη λέγει μετά περισσής χ«ρΐ· 
τος). Χαίρω πολύ, κύριε, έπιτρέψατέ μοι νά σάς 
παρουσιάσω τδν άδελφόν, Κάρολον Δδνγκ (παρου
σιάζει τδν άδελφόν της) (Πάμφιλ. καί Άχιλλεύς 
υποκλίνονται).

παμφ. (λεπτώς). Δεσποινίς μή αμφιβάλλετε οτι 
λυποΰμαι κατάκαρδα, διότι ή1- Έριφίλη δεν θά δυ
νηθή νά μείνη μέλος τοΰ συλλόγου σας, ένεκεν τοΰ 
προσεχούς γάμου της (Σίδη υποκλίνεται).

έμ-

μου

αχιλα- (εύγενώς). Δεχθήτε παρακαλώ καί τήν 
ήμετέραν συγγνώμην, δεσποινίς, διότι παρεγνώρισα 
τήν ένταϋθα παρουσίαν σας καί έξ άλλου γίνομαι 
άφορμή νά λυπηθήτε διά τήν στέρησιν σής Έριφί
λης. ώς μέλους τοΰ συλλόγου σας, βλέπετε ή μνη
στεία προηγήθη και ώς έκ τούτου τ'ο πταίσμα δέν 
είνε ίδικόν μου, είνε μοιραϊον.

ςιδη (αεϊά ψυχρότητος). Καί μήπως εμποδίζει 
ή μνησιεία ή ο γάμος τήν εύγενή προθεσιν τής δε- 
σποινίδος ;

αχιλα- (ζωηρώς). 'Ά ! πώς 3χι, δεσποινίς; έ|*-  
ποδ ζω έγώ, δεν θά δεχθώ ποτέ τήν σύζυγόν μου 
ένδεδυμένην ώς άρχαίαν Έλληνίδα. Έτελείωσε 
φαίνεται παράξενου.

ςιδη (εύγενώς). Επιτρέπεται ή παρατήρησις, 
διατί;

αχιαλ· Διότι. . . διότι. . . τί τά θέλετε δεσποινίς 
τά ήθη καί τά έθιμα πρδ πολλοΰ ήλλαξαν. συμ- 
μορφούμεθα λοιπόν μέ τάς σημερινάς π ροτάσεις 
(έξέρχ. ή Έριφίλη) ήναγκασμένοι νά παραδεχθώ- 
μεν ότι εΐνε ματαιοπονία, θεσμούς τόσων έτών,τούς 
οποίους εσεβάσθησαν τόσοι αιώνες νά καταρρίψη μία 
δράς ανθρώπων. Ω! δεσποινίς μου, όσο καί να άρέ- 
σκεται σ άνθρωπος είς τήν άλλαγήν, πιστεύσατε 
είς μερικά πράγματα έμμένει μετά πείσματος είς 
τας άρχάς του καί ούδέν δύναται νά μεταβάλη ή 
να άλλοιώση τήν γνώμην του. Αί κατακτήσεις δέν 
«φαιροΰν τάς κτήσεις, δεσποινίς.

δονγκ (παρεμβαίνων μετ' εύγενοϋς χάριτος καί 
παρρησίας). Ενα μόνον πράγμα άντελήφθην καλώς 
*9·:ί£, =τι είς τήν ώραίαν πατρίδα σας αι γυναίκες 
εινε αντιληπτικώτεραι τοΰ καλού. . .

αχιλα- (ετοίμως). Εΐνε όμως καί ένα άλλο κ. 
Δδνγκ,τδ όποιον δέν άντελήφθητε, οτι οϊ άνδρες εινε 
λαίμαργοι καί τδ τρώγουν μετ' άπλησ-ίας καί διά 
τοΰτο οι εν διαφερόμενοι θέτουν κλειδί είς τα ερμάρια.

δονγκ. Δυνατόν νά έχετε δίκαιον, άλλά φρονώ 
οτι τούτο δεν πρέπει νά έπείρεάζη τά έξυπνα πνεύ
ματα τών Ελληνίδων καί δή τών εγγραμμάτων.

αχιλα. Γ·. τά θέλετε, φίλε μου, ολα έχουν σχέσιν 
μεταξύ των (εισέρχεται ή Έριφίλη μ: τήν συνήθη 
ενδυμασίαν).

ΣΚΗΝΗ ΚΔ'
Οί ΑΝΩ καί ΕΡΙΦΙΛΗ

εριφ. (διευθυνομένη πρδς τδν μνηστήρα της. λέ
γει τρυφερώς). ’Αγαπητέ μου συγγνώμην, διότι σέ 
επίκρανα.

_ αχιλα (μετ αγάπης). Σέ συγχωρώ καί σέ λα
τρεύω, περισσότερόν διά τήν νέαν χαράν, ποΰ μοΰ 
"ροσφέρ-ιις έπαναδίδουσά μοι τήν Έριφίλην μου.

ΣΙΔΗ (πικρώςί. Έπιτρέψατέ μας, κύριοι, έμοΰ καί 
τοΰ αδελφού μου νά άπέλθωμεν μέ τήν λύπην, ότι 
χάνει ο σύλλογός μας έν έκ τών καλλίτερων καί 
ωραιότερων αύτού μελών.

εριφ. (πλησιάσασα αύτήν τρυφερώς). Όχι όμως 
*at μίαν καλήν φίλην, μις.
,αονγκ (πικρώς). Φίλη! τοΰ ψευτοπολιτισμοΰ 

πάντοτε. . . 
, παμφ Iζωηρώς) Έ! τί να γείνη, φίλε μου καί

τον ψϊυτοπολιτισμον ο: άνθρωπο: τδν έφεραν.
. αχιαλ. (μειδιών), Κα: οί άνθρωποι ζητοΰν νά

τον καθαιρεσουν αιωνίως κατ’ άντίφασιν παλαιόν-

τις, 0θ=ν άς μείνωμεν έδώ ποΰ ειμεθα αγαπητέ μου 
κ. Δδνγκ καί άς ειμεθα ευχαριστημένοι.

δονγκ (ψυχρώς κα'ι ι ίρωνικώς). Άφοΰ εισθε καί 
λαίμαργοι μάκιστα.

αχιαλ. (ίμοίως). Έ! τί νά γείνη φίλτατε κύριε, 
ιδιοσυγκρασία βλέπετε, ιδιοσυγκρασία. (Ό υπηρέ
της εισέρχεται ένίεδυμένος τδ άρχαϊον ένδυμα, τδ 
όποιον έφορε: πρδ ολίγου ή Έριφίλη καί μετά βλα
κώδους στόμφου λέγει).

ΣΚΗΝΗ ΚΕ’·
Οί άνω καί ΚΑΡΔΙΟΦΥΛΑΞ

καρδιοφ (πρδς τούς άρχαιοφίλους ταχέως). Κυ
ρία καί κύριε είμαι είς τάς διαταγάς σας,-.δηγήσατέ 
με δπου καί άν θέλετε, είς τήν Κίνα, εΐς τήν 'Ια
πωνία,είς τήν ’Αμερική, είς τήν Αφρική, είς τούς 
ήμερους, είς τούς άγριους, είς τούς ανθρώπους, είς 
τά ζώα, είς τά φίδια, είς τής οχιές, είς τήν θά
λασσαν, είς τήν ξηράν, είς τδν ούρανόν, είς τήν 
γήν, όπου καί άν υπάγετε καί είς τά πέρατα τοΰ 
κόσμου, θά είμαι ό Άρχαιοφυλακάς σας καί όχι 
Καςδ τφύ' ακας όπως ήμουν έως τώρα.

παμφ καί εριφ (έκπεπληγμένοι). Μάς έγκα- 
ταλείπεισ, άζ.ολουθών τούς ξένους.

καρδιοφ (πρδς τήν Έ:ιφ. μέ τρόπον έπιπλητι- 
κόν). Εσείς δεσποινίς παρ’ όλίγον νά έγκαταλεί- 
ψετε τόν αδελφόν σας καί τδν κ. Άχιλλεα ποΰ σάς 
άγαπά τόσον καϊ έγώ ποΰ θ' αφήσω τ' αφεντικά 
μου θά κάμω έγκλημα ;

αχιλα. (γελών διά τήν γελοίαν στάσιν τοΰ υπη
ρέτου). Βέβαια, έχει δίκαιο, καλά λέγει, πήγαινε 
Καρδιοφΰλακα νά γείνης άρχα-.οφύλακας, μένε ή
συχος,δέν διαπράττεις ούδέν έγκλημα, είσαι ελεύθε
ρος νά κάμης όπως θέλεις.

καρδ· (ήδέως). Ευχαριστώ κύριε Άχιλλεΰ, εισθε 
πάντοτε καλός, εμπρός λοιπόν Μις, έμπρδς κύριε.

δονγκ καί ςιδη- Ί’πάγωμεν.
σίδη (πρός τούς άλλους). Δεσποινίς, κύριοι, χαί

ρετε (εξέρχονται ψυχρότατα ό Δδνγκ καί ή Σίδη ώς 
να μή συνέβη τίποτε,ακολουθούμενοι ύπό τού ύ.τηρέ- 
του.βαδίζοντος μετά γελοίου τρόπου μεγαλοπρεπώς 
σπισθέν των καί χαιρετώντας τούς πρώην κυρίους 
του).

ΣΚΗΝΗ ΚΖ'-
ΑΧΙΛΑ. ΕΡΙΦΙΑ, καί ΠΑΜΦΙΛ.

εριφ. (έκπληκτος). Περίεργον πράγμα, μέ τά 
σωστά του τούς ακολουθεί. ,

παμφ (πειρακτικώς). Άλλά, μέ τάψέμματα; άλ
λως τε έσΰ τοΰ έδωκες τδ κακόν παράδειγμα τής 
ανταρσίας. (Έριφίλη δέν άπαντά κάτω νεύουσα).

αχιαλ. Άφες τα αύτά, Πάμφιλε, τελείωσαν, πέ
ρασαν, ενα μόνον λέγω, ότι οί δυστυχείς αυτοί αρ- 
χαιολάτραι Οά μείνουν μέ τήν ίδέαν τους μόνον.

εριφ (ρεμβωδώς). Όχι, Οά τούς μείνει καί ϊ 
Καρδιοφύλακας, αύτός είνε πιστός καί έλεϋθ ρος να 
ν.άνη ό,τι θέλει.

ΑΧΙΑΛ. (τρυφερώς εναγκαλίζεται αύτήν). Καί αύ
τδν -.όν οφείλουν εΐς σέ Έριφίλη μου καί πρέπει νά 
σέ ευγνωμονούν.

παμφ· (ψυχρώς). "Η καλλίτεσα νά μή σέ συλ
λογίζονται οί μπουζάνθρωποι. (ΤΙ αύλαία πίπτει). 

tfj 12/1 Οκτωβρίου ίν ΆΦήναιι 1903.
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— Πώς ήλλαξαν αί Άθήναι Λιλίκα, αγνώριστοι 
Εγειναν, πρό πάντων α! γυναίκες, τί κομψότης, τί 
πολυτέλεια, νά έλθωμεν έδώ νά κατοικήοωμεν.

— "Αν εΤναι δι*  αύτό Περικλή, προτιμότερου τό 
Καρπενήσι.Έκεϊ έχομεν φυσικήν χάριν.

— ’Αμ’ έκεϊ, αγαπητή μου, ούτε χορούς, ούτε 
συναναστροφές είμποροΰμεν νά δώσωμεν.

— 'Ά ναί, έχε>ς δίκαιον, τότε νά έλθωμεν Εδώ!

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

I

Έν τινι συναναστροφή :
— Δίν μοί λέγετε Κυρία, τίς είναι αύτη ή 

ώρα·'α, ή τόσον σεμνώς καί χαι'.έντως ναθημένη ;
— Ά, αύτή ; Είναι, Κύριε, χήρα έν πρώτεις 

καί δεύτερον δχι τόσον ωραία, εσον τήν νομίζετ-, 
διότι προσποιείται. Αύτη τά πάντα έχασε.

— Και έν τούτοις είναι ωραία '.

X

Μεταξύ συζύγων ι
— Πώς μ’ευρίσκεις μετά δέκα ετών γάμον, Μα- 

τθίλδη, 8έν ήλλαςα διόλου, λοιπόν ;
■— ΙΙώς! έγεινες τόσον κακός! δέν μέ προσκυ

νάς, δέν μέ λατρεύεις πλέον, ούτε είκών σου ιίμαι.

X

Ό τραπεζίτης κ. ’Ιωάννης πάντοτε ιίναι άπη- 
σχολημένο ςκαί οσάκις τω ζητούν τι,τά τότε άνα- 
έάλλει. Αίφνης εισερχόμενη ήμέραν τινα ή σύζυγός 
του είς το γραφείου, τω λέγει :

— 'Ιωάννη, ό άδ.λφός σου άπέΟανε, πρέπει νά 
ΰπάγωμεν είς τήν κηδείαν του :

— Δέν ευκαιρώ, δέν ευκαιρώ, άπαντα ούτος 
αμέσως. Μεθαύριον, μεθαύρισν, πηγαίνομε·?. . .

X

Τί αδυνατεί νά πράξη ή γυνή ;
Ιον Νά περάση έμπροσθεν εμπορικού καταστή

ματος, χωρίς νά σταμαιήση.
2ον Νά ίϊή μικρόν παιδίον, χωρίς νά τδ φιλήση.
3ον Νά παρατήρηση ώραϊον δαντέλαν χωρίς νά

έρωτήση πόσον κοστίζει καί,
4ον Νά διέλθη πλησίον της άνήρ, χωρίς νά

στραφή νά ίδη τίς είναι.

— Έ/ τή πολιτική, έλεγε βουλευτής τις προς 
συνάδελφόν του δέν ύ-άρχουν δύο φακοί τοϋ βλέ
πειν, άλλά είς. Οϊ μεθ' ήμών λέγονται τίμιο άν
θρωποι, οί άντιπολιτ υόμενοι είναι ολοι ουτιδανοί 
καί πάντες πένητες καί κακοί.

— Καί όταν έλθη τις έξ αύτών μεθ' ήμών;
— Τοϊ διδομεν τότε κάτι τι καί γίνεται καλός.

X

'Επαρχιώτης πρ':ς Άθηναΐον ι
— B? έπεις αύ ήν τήν φωτογραφίαν; είναι τοΰ 

βουλευτοϋ τή; έπαρ-,ίας μας κ. Κ. . . σοΰ αρέσει 
ή στάσις του ; δέν είναι αξιοπρεπής ;

— Ναι, καί εϊς τήν Βουλήν πάντετε ούτω ίσια 
ται, ούδέποτε δμιλ.εΐ.

X

Έν τώ χημείω κατά τήν παράδοσιν :
Ό κ α 0 η γ η τ ή ς. ΙΙοϊον είναι τό καλε'τερον 

μέ.ον τής διαλυσεως τών σωμάτων ;
Είς μαθητής, (οστις άνεγίνωσκ- έφημε- 

ρίδα). Το διάταγμα τής διαλυσεως τής Βουλής, τό 
ξυλοκόπημα, ή μονομαχία καί τά μικρόβια τοϋ τύ 
φου καϊ τής φΟίσεως.

X
Κατηγορούμενός τις προσπαθεί ν'απαλλαγή τής 

κατηγορίας ίσχυριζόμενος οτι ήτο μεθυσμένος
— Πώς δύνασαι νά μέ βιβαιώσης, ότι ή-ο μεθυ

σμένος, τώ λέγει ό πρόεδρος.
— Εϋκολον πράγμα. Κύριε Δ·κα:τά. νά. άν 6ε- 

λ.ετε, μοϋ βάζετε μία οκά νά πίω, και βλέπ.τε α
μέσως, πώς κλέπτω.

ΛλΗΡίΙΠΟΛΟΠΚΙΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Φυσικύς ΰριομύς tij; γυναικός χαί τοΰ άιύρϋ; παρά tiro; ζωοφί/.ον:
‘11 γυνή.

Ή γυνή έν ηλικία 10 έτών είναι μυιοιρόχίλοε. 
Έν ήλικίςι 10—15 έτών είναι χελιδών 
'Από 15 έως 20 έτών είναι πτηνόν τοϋ Ιίαρα- 

δείσουκαΙ μέλισσα.
'Από 20 έως 2 5 έτών είναι τρυγών.
Άπό 25 έως 30 έτών είναι περιστερά.
Άπό 30 έως 40 έτών είναι ψιττακός.
Άπό 40 έως 50 έτών είναι γλαυξ.
Άπό 50 έως 60 έτών είναι μπούφος 
ΙΙέραν οέ των G0 έτών είναι βάτραχος.

Ό άνήρ.

Ό άνήρ έν ηλικία 10 έτών είναι καρδερίνα 
Έν ηλικία άπό 10 έως 15 έτών είναι ψάρ.
Άπό 15 εως 30 έτών είναι άλέκτωρ.
Άπό 30 έως 35 έτών είναι φασιανός.
Άπό 35 έως 45 έτών είναι χρυσούς ταώς.
Άπό 45 έως 55 έτών είναι κούκος.
Άπό 55 έως 60 έτών είναι Ιέραξ.
Άπό 60 έως 70 έτών είναι στρουθοκάμηλος.
Άπό 70 έως 80 έτών είναι νήπιου.
Άπό 80 καί πέραν εί.αι μηδενικόν.

ΦρΙκ

^ΧΡΗΣΤΌΣ ΤΣΙΒΙΛΗΣ ,

ΕΠΠΕΙΡΒΜΑΤΙΑΣ λ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΠΣ

Ο κ. Χρ. Τσιοιλής εΐ.ε μία έκ τών Εξαιρέτων 
•ομογενών προσωπικοτήτων, αϊτινες συνετΕλεσαν 
ού ιιόνον είς τήν πρόοδον καί άνάπτυόιν αυτών 
άλλά καί είς τήν καλήν διαφήμισιν τής ήμετέρας 
κοινότητος έν τή ίένη καί τήν ευημερίαν καί Εξω- 
ραϊσμόν τής πόλεως. Είνε δέ όντως ήμέτερον καύ- 
Ζήμσ, νά βλέπη τις έν τή ξένη ώραΐα Έλληνικά 
κτίρια, οίκοδομάς καί κέντρα, ιδία δέ Εργοστάσια 
καί βιομηχανικά εργαστήρια, χαίροντα παγκοσμίου 
Φήμης καί ϋπολήψεως. Ό κ Χρ. Τσιόιλής, έκτος 
τών άλλων αύτοϋ επιχειρήσεων καί Εργασιών, ί
δρυσε καί μέγα Εργοστάσιου Αιγυπτιακών σιγα
ρέτων, δπερ ήδη έκτήσατο παγκόσμιον φήμην, διά 
τήν άμεπτον λειτουργίαν αύτοϋ καί τήν Εξαίρετου 
κατασκευήν καί ποιότητα τών προϊόντων αύτοϋ, 
άτινα Ετιμήθησαν διά μεταλλίου τιμής καί έν τή 
διεθνεϊ ήμών Εκθέσει καί δπερ όμολογουμένως χρή- 

_ καί τής προσοχής καί τής άναλόγου έκτιμήσεως 
Τήε ήμετέρας Κυόερνήσεως, ήτις άφείλει νά τιμά 
τους τοιοϋτουε ρεκτας καί φιλοτίμους άνδρας.

θ κ· X- Τσιβιλής έκ Σμύρνης καταγόμενος, 
νεώτατος έτι κατήλθεν είς Αίρπτον, ένθα τό Κάϊ- 
pov Εκ λόξας ώς κέντρον τών Επιχειρήσεών του, 
κατόρθωσε διά τής άκαταπονήτου δραστηριότητες 

του δημιουργικού πνεύματός του καί τής φο- 
ερας έπιχειρηματικδτητός του, ν’ άνέλθη είς τοι- 

ουτον επίζηλον σημεΐον. "Αοκνος καί έκ φύσεως 
^ροκ,σμένος οι' όίεϊας ά,τιλήψεως, τιμιότατος 

εν τοϊς συναλλαγαϊε του κοί δαπανών άκατα- 
παυστως είς άνακούφισίν πάσης δυστυχίας κα| 
πορώτς πάντοτε γενναία ποσά προσφέρων πρός 

έΰυπηρέτησιν Εθνικών ή κοινωνικών αναγκών, κα
τέστη όμολογουμένως είς έκ τών καλλίστων ομο
γενών μας καί κόσμημα τής έν Καίρω ελληνικής 
παροικίας. Είναι δ’ έπί πλέον πάντοτε προσηνής 
καί εύγενέστατοε πρός πάντας, περιζήτητος δέ έν 
ταϊς κοινωνικαϊς αύτοϋ σχέσεσιν.

Καταθέσας Εσχάτως μεγάλα κεφάλαια πρός ϊδρυ- 
σιν τού μεγάλου καί περιωνύμου Εργοστασίου Αί 
γυπτιακών Σιγαρέτων, κατόρθωσε διά τής προσω
πικής του Ικανότητας ν’ άναδείξη έν βραχυτάτω 
διαστήματι έν έκ τών πρώτων ιδρυμάτων τού Κά
ιρου,συστήσας άντιπροσωπείας καί πρακτορεία άπαν- 
ταχοϋ σχεδόν τής Αίγυπτου, ώς καί είς πολλ^ 
μέρη τής ύφηλίου.

Γοιούτους ομογενείς δέον ή Πατρίς ν' άμοίόη 
καί έλπίζομεν ή 'Ελληνική κυόερνησις θέλει καταλ
λήλως τιμήσει τόν άνδρα, δστις περιποιεϊ τιμήν είς 
τον έξω Ελληνισμόν καί αφού έξ αύτοϋ άποζώσ1 
πλεϊσται οίκογένειαι.

Φ. II.

ΧΗΜΕΙΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΓ

Άρ·.Ο. 2512Έν Άθήναις τ,ή 20 Ιουνίου 1904ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΓ ΖΥΘΟΓ
ΚΑΡΟΛΟΥ I. ΦΙΞ

Κατ’αΐτησιν τοϋ κ. Κ. Φίέ έλαόον τήν αο Μαΐου 
δείγματα ζύθου είς φιάλας καί έκ τών πίθων. Ή 
θερμοκρασία τού άέρος έν τοϊς ύπογείοις τού Ζυ
θοποιείου ήτο 2,ου, ή δέ τού ζύθου 4>°ν^· 
Είδικόν βάρος τού στερηθέντος τοϋ αν

θρακικού οξέος ζύθου ......................
Οινόπνευμα κατά βάρος θίθ ......................
Οίνόπνευμα κατ’ όγκον θ]’1 ......................
Εκχύλισμα θ] ' ..............................................
'Ανθρακικόν όξύ 0]° ..................................
'Ολική όξύτης(ώς γαλακτικόν όξϋ)θ]υ ... 
Ιΐτητικά όξέα (ώς όξεικον δίύ)0]5 ..........
Βυνοσάκχαρον θ]1’..........................................
Δεξιτερίνη θ]θ ..............................................
Γλυκερίνη ο]1 ......................... .....................
Άζωτοϋχοι λευκωματώδεις ούσίαι θ]0 ...
Άζωτον ........................................................
Εκχύλισμα αφεψήματος βύνης πρό τής ζυ- 

μώσεως θ]° .............................................
Βαθμός έκζυμώσεως τού έύθου...................
Τέφρα 0Ρ ... ...............................................
Φωσφορικόν όξύ...............................................
σεέναι ή πρόσθετοι ονσίαι, ούδέν ίχνος ..

Έκ τών άνωτέρω Εξαγομένων προκύπτει, δτι ό 
κατά τούί κανύνχ; τής νεωτέμας ζυθοποιίας έξ 
αγνών πρώτων υλών παρασκευαζόμενος ΖΥΘΟΣ 
Κ· ΦΙΞ είνε ό υγιεινότερο;, αύσιαττιν.ώτερος καί 
θρεπτικότερος TUN ΖΥΘΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΛώΣ καί δτι 
ώς Εκ τών συστατικών καί τής γεύσεώς του δύνα
ται νά παρασκηθή πρός τούς πεφημισμένους τού 
Μονάχου ζύθους sSpaienn καί νΖΰιιτιιόκιϊιι».

17,0
43,0

0,248
0,169 

0

ΑΝΑΣΤ-Κ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
Κα^ηγητηςχήί Χημείας εν νφ ’ΕΟνικφ Πανιπιαιημίψ
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22 · Μαγικά) ιϊχών.
Ποϋ εύρίσκεται ή θυγάτηρ αύτών ;

23. ΛΕνιγμα.
Είε τόνον κοντά μουσικής 
τοϋ σώματος μέλος άν βάλλης 
θα κόμης έν’ άνδρα εύθΰς 
καλονής καί άρχαΐον μεγάλης.

24- Αίνιγμα.
Πτηνό/ νυκτόβιο» είμαι 
σοφός ευθύς δέ δά κείμαι 
τό δεύτερον άν άλλάίης.

25 · Γρίφος.
Ο ίφθων εί.— 

Π 2ούν ήγεμόνα
26- Γρίφος.

Βαρεία Ι1Α 'δε ύς Τα. 
27· Γρίφος.

Μ 1 ή 
βολήν 

Λάρισσα. Γ. Λ. 'Ιατρίόη;
ΑΥΣΕΙΣ ΑΙΧΙΓΜΑΤΗΝ Β'· ΤΕΥΧΟΥΣ

7. 'Αριστερά τή; εΐχόνος, παρά τήν χεΓρα τοΰ 
πασσά.— 8 Μηδέν "Αγαν,— 9 Κάσος-Θάσος, Μή- 
λος-Δήλος.— 10 Κρεΐττον σιωπάν ή λαλιΐν μύτην.
— 11 Ευαγα, Ιακώβ, "Αγγλος, Κάδος, '[μέρα.— 
12 Σανίς, Κλίνης, Λεάδης, Ήσσος.—13, 2χ2=4.
— 14, Κ"ώς — Κώς, Κα"Κώς = παχώς.

Αύται— Γεώργιος Ε. ΓΙαπαχατζής μαθητής 
έξ Αθηνών 2, Παναγιώτης Γ. ρ. Βανδώρος έχ Ζα
κύνθου 1, Άριστ. Βέλος έχ Σύρου 5, Ρωμαίος τών 
'Αθηνών 3, Μιλτ. Ρώσσος έχ Πειραιώς 6, Γαλανή 
Έλληνΐςέξ Αθηνών 4 χαί Θρ. Παντελάκης έξ 'Αθη
νών 4.

Κ- καθαροςπορης

"Εντοκος καταθέσεις
Ή έθνική τράπεέα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

είς τραπεζικά γραμμάτια καί είε χρυσόν, ήτοι είε 
φράγκα καί λίρας στερλίνας,άποδοτέας είε ώρίσμέ- 
νην προθεσμίαν ή διαρκείς. Αί είς χρυσόν καταθέ
σεις καί οϊ τόκοι αύτών πληρώνονται εις τό αύτό 
νόμισμα, είε δ έγένετο ή κατάθεσις, είε χρυσόν ή 
δΓ έπιταγής όψεως (cheque) έπί τοϋ έίωτερικοϋ καί 
έπιλογήν τοϋ ομολογιούχου. Τό κεφάλαιο·/ κα! οί 
τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται έν τώ Κεν- 
τρικώ Καταστήματι καί τή Ήτήσει τοϋ καταθέτου 
έν τοΐε ϋποκαταστήυασι τής Τραπέίης’έν Κερκύρα 
δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθω διά τών έκεϊ υποκατα
στημάτων τήε Ίονικής Τραπέέης.

Τόκοι τών καταθέσεων.

ΜΕ ΓΛ

1 1/2 τοΐε ·/« κατ’ έτος διά καταθ. ί> μήνας τουλ.
2 D η 1 έτους Β
2 1/2 » ’/· » » 2 έτών
3 » η 4 έτών •
4 » '/| » • 5 έτώ ν »

Αί όμολογίαι τών έντδκων καταθέσεων έκδί-
δονται κατ’ έκλογήν τοϋ κατα.θετού όνομαστικαί
ή άνω νυμοι.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ & MTPOUQASΙΟΝ

THE λ Β· Τ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Κάτωϋτν ΕινοΛοχρίον τοϋ «Στέμματα;·
ΑΔΕΛΦΩΝ ΧαλΚΙΔΕΩΣ

ΕΝ ΤΡΙΚΚΔΛΟ'Σ
Καλλιτεχνία. 'Αντισηψία καί Καθαριύτης άκρα.

Είς τό αυτό Κουρείο» πωλοΰνται Καπέλλα, Λα·- 
μοοέται, Φωκδλ χαί λοιπά διάφορα είδη.

Α Λ Α X T A S10 Σ Α. Μ II ΕII Σ
“Εμπορο; (ΕΝ ΧΑΛΚΙΔίΙ

Εύρισχονται ύφάσαατα διά φορέματα καί οικιακήν 
χρήσιν, όλων τών ειδών καί πάσης ποιότητες καί τι
μής. Πώλησι; χονδρικώς καί λιανιχώς. Τιμαί συγκα
ταβατικού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

Α. Γ. Σέριφον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχα- 
οιστοΰμεν πολύ. Απόδειςις έσταΛΤ| ταχυδεομιχώς.— 
Λ. Α. Λ ά ρ ι σ σ α ν. ’Επιστολή χαί επιταγή έλήφθη" 
σαν. Εύχαριστούμεν πολύ. Διά τον τρίτον τόμον δέν 
έλησμονησαμεν. 'Ελπίζομε» εν τελεί »α εΰρωμεν.— 
Κ. Γ. Κων)πολ ιν. Δελτχριον έλήφθη. 10ον τεύχος 
έστάλη. ’Αναμένομε» έμβασμα . 'Ασπαζόμεθα— Σ. 
Κ. Μανσούραν. Δελτάριό» σας έλήφθη. Νέο» 
συνδρομητήν έγράψαμεν εις Πόλεμον. Εύχαριστούμεν 
πολύ.— Γ. Κ. 'Οδησσόν. ‘Επιστολή έλήφθη.—· 
Δ. Τ. Σοφάδας. 'Επιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. 
Εύχαριστούμεν. Έστείλαμε» καί ρωσσο-ιαπωνικόν 
πόλεμον.— Μ. Ν. C> I a nib lie at ;ι. Δελτάριο» έ/ή- 
φθη. Εύχαριστούμεν. Σα; ένεγραψαμεν εις Πόλεμόν. 
Δ. Κ. Κ. Κ ων τ ά ν τ ζ α ν. Δελτάριο» έλή&θη. Εύ- 
•χαριστούμεν. Γράφομεν.·—Ν. Κ. καί Δ. II. Σύρον 
Σάς ένεγράψαμεν εις ρωσσο-ιαπωνικον πόλεμον. Χρή
ματα έλήφ'ησαν. Εύχαριστούμεν.—

4*  Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κωνσταντινίδον

"Εμπορος (ΕΝ ΧΔΛΚΙΔί)

Πωλοΰνται διάφορα υφάσματα, Γυναικεία είδη,
νήματα, πίλοι και διάφορα άλλα είδη εις τιμάς
συγκαταβατικά;.


