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Φ Ρ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Συνδρομή Εξωτερικού φρ. 20.

IIΛΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
ΕΝ είχα μεν Αδικον, γρά- 
ψοντες δσα έγράψαμεν 
αλλοιε περί τοΰ ίπιοτη- 
μοηκώς άδυνάκ,υ τής 
τελεσφορήσεως ηλεκτρι
κού τηλεγράφου &νευ 
ούρμαιο; είς μακράς Α
ποστάσεις, διά τοΰ έν 
χρήοει ήλικτρικοΰ ρεύ
ματος τών συνήθων στη - 
λών τών τηλεγραφείων 
/.αί ιδού καί έν Γερμα
νία καταγινόμινοι πρός 
έγκατάσιασιν ταοντον 
στα&μοΰ διά νεωτέρων 
και τελειότερων μέσων. 
Λλλάκαΰ’ ημάς καίτοι- 
οΰτον σύστημα με δλας 
τάς φοβερά; και τρομε
ρός ivegyeia; τον, δεν 
ϋά βραδύνηνάβεωρη·&ή 
προϊόντος τοΰ χρόνου 
Ακατάλληλον καί Ασόμ 

φορον ταις περιστάσισιν, Αν όχι Αδύνατον, υπό 
τοιούτονς ορούς.

Ίδοΰ δε τί περί τοΰ Αντικειμένου τούτον γρά
φει ό Henry de Parville: «Έυώ ίν Γαλλία 
καταγίνονται >d διοργανώσωσινύπηρεσίαν τηλε
γραφικήν ανευ σύρματος, δεν ύα ητον άοκοπον 
*β αναφέρωμεν δλίγα τινά και περί τοΰ ήδη 
ύιοργανονμενον μεγαλιιτέρου τών μέχρι τοΰδε 
Ακτινοτηλεγραφικών οταΌμών έν Ευρώπη, τον 
γίγαντος τών μέχρι τονδε τηλ. τοιούτων οταϋ- 
μ&ν, τής Νάονεν, έν Γερμονίφ πόλεως.

Ο οταΰμής ουτος ύπερβαίνει οημαντικώς τοΐς 
/Φίξΐ τοϋδβ ουοταέλένιας. Τό δέ μέρος, ένθα 

συνεστήϋη είνε ή μικρά πόλις Νάονεν, 40 χιλιό
μετρα βορειοδυτικά/; τοΰ Βερολίνου, Ιν τώ 
μέσω εΰρείας πεδιάδας, περιστοιχουμέιης ίκ λει
βαδιών καί μακράν παντός ΰλικοΰ Ιμποδίου.

Ettai γνωστόν, δτι πας Ασύρματος τηλεγρα
φικό; οτα&μός Αποτελεΐται ύπό συσκευής μετα- 
βιβαστικής. ήτις μεταβιβάζει τά τηλεγραφήματα, 
υπό δεκτόν, δοτις τα παραλομβάνει, και τρίτον 
υπό μιάς κεραία:, μεγάλον ίσιοι·. Τό ύψος δέ 
ταύτης είναι δ κυριώτερο; τών παραγόντων διά 
την έπ,τυχή μεταβίβαοιν τών ηλεκτρικών ση
μείων {κυμάτων).

'Επί πολυν χρόνον μετεχειρίζονιο ώς Ιστού;, 
σιδηράς ράβδον;, είκοσι μέτρων μήκοις ί) καί 
τριάκοντα, ούς ουνέδεον μεταλλικά.; μετά τών 
εσωΟι τοΰ οταβμοΰ εργαλείων, άλλά παρετηρήΟη, 
διι οσάκις επρόκειτο ν' Ανταποκριϋώσι πρό; 
μεγαλέιτέρας Αποστάσεις, έδει ν’ αιατρέ;ωσι<· εί; 
έιι ύτμηλοτέρον; ιστοί·;· ΤούντεΰΟεν ουνεπέρα- 
νον, διι δ ίσιος, έν τοιαντοις οννβήκαις. κατλί- 
οτησιν εί·κο'·ωτέρον την εκπομπήν ιίς τό κινόν 
τών ήλεκτρικών κνμάτων. Έκτοτε δε, παρεδέ- 
χύηοαν, δτι Αντί ένός ίσιου μοναδικού, ηιο Απο- 
τελεσματικώιερον νά συ/δίσωσιν ε>α τοιοΰιον 
μετά πολ.λών μεταλ,λικών Αγωγών. Σννεπείφ δέ 
τούτον κατεσκεΰοσαν έ'ν είδος μεταλλικού δι
κτύου, δίκην χαλύβδινου Αλεξιβροχίου. εχοντος 
τόν κεντρικόν Ιστόν ώ; λαβήν, (μέοην Αφετηρίαν). 
Οΰτω κατωρϋώθη, διά τοΰ μέσον τούτου, νά 
μεταβιβαζωσιν δπωσδήποτε ηλεκτρικά ρεύματα 
ει; Απόστασιν χιλιάδων τινων χιλιομέτρων.

Ό ίν τή Νάοτ εν δμω; έγκατααταϋείς ίσιος 
ίοχάτως είναι γιγαιτιοΐος, έ'χων νφο; Ίθ0 μέ
τρων και ουιάρϋρωσιν 4 μ. περίπου πλ.ει ρικήν 
Απας δε δ πυλών στηρίζεται έπι ηυκυοιάιου 
χυτού βάδρου. τετοποϋετημένου έ.-tl έμβάσιω; 
οτερεωτάτης εξ άσβεσισλ.ύοι·. Έπι τοΰ άνω δε 
μέρους τοΰ ίσιοϋ, εις 96 μέτρων ΰγ·ος, κατε- 
οκεύαοαν ϋέσιν. είδος πτερυγίου, δά τόν έλεγ
χον και την ίγ'κατάστασιν τοΰ ίπηρεοιακοΰ τμή
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μαιος τοΰ άνω άκρου τον ιστόν. Είς 75 δε 
μιτρών ύφος τά καλώδια dot περιεμαζευμίτα 
και έκεϊθεν διευθύνονται εις 200 μ. άπόστασιν 
άπό τούς πόδας τον πύργον, ών τά άκρα εΜ 
στερεώς έν ογκολίθους προσηλωμένα. Άλλα και 
αυτός ό σταθμός έκ πλίνθων κατεσκεύαοται, 
διώροφος και εξ 100 μέτρων τετραγωνικώς. 
Ίσογείως εύρηνται αί αιθονσαι τών μηχάνημά 
των καί συσκευών και τά γραφεία ' άνωθι δε 
τούτων τά εργαλεία υψηλής τάσεως.

Ή άπόστασις τής μεταβιβάοεως τον ήλεκτρι- 
κοΰ ρεύματος έξαρτδται φνσικώς εκ τής δυνά- 
μεως (Ινστάσεως) τών παραγομένων κυμάτων. 
Ενταύθα μεταχειρίζονται ρεύμα 300 λουγδου- 

νικών λαγήνων (συμπυκνωτών), ό δ’ εκ τής 
έκρήξεως τών ήλεκτρικών σπινθήρων κρότος 
είνε φοβερός και τά παραγόμεια κύματα μιγί 
στης ένεργείας, άνινα και μεταφέρονται εύκόλως 
διά τής μεταιοπίσεως χ&ριοιικού έργαλείου άπό 
τού μεταβιβαστον εις τήν ονκενήν τής παραλα
βής (δέκτην). Διάτήν έξυπηρέτησιν τής εργασίας 
ταύτης, δύο μόνον ύπάλληλοι Αρκοΰσιν, εις τη
λεγραφητής και εις θερμαστής.

Τά τηλεγραφήματα παραλαμβάνονται είτε 
τη/εφωνικώς, είτε διά τοΰ Μοροικού τηλεγρα
φικού συστήματύς.

Τοιαύτη έν γενικούς γραμμαίς είνε η περιγρα
φή τον νέον και μεγάλου τούτον γερμανικού 
Ασυρμάτου σταθμού, οντιιος αί δοκιμαι άπέδω- 
καν εξαίρετα Αποτελέσματα. Ητοι : έν παρα- 
δείγμοτι, μετεβιβάοθηοαν τηλεγραφίματα άπδ 
τοΰ σταθμού τούτον και παρελήφθηοαν ιοχά- 
ιως εν ιώ ύπερωκεανείφ Α’μοπλοίιμ νΒρέμα» 
τής Βορειογερμανικής Εταιρείας νΐόϋδ, κεχριί 
άποσ·άσεως περίπου 2,4u0 χιλιομέτρων έκ 
Βρέμας (’) και έντούτ<>ις τά κύματα ταΰτα είχον 
νά διατρίξονν τήν Ήπειρον, έπι ιή; ήμισείας 
περίπον άποστάοεως- 'Ομοίως τηλεγραφήματα 
Ιλήφθησιιν ίν Πετρονπόλει είς Απόστασιν 1,350 
χιλιομέτρων κα· Ανταποκρίσεις άκτινοτηλεγρα- 
φικαί άνιηλλάγησαν άπό τής Νάονοεν εις Rigi 
Scheidegg τής Ελβετίας, επί Αποστάοεως πε
ρίπον SOU χιλιομέτρων.

Τά πειράματα ταΰτα εΐσί κατά τοσοντον μάλ
λον άξιοπαρατήρητα, καθ όσον τά ήλεκτρικά 
κύματα δ,ήλθον άπό πολυαρίθμους σειράς ύρεων 
καί εισι πειράματα πρώτιον δοκιμών. Έλπιζε at 
δέ, δα έντός δλ.ίγονθάδνηθούν ν'Αντοκριθούν 

εις άπόστασιν 3 0θ0 καί δη 4,000 χιλιομέτρων. 
Είνε δέ πολύ περίεργον τούτο, καθόσον κατανικά· 
ται πλέον ή διά μέσον τοσοντων εμποδίων και ση 
μαντικών Αποστάσεων διέλενσις ήλ·κτρικοϋ ρεύ
ματος άπό σταθμού έις σταθμόν, ανευ άγωγον

' Βζίμα, Φαβίρανον, πό!.ι{ ικ των λτγσμτνων σνμμα- 
1<κΰ>ν ή Αμοο.τόνδων τί)ί Γερμανίας παρά τόν Ooioovgf’iv 
(Weser) ποταμόν. 

μεταλλικού σύρματος, ώς μέχρι τούδε γίνεται διά 
τού έν χρήσει ηλεκτρικού τηλεγράφου.

Τό ζήτημα έγκειται είς τήν έγκατάσιασιν δσω 
τό δυνατόν ύψηλοτέρου σταθμού και τήν εκ
πομπήν ίκεϊθεν ήλεκτρικον ρεύματος μεγίστης 
έντάσεως. ήτοι καταπληκτικής δυνάμεως, cwt ως 
ώστε ή λειτουργεία τών μηχανημάτων αύτών 
προξενεί φρίκην καί κατάπληξη· είς τούς παρι- 
σταμένους, καθόσον ό παραγόμενος έντεΐθεν 
κρότος είνε τοσοΰτον ισχυρός καί βίαιος, ώς rd 
παρι'χετο έξ έξπυρσοκροτήσιως έπανειλημένων 
δμοβροντιών τηλεβόλων, η

Τοιΰιος έν δλίγοις ό νέος Ασύρματος τηλεγρ. 
σταθμός, δι’ ού νομίζουσιν. οτι θ’ Αντικατα- 
οτήσωσι τόν ύπάρχοντα διά μεταλλικού Αγωγού 
τηλέγραφον.

Φ· Πρίντεζης.
.·—.·■·ιι·«···η·'1·ιι·ί····ι·ΙΙ··♦ ·)>Μ··..*<|.r> ·■ ·.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΤΟΠΩΝ
Ή Ί ό η π η

«
ΙΟΠΠΗ είνε μία τών άρχαιοτάτων 

πόλεων τής Οικουμένης,κτισθεΐσα κατά 
τινας πρό τού Κατακλυσμού. Κατά τήν Έλλη 
νίκην ανθολογίαν ή ’Ανδρομέδα ενταύθα δεθεΐσα, 
έςετέθη εις βοράν θαλασσίου τίνος τέρατος, οπεο 

έθανώτωσεν ο Περσεύς. Έξ Ίόππης άπέπλευσεν 
ό ’Ιωνάς εις θαρσεΐς, άποφεύγων τήν έκπλήρω- 
σιν τής εντολής τού θεού, ίνα κηρύξη μετάνοιαν 
τοΐς Νινευίταις. Ό Βασιλεύς τής 'Γύρου Χει- 
ράμ, $·.’ Ίόππης άπέστειλε τούς κέδρους τού 
Λιβάνου είς τον Σολομώντα διά τήν οικοδομήν 
τοΰ Ναού. Τφ 16 4 π. X. κχτεστράοη ή πόλις 
ύπό ’Ιούδα τοΰ Μακζαβαίου' έπανακτισθεΐσα έν 
τώ αετχζύ, ήρειπώθη ύπό τοΰ Β-σπασιχνοΰ. 
Κατά την Χριστιανικήν εποχήν έν Ίόππη διά 
τού ’Αποστόλου Πέτρου άνίστη ή νεκρά /ήρα 
Ταβιθά, πεφημισμίνη έπ'ι ©'./.ελεημοσύνη, ό χυ
τός δε Άποστολος είδε κχί τήν οπτασίαν τής 
έκ τού ουρανού καταβαινούσης οθόνης. Έπί τοΰ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου ή Ίόππη έχρημάτισεν 
εδρχ ’Επισκόπου, υποκειμένου τώ Μητροπολίτη 
Καισαρείας. Ή Ίόππη κατελήφθη ύπό τών‘Αρά
βων τώ 635 [Λ. X., ύπό τών Σταυροφόρων τφ 
1099. μετέπειτα κατά τό 1200 ύπό τοΰ "Α- 
δελ, άδελοοϋ τοΰ Σχλχδίνου· τώ 1 229 ύπό τοΰ 
Αότοκρατορος Φρειδερίκου τοΰ Β', τώ 1268 ό 
Ριβάρς κατίστρεύε τά τείχη κχί τούς πύργους 
τής Ίόππης. τφ δέ 1647 είνε έντελ.ώς κατε- 
στρααενη· τφ 1179 άνχφέρεται αετχςύ τών πό
λεων, τάς όποιας ό Μέγας Ναπολέων «κυρίευσε.
Η Ίόππη έςάγει ε’λαιον σίτον, κριθήν, σίσα- 

μον, σάπωνα, λεαόνιχ, πορτοκάλια κχί άλλα 
όπωρικά. Παρά τήν θάλασσαν είνε έκτισριένη ή 

Μονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ένθα εδρεύει Ηγού
μενος. Υπάρχουν δύο ορθόδοξοι Ναοί καί μία 
Σχολή πρακτική, ένθα διδάσκονται ξέναι γλώσ- 
σαι, συντηρούμενη ύπό τής Άγιοταφικής αδελ
φότητος.

Ή Ίερονύαλειμ
Πρώτος θεμελιωτής τής πόλεως Ιερουσαλήμ 

άναφέρεται ό Μελχισεδέκ. Οί αρχαιότατοι κά
τοικοι τής 'Ιερουσαλήμ εκαλούντο Ίεβουσαιοι. 
Μολονότι άπό τής έμφανίσεως τών 'Ισραηλιτών 
είς τήν γήν Χαναάν (1500) π. X.) βαθμηδόν 
κατεκτήθη άπασα ή Παλαιστήνη· ή Ιερουσα
λήμ, οχυρά ιός έκ τής θέσεώς της, άντέσχε μέ
χρι τοΰ βασιλέως Δαβίδ, δστις έκυρίευσε - αύτην 
κατά τό 1050 π. X. έκδιώξας τούς Ίεβουσαί- 
ους έκ τής άνω πόλεως, εις ήν έναπέμειναν, την 
όποιαν καί ώνόμασε «Πόλιν Δαβίδ». Έπι τοΰ 
βασιλέως τούτου ήκμ.ασεν ή Ίερουσαλ.ήμ, έθεω- 
ρήθη δέ ώς ιδιαιτέρα πόλις τοΰ θεοΰ,έναποτε- 
θείσης έν αυτή τής Κιβωτού τής Διαθήκης, έν 
τφ μέσω τής σκηνής, τήν όποιαν αύτος ό βασι
λεύς έπι τής άνω πόλεως έπηξεν. Ό βασιλεύς 
Σολομών, διαδεχθείς τόν πατέρα αυτού Δαβίδ, 
ώκοδόμησε περικαλλή Ναόν έπίτοΰ όρους, Μωρία, 
ένθα σήμερον φαίνεται τό τέμενος τοΰ Όμάρ. 
Μετά τόν Σολομώντα, τό βασίλειον διηρέθη εις 
δύο, δπερ συνετέλεσεν εις τόν παρακμήν εύρον 
δέ τότε xatoov οί ’Ανατολικοί λαοί καί οι Αι
γύπτιοι νά εΐσβαλωσιν, εως ου έπί τέλους κα- 
τορθώθη νά ΰποταχθή ή Ίερουσαλ.ημ εις τον 
Ναβουχοδονόσορα. κατά τό 606 π X. Μετά 
έπανάστασιν, λαβοΰσαν χώραν έν τφ μεταξύ, 
έκάη ό ναός τού Σολομώντος. άνεσκάφη ή πόλις 
καί ήχμαλωτίσθησαν οί Ίουδαΐαι, έπετράπη δέ 
ή επάνοδος αυτών ύπό Κόρου τοΰ βασιλέως τών 
Περσών κατά τό 530 π. X. Κατά τήν αιχμα
λωσίαν ταύτην ό προφήτης 'Ιερεμίας έτόνισε τάς 
'Ιερεμιάδας του, άποπνεούσας άρωμα άγνοΰ πα
τριωτισμού τού ψάλ.του καί πίστεως εις τόν 
Θεόν. Οί ’Ιουδαίοι έπανελθόντες έκ τής αιχμα
λωσίας, προσεπάθησαν ν’ άνοικοδομήσωσι τήν 
πόλιν Ίερουσαλ.ήμ καί τόν έν αύτη Ν>.όν t 458 
π. X. ίπερατώθη ύπό τοΰ Ζοροβάβελ), σύν τώ 
χοδνφ δέ έπανήλθεν εις τήνπροτέραν της ακμήν. 
Τόν καταχτητήν Μέγαν ’Αλέξανδρον ή Ιερου
σαλήμ έδεχθη μετά χαοίς, έπι δέ τών Πτολ.ε- 
μαιων καί τών Σελευκειών άπήλαυε βαθείας ει

ρήνης μέχρι τού Άτιόχου του ’Επιφανούς, δστις 
ηρήμωσεν αύτήν, άντιστάσαν κατά τής εισαγω
γής τοΰ 'Ελληνικού θρησκεύματος (167 π. X.). 
Οί Μακαβαΐοι ήλευθέρωσαν αύτήν τφ 161 π. X.

δέ 63 π. X. ΰπετάγη εις τούς Ρωμαίους διά 
τοΰ Πομπηίου. Κατά τό 37 π. X. έβχσίλευσεν 
δ Ηρώδης, υποτελής ών εις τούς Ρωμαίους, έπί 
δέ τούτου ή Ιερουσαλήμ έπλουτίσθη διά πολλών 
καί μεγάλων οικοδομών. Τό προτελευταίο» έτος 
τής βασίλεια- τού Ήρώδου έγεννήθη Ο ΚΥΡΙΟΣ 

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. Τώ 70 μ. X. κχ- 
τεσκάφη ή 'Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ Τίτου καί έκάη 
ό Ναός αύτής. Τφ 136 μ. X. άνέκτησε τήν ’Ιε
ρού αλήμ ό Άδριανός καί ώνόμασε αύτήν Αΐλίαν 
Καπιτωλίναν. Τώ 326 μ. X. δ Μέγας Κωνσταν
τίνος τή προτροπή τής μητρός του 'Αγίας ’Ε
λένης έκτισε πολλούς καί μεγάλους ναούς, έν οίς 
τόν Ναόν τής Άναστάσεως, ένθα ό Πανάγιος 
Τάφος. Κατά τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον (451- 
453) ή τέως επισκοπική έδρα τής Αΐλίας. ύπό 
τήν Μητρόπολιν Καισαρείας καί είτα άνεξάρτη- 
τος άπό ταύτης, άνεκηρύχθη θρόνος Πατριαρχι
κός. Έπί ’Ιουστινιανού δέώκοδομήθη σειρά ναών 
καί ιερών καθιδρυμάτων, κατά δέ τό 614 έκυ· 
ριεύθη ή Ίερουσαλ.ήμ ύπό τών Περσών, αΐχμα- 
λωτισθέντος καί τοΰ Πάτριά χου Ζαχαρίουμετά 
τοΰ τίμιου Σταυρού. Κατά τήν έκπόρθησιν τής 
πόλεως παρεδόθη εις τό πΰρ καί δ Ναός τής Ά- 
ναστάσεως, οστις άνωκοδομήθη ύπό τοΰ άγιου 
Μοδέστου. Τώ 628 ό Αύτοκράτωρ ’Ηράκλειος 
κατετρόπωσε τούς Πέρσας καί επανέφερε τόν τί
μιο» Σταυρόν.

Τώ 637 μ. X. ή Ιερουσαλήμ παρεδόθη εις 
τόν Άραβα καταχτητήν Όμάρ-ίπν-Χαττάπ, 
ύπογραφείσης τής συνθήκης άπο μέρους τής Ίε- 
ρουσχλ.ήμ ύπό τοΰ τότε Πατριάρχου Σωφρονίου. 
Είνε ή πρώτη συνθηκολογία, ή όποια έγένετο 
μεταξύ Χριστιανών καί Μουσουλμάνων καταχτη
τών, έκ τής όποιας πηγάζουσι τά τόσον πολυ
τίμους υπηρεσίας εις τόν υπόδουλον ελληνισμόν 
παρασχόντα προνόμια μέχρι σήμερον. Ή ’Αρα
βική κατάκτησις διήρκεσε μέχρι τοΰ 1099, κατ’ 
αύτήν δέ ούκ ολίγα ΰπέστησαν οί Χριστιανοί εις 
τά ιερά Ιίροσκυνήματα. Φοβερωτέρα ήτον ή κα
τάκτησες τής Ιερουσαλήμ ύπό τών Σταυροφό
ρων, 1099 μ. X. διότι κατ’ αύτήν έξεδηλώθη 
ολη ή λύσσα τού θρησκευτικού φανατισμού τής 
Δύσεως κατά τών Χριστιανών τής ’Ανατολής. 
Τώ 1 187 ό Σαλάχου-εδδίν, κατήργησε τήν Λα
τινοκρατίαν καί έκυριάρχησε τής Ιερουσαλήμ, 
τφ δέ 1229 μετά πολλάς έκ τής Δύσεως σταυ
ροφορίας, ή πόλις παρεδόθη υπό τοΰ Κιάμελ, 
σουλτάνου τής Αίγυπτου εις τόν Αύτοκράτορα 
τής Γερμανίας Φρειδερίκον, οστις είχε συμμα
χήσει πρότερον μετ’ αυτού κατά του άδελφοΰ του 
Μουάζζαμ. Έντώ μεταξύ ή 'Ιερουσαλήμ εύρέθη 
ύπό τήν κτριαρχίαν τών Μαμελούκων. εως 5του 
τφ 1517 έκυριεύθη ύπό τοΰ Όσμανίδου Σουλτάν 
Σελ.ημ τοΰ Βου, ύπό τούτου άνανεώθησαν τά τοΐς 
Χριστιανούς ύπό τοΰ Όμάρ-ίπν-Χαττάπ δο- 
θέντα προνόμια. Έκτοτε μέχρι σήμερον ή Ίε- 
ρουσαλάμ κατέχεται ύπό τών Τούρκων, μή δια- 
κοπείσης τής δυναστείας έν τφ μεταξύ, εΐμή 
μόνον ύπό τοΰ ίξ Αίγυπτου Ίβραήμ Πασσά έπί 
ίννεαετία» (1831-1840).

Ό Ναός τΛς ΆναΟτάόεως
Ό χώρος, ένθα σήμερον ό Ναός τής Άνα-
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στα^ιως εύρίτκίται, ήτ;ν έπί της έπιχής τ',-j 
Κυρί;υ ν,ΐίων Ιησού Χυ.στού έξω τών myHn 
τής πόλεως Ίε,οουσαλτψ., π;ές τό βοοϋοδυτικό^ 
[Λεροί. ΙΙρώτος ο Μένα; Κωνσταντίνος sz.Ttcsv 
επ’ ζυτ;ύ τώ -’35 αίγαν ναόν τόν όπ:ΐ;ν ΐπ/.ού- 
τισε τερχστίως. 11ίίΐί/.χβίν έν αύτώ τον τάφον 
τίυ Κυρίου, τον Γολγοθί.ν καί τον τ0“ον της 
εΰρέσεως τοΰ Τιαόου Σταυρού· κατ’ έςαόρεσιν ό 
Ναός ούτος λόγω τού εδάφους του καί δι*  άρχι- 
τεκτονικοϋς λόγους ε”βλεπε ~ρός δυσμας Τώ 
614 κατέστρΐψε τόν ναόν τούτον ό Χοσρόης. 
έπανακτισΟέντα έπί τού αυτού χώρου ύπο τοϋ 
αγίου Μοδεστου, τοΰ υ.ετέζε'.τ*  ΙΙατριάρχου 
Ίεροσοζημ-ων καί διαιρεθέντα εις τέσσαρα; ’Εκ
κλησίας. Τώ 669 εκάη ό τρούλος τού ναού καί 
διηροτάγη όζόκΣηρος ό Ναό; ύπό τό>ν εξηγριω- 
μένων Μουσουλμάνων. Ό δε Χά.κεμ τώ 1019 
έςέδωκε διάταγμα, διά τού δποίου διετάσσετο 
ή παντελή; καταστοοοη του Ναού, οτοε; καί 
έςετελέσθη, δεν άνωκοδομήθη δέ είμή τώ ΙΟ4Ν 
διά δαπάνης τών Αΰτοκρκτόρων τού Βυζαντίου, 
Ρωμανού τού Άργυροπούλου, Μιχαήλ, τοΰ 11α- 
φλαγόνος καί ιδίως τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μο
νομάχου.Είνε δεύτερα αύτη ή άνοικοδόμησις τοΰ 
Ναού. Οί Σταυροφόροι κατά τό 1 1 6 1 επεσκεύα- 
σαν ολίγον τόν Ναόν καί συνήνωσαν εις ον αρ
μονικόν τά προϋπάρχοντα μέρη, εις τήν επι
σκευήν δέ ταύτην ^?rj^ 'Ζ·χ'· ό Αύτοκρά-
τωρ του Βυζαντίου Μανουήλ ό Κομνηνός. "Αλ
λην επισκευήν τοϋ Ναοΰ άπαντώσ.εν έπί 11α- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρύσανθο·., τώ 171 8, οτε 
έκαστον τών έν τω Ναω δικαιούχων ϊθνών έπε 
σκεύασε τό ίδιον μέρος,-λήν τοϋ ιερού Κουβου 
κλίου, οπερ έμενε·/, ώς είχε πρότερον. Τώ 1808 
τό ολον σχεδόν τοϋ εσωτερικού Ναού εκάη, τοϋ 
πυρός μεταδοθέντος εκ τών διαμερισμάτων τών 
Αρμενίων, άνωκοδου.ήθη δέ τό 1810 δι*  εράνων 
μεταξύ όλων τών Γραικόν 'Ορθοδόξων διεν-ρνη- 
θέντων. Τώ 1869 έκτίσθη ύπό τών τοιών δυνά
μεων Ρωσσιας, Τουρκίας καί Γαλλίας ό άνωθεν 
του ιερού Κουβουκλίου μέγας τρούλο;, όστι; είνε 
αριστούργημα τηςνεωτέρας αρχιτεκτονικής. Έ- 
κτοτε μέχρι τής σήμερον ούδεμία παραλλαγή 
ϊγέν-το εν τώ Ναώ τής Άναστκσεως.

ΊΙ ΒηΟανία
Ή ΒηΟανία οίνε πατρίς τού Λαζαρου,'τόν ό

ποιον ό Χριστός άνέστησεν εκ τών νεκρών. Εΐ; 
τόν Τάφον αυτού καταβαίνομεν διά βαθμιδών. 
Έπί τού Τάφου τούτου ή 'Αγία Ελένη έκτισε 
'αόν Κατά τόν 12 αιώνα ό ναός δεν ύπάρχεί' 
παρά την εις Ίορδανην άμαςη-ήν οδόν δεςιά 
δεικνυται ο ιοπο;, ένθα υπήντησ· τώ Χοιστιϋ η 
Μαρία κλαίουσα, ολίγον δέ περαιτέρω ή Μονή 
τής Βηθανίας.

ΊΙ 'Ιεριχώ.
Η k,”1//·' είνε ή πρώτη πόλις, τήν οποίαν 

έκυρίευσαν οί ’Εβραίοι εντεύθεν τοΰ Ίορδάνου, 
τά δε οχυρά αυτής τείχη έπεσαν Λια θαύματος 
Ηρώδης ό μέγας «κόσμησε κ«ΐ ιΰχύρωσεν αυτήν, 
κατά δε τήν εποχήν του Χριστού ητο σπουδαι
ότατος έυ.ποοικός σταθυ.ό;. ’Ενταύθα έθ-ράπευ- 
σεν ό Χρίστος δυο τυφλούς, συνηντήθη δέ καί 
μετά του Ζακχαίου. Βορείως τής Ίεριχούς όΓ 
άμαςιτής οδού φθάνομεν εις τάϋδατα τού Ίολεσ- 
σαίου, πηγην διαυγή και κοθονον, τής οποίας 
τά ύδατα, πικρά όντα, έγλύκανεν ό προφήτης 
Έλισσαΐος. Βορειοδυτικώτερον προχωροϋντε; και 
άνεοχόμενοι, ιοθάνομεν εις τούς προποδας του 
Σαρανταριού Όρου;.Έπί τούτο., κατά τήν πα- 
οάδοσιν, έπειράσθη ό Χριστός ύπό τοΰ διάβολου 
μετά τεσσαρακονθήμερον νηστείαν. Ύπαρχε·, έπί 
τού προσκυνήματος νεόκτιστος Μονή καί ωραίος 
ναός έπί τών ιχνών αρχαιότερου, ύπο τής αγίας 
’Ελένη; πιθανώς κτισθέντος. ΊΙ κορυφή τοϋ Ό
ρου;, έφ’ ή; υπήρχε τό ορούοιον Δώκ. ύπο τού 
Πτολεμαίου οίκοδομ.ηθέντος. ύπαρχει νεόκτι- 
στον περιτείχισμα καί έν αύτώ ύιενεργουνται 
άνασκαφαί. Τό Σαραντάριον Όρος είνε έκ τών 
ύύηλοτέρων κορυφών τής Ίουδαίας, δύναται δέ 
τις, έκ τής κορυφής αυτού κατοπτεύων, νά δια- 
κρίνη πρός Δυσυ.ά: υ.έν τό Όοος τών Έλαιών. 
πρός Βορραν τά όρη τή: Σαμαρείας, πρός δ’Α- 
νατολάς τήν ερημ.ον κοιλάδα τού Ίορόάνου, τήν
Ιεριχώ, τά ύδατα τοϋ Έλισσαίου. τόν χείμαρ

ρον τού Χουζιβί, τα Γάλγαλα, τό μοναστήριον 
τού Προδρόμου, τό μοναστήριον τοϋ Άββά Γε- 
οασίυ.ου, τηνΝεκράν θάλασσαν, τόν Ίορδάνην 
καί τήν πέραν του Ίορόά.νου χωράν μετά τον 
οοέων Μωάβ.

ΊΙ Νεκρίι ΛάλαεΜα

Ή Νεκρά θάλασσα καλείται και Λσοκλτίτης 
Λίμνη.'Ενταύθα ήν ή Πενταπολι;, τά Σόδομα 
καί Γόμορρα, μετά την καταστροφήν τών οποί
ων έσιόθη δ Λώτ. Είνε λίμνη κνευ εκροής, ε’χου- 
σα τό βαρύτερον ουσικόν ύδωρ τοΰ κόσυ.ου. ΙΙοό 
τής καταστροφής τής ΙΙενταπόλεως ήσαν πλεΐ- 
στα φυσικά φρέατα ασφάλτου, ήτι; άναδ δοται 
εστιν οτε. Έχει μ.έγιστον βάθος, μή καταμ.ε- 
τρηθέν άκρ’.βώ;, λόγω τών έντός τής θαλάσσης 
Φρεάτων. Διά την καυστικήν άλ.μυοότητα ουδόν 
εμβ'.ον διατηρείται έν αυτή.

("E.vtai ουνίχιιη)

<Ι·. Πρίνσιζης

2ΜΤΒ2ΙΠΕΤΑ ΕΠΣΦΟΡΟΓ
(Σ’ω·ί’χε«ι *οί  ώκο;)

— Μάς ύπεχοέωσε. Τώρα αρκεί έως 
έδώ καί πρέπει ν ’ άποσνρθής, ήδιι, δϊότι 
θά καλέσωμεν άλλο πνεύμα νά συνομι- 
λήσωμεν.

— Δέν θ αφήσω άλλο πνεύμα, νά έλθη- 
Έγώ σά ήμαι πάντοτε έδώ.

— Αλλά δέν είναι δυνατόν νά σέ έχω- 
μεν πλησίον μας. Κατέσηις ανυπόφορος 
πλέον. Ούτε σέ χρειαζόμεθα εις τίποτε.

-- ’Αδίκως κοπιάζετε, δέν φεύγω.
— Σ’ έξορκίζω καί πάλιν νά φύγης 

άπ’ εδώ.
— Σ’έξοοκίζο) κ’ έγ<'> νά μή Φύγω. 
Κάμνω τότε τρις τό σημεϊον τον σταυ

ρού έπί τοϋ χάρτου.
— Δέν σού όηιλώ πλέον, τώ λέγω και 

παρακαλοϋμεν τό πνεύμα τον......  (συγ
γενούς τής οίκογενείας) νά έλθη, έπ’ολί
γον νά συνομιλήσωμεν. ίίλήν δέν έρχε
ται καί φαίνεται πάλιν ό κατηοαμένος.

— Σας είπον δέν θ’ άφύσω ονδέν πνεύ
μα νά πλησιάσιι.

— Θά τό ίδωμεν αΰτό, φύγε άπ’ έδώ. 
Καί έν όνόματι τοϋ Παντοδυνάμον πα
ρακαλώ τό πνεύμα τής Μαρίας Π.·-, νά 
έλθιι νά συνενοηθή μαζύ μου-

— Ήλθον, μοι άπαντά τό πνεύμα. Ε{ 
μαι ή Μαρία·

—Βοηθησον, τήν περίστασιν, τή λέγω, 
νά φυγή ό δαίμων και νά συντελέσης 
ώστε ή Θηρεσία νά συνενοήται μέ αγαθά 
πνεύματα. Διατϊ δέν απομακρύνεται ό 
'Εωσφόρος;

— Είναι ισχυρόν πονηρόν πνεύμα καί 
θά δυσκολευθήτε, καλέσατε τήν "Αγιον 
Δημήτριον.

— Καλώε. Σέ παρακαλοϋμεν, "Αγιε 
Δημήτριε, έλθέ νάμάς θοηθήσης ν’άπο- 
μακρννθή ό κακός αύτός δαίμων.

— Είμαι ό άγιος Διιμήτριος, λάβετε 
τήν Σύνοζμν καί άναγνώσατε τόν 91'- 
Ψαλοόν τού Δαυίδ·

Ή Θηρεσία άνευ άλλης παροτρύνσεως 
σπεύδει είς τό δωμάτιόν της καί μάς φέ
ρει τήν Σύνονιν. Άναζητοΰμεν τόν 90 
Ραλμόν και άναγινώσκομεν :
‘Ό κατοίκων εν βοήθεια, τοΰ Ύύί- 

Οτου, έν σκέπιι τού Θεού τού ούρανού 
αύλισθάσετιη. Έρεί τώ Κυοίω. Άντιλή- 
πτωρ μου εί κα\ καταφύγιόν μου, ό Θεός 
μου, xq\ έήπιώ επ’ αυτόν. Ότι αύτός 
ρύσεταί οε έκ παγίδος θηρευτών καί 
άπό λόγου ταραχώδους. Έν τοϊς μετα- 

φρένοις αύτού έπισκιάσει σοι, καί ύπό 
τάς πτέρυγας αύτού έλπιεΐς’ δπλω κυ
κλώσει σε ή αλήθεια αύτού. Ού φοβιι- 
θήση άπό φόβου νυκτερινού, άπό §έ?«.ους 
πετομένου ήμέοας. ’Από πράγματος έν 
σκότει διαπορευομένου, άπό συμπτώμα
τος και δαιμόνιου μεσημβρινού. Πεσεϊ- 
ται έκ τοΰ κλιτούς σου χιλιάς, και μυ- 
ριάς έκ δεξιών σου· πρός σέ δε ούκ έγ- 
γνεΐ κτλ.»

Ή Δεσποινίς μετά προσοχής μέχρι 
τοϋ τέλους εξακολουθεί τήν άνάγνωσιν.

— Περίεργον. Έγνωοίζετε, οτι ό Ψαλ- 
μός αύτός άφεώρα εις τήν περίστασιν;

— Όχι, τώρα τόν άναγινώσκω.
— Δέν τήν έοωτάτε, καλείτερον, κ, 

Πρίντεζη, άν λαμβάνιι είς χεϊοας της συ
χνά τοιαύτα βιβλία;

— Καί μολαταύτα αμέσως τό ενρε
— Καί έγΰ) απορώ ήδη.
Μετά τήν άνάγνωσιν τού φαλμού. ή 

χειρ τής Δεσποινίδος γράφει:
— Ήλθον πάλιν,δέν σάς είπα, ότι δέν 

θά κατορθώσατε νά μ’ έκδιώξητε;
Ή Δεσποινίς θνμόνει, έγό) αγανακτώ, 

μετά δέ μικρόν ειρωνικόν γέλωτα, σπά 
βιαίωςτό μολυβδοκόνδυλόν τηςάκουσίως 
έαυτής καί ανακράζει:

— Άλλ ’ έπί τέλους, δέν θά φύγμ άπό 
’μένα αύτός;

Έπικαλοϋμεν έκ νέου τό οίκειον πνεύ
μα, δπερ μάς λέγει:

— Είναι Ισχυρόν πνεύμα αύτός όδαί- 
μων καί δέν φεύγει εύκόλως. Κολέσατε 
ήδη τόν "Αγιον Αντώνιον.

Καλοΰμεν αύτόν καί μάς άπαντά:
— Άναγνώσατε τό τοοπάοιόν μου.Διά 

τής ποοσευχής δέ καί νηστείας θά δυνίι- 
θήτε νά τόν άπομακρύνετε· ’Απέρχομαι.

Άναζητοΰμεν τό τοοπάριον τοϋ Άγ. 
’Αντωνίου, δπερ ανευρίσκει εύκόλως ή 
Δεσποινίς έπίσηε καί τό άναγινώσκςι 
μετά κατονύξεως,

Ποιά τις δέ άνακούφισις έφάντι έπερ- 
χομένη είς ήμ<Ίς καί ένδόμνχος πεποίθη- 
σις, δτι μεθ’ ολα ταύτα δέν θά έπανέλδμ 
ό κύριος αύτός Εωσφόροςτοΰ Ί'-υ βαθμού.

Μετά τούτο παύει έπί τινα ώραν ή 
χειρ τής Θηρεσίας νά γράφιι, δτε μετά 
ήιάσειαν ώοαν, ήτοι μετά τό τέίον, δπερ 
έκομίσθη άμΐν οιαρκούσης τής διακοπής, 
λαμβάνει αύτη όρμεμφύτως τήν γραφίδα 
καί γράφει:

— Άκουσον, ήδη, κόριι μου. Νά νη-
στεύσης τρεις ήμέοας καί μετά ταύτα νά
μεταλάβης καί τότε θ’ άπομακουνθή τε
λείως ό κακός αύτός δαίμων, δστις σέ

I
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περιστοιχίζει. Άκουσόν με εΐλικρινώς καί 
δέν θά μετανοήσμς.

— Καί ηοϊ ς είσαι ό συμβονλεύων ue 
ταΰτα, έρωτά ή Δεσποινίς.

— Μετά τήν μετάί.ηψιν, λάόε την γρα
φίδα. σον καί τότε θά σοί είπω ποιον 
πνεύμα είμαι καί τί θά κάμμς.

‘Η Δεσποινίς Θηρεσία τότε, χωρίς νά 
παοακινηθή περισσότερον, ούτε ύπ’ έμοΰ, 
ούτε ί'πό τής μητρός της καί δη έν ή,μέ- 
ραις Άπόκρεω, ύπέβαλεν έαντήν έθε- 
λουοίως είς τριήμερον αύστιιράν νηστεί
αν, μεθ’ δ έκοινώνησε τών θείων μετά 
πολλής αύταπαρνήσεως καί εύλαβείας. 
Ότε δέ τήν τετάρτην Λμέραν μετέβην 
παρά τή οίκογενεία ταυτη. μοί λέγει ή 
άξιοσέόαοτος μήτηο της:

— Περίεργον πράγμα, κ Πρίντεζη. 
αυτό δπου είδον, δέν θά τδ έπίστευον. 
Φαντασθήτε, ή κόρη μον νά νηστέυσα 
τρεις ήμέρας μέ άρτον σχεδόν μόνον καί 
ύδωρ καί εις τοιαύτας διασκεδαστικάς 
Λιιέρας, μέ τόσην μάλιστα αύταπάρνησιν 
καί ευλάβειαν.

— Καί ιίδη συνεννοείται μέ άλλα πνεύ
ματα; ιίρώτησα αύτήν.

— Βέβακι, θά σάς τά διηγηθή ή ίδια, 
καί πολύ περίεργα θά σάς ανακοίνωση.

— Μάλιστα, προσθέτει τότε Λ Δεσποι
νίς Θηρεσία, άφοΰ έηέστρεύα άπό τήν 
Εκκλησίαν καί έπρογευμάτισα. έλαβα μετ’ 
όλίγον τδ μολυβδοκόνδυλου καί Λ χείρ 
μου Εγραψεν:

— Είμαι ό προστάτης σου άγγελος, 
δστις πρό τριών ήμερων οέ συνεβοΰλευσε 
νά νηστεύσης καί μεταλάβης, διά νά ψύγη 
τε'ΐίως ό Εωσφόρος άπό πλησίον σον. 
Ήδη οπού έκαμες, δ,τι σ»ί είπον, δννα- 
σαι νά καλής άλλα πνεύματα καί θά συν
εννοείσαι άνενοχλήτως μετ’ αύτών.

— Μέ οποίον θέλω; Λρώτησα.
— Ναι, άλλ ύπάρχουν καί έδώ όρια. 

Δύνασαι δέ νά καλής έμέ καί δι’ έμοΰ 
θά έρχωνται εύκολώτερον. Θά σοί είμαι 
πάντοτε ό προστάτης σου.

— Καί τοίρα συνεννοείσαι λοιπόν άνε
νοχλήτως μειά τών αγαθών πνευμάτων;
Άπεμακρύνθη εντελώς ό Έοισφόρος τον 
ί'ου Βαθμόν, Λρώτησα τήν Δεσποινίδα. 
Δέν φαίνεται πλέον έπιβάλλων τήν θέλη- 
σίν του. ώς μάς έλεγε-,

— Τουλάχιστον έως τώρα δέν παρου- 
σιάσθη πλέον καί είμαι εύχαοιστημένιι.

— Μέ ποιον άλλο πνεύμα συνενοή- 
θητε κυρίως;

— Μέ τήν γιαγιά μου πρό παντός, ήτις

μάς είπε πολύ περίεργα καί οικογενειακά 
πράγματα.

— Καί έπείσθητε εντελώς, δτι ήτο τό 
πνεύμα της;

— Νομίζω, διότι αυτά δπου μάς έλε- 
γεν, έχουν χαρακτήρα έντελώς οικογε
νειακόν. καί άφοΰ μάς έπληροφόρησε καί 
περί πραγμάτων, τά οποία ήγνοούμεν.

— Δηλαδή ;
— Τήν ήρωτήσαμεν περί συγγενούς 

μας έν Κωνσταντινουπόλει διαμένοντος 
καί μάς έδωκεν ακριβείς πληροφορίας κα- 
ταστάσεώς του. άσθενείας, λεπτομερείας 
οικογενειακού μνημείου, ταξειοίου μας, 
κατασκευής νέου μαυσωλείου, κτλ. έκ 
τών οποίων έπείσθημεν. δτι πράγματιήτο 
τό πρόσωπον, περί ον ένδιαφερόμεθα-

— Καλώί. "Ωστε τώρα, νομίζω, νενι- 
κήκαυεν τόν Διάβολον και δέν θα σάς 
ένοχλήση πλέον.

— Ελπίζω, διότι κόρα, μόλις καθήσω 
νά γράψω, δέν κυριεύεται πλέον ή χειρ 
μου καί νά μου λέγμ τάς ανοησίας του. 
Φαίνεται ή διαφορά, είμαι δέ ήδη έντε
λώς ήσυχη καί εύχαριστημένη.

— Προσπαθήσατε νά καλήτε τά πνεύ
ματα πάντοτε μετ’εύλαόείας, νά φέρεσθε 
ποός αύτά, ώς πρός άόρατα πνευματικά 
οντα καί νά συμβουλεύεσθε περί πραγ- 
ιιάτωνχρηστών, ψυχωφελών καί λογικών. 
ί4’ άποψεύγιιτε δέ τήν μετ’ έλαφρών καί 
κούφων πνευμάτων επικοινωνίαν

— Καί ποια είνε τά ελαφρά καί κούφα 
πνεύματα;

— "Οσα ύπεισδύουν εις τάς έπικλή- 
σεις σας. χωρίς νά τά καλέσητε, ζητούν 
τήν συναναστροφήν σας καί φαίνονται 
πρόθυμα νά σάς παρέχουν τάς εκδου
λεύσεις των. Ταΰτα ανοησίας πάντοτε 
καί άνακρίόείαε θά σάς λέγουν.

— Καλώς, άλλά δέν μού λέγετε, κ. 
Πρίντεζη. δύν«τα( τις νά συνενοηθή μέ 
τό πνεύμα ζώντος ανθρώπου, μακράν 
ήμών είρισκομένου :

— Ζητείτε διά μιας πολλά. Καί άλλοτε 
μού έκάματε τήν έρώτησιν αύτήν. Βε
βαίως δύναται, άλλ’ αυτό ανάγεται είς 
άνωτέοαν κλίμακα τής πνευματικής συν- 
εννοήσεως, ήτις θά μάς άποκαλύύμ βαθ- 
υηδόν τά μυστήρια τΟν πνευματικού λε
γομένου τηλεγράφου, περί ού καταγίνε
ται ήδη σοόαρώς λ έπιστήμη. Περί τού
του διιως ές άλλοτε-

'■ Φ. Π.

Μεσονύκτιον ήδη παρήλθε, διερχόμεθα καί 
παρά τά Κύθηρα, ούτινος αι μελαναί ετι από
τομοι καί υψηλού άκταί άποτροπιάζουσι την 
θέα.ν καί ολίγοι έτι θαλασσομανεΐς καί θαυμα
στοί’. τής νυκτερινής εκείνης άπολαυσεως διαμέ- 

νουσιν εΐσέτι έπι τοΰ καταστρώματος.
Ιίλέομεν ήδη έν πλήρεε ανοικτή θαλάσση, ο 

άνεμος έχει μετριασθή καί ή θάλασσα ήσυχάση, 
ο ’Ανδρέας ειχεν επίσης μετά τήν εκ τού ακρω
τηρίου διελευσίν μας κατακλιθή καί ό κ. Παπα- 

γεωργίου μ’ αποχαιρέτα, λέγων μοιΖ
— Καί σεις κ. Πρίντεζη, ακόμη θά μείνηττ;

— Συνειθίζω. τφ απαντώ, τελευταΐονν’άπο- 
χαιοετώ τήν φύσιν, πρό τού παραδοθφ εις τον 
ύπνον, καί θά μείνω έπ ’ ολίγον έτι μονος· και 
αοΰ ήλ' ε κατανοώ/ νά τφ διη-^θώ τό έν Με- 
τυλήνη διά τής Έλ-Καίρας ναυάγιό·/ μας, εν 
αεσονυκτίω ώρα καί έν στιγμή εκτάκτου ψύχους, 
σφοδρού άνεμου, μεγάλης θαλασσοταραχής και 
πυκνοτάτου σκότους, ότε διετέλουν εντελώς μόνος 
έπι τού καταστρώματος και αύτών τών ν* υΤζ· 
κώνμας κατακλιθέντων, άλλά μεταβαλών ιδέαν, 

ί'να μή τόν οοβήσω:
— Καλήν νύκτα ,τώ προσθέτω και ές αυριον 

τά νεώτερα.
Ούτω διήλθον εΐσέτι ήμίσειαν ώραν έπι του 

καταστρώματος, ακολουθών πότε δ·.ΰ τού βλεμ- 

αατος τόν θαυμάσιον τότε άστεροεντα ουρανόν, 
τό αχανές βαθμηδόν ήσυχάζον πέλαγος,τάςκατ 
όλί—ον έγκαταλιπομένας όπισθεν ημών και δε,ι- 
όθεν άκτάς τής φίλης πατρίδος καί διά τοΰ 

νοός τόν σκοπόν τής όλης αύτής ακατανόητου 
•’τι οαντασαανορίας, άλλά θαυμάσιας αρμονίας 
τών φυσικών διατάξεων της ό'λης αύτής κινήσεως 
τών πολυποίκιλων στοιχείων τού σύμπαντος_εν 
τώ μέσω άοράτων αγνώστων ήμιν δυνάμεων, οτε 
χίονιδία λάμύις έν τώ στερεώματι. και ταχεία 
υ.εταπτωσις φωτεινού τίνος άστέρος άπό Δυσμάς 
ποός Άνατολάο. μέ έ'έπληςε καί προσείλκυσε 
->·/ ποοσοχήν. "Εως ού δε θαυμάσω, έξετάζων 
τό-εγινός,'ό άστήο είχεν ήδη εςαοανισθή και 
στίγματα μόνον μικρών φωτεινών σημείων δ'.ε- 

κρίνίντο ετι προς έκει.
Ή έπιστ·ήμη καθώρισεν εσχάτως τό φαινόμε- 

τοϋτο. άνάφλεςιν άερίο/ν έν τώ κενώ, ώς κο
σμικήν κόνιν, ές ή; παρήχθη το σύμπαν και συν- 
χντωμένην κατά, τήν πορείαν τής γή; εν ττ :'·~ 
τμοσφαίοα. ώς λείύανκ κομήτου κτλ. Οι ^ε άρ- 
χαΐοι Έλληνες «'ονόμασαν Περσεϊδα; καί Λεω
νίδας τάε καθ ώρισμένας έποχάς καταπτώσεις 
σμήνους τοίούτων άστεροειδών φαινομένων. Ό όέ 
Σκιαπαρέ'/./.ηςτ,χρεδεχθηταύτα ώς σποδόν με-

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣ^ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ
ΑΙ ΠΡΟΤΑΙ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΜΟΥ

(Σ υ ν ίι ε ι ο)

Καί ίϋτω συνδιαλεγόμενοι παρήρχετο ή ώρα, 
ότ· έπελθούσης τήςνυκτός δ άνεμος εφάνη κά
πως ΐσχυρότερος καί όσον έπλησεάζομεν ποός το 
άκρωτήριον Μαλέα, (κάβο Μαλιάς) ή θάλασσα 
καθίστατο ταραχωδεστερα και οί πλεΐστοι τών 
έπιβατών είχον ήδη κατέλθη εις τό κάτω δια
μέρισμα νά κατακλιθώσιν. "Οσοι ομω; ηύχαρι- 
στςϋντο είς την θάλασσαν καί την ρέμβην και 

ήθελον ν’ απολαύσουν τοΰ ωραίου εκείνου νυκτε
ρινού θεάματος κατά την έκτακτον ταύτην 5ιε- 
λευσίν ya; διά τοΰ Όρενόκου άπό τού εσχάτου 
τούτου ακρωτηρίου της Έλλάδο; και Ευρώπης 
καί έναντι της μεγάλης έκτάσεως τής, Μεσο
γείου, είχον παραμείνει έπι τού καταστρώματος.

Ή νύζ ητον ασέληνος, άλλ εν τω σκέτ»ι 
καί ύπό τόν άστροφε^γη εκείνον άχαν-ή καίσπιν- 
θηοοποίκιλτον ούρανον διικρινετο αρκετά ευκρι- 
νώς ή θαλασσα κυματίεσσα καί ταρασσομένη, 
ώς καί αί άπότομοι καί βοχχώδεις «κτα·. της 
ορεινής μας Πελοπόννησου. Θαλασσα έδώ, νυς 
έν τώ βάθει, τώ ούρανώ και τώ σκοτεικαι βρά
χο·., ξηραί άκταί, χάραδραι καί απότομοι ογ

κόλιθοι παρέκει.
— Bqqq !. . ό Όρενόκος αποκλίνω·/ προ; τα 

έδώ,. . . φλάπ, πελώριον τι κύμα σοοδρώς πλ-ήτ- 
τον αυτόν έκιίθεν καί.. . ψι/’ψτ, ψεκάδες βροχής 
έκ της διαθλασεως τού υδατίνου όγκους περιλού- 

ουσα: ημάς πανταχόθεν.
— Άχ ' <·>-/ ! πά !, θάλασσα,! κύμα,! βροχή, 

φύρδην μ.ίγδην άπό τούςέπιβάτας ακούονται καί 
ίλλοι έγείρονται καί άνατινάσσονται καί άλλοι 
φεύγουν νά ησυχάσουν ε·.ς τους κοιτώνας των, 
φοβούμενοι τρικυμίαν.

Καί ο Όρενόκος έν τάχει ύπερηφάνως δια
σχίζει την άνακινουμένην έκεισε όρμητικώς κάπως 
θάλασσαν, ένώ διερχόμενοι πρό τού βραχώδους 

κάβοΜαλεα.ό έκεΐδεςιοθεν τής ακτής άσκητευων 
ΐν τή αικοάκαί άσημο? καλύβη του, κκλογηρος, 
μάς χαιοετ?. διά τού φανού του. Τον άντιχαι- 
οετ?. 'τό πλοϊόν μας, οί δέ μετκναστκι ειόοποιη- 
θέντες έ-καίοως περί τού παραδοςου τούτου ασκη 
τού, όσ-λο ίργον του έχει νά διαμενη σιαρκως 
έκεΐ καί νά χαιρετά τά διαβκινοντα σκάφη, 
κατευοδών τους έν αύτοΐς δ·.' εύχών και χαιρε
τισμών, εγείρονται δ·.ά μιϊς καί έκσπουν εις πα· 
ρατεταμένους άντιχαη-'τισμούς και ζωηρότατα 

χαιρετίσματα.
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αύτη κακώς εξηγείται παρά τινων 
εισέτι, οτι είναι νέφος περιμαζεύσαν 
ύδωρ, δίκην υδροχόη;, άπό της θα
λάσση; η τοΰ ποταμού, ένώ φανερόν 
τυγχάνει, ότι καί τό νέφος καί τό 
ύόωρ σχηματίζονται έκ τής άτμοσφαι 
ριπής ιδιότητας έν τώ κινώ, πρός φυ
σικόν ώρισμένον εξυπηρετικόν σκοπόν 
τί; γης μας, όπως οί άνεμοι καί οί 
καύσονες, ουτω καί οί διάττοντε; 
αστέρι; καί πάν ο,τι γίνεται έπί ή 
άνω τή; σφαίρας μας, είνε σκόπιμ.ον, 
φυσικώτατον καί ώρισμένον. Έν τη 
ατμόσφαιρα λοιπον ημών, δύναταί Tt; 
καλλιστα νά σκεφθή, δέν υπάρχουν πε - 
ριττά σώματα, σποδοί, κοσμικά λεί
ψανα καί περιτταί ουσία·., έπ’ άπει
ρον υπάρχοντα καί έπ ’ άπειρον επα
ναλαμβανόμενα, άλλά τουναντίον τά 
πάντα θαυμασίως καί ευφυέστατα δια
τεθειμένα εΐσίν. οί δέ διάττοντε; α
στέρες επομένως δέν είναι μετέωρόν τι 
πρόσκαιρον ή άσκοπον, πρός στιγμήν 
άναφα'.νόμ.ενον, άλλά ούσία, ίδιότης φυ
σιολογική, εργαζόμενη καί αύτη όπως 
ολα τά έν τώ σύμπαντι σώματα πρό; 
ώρισμένον σκοπόν.

Πρός ποιον δέ σκοπόν άρα; Την στιγ
μήν εκείνην, καθ ’ ην έβλεπον καί έθαό- 
μαζον την σιωπώσαν μέν φύσιν φαινο
μενικός καί άνθρωπίνως, καλλιστα δέ 
ομιλούσαν διά τού οφθαλμού καί τής 
άντιλήψεως, έσκεπτόμην, οτι πάντα τά

τκλλικήν, άνχφλεγομένην κτλ. καί ό “Αγγλο; 
Λοκίερος ώ; μετέωρον κοσμικής κόνεως.’Αλλ' χ·. 
υποθέσεις αύται κρίνονται ανεπαρκείς,όπως ανε
παρκείς τυγχάνουσιν αί πλεΐσται τών κοσμογο- 
νικών θεωριών τών αστρονόμων, ή αμοιβαία έλξις 
τών σωμάτων τού Νεΰτωνος, ή πυρώδη; άρχέ-, ο
ν:; καταστασι; τή; γής καί είτα βαθμιαία*αΰ-  
τή; κατάψυξις, ή Ουσιαστική ίδιότης τών ή
λιων, κτλ.

Τά φαινόμενα τής φύσιως δέν είναι τυχαία, 
άλλ’ ούτε και υποπίπτουν όλα εις τά; αισθή
σεις μας, έν δσω άγνοοϋμεν τούς διέποντας α
οράτους καί αγνώστους ετι τ,μϊν φυσικού; νόυ.ους, 
όπως όέ διά τήν ιδιότητα τών κεραυνών, τοσαύ- 
ται υπο φυσιολόγων έςηνέχθησαν --νώμαι καί 
ουάεμίχ έτι έγένετο άσπαστη, ούτε είναι απο
τέλεσμα αύται απλής έκφορτώσεως ^κα·. αν λέ
γεται εκφόρτωσε; φυσιολογικώ; τό τοιοΰτον) η
λεκτρισμού έν τοϊς νέφεσ'.ν,ούτω καί ό διάττων ά- 
στηρ είναι φαινόμενου φυσιολογικόν, ά-.-νωστον 
διατηρούν έτι ήυ.ϊν τόν σκοπόν καί τήν ιδιότη
τά του. Έν δέ μόνον άποτέλεσμα έ:ή·.·α·.·ον ώοι- 
σμένον τήννύκτα ταύτην περί τοΰ αντικειμένου 

οτι οπω; ή >::χή, ήτι; βεβαίως καί

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ή ϊλξ»ς των ιιοοίων

Λίεεαξν τών πολλών πειραμάτων εν οι; κατα- 
δείκνυται ή Αμοιβαία μοριακή ελξις, υπάρ
χουν καί Αλλα απλά καί πρόχειρα, διά τήν εκτέ- 
λεσιν τών όποιων δέν Απαιτούνται ειδικά έρχα- 
λεια τής φυσικής.

"Εν τούτων είνε καί to εξής:
Θέσατε Ιντός Ανοικτού Αγγείου περιέχοντος 

ύδωρ (ή και λεκάνης) όνο σφαιρίδια έκ φελλού, 
Ιάν δέ πλησιάσητε έπαρκώς ταΰτα Αλλήλοις, λ.χ.

ΓΝΏΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ X-------
Τσίροι τηγανητοί. — Τους μουσχεύο· 

μεν είς νερόν, Αφαιρούμεν τά κόκκαλά των, τούς 
βουτώμεν είς χυλόν άπό νερό και άλευρον καί 
τούς τηγανίζομεν μέ ίλαιον διαλεκτόν.

*

Πουλάκια μέ κρασί.—Άφοΰ td μαδή· 
σωμεν και Αφαιρέσωμεν τά εντόσϋιά των, τά 
βάζομεν είς μίαν κατσαρόλαν νά κοκκινισ&ούν 
μέ βουτνρον καί είτα προσ&έτομεν μίαν πρίζαν 
Αλεύρου καιέν ποτήριον κρασί.

*
Καλαμάρια Πανί. —Σχίζετε τά καλα

μάρια, άφαιρεΐτε τά κόκκαλα, τά Αλείφετε μέ 
γαλέταν κοπανισμίιην καί αυγά και τά ψήνετε 
μέ βούτυρον-Σερβίρετε δέ μέ σαλάταν άπό βρα
στές πατάτες.

it
Κρέας πλακί. — Κόπτετε κρέας βοδινόν 

είς λεπτός φέτας, πατάτες, κρομύδια καί ντομά
τες. Τά βάλετε κατά σειράν είς τήν καραβάναν, 
βάζετε βούτυρο, Αλατοπίπερου και τά ψήνετε είς 
σιγανήν πυράν,

* λπο ικ" χανεκ των *» ρλω *

t

ί

ίΐ:

πίρις εμού αντικείμενά είχον διατεθή ούτως, ώστε 
ν’ αποτελούν εν άρμονικόν έν συνδυασμό συνάθοοι- 
σμα, έν τινι μέρει τού όποιου ό Όρενόκο; μετ’ 
έμού, παρατηρούντος ταύτα, εβαινεν ολοταχώς 
πλέων έν τή θαλάσση τή; Μεσογείου, άνωθι τή; 
όποια; μία ώραίκ φωτεινή βολί; διέσχισεν αίφνι- 
δίω; τόν δρίζοντα καί ήτες βολέ; άποτόμως 
μοί διέκοψεν άλλα; σκέψεις, προκαλέσασα 'τήν 

προσοχήνμου. Η [ίολί;όμως ταχέως έξηφανίσθη, 
εγώ δε διετέλουν ένεος, άπορών διά τό άκατα- 
νόητον. Αύτό είνε τό μυστήριον καί αυτή ή 
αλήθεια, ότι ή σκέψις διαμένει ατελή;, ένώ τά 
δημιουργήματα έν τφ κόσμω εΐσί τέλεια. Όσον δέ 
ή κρίσι; τελειοποιείται κατά τοσούτον καί τά 
μυστήρια βαθμηδόν έςηγούνται.

(Ακολου&εΐ).

κατά έν χιλιστόμετρον περίπου, έ?ά ΐλχΰώσι 
ζωηρώς, ώς Αν είχετε πρό ύμών σίδηρον μετά 
μαγνήτου.

άύνασέλε τό πείραμα τοΰτο νά έκτελεσητε, 
διά νά τό Αντιλ.ηφ&ήτε καλώς καί κατ’ άλλον 
τρόπον, προσκολλώντες έπί μαχαιριδίου τό έν 
σφα'ρίδιον καί πλησιάζοντας αυτό προς to άλλο- 
’Εάν τά σφαιρίδιά σας ταΰτα περιαλείψητε διά 
λεπτού στρώματος λίπους, τουναντίον δΆπωϋή· 
οωσιν άλληλα,τοΰτο δέ προέρχεσαι Ικ το>· σχή
ματος τών μηνίσκων. Ατινα εΐσί κυρτά ή κοίλα, 
ουνφδά τφ βρεξίματι τοΰ σφαιριδίου ή τή προ- 
φυλάξει αδτοΰ υπό τής ενεργεΐας τον λίπους.

Όπόταν σώμά τι υποβαλλόμενον εις τήν Ιν- 
έργειαν δυνάμεως, ίπενεργή έπι άλλου.τό τελευ- 
τοΐον τούτο σώμα Αιτεπενεργεΐκατ’ εναντίαν δι- 
εύϋυνσιν έπί τοΰ πρώτου και μετά τής αυτής 
Ιντάσεως. Είναι ή Αρχή, εφ ης ερειδεται το Α
ξίωμα'. ίνέργεια είναι ιση τή Αττ,δράσει.»

Φ. Π.

<g> Μ Ε A I

(συνέχεια καί τέλος)
Άλλ' εις τών στρατιωτών νέοι μετ’

ού πολύ περιπίπτουσι κατάσκοποι, ου; όείραν- 
τες ήνάγκασαν νά είπωσ·. την αλήθειαν. Βλε- 
πουσιν, οτι οί εχθροί εύρίσκονται ήδηπολύ πλη
σίον, σκοπούντε; νά έπιπέσωσιν αίφνιδίως κατά 
τής βασιλικής φρουράς, ήτι; δέν θά ήδύνατο 
άναμφιβόλως ν ’ άντιταχθή μονή κατά τών εχ
θρών.’’Αλλ’ είνε πλέον άργά. Ή υποχώρησες 
ήτο αδύνατος. Πανταχόθεν έπιπιπτουσι και 
πιέζουσι διά τού άριθμητικού αύτών όγκου οί 
ιθαγενείς στασιασταί.

Ό Φαραώ δέν φοβείται αυτους" ο Φαραώ πρώ
τος επιπίπτει κατ’ αυτών. Εςάκις όιαπερά τα 
έν τάξει μάχης τεταγμένα άρματα. Έςάκις 
οί έχθροί καταδιώκονται μέχρι τού παρακειμέ
νου ποταυ.ού. Έπί τέλους προφθάνουσι τά άπο- 
μείναντα αιγυπτιακά στρατεύματα καί ή νίκη 
άαετακλήτως άπεφασίσθη. ’Ιδού ή υποθεσι; τής 
ιστορική; διηγήσεω; ίκ τής όποιας ηδυνήθη και 
ώφειλε νά δημιουργήση τό έπος του ό Πέντα

θλο.
Τί δέ ήμεις βλίπομεν έν τή πράς:·. ; Περί

τίνος κυρίως πρόκειται; Ο ποιητζς εςέλεζεν

ι

Φ Φ1
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πράγματι την στιγμήν εκείνην καθ’ ήν ό βασι
λεύς κατελήφθη έξαπίνης κατά την άνευ προ- 
φυλάςεως έπίθεσιν τοΰ ευαρίθμου άποσπάσμα- 
τος. Τά ιερογλυφικά εκφράζονται εύφραδέστερον 
παντός άλλου μεταγενεστέρου ποιήματος.

« Ό άνανδρος αρχηγός τών Χεττίτων καί οί 
σύμμαχοι αυτού λάθρα σννήντησαν τόν Φαραώ. 
Έξίχως ώπλισμένοι, ιχοντες άνά τρεις γενναιό
τατους άνδρας έφ’ έκαστου άρματος, έπέπεσον 
κατά τών Αιγυπτίων. Ή πρώτη ΐπίθεσις ύπήρ- 
ςεν επιτυχής. Τότε ό Ραμ.ζής, ίτοιμασθείς πρός 
πάλην, περιβληθεΐς τόν θώρακα καί ώς έςωργι- 
σμένος θεός τοϋ πολέμου, προσέβαλλε δι’ δλ,ης 
της όυνάμεως τών ‘ίππων του τούς μυσαρους 
και περιφρονημένους αλλοφύλους».

Ώς έκ τής συναρπαζούσης τό πνεύμα σπου- 
δκιότητος, ήν παρέχει τό ιστορικός περίεργον 

τούτο απόσπασμα τοΰ αρχαίου ποιήματος, αυ
τός οΰτος ό τύπος τής περιγραφής μεταβάλλε
ται- οί λυρικώς διατεθειμένοι άκροαταί καί θεά- 
ται επρεπε νά συγχωνευθώσι καί μέχρι σημείου 
τινός νά συνταυτισθώσι πρός τήν τάσεν αυτού 
τοϋ βασιλέως. «Ήμην μόνος», διηγείται ούτος, 
ούδείς έκ τών διάσημων συμπολ-αιστών «ου, 
ούδείς έκ τών πρωτευόντων τοξοτών μου ή τών 
πεπειραμένων αρχηγών μου ήτο μετ' εμού. Οί 
σωματοφυλακές μου μ ’ έγκχτέλειπον, έτράπησαν 
εις φυγήν . . . Έμεινα μόνος καί άπεταθην νοε
ρός πρσς τσν θειον πατέρα μου Άμμωνα : '/.ή- 
πως παοέβην ποτέ τάς έντολάς σου καθ' δλον 
τόν βίον μου; πχρήκουσά ποτέ τήν θέλησίν σου ; 
Μήπως δέν σοι άνήγειρα ναούς έκ σκληρού λί
θου; Πόσας δεκάδας χιλιάδων ταύρων σοί προ- 
σέφερου εις θυσίαν ; πόσον σπάνιον καί ευώδες 
ξύλον ;! !! Έςηνάγκασαν άπασαν τήν οΐκουμέ 
νην νά σοί πληρώση φόρον. Προσέρχομαι παρά 
σοί, πάτερ! Εΐσχκουσόν μου, θεώρησον τήν δυ
σχερή θέσιν μου!

Είμαι μόνος- ζπαντες οί λαοί τής γής συνε 
ταχθησαν ένκντίον μου. Περί έμέ ούτε τού: πε
ζούς μου, ούτε τούς ιππείς μου έχω Καλώ αυ
τούς καί ούδείς μέ ακούει. ‘Αλλά σύ, Άμμον, 
αντικαθιστάς πλειότερον, ή έκατομ.υ.ύρια τοςο
τών, πλειότερον ή εκατοντάδας χιλιάδων ιπ
πέων. Τί εινε ενώπιον σου ή άνθοωπίνη δύνχ- 
μες; Σύ είσαι ισχυρότατος πάντων!

« Ό βασιλεύς μένε-., ώς πρότερον, μένος. Ό 
εχθρός άδιαλείπτως πλησιάζει πιέζων αυτόν καί 
αίφνης, «,’> θαύμα.' Ό θεός "Αμμων αναφαίνε
ται πλαγίως πρός τόν έπικχλεσθέντχ αυτόν, 
τον οδηγεί προς τήν νίκην, τείνει πρός αυτόν 
τήν χεΐρχ καί επιδοκιμάζει διά τής φωνής του».

« Ο μυστηριώδης σωτή; λέγει: Έ·.·<·> είμαι 
ο πατήρ σου, ή άρωνή ·Λθυ τυγχάνει συντελε 
στικωτέρχ τής αρωγής εκατοντάδων χιλιάδων 
άνδρών. Εκτιμώ τήν άνδρείχν. Έγω διέπλασχ 
τήν αφοβον κχρδίαν σου. Είμαι ευχαριστημένος 

άπό σοϋ. .. Τώρα θά έκπληρωθή ήθέλησίς μου».
Καί ό Ραμζής μετά κραυγής νικηφόρου [>.ί- 

θης άρχεται τοξεύων δεξιά καί αριστερά Ύπό 
τάς οπλάς τών ίππων του κατχθραύονται εις 
συντρίμματα 2 500 εχθρικά άρματα Οί ζατα- 
πίπτοντες πολεμισταί δέν έχουσι μάλιστα τό 
θάρρος νά διευθύνωσι τχ &τλά των κατά τοΰ 
συντσίβοντος τά πάντα Φαοαώ.

Τά ακόντια καί αι λόγχαι δέν ύπακούουσιν 
εις αύτούς, οϊτινες δέν δυνανται ν' άγωνισθώσι, 
σώζονται διά τής φυγής, όρμώσι ριπτόμενοι εις 
τον ποταμον καί χάνονται έν τώ υδατι ώς οί 
κροκόδειλοι. Οί έξολ.οθρευόμενοι δέν δύνανται 
μάλιστα νά συνέλθωσιν έκ τού ακράτητου φόβου 
καί τής συγχύσεως, ούτε μάλιστα στρέφουσι 
πρός τόν έξολοθρευτήν, δστις δμως καταφθάνει 
καί εξαφανίζει αύτούς . . . »

«■Πότε αί φυλαί καί τά ίΌνη τής ’Ανατολή? 
ένοησαν. ότι ουρανία τις δύναμις βοηθεϊ τον βα
σιλέα καί ανέκραξαν: ()ύτος δεν εινε άνθρωποί 
ώς ήμεΐς, εινε ένσαρκωσις θεού ! Άς τραπώμεν 
εις φυγήν, άλλως θά καταστρχφώμεν κατά 
κράτος ! Καί έτράπησαν, ό δέ Ραμζής κχτεδί- 
ωςεν αύτούς όμοιάζων προς παμφάγον πυρκαίχν». 
Τό τέλος τού ποιήματος προξεν.ΐ ήδη ασθενή 
έντύπωσιν.

«Ό Αιγυπτιακός στρατός ε'ρχεται έπί τού 
πεδίου τής μάχης, περιφέρεται άνά τά αναρίθ
μητα πτώματα· πανταχοϋ θνήσκοντες παντα- 
χού ποταμοί αιμάτων. Πώς ήδυνήθη δ δεσπότης 
μονος νά έκτελέση σειράν ολόκληρον άπιθάνων 
άθλων; Μέμφεται τούς περί αυτόν, καταισχύ
νει αύτούς, διά τό οτι έγκαταληφθείς κατά τήν 
εναρξιν τής μάχης, προίβη εις τήν άνήκουστον 
μονομαχίαν, πρός έκατομυ.ύριχ άνδρών.

Μόνον οί γενναίοι ίπποι του προσήνεγκον χύ- 
τώ πιστήν υπηρεσίαν, μόνον αυτοί είνε άξιοι αι
ώνιας ευγνωμοσύνης καί αμοιβής, νζ μεταφέρωσιν 
αύτούς εις τά βασίλεια! καί περιποιούνται αύ
τούς άδιαλείπτως ! νά τρέφωσιν αύτούς παρου
σία αυτού τού βασιλέως ! »

Την επιούσαν καθυπόταξαν εντελώς τούς εχ
θρούς και έκλεισαν μετ’ αυτών συνθςκην ειρή
νης, καθ’ ήν μετ’ ού πολ.ύ βχσιλόπαις τις ασια
τική ϊδόθη ώς σύζυγος ·ις τόν Φαραώ.

Κατά τήν έπί δίωρον διαμονήν έν Ραμεσσέ- 
ουμ, δέν δύνατχί τις παρά ν'άφοσιωθή έστω καί 
έπί μικρόν εις τό ε'ργον τού Πεντχσϋρ- Άλλ’ 
εν ολιγαις λέςεσιν εινε άόύνατον νά μιταδώση 
άπασαν τήν δραμχτικοτητχ τής παρχδόσεως1 
Πώς νά ϋποκοιθών.εν ύπό τό λεπτεπιλέπτως 
πρωτότυπόν ϋφος τοϋ ιρνου, τοΰ κοσν.ούντος 
το Ρχμεσσέουυ..

< >·. σύγχρονο·, ημών συγγράφεις όέν γνωρίζουσιν, 

άλλα εινε ζήτημα καί αν δύνανται νά σκεφθώ, 
σι καί δμιλήσωσιν ούτω. Μόνον έκει, -νθα οι 
ποιηταί ϊστχντο ετι εις άμεσον πρός τό θρή
σκευμα τού λαού σχέσιν, πρός τάς πρωτογενείς 
θρησκευτικάς πεποιθήσεις καί πρός τόν κόσμον 
τών υπερφυσικών φ’ΐνομένων, μόνον έκιΐ ήδύνατο 
νχ συναντηθή και νά μείνη παράδειγμα εις τού: 

άπογόνους παρόμοιον ποίημα.
Έ®’ οσον εινε γνωστόν. τό ποίημα τούτο έξε- 

τέθη εις τά τέσσαρα διασωθέντα μνημεία (έν 
Λουξώρ, έν Άβύλοις, πλησίον τού έν Άνω Αι
γύπτιο χωρίου Βελλιανέ,έν τώ έπί τοΰ βράχου ναώ 
τής Νουβίας παρά τό’Αμποΰ-Σιμπέλ έπί του Νεί
λου καί ένταϋθα, παρά τήν Θηβαϊκήν νεκρόπολιν.) 
Τό έν Νσυβία εινε ϊξοχώτερον κατά τάς διαστά
σεις. Έκ-:ΐ υπάρχει μία είκών, ήτις κατέχει 
δύο χιλιάδων τετραγωνικών πεδών, εν ή εισι γε- 
γλυμμέναι χιλιάδες τινές μορφών.

Έκτος τών, ούτως ειπεϊν, λίθινων χρονογρα
φιών, άριθμούνται πλήθος άνατυπώσεων τού αυ
τού ποιήματος έπί παπύρων. Οί Αιγυπτολό-ροι 
έφιστώσι τήν προσοχήν εις λεπτομέρειαν τινα, 
διασωθεϊσχν έν Ραμεσσέουμ' μετά τήν μάχην 
είκονίζεται ό ήγεμων τής Χχλυβόνος, άνασυρό 
ιχενος έν άναισθησία έκ τοΰ ποταμού. Κρατοΰσιν 
αύτόν, έ’χοντα την κεφαλήν προς τά κάτω, όπως 
έξεμέσήτο ύδωρ.

Τά χρόιματα δ'.ετηρήθησαν ετι, καί δύναταί 
τιςνά διακρίνγι εις ποιαν φυλήν άνήκεν ό παθ«ύν· 
ήκόμ.η καί ό πώγων αυτού ήσαν υπόξανθοι μετά 
πυρρώδους χρί’-^?' st οφθαλμοί γλαυκόχροες.

Δι’ άνωμάλων ατραπών ποοχωρει ή όόος απο- 
τέρω ποός τό άρχαΐον κοπτικον χωρίον Μεδινέτ- 
Άμ.ποΰ. Παρά τινα άρχαίαν οικοδομήν ιθαγε
νή παιδία συναθροισθ-ντα εις όμιλον, συνοδευουσι 
τάς Α. Υψηλότητας δι’ άσματος

Εΐσερχομεθα έκ νέου εις ολόκληρον λαβύρινθον 
κατηοειπωαένων τοίχων καί Πύργων μετά σκυ
θρωπών στοών, πέρις αυλών, έν μέσι«> τών όποι
ων έξέχουσι βάσεις καί συντρίμματα στηλών. 
’Απαιτούνται δλόκληρο: ώραι· όπως επιθεώρηση 
τις έστω καί έπιπολαίως τά ερείπια' απαιτούνται 
άτελεύτητα σχόλια ίνα άντιληφθή τήν σημα
σίαν έκάστου τμήματος τών πρός άλλήλας συν 
δεδεμένων καί εις διαφόρους έποχάς άνεγερθει- 
σών οικοδομών. Άλλ'ή ήμερα ή δοθεϊσα προς 
έπίσκεψιν τής δυτικής τών Θηβών όχθης, τοσού- 
τον ύπερπληρώθη έκ πολυσυνθέτων παρατηρή
σεων, ώστε ούτε δυνάμεις ίχεμεν, όλλ’ ούτε 
έπιθυμοΰμεν νά εΐσδύσωμεν εις πάντα μετά τής 
αύτής προσοχής- ή φιλομάθεια κατευνάζεται 
μικρόν κατά μικρόν άφ’ έαυτής, ένεκα τής ύπερμέ- 
τροΰ διανοητικής καί φυσικήςένι κσεως. Ούχ ήσσον 
τόμνηυ.εΐον τό όώούμ.ενον πρό τών έπιθεωρουντοιν 
χυτό ΰψηλ,ών ταξειδιωτών, έν γίνει καταπλήσσει 
δια τών γραμμών του καί προκαλεΐ εις τήν μνζ- 
μην πρωτοτύπους τινάςζωηρίς λεπτομέρειας.

Αύτό λοιπόν είνε τό θησαυροφυλάκιον τοϋ βα- 
σιλέως Ραμψινίτου. Ενταύθα μεταξύ τών θη
σαυρών έφυλάσσοντο διάφοροι μαγικαί έπιγραφαι. 
Ή άπόκτησις αυτών έδελέασέ τινα τών έποπτο»» 
τών τοΰ Φαραώ ποιμνίων.

Κτίστης τις έργχσθείς εις τήν οικοδομήν τοΰ 
ναού έπρόδωκε τό μυστικόν, πώς νά εισδΰσή τις 
ειςτάς μάλλον άποκρύφους γωνίας. Άρπάσας τό 
ποθούμενον ό πρώτος, ήρξατο βλάπτων τούς άν- 
θρωπους, (τή βοήθεια τής μαγείας), συνελήφθη, 
έ^ικασθη καί κατεδικάσθη εις αυτοκτονίαν.

Ή ποινή αϋτη συ/νάκις έπεβάλ,λετο τότε ώς 
έκ/.ονή εις τούςφωρωμένους έπι έγκληματι κατχ 
τοΰ κράτους καί τοιαύται ποιναί έπεβαλλοντο 
πολύ συχνά ώς έκ των ραδιουργιών τής αυλής. 
Τοιοΰτον τέλος πιθανώς ύπό πολλών προετιμάτο, 
τής τόσον συνήθους στερήσεως ^ινών και ώτων.

Καί τί εινε άραγε τούτο τό Μεδινέτ Άμποΰ; 
Εινε πραγ-ματι τχ άνακτορα τού ύπερόχου δε
σπότου (ώς ύποθέτουσιν σοφοί τινές) ή απλώς 
μνημεΐον πρός τιμήν τοΰ με-ραλείου του, όπου 
τό πνεύμα τοΰ Ραμύή Γ' (τόν τάφον τοΰ όποιου 
έπεθεωρήσαμεν σήμερον τήν πρωίαν), ηδυνατο 
νά ποοσέρχηται έν τή μέθη τής ιδίας αίγλης 
καί τής όπερμέτρου μεγαλ.οπρεπείας : Εινε δύ- 
σκολον νά τό παοχδεχθ-7, τις, καίτοι ή διυτέρα 
έ'ήνησις είνε μάλλον πιστευτή. Οι Αιγύπτιοι 
βασιλείς άνήγειρον μ.όνον διά θρησκευτικούς λι
νούς τάς αιωνίους αυτών οικοδομάς. Βλεπει 
τις παραστάσεις, αίτινες κοσμ.οϋσι παράθυρον τι. 
όπόθεν ε'βλεπι δήθεν ένίοτε ύ Φαραώ, εικόνας πα- 
οιστώσας τούς έκ Βορρά τευκρούς και πε/.ασ- 
γοΰς, έτρούσκους καί σαρδώους.

Ή αφελής θεωρία τοΰ κ· σμ.ου τής εποχής εκείνης 
..?··------ ι·_. ι_·. ....... ι----- ραφαί ώμί-

ερί πάντων. Έν παραδείγματ·.. έν Μεδινέτ- 

Άμποΰ, γίνεται μνεία 
δυτικών τής Λυβίης 
τό 
κτήνη, 
μικά άρματα 2,310 
όνοι κτλ. Δέν είνε 
στεΐον; Πρός τούτοις 
έφυλζσσοντο βαρείς 
όλ ό κλήρα στρώματα 
πράσινα πετράδια πλήθος χ χ/.κοΰ 
πολύτιμα άγχλ.ματχ, σκεύη

Ό Φαραόί μεθ’ ύπερη 
υ.ερίμνησα περί τής φυτ 
χού τού κράτους, περί γ , . 
σοαλείας τών πολιτών» Οταν ό 
έχθροί. έπετίθετο κατά αυτών, ώς 
κος όοδοχρόου γρανίτου: τό δέ αίμα αυτών άνεμι- 
γνΰετο μετά τής γής ώς τα ίΐδατα κατά την 
πλημμύραν τοΰ Νείλου. 77·' ιΟ2'

παρεόέχετο, ότι αι επ·. τοίχων επιγραφαι ωμι- 
λουνπερί πάντων. Έν παραδείγματ·.. έν Μεδινέτ- 

ερί κατακεραυνώσεως τών 
φυλών καί καθορίζεται 

ιόν καί ποσόν τών λαφύρων; 119 κερασφόρα 
1 15 ξίφη 5 πήχεων μήκους, 93 πολε- 

οαρέτραι, 183 ίπποι και 
εκπληκτικόν, όέν εινε ά- 

είς τό θησαυροφυλάκιον 
σάκκοι πλήρεις χρυσίου, 
άργύρου, κυανά καί ΰπο- 

θυμ'.αματα, 
·„ στολισμοί.

ρηφανείας προσθετοί: « Έ· 
όσιος δένδρων άπαντα- 
ωργιας καί πλ.ήρους ά· 

ϊπίπιπτον οί 
γιγζντιος ογ-



Η ΦΥΣΙΧ 301
300 Η ΦΓΣ1Σ

2^ ηΐΣΤΗΜΟΝ,Κ*  ΔΙΗΓΜΜλΤλ ·»

ΚΑΜΙΛΛΟΥ. ΔΕΒΑΝΣ

j lists τοτ ms
t-υνίγΐιαΙ

Τότε ό 'Αργεντινός έξήλδε τής κρύπτης του 
και Απεκαλύφδη έξ όλοκλήρσυ πρό τοΰ ’JA- 
φόνσου, £ΐς τόν λόγον τον όποιου έδιδε μεγί- 
στην πίστην.

Οι δυο οντοι άνδρε; παρειηροΰ·το περιέρ
γως, είς πάσαν δέ άλλην περίπτωσιν πολύ δυ
σκολίας ήδελον άναγνωριοδή. Αι χείρες και τό 
πρόοωπόν των ήσαν κατεστημένα έκ τών Anar- 
δωδών δάμ*ων,  τά έν*νματά  των είς ράκη χα 
τεπιπτον, οί δε οφδαλ,μοι των έλ·οιε·πον έκ τοΰ 
πυρέτιο®· ήσαν ιίδεχδεϊς.

Ο 'Αλφόνσος ήτο σχεδόν γυμνός- ’πι τοΰ 
στήδους τον έφαίνοντο σταγώνες οϊματος. Τρο
μεροί δέ κώνωπες κίτρινοι και έριδροί, μεγάλοι 
ώς ό μικρό; δάκτυλος χειρός, έβόμβουν περί 
αύτόν καί προσεκολλώντο έπι τών πληγών του 
έξ ον περισσότερον ύπέφερε.

Έκ ιών νυγμάτων των τό δέρμα Ιξοιδονιο 
φρικωδώςκαι δινέγκατέλειποντό πρόαωπον τοΰ 
δυσιτχοΰς παρά δά νά προσκολληδώσιν έπί 
τοΰ οτήδους, τών χειρών του καί τών ποδών 
του. Οί πδδες του πρό πάντων, ολόγυμνοι έι- 
δυμάτων, κεκαλυμμένοι 8μω; ές ολοκλήρου υπό 
τών φοβερών αύτών εντόμων, εφαίνοιτο ώς 
μία πελώρια πληγή. ’Αλλά καί δ ’Αργεντινό;, 
δεν εύρίσκετο εις καλλιτέραν τούτον κατάστασιν. 
Μόνον δ μιγάς Ιπε.δή ήτο περισσότερον ον>·ε.~ 
δισμένος εις τήν ζωήν τών πορδένων δασών, 
ήξευρε να προφυλάσσειαι καλλείτερον.

— Πήγαινε. Φύγε λοιπόν'. Έπανελαβεν ό 
φνγάς, δετών έκ νέου τό δπλον του έπί τοΰ ώ
μου τον.

Ό Γρηγόρ,ο; καιήλ&ε τέλος.
— Έξετέλοι-κ τά; διαταγά; τοΰ υποδιοικητοΰ 

έίπεν, Αλλά ήδη ώρκίσδην καί είμπορεΐς νά 
είσαι ήσυχος. Φεύγω!

Και πράγματι ήρχισε ν’ Απομακρύνεται.
— Kat πρό πάντων μή κρύπτεσαι, τώ Κγώ- 

ναζεν ό Βακάος είνε Ανάγκη νά σέ βλέπω δσον 
το δυνατόν περισσότερον.

Ο μιγάς υπήκουοεν. ’Ήρχιοε >·<ί φενγη 
πάντοτε δρατός και στρεφόμενος άπό καιρού τί; 
καιρόν, ΐνα ρίψη πρό; τόν Άλφόνσον βλ,έμαα 
πάνδηρος. Τέλ.ο; έξηφανίσδη εις τό βάδος τοΰ 
δάσους.

Μέχρι τής στιγμή; ταύτης ό κατάδικος ϊνεκα 
τοΰ φοβου και τών κινδύνων τοΰ φοβερού τοΰ· 
του κυνηγίου, κατά τό όποιον αυτός ήτο τό δή- 

ραμα, δεν ειχεν αίοδανδή τους άπαιοίους πό- 
νους και τά; τρομερός ένοχλήοεις ιών πληγών 
του και των δειγμάτων τών εντόμων. ‘Αλλά 
μόλις εύρέδη μόνος, δταν περίρρητος έξ ίδρώ- 
τος και αίματος ίπεσεν έπί τοΰ πελωρίου κορ- 
μου, δπόδεν είχεν Απειλήσει τόν Γρηγόριον ή 
πεινο, ή δίψα και οί Ανυπόφοροι πόνοι τών 
πληγών του, τόν κατέβαλον καί εστενοχώρουν 
τόσον, ('όσιε μετενόησε διότι δέν ήκολούϋησε ιόν 
μιγάδα, ίνα δαιατωδή εις ιό Σαλέμ καί μάλι
στα Ιπεδύμηοε νά τόν Ανακολ.ίση διά νά τόν ά- 
κολουδήση.

VI

Εις ταΰτα προσδέσατε ότι ήτο ή Ινδεκάτη 
ώρα ήδη. Η καταπληκτική, ή Ανυπόφορος δερ- 
μότ>ς κατά τήν ήμερον ταύιην, 21 Σεπτεμ
βρίου, ήτο μεγαλύτερα και Ασυνήδης. Ό Άλ- 
φόνσος ήοδάνετο α>ερχόμενα μέχρι; αΰτοΰ κύ
ματα Αποπντκτηκοΰ Αέρας. Έσκέπτειο, οιι έμελ
λε ν' Αποδάνη.

Τώ> ειχεν όπομείνΐ) μία τελευταία σιαγό,ν ρα- 
κής, ήν καί εφερεν Απληστοι; εις τα χείλη του. 
Έζωογονήδη πρός στιγμήν και ήσδάνδη τήν 
Ανάγκην νά φάγη τι. Αί πληγαί του ν.ιό τήν 
δερμότητα ταύτην καδίσταντο Ινοχλτμικώτατατ.
Ερριψε τοΰ; όφδαλμοις ταυ γύρωδεν ζητών 

πορτοκαλιάν τινά. Πράγματι, παρά πόδας τοΰ 
πελωρίου δένδρου, έφ’ού ευρίοκετο, ένόμιαεν, ότι 
διέκρινε μίαν. Πλησιάζει, Αλλά κατά δυστυχίαν 
του ήπατήδη. “Πργιοε τότε νά έρευνα έδώ καί 
έκεΐ μή εύρίσκων ό πτωχό; τό δένδρον τούτο. 
Αν καί ευρίοκετο έν πλησμονή εις τά δάση 
έκεΐυα.

Τέλο; τό μεδυσιικον άρωμα έπρόδωκε τήν 
παρουσίαν πλήδους πορτοκολλεών καί κιτρεών, 
εκεί που. ενδα οπεύσα; ό Άλφόνσο;. κατεβρό- 
χδιοε τόσα ώστε καιέπνιξε τήν δίψαν του, δπερ 
ήτο καί τό σπουδαιότερον.

Επειτα έπλυνε τό προσώπου, τό οτή^ο-ί καί 
τού; πόδας διά χυμοί κίτρων καί τότε ήσδάιδη 
ότι έπανήλδεν είς τήν ζεοήν.

Ειτα ώς και κατά τήν πρωτεραίαν πλτδύς 
ώών Απετέλεσαν ιό δε'πνον του. μεδ' 8 ήιοι- 
γιά,ετο >α κοιμηδβ ολίγον ί·πό τά ευεργετικά 
εσπεριδοειδή δένδρα, όπότε ήκουσε δόρυβον 
υπέρ τήν κεφαλήν του.

Ήτο ό μιγάς οστις μυσιηριωδώ; έπέστρεφε. 
Ή συγκαιάνει σι; τοΰ τέρατος τοιπου >ά όρκωδή 
οτι δά έπανέκαμπεν εις τό Σαλέμ, ήτο ψευδής 
και μονον διά νά κερύίομ καιρόν, ίυα ετοιμάοη 
το οπλον του. Τούτου λοιπόν γετωμένου ήρ· 
χισε πάλιν τήν καταδίωςιν τοΰ Άλσόνσου.I t t ε τ , '

Αδύνατον εινε να περιγραψεομεν την οργήν 
καί τήν μανίαν τοΰ Βραζιλιανού εις τήν δίαν 
τοΰ μιγάδος. Εσυρε τό δπλον του. ώλίσδησε 
σιωπηλώ; διά μέσον τών δάμνων, μή άφίνοιν 

διά τοΰ βλέμματός του τόν έχδρόν του καί ήρ 
ξατο Ανπρριχώμενος έπί τίνος κέδρου, είς τρό
πον ώστενά εύρεδή Αντιμέτωπος καί πάλιν πρός 
τόν μιγάδα. Αλλά διά τελενιαίον φοράν. Ε
πρεπε νά τελείωση ή υπόδεσις αί·τη. ’Εν τού
τοι? ή δερμότης άπό λεπτού είς λεπτόν καθί
στατο πλέον Ανυπόφορος καί βαρεία. Πυκνά 
μαύρα νέφη έπεκάδησαν έπι τών μ γάλων δέν
δρων έπιχύσαντα σκότος είς τό δάσος, εις τρό
πον ώστε Ινόμιζέ τις,δπ ή νύς έπήλδεν αίφνη- 
δίως-

“Επειτα έφάνη πάλιν διά μίαν στιγμήν ό ή
λιος έπί πλέον έκτυφλωτικός-

Έπί τών ώίμων τών δύω τούτων Ανδρών ίι 
Ατμόσφαιρα έπεκάδητο ώς μολυβδίιη πλάξ. Ο 
Άλφόισος, άπό τοΰ μετώπου ούτινος χονδροί 
σιαγώνες ίδρώτος ίπιπτον Ιπί τή; κορυφής τής 
κέδρου, χωρίς νά γίνη Αντιληπτός ύπό τοΰ μι
γάδος, δστις άνεδίφη διά το»· βλεμμάτων του 
τά γειτονικά δένδςα.

Αΐ'φιη; άνεφώνησεν δ Άλφόνσκ ■
— Γρηγόριε, έδώ είμαι, μή έρευνας πλέον. 

Είσαι ?νας επίορκος και άνανδρος. Ενας Απο 
τούς δύο μας πρέπει ν’ Αποδάνη.

ΕΙς τήν φωνήν ται»ην ίσπευσεν ό Γρηγόριο; 
Αμέσως νά κρυβή. Ήσαν λοιπόν Αντιμ ταιποι 
είς όλίγων μέτρων άπόστασιν καί ανέμενον τήν 
κατάλλ.ηλον στιγμήν, δια >·’ Ανοίξτησι πΰρ.

Ή κατάδικος έπεδύμει ταχέως νά μείνη μό
νος” Ελαβε τόν πίλον του, τόν έδεσεν έπιτηδείως 
έπί τοΰ όπλου του, καί βραδέως τόν έκαμε 
καταφανή διά τοΰ στενοί φυλλώματος, ενψ αυ
τός έμενε προφυλαγμένος ύπό τόν κορμόν.

Ό Γρηγόριος //πατήδη. Έσκόπευσε καί 
έσυρε τήν σκανδάλην, ό δε πίλος διατρυδεΐς 
ύπό τής σφαίρας έπεσε- θριαμβευτικός καγχα
σμός έξήλδεν Από τά στήδη τοΰ τέρατος, 8περ 
απροφύλακτον έξήλδε. Τότε ό Άλφόισος πα- 
ρουσιάσδη ψυχραίμως καί είπε:

— Την φοράν ταύτην δ' Αποδάνης. Κάμε 
την προσιυχήν σου’·

» ·

Αίφνης τρομερά βροντή καταπεσόντος κεραυ
νού έξερράγη α>ωδι τών δύο Αντιπάλων καί διέ- 
οεισεν δλο τό δάσος. Τά νέφη συνεσωρεύδησαν 
και συνεπυκιώδησαν είς όλίγα Λεπτά και ή 
δύελλα έζέσπασε με Απερίγραπτον μανίαν.

Τό δάσος είχε καταληφδή έν πλήρει μεσημ
βρία ύπό τής σκοτεινής ινκτός. Ό Άλφόνσος 
Ισκέφδη, διι τό φρονιμώτερον ήτο νά φύγη, καί 
πράγματι Αποφυγών ούτω καί τόν δεύτερον φόιον 
έτράπη πρός Αναζήτησιν τοΰ μιγάλου ποτομοΰ 
δστις δέν ήτο δυνατόν ν’ Απίχη πολύ.

Άφ’ ετέρου δ μιγάς, νομίζων, δτι δ Άλφον-
οος άνέμενε λάμφιν τινά ίνα τόν κτυπήση, έπω-

φεληδείς τοΰ σκότους ηρχισε νά φ^ύγη ταχέως.
Δέκα λεπτά μετά τά γεγονότα ταΰτα, αν καί 

τά νέφη καδίσταντο έτι πυκνότερα καί τό σκό
τος βαδντερον, έν τούτοις οι δύο Αντίπαλοι θά 
τ/δΰναντο νά σννεχίσωσι τήν τρομερόν αυτήν 
μονομαχίαν, καδότι αί άστραπαί διεδέχοντο άλ- 
λήλος μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώιστε τό ζωη
ρόν αύτών φως Αντικαδίοτα τόν ήλιον.

Αί ήμέτεροι Ιν Ευρώπη δύελλαι εινε όντως 
μηδαμινοί έναντι τών έν τώ ισημερινΐά τοιούτων, 
Ό δόρυβο; δσιις ήκούετο Ιντός τοΰ δάσους 
ώμοίαζε με τήν ταραχώδη πορείαν πυροβολικού 
ήν ένίσχυον αί δμοβροντίαι τών έκκωφαντικών 
εκκρήξεων καί έξηγρίουν αί εκτυφλωτικοί λάμ
ψεις. Ή δ’ Ιντός τοΰ δάσους διαμονή άνθρω
πο»’ ήτο κατά τοσοΰτον κινδυνώδης, καδόσον 
οί κεραυνοί επιπτον άνά παν δευτερόλεπτον έπί 
τών Αψηλότερων δένδρων.

Ό μιγάς, ελαφρός ώςιαγουάρος, ’έφευγε μεδ’ 
δλης τής ταχύτητάς του' ώ; δέ λ-ίαν έμπειρος 
περί τά τοιαΰτα, έσκέπτετο, ότι δέν ητο διόλου 
Α.τίδαΐ’Ο’· νά πνρποληδή όλόκληρον τό δάσος. 
Ηξευρεν δμοίως ότι αί τοιαΐται δύελλαι. μα

νιώδεις όσον ή (κρηγνυομένη ύπέρ την κεφα
λήν του, δεν ήσαν μεγάλης διάρκειας’ και τούτο 
τοΰ έδιδε δάρος.

Έν τοσούκο αί άστραπαί διεδέχοντο Αλλήλ.ας 
μετά λύοσης πρωτοφανούς.

'Ενίοτε έζηρεύγνυιο διαρκής ομοβροντία φο- 
βερώς Αντηχούσα' μετ’ολίγον ήκούετο δεύτερα, 
τρομιρωτέρα, ταύτην διεδέχετο μετ’ ού πολύ 
άλ.ΐ.η Ισχυρότερα καί ούτω καθ’ έξης.

Παιταχόδεν δ’ίπρόβαλλον πύρινοι ήλεκτρικαι 
γλώοοαι φωτός εκτυφλωτικού καί διεσταυροΰντο 
εις τήν πρασίνην ταύτην δάλασσαν μετ’ έκρήςίων 
εν τφ στερεώματι.

Ή Φύσι; έφαίνετο ότι εέχεν ύποταχδή εις 
μίαν Ατελεύτητου καταστροφήν.

Πέριξ δέ τών φυγάδωυ, οί τίγρεις, οί όφεις, 
όλα τά θηρία έσπευδαν ζητούντο σωτηρίαν έν τή 
φυγή έπίσης.

('Επεται σννίχειαί
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Γινόμενης τήν πχρελΒοΰσαν Κυριακήν τής 

ετησίου έκκυβεύσεως τών λαχείων τής «Φύσεως » 

συμ.οώνως τή τελευταίο: ήμών δηλώσει, έκίρ" 

δισζν οι κάτωθι σημειούμενοι άριθμοί τά ακό

λουθα αντικείμενα.
Ό πρώτος άριθ. 1736 τοΰ έν Κερκύ-α κ. 

Δημ. Σαρκιώτη, «κέρδισε το χρνσοϋν γυναικείου 

ώοολόγιον.
Ό δεύτερος άριθ. 185’2 του έν Άθήναις κ. 

Παύλου Ί'άρακλζ, «κέρδισε τά δύο άγα/.μά- 

τια.
Ό τρ.’ιος άριΒ. 1519 τού έν Βιέννη κ. Σπ. 

Πετρίδη έκέρδισε την μεγάλην ελαιογραφίαν.

Ό τέταρτο» άριθ. 651 τού εν Πάτρα;; κ. 
Άγ. Βκρνούτσου έκίοδισε τήν έπίχρυσον σιγα- 

ραΒήκην.

Ό πέμπιος xptB. 1762 τού έν ’Αλεξάνδρειά 
κ. Σπ. ‘Ι'ινοπούλου έκέρδισε το χρονομετρών.

Ό εκιος άριθ. 1214 τού έν ΆΒήναι; κ. 
Π. Σπυροπούλου τδ οπλ.ον.

’<5 έβδομος άριθ. 644 τού έν Ηειραιει κ. 
Βκσιλ. Νιάκα έκέοδισε τά άσώυ.ατα.» ‘ k

Ό όγδοο; άριθ. 1135 τού έν Μεσολογγίω 
κ. Τρ. Πετροπούλου τήν ελαιογραφίαν.

'< > εινατος άριΒ. 1870 του έν Καίιω κ. 
Φιλ. Στάθη τόν Έρμ.ην τού ΓΙραξιτέλ.ους.

Ό δέκατος άριΒ. 652 τού έν Όδησσώκ. Μεν. 
Σαραντάρη έκέρδισε τήν ύδρογειον σφαςςαν.

Ό ενδέκατο; άριθ- 631 τού έν Μασσαλία 

κ. Δ. Ιίαρίση το επίχρυσου όραχιόλιον.
Ό δωδέκατος άριΒ. 1119 τοΰ έν Νέα Τόρ- 

κη κ. ΓΙ. Βασιλοπούλου την ώοαίαν επίχρυσου 

ζλυσσον.
Ό δέκατος τρίτος άριΒ. 1215 τού έν ΙΙόρω 

κ. Το. Σαράφη τά δίοπτρα.

'Ο δέκατος τέταρτος άριΒ. 1737 τού έν Πί
στη κ. Σ. Διγενή τό ώραΐον Λεύκωμα.

'< > δέκατος πέμπτος άριΒ. 699 τού έν Κων) 
-όλει κ. ΙΙερ. Βχλίλ.η τά κομψοτέχνημα.

(·■- πέντε έπόμενοι 1 116, 6 17, 1739. I’JII ί
καί 1320 έκέρδισαν άνά; έν album.

Οί εΐκοσιν 1
1169 1815 633 1899 1134 G -in
1729 1764 1140 18’23 11’29 632
1163 1141 1879 1009 1164 It 33

1500 1826 έκίρδττίαν άνα εν 
ϋτάλτνον μελανοδοχεΐον.

Οί εΐκοσιν επόμενοι:

1176 1418 1131 635 1804 1186;
1801 903 1623 1880 1506 1814
1740 648 1868 900 1165 1584

GO 1 1907 ανά εν τείτο-
οικόν ^ιβλίον.

Οί τεσσαράκοιτα επόμενοι:

ανά μίαν φωτογραφίαν.

1112 1146 650 1780 701 1874
651 II 48 1745 649 1872 629

1109 1805 697 1111 696 1741
1881 1906 1882 1147 1882 1127
1138 1140 1859 1783 1822 1761
698 1 782 1116 1887 1190 18 19

1857 1110 1760 1’221 έκέοδιΟαν

Οί .πεντι^κουτα έπομενοι :

1175 1818 637
1119 1766 1883
1743 1889 1856
1728 645 1808
1910 1700 1855
1339 18ί“0 1789
1505 1844 1173
1896 1799 1898

1849 1208 1888^
1505 613 1876
1909 1820 1895
1890 1006 1859[
1179 18-J1 1914-
1207 1893 1915^
1863 1785 1805
1787 1890 1908^

1756 1913 έκερδιΟαν ανα εν 
ρολόγιον η Ιστορικόν βι(Ρ.ίον.

ήμε>

Καί οί τελευταίοι πενιίκοιτα. :
1877 1707 189’2 1156 1197 713’
1897 1878 1159 1821 1901 1130:,
1061 724 509 1885 1181 1513,·
1905 1854 1 164 632 1867 1886^
1168 11.6 1912 715 1884 1800m
1894 1791 720 668 1796 610
607 734 1101 1828 600 755
101 749 1642 1911 1878 722(5

1810 605 κερδίζουσιν άνά ί'ν άντι κείμενον
άζίας πενταδράχμου, τή: έκλο·/ής τού κερδαί-
νοντος.

Παρακαλούνται όσοι «κέρδισαν νά μας «ΐδο- 

ποιήσωσιν άποστί/λοντ.'ς συνάμα καί τήν άπό- 
δειςιν τής συνδρομή; των, έφ ’ού δ αριθμός των.

κρν- ΜΩΣΑΪΚΩΝ
Κυρία τις επαιζενίπι τοΰ κλειδοκυμβάλου ά

γνωστόν τι τεμάχιον.
— ΤΙ ilvs αδτό; την ήρώτησέ τις.
— A ! αυτό είνε νέον τεμάχιον, τον μέλλοντος 

χρόνου, άπήνιησεν αύιη μετά στόμφον.
— Τότε άφήσατε rd τδ παίζετε εις τά μέλ

λοντα παιδιά μας, προοίβηκεν έτερός τις.

4
Παρά τώ νεκροταφείφ είς Κύριος παραγγέλ- 

λει επιτάφιον μάρμαρον.
— θέλετε μίαν στντετριμμένην στήλην; τόν 

έρωτα δ μαρμαρογλύφης.
_ "Α ! όχι είνε πολύ πέν&ιμον σύμβολον.
— Ό Κύριος τί έχει; είνε χήρος;
—Ναι! και ήδελον διά τήν σύςυγόν μου 

κάτι τι μάλλον ευϋυμον.
— Τότε νά σάς κσμωμεν, Κύριε, μίαν πλάκα 

εσπαρμένην μέ άν&η, ρόδα καί ία.
—*Α,ναί,  όσον τό δυνατόν εύδυμον πράγμα, 

νά μή μέ λύπη, όπου τήν έχασα.

*

’Οφειλέτης πρός δανειστήν;
— Κυλά ήλίλες, άδελφέ,άκριβώς είχα 20 λεπ. 

νά σοΰ στείλω γράμμα, νά σοΰ εϊπω, πώς δέν 
ίχω άλλα Δέν πιστεύω νά τά ·&έλης;

♦
—‘Εν παράπονου εχω νά σου κάμω, ελεγε 

πρός φίλον του ό κ. Τρ... Τοσάκις ο Ιπροσκα- 
λεσα ε!ς γενμα πλησίον μον, ίνψ ον ούδέποτε.

— Νά σου ιϊπατ τήν αιτίαν, φίλε μου, είσαι 
τη άληδεία βαρετός εις τάς σννοναοτροφ'άς σου 
καί όπόταν Ιγϊύ σέ βαρεδώ, σοΐ λέγω, καλήν 
νύκια καί άπέρχομαι, Ινώ είς τήν οικίαν μου 
δέν τ?ά δύναμαι νά σοΰ ειπω νά φύγης. καί ■ ■ ■

£
Ή Κυρία Άρ.·· οδηγεί τον μικρόν υιόν της 

κατά πρώτην φοράν ε’ς τήν εκκλησίαν, άλλ*  δ 
μικρός όλονεν κινείται καί μονολογεί.

—Σιώπα λοιποί·, τφ λέγει τέλος ή μήτηρ 
μετά δυμοΰ, εις τήν ίκκλησίαν δέν φωνάζουν.

Ό δέ μ·κρός δεικνύων τούς φάλτας'.
_  “Αμ τότε μαμμά, διατΐ αυτοί φωνάζουν: 

i-
Έοώτ. Τι οίκονομικώτερον δι’ίνα πεν^ερόν’, 
Άπύκο. Νά ύπανδρεύοη τήν κόρην του άνευ 

προ'κός.
Έοώτ. Και τί οίκονομικώτερον τότε διά μίαν 

πενϋεράν'}

Άπόκρ. Νά έχη πολλά χρήμοτο δ μέλλω*  
γαμβρός της■

Α ΛΗθΕ! AJ
Ό πατριωτισμός είναι ή καλλπερα στρατιωτι

κή διδασκαλία.
Ό καλήτερος Ιατρός είναι έκιϊνος, κατόπιν 

τοΰ όποιου τρέχει τις καί δεν τόν ευρίσκει.
Ό λέγων, οτι είναι άξιος νά κάμη περιουσίαν 

είς έν έτος, αξίζει νά κρεμασϋη δώδεκα μήνας 
πρότερον.

Η έκδίκησις είνε φαγητόν, ξπερ τρώ;ε\αι 
φυχρόν. _ '

Δύταταί τις >ά έχη ίπιτυχίαν δι εκατόν χι
λιάδας φράγκων, χωρίς νά fyfl άξίαν ούτε δι έ· 
κατόν μονόλεπτα
Δέν κακολογεί τις τούς πλουσίους ή Ινδομυχως, 
ίλπίζων νά τούς άντικαταστήοη εις τό πλούτος.

Οί άι δρες άλληλοφΰονοΰνιαι επί πνευματολο- 
γίφ. ενμ> αί γυναίκες έ«ι ώραωτητι.

'Οσάκις αί γυναίκες περιπίπιουσιν είς λάϋη'·
— Ημείς έχομεν τήν καρδίαν και οί άνδρες 

τήν κρίσιν, λέγουσιν.
“Εχουσι δίκαιον, ή καρδία τιτρώσκεται, ή 

δε κρίσις κυβέρνα.

nJ—It,..<·«- ■«

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

‘Η Έίνιχή Τράπεζα οίχεται έντέχου; χαταβέβειν 
ιΐς Τραπεζικά γραμμάτια καί εί. χρυσόν ητ«ι φρ. καί 
λίρας στερλίνας άποδοτέας εί; ωρισμένην προθεσμία; 
ή διαρκώς Αί είς χρυσόν καταθέσεις και οί τόκοι αυ
τών ρώ-Όνται είς αΰ'σ ν:μ:σμα. είς ό έγενετο ή κα· 
τάθεις είς χ:υσόν ή οι’ επιταγή; δψεως (chepue) επι 
τοΰ έςωτερικοΰ κατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό χεοάλαιον χαί οί τόκοι οών ομολογιών πληρό-

Φνομαστί η xw'O’aoc.

νσνται έν τώ Κεντρικά Κατασ 
τοΰ καταθέτσυ έν τσ?; υποκασ·

τήίλοτι *α ’- 
τηαασι τής

τή αίτή-Ηΐ 
Τραπέζη

Τ6κοι καταθέσεων
. β1 1]2 τοΐ; Ο]0 χατ ’ etc-; χατ (Ληνών

2 > οΐο » « 1 ετουζ
0 !]2 ο 0}0 » » » 2 ετών
3 0J0 b » 4 ετών
4 ft 0)0 & Ο D 5 ετών,

Αί οαολογίχι Των έντοκων χαταθέι εων Ix5tfovt<xc
χχτ’ έχλζίγην του χατ»6έτίυ

Ζ
ΛΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ καί ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «τό 'Λί-Χαίό» 

Γεωργ. Ζαβορίτου, έν ΆΟιιναις. Γινόμε
νης εσχάτως άστυϊκτρικής έπιδεωρήσεως τοΰ 
Ζαχαροπλαστείου καί ίργοστασείου τσοκολά- 
τας’Γ. Ζαβορίτου έν τη Ιΐλατεία τ;ΰ Συντβίγ- 
ακτος. εΰρέΒη καΒαριότης τελεία, χρήσις βου
τύρου άγνοΰ καί υλικά πρώτης ποιότητες. Τό 
Κατάστημα τούτο συχνχζόμενον άπό τήν καλ:·.- 
τεραν τάξ’.ν τών Αδηνών, πχριχει εκάστοτε 
υπηρεσίαν πρόθυμον καί γλυκίσματα άμιπτα.



304 Η ΦΥΣΙΣ^ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ^
«8 Μ Α Γ I Κ Η Ε I Κ Ω Ν» «ν w-w >ν- i'IC'Wvt ** ■«*  *

Πού ίίνε ή χορεύτρια ;

69 ΑΙΝΙΓΜΑ
Είμαι λέξις χημική 
χρώματα ώραΐα βγάζω 
χρήσιμα 'ότή βαφική 
καί χρωματισμούς άλλάζω.

Τ’ όνομά μου άν 0ές ναϋριις 
ένα σύνδεσμο νά πάρμς 
μίαν λέξιν ηαραηλεύρως 
κι’ ίνα Ν Ότό τέλος κόλλα 
κι' έχεις τά στοιχεία δλα.

y γριφοε
Ήτοι X I νέα Στάθης

71 ΦΥΡΔΗΝ Μ1ΓΔΗΝ
Η — αυγει—ενει —μυτιΟολοπ— 

Κιτβάς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Α. Σουέζ.— Έχιοχολή καί χρήματα ίλήφθηοαν. 

Εΰχαριοιοΰμτν· λυχοΰμε9α 3<ά παρεξηγήσεις. Γράφομε?. 

Λ. Μ. Λάριοοαν.— ’Επιταγή xai βραχεία ίλήφ&ηοαν. 
Ευχαριοτοΐμεν πολύ. Προοεχώ; γράφομεν χαί οτέλλομεν 
ζητούμενου. = Σ. S. Αίγιου.—Συνδρομαί ελήφδησαν εύ· 
χαρισιοϊμεν. = A. II. Αίγιου.— Συνδρομή οας ελήφθη. 
ίΤύχαριοεοϊ/ίί»·. = Α.Μ.Δέρι.Δάου.— Έλήφθη tmotofaj. 
Έλκίζομιν να βυμφωνήοωμεν. Γράφομεν. = Α.,Κ. Ίρί- 
τιολιν. — Άαοροϋμεν .-ιολύ δί ά3<αψορ<α» σας. Εινε άού- 
γνιοοτος ολιγωρία. = λ . X. Σφάέ.— Συνδρομή σας Γκή· 
φθη.Εΰχαριοτοϋμεν. Άπόδειξις οχέίλεται ταχυδρομικών.= 
Λ. Μ. Λάριταα?. ’Ελπίζομε? ίφ&άοαιε καέώ; χαί ί/<· 
ής. Προστχώί έρχδμεθα.^ Δ. Ν. Μαοοαλίαυ. Έκκυ· 
δευσις ΐγένεια. Δύνασθε να χαρατηρήσηιε αριθμόν σας· 
— Δ. Λ. Κάιρου. Νέος συνδρομητής ενεγράφη. Φύλλα 
χχρ άπεατάληοαν καί έγοάψαμεν.= Ή. Ή. Mooca/ iav. 
'Αναμένομε? πάντοτε επιστολήν καί περιγραφήν. = Ν. Ο. 
Πορτ-Σαβ. Mat αμελείτε καί oat άμελοϋμεν Δεν 
χτταίομεν. = Ν. Κ. Βιέννην. Ό θυμός είνε όντως ίιγανά- 
χτηστς δε*  άαύγνωοχον οχληρότητα οας. = Α. Λοτ . Tic - 
τρούπολιν. Καί μαχρόθεν ίχι ακούεται ή ωραία μου· 
οική oat-

1ΥΣΒΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΠΣΕίΙΝ 18 - 80 ΤίΥΧΟΥΣ
59. *0  κύων σχηματίζεται, δν άνιωτρεψτμί 

την εικόνα. 'Επί της κοιλίας τοΰ ίππου ή ρά- 
χις τοΰ κυιός. Ή κεφαλή τον παρά τό υπό
δημα τοΰ ίππέεος. Ο σύντροφος τοΰ κολυμ- 
βητοΰ φαίνεται &πό τήν κεφαλήν δεξιόθεν τοΰ 
κολυμβοΰντος. τής είκόνος άναστρεφομένης.

60. ‘Αντί γόνυ — Αντιγόνη.— 61. Εις τό 
ραφειον ράπτου. — 62- Ή γυμναστική εινε 
υγιεινή. — 63. Οΰαι τοΐς Ρωμάνοις.

Λντατ. Δ. Γεσλργιάδης έξ 'Αθηνών 4.— 
Μ. Αιμπερίου εξ 'Αθηνών 5.— Μ, Σφυρής 
εκ Σύρου 2 — Δ. εκ Πειραιώς 4. — Γ. Παντα- 
ζάκης εξ Αθηνών 5. — Μαρία Φιλίππου Ικ 
Πειραιώς 3.—Ι Δράκαν 2κ Έεεραιώς 4.-- 
Έπ. Κυριακάκης Ιξ 'Αθηνών 2.

Γ
ΕΩΡΓ. Ε. ΚΑΚΑΜΠΟΓΡΑΣ Διευθυντής 
τοΰ νέου ‘Εστιατορίου τϋς Αίγνητον.

Φαγητά εκτάκτως ττεριπτιημένα χαί μαγειρευ- 
μένχ μετά μοναδικής τέχνης ύπο «ΐδήμονος τε
χνητού Περιζοίησίς και καθαριότης έκτακτος. 
Δοκιμάζατε δσοι έτ·. δέν προσήλΟατε.ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ETora ιθο^

Έκαστον Γραμμάτιου ίείχϋον διά τάς τε’άάαρας κληρωθείς 
τιμάται δραχμών τεσσάρων.

Έκαστον Γραμμάτιου 4σχϊ?ον διά μίαν τών τεσσάρων κλη
ρώσεων, τιμαται δραχμύς.
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Ή κΐληβις ίρχιται τή |θη ‘Απριλίου |$Q7·

Έν ’Αδήναΐί τή 31η Μαρτίου 1907

4
4

12
20 

1644 
2312

ΚΕΡΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ Ιβ\ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
4 ΜεγαλαΚέοδη e; 100,000 400.000Δ5.
Λ f’l.i·.. ’ 11 Π’. /ΗΊιΊ 111.I λλλ’ι

»
B
»
>
»

. . e; 2j,UUII 1(11
. tx Iii.iXW 4
• έκ ">,(100 6

. . έχ 1,00(1 2·
. έ; Ilin 16·

. - έχ 50 11
Έν όλω Κέρδη 90 

Ό Δ:ίυ6ν'.ω'. Τμηΐι·τ«ί 
Γ .V. ΚΟΦΙΝΑΣ
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