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ΗΝ παρελθοϋοαν Κυ
ριακήν, 27 ’Ιουλίου, 
παρευρεθείς παοηκο- 
λούθησα έκ τοΰ πλη
σίον έ£ επιστημονικού 
ιδίως ένδιαφέροντοε 
τήν άνύψωσιν και άνα- 
χώρησιν δι' όσον το δυ- 
ναιδν πακράε αποστά
σεις, οεκαέέ αεροστά
των, διευθυνομένων 
ύπό ειδημόνων αερο
ναυτών, άντιπροσω- 
πευάντων επτά έθνη 
άπό τοΰ ωραίου καί ε
κτεταμένου ιστορικού 
κήπου τοΰ Κεραμεικοϋ 
τών πρώην Ναπολεν- 
τεΐων κτλ. ανακτόρων. 
Σκοπός τής τόσον ε
πικινδύνου όσον ω
ραίας και πρωτοφανούς 
ταύτης εναερίου εκ
δρομής ήτο ή δοκιμή 

κατακτήσεως μακροτάτης άποστάοεως διά 
τοϋ αεροστάτου καί προς τούτο εϊχεδιατεθή 
ύπό του κ. I όρδον Μπενέ ώραϊον πολύτιμον 
χουοούν κύπελλον μετά μεταλλίου καί χρη
ματικής αμοιβής δι' έκεϊνον, όστις διά τού 
αεροστάτου του ήθελε φθάσει είς τήν άπω 
τέρω άπό τών ΙΙαριαίων άπόοτασιν.

Κατά πρώτην φοράν έγίνετο τοΰτο εΐ- 
τόν κόσμον μας καί άπό τής μιας μετά με
σημβρίαν ώρας πλήθος κόσμου ήρίατο κατα- 

κλύζον τά έντος καί έκτος τοΰ Κεραμεικοϋ 
μέρη. Πλησίον δέ ειχεν όρισθή είσοδος ύο 
λεπτών, 2 φράγκων καί ά φρ.

Τό ενδιαφέρον τοϋ κόσμου ήτο μέγιστσν, 
διότι έν τοΐς ιό άεροστάτοις έπτά έθνη διά 
τών διασημοτέρων αύτών καί τολμηρότερων 
άεροναυτών διεφιλονίκουν τό γέρας τής κα · 
τακτήσεως τοϋ κενού.

Μέχρι τότετό ρεκόρ τής μακροχέρας σπο 
στάσεως ειχεν ό γάλλος κόμης Έρρΐκος-δέ 
λά-Βώλ.

Είχε προγενεστέρως οιανύσει ι ,η20 χιλι 
άμετρα τήν g, ιο καί ιι ’Οκτωβρίου τού 
ι goo είς διάστημα 3.’> ωρών καί _μ> λεπτών 
άπό τής Βικεντίας (Vicennes) είς Κοροστυ- 
κέφ ι Korostychef Τής Ρωσσίας. διά τοϋ άε- 
ροδρόμωνος Κενταύρου, χωρητεκοτητος ι, 
6οο κυβικών μέτρων.

Ό άεροναυτικός Σύλλογος εϊχε δώσει είς 
έκαστον άεροδρομωνα καί ειδικόν μηχάνημα 
ένώ θά έσημειοϋτο τό διανυόμενον διά
στημα.

Έλαβον δέ μέρος οί έέήε:
1) . Άλφέδρος Βονόέλλερ ’Ιταλός.
2) . Ούγγώ φον Άμπερκρόν. I ερμανός.
3) . Ερρίκος δέ-λά Βώ, Γάλλος.
λ). Αιμίλιος Χερέρσ, Ισπανός.
5) . Κ. Σ Ρώλο. Άγγλος.
6) Σάντος Δυμών, Αμερικανός.
τ) Βάν δέν Δρίσχεν. Βέλγος.
8) Σχέρλε Γερμανός.
η). Καστυλιών δέ Σάιν Βίκτωρ. 1 άλλος.

to). Δέ Σαλαμάνκα, Ισπανός.
it) Φράγκ Βούτλερ, Άγγλος
ι 2). Φρά^κ II. Λάμ. Αμερικανός.
ι 3) Βαρώνος φόν Χέουαλδ, I ερμανός.
ι γ) Ιάκν/οε Καλσόν. Γάλλος.
ιύ). Ο λοχαγός Κινδελάου, Ισπανός.
ι6) Ό καθηγητής Χούντιγτον, Άγγλος
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επέτειον τής πρώτης άνυψώσεως, ήν έπεχεί- 
ρησεν έν τή αύτή θέσει ό πρώτος άεροναύ 
της, ό καθηγητής Κάρολος, τήν 3ο Σεπτεμ
βρίου 1783, ένώπιον έπίοης απείρου πλή
θους περιέργων καί σοφών.

Άνω τών 5ο,οοο θεατών εύρίσκοντο έκεϊ 
κατά τήν φην μ. μ. ώραν κα'ι πάντες άνυπο- 
μόνως άνέμενον τήν έναρξιν τής άνυψωσεως 
τών αεροστάτων.

Άπόπρωίας ειχεν αρχίσει ή πλήρωσίς των 
δι ’ οξυγόνου καί τήν όριοθεΐσαν τής άνυ
ψώσεως ώραν πάντα ήταν έτοιμα προς άνα 
χώρησιν. , , ,

Εν τούτεις ανησυχία τις επεκρατει παρα 
τοϊς άεροναύτσις ώς καϊ τοϊς περί αύτούς. 
Ή έλαφρά πνοή τοϋ άνεμου (βορειο-δυτι- 
κώς) ήτις ασφαλώς θά ώδήγει τούς άεροδρό - 
μονας πρός τάς Βρεττανικσς άκτάς καϊ τον 
Ωκεανόν. Άπό τής προτεραίας δέ άπασαι οί 
τηλεγραφικα'ι ειδήσεις άνήγγελλον έπανει- 
λημμένως έκ τών πέριξ, ότι απανταχού έπε- 
κράτουν άνεμοι βορειο-δυτικοί.

Ήδη τά άερόστατα ήσαν έτοιμα δίκην πε
λωρίων παχύδερμων, έκλινον βραδέως πότε 
αριστερόθεν καϊ πότε δεξιόθεν ύπο τοΰ έλα- 
φροϋ άνεμου, οστις έδείκνυτο κύριος αύτών.

Πλησίον τών άεροναυτών καταγινομένων 
είς τήν προετοιμασίαν πάσης λεπτομέρειας, 
διακρίνοντσι διάφοροι προσωπικότητες καί 
έπισημότητες τοϋ ασκητικού καϊ έπιστημονι- 
κοΰ κόσμου ήτοι ό διοικητής Ρενάρ, ό Γε
ώργιος Βάνς καϊ ό ΙΙαϋλος Ρουσώ, οί προο
ρισμένοι διά τό σημεϊον τής άναχωρήοεως, 
οί άεροναϋται καϊ κατασκευαοταϊ άεροστάτων 
Λουδοβίκος Γ'οδάρ, Ί δμ. Συρκούφ, ό Μοι- 
λυέ καϊ Καλιετέ, μέλη τοϋ Ινστιτούτου· ό 
Καρτόν, ό Μσρκήσιος δέ Βιάν,πρόεδρος τοϋ 
άεροναυτικοϋ Συλλόγου τής Ισπανίας, ό 
πρίγκηψ Βολάν Βοναπάρτης, ό διοικητής 
Βουτιω, ό διευθυντής τής άεροναυτικής σχο
λής τοϋ Σαλέ Μαιδόν, ό λοχαγός Φέρμπερ, 
ό Έρνέστος Άρχεδιακσν ό Τρεμολιέρ, ό 
Ζιουμπέρ, ό διευθυν-ής τοϋ άστεροσκοπείου 
Άγιου ’Ιακώβου,ό Ρεναϊ Γασνιέ, όΐχνογρά- 
φος Μίχ. ό Άρνόλδος δέ Κονστάνδ ό Γε
ώργιος Πράο, ό Δαβϊν δέ Σάμπηλος κτλ.

Ό άεροναύτης Σάντος Δυμόν προκαλεϊ 
τήν περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον τοΰ κό
σμου διά τοϋ άλως νέου καϊ παραδόξου μη
χανήματος του, ούτινος ποιείται χρήσιν είς 
τάς ανυψώσεις του και πάντες φοβούνται ότι 
ουτος θά διανύοη τήν μακροτέραν άπέστα 
CIV.

Τό μηχάνημά του ουνίοταται έξ όριζον 
τίου έλικες.κειμένου έπϊ τής έπιφανείας τοϋ 
σκαφιδιού του κοϊ έπί τίνος ειδικής βάσεως. Ό 
έλιέ δέ ουτος κινεϊται ύπό κινητήρας δυνά- 
μεως έξ ίππων καί κατά τό λέγειν τοϋ Σάν

τος Δυμών, τώ έξοινομεϊ τό έρμα, δυνάμει 
τής ανυψωτικής αύτοΰ δυνάμεως. Τό όλον 
βάρος του είναι ι8ο κοίλων. Επειδή ή περί- 
στασις δύναται νά τόν άναγκάση νά έγκα- 
ταλείψη (ρίψη) τοΰτο ώς έρμα, ό βραζιλια 
vcc άεροναύτης έφρόντισε νάφέρη μεθ" έαυ- 
τοΰ εικοσάδα μικρών αλεξιπτώτων, δΓ ών νά 
δύναται ν’ άπαλλαχθή τοΰ μηχανήματος του 
κατά τεμάχια, χωρίς νά συμβή δυστήχημα 
κατά τήν πτώσιν των.

“Ηδη πάντες οϊ άεροναϋται έχουσι κατα- 
λά ει τάς θέσεις των καϊ τοϊς άγγέλεται ότι 
ή βαρομετρική ΰφεσις εξακολουθεί ή αύτή 
προς άνατολάς τής Εύρώπης καϊ ίσως βρα 
δύτερον μετοβάλη τήν διεύθυνσιν τοϋ άνέ- 
μου, οστις διατελεΐ έτι πρός Δυσμάς- είς δέ 
τήν κορυφήν τοϋ πύργου τοϋ Άϊψελ ό ά 
νεμος είναι Βόρειό δυτικός καί έχει ταχύ
τητα ιι μέτρων κατά δευτερόλεπτου. "Ωστε 
έν τοιαύτη περιπτώσει οϊ άεροναϋται, ύπο- 
λογίζεται, οτι θά κατέλθωσι τήν αύτήν νύ
κτα έπϊ τών ακτών τής Ι’ρεττανίας ή τής 
Γαλλίας.

Τήν ^ην ακριβώς οϊ στρατιώται τοϋ μη
χανικού άρχίξουν νά λύουν τά δεσμά τοϋ Ι
ταλικού άεροστάτου Έλφε. διευθυνομένου 
ύπό τοϋ Άλφέδρου Ρονδοίλλερ καϊ άμέσως 
ό Παύλος Ρουσώ άνακράξει «άφήσατε έλεύ- 
θέρον». Μετά τινα δευτερόλεπτα τό άεροστα- 
τον ύψοϋται μεγαλοπρεπώς, έπευφημοϋντος 
τοϋ πλήθους καϊ τής ορχήστρας άνακρου 
ούσης θούριον τεμάχιον. Μετά τοΰτο ένώ 
έτι διακρίνετοι τό πρώτον, άναχωροϋσι βαθ
μηδόν ρετά πέντε έκάοτοτε λεπτά τά ι 5 
άλλα αερόστατα έν μεγίστη τάξει καϊ άνευ 
ούδενός σοβαρού έπισοδίου.

Ό I άλλος μόνον κόμης δέ-λά-Βώ, ό αγα
πητός τοϊς πάσι ατρόμητος άεροναύτης ήναγ- 
κάοθη μόλις άναχωρών, νά ρίψη σάκκους τι 
νάς έρματος, ϊνα μή πε^ιπλεχθή είς τά δέν
δρα, ό δέ Σάντος Δυμών άναχωρών, έθετο 
είς κίνησιν τό περίεργον μηχάνημά του, έν 
μέσω τών ζωηρών έπευφημιών τοϋ πλήθους, 
δπερ μετ' όλίγον κατέπαυσε.

Τήν ήην ώραν καί 2ο λεπτά άνυψώθη τό 
τελευταΐον άερόστατον, <5 Ziq υρος, με άσθε- 
νέστατον άνεμον, καί πάντες έπίστευον, ότι 
καθ ' δλην τήν νύκτα οί άεροναϋται θά έπλα- 
νώντο όλοι άνωθ,ι τών Παριοίων. Αληθές δέ 
είναι, ότι τήν όγδόην ώραν καϊ ήμίσειαν τής 
νυκτός δύο άερόστατα έθεώντο είσέτι άνωθι 
τής γαλλικής πρωτευούσης.

Τήν έπαύριον επανειλημμένα τηλεγραφή
ματα άνήγγελον, ότι τινές τών ατρόμητων 
άεροναυτών κατήλθον είς τήν όκτήν τής 
Γαλλίας, άλλοι, ότι κατήλθον είς τάς άκτάς 
τής Αγγλίας καϊ άλλοι ότι έθεάθησαν προ- 
χωροϋντες είς τά ένδότερα. Ούδέν άπευ- τ

■

υ άεροοτάιον τοΰ Σάντος Ανμόν.Ό μηχανισμός τοΰ 

κταΐον, ούδέν σοβαρόν. Μόνον δέ ό Σάντος I 
Δυμών ειχεν άτυχήση.ΙΙεριπλεχθεϊς τήν χει
ρίδα τοϋ ένδύματός του εις τό μηχάνημα και 
όλίγον πληγωθείς,ήναγκάοθη νά κατέλθη πρώ
τος είς Βρόλιε, έγγύς τών Παρισίων κοϊ νά 
έπιστοέψη αύθημερόν μετά μεσημβρίαν.

Έπτα διήλθον τήν Μάγχην και κατήλθον 
είς τήν Αγγλίαν, οϊ δέ λοιποί είχον κατέλθει 
ένωρϊς εϊς τήν άκτήν τής Γαλλίας.

Μεγάλη ανησυχία έπεκράτει είς Παρι- 
σίους περί τών ταξειδευόντων εϊς τήν Αγ
γλίαν καϊ βαθμηδόν είτα είρχοντο τά τηλε
γραφήματα περί τής ασφαλούς εύτυχώς κα
θόδου έκάστου.Ούτως ό Ιάκωβος Βαλσάν, Γάλλος κατήλ- 
θεν είς Wight, νήσον, 350 χιλιομ. έκ Πα

ριοίων.Ό Κινδελάου, ’Ισπανός είς Wight έπί- 
αης, 3φο χιλ. άπό Παρισίων.

Ό Άλφέδρος Βονβέλλερ, Ιταλός, είς 
Χούλ, πρός βορραν τής Σκωτίας, 59° χιλ. 

έκ Παρισίων.Ό Ερρίκος δέ-λά-Βώ, Γάλλος είς Χούλ 
ωσαύτως, πλησίον τοϋ ανωτέρω.

Ό Ρώλς,Άγγλος είς Cramrok. κομητείαν 

τοϋ Kent.Ό Χούτιγκτων, Άγγλος, είς Cold liar 
bourg προς δυσμάς τοϋ Λονδίνου.

Ο Φράγκ Λάμ, Αμερικανός, έπιβαίνων 
τοϋ άεροστάτου United States, "Ηνωμένοι 
Πολιτεϊαι, κατήλθεν τήν έπομένην είς τάς 3 
μ· μ. είς Roben Houd-Bay, ι5 μιλιά βορείο

θεν τοϋ Scarbolough, οιανύοας τήν μακροτέ
ραν άπόοτασιν, ήτοι 6φο χιλιόμετρα, ύπό 
λίαν αίσιους οιωνούς, διά μίαν τοιαύτην καϊ 
πρώτην τοϋ είδους της έπικίνδυνον αεροπο
ρίαν διαρκέσασαν είκοσιδύο ώρας.

Ώστε ό 'Αμερικανός άεροναύτης Φράγκ 
Λάμ άνεδείχθη νικητής τής μεγαλειτέρας 
αεροδρομικής άποστάσεως, λαβών τό έπα 
θλον καϊ τό μετάλλιον.

ΙΙαρίσιοι, 1 'Οκτωβρίου 1906.
Φ- nFINTEZHS

◄· ·κ

ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ · -.
Άγήοατη, χ·άφφόπλαστη, Οά μίνης στή ματιά μου, 
Χωρίς πνοή στα χείλι σου μα πάντα ζωντανή. 
Θά ζής μαζή μου, δσω ζώ, βαθε>ά στα σωθικά μου 
Δεν Οα φοβάσαι τοΰ πικρού τοΰ -χρόνου τη ροή...

■ Μά δί’πονάς,xt’αναίσθητη παίζ'.ι; μέ ιήν καρδιά μου 
. Κ’ ήνε_»ότη σου φεγγόβολ? μέσ’στο χαρτί κι άστρά- 

. , τ , ίφΐΕΙ'
Σαν άνοιξης αναλαμπή, σαν ρόδο, ω ! εικόνα 

Άχ I μά ό χρόνος άπονα θ’ άφίνη στη θωριά μου, 
“Οσω περνά καί σβύνεται καί τή χαρά μου θάφτει, 
Τοΰ "Αδου νεκρολίβα-α καί πάγους τον χειμώνα... 

Καί σΰ άγήοατη. ίκε", Οά στέκγ,ς σ:ή ματίά μου, 
Χωρίς παλμό στά στήΟ'α σου, μά πάντα ζωντανή, 
Θά παίζης πάντα ολόχαρη μέ τή φτωχή καρδιά μου, 
Ψυχρή σά μαύρος θάνατος, σά μνήμα σιωπηλή.

.VuxnWi’a 2)10)1905.νϊμΐλιος ·Ε>.:υΟ:ριάοη?



Η ΦΥΣΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"
υστήριον αρα γε είνε ή 
ζωή; Είναι μυστήριον 
δ.τι βλέπομεν; Είναι 
μυστήριον ο τι δέν δυ
νάμεθα ή δέν εχομεν 
τάς άπαιτουμένας γνώ
σεις καί ικανήν άντίλη- 
ύιν νά ίδοιμεν ;
Ό κ. Δημητρακόπον- 

λος όρθώς ύπό έποφιν 
μόνον μελέτης καί συ- 
ζητήσεως έθεσε τό ζή
τημα καί δικαιωματι- 
κώς, ώς άνθρωπος άπο

ρων, έξέφρασε τήν γνώμην τον οί κρι- 
ταί δμως ταύτης, φρονοΰμεν, πολύ έ 
σφαλλον καί ιδία ιατροί έπιστήμονες 
φθεγξάμενοι καί δή πεπλανημένως καί έν 
μεγάλα σπουδή, άμελετήτως δλως, προ 
φανώς,, δτι αυτό είναι τό μυστήριον τής 
ζωής δπερ ό νέος έξ άπίνης σοφός έν 
στιγμή σκέφεως καί πολλού ζήλλου ί
σιος συνέλαβεν δλως αίφνηδίως καί 
τυπι κ ώ ς διετύπωσε' τουτέστιν, δτι 
ό άνθρωπος είναι απόρροια μαγνητί
του ρευστού κατακλύζοντας τόν κόσμον, 
δι’ ού γεννάται ζή καί αποθνήσκει έπε , 
ξηγών ναί τούς νόμους. Απορίας δέ ά- 
ξιον είναι έπιστήμονες. οϊτινες ώφειλον 
νά γνωρίζωσι πλείονα περί ζωής, ίι τάς 
γνώμας τούλάχιστον σοφών, πατέρων καί 
επιστημόνων, περιέπεσαν είς τοιαύτας ά 
νακριβείας, θεωρήσαντες τήν νέαν θεω
ρίαν ώς όρθήν, άποκηρύττοντες οϋτω 
μελέτην τετρακισχιλίων έτών ούτοπίαν 
καί πλάνην, ένώ άφ’ έτέρου έτεροι τής 
αυτής σχεδόν μοίρας καί τάξεως ήλεγ- 
ξαν αύτήν καί άπεκάλεσαν σφαλερόν, 
γελοίαν καί θεατρικήν ■

Ό ι:. Δημητρακόπουλος έφαντάσθιι 
ϊν ρευστόν αιώνιον καί άφθαρτον, δπερ 
διέπει τό σύμπαν, μαγνητικόν ρευ
στόν έπωνομάσας, δπερ λαμβάνει ώς 
αφετηρίαν είς τήν έξήγιισιν τής θεωρίας 
τής ύπάρξεως τοϋ άνθρώπου έπί τής γής 
μας. δηλονότι τοϋ μυστικού τής ζωής 
καί δι’αύτοϋ πλέκει νόμους καί πορίσμα
τα ώς άν τό σάμπαν άπετελεϊτο μό
νον άπό τήν γήν μας. χωρίς νά λαμβά
νει νπ’ δύει άν άλλοι προγενέστεροι δ ε

(ι) 'Επόμενοι τη :’>ιι?.ώ<5ει ήμών, παματίΟεμεν 
και τήν ήμι τέραν γνώμην περί τοϋ μικίτιιμϊου 
της ζωής.

πραγματεύθησαν το ζήτημα τής έκπο- 
ρεύσεως τού ανθρώπου καί περί, σχετι
κού ίδια ρευστού' καί τί έφθέξαντο' όμι- 
λεΐ δέ έκτεταμένως περί τοϋ μαγνητικοϋ 
μόνον ρευστού· καί ούδαμώς τήν σύ- 
στασιν αύτοϋ καθορίζει, άλλ’ούδέ καί 
τήν άπόροιαν καί κυριαρχίαν αύτοϋ, 
αφού γνωρίζομεν, δτι ή γή πολλοστημό
ριου· τού σύμπαντος χάους καί πλάνη 
τών αποτελεί, άλλ ’ ούδέ καί τήν ιδιότη
τα αύτοϋ σαφώς έξηγεϊ, άλλά καί τόν 
σκοπόν του περιορίζει, αφού πασιφανώς 
γνωστόν, δτι τό κενόν κοινόν δοχεΐον ή 
πηγή έστι πάσης κινήσεως καί δυνά
μεως καί στενοχωρεΐ αύτό μεταξύ πόλων 
αρνητικού καί θετικού, κεφαλής καί όμ
φαλοϋ,άγνοών ίσως ώς καί οί άλλοι άπο- 
φανθέντες,δτι πόλοι δέν ΰπάρχουσι πλέον 
είς ηλεκτρικά καί μαγνιιτικά ρεύματα 
άλλά. διαφορά τάσεως (potentiel) καί εί
ναι άγνοια άντικρυς είς τήν φυσικήν, ό 
μιλοΰντες περί μαγνητισμού καί ηλεκ
τρισμού νά άποφαινόμεθα ούτως.

ΟΙ καταγίναντες είς τήν φυσικήν έξή- 
γησιν τού διαμέσου, έν ω διαρέει ή άν- 
Θρωπίνει ζωή, διεπραγματεύθιισαν ήδη 
αρκετά σαφώς καί όρθώς καί έγένοντο 
μεμελετημένως αποδεκτά τά τό έδαφος, 
τήν ατμόσφαιραν καί τόν άνωθι ήμών 
αιθέρα καί κόσμον άπαρτίζοντα στοιχεία, 
ή δέ έπιστήμη καθώρισεν πρό πολλού 
ήδη πλέον ιί ήττον σαφώς ταύτα καί 
διετύπωσε καί διδάσκει.δτι πάντα τά δρ 
γανα ή ανόργανα σώματα ένέχουσι δύ- 
ναμιν (φυχήν) συνεκτικήν, συγκροτού
σαν τά άπαρτίζοντα τό σώμα μόρια έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς άλλην ή τόν η
λεκτρισμόν καί μαγνητισμόν, οϊτινες του
ναντίον ήλεκτρισμός καί μαγνητισμός 
μετά τοϋ θερμογόνου, όξυγόνου αζώτου 
καί ανθρακικού οξέος κτλ. διατηρούσι 
τό οώμα έν τή ζωή. Δέν είναι λοιπόν 
μυστήριον ή ζωή.ούτε ή ύυχή τής ζωής 
είναι ό ηλεκτρισμός ή ό μαγνητισμός ή 
τι άλλο καθόσον ή φυσική αρκετά σα
φώς άπέδειξεν εως τώρα τήν ιδιότητα 
έκαστου σώματος καί δή αερώδους ή 
πτητικού ρευστού' ούδείς δ ’ έτόλμιισε 
νά είπμ,δτι τό μαγνητικόν ή ιίλεκτρικόν 
ρευστόν σκέπτεται ιί νοεί ή ποιεί άλλον 
νά νοή. "Αλλως Οά αδύνατο ό άνθρωπος 
νά πλάττιι πήλινα ιί ξύλινα σώματα, νά 
τοίςπαρέχη τοιοΰτον ρευστόν, δπερ ούχί 
δυσχερές καί νά διάκεινται ταϋτα ώς ό 
άνθρωπος- έν τή ζωή.

Ποΰ λοιπόν τό μυστικόν τής ζωής; 
Οΰδαμοϋ μυστικόν έν τή γή ιί έν τή ζωή 
έγκειται Μυστικά καί μυστήρια καί μυ-
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στιιριώδη είναι τά πάντα είς τόν άνθρω
πον, δταν τά άγνοή καί αγνοεί ό άνθρω
πος παν δτι δέν είδε, δέν έμελέτησε, δέν 
ήνόησε ιί δέν έσχε τήν Οέλησιν καί τήν 
δύναμιν νά περιλάβηείς τήν περιφέρειαν 
τής πνευματικής του διοφυίαε. Όστις 
δέν γνωρίζει μαγνητισμόν, ασύρματον 
τηλέγραφον, ατμόν, κυκλοφορίαν αί'μα- 
νος, φυσικώς αγνοεί τί έστι μαγνητικόν 
ρεύμα καί πώς λειτουργεί, μεταόίβασιν 
ηλεκτρικού ρεύματος έξ αποστάσεις. κί· 
νησιν πελωρίων σκαφών καί σιδηροδρο
μικών αμαξοστοιχιών, γέννησιν καί δια- 
τήρησιν τοϋ ανθρώπου έν τή ζωή κτλ

Μυστήριον λοιπόν, όπου μελέτη, κρί- 
σις καί άντίληύις,δέν ύπάρχει

Καί διατί νά ζητήσω τό μυστήριον τής 
ζωής είς πόλους άνυπάρκτους, είς μα
γνητικόν ιί ήλεκτρικόν ρεύμα, είς τόν αι
θέρα, είς τήν αναπνοήν ή είς τόν όμφα- 
λόν, όπόταν πρό έμοϋ έχω τό σύμπαν 
λειτουργούν προαιωνίως άπροσκόπτως 
καί φυσικώς. τήν γήν απέναντι καί έν 
τώ μέσω απειραρίθμων άλλων πλανητών 
καί αστέρων, έν οίς άναμφιβόλως διαβι- 
ούσίν ώσαύτως όντα συμφώνωο ταΐς συν- 
θήκαιε τοΰ διαμέσου των καί σημειώσατε 
καλώς τούτο, διότι τό πτιινόν καί ό Ιχθύς 
είναι έπίσης ζωικά όντα καί δέν ζώσιν 
έν τώ μέσω τού άέρος καί τού ϋδατος 
μέ τάς συνθήκης τού μαγνητικοϋ ρευ
στού καί τοΰ όμφαλοϋ καί διότι όμφαλόν 
δέν έχει ό ιχθύς, ούτε ή δρνις καί όπου 
ενόργανος κόσμος ή ζωή διαρρέει καί 
διατηρείται δκί τοϋ ατμοσφαιρικού άέ
ρος. καί τήν σκέφιν, ήτις μέ φέρει 
έκτος μου είς σφαίρας πνεύματος καί Ι
δεώδους άγαθοϋ.

Η σκέύις (ίσον ό νοϋς καί ό νοϋς 
ίσον ύυχή) μοί λέγει, δτι τό έγώ μου εί 
ναι κάτι τι άλλο έκτος τοϋ όμφαλοϋ, 
τών τριχών, καί ονύχων μου- Ούόέποτε 
δέ ό άνθρωπος όσον βλάξ, ανόητος ή α
παίδευτος είναι, έφαντάσθιι, ότι οΐ όνυ
χες αί τρίχες, ό όμφαλός του, τό δέρμα 
του κτλ. άποτελοϋσιν άναπόσπαστον μέ
ρος τοϋ έγώ. Τό έγώ μου, λέγει ύφηλο 
φρόνως ό άνθρωπος, δέν είμαι ό ήδη έγώ 
δέν είναι τό σώμα μου, τό έλεεινόν καί 
χωμάτινοι·, τό συγκροτούμενον προσωρι
νής άπό ηλεκτρισμόν, μαγνητισμόν ή 
θερμογόνοι·, άλλά ό νοϋς μου, ίι φυχή 
μου, ή ίκανότης μου. ή θέλησίς μου τό 
έγώ μου αυτό είναι άλλο σώμα αερώδες, 
δπερ θά έηιζήση καί κατόπιν δκί παντός 
οιατηρούμενον καί διαίωνιζόμενον άμα 
ώς άφ ήσω τό σεσηπώς τό σαρκώδες τοϋ - 
το σώμα μου. άμα απαλλαχθώ δηλονότι
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άπό τάς σκωλικοειδεϊς ταύτας σάρκας, 
αϊτινες περιβάλλουσι τό καθαρόν έγώ 
μου. έ νόσοι ζώ είς τόν πρόσκαιρον τού
τον κόσμον.

Αύτό μάς λέγει ή λογική, ή θρησκεία, 
ό χρόνος, τό σύμπαν καί ή αρμονία τής 
φύσεως. "Αλλως τε οί μάγοι, προφήται, 
ό Χριστός, τά θαύματα, αί όπτασίαι, τά 
όνειρα, τά φαινόμενα τοϋ Υπνωτισμού, 
πνευματισμού καί τής τηλεπάθειας κτλ. 
άποδεικνύουσι τήν συνέχειαν τής ζωής. 
Αφού δέ ή ζωή άνταποδείκτως συνεχί 

ζεται μετά τόν θάνατον καί πέραν τοϋ 
τάφου, πού πλέον έγκειται τό μυστή
ριον τής ζωής ; είς τόν τρόπον τής γεν- 
νήσεως καί τής έξυφάνσεως τοϋ ίίίου ; 
Άλλά τότε εί.αι μυστήριον ή γέννιισις 
καί διαβίωσις ενός ρόδου καί μιας ρο- 
δέας,ένός κρομμύου καί μιας κρομμυέας; 
Ή σωματική ένόργανος έμφάνισις ενός 
άνθρώπου καί ενός κρομμύου έπί τής 
γής, δέν έχει τόν αύτόν λόγον; Ό άν
θρωπος καί τό κρόμμυον δέν συνεχίζον
ται έπί τής γής έπ’άπειρον ένόσω συνέ
χεται ή αόρατος πνευματική δύναμις, ή 
φυχή τοϋ άνθρώπου καί ή φυχή τοϋ 
κρομμύου ; Τώρα άν είς τόν άνθρωπον 
όνομάζεται ό νοϋς φυχή καί είναι αιώ
νια και άν είς τό κρόμμυον τό λογικόν 
ονομάζεται κολοκύνθη η μαρού
λι είναι άλλο ζήτημα. Τό ήμέτερον ζή
τημα είναι δτι άν έκτος τών γνωστών 
στοιχείων, άτινα ένυπάρχουν είς τό σώ
μα τού άνθρώπου, ύπάρχει καί ή πνευ
ματική άφθαρτος ζωή. Φρονοΰμεν δτι 
ναί, άφοϋ τό ομολογεί καί αύτή ή κρίσις 
μας, τό λογικόν, δπερ ενυπάρχει είς ά
παντα τά αύτοσυντήρητα ζώα άλλά ύπό 
άλλην μορφήν καί τύπον. ΊΙ φύσις διαι
ρεί τά αντικείμενά της είς λογικά καί ά
λογα καί τά μέν λογικά είσίν έκεϊνα είς 
τά όποια μόλις φανερωθήό κίνδυνος τής 
άφαιρέσεως τής ζωής αμύνονται καί κό
πτονται διά ταύτην, άλογα δέ έκεϊνα τά 
όποια είναι καθαρώς υλη, δέν αισθάνον
ται καί πρό τής καταστροφής καί τοΰ 
κινδύνου άναισθητοϋσιν Επομένως, 
άφοϋ καί τό μαγνητικόν ρευστόν είναι 
ούσία ούσιαστική, όπως καί ό ήλεκτρι- 
σμός, τό Οερμογόνον κτλ. έπεται δτι άνευ 
τής αισθητικής δυνάμεως τό μαγνητι
κόν ρευστόν είναι έντελώς ύλη. άναίσθιι- 
τος ούσία.

Τί λοιπόν μυστήριον τής ζωής ζητεί
τε έν τή ΰλιι ;

«I». ΙΙρίντεζης.
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Έν μιά τοΰ Απείρου χώρον γωνία, μέσω τών 
Απειροπληθών τον σύμπαντος κόσμων, εΰρη- 
ται καί ό ήμέτερος ήλιος μετά τών ίαιτοΰ πλα
νητών, ών είς εκ τών μικροτέρων τό ήμέτερον 
κατοικητήριον, στροβιλ'ζόμενον πέριξ τοϋ τρο- 
φοδότου τής ζωή: αυτόν καί περί έαυτό πιρι 
στρεφόμενον.

Τον ήλιου τέ/.νον ή μήτηρ Γή, έζ τής μεγά
λης Αρχικής ’φωτονεφέλης ώς δακτύλιος Απο- 
σπασθεΐσα, είς Αερώδη τό πρώτον καί διάπυρον 
σφαίραν κατά τους Αναλοιώτους τής μηχανικής 
νόμους μετοπλάσσεται. Ό μέγας τής Ιπιοτήμης 
παράγων, ό δαιμόνιος τόν τοϊν LapldCC, δει- 
τό; τών λογισμών χειριστής, διά τοΰ μαθημα
τικόν λογισμού τοΰτο άποδεικνίει, δ δε μέγας 
ερευνητής καί δεινός έπιστίμων Herchel τή 
παρατηρήσει προσεπικουρών τών νϋν νεφελοει
δών τήν Ανακάλυψιν έπικυροΐ.

Τούττεΰθεν ή έξέλιξις τής γής άρχεται.
Φέρε πορηκολουθήσωμεν αυτήν, ΐνα τά στά

δια τής δ.αμορφώσεα:; Ικεΐτα δι’ τον διήλθε, 
μέχρις ου κατάλληλος πρός υποδοχήν τοΰ Ανώ
τερου δργανικοΰ Ατόμου, τοΰ Ανθρώπου, κατα- 
στή, πρό ήμών Απεικονίσω μεν.

Μάζα, λοιπόν, σφαιρική, Αστρώδης καί διά
πυρος κατ’ Αρχάς, σμικρός τό πρώτον καί φω- 
τοβόλος ήλιος διαμέτρου 7G00G0 χιλιομέτρων, 
ί.στροβιλίζειο περί τήν ίλιακήν μάζαν τό ήμέτε
ρον κατοικητήριον, άπό τών ισημερινών μερών 
τοΰ όποιου μετά τινα χρόνον Απεσπάσθη ώς δα
κτύλιος διά.υρο; ό ήμέτερος δορυφόρος, ή σε
λήνη, είς σφαίραν κοί αΰτη βραδύτερου ονμπι- 
ν.νωθεϊσα. Τής ύφηλή; δ' ίκείιης θερμόιητο; 
άκρα φνές μαρτύριαν, ή ύψηλή τών εγκάτων τής 
ΐής νϋν θερμύτης, ήτις διά τών ήφαστείων 
καί τών θερμών πηγών ήμϊν Αναγγέλλεται.

Παρά τάς ύπερθέρμου; όμως ταύτας σφαίρας 
ψυχρότατου τό άπειρον διάστημα ίξικνεϊται. Ά- 
πατστως, λοιπόν, θερμότης άπό τής διάπυρου 
καί Αερώδους σφαίρας προ; τό Αχάτες διάστη
μα δκτινοβολουμίι η, Ιπίφερε κατάπτωσιν τής 
θερμοκρασίας, ής Αποτέλεσμα ή συστολή κιί 
σμίκ.ρυνσις τού όγκου τής σφαίρας ταύτης καί ή 
κατάπτωσις μεγάλου μέρους ί-λ.ών Ιν τετηκιία 
καταστήσει. Τετηκώς, λοιπόν, πυρήν ύπό πυ
κνότατου περιβλήματος παντοειδών Ατμών πε
ριβάλλεται, βραδύτερον δέ τής ψύξεως προχω- 
ροίσης, κατ’ επιφάνειαν σιερεοποιιίται, σχήμα- 

τισθείση; οΰτω τής πρωταρχικής λιθό
σφαιρας.

Ό φωτοβόλος ήλιος έσβέσθη, ή δέ λαμπρό- 
της αύτοΰ Απεκριβη μετά παρέλεισιν ολοκλή
ρων αιώνων καθ’ οϋς ύπηρήφανο; έλαμπε. Τήν 
άπειρον ταύτην αιωνιότητα δέν τολμφ ό επιστή
μων ν’ Ατενίση, διότι πρό Αδιεξόδου εύρίσκεται. 
Ό παρελθών χρόνος μυστηριώδης παραμένει, 
ό δέ νους ίλιγγια αναλ.ογιζό μένος τήν πορελθοϋ- 
οαν αιωνιότητα.

Ό λεπτότατος ούτος φλοιός πανταχοΰ ύπό τής 
εσωτερική; διαμάχης τών τετηκότων μερών ρή- 
γνυτοι, άχρ ς ού διαρκώς τής θερμοκρασίας κα- 
ταπιπτούσης παχύτερος καθίσταται περιορίζων 
τάς εσωτερικός έκρήξεις. Ή τήν πηγνυμένην δέ 
σφαίραν περιβάλλουσα Ατμόσφαιρα, δηλητηριώ
δης τά μάλ.λ.α, Ανθρακικού οξέος και μεταλλι- 
λών Ατμών έμπλεως, πυκνοτάτη κοί διάπυρος 
τό πρώτον Αναφαίνεται. Καί έν τούτη δέ ψύ
ξεως ένεκα οί διάφοροι άιμοίτών μετάλλων σνμ- 
πηκνούμενοι καταπίπτοοσι πρός τήν λιθόσφαι
ραν. Δ.άπυροι, λοιπόν. βροχαί άνωθεν κοί 
έκρήξεις τής τετηκυΐας ύλης κάτωθεν ήτο ή μό
νη αρμονία τής φύσεως έν τή περιόδω ταύτη τής 
γενικής τών φυσικών στοιχείων διαμάχης.

Άλλ’ ή ψΰξις προχωρεί καί ήδη μετά πα- 
ρέλευσιν μακροΰ χρόνου ή θερμοκρασία εύρί
σκεται περί τούς 10(Ρ, οτε καί αί πρώτοι ουμ- 
πηκνώσεις τών υδρατμών λαμβάνουσι χιόραν, 
μέχρις ού τή; θερμοκρασίας έτι μάλλον κατελ- 
θούσης ίίπαντες ο': έν τή Ατμόσφαιρα υδρατμοί 
κατέπεσαν σχηματίσαντες περί τήν λιθόσφαιραν 
διάπυρον καί Ατέρμονα ωκεανόν, τήν ύδρό- 
σφαιραν, ής τό πάχος κατά τό»1 Laplace 
4800 μέτροτν ή’Ο.

Τούνιεΰθεν νέα περίοδος ένεργείας τών δύο 
μεγαλειτέρων φυσικών παραγόντω, τοϋ ύδα
τος καί τοΰ πυράς άρχεται. Άπασα ή μετέπει- 
τα διάπλ.ασις τοΰ ήμετέρον πλανήτου είνε Απο
τέλεσμα τής ένεργεία; τών δύο τούτων δινά- 
μεων έντή παρελεύσει τοΰ πανδαμάτορος χρόνου.

Ό σκωριώδης καί διάπυρος χιτών, ό τό τε- 
τηκος καί διάπυρον κέντρον περ·βάλλων, καλύ- 
πτειαι τή ένεργεία, πρώτον μέν τής χημικής βρα- 
δεύτερον δέ τής μηχανικής τοΰ παμμιγίστου ώ- 
κιανοΰ δυνάμεως, υπό τών πρώτων ύδατογενών 
πετραιμάτων, τών μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων, 
μαρμάρων κλπ., ών ή παχύιης πολλάκις τας

10000 μέτρων ύπερέβαινε. “Ηρξανιο δ’ ένταϋ- 
θα κατά καιρούς ποΰ καί που ύπέρ τήν έπιφά- 
νειαν τών ύδάτων ν’ άναφαίνωνιαι ξηρά; μέρη, 
άτινα Ισχυρά! έσωθεν έκρήξεις κατεκερμάιιζον, 
ΐνα Αλλαχού άλλα σχηματισθώσι. Συνηζήσεις 
καί ρυτιδώσεις άφ’ ένός, εξάρσεις δ’ Αφ' ετέρου 
τοϋ στερεοποιηθέντος φλοιού έδιδον έδαφος είς 
τήν μηχανικήν τοϋ ΰδατος ένέργειαν, δπερ οΰτω 
καταθριπτον τ’ αναφαινόμενα μέρη άλλα Αλλα
χού κατέστρωνε πετρώματα.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ούδέν ίχνος δργα- 
νικοΰ οντο; ύφίστατα·, δ.ότι ούδέν δργανικόν 
δν ήδύνατο ύπό τοιαύτας συνθήκας νά ζήση.Ούτε 
τό κελάρισμα τών ρυάκων μέσ.μ τών πρασίνων 
κοιλάδων τέρπε', ούτε ό παφλασμός τών κυμά
των τής Αμμώδους παραλίας εύχαριστεΐ. Τής 
άηδόνος τό ασμα ελλείπει, υ τοΰ λέοντος φοβε
ρός μυκηθμός Αγνοείται. Αί ήλιοκαί Ακτίνες 
ύπό τής πυκνοτάτη; παρεμποδίζονται Ατμοσφαί - 
ρας, ή; μόνη ώραιότης άστραπαι παμμέγισται 
πρός τα; έν τή λιθόσφαιρα έκρήξεις συνογωνι- 
ζόμεναι καί ισχυρότατοι άνεμοι. Ποΰ, λοιπόν 
τό οργανικόν δντήν Απαιτουμένην λαμπρόν αρ
μονίαν θά εύρισκε, ή πώς θά έπάλαιε κατά 
συμπάιτων τών διαμοχομένων στοιχ-ίων ;

Κατά τήν μεγάλην ταύτην περίοδον, ήτ ς ένε
κα τή; έλλείψεω; ζωής, ’Λ ζωικός αιών κα
λείται, άπασα ή ήμειέρα πατρίς, ΐνα έν ταύτη 
μόνον περιοριοθώ, άπειέλει τόν βυθόν τής θα
λάσση; ε’ς δν εσχ_ηματίσθησαν οί μαρμαρυγιακοί 
σχιστόλιθοι καί τά μάρμαρα, άιινα έχρησίμιυσαν 
ώς βάσεις είς τά μετέπειτα σχηματιοθέντα ορη.

Τή μετέπειτα τών αιώνων παρελεύσει τής 
ψύξεως προχωρούσης καθαρίζετα’ βαθμηδόν ή 
Ατμόσφαιρα καί αί πρώιαι ήλιακάί Ακτίνες δα- 
σχίσασαι αυτήν έπί τής Ανωμαλοτάτης τοΰ πλα
νήτου έπιφανείας Απηύγασαν. Ίο ζιοογόνον φώς 
Ανεφάνη, ή πρώτη ζωή ήρχισεν ! Τό δέ ΰδωρ 
υποδέχεται τους πρώτους Ατελεοτάτου; οργανι
σμούς τής έπιστήμης άχρι τοΰ νΰν σιγώοης περί 
τοϋ τρόπου τής γενέσεωςτής πρωταρχικής ζωή;.

’.-Ι.-τό τοϋ σημείου δμω; τούτου ή έπιστήμη 
καταλοίπουσα τό Αβέβαιου τής έρεύνης έδαφος 
τό έκ τών πλαγίων έρευνόμινον εις θετικόν 
πεδίον έρεύνης εισέρχεται έχουσα άριστον οιι·ε- 
πίκουρον αύτήν τήν Γήν. ΊΙ Γή αυτή αΰτη 
γράγη τήν ιστορίαν τη; έν βιβλία) ούιινος τα 
μέν φύλλα, ώς <5 ήμέτερος καθηγηγή; κ. Μου- 
τοόπουλος λέγει, είνε τά διάφορα πετρώματα, 
γράμματα δέ τά έν αυτοί; άπολιθο'ιματα τών 
ζησάιτων οργανισμών. Κιβδιλίαι, λέγε·, δ σεβ. 
Καθηγητής, ούδέποτε άπαντώσιν έν τιΐ) άνο- 
θεύτφ τής Φ>ύσεως βιβλίιο. Τό σύγγραμμα, λοι
πόν, είνε πλήρες ! Άναδιφύσωμεν αύιό.

Εν τή όμσιοθέρμα) ταύτη σραίρα έν ή κλι ■ 
ματολ.ογικαί διάφορά! άγνοΰι-ται είσέτι, διάφορο: 
τήν φύσιν, Ανομοιότατοι δέ τοΐς νΰν ύπάρχουσιν, 

οργανισμοί εμφανίζονται. Ό τόν Άζωικόν δια
δεχθείς Παλαιοζωικές αιών έν τή παρε- 
λεύσει τών αιώνων Ανομοιοτάτους καί Ατελείς 
Αποκαλύπτει καιά τάς διαφόρου; του έποχάς 
οργανισμούς. ’Ατελέστατα φύκη καί μικρά! πτέ- 
ριδες, μαλάκιά τινα καί οστρακόδερμα άναγγέλ- 
λουσι τήν ζωήν β θμηδόν τελειοποιουμένην, οΰ- 
νως ώστε κατά τό τέλος τοΰ αίώνος ύπερύψηλα 
φυτά Απέραντα σχηματίζοντα δάση έξ ιόν οί λι
θάνθρακες έναποθηκεύθησαν, υποτυπώδεις σαΰ 
ραι καί καρχαρίαι παράδοξοι, τα Ανώτερα τών 
τών τότε ζώντων οργανισμών, συμπληροΰσι τήν 
δημιουργίαν. Σιγή, λοιπόν, τοϋ ό,γανικοΰ κό
σμου είνε ή φταική καλλονή, Αντιπροσωπευόμε
νη μόνον ύπό τοΰ κρότου τής διαοχίσεως τών 
ύδάιων ύπό τών καρχαριών.

Κατά τόν αιώνα τούτον ή φίλη πατρίς, ή Ελ
λάς ειχεν Ανεξέλθει τών ύδάιαιν πτνχώδη σχη~ 
ματίσαοα χώραν έν ή συνεπώς έλλείψει τών ύ
δάτων ούδέν πέτρωμα παλαιοζωικού αίώνος ά- 
ρευρίσκεται.

Δέν έπέπρωπο δμω; ή σιγή αΰιη έπ' άπειρον 
νά διαρκέση, διότι ή φύσις τούς ύμνωδούς τη; 
αναζητεί. Προοδεύει εις τήν παραγεογήν της, έ- 
λαττοΐ τάς έσωτερικάς έιεργείας καί φέρει είς 
φώς κατά τόν μετέπειτα Μεσοζωικόν αιώ
να έντομα καί ψυχάς έπί τών δένδρων βομβοΰν- 
τα, παραδυξότατα δέ κα! τελειότατα παμμεγέθη 
ερπετά, ’Ιγουανόδόντας 10 μ. μήκους, Άτλαντο- 
σαύρους 30 μ. μήκους και πλείσθ ί'ιερα τόν 
θαυμαρμόν διεγείροιτα. Τά πρώτα πτηνά σαυ
ροειδή τήν μορφήν έχοντα καί τάς δύο μεγάλα; 
συνομοταξίας ένοΰνια νΰν Αναφαίνοιται. ’Οδόν- 
τόρνεις δέ, πτηνά μετ’ οδόντων, και ίσχυόρνεις 
Αντιπαράκεινται πρός τού; μεγάλους Βροντοσαύ- 
ρους, οΐτινες τόν τρόμον έμπνέοισ:.

Κατά τόν αιώνα τούτον ή ήμετέρα πατρίς Α
γνοεί τήν ποιητικήν τών θαλασσών αύτής διάτα- 
ξ<ν. Κόλποι, λιμένες καί παράλια δέν Αναφαί
νονται, ξηρά δέ έκτεταμέιη. δπου νΰν τό Αί- 
γαίον πέλαγος, ένοΰται μετά τής 'Ασίας αποτε
λούσα τήν Έλληνοασιατικήν ήπειρον κατά τήν 
λεγομέιην κρητιδικήν περίοδον. "Απασα ή νΰν 
Ελλάς κατέστη έκ νέου βυθός θαλάσσης, δπου 
κατεκρημνήσθησαν τά πετρώματα, άτινα τόν 
Παρνασσόν και τόν Πάρνηθα τόν Κιθαιρώνα καί 
λοιπά ορη άποτελ.οϋσιν, έπικαθήσαντα επί τών 
προηγουμένων μαρμάρων.

Καί ήδη αί πρώται Ακτίνες τοϋ Καινό ζ ωϊ- 
κ ο ΰ λεγομένου αίώνος, καθ ' δν ή μεγάλη θά 
συντελεσθή πρόοδος, ήρξαντο ύποφώσκουσαι. Ή 
θερμοκρασία τοϋ πλανήτου παύει ούοα ή αύτή 
Απ’ άκρου είς άκρον αύτοΰ, κλιματολογικαι δέ 
διάφορά! άρχονται εκδηλούμεναι, αΐτινε; βαθμη
δόν τελειοποιούμενοι είς τί,ν τελειυποίησιν τοΰ 
οργανικού κόσμου τά μίλλα συντείνουσι. Τά 
πρώτα Ατελή θηλαστικά Αναφαίνονται, Άνο- 
πλοθήρ-α δέ καί ΙΙαλαιοθήρια, παράδοξοι έτι
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μορφαί, μέσο) τών λιμνών καί ποταμών, μέσω 
τών πεύκων και κνπαρίσσων, τής πλατάνου καί 
τής δρυός, φυτών έπικρατούντων πλέον, ένδιαι- 
τώνται. Άντιλόπαι καί Νυκτερίδες, Ρινοκέρωτες 
καί Μαχαιρόδοντες, Δεινοθήρια καί άλλα γιγαν- 
τιαία θηλαστικά Αναμιγνϋουοι τάς ποικίλος αύτών 
φωνάς Αποτελούσας τήν μόνην έξύμνησιν τής τε
λειοποιούμενης φύσεως.

' Ιί τελειοποίησες τοΰ δργανικοϋ κόσμου Ακα
τάσχετος πλέον φέρει είς φώς ελέφαντας και 
άρκτους, τόν εύγενή ίππον και τήν ώραίαν ελα 
η ον. ΊΙ φύσις θάλλει, ποικιλλεία δε μορφών 
ζα'ιων εύγενών μετά τοϋ ωραίου τών πτηνών 
πτερώματος το έργον τής δημιουργίας έξωροΐ- 
ζει. Ρήγματα παντοειδή διαφόρους σχηματίζουσι 
ζηράς, τδ δέ τοΰ Ιίοοειδώνος βασιλέων έδώ μέν 
περιορίζεται, έκεϊ δέ έπεκιείνεται.

Κατά τδν αιώνα τούτον ή Ελλάς ήρξατο βαθ
μηδόν έκ τοΰ βυθού τής θαλάσσης ν' Αναδύη- 
ται, ώς νησίδες δέ τδ πρώτον ή Άκρόπολις καί 
ό Αυκαβητός, δ Τμητός κα! ο ΓΙάρνης έξε- 
χουσι. Μεγάλοι λίμναι καταλομβάνουσι τάς 
έκτάσεις, οπού ΐ’ΰκ ή Αάρισσα, τδ ΙΙικέρμιον 
καί ή Μεγαλούπολις ευρίακονιαι "Αφθονος βλά- 
στησις, ής μαρτύρων τά γεανθρακοφύρα τής 
Κύμης στρώματα έπέτρεπε τδν βίον ρινοκερά- 
τωτ·, 'ιππαρίων, τοΰ παρά τδ Πεντελιτδν εόρε- 
θέντος Μ ε σ ο π ι θ ή κ ον καί άλλων ζώοιν ιόν 
τά Απολιθώματα εις τδ ου μακράν τών ’Αθη
νών ΙΙικέρμιον αφθονότατα κατετέθησαν. Δεν 
πρέπει δ ' ενταύθα νά παραλείφω περίεργον γεω
λογικόν γεγονώς, τήν Απότομον κατάπτωση· τής 
θερμοκρασίας καί τήν έμφάνιοτντών παγετώνων 
το αΓιιιν τοΰ όποιου δέν καθωρϊσθη είσέτι υπδ 
τής έπιστήμης. Έκεϊ όπου σήμερον ακμάζει τδ 
Λονδίνου, ή Βόρειος Γερμάνιο, ή 'Ολλανδία καί 
ή Δυτική Ρωσοία μέχρι τοΰ Κύβου τά Καρπά
θια καί Πυρηναία δέν έβλεπέ τις εί μή Απ' ά
κρου είς άκρον λευκήν σινδόνα τδ παν περιβάλ- 
λουσαν ώς νΰν τάς πολικός χώρας, Πολλά τών 
ζώων μεταναστεύουσιν έν ώ άλλα εύρίσκουσι 
τδν θάνατον υπδ τους κατεφυγ μένους τοΰ ί·δα 
τος όγκους.

Άλλ’ ή φιλόστοργος Φύσις μεριμνώσα διά 
τδν μετίπειτα άνθρωπον Αποσύρει τους πάγε 
τώνας ώοεί μετανοούσα διά τήν τοιαύτην αύτών 
έμφάνιοιν καί διανέμει καταλλήλως τήν θερμό 
κρασίαν. ΊΙ πρόοδος προχωρεί. ΊΙ φύσις τα
κτοποιείται καί εξωραΐζεται καί τά κλίματα τον 
οριστικόν αύτών χαρακτήρα λαμβάνουσιν. Αί λή- 
εοσα ή Ατμόσφαιρα τάς ώςοιοτάτας έκτάσεις τών 
όπαισδήποιε μονιμοποιηθέντων ήπείρων περι
βάλλει. ίν ώ γαληνιαία ή θάλασσα έπί τών πα
ραλίων τδν παφλασμόν τών κυμάτων της δια
σκορπίζει. Τδ ώραϊον τής Αηδόνος άσμα ακούε
ται μέσιο τών χαραδρών Αντηχούν, έν ώ ρυά
κια καί ποταμοί τδν έξωραϊσμυν συμπληροΰοι. 
Φαιδρά ή φύσις σφρίγα άεννάα)ς τελειοποιούμε

νη καί εν μόνον φαίνεται ποθούσα, ίν μόνον 
Αναζητούσα, τον Αληθή -αύτής ύμνωδόν, τδν αιώ
νιον θαυμαστήν, νήν έπισφράγιοιν τής τελειότη
τάς της τδν "Ανθρωπον! Τά πάντα πρδς 
μεγαλοπρεπεστέραν υποδοχήν αύτοΰ εχει ήδη ε- 
τοιμάση. λαμπρόν ουρανόν, γαληνιαίαν θάλασ
σαν. τοπεΐα μαγευτικά, ζώα ποικίλα πρδς ίξυ- 
πηρέτησιν αύτοΰ, μετάλλων αποθήκας καί δια
φόρων ανθράκων Απεράντους έκτάσεις-

Καί ό άνθρωπος, τδ τελειότεροι· τοϋ πανσό 
φου δημηουργοΰ πλάσμα Ανεφάνη κατά τήν τε
ταρτογενή λεγομένην τοϋ προ ήμών καινοζωϊκοΰ 
αίώνος, κληθείς μέσω τοΰ παγκάλου περιβάλ
λοντος, ϊνα Ανευρη τήν άρχήν αύτοΰ, ϊνα τον 
δηιιιουργόν έξυμνήση.

Έν Αγρια οπωσδήποτε έν αρχή καταστάσει 
Αμύνεται κατά τών περιστοιχονντων θηρίων διά 
τών λίθων, λιθίνας δ οικήσεις έντος τών βρά
χων Απεργάζεται. ’Εφευρίσκει είτα τον Ορείχαλ
κον καί βαθμηδόν εκπολιτίζεται, τδν σίδηρον δ’ 
είτα ανευρίσκων ώς μόνον μέσον άχρι τον νΰν 
αυτόν παραλαμβάνει καί γοργή) τώ βήματι πρδς 
τήν τελικήν πρόοδον φέρεται.

Άφίνοντες αυτόν νά διανύση ιό μικρόν σχε
τικώς τής ιστορίας διάστημα συναντώμεθα πά
λιν μετ’ αύτοΰ κατά τούς τελευταίους τούιονς 
χρόνους έν τώ ίπιοτημονικώ αύτοΰ δργασμώ.

Ό άνθρωπος τελευταίος έν τή φύσει Αναφα
νείς, τδ πνεύμα, Ακτίνα τοΰ Ανεσπέριυ φωτός, 
έν ίαυτώ εχων, έρευνα τήν ι/ύσιν έρωτών καί 
δισπυνθανόμενος αυτήν τά κατ' αυτήν. Καί είς 
τάς καταλλήλους αύτοΰ έρωτήοεις ουδόλως ή φι
λόστοργος μήτηρ υστερεί, σαφεστάτας αντώ τάς 
Απαντήσεις διατυποΰσα. Είσίδυσε είς τά βάθη 
τής γής καί Απεκάλυφε τήν ιστορίαν αυτής. Εί
δε ζώα ζήσαντα καί έιταφιαοθέιτα, είδε κα- 
ταοτροφάς γενομένας, διέγιωσε τάς πριότας Αρ- 
χάς καί Ανεγνώρσε τό έοωτερικδν τής γής. Μή 
Αρκούμενος δμως είς τοΰτο, τδ βλέμμα πρδς 
τδν ουρανόν στρέφει καί τό άοτρον έρευνα. Α
νακαλύπτει τήν πλειονότητα τών ηλιακών συστη
μάτων, καί έτι μάλλον π ροχωρών σύρει τον πυ
κνόν τοΰ μυστηρίου πέπλον καί τά Αοτρικά ά- 
ποκαλτ'πτει συστήματα. Βλέπει κόσμους έν τή 
γεννήσει αυτών καί παρίοταται μάρτυς τής κα
ταστροφή; άλλων τοιούτων.Τδ παν έν τή φύσει 
κινείται είνε τό ουμπτρασμα αύτοΰ, έν ώμυοτη- 
ριωδέστερον περιβάλλον έρεννης αύιώ πρόκειται.

Jtv Αποκάμει δμως. Θοραλέως τά όργανα 
τής έρεννης τον τελειοποιεί καί γιγαντιαίοις άλ- 
μασι μέσιο τοϋ σκοτεινού καί μυστηρια.δεσιέ- 
ρου περιβάλλοττος χωρεϊ. II έπιστήμη είνε ά 
πείρος, τι,ν άπειρον ζιμοΰσα ΆλήθειανΙ Μετα
δίδει τά πορίσματα τής έιεργείας της Από γε
νεάν εις γενεάν πεποιθεία έπι τοϊς μεταγενε - 
σιέροις, ότι τήν ερευνάν εύστόχαις θά συνεχίσω 
σιν,δπερ έλπίοωμεν.

βρ. S. Βλησίδης Τελεώ'/. τών Φ. Ε.
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t Συνέχτια)
δω;τ.άτι:ν, καί έγνώ- 

πρ5σεκάλεσαν εις

’·»

φοράν, οτι τήν μέν ήμέραν ολον έκεϊνον τό πλή
θος εργάζεται καί βιοπαλαίει, ένφ τήν νύκτα 
έννοεΐ νά διασκέδαση καί εύφρανΟή.

Τήν έπαύριον τής άφίξεώς μου είς Ροστόβιον 
ήρχισα νά επισκέπτομαι τούς συνδρομητής τής 
«Φύσεως» ποιήσας έναρξιν άπό τοϋ κ. Ίωάννου 
Καλουτά, σιτεμπόρου, οστις τυγχάνει καί πα
τριώτης μου. Εύρον δ’αύτόν είς τά γραφεία του, 
καταγινόμενον. Είναι εύγενέστατος, πεπειραμέ
νος καί τοϋ κόσμου άνήρ, πρό χρόνου δέ πολλοΰ 
έγκατεστημένος είς τήν Ρωσσίαν, άπέκτησεν 
άξιόλογο» εμπορικήν θέσιν καί άξίαν εύφημον 
Τόν ήρώτησα περί τών ομογενών έν Ροστοβίω 
καί άφού ειπομεν άρκετά καί μοί συνέστησεν 
είτα καί τήν άξιόλογον καί συμπαθή Κυρίαν 
του, πολωνίδα τό γένος,ήτις έπαιζε κλειδοκύμ-. 
βαλον είς τό παρακείμενον δωμάτιον, καί έγνώ- 
ριζε καί τήν γερμανικήν μέ προσεκάλεσαν εις 
γεύμα τήν επιούσαν καί άποχαιρετίσας μετέβην 
εις έπίσκεψίν τοϋ κ. "ΟΟωνος Κορφιάτου, λαμ
πρού καί φιλογενεστάτου άνδρός, ύφ' όλας τάς 
έπόψεις. Είργάζετο μετά τινων είς σ'.τηρεμπορι- 
κάς έργασίας καί μόλιςσυνεστήΟηνηύχαριστήΟη 
καί άφήκε προσκαίρως αύτάς, όπως συνομιλή- 
σωμεν Έχει ώραΐα γραφεία, ώς καί τήν κα
τοικίαν του είς τήν κεντρικωτέραν θέσιν τής πό
λεως και μέ ώραίαν έπίσης έπίπλωσιν καί άςιο- 
λόγους εύγενεστάτους ύπαλλήλους Ό κ Κορ 
φιάτης άγαπά πολύ τά καλά έργα, τήν πρόο 
δον, τήν φιλοκαλίαν κα τήν ειλικρίνειαν, εισχω
ρείτε δέ είς τήν καρδίαν του. όταν τώ όμιλεϊ- 
τε περί αύτών. ΗΰχαριστήΟην δέ πολύ διά 
ζωηρόν πατριωτισμόν του καί ένώ συνωμιλοϋμεν 
περί σχετικών ζητημάτων, οί οφθαλμοί του σχε
δόν έδάκουον καί είς το πρόσωπον του άπεικονί- 
ζετο ή συγκίνησις καί ό άδολος πατριωτισμός ! 
'Επειδή όμως είχε πολ,λάς έργασίας. τόν άπε- 
χαιρέτησα. ύποσχεΟείς όπως έπανέλΟω την έπ- 
οΰσαν νά πίωμεν τόνκ.αφέν όμοϋ Μεθ’ομετέβην 
είς έπίσκεψίν τοϋ κ. Χαραλ. Πασχαλη,ον συνήν- 
τησα είσερχόμενον έπίσης εις τό γραφεϊον του-

— Σάς είδον έξω. μοί λέγει καί ήνόησα, ότι 
έρχεσΟε έξ 'Ελλάδος.

— Δέν ήπατήθητε,τώ λέγω καί είμαι ό διευ
θυντής τής «Φύσεως».

— Καλώς όρίσατε, άλλά νομίζω είναι ή πρώτη 
φορά, όπου έρχεσθε εδώ.

— Δέν ήπατήΟητε ούτε τώρα.
— Βλέπετε, μαντεύω καί Οά ήλθατε νά ίδήτε 

τούς παλαιούς συνδρομητάς σας, άλλ’ έγ<·> νο- 
ίζω, δέν οφείλω πολλά έτη.

— ’Εδώ άπατασΟε. πέντε ε”τη. εϊς Ταϊγζ- 
νιον καί ήδη έδώ.

— Νά έρωτήσω τήν Κυρίαν μου.
— Σάς θέτω είς κόπον.
— Όχι, είναι μέσα, έδώ. έναντι ή κατοι

κία μου. Μίαν στιγμήν.
(φωνή έκ τών ένδων)

Τό Γοστόβ'.ον άπό τοϋ Ταιγανίου άπέχςι 
δίωρον περίπου καί είνε πόλις πολυκύμαντος 
καί πολυσήμαντος μέ 129 χ'.λ'.άδκς κατοίκους, 
μέ έκτεταμένον έμπόριον, ιδίως σιτηρών καί μέ 
κίνησιν μεγάλην Είναι δμ ς καί πόλις ωραία 
μέ σημαντικκς οικοδομάς, ώραΐα δημόσια κτί
ρια, πολλά σχολεία, κήπους, θέατρα καί παμ- 
πολλα αξιόλογα κέντρα

Ενταύθα παρέμε'.να άρκετάς ημέρας, διότι 
καί δ τόπος μοί ήοεσκε καί πολλοί καί σημαί
νοντος ομογενείς μας ύπάρχουσιν Άφοϋ δέ ένεκα - 
τέστην είς ώραίον μέγα ξενοδοχεϊον, έπί τή; 
κεντρικωτέρας καί έμπορικωτέρας όδοϋ τής πό- 
λεως, καταλληλότατον ιδία διά τούς πρωτοπεί
ρους ξένους καί περιειργάσΟην τά κυριώτερα 
μέρη αύτής, καταφωτίστου καί έστολ σμένης 
ύπό ποικίλλων ειδών,φώτων καί λαμπτήρων καί 
περίεργαζομένης πανταχόσε ύπό μυριάδων περι
πατητών άμφοτέρων τών φύλων καί έν ταΐς ό- 
δοίς καί τοϊς δημοσίοις κήποις. άπεσύρΟην περί 
τό μεσονύκτιον νά κοιμηθώ, ευχαριστημένος 
τουλάχιστον, οτι εύρίσκομαι εϊς πόλιν μεγάλην 
ώραίαν καί ευτυχή

Καθόσον ευτυχίαν έΟεώρησα την άπεριόρι- 
στον περιπατητικήν κίνησιν κόσμου πολλοΰ, ά- 
μερίμνου καί ευχαριστημένου, έν τοιαύτη ωραία 
μεγαλουπύλει.

Τό Ροστόβιον κεϊται έπί τής άριστερας όχθης 
όαωνύμου ποταμού καί φαίνεται έκ πρώτης ά- 
κομη οψεως ότι είναι πλούσια πόλις καί ευτυ
χής κα δέν άπατάτκίτις, όταν μετ’ όλίγον έν 
αύτή συγχροτισΟή ΊΙ κίνησις έν τοΐς διάφο
ροι; καταστήμασιν είναι το πρώτιστον σημειον 
ευημερίας μιας πόλεως καί όταν βλέπετε τό 
πλήθος νά. έπισκέπτηται καί δή σωρηδόν ταϋτα, 
μήν άμφιβαλλετε, οτι ό τόπος αύτσς έχει πολύ 
χρήμα Παντού δέ άπό πρωίας μέχρι έσπέρας τό 
πάν έκεϊ κινείται, εργάζεται, περιφέρεται, δια
σκεδάζει καί έξαντλεΐται. ινα τήν επαύριον έ- 
παναρχίση τήν ιδίαν κίνησιν, τήν ιδίαν ζωήν.

Αλλά καί τήν νύκτα ή αύτή κίνησις καί ή 
αύτή ζωή παρατηρεϊται, άλλά μέ τήν δια

ο;
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— Έχει δίκαιον ό Κύριος Πρίντεζης.
— Τώρα μάλιστα. Και δίδει εντολήν είς τον 

ταμ.ίαν νά πληρώση.
— Καί πώς σάς φαίνεται το Ροστόβιον; κύ

ριε Πρίντεζη;
— Ώραΐον 'καί τακτικόν είς τάς πληρωμάς 

του, άν κρίνω έξ ίσων άπό χθες βλέπω. Άλλά 
μέ έλύπησε, κύριε Πασχάλη, ή χ οεωκοπία τοϋ 
μεγάλου ελληνικού οίκου Β...

—Μή σας λυπεί, άνεμένετο, φίλε μου, άφοΰ 
δέν έκρατοΰντο καλώς τά ηνία. Άλλά καί ημάς 
λυπεί τοΰτο περισσότερον, διότι άκρ ιβώς δίδε
ται άφορμή πολλά καΟ ’ ήμών νά λέγουν οί έδώ 
συμπολΐται μας ρώσσοι.

— Δέν πρέπει έκ τούτου νά υποτιμιέται ή 
ελληνική πίστις καί άξια.

— Κ' έν τούτοις έν κρούσμα τοιοΰτον άρκεΐνά 
μάς άδικήση δλους.

Άφοΰ εϊπομεν άρκετώ, μετέβην εις τό φα- 
γητόν καί περί τήν 3ην μ μ. έζήτησα τό 
γραφεΐον τοϋ κ. Δούσμανη συνδρομητοϋ έπίσης 
τής «Φύσεως». Δεν ήργησα νά τό εϋρω. Εύρί
σκεται είς παρακειμένην οδόν, έν ώραΐα μεγάλη 
οικία, οπού καί ή κατοικία του

Άνήλθον ευπρεπή κλίμακα καί μόλις κρού- 
σας τήν πρώτην παοουσιασθεΐσαν μοι μεγάλην 
Ούραν, εισέρχομαι είς διάδρομον οπού έναντι με
γάλη αίθουσα καί τεσσαρακοντούτις γυνή έντός, 
δεξιόθεν μου δέ γραφεΐον πολυτελές, ένθα ηλι
κιωμένος τις κύριος έστραμένος άντιθέτως έμοϋ, 
έφώναζε χειρονομών ώς νά έπέπλητέ τινα ζωη- 
ρώς. Δυσκολευτείς ίστάμην άπορών, δτε άπο- 
φασίσας νά διακόψω τήν παθητικήν θέσιν μου 
εισέρχομαι έντός.

Στρέφεται τότε καί μέ παρατηρεί όργίλως.
— Διάβολε! είπα κατ’ έμαυτόν, μήπως ξε- 

θυμάνει έπάνω μου;
—Κύριε, πώς. τί; ποιος είσαι; τί άγαπάς;
— Πρίντεζης, τώ λέγω άμέσως, έξ Αθηνών, 

διευθυντής τής «Φύσεως».
— Τί; πώς; τί «Φύσεως» καί ξέ «Φύσεως», 

έγώ, δέν ξεύρω τίποτε άπ’ αύτά, ξεφορτώσουμε 
μέ τή «Φύσι» σου.

— Μά δέν ήλθα νά σάς φορτώσω τίποτε. 
Άλλά τουναντίον νά σάς έλαφρύνω, κύριε Δού
σμανη, ησυχάσατε, σάς παρακαλώ, καί άκού- 
σατε πρός στιγμήν

—Τί παρακαλεΐς καί παρακαλεΐς, άδελφέ. 
άφησε με ήσυχον, δέν έχω τίποτε ν’ άκούσω, 
ούτε σέ γνωρίζω. Πήγαινε στό καλό.

— Μά σάς είπον είμαι έξ Αθηνών ό διευθυν
τής τής «Φύσεωςο μέ γνωρίζετε πολύ καλά 
καί κάμνετε πώς δέν μέ γνωρίζετε, εϊμεθα καί 
πατριώται, νομίζω.

— Τί λές άδελφέ, έγώ δέν τ’ ακούω αύτά 
και σήμερον είμαι συγχισμένος μέ τόν ύπάλ- 
ληλον μου κι' όλον τόν κόσμον καί μοΰ φορτώ
θηκες καί σύ. Ξέρεις... μά...

—Λί; τί ξεύρω, μά, μήπως εχεις όρεξι νά 
δείρης κανένα;

Είσελθούσης δέ έν τώ άμα τής καλλίστης 
συζύγου του.

— Καλέ τί κάμνεις; Παναγή, τώ λέγει, δέν 
τόν γνωρίζεις, θά τά γράψη δσα τοϋ λέγεις !

— Τί; τί; ποΰ Οά τά γράψη;
— Είς τήν «Φύσιν».
— Ποιαν φύσιν, έγώ δέν τήν γνωρίζω. Σάς 

βεβαιώ, κύριε Πρίντεζη, δέν τήν γνωρίζω, δέν 
τήν λαμ.βάνω.

— Τήν λαμβάνω έγώ καί τήν διαβάζω, είναι 
τό ώοαιότερον περιοδικόν, Παναγή, τώ λέγει. 

’Εσύ μέ τάς άσχολίας σου δέν έχεις καιρόν νά 
καταγίνεσαι είς αύτά.

— Αί, καλά, νά μέ συγχωρεΐτε τότε καί 
τώρα τί άλλο θέλετε άπό έμέ;

— Νά πληρώσης όπου όφείλομεν σύνδρομά;.
— Πόσα είναι;
— Σαράντα φράγκα, δύο έτη.
— Εύχαρίστως, ιδού κ, Πρίντεζη.
— Μοΰ άρέσουν πολύ αί περιηγήσεις καϊ τά 

πνευματιστικά σας, μοΰ λέγει τότε ή Κυρία 
Δούσμανη. Τά άναγινώσκω μέ εύχαρίστησιν

— Τότε νά πάρετε καί τά προηγούμενα έτη 
νά ίδήτε έτι ώραΐα πνευματιστικά.

— Μάλιστα νά τά στείλετε, πόσα κάμνουν ;
— Τρεις χρυσόδετοι τόμοι εξήκοντα φράγκα.
— Πλήρωσε, Παναγή.
— Μά θά τά στείλετε ;
— Μην αμφιβάλλετε, άλλά νά τά άναγι- 

νώσκετε καί σεις, κ. Δούσμα-η, δέν Οά φωνά
ζετε πλέον, ούτε θά συγχίζεσθε. Ό πνευματι
σμός όφελεΐ πολύ. Είναι εύαγγέλιον.

— Καλέ τί λές, ξεύρεις οτι τά καταφέρνεις 
ώραΐα ; "Ερχεσαι τό βράδυ νά φάμε μαζύ, νά 
τά πούμε καλείτεοα ; άφοΰ εϊμεθα καί πατριώ
ται, έγώ άγαπώ τούς έξύπνους.

— Όπως άγαπάτε, σάς εύχαριστώ δέ διά 
τήν έκτίμησιν.
- Ναί, ναί, κ. Πρίντεζη, σάς περιμένομεν 

χωρίς άλλο τό βράδυ, προσθέτει καί ή Κυρία 
Δούσμανη. Είτα μάς έκόμισαν τέϊον καί μετ’ 
όλίγον άπήλθον, διευθυνθεΐς εϊς τό γραφεΐον τοΰ 
κ Γερασίμου Καμ.ήλου. ‘Εχει τό γραφεΐον καί 
τήν κατοικίαν του είς ώραίαν υψηλήν οικίαν, 
όπου άναβάς έ'δωκα τό έπισκεπτήριον μου είς 
την υπηρέτριαν.

Έγενόμην άμέσως δεκτός καί εισερχόμενος 
έντός κομψοπρεποΰς καί άξιοπρεποΰς γραφείου, 
εύρίσκομαι πρό ύψηλοϋ πολιοϋ μετά σεβαστής 
γενειάδος Κυρίου, χαριέντος ύπομειδιώντος καϊ 
νέου τίνος καθ’ όλα τής εποχής, εύγενοΰς καί 
καλοενδεδημένου.

«Θά με γνωρίζη, είπα κατ’ έμαυτόν».
— 'Ορίστε, καθήσατε, μοί λέγει άμέσως ό 

ηλικιωμένος ό Κύριος είναι υίός μ.ου, παίρν.-τε 
τσάι, γλύκισμα ή καφέ ; Ξεύρετε εχομεν άπ’

δλα, β τι προτιμάτε, έλευθερως νά τό είπήτε, 

κ. Πρίντεζη.
«Θά μέ γνωρίζη καλά, είπον καί πάλιν κατ’ 

έμαυτόν καί καθήσας:
. __Ό.τι άγαπάτε, είπον καί δ,τι Οά πάρετε

καί σείς
— Ά, μήνέ.ετάζετε ημάς, τό γούστο σας, 

κ. Πρίντεζη.
— Ούτε καί σείς έμένα, άπό δλα παίρνω.
— Νά σάς φέρη καί άπό τά τρία τότε.
— Σάς παρακαλώ, τέϊον πρό ολίγου έπήρα 

είς τοΰ κ. Δούσμανη, γλύκισμα είναι βαρύ μετά 
τό φαγητόν, προτιμ.ώ ήδη ένα καφέ, άφοϋ μοί 
τόν προσφέρετε.

— Πάει καλά καί άμα κουβεντιάσωμεν, παίρ- 
νομεν καί τό γλυκό είς τήν χώνευσιν, έγώ τώρα 
θά πιω τσάϊ.

— Καλώς, κύριε Καμ.ήλε.
— Θά ήλθατε βεβαίως καί διά τήν «Φύσιν» 

ώραΐον περιοδικόν κ. Πρίντεζη καί τό συνιστώ 
είς τόν υιόν μου νά τό διαβάζη πάντοτε. Έγώ 
λείπω σχεδόν διαρκώς, τό γραφεΐον τοΰτο τό 
έκαμα διά τόν υιόν μου. ’Εμένα μοΰ άρέσει νά 
καθημαι εις τό χωρίο μου, εις την Κεφαλονιά.

— Μά νομίζω,δτι σάς έγνώρισα άλλοτε,τώ λέ
γω τότε,άναπωλών είς τήνμνήμ.ηνμου τόμέρος.

— Πόύς. δέν ενθυμείσαι, είς τό Άργοστό- 
λιον,ΰπου ήλθατε μίαν φοράν πρό έτών.

— Ά, είσθε ό κ. Καμήλος τοΰ Αργοστολιού, 
δ γενναίος, δ ζωηρός, δ φοβερός έκεϊνος κομ
ματάρχης καί πολιτικό; τής εποχής, τώρα ναί, 
σάς ένθυμοΰμαι καλώς, άλλά είναι εύτύχημα 
δπου σας συναντώ έδώ.

— Ναί, πραγμ-ατικώς, κ. Πρίντεζη, είναι ευ
τύχημα καί πολύ εύχάριστον ύστερα άπο τόσα 
έτη νά βλεπώμεθα ήδη είς τήν Ρωσσίαν. Έγώ 
είργάσθην έπί τινα έτη μέ τόν κ. Βαλλιάνον, 
άλλά μετά τό άτύχημα αύτοϋ, διοογάνωσα έρ- 
γασίαν διά τόν υιόν μου.

— Καί είσθε εύχαριστημένος ; πηγένει καλά;
— Δόξα σοι δ Θεός.......
Καί διεκόπη, ε ίσελθόντος τ#ΰ μεσίτου κ. Ίω. 

Ρούσσου,δστις τώ παρουσίασε τιμάς,διά ναύλω- 
σινένός πλοίου πρός φόρτωσιν σίτου δΓ Αγγλίαν.

Ε.ναι δέ πολύ περίεργον νά παρευρεθή τις είς 
τοιαύτας συμφωνίας, καθ’ άς δ μέν μεσίτης κα
ταστρώνει δλας τάς δυνατάς εύνοϊκάς περιστά
σεις, δ δέ ναυλωτής προσποιείται παντός είδους 
δυσκολίας καί κινδύνους. Τέλος μετά διαφόρους 
πολύπλοκους συζητήσεις έγένετο ή συμφωνία.

— Άλλά μέ τόν δρον νά γίνης καί συνδρο- 
μ.ητής είς τήν «Φύσιν», τοΰ κ. Πρίντεζη, τώ 
λέγει δ κ Καμήλος.

Ό κ. Ροΰσσος έδέχθη καί τοΰτο καί τότε 
μάς έκόμισαν τό περίφημον γλύκισμα.

— Νεραντζάκια τής πατρίδος μου, μας είπεν 
ο κ. Καμήλος. Καί ήσαν όντως ώραιότατα 

(ίπεται συνέχεια)
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Αέγουσιν. δτι ό πλούτος είνε μεγάλη καί 
σπουδαία κοινωνική δύναμις διά τής όποιας τό- 
σαι άνάγκαι θεραπεύονται καί ποικίλαι πρόοδοι 
έπιτελοϋνται. Δέν αμφισβητώ τήν γνώμην ταύ
την· τουναντίον μάλιστα, καί έγώ φρονώ, δτι 
τζ χρηματικά κεφάλαια είνε αναγκαία καί ά- 
παοαίτητοι παράγοντες τής > οινωνικής προόδου 

καί ευημερίας.
Άλλ’ ούδείς, νομίζω, υπάρχει ό άμφισβητών 

ότι ύπέρ τόν πλούτον καί πάσαν άλλην κοινω
νικήν δύναμιν άνωτέρα έν τώ κόσμο» είνε ή δύ- 

ναμις τής γυναικός.
Ή γυνή ώς σύζυγος διά τοΰ ηπίου χαρα- 

κτήρος της καταστέλλει τά πάθη τοΰ άνδρός, 
πραΰνει τήν οργήν του, μαλάσσει τήν καρδίαν 
του, είς δέ τάς εναντιότητας τοΰ βίου καθί
σταται πολύτιμος σύντροφος καί άπαραίτητος 
βοηθός.

Άλλ’ή δύναμις αύτής κατ’ εξοχήν διαλάμ
πει έν τη έκπληρώσει τών μητρικών καθηκόν
των. Έχουσα παρ’ έαυτή τά τέκνα της, δια- 
πλάττει τάς άπαλάς ψυχάς των άπό τής μι
κρά; αύτών ηλικίας, διά τε τών συμβουλών καϊ 
τοϋ παραδείγματος άπαμβλύνουσα καί κατα- 
στέλλουσα τάς πονηράς αύτών ροπάς, καλλιερ
γούσα δέ καί προάγουσα τάς άγαθάς αύτών 
τάσεις. Οΰτω δέ παρέχει είς τήν κοινωνίαν 
μέλη τίμια καί χρηστά, καί είς τήν πατρίδα 
δίδει πολίτας φιλονόμους καί γενναίους προα
σπίζοντας τ.ήν έλευθερίαν της έπϊ θυσία καϊ αύ
τής ε"τι τής ζωής των.

Τήν άλήθ ειαν ταύτην μαρτυρεί καϊ ή ίστο 
ρία καϊ βέβαιοι ή καθημερινή πείρα.

Τί «δημιούργησε τήν δύναμ.ν καϊ τό μεγα- 
λεϊον τής Ρώμης; Π χρηστότης τών γυναι
κών. Τί έπετάχυνε τήν κοινωνικήν καί πολιτ - 
κήν αύτής κατάπτωσιν ; Ή φαυλότης καϊ ή 
ακολασία τών γυναικών. Τί συνετέλεσε τά μέ
γιστα είς τήν ηθικήν ζωήν τοΰ Χριστιανισμού 
καϊ είς τόν θρίαμβον αυτού; Ή εύσέβεια καϊ 
ή άρετή τών χριστιανών γυναικών.

Καϊ τό έθνος ήμών τότε ήκμαζε καί έμε- 
γαλύνετο καϊ έθαυματούργει, δτε είχε νά έπι- 
δείξη μητέρας χριστιανάς, μητέρας άξίας τής 
μεγάλης άποστολής των. Οί τιτάνες τοϋ 21, 
οί παρασκευάσαντες τήν εθνικήν ήμ.ών άποκα- 
τάστασιν, έγαλουχήθησαν καϊ άνετράφησαν ύπό 
υ.ητέοων πιστών καί ευσεβών, άδιαλείπτως προ- 
σευχομένων καί όλοψύχως άφωσιωμένων εις τον 
Χριστόν καί τήν άγίαν θρησκείαν του.
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Σήμεριν δυστυχώς σπανίζιυσι παρ' ήρ.ΐν ;·. 
ανδρες τής εύσεβείζς καί τοΰ καθήκοντος, δα- 
κτυλοδεικτούνται θ', ευθείς κχϊ ακέραιοι χαρα
κτήρες, ίπικρατήσχντος τοΰ υλισμού, τού έγωϊ 
σμού, τού ατομισμού.

Δεν πρέπει άρά γε τοΰτο κατά τό πλεϊστον 
νά. άποδώσωμεν εΐς τήν ελλειψιν [Λητέρων,αλη
θινών, μητέρων διαπνεομένων ύπό τού ζωοποιού 
πνεύματος τής θρησκείας ;

ΊΙ αδράνεια τής Εκκλησίας καϊ ή αδιαφο
ρία τής Πολιτείας εστέρησαν τήν έλ ηνικήν οι
κογένειαν τού θείου φωτός τής θρησκείας, άφή 
σζσαι αύτήν είς τό σκότος καί προκαλέσασαι 
τόν μαρασμόν καί τήν άποσύνΟεσιν. Κατά φυ
σικήν δέ συνέπειαν ό συζικός βίος χωλαίνει καί 
ό τύπος τής χριστιανικής γυναικός, τής άξίας 
τού προορισμού τής μητρός. σχεδόν έξέλιπεν

Έκ πάντων τούτων καταφαίνεται ότι ή 
γυνή είνε μεγάλη καί ανυπολόγιστος κοινωνική 
δύναμις, είτε πρός τό άγαΟόν, είτε πρός τό κα
κόν- είνε δαίμων ή άγγελος, άπαισία φλόξ τοΰ 
ζδου ή δροσερά αύρα τοΰ έ’αρος· άγριος ανεμο
στρόβιλος ή γλυκύτατη αίθρια.

Εύτυχεΐς αί κο'.νωνίαι, αί δυνάμεναι νά έπι 
δείξωσι γυναίκας άξίας τού υψηλού προορισμού 
των καϊ τής μεγάλης άποστολής των.

ΆΟαν. Δ. ΙΙάλλικ;

• ·

Δ Κ ΠΔΠΔΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ί? Ο ΙΟΝ

Έκεΐ εί; βράχον έρημον έφύτρωσεν έν ίον" 
Κάτω τοΰ βράχου λυσσωδώς τ'ο κϋμχ σπγ, αφρίζει. 
Τό ά.Οο; δίρει ή βροχή, ό νότο; τό λυγίζει, 
δέν ίχει ένα σύντροφον παρήγορον πλησίον

Μεμονωμένου, άγνωστον, κυρτοΰται, άνορΟοΰται, 
απεκαμε τόν θόρυβον ακοϋον τών κυμάτων 
κα: θάλλει όπως ή έλπι; επάνω τών μνημάτων 
ώ; έρως,, ον ή συμφορά μέ πό ον έγχολποϋτα:

Ώ, έρως θάλλει, κάτωχρο;. σιγών. άλλ' αναλίσκω·/, 
όττις ποτέ εν αγαπώ δέν είπε καί λατρεύει, 
εις όν καί ή έλπι; αϋ ή παρίσταται ώ; χλεύη, 
όν φέρε: έτι κάλυκα εις ούρανόν ό 0 ήτκων.

II φύσις πλην ερίγησεν, ώ"/ρά καί τεθλιμμένη 
ψι>Ζ?®’ β’?Ρ«ί έτίναςε τά φύλλα καί τά άνθη, 
τό ί'ον τό ταλαίπωρου έπίσης έμαοάνΟη 
καί ό ανεμοστρόβιλος τόήρπασι. Ποΰ βαίνει;

Καί ό ανεμοστρόβιλος άνήρπασε τό ιον, 
δεν έχει πλέον αρωμα, όεν έχει χρώαζ πλέον, 
εί; μάτην αγωνίζεται, άπέκαμε παλαιόν, 
Ί'εΰ ! εί; Το κάλλο; έδωκε βραχύν ή μοίρα βίον.

Κκί πάλιν καί αιώνια τό εχρ επιστρέφει, 
τό άνθος μου έζήτησα και δέν ύπήρχε πλέον, 
κανείς δέν τό ήγάπησε καί έμαράνΟη κλαίον. 
Τό χΰμα κάτω Οραύεται, άνω περνούν τά νέφη !

Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

ΣΤΟ ΔΥΟΣΜΟ ΜΟΥ
α.ενηγ;χένε δυόσμε μου, στά ξένα φυτευένε, 
που σ εοωκα τοΰ φίλου μου. τοΰ ΙΙχνχγή Λιβάοη, 
σε σένα, ουοσμι, πράσινε και πολυπαινεμένε,' 
σε σενανε, τής μυρωδιάς αδιάκοπο κλωνάρι, 

έρχομαι μιά παραγγελία, δυόσμε μου, νά σ’ άφήσω, 
προτού μισέψω, δυόσμε μου, κα’ι σ’ άποχαιρετήσω. 
Νά στέκγ,ς πάντα, δυόσμε μου, μέ λεβεντιά, μέ χάοη. 
κα’ι σκόρπα πάντα μυρωδιά στό σπήτι τοϋ Διβάρη, 

π’ 'Ελλήνων παίοε; θ' άρχωνται, συμβούλια νά κάνουν 
γιά τή φτωχή πατρίδα μαε, πολλά νά μελετούνε, 
άπό αυτού; ποϋ τόν καιρό δέν θέλουν, για να χάνουν, 
σέ λόγια μόνον άσκοπα, γ>ά νά παραμιλούνε,

μ’ άπό αύτούς, ποΰ σκέπτονται, λόγο και έργασία. 
νχ συνταυτίσουν σήμερα, στά μαυρισμένχ χρόνια ! 
ποΰ νο’ώΟσυνε μέσ’ την καρδιά μέ φοβερή πικρία 
τή; προσβολαί; τού έθνους μας, τήν τόση καταφρόνια! 

γ’χ νά φανούνε χρήσιμοι, τό κατά ούναμί του;, 
στού; σκλαβωμένους αδελφούς, μά καί στήν έλευθέρα, 
τά πάντα Ουσιάζο-.τες κ>" αΰτήνε τήν ζωή του;, 
με την ελπίδα πάντοτε, να λάυψη μ2α ήμερα.

ποϋ θ’ άνατείλλουν καί γ-X 'μάς ήλ>ου χρυσά?; ακτίνες 
νά μά; φωτίσουν ένσαρκε; τής τωριναίς έλπίδες!

Θάρχωνται λεβεντόπαιδα, συμβούλια νά κάνουν 
γ>ά τήν φτωχή πατρίδα.

καί σκόρπα, δυόσμε μου, σ'αύτούς όλη τήν μυρωδιά σου 
Οζναι κι' αύτή στούς ξένους μας παρηγοριά κι’ έλπίδα. 
ελληνικό μου λούλουδο, μονάχα Χ>* ή θωριά, σου.

ου

ε, τί προωρισμό σοΰ έχω αναθέσει, 
γ’ατΐ σέ 'φύτεψα μέ τό 'δικό μου χέρι, 
ήτι τοϋ Διβάρη μα:, στήν πε>ό καλή του Οέσι, 
'πό ταλλα λούλουδα. σάν τό μονάχο ταίρι.

, μυρωοα- 
ό κράτος.

ζήςκαί σύ,

τον Ιίκναγή (ιέ 
χ·-' ώ; πού νά β 
κκί σύ Οχ δίνης

'α ρωτώ, άν σέ πι 
ίσχωμαι έδώ, Οά σέ

Μά σάν σοΰ 'ποΰν πώ; πΐΟχνα, πώ; έκλεισα τά μάτια 
κ·' έχω τά χερ·α σταυρωτά, τήν παναγία στό στήθος, 
να μαρα'ιή;, ώ δυόσμε μου, σκορπίσου σέ κομμάτια, 
σε κλωναρόφυλλα χλωμά κα! μαραμένα πλήθος.

Και τώρα γυά σου. δυόσμε μου, ξένε, ξενητεμέ ε, 
κ·.' άκλώνητο; :ίς τών καιρών τό κράτος πάντα μένε

'/•.ι· Ιίαριηίο·;. II Σι.ιιιηβρΙον 1906.
Ο φίκος οου ΒΑΣΟΙ ΒΕΡΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Αί άστατοι όταόνλαί.

Έάν έντός ποτηριού περιέχοντας ΰδωρ Σέλτς 
ρίψετε δύο ράγας σταφυλής Οά ίδήτε ότι Οά 
βυΟισΟούν άμφότεραι μέχρι τού πυθμένες· το 
τοιούτο δέν είνε παράδοξον.διότι γνωρίζομεν βε
βαίως οτι αί ράγες εινε βαρύτερα·. τού ΰδατος. 
Άλλα μετ’ όλίγον Οά ίδωμεν ότι πέριξ τών 
ραγών έπικάΟηνται πλεΐσται μικρά1, λάμπουσαι 
φυσαλίδες καί μετ' ού πολύ αί ράγες άνέρχον- 
ται μόνα: των έπί τής έπιφανείας του ΰδατος’ 
τότε αί φυσσαλίδες εξαφανίζονται αί δέ ράγες 
έπαναπίπτουσι. Τό αύτό δέ φαινόμενον επα
ναλαμβάνεται έπί τινα χρόνον έφ' όσον όικρκεΐ 
έν τώ ποτηρίω ή έξάντλησις τού αερίου.

Τό φαινόμενον τούτο εϊνε άρκετά παράδοξον 
καί διασκεδαστικόν ή δέ έξήγησις του ενέχει 
πολλΰ τό ένδιαφέρον.

Τί είνε τό Σέλτς ; Είνε ΰδωρ περιέχον αν
θρακικόν οξύ πεπιεσμένον. Λοιπόν όταν χυσω- 
μεν ΰδωρ Σέλτς έντός ποτηριού περιέχοντος ρευ 
ττόν τι, οίνον έπί παραδείγματα παράγεται 
σημαντική έξάντμισις τού αερίου. Συμφώνως 
δε μέ τήν αρχήν τοΰ Άρχιμήδου, παν σώμα 
βυθιζόμενου έντός υγρού χάνει μέρος τού βάρους 
του Τό μέρος τούτο είνε άναλογον πρός τό βά
ρος τού έκτοπιζομένου υγρού όΟεν ή ράξ, ής ή 
όιαφορα τής πυκνότητος πρός τήν τού ΰδατος 
εινε ελάχιστη, χάνει εΐς βάρος τό βάρος τοΰ 
ογκου τοΰ υγρού οπερ έκτοπίζει.

1 ποΟέσομεν οτι έκτοπίζει όγκον όνος κυβ. 
εκατοστ. ΰδατος τοΰτο βαούνε: έν νραμμαριον, 
ή δέ ράξ πρέπει νά βαρύνη I γρ. 2, δηλαδή 
ή διαφορά είνε 2 δέκατα τού γραμ. βάρος αρ
κετόν δ.ά νά βυΟισΟή μέχρι τοΰ πυθμένες- άλ.λά 
όταν τό αέριον τοΰ άνΟρ. όξέως. τό όποιον φυ-
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σικά είνε πολύ ίλχφρότερον τού ΰδατος (50θ 
φοράς περίπου I ποοσκολλάται έπϊ τής ραγός 
έξουδετεριόνει τήν διαφοράν τών δύο δεκάτων 
τού γραμμαρίου καθιστά έλαφροτέραν τήν ρά- 
γα καϊ τήν κάμνει νά άνίλΟη έπί τής έπιφα
νείας, δπως καϊ εΐς τά αερόστατα τούτο συμ
βαίνει. Άλλ’ έπϊ τής έπιφανείας ζϊ φυσαλίδες 
καταστρέφονται καϊ οΰτω ή ράς έπανχκτώσα τό 
πρότερον βάρος της βυθίζεται χαϊ πάλιν.

’Ιδού ή έξήγησις τοΰ πχιγνίου τούτου. Αν 
δέ παύση άνερχομένη καί κατερχομένη ή ράξ, 
πρέπει νά προσόέσωμεν ΰδωρ Σέλτς έκ νέου. 'Ε
πίσης τό αύτό αποτέλεσμα δυνάμεθα νά έπιτΰ- 
χσμεν καί διά παντός άερούχου ΰδατος, ώς καί 
μερικών μεταλλικών ώς τού \ icily καθώς καϊ 
διά τής σαμπάνιας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κ<ιτ<ι τών καυμάτων

Τΰ καύματα Λμποροΰμεν να διαιρέ» 
σωμεν είς τρεις βαθμούς άναλόγως πρός 
την καταστροφήν τίϊν οποίαν έπροξένη 
σαν είς τό δέρμα καί τάς σάρκας Καί ό
ταν μέν κοκκίνισα απλώς ή έπιδερμίς 
κα\ αίσθανώμεθα πόνους και ζέστην είς 
τό μέρος όπου έκοκκίνησε τό καΰμα είνε 
πρώτου βαθμού, έάν όμως ίί έπιδερμϊς 
έφούσκωσε καί έχει υγρόν κάτω άπό τίιν 
φούσκαν τότε τό καύμα εινε δευτέρου 
βαθμού. Εν τοιαύτη περιπτόίσει πρέπει 
νά άφαιρέσωμεν τά φορέματα μέ πρυσο 
χίιν και νά σκεπάσωμεν τάς πληγάς μέ 
έπιθέματα άπό λινέλαιον καί νερόν άσϋέ- 
σ«·υ ή καϊ νάύάλείψωμεν μέ κολλόδιον 
καϊ νιϊ τάς περιτυλίξωμεν έλαφρά μέ ά 
ραιάν βάτταν. Έάν αί φούσκοι «ίνε με
γάλοι, δέν πρέπει νά τάςκόπτωμεν άλλά 
μόνον νά τάς κεντώμεν διά νά χυθη τό 
ύγρόν. Τρίτου δέ βαθμού είνε τιϊ καύ
ματα έκεϊνα, κατά, τά όποια καταστροφή 
όλο τό δέρμα καϊ αί σάρκες καϊ άπεγυ- 
μνώθη τό μέρος έντελώς άπό τήν φυσι
κήν του σκέπην. Εν τοιαύτη περιπτόίσει 
πρέπει νά φωνάζετε άμέσως τόν (ατρόν. 
άλλ'έως ότου φθάσιι νά κρατείται τάπα 
Οόντα μέλη διαρκώς έντός ΰδατος.

Ό Ιατρός «ίας



Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
ΑΦΗΓΗΜΑ

Άφ’ οτου ή Θυμιοΰλα, έμεινε μόνη, δκτώ 
έτη σνμπληροϋιται. Και λογαριάζει μέ τά δά
κτυλά της οπού σταθή τά χρόνια τά όποια έπέ- 
ρασαν. ’Οκτώ ίτη Ανυπομονησίας. "Εκτοτε ό 
Ήλιος λίγας φοροίς την είδε. Χαράματα πη
γαίνει είς την έκκλησιά καί χαράματα γυρίζει. 
Ένα κερί δνάπτει κάθε Κυριακή, γονατιστή 
την προσευχή της φιθυρίζει κάτω άπό τύ ει
κόνισμα τής Παναγίας και έπιοτρέφει νά κλει
δωτή πάλι είς τδ σπήτί της. Ή φιλενάδαις 
της τήν έχασαν. Ό χορός είς τ’ Αλώνια τήν 
άναζητή τάς ίορτάζ. Τδ γλυκό τραγούδι της 
δεν συντροφεύει πλέον τό ν.ελάρυσμα τοϋ βύα- 
κος κάτω είς τήν λαγκαδιά ποΰ ίπλενε, καί 
δλο τό χωριό, δλο ιό περιβάλλον είναι δ,ά τήν 
Θυμιοΰλα ξένο καί σκοτεινό. Κάποτε κλαίει τόν 
πατέρα της κρυφά δπδ τά μάτια τής μάννας 
της, καί πάντα ενα συλλογίζεται, ενα λατρεύει 
μέ δλην τήν καρδιά καί τήν φυχή της, ενα ά- 
νυπομόνως Αναμένει και είναι πάντα δακρυσμένη 
πάντα μελαγχολική. Ή Θυμιοΰλα είναι τώρα 
είκοσι πέντε χρόνων. Αί καθημερινοί σκέφεις 
διά τδν άγαπητικό της ώς χείμαρροι ν.υλίονιαι 
εις τήν ώραίαν κεφαλήν της καί τήν συνταράσ- 
σουα. Αί παρειαί της ίχαοαν τδ βόδινον χρώ- 
μά των καί τά χείλη τήν δροσιά των. Τό μει
δίαμά της προδίδει τήν άπογοήτευσιν καί ή πα
ραμικρά κίνησές της τήν Ανυπομονησίαν. Κάθε 
δάκρυ ποΰ σπογγίζει μέ την κεντητή ποδιά της 
είναι καί μία άνάμνησις ζωηρά, κάθε κτύπος τής 
καρδιάς της καί είς άνιικατροπτισμδς τών εικό
νων τοϋ γλυκέως παρελθόντος, τδ όποϊον τής 
Αποδίδει άντιπαρερχόμενον έν δλον άπωλεσθεϊ- 
σης ευτυχίας. Έδώ τδ πηγάδι ποΰ άνέμενε τδ 
βράδυ τον άγαπητικό της νά πέραση μέ τά βώ- 
δια δπως τοΰ άνασΰρη τ ερδ καί ποτίση τά ζώά 
τον. Έκιϊ τδ σκιερό πλατάνι ποΰ ήρχετο >ά ξα- 
ποστάση κατάκοπος τδ μεσημέρι άπδ τήν δου
λειά. Ιίαρέκει ή κρυφή σπηλιά ποΰ τόσα τής 
Αγάπης είπανε μαζύ τραγούδια, τόσα λόγ.α γλυ
κά καί υποσχέσεις ίφιθύριοαν άμοιβαίως καί 
αί φυχαί των συνηντώντο είς ενα νέον κόσμον 
ιδεώδους καί δνείρων. "Ολα αυτά καί χίλιαι 
άλλαι γλυκεϊαι Αναμνήσεις είναι τώρα δ,ά τήν 
Θυμιοΰλα βάσανος διηνεκής. Είς τδ σεμνόν πρό
σωπό)· της, ή πρώτη ζωντανή χαρά έοβύοθη καί 
κάθε χαμόγελό της είναι βεβιασμέιον καί φεύ-

τικο, δπως μή λύπηση τήν χήραν μητέρα της. 
Ή προσποίησις αύιή είναι τελεία καταδίκη. Έν 
τούτοις, ή μελαγχολία της, ή σιωπή της, καί 
ή θλιμμένη μορφή της, τής έχάρισαν διπλήν 
ώμορφιά. Ή Θυμιοΰλα έγεινε πιο συμπαθη
τική, πιο έλκυστική, πολύ ώρα οτέρα.

Τόσα καί τόσα παλληκάρια τήν ίζήτησαν τοΰ 
χωριού. Έκείνη δεν θέλει νά ΰπονδρευθή. 
"Ολα τά κολά τοΰ κόσμου είναι μαύρα δι' αί·- 
τήν. Μόνον ό Γιάννός της θά τήν καταστήση 
ευιυχισμέιην, έκεϊνος θά τής άποδώση δι’δλην 
τήν ζωήν της τήν χαράν, τήν οποίαν έστερήΰη 
τόσα χρόνια ή πικραμένη καρδιά της. Καί αύτή 
ή κρυφή έλπίς, ή κρυφή χαρά τής δίδουν νέαν 
ζωήν.

Όταν χαθή καί αίτή, ή Θυμιοΰλα δέν είναι 
πλέον διά τον κόσμον' το έξομολογήθη είς τόν 
πνευματικόν της : θά γείνη καλογρηά. Έχει 
όμως δύω χρόνια άκόμη καιρόν, μίαν μεγάλην 
Ακόμη έλπίδα : Όκιά) πού λείπει δ Αγαπημένος 
Γιάννός της καί δυά> πού θά περιμείνη, δέκα' 
άμα κλ.είοουν καί αυτά, θά κλείση καί ή καρδιά 
τής Θιμ.ούλας, θά πενθήση μ ά Αγάπη πεθομ- 
μένη καί θ’ άφιερωθή είς ιδ μοναστήρι.

Καί τά κονδυλένια δάκτυλά της, μηχανικώς 
πλέον λογαριάζουν καί άναμετροϋν τά χρόνια, τά 
όποια έφυγαν Ανεπιστριπιεί. Θά ήθελε ποτέ νά 
μή περάσουν τά δύω χρόνια, πού θά περιμένη 
δ,ά νά έχη πάντα τήν ίλπίδα καί πάλιν θά ην- 
χετο, εάν ήτο δυνατόν, νά περάσουν στιγμιαίως, 
δπως λυτρωθή άπδ τδ βασανιστήριο)· αυτό τής 
Αμφιβολίας της καί πραγματοποίηση τήν ΰπό- 
σχεσιν, τήν όποιαν έδωκε χίλιαις φοραϊς είς τύ 
εικόνισμα τής Παναγίας.

X
Ό άνεμος έσύριζε δαιμονιωδώς καί ή ίξο- 

χική καλΰβη έκ θεμελίων έσείετο.
— Πάνε τά σπαρτά ! γυναίκα' έτραύλισε βα- 

ρυθΰμως ό χωρικός Νάσος συνεοπειρομένος 
παρά τήν έστίαν τής οποίας αί μικροσκοπικαί 
φλόγες καί τδ άμυδρδν φώς τοΰ λυχναρίου ή- 
σαν ή ζωή καί παρήγορος συντροφιά τοΰ Αν
δρογύνου μέσα είς τήν έρημιά τών Αγρών.

— Πάνε καί πάνε τά όημάδ.α ! άπεκρίθη ή 
Άρχόντω β.'πτουσα άνωθεν τών δμματοναλίων 
της άνήουχον βλέμμα έπί τού συζύγου της καί 
έπανέ/αβε τήν βόκαν της μετά νευρικής κινή- 
σεως.

Δέν πιστεύω νά βαστάξη δμως καί πολύ ai- 
τδς ό παληόκαιρος, προσέθεσε καί πάλιν ή χω
ρική, έξακολονθοΰοα τήν μονότονον εργασίαν 
νης.

Η ΦΥΣΙΣ

— Ό θεός νά δώση! γυναίκα' έφιθύρισεν 
ό Νάσος προσπαθών νά τοποθετήση καταλλή
λως καί άλλο κουτσοΰρι άπδ Αγριελαίαν είς τήν 
φωτιά δπως μετριάοη τδ Αφόρητου φΰχος τό ό
ποιον είσήρχιτο άπδ τάς χαράδρας τής θΰρας 
κοί τοΰ παραθύρου.

— Μά, γιά λογάριασε καί πόσαις ’μέραις 
φυσά αυτός δ καταραμένος καιρός! Νισάφι 
π]ά. Ολοένα βίχνει χιονόνερο, Αλλοίμονο, τί θά 
γείνουμε καί φέτος, διέκοφεν ή Άρχόνιω μέ 
τόνον πλήρη άπογοητεύσεως.

— Άμ' έκεϊνα τά γεννήματα, έκεϊνα τά 
ζωντανά ! αχ I ... κεφάλι θαρρώ) πώς δέν 
θά μείνη γιά ζωή! Ό Θεός Ας βάλη τδ χέ
ρι του, Απεκρίθη ό χωρικός τρίβων τάς παλά- 
μας του όπως ζεσταθή περισσότερον.

Αίφνης τδ σκυλλί των δ Άράπης έσηκώθη 
έκ τοΰ σωροΰ τών Αχυρων, εις τά όποια έκοι- 
ματο τρεμουλιάζων καί ήρχισε νά γαυγίζη χα- 
μηλοφώνως καί διακεκομμένους καί νά βλέπη 
Ανηούχως πρδς τδ μέρος τής θΰρας.

— 'Έλα, πέσε Άράπη, διέκοφεν δ Νάσος 
άπειλητικώς έγείρων τδ παρακείμενον κουτσοΰρι.

Τό σκυλλί, πρδς στιγμήν ίφοβήθη καί μετ' 
όλίγον έπονέλαβε τδ πνιγμένο γαΰγισμά του, έ- 
χων άπδ τά σκέλη τήν κολωβήν ουράν του.

ΟΙ χωρικοί έκστατικοί παρετήρουν τήν έπι
μονήν τοΰ πιστού καί νυκτικοΰ ζώου.

— Έλα, σκάσε π’ά ζαγάρι! έβροντοφώνη- 
σ«’’ ή χωρική όπως τδ φοβήση.

Ό Άράπης Αφοϋ έστράφη πολλάκις περί τδ 
στρώμά του, δπως άναπαυθή καλήτερον, έπλά- 
γιασε καί πάλιν. Έν τούτοις μέ βλέμματα Ανή
συχα έξηκολούθεινά παρατηρή πρδς τήν θύραν.

— Μά τί νά βλέπη αύιδ τδ χαμένο ζων- 
τανόί διέκοφεν ό Νάσος, δεικνύων διά χειρο
νομίας τδ σκυλλί, τδ όποιον, ώς νά ήννόει δ.ι 
περί αυνοΰ Ιπρόκειτο, έκίνει συνεχώς τούς δι
πλούς βεόθωνάς του.

— Ξέρω καί έγώ τί νευρικό τδ πειράζει, τδ 
ζουριάρικο ! Μέ τέτοια παγωνιά φυχή δέν Α- 
γροικιέται. Άς το νά χαθή ' βραδυάτικο. Θέλει 
νά πειαχθή όξω φαίνεται γιά νά μαργώση τδ 
κακορήίζικο, προσέθεσεν ή Άρχόντω. Αφήνουσα 
εδ Αδράχτι της καί τρίβουσα τά μάτια της, τά 
όποϊα ήσαν κοκκινισμένα καί δακρυσμένα Απδ 
τον καπνόν τών καιομένων υγρών ξύλων συκής. 
τά όποϊα δ σύζυγός της έτοποθέτει είς τήν 
φωτιάν.

Ο Άράπης ίν τούτοις, έσηκώθη Αποτόμως 
χαί πάλιν καί χωρίς νά προσέξη είς τάς προη- 
γουμένας άπειλάς τών Αφεντικών του διηυθύνθη 
προς την θύραν καί ήρχισε νά όσφραίνηται άπδ 
”1*· χαράδραν.

Οί χωρικοί έστρεφαν τά βλέμματά των πρδς 
τον οκυλλον καί ώς έκ συμφώνου έσιώπησαν, 
περίεργοι νά ϊδονν τί συμβαίνει. Αίφνης Απε
γνωσμένος χρεμετισμδς μισοπνιγμένος άντήχη-
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σεν έξωθεν καί τδ σκυλλέ δπισθοχώρησεν έ>- 
τρομον, ένώ οί άγρόται έκπληκτοι έσπευσαν ν’ 
Ανοίξουν τήν θύραν καί προστατεύσουν τδ άλο
γον, τδ όποιον άπήρτιζε τήν μικράν περιουσίαν 
των. Παρά τδ μάλλινον βαρύ εγχώριον σκέπα
σμα, τδ όποιον έκάλυπτε τήν ζάχιν τοΰ τετρα
πόδου, τό φύχος είχε τόσον έπιδράσει έπ’ αυ
τού, ώστε έτρεμεν σύσσωμον.

Οί χωρικοί κατηφεϊς καί συγκεχυμένοι διά 
τών βλεμμάτων προσεπάθουν νά συνεννοηθούν 
πώς νά σώσουν τδ δυσιυχές ζώον, Αφού ή κα- 
λύβη μόλις ήδύνατο νά χωρέση πέντε Ανθρώ
πους. Έν τούτοις μετά Αγώνα Απεγνωσμένου 
καί τρέμονιες κατώρθωσαν νά φέρουν μέσα τδ 
Αλογον.

"Έκλεισαν καί πάλιν τήν θύραν καί ήρχισαν 
άμφότεροι μέ έντριβάς νά θερμάνουν τά παγω
μένα μέλη τοϋ ζώου και τοΰ δώσουν νέας δυ
νάμεις.

— “Ηθελα νάξερα, τί σοϋρθε πάλι, Νάσο, 
έμουρμούρισεν ή χωρική, καί καλά καί σώνει 
μέ τέτοια παγωνιά νάρθωμε νά δούμε τύ βη 
μαδιακό μας, άφοΰ κανένας, ημέρα ποϋναι, άπδ 
τό χωριό δέν έβγαλε τή μύτη του όξω άπδ τήν 
πόρτα.

— Δεν τώχα γιά τόσω δυνατό κρύο, τό έρ
μο ! Θαρβώ πώς θά μας ξεκάνη τδν Κίτσο ώς 
τδ πουρνό, ΰπέλοβεν ό χωρικός κατάκοπος έκ 
τής περιθάλφεως τοΰ τετραπόδου καί οκαλίζων 
τή φωτ[άν, ένώ βαθύς στεναγμός έξήρχετο έε. τών 
χειλέών του.

Τό δυστυχισμένον ζώον συνεχώς τρεμουλιά- 
ζον, μέ τήν κεφαλήν πρδς τά κάτω καί μέ 
αυτιά χαλαρωμένα έστέκετο δρθιον ώς νά προ- 
εμάντευε τδν θάνατόν του.

Αί περιποιήσεις τών άγρυπνοΰντοιν χωρικών 
άπέβαινον είς μάτην καθότι άπδ τούς βώήωνάς 
του ήρχιζε νά τρέχη μία υποκίτρινος ύλη κολ
λώδης, τά μάτια του έδάκρυζον καί ή άνοπνού/ 
του καθίστατο μάλλον βογχώδης.

— Έ! Νάσο' βλέπεις τό κτηνό, τοχυυμε χα
μένο ! Σάμπως τάφηκες καί νά ξαποστάση λίγο 
πού ήτανε άρρωστο I Καί είναι καί χρεωμένο, 
είπεν ή Άρχόντω άπογοητευτικώς, άφίνουσα νά 
πέση είς τό φαθί τδ ύφάδι της. Κανμένο, καϋ- 
μένο παλληκάρι μου! ποΰ είσαι νά μάς ματα- 
πιάσης νά δούμε προκοπή, έξηκολούθησεν άνα- 
στενάζουσα.

— Τά βλέπω, γυναίκα. "Αχ ! άφ’ δτου έ
φυγε, έπήραμε τήν κάτω βόλτα ! Τί νά σοΰ κά
νουνε δυώ γέροι ! έμουρμούρισεν ό χωρικός, 
καθαρίζων τήν πίπαν του.

— Νάοτελνε δυο) λόγια κάπου- κάπου, πάει
καλά' μά έτσι δά ούτε φωνή ούτε γραφή........
Μάς ξέχασε κι" αυτός....... πού.... νάχη τήν ευ
χή μου εκεί οτδ ξένο χώμα είπεν ή χωρική πρδς
τόν σύζυγόν της, σπογγίζουσα τά δάκριά της.

— Καλά υστερνά ! έιραύλισεν ό Νάσος.

Λ
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Κοντά <Ηΐ> άλογο ύά ψοφήσουν καί υ'ίΗα ζων
τανό και έτσι θά γείνωμε πάλι ύποταχτικοί τον 
κυρ Μήτρου γιά 'ε'να κομμάιι ψωμί....

— “Ε ! πώ; νά κάνουμε, λοιπόν, ι ά κα- 
κιώσουμε με τό Θεό ;Ό,τι βρίξη Ας κατεβάση, 
αντρα μου ύποταχτικοί ; ύποταχτικοί ! καί έ- 
σιώπησεν, ενώ είς τό ρυτιδωμένα* πρόσωπό* 
της ίζωγραφίζειο Αληθή; Απόφασις.

Ευτυχώς ό ψυχρός βορράς είχε μετριασθή. 
ΒρονταΙ ήκούσθησαν μακρόθε/, Ασιρσπαί έ- 
λαμφαν και δυνατός Ανεμοστρόβιλος έγερθείς 
διήρκεσεν ολίγα λεπτά. Μετ’ όλίγον ραγδαία 
βροχέ] ήκούετο πίπιονσα καί όμοβροντίαι άνιί- 
γουν είς τα πέριξ. Α! άστροπαΐ Ακαριοίω; ει
σερχόμενοι ίκ τών χαραδρών τής καλύβης ίφώ- 
τιζον παριστάνουσαι οικτροτέραν τήν εικόνα τοϋ 
τετραπόδου τό όποιον κατέκειτο ήδη Αγωνιζόμε- 
νον κατα τοϋ προσεγγίζοντο; θανάτου ! Οί χω
ρικοί εκατέρωθεν τής ιστία; καθήμενοι σιωπη- 
λώς άνέμενον άγωνιωδώ; νά κοπάση ό δετός, 
καθότι ίκ τής σαθρά; καλαμωτής στέγης ιίσέρ- 
ρεον είς τήν καλύβην τα νερά.

— Αόξα ναχη δ παντοδύναμος ! διέκοψε 
σταυροκοπ'.υμένη ή * Αρχόντω.

— “Ε ! πέρασε τό μπουρίνι του, ύπέλαβεν ό 
σύζυγός τη; άνάπτων τήν πίπαν του μετά νευ
ρικής κινήσεως.

II βροχή μετά τινα λεπτά κατέπαυσε καί ή
κούετο ό θόρυβος τών ρεόντων χείμαρρων.

Άφοϋ ίπι ώραν συνεζήτησαν ακόμη οί χω
ρικοί περί τών καταστροφών, τά; οποίας θά 
προυξένει ό καιρό; είς τά σπαρτά καί τά ζώα, 
έκλιναν ό είς κατόπιν τοΰ άλλου τήν κεφαλήν 
κατάκοποι πρό τών γονάτων των καί έκοιμή- 
θηοαν, ενώ ίλαφροί κρότοι ίκ διαλειμμάτων, 
εκ τών καιομένων είσέτι υγρών κλώνων συνε- 
τάρασσον τήν πένθιμου καλύβην, παραλλήλο»; 
μέ τούς ρογχασμους τοϋ πνευσπώντος άλογου.

X

Μετά τινας ήμερα; ήρχοντο Χριστούγεννα
Τό τραΐιον κατόπιν καθυστερήσει^;, ’ένεκα 

τών καθιζήσεων τής γραμμή; ίκ τών βροχών, 
Λφίκετο εί; τόν σταθμόν τής κωμοπύλεως Ν...

Ο μακράν τής πατρίδας του ευρισκόμενο; 
Ιπιθυμεΐ νά διέλθη τά; εορτάς πλησίον ιών συγ
γενών του. Τά τραίνα οθεν καθ’ έκάστην διήρ
χοντο τών σταθμών μεστά επιβατών.

Μεταξύ τών πολλών Αποβιβαοθέντων είς τόν 
οταΰμόν τή; κωμοπύλεως Ν... ήτο καί μία ό- 
μάς ίκ πέντε άτόμο»· καλώς ίνδεδυμένων καί 
ίσταμένων κύκλω δεκάδο; κιβωτίων καί συζη 
τούντων μετά τών Αχθοφόρων τοϋ σταθμού 
περί τής μεταφοράς τών πραγμάτων είς το χω
ρίου X... καθότι ό ήλιο; ήδη εύρίσκετο περί τήν 
δόσιν του. Έν τώ μεταξύ εξ ρωμαλαϊοι χωρ - 
κοί άγωγ,άιαι ίμφ ανίζονιαι μετά τών ήμιόνων 

των όπως μετακομίσουν τά; άποσκευά; τών ώς 
άνω ίπιβατών είς τό χωρίον X....

Συγχρόνως διέτρεχε καί ή φήμη, οτι οί ίν 
λόγιο ταξιιδιώται ήρχοντο ίξ Αμερική; κάτο
χοι Αρκετών δολλαρίων.

Οί Γδί.ο» ταξειδιώιαι τό ίπεβεβαίουν βραδύτε
ροι’ είς τούς άγωγιάτας.

X

Οί χείμαρροι, ό ψυχρός βορρά; καί οί ι’ο·ε- 
μοστρόβιλοι είχον ίπιφέρει μεγάλα; ζηιιίας είς 
τούς Αγρούς. Κατέρρευσαν τοίχοι, ί.ξερριζώθη- 
σαν δένδρα καί ίπνίγησαν ζώα παρασυρθέντα 
ύπό τών νδάτων καί άλλα άπέθανον ίξ Ασιτίας 
Αποκλεισθίντα & τής χιόνος.

Μετά τρεις ημέρα; Από τοϋ Αποκλεισμού ε
κείνου ίν τή κολύβη, ό Νόσος συνεζήτει μετά 
τής συζύγου του Αρχόντω; πώς >9ά περάσουν 
τόν χειμώνά των, κατόπιν τής Θεομηνία; ίκεί- 
νης. Τό εσπέρας Ακριβώς τής συνομιλίας των ό 
καιρός ήτο γλυκύς, καθότι άπό δυιο ήμερων 
θερμότατο; "Ηλιο; ειχεν Αποξηράνει καί Απορ
ροφήσει τήν υγρασίαν τοϋ ίδάφους.

— Μεγάλη σήμερα ή χάρι τ’ ιίϊ Αιοτύση ! 
di θά χαθούμε...' Εχει ό Θεός! ίτραύλισεν ή 
χωρική, διευθετούσα τό Αργαλτύτης.

— Τοϋ χρόνου, θά μάς τά δώση διπλά Ό 
καιρός ίγλύκανε πολύ καί ίτσι κάτι θά μά; ά- 
πσμείιη. άπεκρίθη ίγειρόμινο; ό Νόσος καί 
φανών τόν λευκότριχον μύστακά του.

Σιωπή ίπεκράτησεν ολίγα λεπτά καί ύ χω 
ρίκας Ακροώμένος ίπαι έλαβε.

— Θαρρώ, πώ; Ακούοι όμιλίαις καί βή
ματα στή πλακόοκαλα. Πήγαινε γυναίκα νά δής. 
μπρριΐ ναναι ό συμπέθερος, προσέθεσε στρε
φόμενος πρό; τήν σύζυγόν του.

Π Άργόντω, ίγερθεΐσα Από τό Αργαλιό της 
έλαβε τόν τρίφωτον λύχνον του,οστις ίκειτο επί τού 
ίκ καρυδιάς ερμαρίου παλαιάς ξυλουργική; τέχνης 
καί διηυθύνθη πρής τήν θύραν.

— Καλησπέρα σας, καί πάντα με τό καλό ! 
Ανεφώνησε περιχαρής εί; χωρικό; Αγωγιάτη; 
Ανοιγα»· τήν θύραν και προσπαθών νά είσαγάγη 
ένα κιβώτιου καινουργές περιβεβλημένον χον
δρά λωρία πεποικιλμένα διά στρογγυλών κομ
βίων ίκ χαλκού καί λευκοσιδήρου.

ΊΙ Αρχόντω Ανιαπέδωκε τόν χαιρετισμόν 
ή έμενε σχεδόν Απολιθωμένη ίκ τή; συγκινήοεω; 
ίνώ ύ σύζυγό; τη; έσπευδε νά ΐδη τί ουνέβαινε. 
Συγχρόνως νέο; ύφηλον Αναστήματος ήλιοκαή; 
με ποδήρες ίπανωφόριον ίρρίπτετο είς τά; Αγκιί- 
λας τών συγκεκινημι νων γονέων του.

— Ο Γιάννος !.... ό Γιάννο; Ανέκραζαν μέ 
δάκρυα χαράς είς τούς οφθαλμού; οί χωρικοί 
κατασπαζόμει οι τόν επανερχόμενου, κατόπιν 
κταετία; υίόν των.

’Ανέλπιστος ευχή διιδέχετο τήν ίπιπεσοΰσαν 
κατάραν είς τόν χωρικόν οίκΐσκον,

*

— “Ελα, παιδί μου νά σέ χορτάσω κοντά 
μου, Ανέκραξε κλαίουσα ή Άρχόντω.

— Παιδί μου ! όνειρο μάς φαίνεται <> ερχο
μός σου, ίπανελάμβανεν <5 Νάσος. καί προσε- 
πάθουν Αμφότεροι ποιος πρώτος τά τόν εναγ- 
καλ. σθή.

— Άπόοτασα στά ξένα, καλέ μάνα, καί 
ήρθα νά μείνω πειά κοντά σας, τά ζήοω στο Α
γαπημένο μου χωριό. Έκέρδιοα λίγα χρήματα 
Απ’ τή δουλειά μου καί έρχομαι νά τά διαθέσω 
γτά τά γηρατειά σας, έλεγε μέ μάτια δακρυ- 
σμένα τό τίμιο παλληκάρι.

— Καί πόσα φέρνει; ; γιόκα μου, ίφ θύ- 
ριζον περιέργως οί χωρικοί.

— Πέττε χιλιάδες τάλληρσ, καλέ. Τά μισά 
είναι ταμένα γιά σάς και τάλλα .... τή; Θυ- 
μιονλας ! . . .

— "Ο,τι όρίση;, παιδί μου, μέ τήν ευχή 
μας, Απεκρίνοντο χαρούμενοι οί πρό μικρού ά- 
πόκληροι χωρικοί.

— Πέντε χιλιάδες ! Ιπανέλαβεν ό Γιάννο; 
καί Ανελύθη είς δάκρυα, Ινώ οί χωρικοί Ατ εφώ- 
νουν συγκεκινημίνοι.

— “Εχε τήν ευχή μας ! “Εχε τήν ευχή 
μας ! . . .

Τό όνειρο πού είδεν έκείνη τήν νύκτα ή 
Θυμιούλα, ήτον ή γλυκυτέρα Αλήθεια τή; ζωής 
της, δταν τήν Αλλην ήμέραν. έπειτα άπό τόσα 
χρόνια, δ άγαπημένος Γιάννος της κάτω άπό 
τό άλησμόνητο πλατάνι τής έδωσε τόν τελευ
ταίου όρκον τή; καρδιάς του, τής είπε πώ; θά 
ζήσουν μαζή Αγαπημένοι.

Μιά πεθαμένη Αγάπη ειχεν Αναστηθή.

’ΛΟήνησι 1905
ΤΛίΛΤΩΝ ξΒίΤΛΛΗΣ

*ΑΠΟ ΤΟΥΧ ΠΑΛΜΟΥΣ *

ΘΥΜΗΔΙΑ

Άπόθανε, ώ παρελθόν ! 
πυκνόσον οτό σκοτάδι, 
τούς θρήνους άφησε, παρόν, 
κλειστού; σέ μαΐρον άδη.

ΙΙλανέσου στ ’ άναγάλιασμα. 
στυ λάλημα τοΰ χρόνου, 
φώληασε στό νανούρισμα 
τοϋ περασμένου χρόνου.

Σκορπίσου, σβΰσε μονομιάς 
άπόστασε, κουράσου ! 
νανούρισε με ! άφες με ! 
στό μαύρο πλάνεμά σου. . .

Σοόία Κ. Οΐκονοτιίοου

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚ Α

ΛίπατΙ^ια διιι τά άνθη.

Πολλοί καλλιεργοΰσι φυτά έντός γλα
στρών, έλλείφει κήπου ή καϊ έκ προτι- 
μήσεως πρός τό είδος τούτο τής καλλι
έργειας ΙΙρός τούτους συνίστώμεν τό κα
τωτέρω λίπασμα δι’ ού ευκόλως δύναν 
ται νά πορίσωσιν είς τά φυτά θρεπτι 
κώτατα στοιχεία πρός μείζονα εύδοκίμη- 
σιν.

Ιδού ή σκευασία.
Νιτρικόν κάλιον (νίτρον) 45 Π?·
Νιτρικόν άμμώνιον 3ο »'
Φωσφορικόν άμμώνιον 25 ■

Τό μίγμα τοΰτο δίδει τά ιρ μέρη τοϋ 
καλλίου, τά ty μέρη τοΰ άζοϊτου καί τά 
12 μέρη τοΰ φωσφορικού όξέος, δτινα 
εϊνε αναπόφευκτα διά τήν φυτικήν ζωήν.

Όσον αφορά τό ποσόν δπερ δέον νά 
μεταχειρίζεσθε έκ τοΰ λιπάσματος, δέον 
νά λάβετε ΰπ ’ όφιν τό μέγεθος τών γλα
στρών. Οΰτω ό κάτωθι πίναξ ορίζει σα 
φέστερον τό ποσόν τοΰ λιπάσματος.

Οί έξ άριστερών άριθμοϊ οεικνύουσι 
τήν διάμετρον τής γλάστρας, οι δέ έκ 
δεξιών τό βάρος τοΰ μίγματος.

ίο όκατοΟτομ. ι>2 γραμ.
12 > ι »
15 · 2 "
20 · 4
24 · Ο »

Έάν λοιπόν μετρήσετε μίαν γλάστραν 
καϊ εύρήτε δτι ή διάμετρος της άιω κυ
κλικής αυτής έπιφανείας εϊνε 2ο έκατο- 
στομ. ζυγίζετε έκ τοΰ μίγματος 4 γραμ
μάρια, τό ρίπτετε έπϊ τής έπιφανείας τοΰ 
χώματος καϊ ποτίζετε βραδέως είς τρό
πον ώστε νά εύρίσκιι καιρόν τό ύδωρ 
ϊνα διαλύιι τό μίγμα καϊ τό παρασύρμ 
είς τό έσωτερικόν τής γλάστρας.

Ό κατάλληλος δέ καιρός διά τήν έρ - 
γασίαν τοΰ λιπάσματος θεωρείται τό άπό 
τοΰ ’Απριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου διά
στημα. Καϊ διά μέν τά φυτά τής ταχείας 
βλαστήσεωε, ώς εϊνε αί φούξιαι, όρταν 
σίαι κτλ έπαναλαμβάνετε τό λίπασμα 
έπϊ 3 έβδομάδας, διά τά φυτά δέ τής 
βραδείας αύξήσεως ώς εϊνε αί λατάνειαι, 
φίκοι κτλ· έπαναλαμβάνετε καϊ κατά 
τούς δύο μήνας.
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Eill THE ΚΑΤΑΓΟΓΗΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟίΟΪ
TIIS ΕΑΛΙΙλΙΚΙΙΪ ΓΛΙΑΣΣΙΙΧ

ι τών νεωτέρων χρόνων έζ. συμ- 
μεγάλας οίκο- 

οίας πάσα·. αί άλλα·. 
.·. έξ ών δύνανται νά

φιλόλογοι
ώνου άναγνωρίζουσι τρεΐ 

γενείας γλωσσών, είς τάς ότ 
δύνανται ν’ άναφέρωνται αί έξ 
παράγωνται.

I. Γλώσσαι μετά ριζών μονοσυλλάβων, iW’ 
ανίκανοι συνθέσεως καί /διά τοΰτο τυγχάνουσιν 
άνευ γραμματικής ή οργανισμού, είς άς ανήκει 
ή Σιτική.

II. Γλώσσα·. μετά ριζών μονοσυλλάβων, έπι- 
δεκτικαί ούσαι συνθέσεως καί έν αίς ά γραμ 
ματική καί ό οργανισμός έξαρτώνται καθ’ ολο
κληρίαν άπ’ αύτής.

Είς την τάξιν ταύτην άνήκει ή Σανσκρη 
τικ'μ καί πάσα·. αί γλώσσα·, αί μή καταλεχθεϊ- 
σαι ύπό τήν (I) ή (III) Οικογένειαν.

III. Γλώσσαι συγκείμεναι έζ. Λισυλλάβων ρη - 
μανικών ριζών καί απαιτούσα·, τρία σύμφωνα ώς 
μέσα τής θεμελειώδους αύτών σημασίας.

II δεύτερα τάξις τών γλωσσών ή έκτεινο- 
μένη άπό τάς 'Ινδίας μέχρι τών Βρεττανικών 
Νήσων, έκλήθη Σανσκρητιζή οικογένεια, Ίνδο- 
Γερμανική, ή Ίνδο-Εύρωπαϊκή έζ. τών ονομά
των τούτων προτιμζται κοινώς νΰν τό δεύτερον, 
καθ’ οτι δεικνύει άμέσως τούς δύο μάλλον έν- 
διαφέροντας κλάδους της Οικογένειας : ή ’/νδι- 
κη καί ή Τεντονικη 'β/.ώσσχ.

Πάσα·, αί γλώσσαι τής Εύρώπης συμπερι- 
λαμβανομένης φύσει τής 'Ελληνικής καί Λατι
νικής δύνανται ν' άνιχνευθώσιν έν Ιράν, χώρα 
έχούση ώς όρια πρός βορράν τήν Κασπίαν θά
λασσαν, πρός νότον τόν ’Ινδικόν Ωκεανόν, πρός 
δυσμάς τόν Ίν δόν καί πρός άνατολάς 
φράτην.

'Εντός τών ορίων τούτων ώμιλοΰντο 
δυνάμεθα νά γιγνώσκωμεν 
είχον πρός άλλήλας τήν αύτήν έκείνην 
ήν παρατηρούμε-/ ύπάρχουσαν μεταζύ τής Κάτω 
καί Άνω Γερμανικής, γλώσσαν τινά άνάλογον 
προς τήν πρώτην, όμιλουμένην έν τώ Βορρά καί 
ταΐς Δυσμαΐς τοΰ Νομού καί άλλην τινα άνά
λογον πρός τήν δευτέραν έν τώ Νότω.

Καίτοι ή τελευταία εκτείνεται μέχρι τής 
ακτής, έπίσης, έπειδή οί κάτοικοι, οί όμιλοΰν- 
τες αύτην ήσαν ώς έπί τό πλεϊστον ορεινοί, Οά 
όνομασωμεν τούς μεσημβρινούς “Ανω - Ίρανούς 
καί τούς ανατολικούς Κάτω-Ίρανούς.

Συν τώ χρόνω οίλαοί περιορισθέντες έντός τών 
στενών τούτων ορίων κατέστησαν λίαν πολυάρι
θμοι καί λίαν ισχυροί, διότι διέμειναν έπί έτι 
μακρόν χρόνον περιωρισμένοι έντός τών ιδίων ο
ρίων ούτοι δ' είτα έζελθόντες μετά τόλμης καί 

έφ* όσον 
αΐτινες 
σχέσ’.ν.

, δύον( λώσσαι

άποφάσεως, έτελεσ όρησαν καί ηύδοκίμησαν άνά 
πάσαν τήν Ασίαν καί τήν Ευρώπην, άμα δέ 
καί άνά τάς νήσους τής Δύσεως.

Οί δ' άλλοι Ίρανοί έγένοντο κύριοι τών άρ- 
κτικών μερών τοϋ Ίνδοστάν καί τινων έζ. τών 
τής Πολυνησίας νήσων.

ΊΙ ένδειξις τής άποικήσεως ταύτης τής Εύ
ρώπης καί τής άρκτικής Ινδίας ύπό τών κα
τοίκων τού άρκτικοϋ καί άνατολικοϋ Ιράν έγ
κειται έν τή ομοφωνία τών γλωσσών τών όμι- 
λουμενων υπο τών παλαιοτάτων κατοίκων τής 
Ινδίας καί τής Εύρώπης καί έν τή εύχερεΐ έ- 

τυμολογία τών ονομάτων τών μάλλον άρχετύ- 
πων φυλών, έν άμφοτέραις έζ. τής χώρας, ήτις 
άκολούθως κατέστη Μηδική.

Όπόταν ή ιστορία λέγη ήμϊν ότι τό Μηδι
κόν Κράτος άνετράπη ύπό τοϋ Περσικού, τ'οΰτό 
έστι τρανή μαρτυρία τοϋ γεγονότος ότι δυνάμεθα 
νά έξαγάγωμεν μόνον έκ τής φιλολογίας ότι οί 
Ανω-Ίρανοί έπίσχυσαν καί έκυριάρχησαν τών 

Κάτω-Ίοανών. "Οπως δ' έπιτραπώσιν οί χεί- 
μαροι τής μεταναστεύσεως έν Ινδία καί έν Εύ- 
ρώπη, ιύφείλετο ένμέρει εΐς τήν έπιρροήν ταύτην.

Δύο αξιοσημείωτοι διάλεκτοι αί καθιδρυθεΐσαι 
ύπό τών μεταναστών τούτων εισίν αί γλώσσαι 
Λατινική τε καί ’Ελληνική. ΊΙ ποώτη τούτων 
άνάγ-ται καθ' Ολοκληρίαν εις την Κάτω Γέρμα 
νικήν ή εΐς τήν τάξιν τής Κάτω-Ίρανικής· ένθα 
τινά τών μάλιστα διακεκριμμένων χαρακτηρι
στικών τής δευτέοας είσίν ή Άνω-Γερμανική ή 
ή Άνω-Ίρανική.

Έκ τούτων ή Λατινική τυγχάνει ή παλαιο- 
τέρα γλώσσα έν τή παρούση αύτής μορφή· διότι 
(α’.) κάζ.εΐνοι, οΐτινες πειρώνται νά παραγά- 
γωσι τήν Λατινικήν έζ. τής Ελληνικής, ζη- 
τοϋσι νά. εϋρωσι συνάφειαν τινα μεταζύ τής Λα
τινικής, ώς τά,γε νΐν εχει καί τής παλαιοτέρας 
διαλέκτου ή τής Αιολικής τών 'Ελλήνων.

(β'.) Υπάρχει έπιρροπή τις πασών τών γλω- 
σών τών σχηματισθεισών έπί τίνος συστήματος 
έπικάμύεως νά χανωσι σύν τή προβάσει τού 
χρονου τάς έπικάμύεις ταύτας καί ν' άντικα- 
θιστώσιν αύτάς δια τίνος συστήματος βοηθητι
κών ρημάτων καί μορίων Νύν ή 'Ελληνικά δεί- 
κνυσιν ισχυροτέραν τινά ροπήν εις τοΰτο, ήν π·ρ 
ού δείκνυσιν ή Λατινική.

(γ'.) ΊΙ μόνη χρήσις τοϋ οριστικού άρθρου 
καί τό μόριον αν έν τή 'Ελληνική ήθελον είσθε 
ικανά, όπως κρίνωμεν τό ζήτημα τής σχετι
κής αύτών άρχαιότητος.

ΊΙ καταπληκτική όμοιότης ή παρατηρου- 
μένη μεταζύ τής Λατινικής ζαί Ελληνικής 
γλώσσης καί τό γεγονός ότι δέν ύπάρχει 
ριζική διαφορά μετχίύ τών γλωσσών, έν 
τούτω τω τρόπω ήδύνατο νά έζηγηθή. Ό 
μάλλον άρχαίζ.ος πληθυσυ.ός τής Ιταλίας καί 
τής 'Ελλάδος ήτο ό Έρσικός ή Κάτω Κελτι
κός· μετ’ αύτόν παρεγένετο τό Σλαβικόν στοι- 

χεΐον ή Κάτω 'Ιρανικόν έν ταΐς δυσ! χώραις 
καί είτα έπήλθε στοιχεΐον τι Λιτυανικόν έν ’Ι
ταλία καί εν Περσικόν, άνω Γερμανικόν ή όρθό- 
τερον άνω ’Ιρανικόν έν Έλλάδι.

Τό Άνω τούτο 'Ιρανικόν ή Ελληνικόν στοι
χείο* τών 'Ελλήνων φαίνεται οτι ήλθεν έν Έλ
λάδι έξ ’Ανατολών τής Μικρκς Ασίας' όπως- 
δήποτε καί άν έχη τό πράγμα, εύρΐσκομεν οτι 
οί Έλληνες έποίησαν τήν πρώτην αύτών έμ- 
φάνισιν έν τω Βορειοδυτικώ μέρει τής 'Ελλάδος.

Ή όμοιότης μεταξύ τής Ελληνικής καί 
Περσικής έπρεπε νά είνε αξιοσημείωτος, ζαί μέ
χρι τινός χρόνου συγκριτικώς μεταγενέστερου, 
έν άληθεία τοσοϋτο μεγάλη, ώστε είς Έλλην 
ήδύνατο νά μάθη τήν Περσικήν ανευ ούδεμιάς 
δυσκολίας.

Ό Δημοκήδης ποιείται εύτράπελόν τινα πα- 
ρατήρησιν είς τήν περσικήν, πρίν ή χρηματίση 
έπί μακρόν χρόνονέν Σούσοις, (Ήρωδ. III. 130), 
καί ό Θεμιστοκλής, άνήρ ήδη προβεβηκι.ις τήν 
ηλικίαν, όστις ούδέπ τε έν τώ βίω αύτοΰ έμαθε 
ξένην τινά γλώσσαν, μεγάλα; έποιήσατο προό
δους έν τή γλώσσα, έπί διαστήματι ένός έτους. 
(Donaldson).

Κατά δέ τήν περίοδον τήν κοινώς καλουμέ- 
νην ηρωικήν έποχήν, πρό τής μεταναστεύσεως 
τών Δωριέων έν Πελοποννήσω καί τής έγκατα- 
στάσεως αύτών έν τή Μικρά Άσία, είχε ριφθή 
ό σπόρος άντιστάσεώς τίνος μεταξύ τών φυλών 
καί τών διαλέκτων τής Ελλάδος, ήτις έξήσκει 
τήν πλέον ένδιαφέρουσαν έπιρροήν έπί τής κα
ταστάσεως τής πολιτικής κοινωνίας καί επομέ
νως έπί τής διευθύνσεως τών πνευματικών ενερ
γειών τοΰ λαού, έπι τής ποιησεως αυτού, τής 
τέχνης καί τής φιλολογίας.

Έάν λάβωμεν ύπ’ οψει τάς διαλέκτους τής 
Ελληνικής γλώσσης, άς γιγνώσκομεν μέσον τών 
γραμματικών μνημείων, θά νομίσωμεν ότι βλέ- 
πομεν αύτάς πιπτούσας έν δυσί μεγάλα·.; τά- 
ξεσιν, αΐτινες διακρίνονται ή μέν άπό τής δέ. 
εκ τινων χαρακτηριστικών σημείων.

ΊΙ πρώτη τάξις έσχηματίσθη έζ. τής Αιολι
κής διαλέκτου, — όνομα άληθώς, ύπό τό όποιον 
οί Έλληνες Γραμματικοί έγκλείουσι διάλεκτο ς 
λίαν διαφερούσας άπ' άλλήλων ώσπερ έν τοΐς 
έσχάτοις χρόνοι; ύπό τό Αιολικόν όνομα ένε· 
κολπούτο πάν δ,τι δέν ήτο Ιωνικόν, ’Αττικόν, 
ή Δωρικόν.

Οι Λίολεΐς δμως (οϋτω κυρίως καλούμενοι)— 
οΐτινες άναφέρονται έν τή μυθολογία ύπό τήν 
επωνυμίαν ταύτην,—έζων έν τή πρώτη ταύτη 
περιόδω έν τή πεδιάδι τής Θεσσαλίας, ποός 
Νότον τοΰ Πηνειού, ήτις είτα έκλήθη θεσσα- 
λιώτις καί έκεϊθεν έξετείνετο μέχρι τής Πα- 
γασητικής άκτής.

Δύο γενεαί περίπου άφοΰ παρήλθον μετά τόν 
Τρωικόν πόλεμον, οί Λίολεΐς τής Θεσσαλίας, 
οΐτινες εφερον καί τό όνομα Βοιωτοί, μετηνώ-

στευσαν έν τή χώρα, ήτις άπ’ αύτούς έκλήθη 
Βοιωτία καί έκεϊθεν άμέσως μετά ταϋτα :'να- 
μιχθέντες μετ' άλλων φυλών προύχώρησαν εις 
τάς επαρχίας καί τάς νήσους τής Μικράς 'Α
σίας, άτινα εκτοτε έ^αβον τό όνομα Αίολία έν 
τή Μικρά Άσία.

Έν συνόλω δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν περί τής 
διαλέκτου ταύτης ότι ε’χει άρχαϊκόν χαρακτήρα 
καί ότι προσπελάζει μάλλον πρός τήν πηγήν 
τής 'Ελληνικής γλώσσης' δπόθεν ή Λατινική, 
ήτις έπειδζ εχει σχέσιν μετά τής άρχαιοτάτης 
ελληνικής μορφή?, εχει μετ’ αύτής μεγάλην 
συγγένειαν καί έν γένει ή συμφωνία μετά τών 
άλλων γλωσσών τής Ίνδο-Γερμαν.κής Οικογέ
νειας τυγχάνει πάντοτε καταληπτή τή Αιολική.

Καθαρά τις ποικιλία τής Αιολικής ήτο ή διά
λεκτος τής Δωρικής φυλής, ήτις άπ’ άρχής 
περιωρίζετο είς τερπνόν τι μέρος έν τή άρκτική 
Έλλάδι, άλλ’ είτα διεσπάοη άνά τήν Πελο
πόννησον καί είς άλλα κράτη άπό τής άζίολό- 
γου έκείνης κινήσεως τοϋ λαού, ήτις ώνομάσθη 
ή Κάθοδος τών Ήρακλειδών.

Λίαν δέ διαφορετικωτέρα τοϋ άρχικοΰ τύπου 
τυγχάνει ή έτέρα κυρία διάλεκτος τής Ελλη
νικής γλώσσης, ή Ιωνική, άρχήν λαβοΰσα έν 
τή μητρώη πατρίδι καί μετενεχθεισα ύπό των 
’Ιωνικών άποικιών, αΐτινες άνεχιόρησαν έξ 'Α
θηνών είς τήν Μικράν 'Ασίαν, ένθα ύπέστη καί 
άλλας ετι μεταβολάς. Δύναται τις νά παρα- 
τηρήση ότι. δπου ή ’Ιωνική διάλεκτος διαφέρει 
τής Αιολικής, είτε έν φωνήεσιν, είτε έν σύμφω
νοι;, αύτη διαφέρει ωσαύτως καί άπό τοΰ άρχι- 
κοϋ τύπου, ό>ς δυνατόν νά θεωρηθή εκ τίνος 
παραβολής τών συγγενών γλωσσών τούτου ένεκα 
ή διάλεκτος αύτη δέον νά θεωρηθή, ώςπερ ειδι
κή μορφή τής ’Ελληνικής άναπτυχθεΐσα έντός 
τών ορίων τής Ελληνικής χώρας. (Milller).

Λίαν δέ διαφορετική τής προλαβούσης ήν ή 
’Αττική διάλεκτος, ή τών ’Αθηναίων λεγομένη 
(ή Άτθίς ή ή ’Αττική διάλεκτος). Τό τρκχύ- 
τερον αύτών έδαφος καί ό ήττον ευνοϊκός ουρα
νός, απεο ύπερήσπιζον αύτούς κατά τοϋ έκτε- 
θηλυσαοΰ' ή ένωσις πασών τών 'Αττικών φυ
λών ύπό τήν σύνταξιν μιας πόλεως· ή έπιδρομη 
ξένων, ο'ί άπό τών παλαιοτάτων χρόνων, ενεκα 
πολιτικών στάσεω/ μετη.έχθησαν έν Άθήναις, 
ή είλκύθησαν αύτόθι έκ τών έμπορικών έπιμι- 
ξιών·—πάσα·, αύται αί περιστάσεις έπήγαγον 
ίσχυράν τινα έπιρροήν έπί τής ά.ναπτύζεως καί 
τοΰ χαρακτήρος τής γλώσσης αύτών.

Ούτοι ωσαύτως έκτήσαντο έν τούτω άνεζάρ- 
τητόν τινα χαρακτήρα σταθερότητος, ήδύτητα 
χάριτος έν τώ σχηματισμώ τών λέζεων και εν 
τώ ρυθμώ τοΰ λόγου, μακράν τής τραχύτητος 
τού ίσχυροϋ Δωρικού καί τού έκτεθηλυσμου τής 
’Ιωνικής.— ι Thiersch).

Έζ. τής ’Αττικής ταύτης διαλέκτου οί γραμ
ματικοί έσημείωσαν τρεις περιόδους :
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α'. Τήν ΆοχαΙαν ’Αττικήν, ήτις διετήρησε 
πολλά εν. των επικών καί Ιωνικών σχημά’ων, 
ώς διψήν άντί διψάν, Ιππής, άντί ιππείς. κλπ. 
Οί δέ κύριοι συγγραφείς ταύτης υπήρξαν ό Αι
σχύλε:. δ Σοφοκλής, ό Ευριπίδης, ό Θουκυδίδης.

β'· 'Γην χΐ/έσην ‘Αττικήν, καθ’ ήν οί κύριο·, 
συγγραφείς ξξέγένοντο ό Αριστοφάνης, ό Λυσίας, 
δ Πλάτων.

γ'. Τήν Νέαν Αττικήν, έν ή οί κύριοι συγ
γραφείς έχρημάτισαν ό Ξενοφών, δ Αισχύνης, ό 
Δημοσθένης, δ ’Ισοκράτης, δ Μένανδρος, δ ’Α
ριστοτέλης.

Έφ" δσον διήοκεσεν ή-ελευθερία, παν Βασί
λειον μετεχειρίζετο τήν μητρικήν αύτοϋ διάλε
κτον. Ή ’Αττική, άχθεϊσα είς τον ΰψιστον βα
θμόν ύπό τοϋ μείζονος άριθμοϋ έξοχων συγγρα
φέων, ήν ή γλώσσα τής Μακεδονικής αυλής κα’ι 
εκεΐΟεν διεσπάρη έπί τών μακεδονικών κατα
χτήσεων έν Συρία καί έν Αιγύπτιο. Ή περίστα- 
σες αύτη καί έτι μάλλον ή άκρα λεπτότης αύ
τής καί ή φήμη τών Αθηνών, ήτις έξηκολού- 
θησεν επί μακράν διά τών σχολών αύτής τής 
Φιλοσοφίας καί Ρητορικής, νά είνε ή πρωτεύ
ουσα τής έλληνικής μορφώσεως, — έδωκεν αύτή 
άπό τής εποχής τοϋ Μεγ. Αλεξάνδρου κυριαρ 
χίαν έπι τών άλλων διαλέκτων. Αύται δέ αί 
άλλαι διάλεκτοι, έν χρόνω προϊόντι, ύπό τήν 
ρωμαϊκήν δεσποτίαν παρηγκωνίσθησαν βαθμηδόν 
άπό το>ν ανεπτυγμένων τάξεων καί περιωρίσΟη- 
σαν πρός τήν χρήσιν τοϋ χύδην λαοϋ. Έν τώ 
δευτερω καί τρίτω αιών, έξηφανίσθησαν αύται 
εντελώς έκ τής γραπτής γλώσσης, ωσαύτως 
καί έκ τώ>ν μνημείων καί νομισμάτων (Thiersch)

Έκ τής ’Αττικής έσχηματίσθη βαθμηδόν, 
ιδίως έν ’Αλεξάνδρειά, γλωσσά τις βιβλική (ή 
κοινή διάλεκτος), ήτις υιοθέτησε τάς έκφράσεις 
έκείνας, σχηματισμούς λέξεων καί φράσεων, αί- 
τινεςδέν ήσαν είδικαί διά μίαν διάλεκτον, άλλ’ 
έν χρήσει μεταξύ 5λων τών Ελληνικών ’Εθνών 
καί έν αύτοϊς ακατάληπτοι. Καί κυρίως πρ-- 
σήγγισεν έν τώ σχηματισμό) τών λέξεων αύτής 
τήν γλώσσαν τής ’Αττικής συντάξεως, καίτοι 
άπό πολλών συγγραφέων έξηνέχθησαν έκφράσεις 
έπαρχιακαί ούσαι μάλλον ή συνδιζλεκτικαί, 
διοπερ και συνεχώς κατεκρίθησαν ύπό τών γραμ
ματικών. (Matthiae .

Διά μέσου των Μακεδονικών κατοχών έν Ά- 
σια, ή Ελληνική γλώσσα είλκυσε τήν προσοχήν 
λαών τινων, οϊτινες προλαβόντως ειχον δμιλήση 
γλωσσάς Άνατολικάς. ’Αμαθείς είς τό γράφειν 
Ελληνιστί, ενώ έβαυλινοντο έν ταΐς μητοικαϊς 

αυτών γλώσσαις.’δημιούργησαν Ελληνικήν τινα 
διάλεκτον μετά φωνών ’Εβραϊκών εκφράσεων, 
Συριακών καί Χαλδαϊκών καί πολλών ίδιοτή 
των, προερχομένων έν μέρει έκ τοϋ τρόπου τής 
Μακεδονικής ομιλίας. Έν τή διαλέκτω ταύτη 
μετεφράσθησαν τά συγγράμματα τής ’Ιουδαϊκής 
θρησκείας καί συνεταχθησαν τά τής Χριστια

νικής θρησκείας, είς τρόπον, καθ’ ον ήδύνατο 
προσηκόντως νά καλήται ή ’Εκκλησιαστική Αιά- 
λεκτος ή Ελληνική. (Thiesch).

’Από τής έποχής τών Άντωνίνων καί τοΰ 
Άδριανοϋ ένεφανίσθησαν συγγράφεις, καταβα- 
λόντες τήν αποκλειστικήν αύτών μέριμναν πρός 
πρόσκτησιν ώραίου τινός καί ακμαίου ύφους, καί 
τοΰθ ένεκα έμιμήσαντο τούς αττικούς συγγρά
φεις κατά τε τάς άτελείας αύτών καί τούς σο- 
λικισμούς.

Τής σχολής ταύτης είσίν δ Χρυσόστομος, ό 
’Αριστείδης ό Λιβάνιος, ό Αίολιανός καί ό 
Λουκιανός. Οί τεχνικοί ούτοι συγγραφείς ώνο- 
μάσθησαν Σοφισταί, δσον αφορά. τόν τρόπον δι’ 
ού ούτοι διεπραγματέύοντο παντός είδους ζη
τήματα’ καί Άττικισταί. ’Αττικίζοντες, ένεκα 
τοϋ ύφους αύτών. (Matthiae).

Έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων διαφόρων 
στοιχείων έπήγασεν ή Ρωμαϊκή ή Νέα ’Ελλη
νική.

Ή γλώσσα αύτη εινε ούσιωδώς παρομοία, 
έχουσα έν τή Εκκλησιαστική διαλέκτω βάσιν 
τινά παγκόσμιον. Άπό τού δεκάτου έκτου αίώ- 
νος ήν έν χρήσει ώς γλώσσα γραπτή καί έν 
τοις καθ’ ημάς χρόνοις έκτήσατο βαθμόν τινα 
ούχί άσήμαντον δαψιλείας καί άναπτύξεως μέ
σον πολυαρίθμων έργων έν πάσι τοΐς φιλολογι
κούς τμήμασι. (Thiersch1.

Ο Διονύσιος Θράξ, οστις έζησεν έν καιρω 
τοΰ Πομπηίου καί τοΰ Καίσαρος, ύπήρξεν ό 
πρώτος, οστις καθίδρυσε σύστημά τι γραμμα
τικής, περιωρισμένον δμως είς τό ετυμολογικόν 
μέρος. 11 Γραμματική αύτοϋ Τέχνη χπω'ί.ίΆτ, 
ν.χΙ)’ ότι ή μικρά πραγματεία, ήτις ήγγικε μέ- 
χρ·; ήμών ύπό τό όνομα αύτοϋ έθεωρήθη ώς νό
θος καί παρά πολλών έκ τών αρχαίων- καθ’ότι 
αύτη πιθανώς είνέ τις συγγραφή έκπονηθεϊσα 
ύπό τών γραμματικών τής Κωνσταντινουπόλεως.

Αί καταστροφαί τοϋ Αύριλιανοϋ, άφοϋ άπή- 
γαγον τής Αλεξάνδρειάς τούς πεπαιδευμένους 
άνδρας, δ Μέγας Κωνσταντίνος παρέσχεν αύτοϊς 
άσυλον έν τή πρωτευούση αύτοϋ καί ίδρύσατο 
Ακαδημίαν τινά έν τώ έαυτού Άνακτόρω έπί 
τω σχεόειω τοϋ έν Άλεςανδρεία Βρυχίου. Τά 
πρόσωπα, άπερ συνεκρότουν αύτήν ώνομά- 
σθησαν οί Οικουμενικοί, ών έπ'. κεφαλής ήτο ό 
Οικουμενικός διδάσκαλος.

'Ενταύθα πιθανώς έγεννήθη ή γραμματική, 
ή άποδιδομένη είς τόν Διονύσιον θράκα, ήτις 
εςετέθη προφορικώς ύπό τοϋ Θεοδοσίου τής 'Αλε
ξάνδρειάς.

Ο πρώτος αύτόχθων τής Δύσεως, δ γράύας 
Ελληνικήν Γραμματικήν ύπήρξεν ό Ούρβανός 

di Belluno, Φραγκισκανός τις μοναχός καί δι
δάσκαλος τοϋ Λέοντος X.

"Εγραφον ίν Μελίιη τή 2 7J9 Νοεμβρίου 1906.

(■). 1. Κόντης

ΑΑΦΟΝΣΟΣ ΛΑΜΑΡΤ1ΝΟΣ
Μεταξύ τών πολλών παρελθουσών μεγάλων 

τής Γαλλίας μορφών, είνε καί ή τοϋ αία- 

μαρτινου, ου πατρ'ις ύπήρξεν ή πόλις Μαντώ, 

ένθα είδε τδ φώς τω1790.
. Καλλιτέχνης τής γραφίδος και τοΰ λόγου φύ

σει ώ>· δεν ήργισε να διακριθή ώς ποιητής 

καινοτόμος και πολιτικός άνήρ.
Τδ όνομά του ήκούσθη δια πρώτην φοράν 

τώ 1820. δτε έκυκλοφόρησε τδ πρώτον του έρ- 

χον αί «Ποιητικοί Μελέται» του, συλλογή περι

παθών ποιημάτων, τυχόντα»’ λαμπρός Αποδο

χής. Συγχρόνως δέ μέ τήν ποίησιν ήρχισε καί 

τό διπλωματικόν του στάδιο)·, ταχέως προαχθεις 

ώς έπιτειραμμένος έν Φλωρεντία. Κατόπιν έδη- 

μοοίευσε τάς «Νέας ποιητικός μελετάς» και 

τας «Ποιητικός και θρησκευτικός αρμονίας» 

έργα θαυμάσια, διανοίξαντα αύτώ τας ένδοξους 

πύλας τής Ακαδημίας. Ίώ 1832 ήρξατο περι

ηγούμενος τήν ’Ανατολήν, έπί ιδιοκτήτου ώ

ραίας θαλαμηγοί·, έκτελέσας ο'ύτω έν πλήρει ά- 

νέοει καί μεγαλοπρεπείς ώραΐον και ένδιαφέρον 

ταξείδιον έπι δεκαέξ μήνας, δπερ θανμασίως πε- 

ριέγραψεν έν τώ ουγγράμματί του «Ταξείδιον 

εις τήν ’Ανατολήν» κτλ. Έν τώ μεταξύ δε εΐ- 

χεν εκλεγεί βουλευτής έν τή πατρίδι του καί διε 

τέλεσε τοιοϋτος μέχρι τοϋ 1848.

"Αλλα ουγγράμματά του εινε τδ διήγημα Jo

celyn, πολύ έπιτυγε:, ή ιστορία τών Γιρονδίνων 

ένθα σαφώς έκθίτει τά δημοκρατικό αύτοϋ φρο 

νήματα κ.ά. Μετά δέ τήν έπανάστασιν τοϋ 1848 

ύπήρξεν Υπουργός τών ’Εξωτερικών έν τίΐ> 

προσωρινά) Υπουργεία.) και μέλος τής Νομοθ. 

Συνελεύσεως καί τής ’Εκτελεστικής’Επιτροπής. 

Καί κατ' άρχάς μέν άπήλαυε μεγίστης δημοτι

κότητας άλλά μετά τας ταραχας τοϋ ’Ιουνίου έ

γένετο μισητός, ματοίως πλέον προσπαθών να 

άπολογηθή δια διαφόρων συγγραφών του. Ο'ύτω. 

κατά τάς έκλογάς τοϋ 1849 ούδείς νομός έδέ- 

χθη τήν Υποψηφιότητά του καί μόλις έν τή 
άναπληρωματτκή έκλογή τοϋ Όρλεάν έξελέγη. 

Κατόπιν ήρξατο πάλιν συγγράφων πλεϊστα έργα 

μεταξύ τών όποιων τήν Ιστορίαν τής Παλινορ- 

θώσεως, τήν 'Ιστορίαν τής Τουρκίας, τήν τή? 

Ρωσσίας πάντα ταϋτα άμελετήτως καί βεβιασμέ- 

νως καθόσον ό άλλοτε ήγεμονικώς διάγων καί 

τέρψεως ένεκα γράφων, ήδη πρός χρηματισμόν 

άπλώς έλάμβανεν άνά χειρας τιμ· γραφίδα.Τελευ

ταίου έπεμελήθη τής έκδόσεως τών «Απάντων» 

του, είς -10 τόμους έκδοθέντων, άπέθανε δέ τώ 

1S62 έν ΙΙασν, καταλιτιιον τά « ’Απομνημονεύ

ματά» του, τήν «’Αλληλογραφίαν», του καί 

τάς «Ανεκδότους π'οιήσεις του» άπαντα έκ- 

δοθέντα όλίγα έτη βραδύτεροι·.

Τοιοϋτος έν όλίγο'ς ό μέγας ούτος άνήρ·

ουτινος ή θερμή καί ποιητική ψυχή σαφώς ά- 

πεικονίζεται έν τώ έπομένω ποιήματί του « II 

κοιλάς «.
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* ΑΛΦΟΚΧΟΥ ΛΑΜΑΓΓΙΝΟΥ *

Η ΚΟΙΛΑΣ
ψυχή μου, άναπαύθητι σ’ αύτό τό τελευταϊον
"Ασυλον- ώς ό εύελπις άποκαμών όδίτης 
Είς πάλας χώρας πρίν έμβή καθίζει άναπνέων 
Κ ’ έκεϊ τόν τέρπει πρρς στιγμήν τής αύρας ή ήδύτης, 
Τών σανδαλίων, ώς αύτός, τινάζομεν τήν κόνιν- 
Δέν διερχόμεθα ποτέ δίς τήν οδόν τοΰ βίου.

-JylE κεκμηκυΐαν τήν φ·υχήν τά πάντα βαρυνθεϊσαν 
Τήν τύχην πλέον έφεξής δέν θέλω νά βαρύνω · 
ΤΩ! σύ κοιλάς, πού όλβια τά πρώτα μ’ έτη ήσαν, 
Είς τόν εύώδη κόλπον σου τό τέλος Οά. προάμείνω. 
Ιδού στενή ή ατραπός τής σκιερός κοιλάδος, 
Δάση πυκνά προσκλύνουσι έκ τών πλευρών τοΰ λόφου 
Καί μοι προσφέρουν άσυλον έντός τερπνής σκιάδος, 
Έν άσυλον ήμίΦωτος, σιγής, έρημου, δρόσου. 

Στο τέρμα τής πορείας μου φοράν άς πνεύσω μόνην 
Ι’ιπήν εύδία\, πρόδρομον ειρήνης αιωνίου !
Καθώς είς λόφου τήν κλιτυν σκιά, ταχέως κλίνει, 
Ό βίος σου ό σκοτεινός ώς ήμαρ τοΰ χειμώνος, 
Οί φίλοι σέ προδίδουσιν, ό οίκτος σέ άφίνει, 
Καί βαίνεις πρός τόν τάφον σου κατέρημος καί μόνος.

Παρέκει δύο ρύακες ύπό άφϊδας βρύων 
Ρέοντες περιγράφουσι τό τοΰ αύλώνος σχήμα 
Καί χάνονται άνοινυμοι είς τάς πηγάς πλησίον, 
'Αφού ένώσουν πρός στιγμήν τόν φλοίσβον καί τύ κύμα. 
Καθιος αυτοί ασήμαντος διήλθεν ή ζο ή μου, 
Ώς ρυακιού νδατα μέ άκαμπτον τό πέρας· 
Ιίλήν ταϋτα είνε διαυγή, ένώ θολ' ή ύυχή μου, 
Ονδέποτ’ άντενάκλασε αυγήν καλής ημέρας -
Αείποτ’ είς τάς όχθας των μέ προσελκύει έρως, 

Μέ καΟηδύν’ Λ δρόσος των, μέ στέφει ή σκιά των, 
Καθώς κοιμίζει νήπιον τό πνεύμα τοΰ άέρος.
’Εμού ναρκόνει τήν φυχήν ό φλοίσβος τών ύδάτων, 
Ένθα, κυκλούμενος έγώ ύπό χλωρού αύλώνος,
Υπό στενού δ' ορίζοντας τό γηραιόν μου δμμα. 
Άρέσκομαι νά προσιιλώ τύ βήμα μου καί μόνος 
Νά βλέπω μόνον ΰδατα καί τ' ούρανοΰ τό δώμα. 

Πλήν, νά, ή φύσις σέ καλεϊ άείπον’ έρασμία, 
"Ορμησον είς τόν κόλπον τηε, δς πάντοτε ξενίζει, 
Τά πάντ’ άλλάσουν διά. σέ. ή φύσις είν' ιδία, 
Καί πάντοτ’ ίδιος ήλιος τόν βίον σου φωτίζει. 
Ύπό σκιάς, ύπό φωτός καλύπτει σοΰ τάς ώρας- 
Μίσησαν τέλος, μίσησον κόσμου τρυφάς δαλίας. 
Λάτρευσον τού Παντός ιίχώ, καθώς ό Πυθαγόρας. 
Καί μετ' αύτών τείνε τό ους πρός θείας συναυλίας. 
Δίωκε φώς στον ούρανόν, έπί τής γής τά σκότη, 
Διάπλεε μέ τόν βορράν αίθέροε πεδιάδας.
Ας σέ φωτίζιι ή ώχρά άκτίς Εκάτης προίτη 

Είς δάσ ' ύπυλιοθαίνυντα καί είς τερπνής κοιλάδας. 
Σ’ έδωσ' ό ΙΙλάστης λογικόν, ϊνα τόν έννοήσης, 
Υπό τό πλάσμα κρύπτεται τέχνη έργάτου θεία. 

Φωνή τό λέγει είς τόν νοϋν δταν σιγά ή φύσις. 
Τίς τήν φωνήν δέν ήκουσεν αυτήν έν τή καρδία ;

Έ<ι. Νοννότ

Είδον, Αγάπησα πολύ' ποθώ τήν λησμοσύνην ! 
Ζών έτι έρχομαι ζητών τής λήθης ηρεμίαν.
Ωραϊαι σχθιιι, είς έμέ δωρήσατε ειρήνην, 

Τήν λήθην μόνην έφεξής θά έχω ευτυχίαν ! ·
Καθεύδουν αΐ αισθήσεις μου έν μέσω μοναξιάς- 
Ό πόορωθεν ερχόμενος τοΰ κόσμου Ορούς εκπνέει 
Ώς σβήνει τό διάστημα τουε τόνους αρμονίας, 
Ονς φέρει είς τά ώτά μας ό άνεμος ποΰ πνέει. 
Διά. νεφέλης διορώ τόν βίον μου παχείας 
Έκλείποντα έν τή σκιά ώς οπτασία λήροι.', 
Μόνος ή έρως έπιζεϊ ύπάρξεως ταχείας, 
Καί μόνος μοί άπέμεινεν αύτόί έκ τοΰ ονείρου.
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ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡίΜίΙΟΥ ΠΙΤΝΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ

ΤΙ έοτι γάμος ; ένωσις άνδρός καί γυ- 
ναικός όρκον ομοσάντων. Παν 5,τι άλλο 
σάς άρέση νά προσθέσητε, δηλαδή αί πολίτι

κα! ή θρησκευτικά! τελεταί, είσ! κοσμήματα 
κα! πάρεργα. Αύτή ή έκκλησία δεν έχει τήν 
άξίωσιν νά ουνδέη κυριολεκτικώς τά δύο έν- 
διαφερόμενα πρόσωπα : ΕύλογεΤ μόνον έκ 
προοιμίων τόν μέλλοντα γάμον τών ήραβω- 
νισμένων, έκεϊνον οστις θά έκτελεσθή έν τώ 
νυμφώνι έάν δέ βραδύτερον άποδειχθή ότι 
ή ουνάντησις δέν έλαβε χώραν ή οτι ό γά
μος δέν έξετελέσθη φυσιολο(ικώς, ή έκκλη- 
οία βέβαιοί τό άκυρον τής ένώσεως, ήν προ 
παρεσκεύασε άλλά δέν διέπραξε. Τούτων 
ούτως έχόντων, λίαν φυσικήν εύρίσκομεν 
τήν διάρρηξιν τοϋ δοθέντος όρκου, οστις 
βασίζεται έπ! τής προίκας κα! όχι έπ! τής 
άμοιβαίας τών ήρραβωνιομένων έκτιμήσεως 
κα! συμπάθειας.

Ή μοιχάς διεγείρει πανταχοϋ τήν συμ
πάθειαν πρός βεβαίωσιν, θέσατε έν τή 
σκηνή άφ' ενός μέν τούς δύο έραστάς, άφ ’ 
έτέρου δύο χιλιάδας θεατών πόσης τάξεως 
κα! ηλικίας· μή άμφιοάλλετε ποσώς ότι οί 
τελευταίοι ούτοι θά χειροκροτήσωσιν.

'Αλλά :
’Ενώπιον τοΰ αύτοΰ άκροατηρίου κα! έν 

τώ αύτώ θεάτρω εισαγάγετε ένα δογματικόν 
διαλεκτήν κατηγοροΰντα τοϋ γάμου, όχι 
πλέον είς ό,τι ιερόν,παγκόσμιον ή άναγκαϊον 
ένέχει ούτος,άλλ ’ είς ό,τι ούτος παρουσιάζει 
ποικΐλον μέν κατά τάς διαφόρους έποχάς, ίδιο - 
μορφον δέ κατά τά διάφορα έθνη — άπαιτου- 
μένην ηλικίαν, διατυπώσεις, συγκατάθεσιν 
τών γονέων,— προίκα, καταγωγήν κτλ. Κα! 
άμέσως ζωηρώς Θάέπερωτήοωσι τόν ρήτορα, 
θά τόν κατηγορήσωσιν ότιθήγει τούς θεσμούς 
τής οικογένειας κα! ότι έντεϋθεν διακινδυ
νεύει τήν κοινωνικήν ισορροπίαν.

'Ιδού λοιπόν παρεδεδεγμένη γνώμη : Συμ 
παθεϊν τή μοιχαλίδι δέν ένέχει ούδ' ύπεμ- 
φαίνει ποσώς προσβολήν κατά τοϋ οικογε
νειακού θεσμόν, έπαινεϊν δ' όμως τά πρός 
σύναψιν γάμου δικαιώματα είκοσαετοϋς ή 
εΐκοσαέτιδος άνευ τής συγκαταθέσεως τών 
γονέων η τών προγόνων, τοΰτο θεωρείται 
κτύπημα κατά τών νενομισμένων. Ή δέ 
σπουδαιότης τής έκφράσεως ταύτης ουμπε- 
ραίνεται έκ τής γνωστής αρχής : «ή κοινω
νία ϊδρυται έπ! τής οικογένειας ο.

"Εστω· παραδεχθώμεν τό τελευταΐον τούτο 
αξίωμα, ϊνα ούμπαν κρίνωμεν τό ύπό συζή- 
τησιν θέμα. Οί θεωρητικοί δέν εϊνε ούδα- 
μώς σύμφωνοι περί τών χαρακτήρων τής ί 
δεώδους οικογένειας, πάντες δ' όμως συμ- 
φωνοϋσι περί τής σχετικής τών κοινωνιών 
άξίας. δοθέντος ότι ή συνδρομή τών λαών 
έξακολουθεϊται έν φανερώ άπό τής ένάρξεως 
τής ιστορικής έποχής. Τά ύγιή ατομα κα! α! 
ύγιεϊς κοινωνίαι άναγνωρίζονται έκ τής δια
δοχικής έπιόίώσεως κα! τής άναπτύξεώς των. 
Έάν λοιπόν, — καί ώς πρός τοϋτό είμι σύμ
φωνος—ή κοινωνία βασίζεται έπ! τής οικο
γένειας. δύναται τις μετά προφανείας νά 
κρίνη ότι ή άριστα ώργανωμένη οικογένεια 
έστιν ή τήν εύημερωτέραν τής κοινωνίας 
άνάπτυξιν έπιτρέπουσα Βρεττανική ή 'Αμε
ρικανική ή Άγγλοσαξωνική φυλή· άπό έκα- 
τόν πεντήκοντα έτη κυριαρχεί τοϋ κόσμου. 
Ούδαμοϋ δύναται τις νά εύρη τελειότερον 
πρότυπον έπιτυχούσης κοινωνίας ή έν ταΐς 
ρηθείσαις φυλαϊς, έν ταΐς όποίαις, κατά συνέ
πειαν εϊνε λίαν ενδιαφέρον νά μελετηθώσι ό,τε 
οικογενειακός οργανισμός καί ό διά τοϋ γά
μου πολλαπλασιασμός, θεωρουμένου ώς θε- 
μελειώδους τής κοινωνίας θεσμού.

Οί αγγλικοί κα! αμερικανικοί τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών θεσμοί παρέχουσιν εις τήν 
γαμήλιον τελετήν παντός είδους εύκολίας, 
άς ο! ήμέτεροι νόμοι άπαγορεύουσιν· εύκό- 
λως όθεν δέον νά συμπεράνη τις ότι ό ήμέ- 
τερος Άοτυκες Κώδηξ περιέβαλε τόν γά 
μον διά ματαίων προφυλάξεων, ένώ ο! άλλοι 
κώδηκεσ, έλευθερώτεροι, συνετέλεσαν είς τε 
τόν έθνικόν πληθυσμόν κα! είς τήν παγκό 
σμιον έκείνην δρασιν. ής πέρρω άπέχομεν.

Τούναντίον, έν ταΐς Ήνωμέναις πολι- 
τείαις κα! έν Σκωτία, αί πρός σύναψιν γά
μου έλευθερίαι είο! τοιαϋται, οϊας δέν δύνα- 
ταί τις νά φαντασθή μεγαλειτέρας. Εϊς άνήρ 
κα! μία γυνή ένορκον φιλίαν ποιούνται ένώ
πιον μάρτυρος, οστις δήποτε κα! άν ή ό 
μάρτυς ούτος, ό δέ νόμος τούς θεωρεί έγ 
γόμους.

Κατά τήν θέληοιν τών συνερχομένων είς 
γάμον, ούτος εϊνε λαϊκός ή θρησκευτικός, 
πολιτικός ή οικογενειακός, μυστικός ή δημό
σιος: εϊνε πάντοτε νόμιμος μηδενός έγγρά- 
φου άπαιτουμένου, ούδέ, βραδύτερον, έτέ- 
ρας τίνος άποδείξεως, τοϋ μαρτυρικού λόγου 
θεωρουμένου επαρκούς, ή έν περιπτώσει 
Θανάτου τοϋ μάρτυρος, τού τών συζύγων 
άπλώς.

"Αλλως τε, πάντα τ' άστυκά έχέγγυα δύ
νανται νά δοθώσιν είς τούς συζύγους.άλλά 
Sovov έπ! τή αιτήσει αύτών και έν ω βα- 

μώ ούτοι έκφράοωσι τήν σχετικήν έπιθυ 
μίαν Γάμος μυστικός, ταχύς, ανέξοδος κα! 

τού τών συζύγων

τή αιτήσει αύτών κα! έν ώ βα-

, άνέξοδος κα!

κής ισχύος έξαοθένησιν, τοϋθ'όπερ ούχ’ ήτ
τον πλήττει τά πνεύματα ήμών.

Σήμερον ή οικογένεια διαιρείται κα! δια
λύεται άμα τή γεννήσει αύτής. Έν τή μέση 
τάξει τής σημερινής κοινωνίας τό τέκνον 
συζή μετά τής ύπηρετρίας του μέχρι τοΰ έ
βδομου τής ήλικίας έτους, μέχρι δέ τοΰ δε- 
κάτου έκτου μετά τών έπιστατών ή παιδο- 
νόμων τού σχολείου κα! κατόπιν.... έώμεν 
λέγειν· ό δέ αρχηγός τής οικογένειας, ό πα
τήρ, διερχόμενος τόν βίον αύτοΰ έν κρε- 
πάλη, γηράσκων έν τώ έγωϊομώ συσσωρεύει 
θύματα έπ! θυμάτων, λησμονών διά πόσων 
δακρύων άπέκτησε τήν ήν κέκτηται πείραν.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας έρωτώμεν έν τίνι 
δικαιώματι έρχεται κατόπιν, ούχ! νά συζη- 
ζήση, άλλάδΓ απλού κινήματος νά συντρίψη 
τήν κλίσιν τού τέκνου του καταστάντος ήδη 
άνδρός, όταν ή κλίσις αυτή, φυσική δλως κα! 
ούδαμώς έγκληματική, έκδηλούται διά τρό
που τόσον τρυφερού κα! άληθώς ηθικού; 
ΓΙοΰ εϊνε ή πατριαρχική έστία. ή σκηνή κα! 
ό πάσσαλος, τό κοινόν ποίμνιον; Εϊνε αλη
θές οτι άν ό υιός νυμφευθή άνοήτως, ό πα
τήρ θά αίσχυνθή· άλλοίως δ' όμως ό υιός 
θά προσβληθή έάν ό πατήρ άπολέση τήν 
πρώτην αύτοΰ σύζυγον, νυμφευθή έτέραν 
άναξίαν κα! ό νόμος ούδεμίαν προσφυγήν δί- 
δωσιν αύτώ.

Τά δικαιώματα τού πατρός έχουσιν όρια- 
οί γονείς συχνότατα ωθούνται ύπό τοΰ έγωϊ- 
σμού, όταν δίδωσι τήν συγκατάθεσιν αύτών 
διά τόν γάμον τών τέκνων των, ή είς τά 
ύπ' έκείνων παρεμβαλλόμενα έμπόδια. Έάν 
έπιθυμήτε οι γάμοι νά ώσιν εύτυχεϊς, αφή 
σατε έλευθέοαν τήν έκλογήν. Οΰτω δέ. διευ- 
κολύνοντες τούς γάμους, θά πολλαπλάσιά- 
σητε αύτούς κα! θά ώφελήσητε τήν κοινω
νίαν, άφίνοντες άνεμπόδιστον τήν πρωτο
βουλίαν τού άνθρώπου, θά έπισπεύσητε τάς 
προόδους τού ορθού λόγου. Άλλ’ έμαυτού 
έξίσταμαι, λησμονών ότι άπευθύνομαι είς 
Ελληνικόν κοινόν, παρ' ω ή θέλησις τών 
νεαρών έραστών θεωρείται ώς μή άξίζουοα 
νά ληφθή ύπ' όψινκα! δή παραμελητέα. Χι- 
λιοστύες θελκτικών ζευγών παρά τούς ό 
ποιους ή Θεία φύσις εϊχε θέσει τάς γαμή
λιους αύτής όρμάς κα! τάσεις, ούδέποτε θά 
τολμήσωοι νά συνενώσωσι τά χείλη των ύ- 
περάνω τοΰ φράκτου τών νόμων. ΙΙόσους ό- 
λολυγμούς κα! πόσα δάκρυα έπ! πολύν έτι 
χρόνον θ ’ άποσπά παρ’ ήμΐν ή τών γονέων 
έπιμονή ! ένώ έξ άλλου έπ! τού μετώπου τών 
τέκνων, θά φέρηται έγκεχαραγμένη άνεξι- 
τήλοις γράμμασιν, ή σφραγΐς τών πατρικών 
παρεκτροπών ϊνα μή εΐπω έγκλημάτων !

Τής τοιαύτης οίκτρδς καταοτάσεως τήν 
ώδύνην φέρει ολόκληρος ή κοινωνία, ήτιο

άνευ εμποδίων — ό γάμος τοϋ Ρωμαίου καί 
τής Ιουλιέττας — θεωρείται άπρόσβλητος 
άπό τοϋ Έδεμβούργου τής Σκωτίας μέχρι 
τοΰ Άγ. Φραγκίσκου τών Ηνωμένων Πο
λιτειών κα! ταϋτα πάντα χωρίς ποσώς ή πα- 
γιότης τών οικογενειακών δεσμών νά δια— 
κινδυνεύη.

|·Ί'ς ηλικίαν δεκατεσσάρων έτώνεϊς άγγλος 
δύναται νά νυμφευθή νεάνιδα δωδεκαετιδα, 
χωρίς ό νόμος νά βλέπη τι τό άνάρμοοτον. 
Μή νομίσητε δέ ότι, έάν ο! γονείς νομίοω- 
σιν ότι πρέπει νά διαμαρτυρηθώοι κατά τής 
πρωίμου ταύτης τοϋ τέκνου των άποφά- 
σεως, αρκεί πρός τούτο απλή έκφρασις τής 
άποδοκιμασίας αύτών. Τοΐς ζητοϋσι τούς 
άποχρώντας λόγους, τούς έπερωτώσιν έν 
άνάγκη ένώπιον τών δικαστηρίων, όπου τά 
τέκνα έχουσι τό δικαίωμα νά προσόάλωσι τήν 
κακώς ήτιολογημένην τών γονέων αύτών ά- 
ποδοκιμασίαν. Τούτο δέ γίνεται καθημερινώς 
έν Λονδίνω. έν Βομβάη, έν Νέα Ύόρκη, 
δηλαδή,έν μεγαλουπόλεσιν, αϊτινες δέν φαί 
νονται άκόμη παρακμάσασαι κα! έν αϊς τό 
υίϊκόν αίσθημα δέν εϊνε ήττον άνεπτυγμέ- 
νον ή έν τισι προαστείοις τών Παρισίων, 
οΐον έν Μονμάρτρη ή έν Βιλλέτη. Ούδέποτε 
έσκέφθη ό άγγλικός νόμος ότι προσβάλλεται 
ό θεσμός, διότι οιαφιλονικεΐται ή πατρική 
θέλησις. όταν ό υιός έπιθυμή, κα! αύτός, 
νά ίδρύση νέαν οικογένειαν.

Διότι ένταϋθα άκριβώς κεϊται ό γόρδιος 
τού ζητήματος δεσμός. Ποιον εϊνε τό πρό
τυπον τής οικογένειας ;

Οικογένεια τών άρχαίων : μία ή πλείονες 
ουγενεΐς οίκογένειαι έπ! τό αύτό συνεσπει- 
ρωμέναι κα! ύπείκουσαι είς ένα προπάτορα. 
Ή οικογένεια αυτή έξέλιπε. Δέν εύρισκό- 
μεθα πλέον εις τήν έποχήν καθ' ήν όλοι οί 
άπόγονοι ένός άνδρός κατέφευγον ύπό τήν 
έκ τραγοδερμάτων σκηνήν, συνηθροιομένοι 
περ! τήν έστίαν κα! προστατευόμενοι ύπό τοΰ 
άρχηγοΰ των, τοΰ κα! κυρίου κα! πατρόςτων.

Κατά τήν έποχήν έκείνην όντως, ό κύ 
ριος τής σκηνής εϊχε τό δικαίωμα νά είπη :

«Δέχομαι ύπό τήν στέγην μου τήν γυ
ναίκα ταύτην κα! όχι έκείνην την άλλην. 
Κυβερνώ έκείνουςτοΰς όποιους ύπερασπίζω».

Πόσον δ' έμελλε ν'άναπτυχθή κατά τούς 
μετέπειτα χρόνους τοιαύτη τις κοινωνική 
κατάστασις, σήμερον καταφαίνεται ήλιου 
φαεινότερον έκ τοϋ θεάματος τών νομάδων 
κοινωνιών τής ’Ασίας ή τών μελαινών φυ
λών, αϊτινες ή μία κατόπιν τής άλλης, έγέ- 
νοντο κτήσεις τών πεπολιτισμένων έθνών.
Οπως έν τώ άνωτέρω τής κοινωνικής κλί · 

ιιακος ακρω εϋρομεν τσς περ! τόν γάμον ε
λευθερίας, ουτω εις τό έσχατον τής παρα
κμής ανευρίοκομεν τήν παντελή τής πατρι
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χειροκροτεί, τής τοιαύτηο απολυταρχικής 
τοΰ πατροο θελήοεως, παραδλέπουοα τά έ- 
Λαττώματα τούτου καί καταδικάίουσα ύπό 
τήν προσωνυμίαν νεανικόν οναρ. τήν πίοτιν, 
τόν ένθουσιασμόν, τήν άφοοίωσιν, πάν εύ- 
γενές αϊοθηιισ, πάσαν εύγενή ιδέαν.

II. ΑιβάοιιυU *

ΚΡΥΦΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΙΙόοες φορίς δεν ήθελα
'πτά πόδια σου νά πέσω.
Καϊ τήν καρδιά μου σκλάβα σου 
'οιά γμρια σου νά θέσω.

ΙΙόοες φορές γονατιστή 
παράκλησι εχω κάνει 
για οί. για τήν άγάπη μου
II παναγιά νά κάνη,

Τόν έραιτά μου άγιο 
πελώριο, μεγάλο 
καϊ τό κρυφό μου μυστικό 
άκόμη πειό μεγάλο,

ΙΙόοες φάρες 'οιά ξύπνα μου 
'στον νπνο μου άκόμα 
ιό μυστικό δεν εκλαυσα 
οπού μοΰ καίει τό στόμα.

Τό μυστικό όπου κρυφά 
κρύβω "αιό λογισμό μου 
αΰιό πού νειώθω μέσα μου 
ώς μόνον όνειρό μου.

Αΰιό ποΰ αιώνια θρηνώ 
αΰιό ποϋ αιώνια κλαίω 
ποϋ Ιθαφα 'οιά στήθη μου 
ποΰ κρύβω και διν λέω.

Χοόία Κ. Οΐκονομίοου.

Αΰιό ιό μέγα μυστικό
ποΰ λέγεται ελπίδα !

ποΰ ζώ με τής άκτίναις της 
και ’οι’ όνειρό μου ! Είδα....

ι NETimmw

ΤΟ μεταναστευτικόν ρεύμα πρός τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής 
έξακολουθεϊ άκατάσχετον. Κατά τό έτος 

τοΰτο μάλ στα παρετηρήθη ή μείζων έξ 
όσων μέχρι τοΰδε έγένοντο μεταναστευ- 
τική έκ τοΰ παλαιού κόσμου, ιδία τής 
Ευρώπης, κίνησις. Υπολογίζεται οτι κατά 
τό λήγον έτος ύ αριθμός τών είς τάς Η
νωμένας Πολιτείας μεταναστατών Οά 
φθάση τό 1,200,000 ατόμων άπέναντι 
1,026,000 μεταναστατών τοΰ 190S Κατά 
τίιν έπίσημον στατιστικήν τών δύο τε
λευταίων έτών ή έτησία ανξησις τοΰ 
πληθυσμού τών Ήνωμέ' ων Πολιτειών 
αντιπροσωπεύεται μόνον κατά τό ’/·, 
τής έπί πλέον διαφοράς τών γεννήσεων 
απέναντι τών Θανάτων, κατά δέ τά λοιπά 
s/j ύπό τών νέων έκάστοτε μεταναστών. 
"Ωστε όρθώς δύναται τις ν’άποφανθή, οτι 
τό μεγαλεϊον καί ή δύναμις τών Ήνω 
μενών Πολιτειών όφείλεται κατ' έξοχίιν 
είς τήν μετανάστευσιν.

Οί άκόλουθοι άριθμοί δίδουσιν Ιδέαν 
τινά τής καταπληκτικής μετοναστευτι- 
κής κινήσεως. Τώ ιρ02—>9°’ ’’ι μετα- 
νάστευσις έχορήγησε τά 62,6% είς τήν 
αΰξησιν τοΰ πληθυσμού τών Ηνωμένων 
Ιίολιτειών, τώ ιρο3—1904 τά 58, 9" (1 
τώ 1904— >9°^ τ<* 7^ θ °" και Εφέτος 
υπολογίζεται οτι Oct δώσιι τά -5 " ήτοι 
ακριβώς τά t τής έτησίας αύξήσεως τού 
πληθυσμού. 'Εάν δέ ή μετανάστευσης 
έξακολουθήσιι είς τό μέλλον μέ τάς αύ- 
τάς άναλογιας, έντός μιας γενεάς οί ηύ- 
τόχθονεε πολϊται τής 'Αμερικανικής συμ
πολιτείας θά εύρεθώσιν έν μειονότιιτι.

Ό μέσος όρος τών μεταναστεύσεων 
άπό τον ι 88ο—1890 ήσαν άτομα όιό, 
000 έτησίως, ό δέ τής δεκαετίας 1890 — 
ΐ9οο άτομα 383,000' έκτοτε ή ανξησις 
έ.πήλθεν άθρόα. Οϋτω

ι900—ι90ι 
1901 —1902 
1902= ι 9θ3 
ι 9θ3— ι 904 
1904 — 19°·> 
ΐροό — 1906

Άρχικώς ή μετανάστευσις πρός τάς 
Ηνωμένας ΙΙολιτείας έγένετο έκ τής βο
ρειοδυτικής Εύρώπης, άπό τινων όμως 
έτών τό πλεϊστον μέρος τών μεταναστών 
προέρχεται έκ τής νοτιανατολικής Εύ- 

μετηνάστευσαν ιώ
487,000
648,000
Si7,ooo 
812,000

1,026 000
I,200 οοο

ρώπιις. ’Από τού 183ο — 188ο μετανά
στευσην είς 'Αμερικήν ι ο,οοο,οοο άνθοώ- 
πων, ών τά 8,200,000 έξ ’Αγγλίας. Ιρ
λανδίας, Γερμανίας καί τών Σκανδιναυϊ 
κών χωρών,καί τό ι.2οσ,οοοέκ τών λοι
πών χωρών τής Εύρώπης καί τοΰ άλλου 
κόσμον. Μείζων ύπήρξεν ή κίνησις τής 
δεκαετίας ι88ο—18ρο, καθ' ήν μετανα
στέυσαν 4ι00°>000 Ιρλανδοί, ‘Αγγλοι 
Γερμανοί καί Σκανδιναυοί, 4°θ»οθο Κα
ναδοί καί ι,3οο οου έκ τοΰ λοιπού κό 
σμου, έξ ών 9θο,οοο Ιταλοί, Αύστρο- 
ουγγροι καί Ρώσσοι. Έκτοτε άλλάσσει 
διεύθυνσιν τό μεταναστευτικόν ρεύμα, 
διότι έκ τών κατά τό άπό τοΰ ιδρο
ί 900 δεκαετές διάστημα μεταναστευσάν- 
των 3,844-000 άτομο»', μόνον τό ι 688, 
οοο άντεποοσώπευε τήν 'Αγγλίαν Γερ
μανίαν καί τάς Σκαυνδαυϊκάς χώρας, 
τά δέ 2,ι76,οοο τήν 'Ιταλίαν, Αύστρο 
Ουγγαρίαν Ρωσσίαν, Ελλάδα, Τουρκίαν, 
Ρουμανίαν κτλ. Κατά, τό διάστημα τοΰτο 
έπεμφαν μετανάστης καί ή ’Ολλανδία, ή 
Ελβετία καί ή I αλλία.

Είς παλαιοτέραν έποχήν οί μετανάσται 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών προήρχοντο 
έκ χωρών γεωργικώς ανεπτυγμένων, 
ήδη όμως, ιδία άπό τού 1890 ή κυριω- 
τέρα πηγή τών μεταναστεύσεων είνε αί 
ήττον άνεπτυχμέναι έν τή γεωργία καί 
βιομηχανία, ών ή άνάπτυξις ύπολείπε- 
ται τής τών ’Αμερικανών, δπερ έμβάλ- 
λει αύτούς είς άνιισυχίας, πειρωμένονς 
διά νόμων περισταλτικών νά έμποδίσωσι 
τήν μετανάστευσιν τών μή εύαρέστων 
στοιχείων, δπερ έν τούτοις δέν κατοο- 
θοΰσιν, άφ’ ού τό μεταναστευτικόν ρεύμα 
έξακολουθεϊ.

Οί μετανάσται διά τήν μείζονα ι'ιέλάσ- 
σονα ομοιότητα τών ιίθών, τής άναπτύ- 
ξεως. τοΰ χαρακτήρος πρός τά ήθη, τήν 
άνάπτυξιν καί τόν χαρακτήρα τών Αμε
ρικανών διακοίνονται είς δύο τάξεις, τήν 
τών εύαρέστως γινομένων δεκτών (de ■ 
sires) καί τήν τών δυσαρέστων (indesi- 
res) Μεταξύ τών πρώτων είνε οί έκ τής 
βορειοδυτικής Εύρώπης, μεταξύ δέ τών 
δευτέρων οί έκ τής νοτιανατολικής, έξαι 
ρέσει τών έκ τής βορείου Ιταλίας, πολ
λών έκ τών Τσέχων καί τών Φιλανδών. 
Οί έξ Ελλάδος, πρέπει νά τό όμυλογή- 
σωμεν, δέν είνε έκ τών πολύ εύαρέστων, 
ώς μή συμμορφούμενοι εύκόλως πρός τ<ί 
ήθη, τάς έξεις καί τόν χαρακτήρα τών 
Αμερικανών.

ΟΙ μετανάσται κατ' αρχήν διαιρούν
ται είς δύο μεγάλας τάξεις, τούς σκο- 
ποΰντας νά έγκατασταθώσι μονίμως έν

'Αμερική καί τούς μεταβαίνοντας προσ- 
καίρως πρός άποταμίευσιν μικράς πε
ριουσίας καί έπιστρέφοντας άμα τή απο
κτήσει αύτής, δπερ συμβαίνει ιδίως είς 
τούς Ιταλούς καί έν μέρει είς τούς Ελ
ληνας. Λέγομεν έν μέρει είς τούς "Ελ
ληνας διότι έκ μέν τών Ιταλών έπιστρέ- 
φουσι κατ' έτος τά 9/Ι0 καί πλέον τών 
μεταναστών, έκ δέ τών 'Ελλήνων ούδέ 
τό τρίτον, ίσως ούδέ τό τέταρτον. 'Γό δέ 
λυπηρότερον δτι ούχί όλίγοι έκ τών ύπε- 
ρεκατόν χιλιάδων Ελλήνων τής ’Αμε
ρικής έγκατέστησαν μετά τών γυναικών 
καί τών τέκνων αύτών έν αύτή.

Βεβαίως τό οεΰμα τής μεταναστεύ- 
σεως θά κοπάση. δταν άναπτυχθή ή κοι
νωνική παρ' ήμϊν οικονομία, ώς έκόπα- 
σεν έν Γερμανία, δθεν ούδέ τό δέκα- 
τον πλέον τών άλλοτε μεταναστατών πα- 
ρατηοεϊται, άλλά μέχρις ούήΈλλάςκα- 
ταστή αύτάρκης οίκονομικώς κινδυνεύει 
νά έρημωθή κατοίκων, καί, ώς άπεδείχθη 
τελευταϊον, γυμνωθή ύπερασπισ'τών, με 
ταναστευόντων κατά προτίμησίν τών ύ 
ποχρέων είς στράτευσιν ή τών ύπαγομέ- 
νων είς τάς ύποχοεοίσεις τής έφεδρείας. 
Τούλάχιστον 25,οοο αν μή καί πλείονες 
έκ τών ύποχρέων είς στράτευσιν Λ ύπα- 
γομένων είς τήν εφεδρείαν έχουσι μετά 
ναστεύει είς 'Αμερικήν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ· ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
Οΰδεν ίν τή παρελεύσει τοΰ πανδαμάτορος 

χρόνου μέιει οτερρόν ίν τή εαυτού θέσει. ".Ιι· 
τά δρη ελατιοΰνιαι τόν όγκον καϊ αί. πεδιάδες 
έπι μάλλον κυιλαίνονται καί κόσμοι ολόκληροι 
εξαφανίζονται καί οί κολοσσοί βεβαίως ιών άι- 
θρωπίνιυν διανοιών είς το μοιραίοι· όποκύ- 
πτουσι τέλος.

Εΐς δε τής επιστήμης κολοσσός, εΐς ισχυρός 
αίτής στυλοβάτης. μία ίξαισία προσωπικότης, ή 
προσαιποποίησις τής άληθοΰς επιστήμης, ή εν- 
δειξις τής άκατανοήτου εργασίας, ό πνευματι 
κός πατήρ επί ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν ολο
κλήρου τοΰ ζώντος ιατρικού, φαρμακευτικού, 
μαθηματικού, φυσικού καί καθόλου επιστημονι
κόν κόσμον υ άκάματος διδάσκαλος, <5 γλ.αφυ- 
ρός συγγραφεύς, ό μελίρρητος καθηγητής -I- 
ιασιάσιος Νρηοτομάνος εΐς τό μοιραίοι· υπείκων 
τέλος ίξέπνευσε τήν 2αν Οκτωβρίου.

Τεσσαράκοντα ολα έτη ενδελεχούς επιστημο
νικής έργασίας διέρρευοαν, άφ δτου ό Χρηστό 
μάνος ά,νέλ.αβε τά επιστημονικά αυτού καθύ)- 
κοντα, κατά τά όποια ή διαυγής α'ύτη διάνοια
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Εφερεν εις φώς 73 Εν δλω διδακτικά έργα, την 
ίδρυα ιν τοΰ λαμπρού Χημείου, πλείστας Ανακα
λύψεις συσκευών καί πληθύν ανακοινώσεων Επι
στημονικών, δι’ών ού μόνον εαυτόν μεταξύ τών 
κρατίστων κατέταξε Αλλά καί την επιστήμην 
Εξυπηρέτησε, τήν δύ πατρίδα Εξετίμησε έπί τή 
Αποκτήσει τοιούτου Εξόχου δια τήν επιστήμην 
τέκνου.

Είχών Β'.

Θρηνούσα· Επί τώ θανάτω αύτοΰ ή Επιστήμη 
δια τήν Απώλειαν τοΰ λαμπρού πειραματιστοΰ 
καί φυσιοδίφου, οϊ σπουδασταΐ διά τήν Απώ
λειαν τοΰ Ακαμάτου αύτών διδασκάλου, ή δε Πο
λιτεία διιι τήν Απώλειαν τοΰ λαμπρού αύτής σνμ 
βούλου.

Άλλ' ήτο φυσικόν να πορέλθη τδ σώμα ίν 
η> ή Επιστημονική αΰτη άξια Ενεκλείειο. Τό 
σώμα Ετάφη καί ό χοΰς ήδη καλύπτει τοΰτο. 
Δεν είνε δμως ούτος ικανός δπως καλύψη τήν 
Επιστημονικήν Αξίαν, ήτις ίκ τοΰ Αθανάτου πνεύ 
ματος Απορρέουσα Αθάνατος δια τών αιώνων 
διαφυλάσσεται. ‘Ο Χρηστομάνος άπήλθεν άλλ' 
έμειναν τα διδάγματα αύτοΰ, καθιστώιτα άγήρω 
τήν μνήμην του, ίμις αιώνια διά τών αιώνων 
θά παραμείνη.

β. S. Βληοίδης.
τιλιιόφ. Φνο. Έπιστ.

ΤΕΡΠΧΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑΙ
ΊΙ Βιβλιοθήκη

’Ιδού καί πάλιν επανερχόμενοι Επί τοΰ ζη
τήματος τών μικρών Ερασιτεχνών έν ταΐς οίκο- 
γενείοις, παρέχοντες αντοΐς Εργασίαν χρήσιμον 
καί πρακτικωτάτην.

Είχών Α’.

Οί μικροί σπουδασταΐ στερούνται ώς έπι τό 
πλεΐστον γραφείου καί βιβλιοθήκης, οίκονομού- 
μενοι δπως,δπως έπί μικρά; τραπέζης, είς μίαν 
γωνίαν τής τραπεζαρίας των. Δύσκολων είνε α 

ραγε νά κατασκιυάσωμεν μικρήν τινα βιβλιοθή 
κην ;

'ΙΙμεΐς διαβεβαιοΰμεν αυτούς οτι είνε πολύ εν- 
κολον πράγμα.

Παρατηρήσατε τήν εικόνα Λ'. Μάς πορου- 
σιάζει τήν άπλουστέραν μορφήν μιας μαθητικής 
βιβλιοθήκης. Δύο σανίδες καλώ; πλανισμένοι καί 
καρφωμένοι, ούτως ώστε νά σχηματίζουν Αρθήν 
γωνίαν, ιδού τό πάν. “Ηδη μάς χρειάζονται καί 
μερικά χονδρά σύρματα κεκαμμένα, ώς Εν τή 
είκόνι φαίνονται, (ΐτινα στερεώνομεν Εντός Απών 
Επι τής πλευράς τής μιας σανίδος καί τής άλ
λης σανίδος, ήτις χρησιμεύει ώς βάσις τών βι
βλίων.

Έκ τούτων τά

Καί ή βιβλιοθήκη είνε έτοιμος. "Ηδη παρα
τηρήσατε καί τήν εικόνα Β καί άν Εχετε δυνά
μεις κα'ι ΰρεξιν πρός περισσότερόν καί δυσκο- 
λωτέραν Εργασίαν αρχίσατε τήν κατασκευήν τής 
βιβλιοθήκης ταύτης.

Μάς χρειάζονται 4 τεμάχια. ... .-
δύο θά είνε όμοια κατά τό σχήμα καί τό πάχος 
καί θά χρησιμεύουν ώς πλευραί (Λ καί Α.) 
ίφ’ ών θά ίφαρμόσωμεν τήν πλευράν Γ, 
Γ', είς τό μέσον δε ταύτης τήν σανίδα Δ, 
ήτις οΰτω καί τήν βιβλιοθήκην θά στερεώση 
καλώς καί ώς δεύτερον Ερισμα ταύτης θέλει 
χρησιμεύσει. “Αλλη σανίς ώς βάσις τής βι
βλιοθήκης δεν είνε Αναγκαία, διότι θά στηρί
ζετε ταύτην Επί τίνος τραπέζης. Άλλο σχΐ- 
διον Επίσης ώραϊον κα! εύκολων, είνε ή κρεμαστή 
βιβλιοθήκη (είκ. Γ'.) διά τήν όποιαν μάς Αναγ- 

καιοΰοι τρεις σανίδες ή μέν μικρότερα τής δέ 
διαδοχικώς. Είς τάς 4 γωνίας Εκάστης τούτων 
σχηματίζομεν Απήν τόσην, ώστε νά δυνάμεθα νά 
θέσωμεν χονδρόν κορδόνιον. Έπειτα λαμβάνο- 
μεν τό σχοινίον τοΰτο τό κόπτομεν είς τέσσαρα, 
σχηματίζομε*· κόμβους είς τήν μίαν άκραν των 
καί τά περνώμεν διά τής έτέρας είς τάς τέσοα ■ 
ρας Απας τής μεγαλειτέρας σανίδος. Είτα κα· 
νονίζομεν τήν άπόοτασιν ήτις μάς χρειάζεται 
μεταξύ τής σανίδος ταύτης καί τής Αμέσως με- 
γαλειτέρας, κάμνομεν είς τά σημεία ταϋτα κόμ
βους κοί τά περνώμεν διά τών Απών τής δευ- 
τέρας σανίδος. Τό αύτό κάμνομεν καί διά τήν 
τρίτην καί τέλος τά ένοΰμεν δλα όμοΰ καί Εξαρ- 
τώμεν έπι τοΰ τοίχου άπό τίνος καρφιού.

“Ηδη έπί τή βάσει τών σχεδίων τούτων δύ- 
νανται οί Ανάγνώοται ήμών νά δημιουργήσωσι 
καί άλλας ποικιλίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΣΟΗΜΑ
Τό πρώτον αίσθημα, ού ή άφύπνίσχς 

γίνεται μέ βαθμιαίαν άβίαστον κανονικό
τητα, ώς πρωινή έξέγερσις τής μητρός 
φύσεως, ήτις εγείρεται μέ ένα γλυκΰν 
ύίθυρον ώς νανούρισμα μητρός θελούσης 
νά άποκοιμίση τό τέκνον της.

Μετά τήν βρεφικήν καί παιδικήν ήλι - 
κίαν, αρχίζει κάτι αγνόν, κάτι άγιον, κάτι 
ασύλληπτου αίσθημα, είς τήν λειτουργίαν 
τής καρδίας είς τήν προσευχήν τής ύυ 
χής. Τό στήθος αρχίζει έλαφρά, έλαφρά 
νά έξογκοΰταιώς θαλάσσια μικρά κύματα 
ύπό τής αύρας ωθούμενα καί άτινα δέν 
φθάνουσι μέν μέχρι τής ακτής, πλήν, 
πλησιάζουσι πρός αύτήν. Ό νούς αρχί
ζει τότε νά σφυρήλατη τό πνεύμα, ώς ό 
ζέφυρος πνέων, λικνίζει τήν μνηστήν 
αύτοΰ αύραν’ ό όργανισμός κινείται πρός 
μίαν θεσπεσίαν λειτουργίαν, τήν όποιαν 
μόνον τά χερουβείμ έν τοΐς ούρανοϊς 
φάλλουσι. Μεθύων τότε άπό τήν ούρα- 
νίαν ταύτην προσευχήν, παραδίδεται είς 
τήν θείαν αύτής μυσταγωγίαν όρμητικός 
ακάθιστος, μανιώδης... ώστε ό λοιπός 
άλλος κόσμος παρίσταται ξένος, άγνω
στος, μισητός άλλοίμονον έάν τόν θίξιι 
τις" άλλοίμονον έάν θελήση νά τόν αφυ
πνίσω άπό τόν κόσμον τών όνείρων του I 
Παθαίνει ώς ό ύπνοβάτης έκεϊνος, δστις 
υπνοβατών εύρίσκεται έπί τών άκρων 
τών κεράμων οικίας τινδς καί δστις πί
πτει κατασυντρίόόμενος είς τήν πρώτην 
φιλικήν ή άγνωστον φωνήν «τί κάμνεις 

αύτοΰ; θά πέσης.../ Άλλοίμονον είς δν- 
τινα θελήση νά παρεμπόδισα τόν ροΰν 
τοΰ πρώτου αίσθήματος, Δέν γίνεται ό 
φονεύς αύτοΰ, άλλ’ ό δολοφόνος.

Σοφία Οικονομικού 

4^ ΩΦΕΛΙΜΟΜ"ΝΩΣΕΙΣ 

Αί κηλΐοες τών μετάλλων (έκ σκωρίας) 
άφαιρίύνται έάν τριβώσι διά μίγματος ές ίσων με
ρών τριπίλίτιδσς γής,άνθέων θείευ καί έλαίευ κοι
νού, είτα 3ε διά τοΰ εσωτερικού μέρους παλαιού 
χειροκτίου. "Αν δμως ή σκωρίασις εχη προχω
ρήσει πολύ, δέον νά τριφθώσι διά κόνεως σμί- 
οιδις.

ΚαταεΙκε uh ί<ϊπαν. κηροί. — Προς 
κατασκευήν τοϋ ισπανικού κηρού λάβετε καί 
συντηςατε 100 μέρη Βενετικής τερεβυνθίνης, 
500 μέρη κολοφωνίου καί 250 μέρη λακκείου 
κόμμεως. Διά νά λάβη δέ έρυθρούν χρώμα τύ 
μίγμα, ρέψατε όςείδιον τού σίδηρου εϊς λεπτω- 
τάτην κόνιν,

Τά φύκια ώς λίπασμα. — Έςαίρετον 
λίπασμα δυνάμεθα νά έχωμεν μέ τά θαλάσσια 
φύκη διά τάς άμπέλους καί τούς λαχανόκηπους. 
ΙΊρός τούτο άφού μεταφερθώσι τά φύκη - έκ της 
άκτής, άφίνονται είς τό ύπαιθρον, δπως πληθώσι 
ύπό τών ύδάτων της βροχής καί κατόπιν ανα
μιγνύονται μετά τής κόπρου.

Τά γυαλιά της λάμπας σπάζουν ευ
κόλως δταν θερμαίνονται άποτόμως. Προς απο
φυγήν λοιπόν τού κακού τούτου πρέπει η νά 
άνυψούμεν όλίγον κατ’ όλίγον καί κατά δια
στήματα τό φυτίλη τής λάμπας, η νά θέσω
μεν μεταλλικόν σύρμα έπί τοϋ άνω στομίου τού 
γυαλιού. Πολλοί μάλιστα θέτουν μίαν φουρκέταν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ό πολύτιμος ιατρός καί Αγαπητός μας έκ Βε
ρολίνου συνεργάτης κ. Ν. Μωραΐτης, παραμεί- 
νας έπί μήνα παρ’ ήμϊν είς τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα Βόλον, άνεχώρησεν ήδη είς Γερμανίαν 
δπως Ουνεχίσμ τήν έκεϊ περί τήν Χειρουργικήν 
τελειοποίησίν του.

Μέ τάς καλλιτέρας εύχάς τόν χαιρετίζομεν 
χαίροντες οτι έν τω προσώπω του βλέπομεν 
ήδη, ϊνα έκ τών όλίγων τοϋ μέλλοντος χειρουρ
γών μας, οΐτινες θέλουΟι τιμήσει καί μεγάλως 
ευεργετήσει τόν τόπον μας.

X
— Ό έν Βόλω φίλος καί συνδρομητής ήμών 

κ. Άλφρέδος Βιανέλλης έτέλεόε τούς γόμους 
του μετά τής δεσποινίδος Μαρίας Θ· Άποότο- 
λίδου. Εύχόμεθα αϋτοΐς βίον άνέφελον καί εύ- 
δαίμονα.
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ΕΓΤΡΑΠΕΑΑ Φ
— Απολύτως !
— Φίλε μου, είτε ίδικό σου παλαιό γράμμα !

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ it *2. ΙΙοόϋλιιμα

ΣΣΣΤΤΤΑ ΑΑΑ Α Νε ΙΑΙΔΩΚ ΗΣΖ

— Κατίνα δέν επήρε; τα λορνιόν ;
— Τα έπήρα, άλλά τί νά τ\ κάμω άφοΰ 

έξιχασα τά βραχιόλια μου ;

Συνομιλίαι έντός καπηλειών.
— Λεν μοΰ λές. είς τόν πόλεμον τάς Κυριά

κός πολεμούν ;
— Είσαι κουτός, κοΰμένε ! Τής κυριακές θά 

πολεμούν, άφοΰ καί τά όπλοπωλεϊα κλείνουν ;

:1Ο. .Μαγική είκών

Κατά τήν τελευταίαν κο/λινεχ·ικ'ην έκθεοιν 
έρωτηθείς εϊς νεαρό; ζωγράφο; άν ήτο ευχα
ριστημένος έ,κ τών έκτεθέντων έργων του, ά- 
πήννηοε.

— Λαμπρά έπιτυχία. Φαντασθήιε δτι ίτυχε 
ν' άκούσω έγι'ο ό ίδιος μίαν κυρίαν νά λέγη 
εις τήν φίλην της, δταν έφΰασαν εμπρός εις μίαν 
θαλασσογραφίαν μου. «.Πάμε, πάμε. Λιλίκα, 
μόνη ή θέα της μοΰ προξενεί ναυτίασιν !»

•if»*
— Παρά τινι φαρμακοποιία.
— “Εχετε κανένα φάρμακον διά τους κά· 

λους ",
— Μάλιστα." Εχω ένα εξαίρετοι· φάρμακον.
— Και ριζικόν ;
— Βεβαίως. "Ενας πελάτης μου δεκαεπτά 

χρόνια τώρα τό μεταχειρίζεται έπιτυχώς.

Είς ενα φιλολογικόν σαλόνι εϊς φιλόσοφος ή- 
ρώιησε νεαρόν χήρα ποιον υπήρξε δι’ αυτήν 
τό υλεθριώτερον κτύπημα τής ζωής της.

Και εκείνη άδιοτάκτως άπήντησε.
— Εκείνο ποΰ μ έδιδεν <5 μακαρίτης.

Εϊς καθηγητής τής γραφολογίας ίξειάζει 
μίαν έπιστολήν ήν τώ έδωκεν ή σύζυγός του.

— Λυτή ή γραφή είνε άνθρώπου βλακός.
— Είσαι βέβαιος ;

Μά, Τιτίκα, πότε έπί τέλους θά πάρης καί 
ου κανένα βραβείο ;

— Μομά μου ώρισμένως θά πάρω αυτός 
τάς ημέρας.

— Αλήθεια ; "Εγινες επιμελής ;
— Είνε ή σειρά μου. διότι σήμερα επήρε τό 

βραβείο ή διπλανή μου !

— ΊΙρώτησεν ένας πωληιής δνων ένα χω
ρικόν εις τόν όποιον έπώλησε πρό τίνος καιρού 
ένα.

“Ε ! πατριώτη, πώς πηγαίνει τό γαϊ

Καί ό χωρικός μή ίινοήοος άπαντα.
— Μέ τά πόδια του, διάβολε !

Οικιακοί συζητήσεις.
— Διατί, ήρώτηοεν ό σύζυγος, φορείς εις τύ 

κεφάλι σου τά μαλιά άλλης γυναικός :
— Καί ού, άπήντησεν ή σύζυγος, διατί φο

ρείς εις τά χέρια σου τό δέρμα άλλου ζώου ;

Ποΰ είνε ή σύζυγός του ;

'Εκ τών είκοσι γραμμάτων 
αν τηρήιαι ή σειρά των 
ον<> δνόμαια γνωστών 
έκπηγάζονν ποιητώ'· 
έκ τής φαεινής ΙΙλειάδ·.; 
τής Αγαπητής ’Ελλάδος.

·:·

itit. Γοίόοε
Π. άλλά ϊον δίδ Ρ νδ 1 Κ έλος

μετά τίθεται.

Λ 1 . Αίνιγμα

Άπό τής φύσεως έπλάσθην 
ζώον τετράποδου, δπερ ού, 
μεταχειρίζεσαι ώς θέλεις 
Σ είμαι δέ χρήσιμον πολύ.
”J»> βαρυνθώ πλήν τήν δουλείαν 
καί τόν ζυγόν τόν οχληρόν 
τήν κεφαλήν μου τ?’ άποκόφω 
κ’ είς τό Αιγαίου θά ριφθώ. 
Μεταβολήν τότε μεγάλην . 
καί φοβερόν θέλεις ΐδεί.
Άντί τοΰ ζώου έμπροσθεν σου 
Μικρά τις νήσος θά φανή.

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΠΙΑΤΙΚΩ.Ι ΑΣΜΙΣΕΩΑ 7"' ΤΕΥΧΟΥΣ

21.— Έπί τής κοιλίας τοΰ άλογου, μεταξύ 
τής σέλας, τών ήνίων καί τοΰ ποδύς. — 22. Ό 
ποΰς.--23. Ο περίεργος πολλά υποφέρει δεινά. 
— 24. *11 γλώσσα ώμόμοκεν, ή δε φρήν άνω- 
μοτος.— 25. Ή πολυλογία ζαλίζει.

Ανται.— Ιφιγένεια ΙΙασγολίδου έκ. Κωι- 
σνοντιυουπόλεως 1.— II. Δ. έκ Πειραιώς 2.— 
Μ. Σφυρής Σύρου 3.— Επαμ. Κυριακάκης 
’Αθηνών 4. — Μαρίκα Φιλίππου ΙΙειραιώς 4.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λ- Π. Ξηροχώριον. Βραχεία έλήφθη. Ευχαριστού

με» χαί άναμένομεν ώ; γράφετε.— Σ. Λ. Καλάμας. 
Δελτάριο» χαί συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 
πολύ.— Κ. Δ. Ρέθυμνου. Δελτάριόν σας έλήφθη Εύ· 
χαριστούμε·/ πολύ και άναμένομεν αποτελέσματα.— 
A. Ε. θεοοαλονίκην. Επιστολή χαί ποιημάτιίν σας 
έλήφθη 'Αναμένομε·/εγγραφήν νέων.ώ; χαί συνδρομήν 
σας.

δική. Καθαριότης καί τάξις άμεμπτος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΛΦΕΠΙΛΤΟΡΙΟΝ

Α.*.ϊΔ·'.·α:: πατϊιαιπτβ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 

:1:!·35 Hue des Eeotes :t:l-"Λ 
Πρώην Εστιατόριο» Η. τζ'/ίίνη

Οί Αδελφοί Πατσιδιώτη 
άνολ.αβόντες τήν διεύθυνσιν 
τοΰ εστιατορίου τούτου ού
δέν παρημέλησαυ. δπως τό 
καταστήσωσιν άξιου τοΰ 
προορισμού τον. Φα) ητ χ 
έκλεκτά. Περίποίησις μονά-

Καθ’ εκάοτην πλήθος πελοτών.



ΜΕΓΑΑΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΟΪΜΒΝΗ ΪΠΟ ΤΗΣ ΔΙΚΪΘΪΝΣΕΟΣ ΤΗΣ ‘ΦΪΣΕΟΣ,

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ 1ΙΑΡ1ΣΙΟΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TQNΙΙΡΑΚΤΙΚΑΧ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ 

[voyages pratiques] 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ *

Απ’ Αθηνών είς ΓΙεφαια-Νεάπολιν-Μασσαλίαν - 
Λυών - Παρισίους - Βερσαλίας - Λονδίνον καί τ’ άνάπαλιν 
Παρισίους - Μασσαλίαν - ΙΙεφαια - Αθήνας.

ΤΙΜΑ!
Α’. βέάεως μετ ’ επανόδου ............................................................φμ. 5>ΟΟ

Β’. Θέόεως μετ ’ επανόδου............................................................... φμ. TOO

Συμπεριλαμβανομένων πάντων έν γένει τών εξόδων.

Ιον). Ναύλου ατμόπλοιου ανόδου και 
καθόδου (Messageries Maritimes).

Ίον). Σιδηροδρομικών Γαλλίας.
3ον). Λεωφορείων κα'ι αμαξών.
4ον). Διαμονής εν τοΐς ξενοδοχείοις. 
δον). Έπιβιβάσεως και άποβιβάσεως.
6ον). Τροφής καθ’ δλην τήν διάρκειαν 

τοϋ ταξειδίου και τής διαμονής έν Γαλλία.
7ον). ‘Επισκέψεων έφ’ άμάξης άξιο- 

θεάτων μερών και πόλεων.
8ον). Δώρων εις ξενοδοχεία υπηρετών 

κτλ. και είσητηρίων μουσείων κτλ.
gov). Εξόδων θεατρικής έσπερίδος.
16). Δώρων εΐς οδηγούς και θυρωρούς κλ.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΝΔΩΡΟΤ
Έ* Άθήναις, "Οδός Σταδίου.

—<
Τπάρχουν τα αρθονώτερα καί καλείτερα 

άνθη είς πάσαν έποχήν το5 έτους. Καλλιερ
γούνται ειδικοί κήποι πρός τοΰτο. Άνβοδέ- 
σμαι σπάνια·..

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ ΛΥ Τ 0 Κ Ρ A ΤΟ ΡIΚ 0 Ν
(IMPHRIAL.E) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έπί τίϊς ίΐλατείας τοϋ Συντάγματος
>*κ

Ο1Κ1ΑΙ HNQMENAI

ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΡΙΦΗ ΚΑΙ Γ. ΚΑΛΛΙΓΑ
(Κατ’ άπαίτιιΠϊν τας πολυπληθούς αύτοΰ 

πελατείας)
>—<

Νεόκτιστοι μέ καινουργή έπιπλα καί 
ηλεκτροφώτιστοι, περιέχουσαι 60 μεσημ
βρινά δωμάτια, μετά τροφής καί άνευ. 
’ Εστιατόριον,table d’hote. Λουτρά εύρω ■ 
παϊκά πρώτης τάξεως.

Άριθμδς τηλεφώνου 322.
Τιμαί δωματίων άπδ 3—12 δρ. άνα- 

λόγως τοΰ δωματίου: ' Επίπλωσις άρίστη, 
Θέα πρδς τήν Άκρόπολιν και θαυμασία. 
‘Ιδιοκτήτης Θ. Τσαβλίρης πρώην Ιδρυ
τής τοϋ Εστιατορίου τδ ΡΆστυ» καί Βα
σιλικού Ξενοδοχείου, καί νΰν τοϋ ήδη

.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ (IMPERIALE)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Εντοκοι καταθέσεις

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εΐς Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας ιίς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις και οί 
τόκοι αύτών πληρόνονται εΐς τδ αύτό νόμισμα, είς 3 
έγένετο ή κατάΟεσις εΐς χρυσόν ή δι’ επιταγή; οψβως 
(cheque) έπί τοΰ έξωτιρικοΰ κατ’ επιλογήν τοΰ όμο- 
λογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρό- 
νονται έν τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει 
τοΰχαταΟέτου έν τοΓς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 */2 τοΐς 7ο κατ’έτ. διά κατ. 0 μηνών
2 > 7ο » ■ 1 έτους
2 7α · 70 » 1 2 έτών
3 • 7σ * • 4 ■
4 • 7ο > * 5 >

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ήάνώνυμαι.

.· ■

Tourist's Ρ al ace- //ο tel
Έπί τής Πλατείας τοΰ Συντάγματος

"Εν έκ τών μεγίστων ξενοδοχείων των ’Α
θηνών. Μέγαρον μεγαλοπρεπές, νεωστί άνε- 
γερθέν έπί τή βάσει όλων τών ύγειονομικών 
όρων, επίτηδες διά ξενοδοχεϊον, περιέχον 80 
δωμάτια καί αίθουσας, άπαντα .μετά εξώστου 
καί πλουσιωτάτης έπιπλώσεως.

Απάντων έκτελεσθησομένων συμφώνως τώ έκδοθέντι προγράμματι δωρεάν πεμπο- 
μένψ τώ αΐτοΰντι καί ούτινος τήν πιστήν έκτέλεσιν άνέλαβεν ή’Εταιρεία τών “ΠΡΑΚΤΙ
ΚΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ,, έν ΙΙαρισίοις. ’ Αποβλέποντες είς το μέγα ένδιαφέρον δπερ ένέχειή 
πόλις τών ΙΙαρισίων ύπδ έποψιν ιστορίας, έμπορίου, βιομηχανίας, έπιστήμης καί καλ
λιτεχνίας καί έπιστάμενοι τής ιστορικής, εμπορικής και Επιστημονικής συνάφειας ήτις 
ανέκαθεν έπικρατεΐ μεταξύ τών δύο Εθνών, ήτις συνάφεια καθίσταται νΰν έτι στενο- 
τέρα ώς έκ τής μεγάλης ύποτιμήσεως τοϋ χρυσού, συνεβλήθημεν έπί τή εύκαιρία τής 
τελευταίας μεταβάσεώς μας είς Ιίαρισίους μετά τοϋ ειδικού έπι τοιούτων διεθνών τα- 
ξειδίων άπδ καιρού υφισταμένου Γραφείου τών Πρακτικών Ταξειδίων τών Παρισίων 
καί έπιοήμου διοργανωτού τής 'Εταιρείας τών αντοκινιιτων τής Γαλλίας καί άλ
λων Έπιότιιμ. Εταιρειών καί άνελάβομεν άπδ κοινού τήν διοργάνωσιν μεγάλης εκ
δρομής άπ' Άθητών είς Παρισίους ή καί Λονδίνον, κατά βούλησιν τοϋ ταξειδεύοντος, 
καί τ’ άνάπαλιν μετά πασών τών δυνατών ευκολιών καί παροχών πρδς δσον ένεστιν 
άνετωτέραν καί οίκονομικωτέραν διεξαγωγήν μέ τοιοϋτον σχεδδν άπίστεντον τίμημα.

Διά τού ανωτέρω λ.οιπδν ποσού ό επιβάτης είναι έξησφαλισμένος άπδ ναΰλα, σι
δηροδρομικά έξοδα, τροφήν, ξενοδοχεία ύπνου, άμάξας, λέμβους, επισκέψεις πόλεων 
καί μουσείων κτλ.

Ούδέν έξοδον τω υπολείπεται έκτδς τών ιδιαιτέρων άγορών αυτού.

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 
HMmr η “m.

Σ- ΣΠΟΡΔΙΛΗ

’Οδός Πουόκινόκάγια καί 

Πολυτόέόκαγια έν Όδηόόώ 

άριθ. 14.
ι»»

Κεΐται είς τό κέντρον τίϊς πόλεοις καϊ παρά τόν λιμένα. ΠλίκΗΟν 
τών θεάτρων καϊ τών βουλεβάρτων. Τηλέφωνον καϊ φωτιόμός άριότος. 
Καθαριότης, τάξις καϊ Ακρίβεια άμεμπτος.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔ0Υ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΛΕΝΗΣ Ρ0ΥΣ0Π0ΥΛ0Υ

Έξεδόθη ύπδ της Βιομ. ναι Έμπ. 'Ακαδη
μίας καί πωλείται είς τά γραφεία τον Δελτίου 
(Πλατ. Κάνιγγος) καί τά βιβλιοπωλεία Αντί 
δρ. 2 50.

Είνε τδ τελειότερων βιόλίον περί Φωτηγοα 
φίας. ’Απαραίτητος ύδηγός διά τούς έραδι- 
τέχνας καί έπαγγβλματίας. Τόμος καλλιτε
χνικότατος. Τύπος καί χάρτης άριβτος. Εικό
νες, Οχήματα καί φωτογραφήματα πλεΐότα.

ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
Σ ΧΑΣΙΩΤΟΥ

Τών ετών 1900, 1901, 1902, 190$, . 
1904, και 1905 έν δλω 72 τεύχη, άπ’ αρ

χής τής έκδόσεώς των, πωλοΰνται 
έν τω έσωτερικώ δρ. 20, 
έν τώ έςωτερικώ φρ. 20, 

"Εκαστον έτος χωριστά δρ. ή φρ 4.
’ Απευθυνθήτε είς τδν κ. Σ. Χιισιώτην 

είς Ναύπλιου ή είς πι βιβλιοπωλεία τής 
τ’Εστίας* I. Α. Κολλάρού !) Μιχ. Σαλι
βέρου έν Αθι'/ναις.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Έν Τάντα (Αίγυπτον).
Κεϊται είς κεντρικωτάτην καί εύάερον θέ

σιν. Τάξις καί καθαριότης άμεμπτος. Τιμαί 
συγκαταβατικαί. Έναντι τού ξενοδοχείου υ
πάρχει καί έστιατόριον τού ΐδίου μέ έκτακτον 
μαγειρικήν.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ'

Έν Κωναταντινουπόλει
ΔΙ—ΙΜΟΣΘ. ΧΑΛΑΣ Διευθυντής.

Έξοχον ξενοδοχεϊον, εύρυχωρον, άνετον,κα
θαρόν, έπί της μεγάλης οδού τού Πέραν, μετά 
λαμπρού εστιατορίου, μαγειρικές εκτάκτου.

Περιποίησις καί καθαριότης μοναδική.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
PQMOTNIKaX ΤΥΡ3Ν U! ΒΟΤΤΤΡβ» 

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ 
Έν Κωνστάντζτ} ' Ρωμουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διάφορων ειδών, 
κασέρια οΰζο Άδριανουπόλεως καί ’Αλεξάν
δρειάς, λευκοί εις τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες) ώς καί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλές ποιότητος.

Τό κατάστημα Αναλαμβάνει καί τήνκατα- 
ναλωσιν έν 'Ρωμουνία διαφόρων προϊόντων 
Ανατολές καί ’Ελλάδος και την αντιπροσω

πείαν διαφόρων οίκων.

Η ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔέχετΑΐ 

εϊς ένέχυρον λαχειοφόρου; ομολογίας 'Εθνικής 
Τραπέζης, ώς κχΐ παντός είδους χρεόγραφα.

Ή Λαϊκή Τράπεζα διά τάς καταθέσεις 
Ταμιευτηρίου άπό Μΐίίς Aoii^un^ καί άνω 
πληρόνει τόκον 4 ί)!ι °/0.

Ό Διευθυντής 
Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΝΙΚΟΛ. Γ ΛΎΜΠΕΡΟΠΟΎΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΣ 

Άθήνιι Όδδς Σοφοκλίους άρ. 8. Άβήναι. 
(Πϊραπλεύρως Τραπίζης Αθηνών).

ΌΛοντοοτοιχίαι 
απαράμιλλου φυ - 
σικότητος. 
Όδόιτες τεχνητοί 
Ιν. χρυσού, πλα- 
τίνης κλ. denis 
con ron n 6s.

Όδόιτες τεχνη
τοί, στηριζόμενοι 
έπί τών φυσικών 
ριζών (A pivot).
Εμφράξεις διά 

χρυσού, πλατίνης,
πορσελάνης κλπ. Καθαρισμός οδόντων τε
λειότατος καί επιστημονικός. ’Εξαγωγή όδόν- 
των καί ριζών άνωδΰνως, άνευ συνεπειών, ώς 
ή cocaine κλπ.

Τ£2οχι επισκέψεων ό —12 καί 3—G μ μ.

ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΟΠΟΙΕΙ ΟΝ
Γ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Προμηθευτοΰ τών Αξιωματικών τοΰ ΑΙχυπτια 
κοΰ ατρατοϋ.

Έν Κτίρω. "Οδός Μανσοΰρ Πισσϊ.
Κατασκευάζει 'παντός είδους καί άρίστ.ης 

ποιότητος ύποδήματα μετά μοναδικές τέχνης 
και στερεότητος, άμιλλώρενα πρός τά καλεί- 
τερα εύρωπκίκά. Δοκιμάσατε νά πεισθέτε.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ 

ΕΝ ΚΑΊ’ΡίΙι 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΛ

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

Έκτελεϊ πασαν παραγγελίαν διά τό εσω
τερικόν καί εξωτερικόν ’Ακρίβεια καί τελειό- 
της· Δοκιμάσατε.

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΤΡΕΙΟΝ
Μ1ΡΙΑΣ Κ. λΡΒΑΚΙΤλΚΙΙ

Πλατεία Μοχάμετ Άλη εν Άλεξανδρεΐρ
Υποκατάστημα οδός Ροσσέτης άρ. 8.

Μετά πλήρους συλλογές χρωμάτων παχυμύ- 
ρων,. ψηκτρών, σαπώνων, εύωδιών κτλ.

Περιποίησις μοναδική, προθυμία έκτακτος.


