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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ναμφιβόλως μία τών 
μεγαλειτέρων κατα- 
κτήσεων μέσω των μυ
στηρίων της απείρου 
και ανεξερεύνητου φύ
σεως ύπδ τής ανθρώ
πινης έπιστήμης, εϊνε 
τά γιγαντιαΐα άλματα 
τής προόδου τής Γεω
λογίας. ΙΙεδίον έρεύνης 
άπειροστδν μεν σχετι- 
κώς πρδς τδν άπειρον 
, δύναται τις είπεΐν, 

διά τδ ανθρώπινον σώμα, απρόσιτον 
δε τή άμέσφ τούτου έρεύνη προϋκειτο 
αύτή. Σπουδή τών φαινομένων ούχϊ 
έν έργαστηρίοις έπιστημονικοΐς, άλλ’ έν 
άπάση τή γηΐνη έκτάσει, τόσω έπι τής ε
πιφάνειας όσω και έν τοΐς σπλάγχνοις αύ
τής, ιδού ή δυσκολία τής έξερευνήσεως.

Και τά μέν έκ τής ένεργείας τών ύδάτων 
προελθόντα αποτελέσματα έπϊ τής έπιφα
νείας καϊ έν τοΐς βάθεσι τοΰ ήμετέρου πλα · 
νήτον ευκόλως παρηκολούθησενή Γεωλογία 
καϊ έξήγησεν ,ώς έν προηγουμένω ήμών άρ· 
θρω συντόμως διεξήλθομεν.'Επίσης δ' εύ- 
στό-χως παρηκολούθησε έν τοΐς ύδατογε- 
νέσι πετρώμασι τήν ιστορίαν τής διαμορ- 
φώσεως τοΰ πλανήτου ήμών, ώς καϊ 
τοΰ επ' αύτοΰ ζήσαντος οργανικού κό
σμου, γραφεΐσαν ύπ' αύτής τής φιλόστορ
γου φύσεως διά τών άπολελιθωμένων ορ
γανισμών καϊ έξέφερε τήν έπϊ τών φαινο
μένων τούτων ασφαλή αύτή: γνώμην. Καϊ 
τά τοΰ ζητήματος δέ τούτου οί φίλοι ά 
ναγνώσται τής «.Φύσεως» διεξήλθον έν 

προηγουμένφ έν αύτή δημοσιευθέντι άρ- 
θρω «’Ιστορία τής γής». ’Υπολείπεται 
δμως ολόκληρος άλλη σειρά φαινομένου, 
ών ή αίτια πόρρφ απέχει τών αμέσων έ
νεργειών ήμών πρδς άποκάλυφιν αύτής, 
άτε έδρεύουσα είς τά απρόσιτα ήμϊν τοΰ 
πλανήτου βάθη, έν τώ κέντρω αύτής!

Τά τρομερά καϊ μεγαλοπρεπή τών η
φαιστείων φαινόμενα, αί ύπέρθερμοι πη- 
γαί, οί καταστρεπτικοί τοϋ έδάφους συν- 
τιναγμοί, έχουσι τήν αιτίαν αύτών πέραν 
τοΰ βάθους, είς δ ή άνθρωπίνη δύναμις 
έφθασεν ύπδ τήν γηΐνην επιφάνειαν, είς 
τά άπρόσιτα τής γής βάθη. Χιλιάδες αν
θρώπων εύρον κατά καιρούς τδν θάνατον 
ύπδ τδν διάπυρου τών ύφαιστείων ρύακα 
καϊ είς τά χάσματα τής ύπδ τών σεισμών 
ρηγνυμένης λιθόσφαιρας. Πόθεν, λοιπόν, 
ή τεράστια θερμότης τοΰ ρύακος καϊ τών 
ύπερθέρμων πηγών ; Διατΐ τδ άκλόνητον 
θεωρούμενου έδαφος, ούδ' έπϊ στιγμήν 
παύει έλαφρώς κραδαινόμενον; Έκ τής 
άντιδράσεως τών βαθυτέρων μερών πρδς 
τά έπιπολαιότερα, έκ τής διαρκούς διαμά
χης τοΰ κέντρου πρδς τήν λιθόσφαιραν !

’τίλλ’ όποιον τδ κέντρον ;
’ll εϋρεσις βεβαίως τής άπαντήσεως 

δέν είνε δυνατόν τά γίνη έξ αμέσου παρα- 
τηρήσεως και έρεύνης. Τοΰτο δέ διότι πέ
ραν (’ορισμένου βάθους, ύπδ τήν γηΐνην 
επιφάνειαν,αί προσπάθειαι καϊ έρευναι τοΰ 
άνθρώπου ματαιοϋνται ύπδ τής ύφηλής 
θερμοκρασίας, είς ήν τδ άνθρώπινον σώ
μα άδυνατεΐ νά έργασθή. Άκριβιος δμως 
τδ γεγονός τοΰτο μάς θέτει είς τήν οδόν 
τής εμμέσου έρεύνης.

ΙΙαρακολουθοΰντες οΰτω τάς θερμομε
τρικός διαφοράς είς τά διάφορα τής γής 
βάθη παρατηροΰμεν ότι αύται παρακολου-
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θοϋσι την πορείαν της ηλιακής θερμότη
τος. Συνεπώς μέχρι βάθους 2ο—30 μ. 
ή θερμοκρασία τοϋ εδάφους προέρχεται 
έκ τής θερμότητος τοϋ ήλιου και άρα με 
ταβάλλεται μετ’ αύτής. Πέραν δμως τοϋ 
σημείου τούτου ή θερμοκρασία τοϋ εδά
φους καθίσταται σταθερά, ουδόλως μετα
βαλλόμενη άναλόγως τής πορείας τής η
λιακής θερμότητος. Ή θερμοκρασία, λοι
πόν, αυτή είνε κτήμα αύτής τής γής, εί
τε θερμότης γηγενής, αύξάνουσα κατά 1 ° 
άνά 33—4ό μέτρα καθόσον κατερχόμε- 
θα. Τεθέντος λοιπόν,δτι έν τή γή ένοικεΐ 
ίδια θερμότης αϋί,ουσα προς το κέντρον 
αύτής, εγείρεται τδ ζήτημα πόθεν προέρ
χεται ή τοιαύτη θερμότης.

ΙΙρδς εΰρεσιν τής πηγής τής θερμότη · 
τος ταύτης προυτίθενται αί έξής υποθέσεις:

Αον.Τδ κέντρον τής γής είνε τε- 
τ ηκδς καί διάπυρου. Ή ύπόθεσις 
αύτη στηρίζεται έπι τών έξής γεγονότων. 
"Αν ή θερμοκρασία τής γής έξακολουθή 
αϋξουσα και είς rd απρόσιτα ήμϊν βάθη,ώς 
άνωεϊπομεν, τότε είς βάθος 70 χιλιάδων 
μέτρων περίπου θά ύπάρχη θερμοκρασία 
2000 βαθμών Κελσίου, ήτις δύναται νά 
τήξη πάντα rd πετρώματα. Είς μέϊζον δ' 
έτι βάθος, del μεγαλειτέρα θερμοκρασία 
κρατεί διηνεκώς τά πετρώματα έν τετηκυία 
καί διαπύρω καταστάσει. "Ετερον σπου
δαιότατοι· επιχείρημα υπέρ τής ύποθέσεως 
ταύτης συμφωνούν προς τάς κοσμογονικάς 
θεωρίας είνε, δτι ή γή έλαβέ ποτέ άπασα 
τήν τετηκυϊαν ταύτην κατάστασιν, δι' ής 
ήδυνήθη καί ό Νεύτων νά έξηγήση τήν 
περί τούς πόλους πλάτυνσιν αύτής. Ψύ
ξεως δ'εϊτα ένεκα περιεβλήθη ή τετηκυία 
αύτη μάζα ύπδ στερεού φλοιού, δστις νΰν 
αποτελεί τήν λιθόσφαιραν. Άλλά καί ή 
δμοιότης τών διαφόρων ρυάκων, τών δια
φόρων ύφαιστείων,τόσω τής 'Αμερικής καί 
'Αφρικής, δσω τής Ευρώπης καί Ασίας 
ού σμικρδν επιχείρημα ύπέρ τής ύποθέ
σεως ταύτης είνε, δηλοΰσα δτι πάντες οί 
διάφοροι ούτοι ποταμοί έκ μιας καί τής 
αύτής πηγής, έκ τοϋ τετηκότος καί δια
πύρου κέντρου, προέρχονται.

Ή θεωρία αύτη άπαντώσα τδ πρώτον 
παρά Πλάτωνι έν τώ εαυτού Φαίδωτι καί 
παρά Στράβωνι, ύπεστηρίχθη ύπδ τον 
Καοτεσίου, τοΰ Laplace, Eourie)', Lei
bnitz κλπ.

'Εν τή παραδοχή τής ύποθέσεως ταύ

της εγείρεται καί τδ ζήτημα είς πόσον βά
θος φθάνει ό στερεός τής γής φλοιός. Τά 
τοϋ ζητήματος δμως τούτου είνε έντελώς 
αβέβαια, είς ούδέν δέ θετικόν συμπέρα
σμα μέχρι τοϋδε κατέληξαν οί διάφοροι 
ύπολογισμοί.

Κατά τής θεωρίας ταύτης ό Poisson 
άντέτεινεν, δτι κατά τήν -ψύξιν τής τετη- 
κυίας σφαίρας αί πηγνύμεναι ύλαι θά κα- 
τελάμβανον τδ κέντρον καί συνεπώς τούτο 
θά ήτο στερεόν. Κατά τούτου δμως αντι
τίθεται τδ σήμερον άκριβώς παρατηρού
μενοι’ είς τούς θερμούς τών ύφαιστείων 
ρύακας, οϊτινες περιβάλλονται ύπδ στερεού 
φλοιού, έν ω έσωθεν αύτών δέει τετηκυία 
ύλη,πρδς δέ καί διάφορα άλλα πετρώματα.

Βον.Τδ κέντρον τής γής άποτε- 
λεϊται έξ αερώδους μάζης Ό Λ. 
Hitter έξ υπολογισμών έξήγαγε τδ συμ
πέρασμα,δτι έν τώ κέντρω τής γής ή μέν 
πυκνότης τών υλών είνε 143, ή δέ θλίφις 
3 έκατ: ατμοσφαιρών, έν ω ή θερμοκρα
σία είνε 1,000 000° Κ. Ύπδ τοιαύτην, 
λοιπόν, θερμοκρασίαν έπεται, δτι καί αί 
διάφοραι ύλαι δέν δύνανται νά λάβωσι τήν 
τετηκυϊαν κατάστασιν.

Τά κυριώτερα πορίσματα τών υπολογι
σμών τοϋ Hitter παρεδέχθη καί δ 7.ορ- 
pr it z,δστις φαντάζεται είς τδ κέντρον αέ
ρια λίαν συμπεπυκνωμένα καί έν ιδεατή 
τρόπον τινά καταστάσει, άτινα βαθμηδόν 
καθ' δσον πλησιάζουσι πρδς τήν έπιφά· 
νειαν λαμβάνουσι κατωτέραν θερμοκρα
σίαν, βαθμηδόν δέ απαντιόνται κατόπιν 
διακεκριμμένα τά χημικά στοιχεία καί εί
τα ύλαι τετηκυΐαι καί διάπυροι, αϊτινες 
βαθμηδόν θολοϋνται καί καθίστανται ή- 
μίρευστοι, έπί τέλους δέ πηγνύμεναι σχη- 
ματίζουσι τήν λιθόσφαιραν. Κατ' αύτόν, 
λοιπόν, διακριτέον αερώδες κέντρον περι
βαλλόμενοι· ύπδ τετηκότος και διαπύρου 
μανδύου.

’Η θεωρία αύτη τείνει rd επικράτηση 
δπως δήποτε, διότι έλπίζεται δι’ αύτής ή 
λύσις πολλών γεωλογικών προβλημάτων 
δύσκολων.

Γον. Το κέντρον τής γής άποτε- 
λεϊται έ κ διαπύρου, ά λ λά στερε
ού πυρήνος. Τήν θεωρίαν ταύτην α
νέπτυξε καί ύπεστήριξεν ό γεωλόγος 
Pfaff,λαβών ώς βάσιν, δτι ή ψϋξις ήρξατο 
άπό τε τού κέντρου και τής επιφάνειας. 
Παραδεχόμενος, δηλαδή,έξ ύπολογισμών, 

δτι ή παχύτης τής λιθόσφαιρας δέν δύ
ναται νά είνε μείζων 9 γεωγραφικών μι
λιών, εικάζει, δτι τοσούτω λεπτός φλοιός 
δέν θά άντεϊχε είς τάς αντιδράσεις τών 
κάτωθι τετηκυιών ύλών,άν αύται έφθανον 
μέχρι τοϋ κέντρου. Παραδέχεται, λοιπόν, 
δτι τδ κέντρον άποτελεϊται έκ διαπύρου 
στερεού πυρήνος, τον όποιον περιβάλλει 
τετηκώς μανδύας, άνωθεν τοϋ όποιου υ
πάρχει ή λιθόσφαιρα. Οί φυσικοί δμως 
λόγοι, έφ' ών στηρίζεται πρδς άπόδειξιν 
τοϋ δτι ή ι/ιϋξις ήρξατο άπότε τοΰ κέντρου 
καί τής έπιφανείας δέν φαίνονται συμφω ■ 
νοϋντες πρδς τήν μηχανικήν θεωρίαν τής 
θερμότητος καί συνεπώς ή παραδοχή τής 
θεωρίας προσκρούει είς πολλά έμπόδια.

Πλήν τών κυριωτέρων τούτων θεωριών 
καί διάφοροι άλλοι φυσιοδϊφαι προύτε·.ναν 
διαφόρους άλλας θεωρίας έπί τού ζητή
ματος τούτου. Οΰτω ό μέν De La Hive, 
Lyell κλπ. παραδέχονται, δτι ή γηγενής 
θερμότης παράγεται έκ χημικών ενεργει
ών, προερχόμενων έξ ηλεκτρικών ρευμά
των, δ δέ Davy, δτι τήν γηγενή θερμό
τητα παράγουσι τά έν τώ κέντρφ τής γής 
Κάλιον καί Νάτριον καιόμενα διά τοϋ κατ- 
εισχωροΰντος οξυγόνου. Ταϋτα δμως αυ
τός ό Davy κατόπιν άνήρεσεν. Ταΰτα δέ 
πάντα, ώς καί τδ δτι καταπτώσεις μεγά
λων μερών τού στερεού φλοιού παράγουσι 
τήν γηγενή θερμότητα υποδεικνύονται έ- 
σφαλμένα διά τών λογισμών.

Έκ τών μέχρι τούδε έκτεθέντων βλέ
πομεν,δτι αί τρεις κυριώτεραι θεωρίαι αϊ
τινες δύνανται νά διεκδικήσωσι τήν έπι 
κράτησίν των παραδέχονται ανεξαιρέτως 
τήν ϋπαρξιν διαπύρου καί τετηκυίας ύλης 
διαφωνοϋσαι μόνον ώς πρδς τήν θέσιν αύ
τής. Έκ τών τριών δέ τούτων θεωριών 
ή μάλλον σήμερον επικρατούσα καί μάλ
λον διαδεδομένη είνε ή πρώτη, ούσα κα- 
ταλληλοτέρα πρδς έξήγησιν τών γεωλογι
κών φαινομένων.

Η τελική δμως λύσις τοϋ σπουδαιοτά- 
του τούτου ζητήματος φαίνεται, δτι άπέ- 
χει πολύ έτι άφ' ήμών, πολύ δέ θέλει βρα
δύνει vd γίνη κτήμα τής έπιστήμης θετι 
κή περί τοϋ κέντρου τής γής γνώμη έστε- 
ρημένη ύποθέσεων. Ζήτημα πλήρες δυσ
κολιών είς δ ή άμεσος παρατήρησες είνε 
αδύνατος rd εισχώρηση, βεβαίως θέλει 
μείνει έπί πολύ έπί έδάφους ούχί ασφα
λούς. Ουσιώδης δέ πρδς λύσιν τούτου έλ-

λειφις είνε ή άγνοια τοΰ πάχους τής λιθό
σφαιρας,ήτοι τοϋ στερεού μέρους τής γής, 
διότι καί τοΰτο δι' ύποθέσεων υπολογίζε
ται καί ούχί έπί ώρισμένων βάσεων. 'Π 
θεωρία δέ έκείνη, ήτις θά άξιώση νά τύ
χη τής γενικής παραδοχής έπί τού ζητή
ματος τούτου πρέπει νά συμβιβάση τάς 
άπαιτήσεις άς έπί τοΰ ζητήματος τούτουέ- 
χουσιν ή 'Αστρονομία, ή Μηχανική, ή 
Φυσική καί ή Γεωλογία, δπερ βεβαίως 
δυσκολώτατον.

Θ. Σ. Βλιιϋίδης.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΕΑΑΑΑΟΣ*
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΖΕΝΝΙΓΚΟΣ ΜΠΡΑΎΆΝ

‘Η μικρά χώρα τής'Ελλάδος. ήτις διέπλασε 
τήν έννοιαν τοϋ κόσμου. - Τό μεγαλοπρεπές 
Στάδιον. — Καλλοναΐ τών ’Αθηνών καϊ είκόνες 
συναφείς τών ένδόξων άνδρών της 'Ελλάδος.

Δέν ίνθουσιάζουν τόν περιοδεύοντα τήν Ελ
λάδα ονιε τά κύματα τοϋ ΑΙγαίου, οΰτε ή Ά - 
κρόπολις, οΰτε ή ίκλεκτή τοποθεσία τών Άθη 
νών, δσον τό μέρος τό όποιον έπαιξεν ή μι
κρά Ελλάς ίν τή αποκαλύψει τον κόσμου ΊΙ 
έκταοίςτης είνε μικρότερα τών 25,000 τετραγ. 
μιλλίων, έξ ών τά ήμίσεα τυγγάνουσι καλλιερ
γήσιμα, δ δε πληθυσμός της περί τά 2, 500, 
000 καί ίν τούτοις ίν τή ίστορίη ουδεν άλλο 
έθνος είναι παράλληλον αυτής. Εί καί προν 
πήρξαν άλλοι σεβαστοί λαοί, ώς οί Αιγύπτιοι, 
ή Ίουδαία, ή Γαλιλαίο, ή Παλαιστήνη και ή 
Σαμάρεια, εν τούτοις ή 'Ελλάς προεξάργει ίν 
τή παντοδυναμία τοϋ πολιτισμού.

Ή ’Ελληνική γλώσσα,ή θεωρούμενη τεθνε- 
ώσα, τυγχάνει ή μόνη γλώσσα ίν Ευρώπη, ή 
οποία ίνδόξως άνεστήθη. Έξ ίκείνων, οϊτινες 
δμιλονσι τήν γλώσσαν τοΰ Όμηρου, ’Ηροδό
του, Σωκράτους κα'ι Δημοσθενους. οί περισ
σότεροι ζώσιν έξω τής Ελλάδος, άποτελοϋντες 
αποικίας καθ' δλον τό Ανατολικόν μέρος τής 
Μεσογείου μετ' άκαταβλήτου πληθυσμού. 'Ε
κείνοι, οϊτινες Απέρχονται έξω τής 'Ελλάδος,δεν 
είναι ίπίσημοι ή έμποροι, ϊνα Αθροίσωσι χρή
μα κα'ι επιστρέψωσιν είς τήν γενέτειραν γήν, 
άλλ’ ίξέρχονται τών ορίων τής χώρας των, Για 
ίδρύσωσι πόλεις, άναπτύξωσι χώρας χαί Ιδού ■ 
σώοι νέα κέντρα πρός παράδοσιν τής ’Ελληνι
κής ίπιρρο>)ς. Διά τοΰ κόπου δέ μετέπειτα καί 
τής Αρετής επιβάλλουσιν εις τήν ξένην χώραν τά

(*) ΈρχνιζόμτΟα ευχαρίστως έχ τής άξιολίγου
έφηαερίδο; τοϋ Σιχχγου <’Λθη·χ· τήν σπουδαίαν
τχύτην μετχτρχσιν τών εντυπώσεων του περιο-
δεύοντος χνά τόν κόσμον μεγάλου πολίτικου τής Ά-
μ·ρ. Συμπολιτεϊχς κ. Μπρχύχν, δημοσιευβεΐσαν χαί
είς τχ «Ήμερήτιχ Νέχι τοΰ Σικάγου εσχάτως.
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υπέροχα ήθη καί έθιμά των. Εΐ κα'ι έπέδρα- 
μον Ρωμαίοι κα'ι Τούρκοι τάς χώρας ταύτας, 
έν τούτοις ή ’Αλεξάνδρεια, ΜικραοΙα καί Κων
σταντίνον πόλις διετήρησαν την Ελληνικήν ε
πιρροήν.

ΟΙ Αρχαίοι Ελληνες κατέδειξαν εις τδν κό
σμον, δτι είργάοθηαν πρδς τελειοποίηση· τής 
Ανθρώπινης μορφής καί τοΰτο καταδεικνύεται 
έκ τών Ανασκαπτομένων αγαλμάτων, τά όποια 
φανεροΰσι τήν δύναμιν, χάριν κα'ι καλλονήν. 
Οί 'Ολυμπιακοί ’Αγώνες Ιδρύθησαν S00 περί
που έτη πρό Χριστού κα'ι κατά τήν έλευθέραν 
περίοδον τής ύπάρξεως τοΰ *Ελληνικού ’Έ
θνους έξίκοντο διά τών νικών είς τδ ΰηηατονση
μείου τής έκτιμήσεως Έκάσιη πόλις εϊχε τδ 
Στάδιον της. Τδ τών ' Αθηνών περιείχε 50,000 
καθίσματα. Διά τής γενναιοδωρίας πλουσίου 
τινός Έλληνος τδ στάδιον τών 'Αθηνών Ανω - 
κοδομήθη άττί 1,000,000 δολλαρίων. Κατε- 
σκευάσθη έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου. Τδ μήκος 
αυτού είναι 670 πόδες και τδ πλάτος 100 πε
ρίπου. Οι 'Αγώνες ανεστήθησαν κατά τδ 1S96 
και κατα τδν παρελθόντα 'Απρίλιον, έν οϊς οί 
ήμέτεροι άθληταί έλαβον τά πρώτα βραβεία 
καί έπαξίως έφιλοξενήθησαν ύπό τοΰ Άθη 
ναϊκοΰ λαοΰ.

Τό Στάδιον δέν εϊναι τδ μόνον Αριστούργη
μα τοϋ έθνικοΰ φρονήματος τής Νεωτέρας 
Ελλάδος.'II ’Ακαδημία τών έπισ.ημών καϊ ή 
Βιβλιοθήκη τυγχάνουσι μεγαλοπρεπή κτίρια, 
στοιχίζονια περισσότερον έν τή κατασκευή ή τδ 
Στάδιον. Άπεικονίζουσι δέ τήν καλλίστην ’Ελ
ληνικήν αρχιτεκτονικήν, άναπαραστώντα τόν 
Κορινθιακόν, Δωρικόν και 'Ιωνικόν ρυθμόν. 
Κατεσκευάσθησαν έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου καί 
θα ήδύναντο νχ είναι Αξια διά παοαν τοΰ κό ■ 
σμου πόλιν. Ή βιβλιοθήκη περιέχει πολλάς έ- 
κατοντάδας χιλιάδας τόμων τής νεωτέρας ώς 
έπί τό πλεϊστον φιλολογίας. Αί Άθήναι έχουσι 
πληθυσμόν 200,000 περίπου καί εϊναι Αμφί
βολον έάν άλλη πόλις τοΰ κόσμου είς τήν πυκ
νότητά της καί τόν πληθυσμόν έχη τόσον με
γάλα καϊ πολυδάπανα οικοδομήματα. II Πεν
τέλη, ήτις χορηγεί τδ αφθονον μάρμαρον, ευ- 
ρίοκετα ολίγα μίλλια μακράν καϊ παραμένει Α
νεξάντλητος. Αί νεώτεραι Αθήναι εϊναι ελκυ 
στικαί. Οί δρόμοι της καθαρώτατοι-, αί εμπορι
κοί επιχειρήσεις μεγάλαι ζαί αί ιδιωτικοί κατοι- 
κίαι πλονσιώταται. Έτυχε > ά παοευρωκώ/ιεθα 
έν αύταϊς κατά τάς ημέρας τοΰ Μαΐου, δπου 
πανταχοΰ καθωράτο ή τής φύσεως καλλονή.

ΙΙολλΑ αγάλματα στολίζουσι τους δρόμους 
καί τους δημοσίους κήπους, μεταξύ τών ό
ποιων κα'ι τδ έπισημότερον τοΰ Λόρδου Βύ
ρωνος, στηθεν εις Ανάμνηση· τής καθολικής 
αύτοΰ Αφωσιώσεως υπέρ τής Ανεξαρτησίας τής 
Ελλάδος, Οί στρατιώται καϊ αστυφύλακες ίν ■ 
δύονται τόν Αρχαίον "Ελληνικόν ρυθμόν, ένφ 

οί άλλοι πολΐται τόν Βόρειον Ευρωπαϊκόν. Ώς 
πλησιάζει τις είς ’Αθήνας κατά πρώτην φοράν τό 
βλέμμα του στρέφεται όπως αναζητήση τήν 
κρόπολιν. — Τόν λόφον, έν φ ή τε θρησκεία καϊ 
τέχνη συνηνώθηοαν πρδς τήν αθανασίαν. "Ε
χει ύφος 500 περίπου ποδών κα'ι πλάτος έπϊ 
τοΰ ΰπερθεν μέρους της 2000.Βεβαίως δέ εϊχεν 
ύπερβή πάσαν καλλονήν, δτε τό πρώτον ό 
Παρθένων συνετελέσθη έκ τοΰ χρήματος τών 
Αποικιών τών 'Αθηνών διά τής δαπάνης τοΰ 
μεγαλουργού Κυβερνήτου Περικλέους.

Σήμερον ή Άκρόπολις εϊναι έρημος είκών, 
Αλλ’ οί ολίγοι παραμένοντες κίονες Αποκαλύ- 
πτουοι τήν παρελθοΰσαν δόξαν αύτής. Ό λόρ
δος Έλγϊνος άπαξ μετόφερεν είς ’Αγγλίαν 250 
πόδας τεμαχίων τέχνης. Ή λεηλασία, ήτις έ- 
γένετο ίκ τών Αρχαιολογικών θησαυρών τής 
Ελλάδος, τυγχάνει Απαράβλητος. Ρωμαίος τις 
καταχτητής, ϊνα πανηγυρίση τόν θρίαμβόν του, 
απέοτειλεν είς Ρώμην 350 περίπου μεγάλα Α
μάξια πλήρη Αγαλμάτων καί εικόνων, συνο - 
δευόμενα ύπό 3000 Ανδρών. Μεθ’ δλην δέ 
αύτήν τήν κλοπήν έκ τής ατυχούς ταύτης χώ
ρας,τό Μουσεϊον τών ’Αθηνών περικλείει ανα
ρίθμητα Αγάλματα τής καλλονής τής τέχνης, 
δυνάμενον τά ύποσκελίση πάντα τά άλλα μου
σεία τών άλλων εθνών. Κατά τά τελευταία δύο 
έτη προοθήκαι Αγαλμάτων νέαι έγένονιο έκ τού 
βυθού τών Αντικυθήρων, διαφυλαχθέντων τε
λείως υπό τής άμμου κατά τής έπηρείας τών 
κυμάτων.Οί έπισκέπται Αποθαυμάζουσιν έπΐσης 
τήν συλλογήν τοΰ Σχλίμαν, εν' ή κατοπτρίζεται 
ή πρώτη περίοδος, ή συγγενής τή Αιγυπτιακή 
τίνιι·

'Ενδιαφέρων επίσης Ιερός χώρος εϊνε ό λό
φος τοΰ Άρείου Πάγου, ένθα οί έξέχοντες δι 
καοταϊ τών 'Αθηναίων συνεδρίαζον. Ύπό τδν 
πλήττονια ήλιον έλάμβανον χώραν οϊ διάφοροι 
δίκαι καϊ αί θανατικοί Αποφάσεις αύτών. ’Εν
ταύθα δ 'Απόστολος Παύλος έξεφώνησε τόν μέ- 
γαν αυτού πρός τούς 'Αθηναίους λόγον πρό τοϋ 
ίδρυομένου ναού τοΰ 'Αγνώστου Θεού Είς όλί- 
γην Απόστασιν από τοϋ Άρείου Πάγου κεϊται τδ 
’ Αρχαίοι· Βήμα, έξ ου οί ρήτορες Αφιτον πρός 
τδν Δήμον τούς λόγους των. ’Αξίζει τώ δντι 
νά έπισκεφθή τις τάς 'Αθήνας καϊ Ιδίως τό μέ
ρος, ένθα δ Δημοσθένης ίξεφώνει τούς λό
γους του περί Στεφάνου καϊ Φιλίππου, πρό 
2200 έτών. Έν δλη τή ρητορική παραμένει 
έτι ό διδάσκαλος καϊ δικαίως ιστορικός τις ποι
είται τήν έξΐ,ς διάκριση· μεταξύ αυτού καϊ τοϋ 
Κικέρωνος.—"Οταν δ Κικέρων ώμίλει,τό πλή
θος έλεγε: Πόσον καλώς δ μ ι λεΐ, 
όταν δέ ώμίλει <5 Δημοσθένης, πάντες έξ άλλου 
έλεγαν : ’Εμπρός >· ά πολεμήσω μεν 
κατά τού Φιλίππου.— Τοΰ Δημοσθέ- 
νους τδ ύφος ήτο μάλλον δυνατόν ή κο
σμητικόν. Ούτος σκοπόν εϊχε διά τών λό-

ηρώων

„ς ένέπνευσε τδν Περικλέα νά Απαγγείλη τους 
Αθανάτους αύτοΰ λόγους έπϊ τών πεσοντων. 
Τό πεδίον τοΰ Μαραθώνας, τό όποιον κατέταξε 
τόν Μιλτιάδην μεταξύ τών μεγαλειτέρων στρα
βών παραμένει καί τούτο /:
πέγει τών Άθηνοον περί τα 25 μίλλια, ο 
δπλίτης δστις έξηνιλημένος 
δηιιοτών του έξαγγείλας τδ ΝΕΝΙΚΠΚΑΜΕ 
ύπήρξεν ή Αφορμή, δπως ίδουθη προς Ανα- 
μνησιν καϊ ό Μαραθώνειος δρόμος έν τοις 
θλητικοϊς Άγωνίομασιν. Τφ lW 0 δρομος 
ούτος ένικήθη ύπδ Έλληνας, διανυσαντος το 
Απδ Μαοαθώνος μέχρι του Σταδίου διάστημά 
είς 2,45.00'.

Τα. στενά τών Θερμοπυλών εϊνε επίσης ευ- 
διάκοιτχ μετά τού ήρωϊσμοϋ τών 300 Σπαρ
βατών ύπδ τδν Λεωνίδαν, θυσιααθέντων υπέρ 
τής έλευθερίας τής πατρίδας των. Ιΐστόχησαν 
Ηέν νά σταματήσωσι τάς στρατιάς του ^έρξου, 
Αλλά τις δύναται νά καταμετρήοη την α,ιαν 
καϊ Αοετήν τοϋ παραδείγματός των- II Κόριν
θός, ώς Αρχαιόθεν. ΐσταιαι ώς ρρουρδς της 
Πελοποννήσου.Άλλ' ήδη ή αολτς αυτή,ήτις διά 
τής διώουγος συνδέει ώ Αίγαϊον Πέλαγος με
τά τοΰ κόλπου τής Κορίνΰου, διατηρεί μικρόν 
πληθυσμόν.

ΊΙ Κόρινθος Αναφέρει είς τήν μνήμην ήμών 
τό μέρος'δπερ έπα.ξεν ή ’Ελλάς κατα τήν δια- 
δοσιν τοϋ Χριστιανισμού. Καί δεν εϊνε Αρκε
τόν,δ,ι ή χώρα αϋτυ ύπήρξεν ή ιστία της πο
λιτείας καϊ ρητορείας, τής ποιήσεως καί Ιστο
ρίας, τής φιλολογίας, τής τέχνης και του α- 
θλητισμοΰ, Αλλ’ ’επίσης ίγένετο η γέφυρα ς 
'Αποστόλων. Είς τούς Κορινθιους ο Απόστο
λος Παύλος έγραφε τάς ίπιστολας του, εν αϊς 
ή Αγάπη καθιεροΰτο ώς τδ πρώτον καθήκον 

θη Αποκαλέοας ταύτην εμέγαν οϊκον της Χρι
στιανικής Εκκλησίας ι.

Πας δημοκράτης θά ίζήτει συγγνώμην δια 
τδν ποδς τήν γήν ταύτην ε™~
βολίασε τήν λέξιν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η λέξι. 
παοάγεται έκ τοϋ ΔΗΜΟΣ {λαός) και ΚΡΑ
ΤΕΙΣ [διοικεΐν], ήτοι κυβέρνηση· 
έπϊ τής θελήσεως τοΰ λαοΰ. Ενόσω δε αι Κυ- 
βεονήοεις όλίγον κατ' όλίγον Αναγνωρι,ουσι ν ν 
πο'λίτην ώς κυρίαρχον καϊ τδν λαόν ιος πηγη 
.ής πολιτικής δυνάμεως. τδ ά
Η τοϋ κόσμου 'όλου πρδς 
παυξάνη και θά τιμάιαι. Ή Έλι.άς δεν δωκε 
,ώνον είς τδν κόσμον τήν όκατα-
αονήτου έκι/οάσεως τής ιδέας της, Αυτοδιοι- 
κήσεως, Αλλ’ Απέδειξε πρδς τούτο,ς εμπράγμα
τος. ΰα τυγχάνει ή μεγαλει,ερα φ.λοσοφιαjjra 
έμπιστεύησαι είς τδν λαόν τήν διευθυνσιν ολωι 

τών δημοσίων υποθέσεων.»

ποώτον τούς λόγους του πρδς τα ^ρυ^η 
κύματα, συνέλεξα μερικούς χαλικα.. Δέν δυ 
ναμαι νά εΐπω Αν μερικοί τούτων ήσαν οι αυ- 
θεντικώς ψαύσαντες τήν γλωσσάν του, Αλλα 
θα εϊνε έξ δπαντος έκ τής παραλίας εκείνης, 
εις ήν κατήρχετο καί έδοκίμαζε τό Q^5fV- 
αένον οώ. Έλυπήθην δμως κατα πολύ μη_ δυ- 
νηθεϊς'νά βεβαιωθώ έπακριβώς περί του με ■ 
οους, ένθα έκειτο ή 'Ακαδημία, έν η οτε Σω 
κοάτης καϊ ό Πλάτων συνηντώντο εν ται- δι
δασκαλία,ς των. Οί φιλόσοφοι αυτοί προσέδο- 
καν ακριβώς τήν έννοιαν επί 
καί είχον δι’ έλπίδος δτι θα ενρισκον κηλ ι δ α 
τινα τής πραγματικής θέοεως, έν γ εδιδασκον. 
Άοχαία τις οικία ΐσταται έπϊ Αφύτου τμήμα

τος γής, περ.ξ τής δποίας οί περιπατψαι ουτοι 
συνεζήτουν τα μεγάλα φιλοσοφικά. Ε1,’ε 
λώτεοονΑπδ τοϋ Βήματος να αναπαραστηση, 
Ιν τΰ φαντασία τδν Δημοσθενην ομιλουντα 
παοά τόν Σωκράτην προβάλλοντα τας^ ερωτη- 
σας καϊ. καταθέτοντα τας μεθόδους των απο
δεικτικών αύτοΰ διδασκαλιών.

Πεοϊ τούς αυτούς χώρους έπιοης υπάρχει 1 
τό Αοχαϊον νεκροταφείου, ένώ αί νεώτεραι Α- , 
νασκαφαϊ έφεραν εις φώς Αναρίθμητους τα- , 
φους μετά Αριστουργημάτων γλυπτικής τεχτη^. 
Μεοικά Αρχαιολογικά Αντικείμενα καϊ ι_δίως υ- 
δοώι Αφέθηοαν πρδς !°V
τ'αφεών μερικά δέ μετεφερθησαν είς το Μου 
σεϊον τών 'Αθηνών. “Ιχνη /«^ους «ς ο ε- 
γοαφονό Ηρόδοτος κα'ι ο Θουκιδιδη, τφ 
’ιστορίαν των, δεν εύρίσκονται ουδαμου. .η 
τών ύπολειμμάτων τών θεάτρων επίσης ουδα- 
μοϋ Αλλοθι δύνασαι νά Αναμνησθής των τραγω 
διών τον Αισχύλου, Σογοκλέους καί Ευουπι- 
δου Π τών κωμωδιών τού Άριστοφανους-ϋυ- 
τε δέ ή θέσις τής Ζωγραφικής φαίνεται που, 
ίν ή ό Ιΐαοράσιος καϊ δ Ζεϋξ,ς έποωυν τα Α- 
οισιουργήματά των, εί και ή ιστορία ουδέπο- 
τε θά λησμονήση τό έργον τής διδασκαλίας των. 
Άφ’ έτέοου δέ, ένώ δεν δύναται τις να οριση 
τόν τόπον, έν ώ ό θείος "Ομηρος έφ/σε και ε- 
γοαφε τά Αθάνατα ποιήματα του. εν τούτοις 0 
π'εοιηγη,ής δύναται νά ϊδη τά πεδία της ατυ
χούς Τροίας καί νά άναμνισθή των ηοωων 
τής τε Ίλιάδος καϊ τής ’Οδύσσειας. .

Φοσικα'ι Αποδείξεις τοΰ βίου του Λυκούρ
γον καϊ Σόλωνος δέν ύπάρχουν, Αλλ οί νομοί 
ούς κατέθηκαν τυγχάνουσιν ή κληρονομιά της 
Ανθρωπότητας. "Η Σαλαμϊς παραμένει Ακόμη 
διά τής ναυτικής νίκης τοΰ Θεμιστοκ/.έους, ή-

Bryan
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ—ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ

']{ κυρία Κόμη επέτυχε του σζοποϋ της κα'ι 
διατάξασα, άμέσως έφερον ζΰθον και διάφορα 
ορεκτικά, οΰτω; ώστε είσήλθομεν είς συζήτη- 
σιν των ενδιαφερόντων αύτή πραγμάτων."Ηθελε 
νά μάθη, άν αληθώς έψυχολόγησα τά κατ’αύ- 
την καί τί έφρόνουν περί τοϋ ατόμου της. Δέν 
έβράδυνκ όμως έν όλίγοις νά τή εΓπω λεπτο
μέρειας τινας ζαί ότι αληθώς η καλλονή της 
συνεβάδιζεν έπί τινα χρόνον μετά τής εύτυ
χίας ζαί τοΰ γοήτρου τοϋ βίου της, ώς ζαί 
μετά τής ζάλής έζβάσεως τών έργκσιών των, 
άλλ’ οτι βάσκανος όφθαλμός καί διαβολική 
μεσολάβησις άνέτρεψαν τήν τύχην της, έξ ού 
αί νόσοι καί αί άτυχίαι καί αί συνεχείς κα- 
ταστροφαί. Έταράχθη, όμολογουμένως, αλλά 
καί προσεπάθησα νά τήν διασκεδάσω κάπως, 
διότι συνεκινεΐτο βαθέως είς τάςλεπτομέρειας, 
αΐτινες δμως καθίστων τήν συναναστροφήν της 
πολύ εύχάριστον,διότι τή άληθεία εινε εΰχαρις 
γυνή ζαίγελόεσσα, λησμονούσα ευκόλως πάντα 
τά δεινά της, άπέναντι καλής καρδίας ζαί 
ολίγης διασζεδάσεως καί αναψυχής. Καί ον 
τως, οΰτως έπλάσθη ό κόσμος,ή έλαχίστη πα 
ρηγορία ν’ άνακουφίζη τό δεινότερον κακόν.

Τό εσπέρας μάς είχε προσζαλέσει είς τό 
δεΐπνον μετά τοϋ ζ Παπαδοπούλου, τήν δ’ ε
παύριον, παρά τάς παρακλήσεις αύτής καί άλ
λων φίλων, νά μείνω έ'τι είς Κέρτς, άπήλθον 
άτμοπλοϊζώ: διά τής Άζοφικής,είς Ταίγάνιον. 
Τό Κέρτς, ώς εί'πομεν, κεϊται παρά τό στό- 
μιον τοϋ πορθμού τής Άζοφιζής είς τόν Κριμ- 
μέριον Βόσπορον καί διετρέξαμεν δλον τό μή
κος ταύτης,ίνα φθάσωμεν είς το Ταίγάνιον. ΊΙ 
Άζοφιζή, ώς γνωστόν, αποτελεί έκτεταμένην, 
εύλίμενον θάλασσαν, δίκην άπειρομεγέθους λί
μνης, ήν οί περιπλέοντες όφείλουσι νά προσέ · 
χωσι ζαί ήτις κατά τόν χειμώνα, ένεκα τών 
άβαθών αύτής ύδάτων συνήθως πήγνυται ύπό 
τοΰ πρώτου έπερχομένου δυνατοΰ ψύχους καί 
ώς έζ τούτου τά πλοΐκ πρό τοϋ χειμώνος εξέρ
χονται εγκαίρως ταύτης.

Εϊνε δέ ιδίως κατά τήν εποχήν τοϋ φθινο
πώρου έμπλεω; φορτηγών πλοίων, μεταβαινόν- 
των έκεΐ πρός φόρτωσιν. ιδίως είς Ταίγάνιον 
καί Ροστόβιον, εγγύς άλλήλων κειμένων.

Κατά δέ τόν χειμώνα, ή έξαγωγή τών σι
τηρών γίνεται έκ τοϋ Νοβοροσσίσκ, έξωθι τής 
Άζοφιζής κειμένου, ένθα πρός τοΰτο έχουν 
κατασκευασθή κολοσικΐα λιμενικά έργα. 
Τό Ταίγάνιον εϊνε μεγάλη, ώραία κκί γνωστή 
πόλις, ώς έκ τοΰ έμπορίου τών σιτηρών, οπερ 
διεξάγει, αλλ’ έσχάτως περιέπεσεν είς άφά- 

νειαν, συγζεντρωθέντος σχεδόν όλου τοϋ έμ
πορίου εις Ροστόβιον. Είνε ώραία πόλις μέ 52, 

000 κατοίκους, έχει λιμένα στρατιωτικόν, πολύ 
ώραίας οικοδομάς, ώραίους κήπους καί δενδρο- 
στοιχίας· άλλά τά πλεϊστα μέρη σχεδόν έ
ρημα καί νεκρά. Λύπην καί κατήφειαν προξε
νεί, ιδία τοΐς ξένοι;, ή έπίσκεψις είς τήν τέως 
άκμάζουσαν ταύτην πόλιν. Ένεκατεστάθην είς 
τό ξενοδοχεϊον τοΰ κ. Κωστάλα, συνδρομητοΰ 
τής «Φύσεως >ι οστις διατηρεί έν τω αύτώ οίκη- 
ματι ώραΐον καφενεΐον καί έστιατόριον, μετά 
ξενοδοχείου τοΰ ύπνου.*0 κ. Κωστάλας, σοβα
ρός καί κατηφής άνθρωπος, άπεγοητεύθη έκ 
τοϋ βίου καί τών έργασιών πλέον ναί άρέσκε- 
ται μόνον νά παρίσταται ώς θεατής καί επι
σκέπτης έν τώ καταστήματί του, δπου προσέρ
χονται πάντες οί ταξιιδεύοντες έκεΐσε πλοί
αρχοι, έντόπιοι καί ξένοι ζαί νά συνομιλή περί 
παλαιών ιστοριών μετ’ αύτών, οί δέ ακούραστοι 
δύο υιοί του, ύπογραμμός έργασίας καί φιλο
τιμίας, άζαμάτως εργάζονται είς τάς ποικίλας 
έμπορικάς έργασίας ζαί τήν διατήρησιν καί ύπο- 
στήριξιν τής έργασίας τοΰ πατρόςτων. Τό αύτό 
εσπέρας μετά τό φαγητόν έπεσκέφθην τόν κ. 
Ά. Λασκαράτον, διάκονον τής Ελληνικής ’Εκ
κλησίας καί ανταποκριτήν τής «Φύσεως»,δστις 
έξεπλάγη ίδών με τόσον άπροσδοκήτως καί 
δστις έπιμόνως μ’έκράτησε παρά τή οικογένεια 
του, δπως όμοΰ πίωμεν τό τέίον τήν δ’ έπαύ- 
ριον, τή εύγενή καί προθύμω συνοδία τούτου 
μετέβημεν είς έπίσκεψ.ν τών όλίγων προύχόν- 
των έκεΐσε ομογενών μας, κ. κ. II. Συνοδινοΰ, 
Δ. Νεγρεπόντη, Θ. Σβορώνου, Μ. Μαυροκορδά- 
του, Ίω. Κορέση, Ν. Νομικοΰ καί άλλων. Με
τέβημεν κατά πρώτον είς τά γραφεία τοΰ κ. 
II. Συνοδινοΰ, διατελοΰντος καί προέδρου τής 
έκεΐσε Έλληνικ. κοινότητος, δστις παρά τάς 
πολλάς του ασχολίας εύηρεστήθη εύγενώς νά 
μάς δεχθή έν τοΐς ίδιαιτέροις γραφείοις του, 
άμα τή προσαγωγή τών έπισκεπτηρίων μας. 
Εϊνε άνήρ πεντηκοντούτης, πλέον ή ήττον αυ
στηρής καί σοβαρά; φοσιογνωμίας καί άγαν έπι- 
κριτής τών ’Ελληνικών ολισθημάτων. Άφοΰ δέ 
έχάρη έπί τή άφίξει μου καί μέ ήρώτησε τινά 
περί τοϋ ταξειδίου μου καί τής 'Ελλάδος, τόν 
ήρώτησα καί έγώ τήν γνώμην του περί τών 
’Ελληνικών πραγμάτων.

— Τίποτε δέν γίνεται. Όλα κατά κρημνών 
πηγαίνουν είς τήν Ελλάδα, ώς παρατηρώ, κύ
ριε Πρίντεζη, μοί λέγει μετά πικρίας. Ού'τε 
τά εσωτερικά διορθώνονται, άλλ’ οΰτε καί είς 
τά ’Εθνικά ζητήματα, ούδεμία βελτίωσις καί 
πρόοδος γίνεται. Δέν βλέπετε, οί έχθροί μας 
τί κάμνουν καί πώς προοδεύουν, ένφ οί πολι
τικοί τής Ελλάδος τρώγονται είς τά έσωτε- 
ρικά ποταπά ζητήματα, έρίζουν έκάστοτε καί 
καταγίνονται μόνον τίς νά ρίψγ τόν άλλον έκ 
τής έξουσίας.

Ηθέλησα νά δοκιμάσω τήν φιλοπατρίαν 
του καί τόν διέκοψα, λέγων αύτώ, δτι δέν έ-

ναί, μάλιστα, περί 'Γαϊγανίου, τώ 
θά ίδήτε πολλά καί τινα

μείνωμεν όλίγον.Μοί έφάνη δμως παρ’ έλπίδα 
πολύ εύθυμος καί ζωηρός καί εϊπον κατ’έμαυ- 
τόνίαΊδού άνθρωπος μέ τόν όποιον θά ανταλ
λάξω έπί τέλους κκί όλίγας φαιδράς ομιλίας.

Άλλά έπειδή ή ιδιαιτέρα του συνομιλία 
μετά τών άλλων έπισκεπτών διήρκει πολύ, κ- 
νεβάλομεν τήν έπίσκεψιν ταύτην καί μετέβη
μεν μετά τοΰ εύγενοϋς συνοδοΰ μου παρά τή 
κυρία Καλομοίρα Νομικοΰ, παλαικ συνδρομη- 
τρία τής «Φύσεως».

Ή κυρία Καλομοίρα 'Νομικοΰ, αξιόλογος 
χήρα γυνή,κατοικεί έν ώραία μεγάλη ίδιοκτή- 
τω κατοικία, ήν δντως έθαυμάσαμεν διά τήν 
έλληνοπρεπή αρχιτεκτονικήν της καί τήν συν- 
εχάρην έπί τούτω.Μάς εϊπε δέ, βτι τήνέκτι- 
σεν ό μακαρίτης σύζυγός της έπί τούτω δι’ 
ιδίαν ολως κατοικίαν.

Τή εϊπον, δτι εϊμαι ό Διευθυντής τής «Φύ
σεως» έρχόμενος νά ι’δω καί έκ τοΰ πλησίον 
τήν Ρωσσίαν,δτι έχρημάτισα έπί τινα καιρόν, 
είς τήν νεότητά μου μαθητής έν τή Γαλλική 
σχολή έν τή πατρίδι της Θήρα, τή άνέφερα 
πολλούς γνωστούς της συγγενείς καί φίλους ώς 
καί σύστασιν πρός αύτήν τοΰ Σιγάλα έξ 
Αθηνών καί ηύχαριστήθη τόσον,ώστε δέν εί'- 
ξευρε πλέον πώς νά μάς περιποιηθή οσον ένε- 
στι καλείτερον. Μετέβημεν δέ μετ’ όλίγον, 
δπως έπισκεφθώμεν κκί τό πλησίον έκεΐ κεί
μενον κατάστημά των, αλευροποιίας, μακα- 
ρονοποιίας καί διπυροτοποιίας τό όποιον διευ
θύνει ό μεγαλείτερος έκ τών υιών της,ον εΰρο- 
μεν έκεΐ μετά ζήλου καταγινόμενον καί οστις 
τυγχάνει νέος αξιόλογος, περιποιητικώτατος, 
αρκετά πεπαιδευμένος κκί φιλοπρόοδος. Μάς 
έκράτησε παρ’αύτώ έπ’αρκετήν ώρκν καί εϊτα 
μετέβημεν διά τό γεΰμα, διότι ήτο ήδη με
σημβρία. Είς τοΰ κ. Κωστάλα τό ξενοδοχεϊον 
ευρίσκει τις δντως εύχαρίστησιν καί άπόλαυσιν 
νά τρώγη τις έκεΐ, διότι έκτος τοϋ δτι προε
τοιμάζει έ'κτακτκ, πολύ ώραΐα καί όλως έλ- 

ί ληνικά φαγητά,ή ποικιλία τών συνδαιτημόνων 
καί τών προσερχομένων κφ’έτέρου έκεΐ ανθρώ
πων εινε τοιαύτη, ώστε μεγάλως εύχαριστεΐ- 
ται πάς ίδίω; ξένος προσευχόμενος ένταΰθα. 
ΙΙεριποίησις μοναδική καί έξαίρετος έπιζρατεΐ 
πάντοτε έκ μέρους τής ύπηρεσια; κκί τής 
διευθύνσεως.

Περί τήν 4 μ μ. μετέβην πρός έπίσκεψιν 
τοϋ ζ. Σβορώνου, ον εύρον μόνον έν τώ γρα
φείο του μετά τίνος νέου έξαδέλφου του, οστις 
μόλις μέ είδε, μοί έδωκε γνωριμίαν, ότι με 
έβλεπεν είς Αθήνας. Ό ζ. θ. Σβορώνος εϊνε 
άνθρωπος τής στιγμής, δηλαδή τής ώρας,όπως 
κοινώς λέγομεν. Τόν ευρίσκετε σύμφωνον μέ 
τάς περιστάσεις, σοβαρόν έν τή έργασία, αύ- 
στηρόν έν τώ καθήκοντι, φιλοπαίγμονα έν ταΐς 
τερπναϊς συναναστροφαϊ; ζαί διαλεζτικώτατον 
μεταξύ φίλων.Μέ ήρώτησε πονηρέ Λμενο;. πως

χουν τά πράγματα, δπως τόσον άπαισιοδόξως 
φρονοΰν οί πλεΐστοι έν τω έξωτερικώ ζαΐ δτι 
καΓ έσωτερικώς ζαί έξωτεριζώς σχετικώ; μέ 
τάς δυνάμεις μας βελτιούμεθα, άφοΰ υπάρχει ή 
πραγματική και φαινομενική πρόοδος καί δλοι 
οί έπισκεπτόμενοι τήν 'Ελλάδα όμολογοΰσι 
τοΰτο· οτε ό κύριος Συνοδινός, έτι άγανκζτών, 
δέν παρεδέχθη πρόοδον καί εισερχόμενος είς 
τάς λεπτομέρειας μοί έπανέλαβε τά συνήθη τής 
συναλλαγής δντως λυπηρά αποτελέσματα κκί 
τήν έκ τοϋ άντκγωνισμοϋ τών κομμάτων έπερ- 
χομένην έκάστοτε ανατροπήν τής έργασίας τής 
προζατόχου κυβερνήσεως

Έξ ού παρετήρησα, δτι ό κ. Συνοδινός έμ- 
πνέεται ύπό μεγάλων αισθημάτων καί άκραιφ- 
νοΰς πατριωτισμού καί οτι ή μεγάλη αύστη- 
ρότης του δέν τώ έπιτρέπει νά παρακολουθήσω 
τήν βραδεϊαν μέν άλλ’άσφκλή παρατηρούμε- 
νην βαθμιαίκν πρόοδον τοϋ τόπου καί έσωτερι
κώς ζαΐ έξωτεριζώς.

Ειτζ μετέβημεν εις έπίσκεψιν τοΰ ζ. Νε- 
γρεπόντε, δστις άπουσίαζεν, εΰρομεν δμως τούς 
συνεργαζομένους μεγάλους καί άξιολόγους υιούς 
αύτοΰ, έξ ών ό μεγαλείτερος μάς παρέσχε πολ- 
λήν προθυμίαν καί εύγενή περιποίησιν. Ίστα- 
το σχεδόν καθ’ δλον τό διάστημα τής έπισκέ- 
ψεώς μας όρθιος, μή παύων νά μάς έζδηλώνη 
τήν μεγάλην χαράν έπί τή ανελπΐστω άφίξει 

μας έκεΐ.
— Άναγινώσζω συχνά τήν αΦύσιν», μάς έ- 

λεγεν, μοί άρέσζει πολύ, διότι έχει ώραΐα καί 
σοβαρά πράγματα, άλλά διασκεδάζω πολύ μέ 
τά ταξείδιά σας, διότι τά περιγράφετε τόσον 
φυσικός ζαί ώραΐα, τώρα δέ Οά έχετε πολλά 
περίεργα και καλά διά τήν Ρωσσίαν νά γρά
ψετε.

— Ά !
εϊπα, γελών, δντως 
λυπηρά μάλιστα.

— Λυπηρά ζαί διατΐ ;
—Διότι κατήφεια έπιζρατεΐ έδώ παντοΰ κκί 

δέν είδον άκόμη ούδένκ εΰθυμον κκί γελαστόν
Ό κ. Νεγρεπόντη; τότε άπό καρδίας γελά ■ 

σας, μοί είπεν άστειευόμενος:
— Μά τί, θά τό γράψετε καί τοΰτο ;
— Δέν ήξεύρω. ’Ίσως δμως, Sv ή φορά τής 

γραφίδος μου τό φέρει έμπρός μου, καθ’ ήν ώ
ραν θέλω γράφει τάς έντυπωσεις μου.

— “Α 1 μά σάς παρακαλώ, τότε.· ·
— Τότε τό γυρίζομεν πάλιν είς τό σοβαρόν 

ζαί τελειώνει τό άστεϊον.
Καί άποχαιρετήσαντες μετ’ όλίγον τόν ζάλ 

λιστον καί εύγενέστατον νέον κύριον Βαρθ. Νε- 
γρεπόντην, μετέβημεν ε?ς έπίσκεψιν τοΰ ζ. θ. 
Σβορώνου. *0 ζ. Σβορώνος κατ’ έκείνην τήν 
«■ιγμήν είχε πολλάς επισκέψεις είς τό γρα- 
φεΐον του ζαί περιεβάλλετο φαίνεται άπό σο- 
δαράς έργασίας· μάς παρεκάλεσε δέ νά τόν κνα-

ως
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έ'λαβον τήν ιδέαν νά ονομάσω τό περιοδικόν 
μου «Φύσιν» καί τω άπτ,ντνισχ διά νά τόν εύ- 
χαριστήσω, ότι τοΰτο επραξα, διότι ή φύσις 
πάντοτε νεάζουσα, πάντοτε άκμάζουσα, και 
πάντοτε έκπλήπτουσα, έχει νά περιγράφη 
κα'ι μεταδίδη έκάστοτε ευχάριστα κα'ι τερπνά 
πράγματα τοϊς θαυμασταϊ; αύτής.

Έχουσα άφ’ έτέρου ύλην πάντοτε άνεξάν- 
τλητον, επαγωγόν, ψυχωφελή, αενάως διδάσκει 
τά μυστηριώδη νοήματα τής «Φύσεως», άνε- 
ξιχνίαστα. ώς έπι τό πλεϊστον, τοϊς πολλοϊς. 
Ταΰτα πάντα λοιπόν δι* ενός περιοδικού συν
ωνύμου τή φύσει μεταδίδονται δι’ έμοΰ τοϊς 
φιλοπροόδοις καί φιλομαθέσιν.

Ό κ. Σβορώνος έγέλασε και ηύχαριστηθη 
μέ την έξήγησιν. Συνάμα δέ έπίομεν καϊ τά 
προσφερΟέντα ήμϊν ώραΐα ρωσσικά συγαρέτα 
μετά καφέ και άφοΰ είτα εϊπομεν διάφορα,τώ 
έφάνη παράδοξον διατ'ι δέν ζητώ έτησίως τήν 
συνδρομήν τής «Φύσεως» άλλ’ άφίνω καί πα
ρέρχονται 4—6 κα'ι 8 έτη καϊ τότε φαίνονται 
πολλά εϊς τόν συνδρομητήν.

— “Ισως ό συνδρομητής νά έχη δίκαιον νά 
τώ φαίνωνται πολλά, τώ λέγω, όταν διά μιας 
τω ζητώμεν G καϊ 8 ετών σύνδρομά; τής «Φύ
σεως. Άλλά πάλιν άφοΰ άμελοΰν τινές νά μας 
στέλλουν κατ’ έτος τήν συνδρομήν των καϊ 
γνωρίζομεν, οτι εινε καλοί κα'ι φιλότιμοι ομο
γενείς, άφίνομεν κα'ι ήμεϊς νά παρέρχωνται τά 
έτη μέχρις ότου, διδόμενης εύκαιρείας, τάς ζη 
τοΰμεν ολας διά μιας καϊ εϊς ήμας είνε πολύ 
πλέον εύχάοιστον νά τάς λαμβάνομενοΰτω μα- 
ζευμένας.

Καί ούτως ό κ. Σβορώνος εύχαριστηΟεϊς κα'ι 
πάλιν διά τήν έπϊ τοΰ προκειμένου δικαιολο
γίαν, μάς έμέτρησεν εύχαρίστως τά όφειλό- 
μενα.

“Εχομεν όμως ένταΰθα καϊ ένα παράδοξον 
ομογενή πολύ ιδιότροπου, ζλλόκοτον, άγενέστα- 
τον δή καϊ άσεβέστατον.Ούτος δέ είνε ό κ.’Ιω
άννης Κορέσης, ύποδιευθυντή; μιας Τραπέζης 
τοΰ Ταϊγανίου.

Διετέλει πρό τινων έτών συνδρομητής τής 
«Φύσεως» και μετεβημεν μετά τοΰ κ Λασκα 
ράτου είς τήν Τράπεζαν πρός έπίσκεψιν του, 
διότι είς τήν οικίαν του ώς λέγεται δέν δέχεται.

— Νομίζω οτι καϊ είς τήν Τράπεζαν, δέν 
δέχεται, κύριε Πρίντεζη, μοι λέγει τότε ό κ. 
Λασκαράτος.

— Άλλα τότε ποΰ δέχεται, τόν ερωτώ.
— Νομίζω, πουθενά. Είνε πολύ ιδιότροπος 

άνθρωπος καϊ ταράσσεται οσάκις τόν ζητοΰν.
— Καλά, θά τόν κάμω έγώ νά μή ταρα

χθώ καί νά γίνη άρνίον,τώ λέγω άμα τόν αντι
μετωπίσω πρός στιγμήν. Δυστυχώς δέν τό κα
τόρθωσα, διότι παρά τήν έπιμονήν μου, ού · 
δαμοΰ ήδυνήθην νά τόν συναντήσω- έμαθον οτι 
καταγίνεται μόνος καϊ είς τά άνθη καί δέν

ευκαιρεί... Ό κ. Κορέσης είνε φάντασμα, ώς 
φαίνεται άναφαινόμενον όπου καϊ όπως θέλει. 
Άφοΰ λαϊ είς τήν Τράπεζαν αύτήν πολλάκις 
δέν προσέρχεται, διότι αιωνίως είνε, ώς λέγει, 
κακοδιάθετος. Έπϊ τή διαβεβαιώσει τοΰ θυ- 
οωροΰ τής Τραπέζης, ότι ό κ. Κορέσης είνε έντός, 
έ'δωσα τδ έπισκεπτήριόν μου καί δέν λαμβάνω 
άπάντησιν. Ζητώ μετ' όλίγον τοιαύτηνκαϊ μοΰ 
απαντούν,οτι έπειδή ό κ.Κορέσης είνε αδιάθετος 
δέν δύναται αύτήν τήν στιγμήν νά μέ δεχθή.

Μετά μεσημβρίαν τό αύτό συνέβη. Τήν έπο- 
μένην πάλιν κακοδιάθετος καί ουτω καθ’ έξής 
καϊ επομένως και έγώ τόν αφήκα είς τήν αίω- 
νίαν αυτήν κακοδιαθεσίαν του. Εντούτοις όμως 
άγανακτήσα; διά τήν περιφρόνησιν τής απο
στολής δύο επισκεπτηρίων μου, τώ έγραψα έπι- 
στολήν είς τήν οικίαν του, άλλά καϊ πάλιν ή 
αύτή ακατανόητος σιωπή καϊ περιφρόνησι; 
έπηκολούθησε. «Μά αύτό είναι πλέον ασέβεια 
πρός τήν κοινωνίαν, έν τή όποια ζή κα· τρέ
φεται, διελογίσθην καί ποσώς τώ έπιτρέπεται 
νά φέρεται ού'τως.Είπον μάλιστα νά τωστείλω 
δύο έντολεϊς μου νά τω ζητήσωσι προσωπικώς 
έξηγήσεις άλλά σκεφθε'ις ότι έν Ι’ωσσια εΐςέπο- 
χήν αναβρασμού καί έσωτερικών περισπασμών 
δέν θά ήτο φρόνιμον νά γεννήσω ζητήμα, άνέ- 
κρουσα πρύμνην καί έδωσα τόπον είς τήν ορ
γήν μου.

Έν Ταίγανίω έγνωρίσθην καί μετά τών σε- 
βασμιωτάτων Ματθαίου IΙαπαδοπούλου, πρω- 
θιερέως τής Ελληνικής εκκλησία; καί τοΰ αρχι
μανδρίτου Ίουβεναλίου, προϊσταμένου τής άξιο- 
λόγου Ελληνικής Μονής Ταϊγανίου, μεθ’ ών 
καθ’ έκάστην μετά τό φαγητόν συνεζητοΰμεν 
πότε έν τή Μονή συνερχόμενοι καί πότε παρά 
τώ πρωθιερεϊ, περί διαφόρων εκκλησιαστικών 
ζητημάτων καϊ ιδία περί τών περιεργοτάτων 
φαινομένων τοΰ πνευματισμού, άτινα τοσοϋτον 
καταπλήττουσι τούς μετά πίστεως καί σπου
δής παρακολουθοΰντας ταΰτα. Ό σεβασμιώ- 
τατος μάλιστα κ. Ίουβενάλιος, κξιολογώτατος 
καί καλλιστα μεμορφωμένος κληρικός, μοϊ έ- 
πέδειξε καί σειράν περιεργοτάτων έγγραφων, 
πνευματιστικών ανακοινώσεων, άς καί μοϊ ύ- 
πεσχέθη νά μοί άποστείλγ, πρός δημοσίευσιν, 
ένεκα, τοΰ πολλοΰ ενδιαφέροντος όπερ ένέχουσι. 
Τήν επιούσαν έπεσκέφθην κατ’ οίκον καί τόν 
κάλλιστον άσκληπιάδην zjc·. διαπρεπή οπα
δόν τής βιοπάλης, κ. Διβάρην, ζξιόλογόν καϊ 
άγαθότατον ομογενή, οστις ήδη, ώς μοϊ έλεγε, 
καταβληθείς ύπό τών απογοητεύστων καϊ τής 
ηλικίας, ίδιοτεύει πλέον ή άπεσύρθη φιλοσο
φιών επί τής ματαιότητος τοΰ κόσμου τούτου 
καί άφοΰ εϊπομεν άρκετά καϊ έπίομεν τόν κο- 
μισθεντα ήμϊν καφέν, άπεχαιρέτησα αύτόν καί 
πρός τό έσπέρας μεταβας εις τόν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν, άπήλθον διά τό 1’οστόβιον.

επεται συνέχεια)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πρόχειρον iiouJikov ΰργανον.
Έάν έχετε όλίγην υπομονήν καί, κατά τήν 

γλώσσαν τών μουσικών, «καλό αντί» δΰνασΟε 
άνεξόδως νά κατασκευάσατε έντός πέντε λε
πτών, καλλίφωνον μουσικόν ΰργανον, έξάγον 
ήχους παρεμφερείς τοϊς τού κλειδοκυμβάλου.

Λάβετε λοιπόν επτά ποτήρια, όσω τό δυνα-

τόν λεπτότερα καί φέροντα βόΦν μετά λαι
μού. “Ιίδη Οέόατε ΰδωρ,διαφόρου ποσότητας έν 
έκάότω, καί βοίνουόαν κλιιιακηδόν. ώς άνωΟι, 
άυνδρομμ δέ μουσικού τίνος ύργάνου χάοιν 
της ευκολίας κανονίζετε οΰτω τήν ποσότητα 
τοϋ ϋδατος έν έκάότω ποτιιρίω. ώστε ν’ άπο- 
τελέσητε μουσικήν κλίμακα. Τούτου δέ γενο- 
μήνου, δέν έχετε παρά νά άσκηθϋτε όλίγον 
καί οΰτοι νά παίξητε καί ολόκληρον τεμάχιον.

Τό παίγνιον τοΰτο απαντάται σνχνάκις είς 
τά ιπποδρόμια, αντί δέ ποτηρίων μεταχειρί
ζονται ψιάλας κρεμασμένης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Δηλητηοΐαάιυ ιιέ τοοάάρ ε&Οαοηέναυ V · ν V & * ω W & ·

Συχνά συμβαίνει νά φάγωμεν χαλασμένα 
τρόφιμα, κρέας, ψάρια, στρείδια, τυρία κ.τ.λ. 
Τοΰτο εύθύς γίνεται αντιληπτόν έκ πόνων καί 
ταραχών τής γαστρός τοΰ φαγόντος.

Πρός κατάπαυσιν δε τούτων, πρέπει εύθύς 
νά λαμβκνωμεν έμετικά και καθάρσια, νά με- 
ταχειριζώμεθα κλύσματα, διζλυσιν ανθρακι
κή; αμμωνία;, μαλακτικά ποτά, καφέν. οίνον,

κ.τ.λ.
Κατά τής δηλητηριάσεω; ταύτ 

τίδοτα δέν ύπάρχουν. Μόνον είς 
ρίασ.ν μέ μύδια ειμποροΰμεν νά 
όμοΰ μέ τά λοιπά καϊ σόδαν

ης ειδικά άν- 
τήν δηλητη- 
δοκιμάζωμεν 
είς μεγάλα;

δόσεις. ,
'<» "Ιατρός όας.

ΩΦΕΛ1Μ0Ι ΓΝΩΣΕΙΣ
KaOapiduoc ναλοηινάκων.Μουσχεύ- 

σατε τεμάχιον υφάσματος, βυθίσατέ το έντός 
κόνεως τριπόλεω; κα'ι δι’ αύτοϋ αλείψατε τούς 
ύαλοπίνακας.Άμα δέ στεγνώσγ τό μίγμα καϊ 
μείνγ έπ’ αύτών μόνον ή κόνις, τρίβετε διά 

στεγνοΰ υφάσματος μέχρι τελείου καθαρισμού. 
Άν δέν καθαοισθώσιν οδτως οί λίαν βρωμεροί 
ύαλοπίνακες, μεταχειρισθήτε διάλυμα καμφο

ράς έν οίνοπνεύματι.

Μελάνη και ττάάτα πολυγράφου. 
Ένεκα τής χρησιμότητος αύτοϋ ό πολύγραφος 
είνε λίαν διαδεδομένος. ’Ιδού εύκολος συνταγή 

πρός παρασκευήν τούτου.
Διαλύσατε 120 μέρη σακχάρου έντός 300 

άπεσταγ. δδατος, προσθέσατε είτα 600 μέρη 
γλυκερίνης 30ο καϊ τέλος 100 μέρη ζελατίνης 

πρώτης ποιότητος.
'Η δέ μελάνη τοΰ πολυγράφου κατασκευά

ζεται έξ ιώδους ανιλίνης 2 γοαμ. οινοπνεύμα

τος 20 γρ. καί δδατος 80 γρ.

Μελάνη όφραγίδων. Πρός κατασκευήν 
μελάνης διά τάς σφραγίδας, αρκεί νά ρίψητε 
εντός κοινής μελάνης ε'κ κυανής ή ιώδους ανι
λίνης όλίγην γλυκερίνην Τελειότερα γίνεται,άν 
άκολουθήσητε τήν έξής αναλογίαν:

Οινόπνευμα 30 μέρη, ύδωρ 30, ιώδες ανι
λίνης 30 καϊ γλυκερίνη 30.

—«•«ί·®?*·

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Έν τή άνάγκή ζήτησον επικουρίαν άπό τούς 
πλησίον, καθόσον ούδείς ιατρός καλείτερος τοΰ 
άληθοΰς φίλου υπάρχει.

= Ή άπομίμησις τών αντικείμενων τής 
φύσεως ενέχει τό αύτό ένδιαφέρον, οίον αύτή 

ή φύσις.
== Ό φρόνιμος προσπαθεί τά πάντα πριν 

ή προστρεξγ είς τά όπλα.
= Έν τή κοινωνία ό άνθρωπος ζή δαπά- 

ναι; τών άλλων, ώστε οφείλει αύτοΐς τό τί
μημα τής άιατηρησεώ; του.

= 'Ο πόνο; είναι ό πρώτο; κοι·ωνικός δε
σμό;· έν τούτοι; οί άνθρωποι δέν συνέρχονται 
διά νά έλαφρύνωσιν αύτόν, άλλά διά νά ζητή- 

σωσι χαράν.
= Μή λέγε προ; φίλον «πήγαινε καί έπά- 

νελθε» διά. νά τω δώσης 6,τι ’σοϊ ζητεί, άφοΰ 
δύνασαι νά τώ δώσγ; αύτοστιγμεϊ έκεϊνο τοΰ 

οποίου έχει ανάγκην.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΙΟΝΙΑ
Ο μακρυνός περίπατος τής Κρουαζέτας έ- 

πεκτείνετο παρά τό χείλος των ‘κυανών ύπα
των. Έκεΐ κάτω, δεξιά, τό Έστερέλ προχω
ρεί μακράν είς τήν θάλασσαν καί κλίνει τήν 
9εαν, σχηματίζον ορίζοντα διά τής ώραίας με
σημβρινής σκηνογραφίας τών αιχμηρών κορυφών 
του, πολλών καί ιδιορρύθμων.

, Αριστερόθεν, αί νήσοι‘τής Αγίας Μαργα
ρίτας και τοΰ ’Αγίου Όνοράτου, πλαγιασμέ- 
ναι είς τά υδατα, δεικνύουσι τάς κεκαλυμμέ 
νας υπο τών ελατών πλευράς των.

Καί δλον τό μήκος τοΰ ευρέως κόλπου, ολη ή 
γραμμή τών μεγάλων όρέων, τών αναπαυόμε
νων πέριξ τών Καννών, τό πλήθος τών λευκών 
έπαυλεων φαίνονται κοιμώμενα ύπό τόν ήλιον. 
Μακράν φαίνονται οί καθαροί οίκίσκοι, έσπαρ- 
μένοι ε.τι τών όρέων, άπό τής κορυφής εως 
τούς πρόποδας, ποικίλλοντες διά λευκών, ώς ή 
χιών, στιγμάτων, την σκοτεινήν πρασινάδα.

Οί πρός τά υδατα πλησιέστεροι έχουν ανοι
κτάς τας κιγκλιδας πρός τόν εύρύν παράλιον 
δρόμον, τόν όποιον λείχουσι τά ήσυχα κυματί- 
δια. Ηρεμία, ήσυχία. Εϊνε μία χλιαρά χει
μωνιάτικη ημέρα, καθ’ ήν μετά δυσκολίας "έρ
χεται αήρ δροσερός. -Ανωθι δέ τών τειχών 
τών κήπων εξέρχονται οί κλώνοι τών πορτο ■ 
καλεών καί κυτρεών πλήρεις χρυσών καρπών. 
Κυριαι δέμέ βήμα βραδύ καί νωχελές περιφέ
ρονται έπί τής άμμου τής λεωφόρου, άκολου- 
θούμεναι άπό παιδία, κυλίοντα στεφζ.νους ή 
συνδιαλεγόμεναι μέ Κυρίους.

* *
Νεαρά κυρία πρό ολίγου έξήλθε τής μικρκς 

καί χαριτωμένης οικίας της, ής ή θύρα βλέπει 
πρός τήν^Κρουαζέτην. Ίσταται μίαν στιγμήν, 
διά νά ίδγ τούς περιπατητάς, μειδιά καί προ
χωρεί διά βαδίσματος κοπιώδους πρός ένα κε
νόν κάθισμα βλέπον πρός τήν θάλασσαν. Κά- 
θηται άσθμαίνουσα, κουρασθεϊσα έκ τών ει’κο- 
σιν αύτών βημάτων. Τό ωχρό- πρόσωπον της 
ομοιάζει πρός νεκροΰ. Βήχει καί φέρει είς τά 
χείλη της τά διαφανή δάκτυλά της, ‘ώς διά νά 
σταματήσωσι τους κλονισμούς, έξ ’ ών κατα
λαμβάνεται.

Παρατηρεί τόν ούρανόν λάμποντκ άπό τόν 
ήλιον κκί πλήρη χεληδόνων, τάς ίδιοτρόπους 
κορυφάς τοΟ’Εστερέλ έκεΐ κάτω.καί παρά τούς 
πόδας της τήν θάλασσαν, γαλανήν, ή'οεμον, 
ώραίαν.

— ’Ώ ! πόσον είμαι εύτυχής !
, ,<α'1 ΓΨωί γνωρίζει, οτι θ’άποθάνη, δτι δέν 

>χ ίδγ την έρχομένην άνοιξιν, δτι μετά έν έ
τος εις τόν ίδιον αύτόν περίπατον, αύτοϊ οί 
ιόιοι άνθρωποι ποΰ περνούν έμπρός της θά έλ

θουν καί παλιν ν’ άναπνεύσουν τον χλιαρόν ά- 
έρα του γλυκοΰ αύτοΰ τόπου μέ τά παιδιά 
των, ολίγον τι μεγαλήτερα, μέ τήν καρδίαν 
πάντοτε γεμάτην άπό έλπίδας τρυφερότητες 
καί εύτυχίαν, ένώ είς τό βάθος ένός δρυίνου φέ
ρετρου, η πτωχή σάρς. ήτις τή άπομένει άκό
μη, θα έχγ, σαπή κκί μόνον τά όστά της θά ύ - 
παρχουν,περιτετυλιγμένα άκόμη άπό τήν με- 
τα,ινην εσΟητα, είς το λευκόν τζς σάβζνον !

Δέν^ θά ύπκρχγ πλέον. Διά τούς άλλους, ή 
,ωη θά εξακολουθώ, ένώ δι’ αύτήν θά σβεσθή. 
Δεν θα ύπάρχν) πλέον. Μειδιά κκί άναπνέει, 
όσον,ήμπορεΐ διά τών άσθενών πνευμόνων της, 
τον εκ τών κήπων μυρωμένον άέρκ.

Κκί ονειρεύεται
.*

’Αναμιμνήσκεται... Τήν ύπάνδρευσαν πρό 
τεσσάρων έτών, μέ ένα εύπκτρίδην νορμανδόν. 
Ητο ένα δυνατό παιδί, πωγωνοφόρον, άνθη- 

ρότατον, μέ ώμους πλατείς, περιορισμένου 
πνεύματος καί εύχαρίστου πάντοτε διαθέσεως.

Τούς ήνωσαν, άποβλέποντες είς τό καλόν 
και ζσφαλες μέλλον, λόγους οΰς ποτέ δέν ήν- 
νόησεν ή δυστυχής. Εύχαρίστως Οά έλεγεν «ό 
χι». Άλλ’είπε τό «μάλιστα» διά μιάς κινή- 
σεως τής κεφαλής, ίνα μή έναντιωθή είς τούς 
γονείς της. Ήτο μία παρισινή, εύθυμος, εύτυ
χής διά τήν ζωήν της.

, Ό σύζυγός της τήν έφερε είς τόν νορμανδι 
κον πύργον του, μέγα οικοδόμημα, περιβαλό- 
μενον άπό γηραιά δένδρα. Πλήθος ύψηλών έ- 
λατων έκρυπτε τήν όρασιν έμπροσθεν. Δεξιά, 
δι’ ένός χάσματος τών δένδρων,’ έφαίνετο ολό
κληρος ή γυμνή πεδιάς μέχρι τών άπωτέρων 
έπαυλεων. Δρομΐσκος δέ διερχόμενος πρό τοΰ 
περιβόλου, όδήγει πρός τήν μεγάλην οδόν, ά- 
πέχουσκν τρία χιλιόμετρα.

'Ω ! ένεθυμεΐτο τά πάντα, τήν άφιξίν της, 
τήν πρώτην ημέραν είς τήν νέαν της κατοι
κίαν και κατόπιν τήν έρημικήν ζωήν της.

Οταν κατήλθε τής άμάξης παρετήρησε τήν 
γηραιάν ταύτην οικίαν καί ανέκραξε γελώσα ;

— Ά ! δέν είνε καί ευχάριστος !
’Οδέ σύζυγός της, γέλάσας κκί αύτός, 

προσέθηκεν ·
, Καλά ! θά ίδής. Τ.γώ τουλάχιστον πο

τέ μου δεν θά βαρεθώ.
Κκτ άρχάς ένησχολήθη νά τακτοποιήση 

τό έωτερικόν τοΰ οίκου, έργασία διαρκέσασα 
πλέον τοΰ μηνός. Αί ήμέραι παρήρχοντο ή 
μικ μετά τήν άλλην, μέ έργασίας άσημάντους 
με τας οποίας τούλκχιστον άπησχολεΐτο κά
πως. Ούτως έμάνθανε τήν άξίαν καί τήν σπου- 
δαιοτητα καί τών μικροτέρων πραγμάτων τής 
γωής. Ιο θέρος μετέβη είς τούς άγρούς διά νά 
ιόγ, τον θερισμόν καί δπου ή φκιδρότης τοΰ ή
λιου διετήρει τήν φαιδρότητα τής καρδίας 
'Γόφθινόπωρον έφθασεν, ό δέ σύζυγός της ήρ-

γισε νά θηρεύγ. Έξήρχετο τήν πρωίαν με τους 
§ύο σκύλους του, τόν Μεδώρ καί τήν Μερζα. 
Τότε έκείνη έμενε μόνη, χωρίς όμως να θλίβε
ται έκ τής απουσίας τοΰ ’Ερρίκου, άν και τον 
ήγάπα.

"Οταν έπέστρεφον, μόνον οι κΰνες απορρο
φούν όλην τήν τρυφερότητα της. Έφρόντι,ε 
δι’ αύτούς καί’ εσπέραν μέ μητρικήν άφω · 
σίωσιν, τούς έθώπευε διηνεκώς, τοΐς έδιδε χί
λια μικρά χαϊδευτικά ονόματα, τά όποια πο
τέ δέν ‘έσυλλογίσθη νά μεταχειρισθί) καί δια 
τόν σύζυγόν της. Έκεΐνος τή διηγείτο τά τοΰ 
κυνηγίου του. περιέγραφε τά μέρη, οπού συ- 
νήντα τάς πέρδικας, έξέφραζε τήν έ'κπληζιν 
του, διότι δέν συνήντα λαγωους και τέλος ολα 
τά μικροεπεισόδια τής εκδρομής του. ,

Ό χειμών ήδη ήλθεν, ό νορμανδικός χειμών, 
ψυχρός καί βροχερός. Αί άτελεύτητοι ραγ- 
δαϊαι βροχαί έπιπτον έπι τών πλακών τής με
γάλης γωνιώδους στέγης. Οί δρόμοι ώμοια,ον 
πρός ποταμούς βορβορώδεις, ή δέ εξοχή ολη 
ποός λίμνην βρωμεράν. Καί δέν ήκούετο ου- 
δείς θόρυβος έκτος τοΰ πίπτοντος ΰδατος και 
δέν έβλεπον ούδέν άλλο έκτος τών περίίπτα- 
μένων κοράκων, οΐτινες άνελίσσοντο είς μαυρον 
σύννεφον, καταπίπτον είς τινα αγρόν και ειτα 
έφευγον. ,

Περί τήν τετάρτην ώραν ή στρατια τών 
μαύρων αυτών όρνεων ήρχετο, νά κοιτασθώ- 
σιν έπί τών ύψηλών φηγών, άριστερόθεν του 
πύργου, έκβάλλοντα έκκωφωτικάς κραυγας. 
Έπί μίαν περίπου ώραν έπτερύγιζον άπο 
κορυφής είς κορυφήν, ένόμιζέ τις βτιέκτυπών- 
το, έκρωζον, καί παρουσίαζον έντός τών φαιών 
κλαδωμάτων μυστυριώδη τινά κίνησιν.

Έκείνη παρετήρει τό θέαμα καθ’ έκάστην 
εσπέραν, μέ τήν καρδίαν συνεσφιγμένην, κα
τειλημμένη ύπό τής πένθιμου μελαγχολίας, 
τής πιπτούσης νυκτός έπί τών έρημων γαιων.

Κατόπιν έσήμανε διά νά τής φέρουν τήν 
λυχνίαν καί έ πλησίαζε πρός τό πΰρ. Έκαιε 
σωρούς ξύλων, χωρίς νά κατορθώνγ νά θερμα- 
νη τά άτελεύτητα μέρη τής έπαυλεως, πάν
τοτε κατειλημμένα ύπό τής ύγρασίας. ΊΙ- 
σθάνετο ψΰχος καθ’ όλην τήν ημέραν, παντα 
χοΰ, είς τήν αίθουσαν, είς τό έστιατόριον καί 
είς αύτόν τόν κοιτώνα της- Ενόμιζε πλέον ο
τι τό ψΰχος εφθχνε μέχρι τών όστών της. Ο δε 
σύζυγός της ήρχ,ετο μόνον διά νά γευματιση, 
διότι άκαταπαύστως έθήρευε ή ήσχολεϊτο εις 
τάς σποράς, τάς οργώσεις καί τά τοιαΰτα τής 
έξοχής. Είσήρχετο πλήρης βορβόρου άλλα περι
χαρής, κροτούν τάς χεϊρας καί άνακράζων· 

— Τί άθλιος καιρός.
“II άλλοτε :
— Εϊνε καλόν νά έχη κανείς φωτιά 1 
Ήτο εύτυχής, υγιής, άνευ επιθυμιών 

πόθων, μή όνειρευόμενος άλλο τι έκτος

άπλής αύτής ζωής, τής ύγιοΰς καί ήσύχου. , 
Τόν Δεκέμβριον, όταν έφθασαν καί αί χιό - 

νες, έκείνη ύπέφερεν τοσοΰτον έκ τοΰ παγω
μένου άέρος του πύργου, τοΰ παλαιού αύτοΰ 
πύργου, οστις έφαίνετο, 5τι έπάγωσε μέ τους 
αιώνας, καθώς οί άνθρωποι μέ τόν χρόνον, ώ
στε εσπέραν τινά ήρώτησε τόν σύζυγόν της.

—Κύτταξε λοιπόν, 'Ερρίκε, έπρεπε να βά- 
λωμεν έδώ μέσα ένα θερμαγωγόν. Μέ αύτόν 
τούλάχιστον θα έξηραίνοντο οί τοίχος Σέ βε- 
βκιώ, ότι άπό τό πραΛ εως τό βράδυ δέν εί- 
μπορώ νά ζεσταθώ.

Έκεΐνος έμεινε κατ’ άρχάς έμβρόντητος με 
τήν παράλογον αύτήν ιδέαν, νά έγκαταστηση 
θερμαγωγόν είς τήν έπαυλίν του. Τφ έφαινε- 
το φυσικώτερον νά βάλγ, είς τούς σκυλους του 
τραπεζοσυσκευήν. Κατόπιν, μέ δλην τήν δυ-

νά έγκαταστηση

τραπεζοσυσκευήν 
ναμίν του, έβγαλε φοβερόν γέλωτα, 
λαμβάνων-

— Θερμαγωγόν, έδώ ; Θερμαγωγόν I χα. 
χά! χά! Τί νόστιμη άστειότης 1

Έκείνη έπέμενε : ·» (
—Σοΰ ορκίζομαι, φίλε μου, ότι παγωνω.Συ 

δέν τό έννοεΐς,διότι κινείσαι πάντοτε, ένω έγω 

κρυωνω.
Γελών πάντοτε, άπεκρίθη 1 ,
— ΙΙούφ ! Άλλως τε τοΰτο εϊνε καλόν δια 

τήν ύγείαν. θά ύποφέργ,ς,οσον είμπο;εϊς 
λίτερα. Δέν είμεθα, διάβολε, ΙΙαρισινοί, ^δικ 
νά ζώμεν οΰτω. Έπειτα νά ή άνοιξις, οπού 
καί άν εϊνε, έφθασε.

Περί τάς άρχάς τοΰ Ίανουαρίου. μεγάλη 
δυστυχία τήν έπληξεν. Ό πατήρ καί ή μη- 
τηρ της άπέθανον, έκ τυχαίου δυστυχήματος 
τής άμάξης καί ήλθεν είς Παρισίους δια την 
κηδείαν. Έπί έξ περίπου μήνας μόνον ή 
θλΐψις αύτη κατείχε τό πνεΰμά της.

Ή γλυκύτης τών ωραίων ήμερών τήν α
φύπνισε καί τήν άφήκε ζώσκν έν θλιβερά άτο- 
νίφ, μέχρι τοΰ φθινοπώρου. , (

* Όταν έπκνήλθον τά ψύχη, ήτένισε δια 
πρώτην φοράν τό σκοτεινόν μέλλον.

' Τί θά έκαμνε ; Τίποτε! Τί θά συνεβαινεν 
εΐς τό μέλλον; Τίποτε. ΙΙοία ελπίς,ποια προσ
δοκία ήδύναντο νά άναζωογονήσωσι 
καρδίαν της ;
τήν έξήτασεν 
ποτέ παιδία.

; Τό ψΰχος,

Ούδεμία.

έπανα·

την
Είς ιατρός ό όποιος

, άπεφάνθη, ότι δέν θα έκαμνε

τρκχύτερον καί διαπεραστι-

και
τής

“•■"Τ /-” ί ' - » , w
κότερον τοΰ προηγουμένου έτους, την εκαμνε 
νά ύποφέρη άεννάως. Διηνεκώς έκράτει τας 
χεϊρας της έπί τών μεγάλων φλογών τό σπιν- 
θηοίζον πΰρ έκαιε τό πρόσωπον της, άλλα πα
γωμένος άήρ ένόμιζεν. οτι ώλίσθαινεν^εις τα 
νώτα της καί δτι είσέδυεν είς τά ενδύματα 
και τάς σάρκας της καί έτρεμεν άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών. Άναρρίθμητα ρεύματα ύπηρχον
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είς δλα τά διαμερίσματα, ρεύματα ζωντανά, 
ΰπουλα, πείσμονα. ώς έχθροί. Τά συνήντα 
άνά πάσαν στιγμήν καί τήν έπάγωναν αενάως 
πότε είς τό πρόσωπον, πότε είς τό στήθος, πό
τε είς τάς χεΐρας, άλλοτε είς τόν λαιμόν, διά 
τής δολίου καί παγεράς πνοής των.

Ώμίλησε καί πάλιν περί τοΰ θερμαγωγοί), 
άλλ’ό σύζυγός της τήν ήκουεν, ώς νά τωέζη- 
τει τήν σελήνην. ‘Η έγκατάστασις τοιούτου 
πράγματος είς τόν εξοχικόν οίκον του, τώ έ - 
φαίνετο τόσον αδύνατος, οσον κα'ι ή άνακά- 
λυψις τοΰ φιλοσοοικοΰ λίθου.

Ήμέ ραν τινά,εύρεθε'ς είς τήν Ρουένην δι’ύπο- 
θέσεις του, ήγόρασε καί έφερεν είς τήν σύζυ
γόν του μικράν θερμάστραν χαλκίνην τήν ο
ποίαν, γελών, άπεκάλει «κινητόν θερμαγω
γόν» και τήν έβεβαίου δτι αΰτη ή'ρκει διά. νά 
μή κρυώνγ πλέον.

Κατά τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου ήσθάνθη οτι 
δέν ήτο δυνατόν νά ζή οΰτω καί μίαν έσπέραν, 
ένώ έτρωγον, είπε δειλώς·

— Φίλε μου, δέν πηγαίνομεν καί ’μεΐς είς 
τό Παρίσι, μία - δύο εβδομάδες}

’Εκείνος κατάπληκτος ανέκραξε :
— Είς τό ΙΙαρίσι; τό Παρίσι; Άλλά τί 

νά κάνωμε ; Θεός φυλάξοι! "Οχι! ΕΓμεθα πολύ 
καλά έδώ είς τό σπιτάκι μας. Τί παράξενες ι
δέες ποΰ σ’ έ’ρχονται κάποτε !

Ή δυστυχής έτραύλισε :
— Αύτό θά μάς διεσκέδαζεν όλίγον.
— Καί τί σοΰ χρειάζεται νά διασκεδάσγ,ς ; 

Θέατρα, εσπερίδες καί γεύματα ; Άλλά, νο
μίζω, έγνώριζες πολύ καλά, οτι έδώ δέν θά 
έδοκιμάζαμε ποτέ αύτοΰ τοΰ εΐ'δους διασκεδά
σεις !

Ένόησε κάποιαν έπίπληξιν είς τούς λόγους 
τούτους καί τόν τόνον δι’ ού έλέχθησαν. Έ- 
σιώπησε. Ήτο δειλή καί γλυκεία άνευ έξε- 
γέρσεων καί θελήσεων.

Τον ’Ιανουάριον τά ψύχη έπανήλθον δριμύ 
τατα καί μετ’ όλίγον ή χιών έκάλυψε τήν γήν.

Ένα βράδυ, καθώς παρετήρει τό μεγάλο 
μαΰρο σύννεφο τών περιιπταμένων κοράκων 
πέριξ τών δένδρων, ή'ρχισε. χωρίς νά θέλν) νά 
κλαίη.

*0 σύζυγός της έτυχε νά είσέλθη τήν στι
γμήν έκείνη· τήν είδε καί έκπληκτος τήν ή- 
ρώτησε :

— Τί έχεις λοιπόν ;
Ήτο εύτυχής αύτός, καθ’ ολοκληρίαν ευτυ

χής, ουδέποτε όνειρευθείς άλλας ήδονάς, άλ
λην ζωήν, εκτός εκείνης, ήν διήγεν. Έγεν- 
νήθη εις αύτόν τόν μελαγχολικόν τόπον καί 
έκεϊ έμεγάλωσεν. Ήτο καλά είς τόν τόπον 
του, εΰρισκε καλήν τήν άνεσιν αύτήν τοΰ σώ
ματος καί τοΰ πνεύματος.

Δέν|ήνόει οτι ήτο δυνατόν νά έπιθυμήσγ, τήν 
ποικιλίαν έν τή ζωή καί νά διψά διαφόρου; 

τέρψεις. Δέν ήνόει οτι, ύπάρχουσιν φύσεις, μή 
δυνάμεναι νά ζώσι καί κατά τάς τέσσαρας έπο- 
χάς είς τόν αύτόν τόπον. Έφαίνετο, οτι δέν 
έγνώριζεν, δτι ή άνοιξις, τό θέρος, τό φθινό- 
πωρον καί ό χειμών έχουν, διά τούς περισσο
τέρους ανθρώπους νέας ήδονάς εις νέους τόπους.

’Εκείνη δέν ήδύνατο νά άποκριθή τι καί 
σφογγίσασα ζωηρώς τούς όφθαλμούς της, έψι- 
θύρισεν έπτοημένη :

— Είμαι· · «είμαι - · - όλίγον λυπημένη - · ·, 
έβαρέθηκα όλίγον-■ ·

Άλλά κάποιος φόβος τήν έκράτησε καί άπο
τόμως έξηκολούθησε δικαιολογούμενη :

— Καί έπειτα - · -κρυ- · - κρυώνω ολίγον - ■
Μέ τήν λέξιν αύτήν έσιώπησε.
— ΤΑ ! μάλιστα - · · πάντοτε έκείνη ή ιδέα 

τοΰ θερμαγωγοΰ. Άλλά, διάβολε, δέν σ’έ’πιασε 
οΰτε ένα συνάχι, άφ’ δτου ήλθες έδώ !

★

Ή νύξ έπήλθεν. Άνήλθεν είς τό δωμάτιόν 
της, διότι ειχεν ιδιαίτερον, και έπλάγιασε. 
Άλλα καί έκεϊ άκόμη ήσθάνετο ψΰχος. Έσκέ- 
πτετο :

— Αύτό θά γίνεται πάντοτε, αύτή θά είνε 
ή ζωή μου πάντοτε, εως δτου άποθάνω.

Καί έσκέφθη τόν σύζυγόν της. Πώς ήδυνήθη 
νά τής εΐπη αύτάς τάς λέξεις :

— Δέν σ’έπιασε οΰτε ένα συνάχι άφ’ δτου 
ήλθες έδώ.

Έπρεπε λοιπόν ν’ άρρωστήση, νά βήχη διά 
νά γίνη φανερόν, οτι ύποφέρει.

Καί μία άγανάκτησις τήν έκυρίευσε. Έπρε
πε νά άρρωστήσγ.Τότε θά τήνέλυπεϊτο άναμ- 
φιβόλως. "Ε ! λοιπόν θά ήσθένει ! Τήν ήθελε 
λοιπόν άρρωστη. "Επρεπε νά καλέσουν τόν ια
τρόν.Θά έβλεπεν ό σύζυγός της- · - θά έβλεπε .

Έσηκώθη γυμνόπους καί μία παιδική σκέ- 
ψις τήν έκαμε νά γελάση.

— Θέλω ένα θερμαγωγόν καί θά τόν έχω. 
Θά άρρωστήσω τόσον,ώστε νά άποφασίσή άμέ
σως νά τόν φέρή

Καί έκάθησε σχεδόν γυμνή έπί τίνος καθί
σματος. Έπερίμενεμίαν, δύο ώρας. Έπάγωνε, 
άλλά δέν κατελαμβάνετο ύπό καταρροής.Τότε 
απεφάσισε κάτι φοβερώτερον.

Ε'.ήλθε τοΰ δωματίου της άθορύβως, κατ
ήλθε τήν κλίμακα καί άνοιξε τήν θύραν τοΰ 
κήπου.

Ή γή, σκεπασμένη από χιώνα, έφαίνετο ώ; 
νεκρά Έπροχώρησεν άποτόμως καί έβύθισε τό 
γυμνόν πόδα τη; είς τήν έλαφράν καί λευκήν 
αύτήν μαζαν. "Εν αίσθημα ψύχους, αλγεινόν 
ώς τραΰμα, άνήλθε μέχρι τής καρδία; της.’Εν 
τούτοις έβύθισε καί τόν έτερον πόδα καί ήρ- 
χισε βραδέως νά κατέρχεται τάς βαθμίδας. 
"Επειτα έπροχώρησε. πρός τόν λειμώνα, δ.α- 
νοηθήσα

- Θά προχωρήσω έω; τά έλατα. t

λος βεβαίως τής χιώνος. Έγώ λατρεύω αύτόν 
τόν καιρόν καί, εννοείς, οτι πολύ όλίγον σκέ
πτομαι νά ανάψω τόν κατηραμενον θερμαγω

γόν σου....»Έπαυσε ν’ άναγινώσκη, πανευτυχής έπί τή 
ιδέα, οτι έχει κάτω, έκεϊ, τόν θερμαγωγόν της. 
Ή δεξιά της χειρ, κρατοΰσα τήν έπιστολήν, 
πίπτει ήσύχως έπί τών γονάτων της,ένώ φέρει 
έπί τοΰ στόματός της τήν έτέραν, καί ίνα κα- 
ταστείλη τόν πείσμονα βήχα, δστις ταράσσει 

τό απαλόν στήθος τη;. ΑΝ. —ΠΡΙΝ.

Έβάδιζε μέ μικρά βήματα, άσθμαίνουσα, 
καί συνταρασσομένη, οσάκις ό γυμνός της ποΰ; 

έβυθίζετο εί; τήν χιώνα.
Ήγγισε δια τής χειρός της τό πρώτον ελα

τόν, διά νά πεισθή καί αύτή ή ιδία, οτι έξε- 
πλήρωσε τόν σκοπόν της καί είτα έπέστρεψε. 
Δύο-τρεϊς φοράς, ολίγου δεΐν, έπιπτε,τόσον ήτο 
αίμωδιασμένη καί έζησθενημένη. Και δμως, 
πριν είσέλθή, έκάθησεν έπί τής παγωμένης 
χιώνος καί μάλιστα διά τεμαχίων έτριψε τό 

στήθος της.Κατόπιν είσήλθε καί έπλάγιασε. Μετά πα- 
ρέλευσιν ώρας τή έφάνη δτι ειχεν είς τόν λαι
μόν της μυρμηκοφωλεάν. "Αλλοι δέ μύρμηκες, 
δτι έτρεχον είς δλο τό σώμα της. ’Εν τούτοις 

έκοιμήθη.Τήν έπιοΰσαν έβηχε καί δέν ήδύνατο νά 
σηκωθή... Έπαθε περιπνευμονίαν. Παρελήρει 
καί διηνεκώς έζήτει τόν θερμαγωγόν, ό δέ ια
τρός άπητησε νά έγκαταστήσωσι τοΰτον. ’Ο 
Ερρίκος τό άπεφάσισε, άλλά μέ άντιπάθε αν 

καί οργήν. *
Δεν ήδυνηθη νά θεραπευθή. Οί πνεύμονες, 

βαθέως προσβληθέντες, έδιδον άνησυχία; διά 

τήν ζωήν της.— Έάν μείνη έδώ, μέ τό πρώτον ψΰχος δέν ' 

θά ύπάρχη πλέον, είπεν ό ιατρός.
Τήν άπεστειλαν λοιπόν είς τά Μεσημβρινά 

κλίματα. Ήλθεν είς τάς Κάννας. Έγνώρισε 
τόν ήλιον, ήγάπησε τήν θάλασσαν, τόν άέρα 

τών ανθισμένων πορτοκαλεών.
Άλλ’ έζη, ήδη, μέ τόν φόβον μήπως θερα- 

πευθή, μέ τόν φόβον τών μακρινών καί μονο- 
τόνων χειμώνων τής Νορμανδίας. Καί εύθύς μό
λις ήσθάνετο έαυτήν έπί τό καλλίτερον, ή- . 
νοιγε, τήν νύκτα, τό παράθυρόν της, σκεπτο- 
μένη τά γλυκύτατα τής Μεσογείου παράλια.

Ήδη πρόκειται ν’ άποθάνη. Τό γνωρίζει καί 
είνε εύτυχής. ’Ανοίγει έφημερίδα, ήν ποτέ δέν 
ήνοιξε καί άναγινώσκει τήν έπικεφαλίδα ταύ

την.«Αί πρώται έν Παρισίοις χιώνες». Τότε 
φρίσσει καί κατόπιν γελά. Παρατηρεί έκεϊ 
κάτω τό ύψούμενον Έστερέλ, τό όποιον σι
γά, σιγά κοκκινίζει άπό τόν δύοντα ήλιον 
Παρατηρεί τόν άπειρον κυανοΰν θόλον καί εγεί
ρεται. Κατόπιν έπιστρέφει μέ βραδέα βήματα, 
ίσταμένη μόνον, ΐνα βήξη, διότι έμεινε πολύ 
άργά έξω καί αισθάνεται τό ψΰχος, όλίγον ψΰ-

Ζ°ς ,Ευρίσκει εί; τήν οικίαν της μίαν έπιστολήν 
τοΰ συζύγου της. Τήν άνοίγει, πάντοτε γε- 
λώσα, και άναγινώσκει.

«Άγαπητή μου φίλη, 
«’Ελπίζω δτι θά είσαι πολύ καλά, καί δτι 

δέν θά ποθής τόν ώραϊον μας τόπον. Πρό ολί
γου μάς έπεσκέφθη καλή παγωνιά, προάγγε-

ΑΠΟ ΤΟΪΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΪ ΚΡΙΛΟΦ

ΚΗΔΕΙΑ

Τό πάλαι είς την Αίγυπτον έθιμο ίπεκράτει 
όταν κανένα μέ πομπή έπρόκειτο νά θάψουν, 

έμίσθωναν γυναίκες νά τόν κλάψουν.
Σέ μΐά κηδεία τό λοιπόν ενός Αριστοκράτη, 
πλήθος γυναίκες άπ’ αύιαίς μ* άλλαλαγμό καί 

[θρήνο 
συνόδευων τόν πλούσιο έκεΐνο, 

άπό τήν πρόσκαιρο ζωή, στοϋ τάφου τή γαλήνη,
*

Φρονων πώς είνε τής καρδιάς, συγγενικοί, οί 
[ θρήνοι 

τών γυναικών εκείνοι, 
γέροντας ξένος, έρωτά —ΆκοΰσΤ έπιθυμεΐτε 
είς τή ζωή τόν προσφιλή νεκρόν σας νά ίδήτε ; 
Έγώ μαι θαυματοποτός, μ' έξορκισμους θ' 

[Αρχίσω 

καί θά τόν αναστήσω.
*

— «Πατέρα ! φώναξαν, «χαρά ποΰ ή φτω- 
[χα'ις θά ίδοΰμε! 

μόνο ιηά χάρι, γέροντα άκόμη σοΰ ζητούμε- 
μια έβδομάδα στή ζωή άν είνε- μέ τήν άλλη 

άς άποθάνη πάλι.
'Ωφέλιμο δεν έκαμε είς τήν ζωή του πράμμα, 
και δέν πιστεύομε ποτέ κ’ είς τό εξής νά κάνη- 

έν φ άν άποθάνη,
πάλι θά μάς πληρώσουνε ν'άρχίσωμε τό κλάμμαη

Υπάρχουν πλούσιοι πολλοί, 
ποΰ μι ' '

Ά. ’Αξεώτης
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— Ό μικρός Μικές Ιπήγε μέ τόν πατέρατου 

εις τό καφενεΐον όπου ήκονσε να παραγγέλη είς 
τό πχιδ'ι ό πατήρ τον ενα καφέ πολύ βαρύν.

— Μά πώς θά τον υηκώση, άφοΰ θά είνε 
πολύ βαούς ; έρωτα αύτόν.

— Βλέπεις αυτόν τόν καλοενδευμέυον κύ
ριον ; είνε τρελλός.

— Ώ! τόν δυστυχή καί πώς τδπαθε;
— Είδε τήν πεθερά του νά πίφτβ άπό τήν 

ταράτσα καί νά γίνη συντρίμματα είς τό δρόμο..
— Καί αύτός άπό τή χαρά του τρελλάθηκε ;

— Καύμένε, αδειανό πορτοφόλι μοΰ χν.ρί- 
ζ«6;

— Τί »ά τό κάμης γεμάτο; Πάλι δεν θά τό 
άδειαζες στή στιγμή ;

— Κυρία μου, διά νά γίνη καλά δ άνδρας σας 
πρέπει νά ήσυχάζη τελείως.

— Τί πρέπει λοιπόν νά τοΰ κάμωμον ;
— ‘Εκείνου >ά μή τοΰ κάνετε τίποτε- σείς 

νά κλείνεοθε είς τήν κάμαρά σας, δσω τό δυ
νατόν περισσότερον.

Ό κ. Φ. συναττα ενα φίλον τον κτηνίατρον 
καθ' οδόν καί τώ λέγει:

— Καλημέρα, γιατρέ μου, τί γίνεσαι;

Είς τήν βιβλιοθήκην :
Ό σ π ο υ δ α σ τ ή ς. Τόν Στράβωνα,πα

ρακαλώ.
Ό ύ π ά λ λ η λ ο ς. Μά, δέν είνε εδώ δι- 

ώρισ μένος.

Κάποιος έχασε τό μανδύλιόν του καί ώδύ- 
ρετο οφοδρώς.

— Δέν λυπούμαι οτι έχασα τό μανδύλιόν 
μου, έλεγε, άλλά διότι είχα κόμη κόμβον όιά 
νά ένθυμηθώ σπουδαϊαν τινά ΰπόθεοίν.

Μία κυρία άποχαιρετώσα τόν σύζυγόν της, 
έλεγεν :

— Ό Θεός μαζύ σου!
Καί έκεϊνος περιλύπως άπήντησεν:
— Άμ' καί άν ταξειδέψη μέ τό ίδιο πλοϊον 

ύ Θεός, δέν θά προτίμηση τήν τρίτη θέσι ποΰ 
θά είμαι κ' έγώ!

Έν τώ δικαστήριο) ό δικηγόρος.
— Ό πελάτης μου είνε άνίκανος νά φο- 

νεύση καί αυτήν τήν μυίγαν καί τόν λυπούμαι 
πολύ διά τούτο, κ. ένορκοι, άφοΰ κατά τούς 
ιατρούς ή μυίγα είνε ό φορεύς όλων τών ασθε
νειών.

Είς κύριος έν συναναστροφή ίκάθιοεν έπί 
καθέκλας κατεχομένης ύ τό άλλου, δτε ούτος 
άνεφώνησεν κάπως μεγαλοφώνωςαΤό κτήνος». 
Ό πρώτος τότε πειραχθείς, άπήντησεν :

(ίΈπιτρέφατέ μοι, χύριε, νά σας είπω τό ό
νομά μου. 'Ονομάζομαι Νικόλαος Βιρβύζης, 
κτηνίατρος».

— Λεν θά ΰπάγης νά συνοδεύσης τήν κυ
ρίαν τού φίλον σου, έρώιησε ό Κ. τόν γέ
ροντα κ. Π.

— Δέν είνε άνάγκη, φίλε μου, αφού καί 
αύτός μεθαύριον δέν θά έλθη νά μέ ιδή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
26. Μαγική είκών.

Έτρόμαξε διότι είδε τόν πατέρα τιις. 
Άλλά ποΰ εύρίσκεται ούτος ;

27. Αίνιγμα.

Τέκνα εϊμεθα πατρός 
ταλαίπωρου, δυστυχούς 
Καί γεννήματα πυρός 
καίοντος είς τούς μυχούς 
τής καρδίας άπηνώς 
Όπου θλίψις ένοικεΐ 
'Η άΟλία μας ψυχή. 
’Ιατροί τών καρδιών 
κατά τών τρικ· μιών 
καί τών περιπετειών 
φάρμακα παντοειδή 
έτοιμάζομεν ψευδή. 
Εϊμεθ’ άνιλεικρινεΐς 
καί κακοί διερμηνείς 
Πλήν δοτήρες άγαθών 
κατά πάντων τών παθών 
Μόλις βλέπομεν τό φώς 
ΆποΟνήσκομεν οίκτρώς.

28. Αίνιγμα.

Μέρος τοΰ σώματός σόυ 
είμαι πολύ γνο>στόν 
Άν λείψ’ Λ κεφαλή μου 
σοί φέρω πυρετόν.

29. Γρίφος.

II δ I I ονγ λυα I
—α$«=-

30 Έρώτησις.
Ποία ίι διαφορά μεταξύ γυναίκας καί όνου :
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5ου καί 6ου τεύχους

16. Συνδεόμενοι αί κοκκίδες διά γραμμών 
καταλλήλως δίδουάι τό άνω σχήμα τοΰ έ- 
έπαίτου.

17 Τό άιγάρον.—18. Τό άμάξιον είνε χρή
σιμον.—19.Θάλασσα, λοχαγός, Άγλαόπη, Αρ
καδία.—?0 Ή ευγένεια δέν διδάσκεται.

ΑΥΤΑΙ. Έ. Δράκου Πειραιώς 4, Μαρία Φι
λίππου Πειραιώς 3, Έ. Νικολάου, Λαρίσσης 
5, Έ. Κυριακάκης ’Αθηνών 5 ΙΙενελ. Ι’αυτο- 
πούλου Πειραιώς 4, Μ. Σφυρής Σύρου 2, Ιφι
γένεια ΓΙασχαλίδου, Κωνσταντινουπόλεως 5.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διοικητικόν Συμβούλων
Άριότ. Οεοδωρϊόης, Πρόεδρος, πρώην Νομικός 
Σύμβουλος τοϋ Κράτους.

Γεώρ. *Α6ίρωψ πρώην Βουλευτής, είσοδηματίας. 
Ίω· Καλαμιίρης, Βουλευτής, είσοδηματίας. 
Νικ Κοντός,Κτηματίας.
’Αγαιε. Σλήμαν Βουλευτής, είσοδηματίας. 
Πέτρος Σαρόγλον, είσοδηματίας.

Γεν. Διευθυντής ΑΘ. Η. ΦΙΛΩΝ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

* Αείόάλειαι — Ζωΐλς.
Άιίφάλειαι—Ποοικοδοτήιίεων. 
*Α<*ψ»άλειαι—ΤαμιευτΛοιον. 
Άιίόάλειαι -Μικταί. 
Άόφάλειαι—θανάτου.

Συνδυασμοί ποικίλοι. — "Οροι έπωφελεις.— 
’Ασφάλιστρα ελάχιστα καταβαλλόμενα μηνιαίως. 
— Εύκολίαι περί τήν καταβολήν.— Δάνεια καί 
εξαγορά Συμβολαίων.
Βιβλιάρια επεξηγηματικά καί Καταστατικά 
άποστέλλονται παντι τω αίτοϋντι.

Γραφεία τλ; ΑΝΑΤΟΛΗΣ, έν ΆΟήναις, 
Πλατεία Συντάγματος, όδ. Μουσών 1.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Β. Ρ. X. Όί)λά6αν. Συνδρομή σνς έλήφθη. Έ- 

γράψαμεν,άναμένομεν νεωτέραν σας. —Μ.Δ."Ανδρον. 
Επιστολή μετ'επιταγής έλήφθη. Εύχαριστούμεν πο
λύ, έγράψαμεν.—Α.Α Σικάγον. ’Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει χαλώ; Ταχ. έγράψαμεν. - Μ. Δ. ‘Άνδρον. 
Δευτέρα συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— 
U. Σ. Σύρον. Επιστολή και χρήματα έλήφθησαν. 
“Εχει χαμώς. — Α. Α Σικάγον. ’Επιστολή σας έ- 
λήφθη. Φροντίζομεν, προσεχώς γράφομεν. —Ν. Κ. 
Πάτρας. Ζητούμενου φύλλον σας άπεστάλη.— Ε Α. 
’Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη Σας άπηντήσα- 
μεν. — Ί. Λ. Pera. 'Ll παραγγελία σας έίετελέσθη 
χα! άπεστάλη. Άναμένομεν άπάντησιν. Γ Π. Όδηΰ 
βόν. ’Επιστολή έλήφθη. Φύλλαστέλλονται τακτικώς. 
Έστείλαμεν τρία τελευταία έχ νέου εΐς άμφοτέρους — 
1. Μ. Κων)πολιν. ’Επιστολή ζαΐ σύνδρομα! έλήφΟη
σαν, εΰχαριστοΰμεν πολύ—'Α ’Α. ’Αλμυρόν. Βρα
χεία έλήφθη. Ζητούμενου φύλλον σας άπεστάλη. ’Α
ναδημοσιεύσεις δέν κάμνομεν. — Έ I. Άΰραϊιιίαν. 
Δελταρίου έλήφθη. Φύλλον 14 άπεστάλη. Έγράψα
μεν.—Κ. Σ. Ζάκυνθον. Θεραπεία κήλης ανευ έγ- 

χειρίσεως διά τής μεθόδου, ήν έφαρμόζει τδ ’Ινστι
τούτου ’Αθηνών, 'Οδός Γερανιού II, είναι αποτελε
σματική ζαί ανώδυνος, ώ; όμολογούσι πολλοί βερα- 
πευθέντες. Κ Κ. ΘεοδόιΙιαν. Δελτάριο/ έλήφθη. Μή 
ανησυχείτε. Ταχ. γράφομεν —Μ. Δ' Σΰρον. Σύν
δρομα! έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν διά φιλοφρονητι
κούς λόγου:.—’Αδ. Κ. Μαόιίαλίαν. ’Επιστολή μετά 
συνδρομής έλήφθη. Μετά χαρας σας ένεγράψαμεν 
συνδρομητήν.—Ρ Σ.Καλάμας. Χρήματα έλήφθησαν. 
Παραγγελία: έκτελούνται.—Ε. Μ. Κόρινθον. Σύν
δρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν. —Σ. Σ. Γα,ιίτού- 
νιιν. Ευχαρίστως άναλαμβάνομεν τήν παραγγελίαν 
σας, απαί θά μεταβώμεν έζείσε. Στείλατε μόνον λε
πτομερείς ’οδηγίας χα! αντίτιμου. Δ. Ρ ’Αγοίνιον. 
Όρθώς γράφετε,τοιαύται έχδόσει; πρέπει νά ύποστη- 
ρίζωνται. ’Ανχμέννμεν χειρόγραφον.—Δ.Ν. Πάτρας. 
Βιβλία έστάλησαν. ’Αντίτιμου δχ. 19,50 στείλατε 
ταχυδρ.— Π. Δ. Πειραιά. Περί φωτογραφίας έδη- 
μοσιεύσαμεν πλήρη οδηγόν είς τόν Δ' τόμον. Τιμά'ται 
άδετος δρχ. 16 —Α. Ξ. Ένταΰθα. "Εργου έλήφθη, 
προσεχώς δημοσιευθήσεται. — Π. X. Κάίρον. Χρή
ματα και έπιστολή έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν.— 
Δ. Ν. Δζιμπουτί, Ε. Π. Χαράρ. Σύνδρομα: έλήφΟη
σαν. Εύχαριστούμεν.ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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WfflmS ΤΟΐ ΙίΕΓΑΑΟΐ ΕΜΟΜΠΤΙΚΟΐ 
ΟΙΚΟΓΤΗΣΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τδ μόνον Έιιποοοοοαπτιιιδν Κοτά- 
ότηιια. τδ όποιον εδωδε τα Βαλάν
τια των ένδνομένων ιιέ πραγμα
τικήν εκπτωδιν άπδ τά άλλα 

Καταδτιιματα 40 ο)ο.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΗ 
ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΓ ΣΤΟΛΟΙ*
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ -1906

ΚΕΡΔΗ Γ'· ΚΑΙ Δ - ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
Δον. 430,OOU Δοχ.

Τετάρτη ν.λίιρωοις της 3] 16 ΔεκειεΑρίοι’ !!Μ)0 
“Εκαστον γραμμάτιου παρέχει συμμετοχήν εί;

άκέραιον τό κέρδος έκάστη; κληρώσει,);. 
“Εκαστον γραμμάτιου ίσχύον διά μίαν έκ τών 

κληρώσεων, τιμκται δραχμής.
Κέρίη ίχάστης 

Έν μέγα κέρδος 
"Εν κέρδος 
"Εν κέρδος 
Τρία κέρδη έκ 5,000 
Πέντε κέρδη έκ 1,000 
411 κέρδη ές 100
578 κέρδη έκ 50

κ.δφώσεοις 

έζ I 

έζ 

έχ

Έν ολω κέρδη 225,000 δρ.
Κέρύη άιιφοτϊριor τώ>· α.ϊηρώσεωκ

2 μεγ.κέ iUlf) έζ 101,000 200,000 δο·
2 κέρδη , r 

εζ 25,000 50,000 δΡ.
2 κέρδη έκ 10,000 20.000 ί?.
6 κέρδη έκ 5.000 30.000 δο

10 κέρδη έκ 1 000 10,000 δο.
822 κέρδη » * 

εζ 100 82,200 δρ.
1 I5G κέρδη έκ 50 57,800 δρ.

Έν ολω κέρδη 450,000 δρ
ΆτςευΟυντέον : είς τά. δημόσια ταμεία τοϋ

έσωτερικου, εΐς τάς ελληνικά; πρσξενικάς άρ
χάς έν τω έξωτερικω καί εΐς τό υπουργείου 
τών Οικονομικών (Γραφεΐον Λαχείου) είς ’Α
θήνας.

Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουνίου 1906.
Ό διευθύνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Έξεδύθη ύπό της Βιομ. ναι Έμπ. Ακαδη
μίας καί πωλείται είς τά γραφεία τοΰ Δελτίου 
ί Πλατ. Κάνιγγος) και τά βιβλιοπωλεία άντι 
δρ. 2 50.

Είνε τό τελειότερον βιβλίον περϊ Φωτογρα 
Φίας. ’Απαραίτητος ύδηγός διά τούς έραόι- 
τέχνας καϊ ύπαγγελματίας. Τόμος καλλιτε- 
χνικώτατος. Τύπος καί χάρτης δρκίτος. Εικό
νες, Οχήματα και φωτογραφήματα πλεϊστα.

ΑΔΕΛΦΟΙ δΓβΟΛΙ—I
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ

ΕΝ ΚΑΤΡΩι 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΩ

Τά σιγαρέτα ταϋτα φημίζονται διά τήν 
άρίστην αύτών ποιότητα καί κατασκευήν.

Έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν διά τό εσω
τερικόν καί εξωτερικόν, Άκρίξεια καί τελειό- 
της. Δοκιμάσατε.

ΓΥΠΟίΣ ΓΙΑΡΑΣΚΕΥΔ AEQNH—’Οδός Περικλεούς. Άριθ. 10.


