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(Είχυρίστωζ ίημοσιιύομιι·, ώς διίαχτικώτατον δημο
σίευμα καί παραστατικόν της άξίασ τοΰ άιιμνή- 
στου αύτοχράτορος Φριιδιρίχου μίρη ίκ -Sir γρα- 
jwrrwr πιρί Λύ-ον ΐ.το τον διάσημου Γερμανού 
χαθηγητοΰ Έρμαν ΣοΰΛτξ).

ΪΤ
Χ^Χρωική και βασιλική ϋ- 

παοξις άπολεόθεΐσα κατά τίιν 
ανθούσαν Ακμήν, έν φοβερφ 
καϊ τραγικψ τέλει, έκ τοϋ κα- 
τακορύφου τής εύτυχίας, έκ 
τής λόμιβεως τίϊς δοξης, έκ 
τής ύπερδαλλαύσης δυνάμεως 
κατενεχθεΐσα είς τήν βαθατά 
την νύκτα της Λδύνης'πρδ τών 
όφθαλμών ήμών οδειίθεΐΟα ώς 
λαμπρόν μετέωρον δπερ έ·<- 
φλεγόμενον είς τό σκότος βυ
θίζεται.

"Από τής πολυθορύβοιι με
γάλης πόλεως τοϋ Βερολίνου 
1‘έχρι τών άπωτάτων καλυβών 
έπι τών Βαυαρικών άλπεων 
καϊ της άκτής της Γερμανι
κής Θαλάσσης, πανταχοΰ όπου 
άνθρωπίνη μιϊρφωόις ύπάρχει 
άνευ όρίων γλώσσης,Θρησκείας 

γένους,πάντες έθρήνηΟαν τίιν άπώλειανΑΰτοϋ 
’Οποία βαΘέως συγκινοϋσα ήμΰςείκών βίου 

ο'τις μέχρι τοϋ μέσου περιλάμπεται ύπό τοΰ 
ήλίου τιΐς εύτυχίας, ύπό τής μαρμαρυγής τής 
δόξης, ώς ό βίος ύλίγων εύδαιμόνων, οίς τό 
παν έδωοήθη. τό πάν φαίνεται αύτοϊς έφι- 
κτόν — καϊ τού όποιου δμως τό πρόωρον τέ
λος τόσον πολυώδυνοι' έγένετο ώς έκείνων 
οϋς τό θειον είς σκληροτάτας έπϊ τιϊς γης δο
κιμασίας ύποβάλλει. Προσωπικότης ίίτις έν 
τοϊς έπιγενεστέροις ώς γενναία πάσχοντος 
ϋπαρξις θά έπιζήσι,ι. Μορφή ίϊνέκα'τος μόνον 
μετά τοΰ άνεφέλου μειδιάματος τιΐς έόωτερι- 

κιΐς άγαθότητος καί θερμής καϊ κεχαριόμένης 
εύτυχίας Αδύνατο νά σκεφθή.

Ηρωικόν παράστημα ώς τό τών τέκναιν τών 
βασιλέων τών άρχαίων Γερμ. χρόνων — κατα- 
κτητΐις τών καρδιών πάντων όπουδήποτε ό 
ένεργός Του βίος Λύτόν ήγε

Διαμένων ώς ξένος έν τοϊς εύηλίοις βαόι- 
λείοις του Νότου, ϊι μετά τών Λγεμόνων τής 
Εύρώπης άναότρεφόμενος, πάντοτε ποοσείλ- 
κυε τά βλέμματα τών λαών, Αλησμόνητος δέ 
μένει έν τη μνήμη, ώς μεταξύ τών βασιλέων 
προεξάρχων. ώς πράγματι δίκαιος βασιλεύς 
έλέφ ©εοϋ καϊ ύπ’ αύτοϋ τοΰ Θεού κεκοσμη- 
μένος διά μεγαλείου καϊ ίσχύος. Καϊ ή μετά 
τών μαχητών τοΰ Γερμ. λαοΰ τών κινδύνων 
καϊ τών στερήσεων μετεΐχεν, ϊι τάς στρατιάς 

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

τής περιχαρούς έν τοϊς δπλοις Γερμ. νεότα
τος έν άσκήόεσιν έπεθεώρει ϊι έν Οεμναϊς τε-



58 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 59

λεταΐς μεταξύ τών έξεχόντων έν τμ τέχνμ καί 
τμ έπιΟτήμμ διέτριβεν ft μετά τών έλαχίότων 
έν τώ λαφ φιλοφρόνως καί συμπαΟώς ώμίλει 
ώς άνθρωπος μετ’ Ανθρώπων — πάντοτε ίδιον 
Αύτώ ύπήρξεν Ακατάσχετος γοητεία, ίίτις τάς 
καρδίας πάντων κτάται καί έν ταύτώ έλευθε 
ροϊ, τόν σεβασμόν διεγείρει καί άμα πΰιίαν 
θλίβουσαν βίαν μακρύνει, τούς ψυχρούς έν- 
θουσιμ καί τούς έναντιουμένους προθύμους 
καθ ίστηόι, τούς τεθλιμμένους περιχαρείς Απερ
γάζεται καί τούς ματαίους ποιεί νά έρυθριώσι. 
τέλος δέ, έν τμ ψυχή έκάστου οϋτως έγχαράτ- 
τει τήν ιδίαν εΙκόνα, ώ·ΐτε ούδέποτε νά γίνη 
ται αύτη έξίτηλος έκ τής αγάπης.

Ή κυρία δύναμις τής γοητείας ταύτης ήτο 
Λ φιλόφρων εύμένεια. Λ προκαλοΰσα τίιν χα
ράν, τδ δέ πάθος άναχαιτίζουσα, Λ μεριμνώσα 
ούχί περί τής Ιδίας εύτυχίας άλλ’ έν τμ εύτυ- 
χίμ τών άλλων άναγνωρίζουάα τίιν Ιδίαν εύ- 
τυχίαν.

Ή άγαθότης τής καρδίας Τον ήτο Αγαθότης 
ιίρωος, ήτο άγάπη μεγάθυμου βασιλικής καρ
δίας. Ήν Λγεμών προωριόμένος νά βασιλεύμ 
καί νά όδηγή, είθισμένος τά γήινα έξ ύψηλο
τέρας άπόψεως νά βλέπη. Διά τοΰτο ή Αρετή 
Του έκράτει πάΰης καρδίας. Ούδέν είνε τόσον 
νικηφόρον έν τοΐς άνθρώποις, όσον ή Ισχύς 
ίίτις έν ταύτφ εΐνε ήπια, δσον Λ Αρχή Λ φιλαν- 
θρώπως διεξαγομένη.

Ούτως έζη έν τώ Γερμανικώ λαώ πολλά ευ
τυχή έτη. Τοΰτο είνε τό έπίφθονον προνόμιον 
τών Ισχυρών τής γής, ότι τό μειδίαμά των κα- 
θίστησιν εύδαίμονας, ότι ό λόγος των καθί- 
στησι πλουσίους — ότι τοΐς σμικροϊς άξίαν, 
τοΐς δέ άσημάντοις κέρμαόι διά τοΰ σήματός 
των άξίαν περιποιοΰσιν. Άλλά μόνον αληθείς 
βασιλικοί φύσεις κατανοοΰοι τό προνόμιον 
τοΰτο νά έξασκήσωσιν. Ούδείς έν τμ Γερμα
νική χώρα μετά μείζονος έμπειρίας έξήσκιισε 
τοΰτο ώς Αυτός, ούδείς μετά φιλοφρονεότέρας 
ένδείξεως τοΰ εύγενοΰς καί τής πολυτίμου 
άγάπης—Ακατανικήτως τήν εύνοιαν τοΰ λαού 
εϊλκυσεν. Έν τώ καπνφ τής μάχης τοΰ 
Worth καί Sedan, έν τμ έξοχικμ ΛιΙυχίμ ιίν 
ήγάπα μεταξύ τών θεραπόντων τοΰ πνεύμα
τος, έν τώ κύκλω τών συναγωνιστών Του πάν
τοτε έγνώριζε νά εύρίσκμ τάς λέξεις, αΐτινες 
προάκολλώνται είς τίιν ψυχήν τοϋ λαοΰ. αΐ
τινες έπιζώσι καί κληροδοτούνται κειμήλιου 
τοΰ λαοΰ Αποβαίνουσαι, καί τόν δεσμόν με
ταξύ τοΰ λαοΰ και τοΰ βασιλεύοντος στενότε- 
ρον Απεργάζονται

Ούτως έζη ό Φρειδερίκος έν τφ Γερμ. λαώ 
ώς τό καύχημα καί ιί έλπίς του. βασιλικών 
άμα πράως καί χαριέντως. ώς ηρως καί έν 
ταντώ ώς άνήρ πλήρης φαιδράς προόηνείας. 
Ούτω συνέβη λεν ούκ όλίγον, τά ίχνη τής έρΐ 
δος έν τώ γερμ. συνδέσμφ διά τής ευεργετικής 
του ύπάρξεώς νά έκλίπωσιν, πολύ περισσότε
ρον παντός άλλου '

’ Ό διάσημος νομικός Jhering ένώ οΐ φοιτη- 
ταί συνέχαΐνον έπϊ τφ άπονεμηθέντι τίτλω 
είς αύτόν τοΰ έπιτίμου διδάκτορας ύπό τής 
έν Βολωνία νομικής σχολής είπεν ότι ή χαρά 
του ήφανίζετο προ τοΰ άμυθήτου πένθους είς 
δ έμελλε νά βυθισθή τό Γερμ. Έθνος έκ τοΰ 
θανάτου τοΰ φιλοσόφου βασιλέως 
δστις προώριάτο τήν σύσφιγξιν τοΰ γερμ. δε- 
ι’μΐ’ΰ νέ έ -.ιτελέι'η κοί Ιάχυράν νά κηταστιίση.

Ήν Φίλος τής εΙρήνης, ούχί τής ψευδούς 
εΙρήνης, ήτις έκ φόβου ft Ανάνδρου σκέψεως 
προέρχεται. Έν τμ δόξμ τών όπλων καί τμ 
λαμπρότητι τής νίκης έλαβε τόν κάλλιστον 
τής δάφνης στέφανον. ΕύΟύς έκ παίδων ή εύ
γενής άσκιισις τών όπλων ήν ό σκοπός Του, 
καί ύ μέγιστος στρατιωτικός τοΰ γερμ λαοΰ 
έγένετο ό διδάσκαλός Του. Πάντες τό έγνώρι- 
ζον ούδέν δικαίωμα τοΰ γερμ. λαοΰ ήθελε 
θυόιάσμΟύτος χάριν τής εΙρήνης, ούδέ ήθελεν 
έπιτρέψμ νονιορτός νά κηλιδώσμ τήν λευκήν 
Ασπίδα τής γερμ τιμής έν φ τό ξίφος αύτοΰ 
ήδύνατο πάντοτενά διατηρή λάμπονέκ τιμής.

Ό Φρειδερίκος ήν Λ όρθή έκπροσώπησις 
τοϋ γερμ. λαοΰ όστις ένοπλος καί έτοιμος είνε 
προέλθμ διά τών όπλων Αμ· νόμενος ύπέρ του 
δικαίου του, δστις δμως ούδένα προκαλεΐ πρός 
ρήξιν χάριν πολεμικής δόξης. «Άμεριμνώ 
περί κατορθωμάτων τίιν λάμψιν έπιδιωκόν- 
των· διά τών λέξεων τούτων ό ίδιος τήν διά- 
νοιάν Του καί τήν προαίρεσίν Του <·">ς κληρο
δότημα τώ λαώ Του κατέλιπεν. Ό είπών ταϋτα 
έγνώριζε τήν δάφνην. Ήσθάνθη ταύτην έν 
πλουόίω στεφάνω τήν κόμην Του πιέζουόαν. 
Άλλά διά τοΰτο ήδύνατο νά εΐπμ ο,τι μόνον 
ήρως νά όμολογήση ήδύνατο, ότι εύχαρίιϊτως 
άντήλασσε τίιν δάφνην τοϋ πολέμου Αντί τοΰ 
στεφάνου τής είοήνης, Αντί τής έν είρήνι.ι 
έργασίας. Αντί τής νίκης τής εΙρήνης, Αντί 
τής τοΰ λαοΰ εύτυχίας, Αντί τής έλευθερίης 
τοΰ λαοΰ.

Έγνώριζεν, ώς πάντες γνωρίζομε·.·, δτ> τό 
πρώτιστον καθήκον τοΰ Γερμ.λαοΰ εΐνε νά είνε 
Ισχυρός και τό λευκόν ξίφος του νά μίι παρα- 
μελήσμ μέχρις ίώσεως.

Διά τοΰτο ύ λαός Του, ύ στρατός Του πλή
ρεις πεποιθήσεων όπέβλεπον πρός τόν φιλει
ρηνικόν τούτον άνδρα, γνωρίζοντες δτι ό 
Φρειδερίκος πάσαν τήν Ισχύν Του καί τήν 
δύναμίν Του έκρινεν ύπάρχουσαν έν τώ πα- 
ρέχειν τόν λαόν έτοιμον πρός αγώνα καί νικη
τήν ώς ό μεγάτιμος πατήρ Του Γουλιέλμος έν 
τή νίκη τού μεγάλου Αύτοΰ έργου Ανύψωδεν.

Ό γερμ. λαός έγνώριζεν δτι Ούτος έθεώρει 
τήν εΙρήνην ώς τόν ΰψιδτον καί τελευταϊον 
σκοπόν.πρός όν έκάστη 3ία τών όπλων τείνει. 
Έγνωρίζοηεν δτι ύ ηρως τών μαχών Ιδίως 
έχαιρε έπι πάσμ έργασία. έπϊ παντί ζητιίματι 
τοΰ Ιδιωτικού βίου, ότι πόσα μόρφωάις έν τώ 
καλώ ήτο πρόξενος αύτώ έγχαρδίου εϋφροσύ- 
νης. ότι ούδέν έλογίζετο ύπ- Αυτού μεΐζον εύ- 
τνχημα ή νά ζη έν τώ ευτυχεί κύκλφ τών οί- 
κείων, έν τοΐς έργοις τής εΙρήνης τής Ανθρω
πότητας, ώς πατήρ εύδαίμων, ώς σοφής καί 
Φίλος τών τεχνών, ώς ένιόχυτίις τής βιομη 
χανίας καί τής γεωργίας, έκεΐνος ού ή καρδία 
έπαλλεν ίσχυρώς υπέρ τής εύτυχίας καί προ
όδου τών πασχοι σών καί άγων·ζομένων τάξεων 
τής κοινωνίας, έκεΐνος δστις ήν Αληθής Λγε
μών τοΰ είρηνικωτάτου τών λαών τής Εύ
ρώπης.

Έν τοΐς ιιίθούσαις τώνΐΐανεπιστιιμίων Ανα- 
μ.ιιιηόκόμιΟσ μεθ’ οϊοι· θερμού διαφέροντος ό 
αύτοκράτωρ Φρειδερίκος μετείχε τών πνευ
ματικών έργοσιών λίαν Λδι'ως όνομάζων έαυ- 
τόν καί όνοποζόμενος reeior nagiiiricenlissimus 
τών Πρωόικώι Πανεπιστημίων, ό ίκ τής έπι- 
Οανατίου κλίνης τή έριτίμω νομική άχολμ 
τής Κολωνίας θερμόν χαϊρε άποστέλλων, πώς 
ί μέριμνα πάντοτε μετ’ άληθοΰς έρωτος ύπέρ 
τών Πανεπιστημίων.Ό ίδιος σπουδαστής τού

Λ
τής Γερμανίας ήδυνήθη τόν πατέρα Αύτοΰ 
Αύτοκράτορα τοΰ λαοΰ Του νά χαιρετίζη.Αύτός 
δέ κληρονόμος τοΰ μεγίστου θρόνου έγένετο. 
Εϊδομεν Αύτόν ώς Αντιπρόσωπον τοϋ γερμ. 
λαοϋ έν ξέναις χώραις πανταχοϋ τιμώμενον 
καί άγαπώμενον. Εϊδομεν αύτόν έν Ίταλίμ 
διά τών ευφημιών τοϋ λαοΰ περιβαλλόμενοι·, 
άναμιμνησκόμεθα τών έπευφημιών, δι’ ών 
ύπεδέχθησαν αύτόν καί έν αύτή τμ χώρα τών 
Μαύρων έν τμ Άφρικμ.

Μνημονεύομεν τοΰ εύτυχοϋς ΑύτοΟ οί
κου, τής χαράς ήτις προσηύξανεν Αύτώ 
έκ τών Ανθούντων τέκνων καί έγγόνων. 
(Σ. Μ. — Τέκνον τοΰ Αειμνήστου ένδόξου 
αύτοκράτορος Φρειδερίκου συμπαθέστατοι·, ώς 
γνωστόν, τυγχάνει καί ιί Ύψιιλοτάτιι καί 
προσφιλεάτάτη τώ έλληνικώ λαώ πριγκίπισσα 
Σοόΐα, σύζυγος άνταξία τοϋ εύκλεοϋς διαδό
χου τοΰΈλληνικοϋ θρόνου Κωνσταντίνον πρός 
ιίν κατά τάς τελευταίας ήμέρας ό Αείμνηστος 
Αύτοκράτωρ έκφράζων τήν ύψίιϊτην έπιδοκι- 
μασίαν καί συμπάθειάν Του πρός Αύτήν διά 
τήν εύγενή καρδίαν καί μόρφωσήν άπέτεινε 
τάς λέξεις Έσο τόσον ευλαβής καί καλή, ..'>ς 
μέχρι τιιϋδε ύπήρξας·).

Λάμψις, ευτυχία, έλπίς καί μέλλον, Λρωική 
πρός το καθήκον πίιίτις. ήτις διά τής θνη- 
σκούσιις χειρός Αύτοΰ τήν σημαίαν τής πα
τρίδος ίσχυρώς λαμβάνει καϊ ύψοΐ, Λ βασιλική 
αύταπάρνιισις ήτις τή πατρίδι μόνον θέλει 
νά ύπηρετμ, ιδίας δέ έπιθυμίας καί κλίσεις 
άνευ ψιθυρισμού τώ κοινώ καλώ θυσιάζει, ή 
δικαιοσύνη, ίίτις πρός πάντας τούς πολίτας, 
πρός πάσας τάς τάξεις καί τάς πεποιθήσεις 
ίν τή αύτμ πίότει διίκνυται καί ούδέν Αλλο 
δίκαιον έπιθυμεϊ η έκιϊνο, έν ώ α| Αλλοι τό 
ίδιον δίκαιον εύρίσκουσιν. έκεΐνο δι’ ού οΐ 
άλλοι τό ίδιον προφυλάττουόι, τό εύγενές 
πνεύμα τής άγάπης καί ύπομονής. ίίτις ι.ύχί 
τήν ίδί.τν εύπραγ·ίαν, άλλά τήν τών υπηκόων 
ζητεί,ταϋτα ύπήρξαν Λ είκώνΑύτοΰ ήτις πάν
τοτε θαλερά Οά άναζμ εΐς τάς καρδίας τοϋ 
Γερμ. λαοΰ.

Καί νΰν,ευτυχώς Οαρροΰντες ποοσβλέπουσιν 
ο( Γερμανοί πρός τόν μέγαν κληρονόμον τοϋ 
Γερμ. θρόνου.τόν αύτοκράτορα Γονλιέλμον τόν 
Β' ,ΰν εύγενή βλαστόν καί άνθούντα έξ εύγενοΰς 
ρίζης ύβεός έδώοησεν Ηγεμόνα τώ Γι-ρμαηκώ 
λαφ καί ώ.πεποίθαμεν, ότι Οά παρίσταται κο- 
σμουμένω διά δυνάμεως καί εύτυχίας. ΊΙ ά
γάπη καί άφοσίωσις τοΰ Γερμ. λαού, ιί σοφία 
καί πείρα τών ύπηκόων Του καθίιϊτώσιν εύχε 
ρές τό μέγα έργον τής δίΟικήόεως τοϋ Γερμ. 
κράτους καί μεγάλω; συμόάλλοιάιν είς τήν 
δόξάν τού Γερμ. Έθνους ’ώ αύτοκράτωρ Γου· 
λιέλμος περιστοιχούμενος ύπό τών ήγεμόνων 
τής Γερμανίας, έν τή λάμψει τής αύτοκρατο- 
ρικής λαμπρότητας διά τών σθεναρών Αύτοΰ 
Αποφάσεων, διά τής άόκνου καί μεγάλης βασι
λικής Αύτοΰ δράσεως ύπέρ τής άκμης καί 
προόδου τοϋ Γερμ. έθνους κατάκτησε τήν Α
γάπην τύ>ν ύπηκόων Λύτοϋ. είς τάς καρδίας 
τών οποίων εύφρόσυνοι ύιντιιχοΰάι πάντοτε οΐ 
λόγοι Αύτοΰ καί παρέχουσι τήν πεποίθησιν 
τής εύτυχοϋς τελειώσεως τών πόθων τοΰ Γερ
μανικού λαοϋ.

^ίίΚΟΛΑΟΣ Jjn. ΦΑΡΑΜΤΑΤΟΐ

Παραρρηνίου ΙΙανεπιότιιμίου τής Bonne, ύ 
ίδιος γνώστης τής έπιότημονικής έργασίας, 
τών χαρίτων ώς καί τών πικριών αύτής πάν
τοτε έν νώ είχε τήν ένθάρρυνσιν τών έπιστη- 
μονικών έργων. Ίδιάζουσαν ΛΟικήν ίκανοποίιι- 
σιν πα;.ειχεν Αύτώ ό πόθος νά προαγάγμ τήν 
Ακμήν τής γερμ. καλλιτεχνίας καί έπιότήμης 
είς τό τέλειον.

'Π είκών Του έν τμ ψυχύι ήμών Αναπαρίστα- 
ται ώς είκών άνδρός Φιλοϋντος τήν εΙρήνην, 
ώς σοφού καί Οτηρικτοϋ πάντων τών καλών έρ
γων τής ειρήνης.

Έφίλει τά μάλα τήν έλευθερίαν τοΰ πολί - 
του, τέκνον ών τοΰ ύπερηφάνου ήρωικοϋ Του 
γένους. Έν τμ φιλοφροόύνμ Του δέν έληόμό- 
νει τά καθήκοντα τοΰ άξιώματός Του. Ό τε
λευταίος βασιλικός Του λόγος ύ ύπερτιμών 
τίιν έλευθερίαν καί τό δίκαιον τοΰ λαοΰ Του, 
τηρεί Αμείωτοι· καί τό Αξίωμα τοΰ δικαίου 
τοϋ βασιλέως, έν ώ ό γερμ. λαός έβλεπε τήν 
Ασφαλεστέραν έγγύηόιν έναντίον τής έριδος 
τών φατριών καί τής φιλοδοξίας τινών. Ηγεμο
νικόν δικαίωμα καί έλευθερία τοϋ λαού δέν 
διεφώνουν έν Αύτώ Δέν συνήθι'εν δυσχερώς 
τίιν νόμιμον έλευθερίαν τού λαοΰ Του νά σέ- 
βηται,νά άγαπά

Δέν έχαλέπαινεν έπί ταΐς ΑναΦυομέναις δυ- 
σχερείαις έν τμ Ανακλάσει τοϋ Γερμ. έθνους 
δέν έμνηάικάκει έπί τμ διαΦορμ τών φρονη
μάτων, διά τινα λαϊκήν Αγνωμοσύνην καί πα
ραφοράν. ΈμόρΦου τάς σκέψεις Του έλευθέ- 
ρως καί συμφώνως πρός τήν βεβαιότητα τής 
νομίμου έλευθερίας τοϋ λαοϋ. Ή νεαρά Του 
καί εύθυμος ψυχή προσεχώρει εύχαρίστως ν αί 
μετ’ άγάπης νεωτεριόμώ τινι Ούτως έφαίνετο. 
ισάκις τό στόμα Αύτοΰ τό αύστηρόν καθήκον 
τοΰ Διαδόχου δέν έκλειε—φίλος τής έλευθε
ρίας καί τής νομίμου μορφώσεως Ούτως ώηί- 
λιισεν έν τώ τελευταίω του πολύτιμοι κληρο- 
δοτήματι πρός τόν λαόν Του ώς καθαρός Αντί
παλος έκεινων οϊτινες περιορίζουάι τήν ύγια 
πρόοδον, ώς Αντίπαλος έκεινων οϊτινες Οέ- 
λουσι νά έπηρεάσωσι τήν έλευθερίαν. ιΐς έξ 
ίσου άπολαύουσι τά μέλη τοΰ λαοϋ. Έθεώρει 
τόν φόβον τοϋ ©εοϋ ι.αί τά καλά ήθη ως τούς 
θεμελιώδεις όρους τής εύδαίμονίας τοϋ 
λαοΰ. τών δικαιωμάτων τοΰ πολίτου.

Τό ύψιιλόν πνεΰμά τοΰ οίκου lluhenzollern, 
όπερ πάντοτε ΰπήρξε φίλον πρός τόν πολίτην 
καί προστασία τοϋ πολίτου, έν ούδενί ζωιιρό- 
τερον ή έν Αύτώ έγένετο κατάδηλον.

Μορφή λάμπουσα,ήρως έν τή μάχμ καί Λγε
μών φίλος τιις εΙρήνης, βασιλική φύσις καί Φί
λος τοϋ πολίτου οϋτω Οά παρίσταται ύ αύτοκ,ά- 
τωρ Φρειδερίκος πρό τών όφθαλμών ήμών.Καί 
δταν τόν βίον Του έξετάζωμεν μέχρις οΰ είς 
τήν νύκτα τής άλγηδόνος πεοιέστη βλέπο
μεν είκόνα πλήρης φέγγους καί λαμπρότητος.

Μνημονεύομεν τής μεγάλης ήμέρας ότε νι
κηφόρος στρατηλάτης έν τώ πεδίω τοΰ άγώνος 
κατά τόν πόλεμον έν Βοημία, τόν μεγάτιμον 
πατέρα έχαιρέτιζεν. είς όν τό ξίφος Του έξη- 
σφάλιζε τήν νίκην. Εϊδομεν αύτόν πώς τούς 
μαχητάς τής Νοτ. Γερμανίας, τοΐ ς όλίγφ πρό 
τερον Αντιπάλους Αύτοΰ όντας, έν τώ άγώνι 
ύπό τίιν σημαίαν Του έναντίον τοϋ έχθροΰ τοϋ 
έθνους έκάλει, πώς τό όνομά του κατέστη τό 
Αγαπητόν σύμβολον τής νίκης έν τφ ύπέρ 
τών δικαίων καί της ύπάρξεώς τού Γερμ. λαοΰ 
άγώνι, πώς νίκη πρός νίκη έστεφάνου Αύ
τόν, μέχρις ού έν τώ κύκλω τών ήγεμόνων

Ζ
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Η ΕΚΑΤΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ
ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ji'7. 17 Αύγούστου συνεπληρώθησαν έκα- 

τόν έτη άπό τ·7,ζ ήμέρας, κζτά τήν οποίαν κζ- 
θειλκύσθη τό πρώτον άτμόπλοιον.

‘Οποία ύ, διαφορά μεταξύ τοϋ ποώτου εκεί
νου άτμοπλο'.ου κζΐ τών σημερινών ! Τό πρώτον 
ξύλινον άτμόπλοιον «Κλερμόν» τοΰ Φούλτωνο; 
μέ τόν άτελή του μηχανισμόν, τό όποιον έθε- 
ωρήθη τότε τέλειον, καθειλκύσθη έν Νέα 
Ύόρκγ,. Τό μήκος του άνήρχετο εί; 42 μέτρζ, 
τό δέ πλάτος του εις 4 1|2 μέτρα ό δέ έκτο- 
πισμός του εί; 180 τόνους. Περί τή; μεγάλη; 
έφευρέσεως κζΐ τοΰ πρώτου πλοϋ ό Σβέρτς- 
Φλίμιγκ γράφει :

Ήτο τότε φθινόπωρου τοΰ 1807. Άνθβω- 
ποπλήμμυρα κατέκλυζε τάς ίχθας τοΰ ποταμού 
Κάστ κζΐ έκπληκτοι ήτένιζον εί; τό σκάφος 
εκείνο, τό όποιον θά έκινεϊτο άνευ ιστίων. Ή 
έκπληξι; κζΐ ό θαυμασμό; τοΰ άπειρου εκείνου 
πλήθου; έκορυφώθη, οτε τόν ορίζοντα έκζλυψζν 
νέφη καπνού άνζ.θρώσζ.οντα άπό τή; καπνοδόχου 
τοΰ σκάφους κζΐ θορυβωδώ; διέσχισε τό πρωτο
γενές άτμόπλοιον τά ΰδζτα τοΰ Χούδσονος.

"Αφωνοι ζί χιλιάδες τών θεατών ϊστζντο 
πρό τοϋ φαινομένου εκείνου κζΐ διηρωτώντο 
μήπω; πρόκειται περί θαύματος. ΊΙ έκπληξι; 
τοΰ πλήθους κζτέληξεν είς απερίγραπτο·/ ενθου
σιασμόν διότι βροντώδεις έπευφημίζι καί ζη- 
τωκρζγαΐ έδόνησαν τήν ατμόσφαιραν.

ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΙΣ
Αί Ίΐνωμένζι Πολιτεϊαι πρός έκμετάλλευσιν 

τής έφευρεσεω; τοϋ Φούλτωνο; ίδρυσαν εται
ρίαν διά τήν ναυσιπλοΐαν έπΐ τών αμερικανικών 
ποταμών. Έπΐ τοΰ «Κλερμόν» όμως τό όποιον 
άποκλειστικώς μετέφερεν έπιβάτας μεταξύ Ν. 
Ύορκη; και Άλβα.νυ, έπήλθεν πάραυτα έκρη- 
ξις. Κζΐ δέν είχε μέν σοβαρά: συνέπειας άλλ’ 
ένέσπειρε τόν τρόμον εις τόν λαόν. Ή άμερικζ- 
νική εταιρία «Σίπιγκ-Κόμπκνυ» διέταξεν ενεκα 
τής έκρήξεως ταύτης όπως οί ταξειδιώτζι έπι- 
βαίνουσι πλοιαρίων, τά όποια θά έρρυμούλκει 
τό «Κλερμόν». Έν Εύρώπη τό πρώτον άτμό- 
πλοιον ήτο τοϋ “Αγγλου Χέρνυ Μπέλλ, τό 

όποιον καθειλκύσθη κατά τό έτος 1812 κα 
έφερεν τό όνομα «Κομήτης». Αί δοκιμαί του 
έγιναν έπΐ τοΰ ποταμού Κλαΐδ. Ήτο μικρόν 
σκάφος (Ι24τόννων) 12, 18 μετρώ/ μήκους 
καί 3, 35 μέτρων πλάτους. Τό σκάφος είχεν 
έκατέρωθεν τροχού; καί ύψηλήν καπνοδόχον, 
ήτις έχρησίμευε ταύτοχρόνως και ώς ιστός. 
"Οταν ήνοιγε τά ιστία ό «Κομήτη;» διήνυε 
πέντε κόμβου;. Τό άτμόπλοιον έξετέλει πλους 
μεταξύ Γλζσκόβη; καί Γρένοχ, δέν πζρελάμ- 
βζνε δέ εμπορεύματα, αλλά μόνον έπιβάτας. 
Τώ 1821 τό σκάφος κατεποντίσθη. "Ολίγα 
έτη βραδύτερον έν ’Αγγλία κατεσκευάσθησαν 
22 άτμόπλοια καί ΐδρύθη μεγάλη άτμοπλοϊκή 
έταιρία «General steam navigation Com
pany» ήτι; ύφίστζται μέχρι σήμερον.

ΠΩΣ ΕΦΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Τό άτμόπλοιον ή ή κινητήριος μηχανή τών 

πλοίων 7οονολονείται άπό τοΰ 17ου αίώνο:. 
Δύο Γάλλοι ό Denis Papinaat ό Dd Zouf- 
frov είσΐν οί πρωτεργάται, οΰτω; είπείν, ώς 
ρίψζντε; τήν ιδέαν έφευρέσεω; κι ητηρίου μη
χανή; τών πλοίων κζΐ ώ; έπιχειρήσζντες τό 
πρώτον πείραμα κζτά. τό 16(>·>. Μετ’αύτούς 
έρχετζι ό περίφημο; ’Αμερικανός Fulton, δστι; 
άνζζινήσζ; τήν έφεύρεσιν τών δύο πρώτων 
κατόρθωσε, ιροι δυοκολίαι καί εμ
πόδια παρενεβλήΟησαν, νά έπιτύχγ, τήν τελειο
ποίησή τή; κινητήριου ταύτης μηχανής,

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΝΟΥ
Έγεννήθη έν Blois τή; Γαλλίας, παιδιόθεν 

δ’ ασχολούμενος νά μεταφέρνι εμπορεύματα 
διά μικροΰ τινο; πλοιαρίου κζΐ βλέπων τό δύ
σκολο·/ τής μεταφοράς, μή βελτιούμενον ούδό- 
λως, καίτοι μεγάλαι προσπάθεια·, κατέβάλλοντο 
διά τοΰτο άπεσύρθη τής έργζσίκς τζύτης κζΐ 
έπεδοΟη αεννάως έργζζόμενος έν τινι σιδηρουρ 
γείω. έφεύρεσιν οίουδήποτε τρόπου δυνζμένου 
νά διευκολύνω, τήν διά θαλάσσης μεταφοράν, 
καθώς κζΐ τήν θέσιν τών δυστυχών ναυτικών, 
οιτινες είς τόσου; ύπεβζλλοντο κόπους· έχων δέ 
έφευρετικήν έπινοικν, ήτις ένεφορείτο κζΐ ύπό 
τής ιδέας του, κατόρθωσε μετά πάροδον ολί
γων έτών νά έξεύργι μικρά·/ τινα μηχανήν δι’ 
άτμ.οΰ, τήν όποιαν έν τώ άμα έτοποθέτησεν 
έντός πλοιαρίου κα’ι έπελήφθη τών δοκιμών.

Η κίνησις τής μηχανής ταύτης μετεδίδετο 
διά λωρίων είς τροχόν, κείμενον είς τό οπίσθιον 
μέρος κζΐ φέροντα πολλάς πτέρυγας έν εϊδει 
πτύων, αΐτινε; αντικαθιστώ·/ τάς κώπας. «Ή 
δύναμις αΰτη, έλεγε·/ ό ΙΙαπΐνο; θά είναι κατά 
πολύ ανώτερα τής τών κωπηλατών καί ουτω 
μετά περισσοτέρα; ταχύτητος θά πλε-/) το 
πλοΐον έν Οζλάσσ/)».

Αί δοκιμαί έστέφθησκν ύπό έξαιρετική; έπι- 
τυχίζς, άλλά οί κάτοχοι τώνπλοιαρ’.ων τοϋ τοπου, 
πληροφορηθέντε; περί τής μηχανής τζύτης 
έξηγέρθησζν φοβεροί κατά τοΰ Papin, προβλε- 
ποντες κατά τήν ιδέαν των καταστροφήν τοΰ 
έμπορίου καί τήν άρσιν τής έργζσ’.ας. Φωναι 
διαμαρτυρίας πζνταχόθεν έξηγέρθησζν ; Τ·. θά 
γείνγ, τό έμπόριόν μα; ; έλεγον, έάν μεταχει- 
ρισθή τις τοιαύτζς νηχζνάς, δέν θά έχη πλέον 
τις άνάγκην κωπηλατών, ναυπηγών κτλ. 
Όλαι αύτζι αί μηχαναΐ καθισ· ώσι τούς βρα
χίονας μας ανωφελείς. θά μάς ύπεςζιρεσωσιν 
τά μέσα τή; διατροφής μας. Πάραυτα συνεσζε- 
φθησαν μυστικώς καί απεφάσισζν έν ανάγκη, 
καί διά τή; βία; την έμπόδισιν τής χρήσεω; 
τοιαύτη; ά.νζκζλύψεως άντιβζι ούση; πρό; τά 
συμφέροντα των. Τήν έπομενην νύκτα κατε- 
Ορυμμάτισζν τό πλοιάριο·/ μετά τή; μηχανή; 
ζύτήν δηλαδή τήν νόμιμον ιδιοκτησίαν του.

Ό Παπίνος έκτοτε κατεστραμμένος, άνευ 

ασύλου, διήγζγε τό λοιπόν τοΰ βίου του έν άθλι-

Ιό ποώτον Ατμόπλοιον

ότητι κζΐ έγκατ αλείψει. Μάλιστα είναι άγνω
στον, εις τινα πόλιν κζΐ ποιον έτος ζπέθζνεν.

Ή βία αΰτη καί σπουδή τών κατόχων τών 
πλοιαρίων ούδόλω; ήσαν ακριβείς κζΐ σύμφωνοι 
πρό; τό δίκαιον. Κζΐ πρζγμζτικώ:, ούδεϊς εχει 
τό δικαίωμα βιαίως νά έμποδιζγ τού; άλλου; 
από τοϋ νά ποιώντζι χρήσιν τή; ελευθερία; τω/, 
έστω κζΐ ζν ή χρήσι; αΰτη είναι αντίθετο; προς 
τά συμφέροντα μα; ή εί; τά ίδικά των. Οΰτω; 
οί κάτοκοι τών πλοιαρίων ού μόνον έγένοντο 
αίτιοι άνεπζνοοθώτου αδικήματος εί; τον Πα- 
πίνον, άλλά καί ή άνθρωπότη; έτι θζ έχανε 
διά τή; βία; των τά προτερήματα τή; ζτμή- 
ρου; ναυτιλία;, έάν άλλαι μ-γζλοφυίζι δεν 
έπετύγχζνον βραδύτερου νά κζτζβζλωσι τζ; 
αντιστάσεις καί τά; προλήύεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΤΩΝΟΣ

ΙΙολλαΐ έκ τών μεγάλων και περιφανών ανα
καλύψεων έθεωρήθησαν εύθύ; έξ αρχή; ώ; μω- 
ρίαι ύπό τοϋ λαοϋ.

Ό Φούλτων έγεννήθη κατά τό 1765 εί; 
τά; Ηνωμένας Πολιτείας, έκ λίαν πτωχών 
γονέων. Άφοϋ έ'μζθε μόνον γραφήν κζΐ άνά- 
γνωσιν είς τι μικρόν έπαρχιζκόν σχολείο·/, εί- 
σήλθεν ώ; μαθητευόμενος παρά τινι χρυσοχόω 
τής πρωτευούσης. Βραδύτερο·/ δ’έπεβιβάσθη 
διά τήν ’Αγγλίαν κζΐ έκεϊ έσπούδασε τήν 
μηχανικήν. Έκτοτε ζνεκάλυπτε κζΐ ζνεκά- 
λυπτε άνενδότω;. Τό κοινόν κζΐ ή ’Αγγλική 
Κυβέρνησις ζπηξίωσαν προσοχής τάς άνζκζ- 
λύψει; του. Τοΰτο τόν ζπηγοήτευσε και ελπί
ζω·/ νά εΰρη πλείονζ εΰνοιζν κζΐ ένθζρρυνσιν έν 
Γαλλία, διεπέρασετόν πορθμόν κζΐ έφθασεν εί; 

Πζρισίου; κζτά τό 1796.
Έν Γαλλία εύρεν όπωσοϋν ύποστήριξίν τινα 

έκ μέρους τή; κυβερνήσεως. Ειτζ ομω; καί έν- 
τζΰθζ έγκζτελείφθη κζΐ έλλειψει πόρων ζωής, 
έμελ.λε νά άνζχωρήσν) έκ νέου διά τήν ’Αγ
γλίαν, οτε συνήντησε συμπατριώτην τινα, ό 
όποιο; τώ έδάνεισε αρκετά χρήματα.

Χάρις είς τήν βοήθειαν ταύτην, ό Φούλτων 
ήδυνήθη νά πραγματοποιήσγ, τήν μεγάλη·/ ιδέαν, 
ήν πλέον τών ΙΟΙ) έτών πρότερον ό ΙΙαπίνος 
είχε προσπαθήσει μζτζίω; νά έφαρμώση. 1<α- 
τεσκεύασεν άτμόπλοιον μικρόν, ούτινος έγένοντο 
ζί δοκιμαί μετ’ άκρα; έπιτυχία; κζτά τό 
1803. ’Αλλά ουστυχώ; έγένοντο κατ’έκείνην 
τήν εποχήν, κζθ’ήνό Ναπολέων κζτήγαγε 
μακράν σειράν περιφανών νικών, έφ’ων προση- 
λοΰτο ζπζσζ ή προσοχή τή; Γαλλίας. ’Εκείνοι 
μάλιστα, οίτινε; είδον τάς δόκιμά;, δέν έβρά- 
δυναν νά τάς λησμονήσωσι, τόσον ήτο ζωηρά 
ή άποσχόλησις, ήν ένέπνεον οί τοϋ έξωτερικοϋ 
άγώνε; εί; τήν Γαλλίαν.

Ό Φούλτων ήνζγκάσθη ύπό τής γενικής 
ταύτης άδιζφορία; νά έγκαταλείψ·/] τήν Γαλ
λίαν κζΐ νά έπιστρέψ·/) εί; τήν ’Αμερικήν. 
Μόλις έφθασεν εί; Νέζν Ί’όρκην, κζτεσκεύζσε 
νέο·/ μικοόν άτμόπλιον οπερ ώνόμζσε «Κλερμόν». 
Άλλα, άντΐ ένθζρρύνσεω;, ήν ήλπιζε νά εύρη 
πζοά τοΐ; συμπζτριώτζι; του, εύρε τήν άπι- 
στίζν καί δυσμένειαν. "Απαντες έν Νεα Υυρκγ, 
δέν άνέφερον τό πλοίο·/ ή διά τή; λέξεωςβΐ’Ο- 
lie-Fulton» ήτοι «Ί’ρέλλα τοΰ Ί’ούλτωνο;».

Τέλος ή διά τά; δόκιμά; όρισθεΐσζ. ήμερα έ- 
οθζσε,τό « Κλερμ.όνηέρρίφθη εί; τόν ποταμόν και 
ό τολυ.ηρό; μηχζ/ϊκό; ζνήλθεν εί; ζύτό έν μέσω 
φοβερών άτοδοκιμασιών και χλευασμών τοΰ 
άμζθυΰ; πλήθους. Μόλις τό έν τω λέβητι ΰδωρ 
έβρζσεν, άμέσω; τό άτμόπλοιον άνήλθεν άκολύ- 
τως τό σφοδρόν ρεύμα τοϋ ποταμού. Πάραυτα 
δέ οί άπιστοϋντε; καί ειρωνευόμενοι έπαυσαν 
υ.υκτηρίζοντε;, ολω; δε τούναντίον συνέβη, όταν 
ύπερθερμζθέντο; τοϋ λέβητο;, έδωζεν ουτος
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τοιαύτην δύναμιν είς τό πλοϊον, ώστε ήρξζτο 
τοΰτο νά τρέχγ, μετά τζχύτητος τριών λευ
γών ζζθ ’ ώραν.Τότε ίπαντε; οί θεζταΐ ανεξαι
ρέτως επεδόθησαν είς βροντώδεις επευφημίας.

’Ολίγα; ημέρα; μετά τά; επιτυχείς δόκιμά:, 
αί εφημερίδες τής Νέας Ύόρκης ζνήγγελον, 
ότι τό «Κλερμόν» θά έκτελή τακτικούς πλόας 
μεταξύ Νέζς Ύόρκης ζζί ’Αλβανίας ( Albany.

Τό πρώτον ταξείδιόν ύπήρξε πλήρες άστείων 
συμβεβηζότων. "Απζντες οί πορθείς οΐτινες ζζ- 
τώχουν είς τάς οχθζς τοΰ ποταμού, βλέποντες 
νά προχωρή κατά τήν νύκτα τεοζστία μηχανή, 
ή; τίνος ή καπνοδόχο; έξήρευγε έν τώ αέρι πυρ 
ζζί καπνόν, κατεπτοηθησζν ύπό ανεξήγητου 
τρόμου. Τινες μέν έκρύπτοντο άποφεύγοντε; 
οΰτω τήν εκπληκτικήν έμφάνησιν αύτής, ή τις 
προύχώρει μετ’ απίστευτου τζχύτητος, άλλοι 
δέ έγονυπέτουν ζζί έδέοντο τοΰ Θεοΰ έγκαρδίως, 
Έν τούτοις ή μηχανή έξηκολούθει τήν πορείαν 
της ζζί μετά 22 ώρας έφθασεν είς ’Αλβανίαν.

Παρά τάς συνεχείς κζί ζδιζλε 
σιεύσεις τών έφημεριδων, οτι τό 
τοΰτο έδέχετο έπιβάτζς ούδείς 
τοιαύτη ήτο ή δεισιδαιμονία ί

Κατά τόν δεύτερον πλοϋν εις 
ούτο; ήτο Γάλλο: ονομαζόμενος 
προσήλθεν ώς επιβάτης. Είσέρχε: 
θουσζν τοΰ πλ'.·.”ρχε·. τ'·. -Γ_
ναύλου τοΰ πλοΰ.— Ες δολλάρια 
Φούλτων. Ό ξένος τότε μετρά 

ά εγχειρίζει ε 
ακίνητο

παρετηρει 
τά είς τ·

χρήματα.
0 διέπρζξε λάθος τι κζί έρωτα 

πάτε διά 
ή Φούλτων 

γίνγ
■ου. —

ίπτους δημο- 
άτμόπλοιον 

πζοουσιζσθη· I

καί μόνος, ζζί 
Άνδριέ, οστις 

πιυατης. ιν.οβρχεται είς τήν αϊ- 
λοιάρχου κζί τόν έρωτά περί τοΰ 

ujaaz.j-iz άπεκριθη ό 
.ότε μετρά έξ δολλάρια 

30 φρζγζζ περίπου) κζί τζ εγχειρίζει είς τόν 
Φούλτωνζ, οστις όλως ακίνητο; ζζί σιωπηλός, 
μετά προσοχής πζρετν,ρει, ζφηρημε.ο; ύπό 
τών σκεψεων του, τά είς τήν χεϊρα του εύρι- 
σκόαενζ χρήματα. Ό έπιβάτης έκπλαγεί: 
φοβείται μή διέπ: 
σον νομίζω δέν μοί ε' 
τούς λόγους τούτους, 
κεφαλήν ζζί οΰτω ζφίνει νά 
δάκρυ ρέον είς τήν παρειάν 
λέγει διά φωνής ήλοιωμένης, διό' 

τών έξ τούτων δολλαρίων 
πρώτον κέρδος, οπερ νΰν 
ά πολυετείς ζόπ —

, τοΰ επιβάτου 
τήν μνήμην τή; στ 
υμάς, όπως φιλιζώς συν. 
αλλά είμαι πολύ πτωχυ,, ·υ>ιι
πληρώσω την έπιθυμιαν μου ταύτην. 
ομω; οτι θά δυνηθώ νά πράξω 
προσεχώς, οτε θά. συναντηθώμεν. 
κώς συνηντηθησζν μετά 4 έτη κζί 
έξεπλήοωσε τελείως τήν ύπόσχεσ’.ν

Τέλος ν.ετά τεσσζρακοντζετεϊς μόχθους ο 
Φούλτων έσχεν ώς ανταμοιβήν τήν κοινήν έκτι- 
μησιν,ήτι; έπήλθε μετά τήν τελείαν κατανόησιν 
τών επιτυχιών του, κζτεστη δ ’ έν όλιγω χοόνω 
τά άντιζείμενον τής έκτιμήσεως κζί θαυμασμού.

υπο 
το 
ιζετ 
?κ;

_r____ Τό-
ναϋλον: Είς 

στρεφει τήν 
καταφανές 

Συγγνώμην, 
συνεζινήθην 

, ζτινζ είναι 
μόλις λαμβάνω 

ου;. Ειτζ λαμβάνωντά; χει- 
— Έπεθυϋ,ουν νά εορτάσω 
:ιγμή; ταύτης. παρζκαλών 

μπ'.ωμεν φιάλην οίνου, 
πτωχός. όπως δυνηθώ νά έζ-

Έλπί 
κχλείτερόν 

ΙΙρζγμα 
ό Φούλτων 
του.

Κζτεσκεύζσεν ά'πειρα ατμόπλοια, ζτινζ ύπήρ- 
ςαν ή πηγή άπειρου πλούτου διά τά; Ηνωμέ
νας Πολιτείας καθώς κζί διά τον έζυτόν του.

Αί Ήνωμενζι ΙΙολιτεΐαι κζίτοι είσίν όλιγώ- 
τερον 
μόνζι ΐσζι 
κόλως ένηργοϋντο μεταξύ τών διαφόρων πόλεων 
τοΰ απείρου τούτου Κράτους. Έν τούτοι; διά 
τής ζτμοπλ.οϊζής μεταφορά; επιβατών καί εμ
πορευμάτων συνετελέσθη μεγάλως 
κζί αΰξησι;
Πολιτειών.

Έάν ή ’Αμερική οφείλει πολλά είς τον 
Φούλτωνζ. ή Ευρώπη δέν τώ οφείλει έλζσσω, 
διότι ή έφεύρεσι; τών ατμόπλοιων σημαντικώ; 
ηΰξησε τό έμπόριόν της.

Λέγεται οτι ό Ναπολέων πληροφορηθείς, δε
σμώτης ών έν Άγια Ελένή, τήν έφεύρεσιν 
ταύτην, άνεκραξε κζτζρώμενο; τήν τύχην.— 
Έάν έπί τών ημερών μου έφευρίσκετο, θά έζυ- 
ρίευον τόν κόσμον άπαντα 1

Ό Φούλτων άπέθανε κατά τό 1815, ό δέ 
θάνζτός του διά τήν πατρίδα του ύπήρξε γενι
κόν πένθος. Ούδέποτε άπλοΰ πολίτου ό θάνατο; 
έλύπησε τόσον τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

Ώ; γνωστόν, απζντες οί μεγάλοι άνδρες, 
όπως φθζσωσιν είς τον σκοπόν των, φοβερώς 
έδοκιμάσθησζν. Τοΰτο ακριβώς έγένετο αιτία 
νά λεχθή, ότι μεγζλοφυίζ είνζι συχνάκις ή επι
μονή. 112; οστις έχει καλήν τινα ιδέαν, άλλά 
τήν όποιαν εγκαταλείπει είς τό τυχόν πρόσ
κομμα, ούδέν δύναται νά δημιουργήσή. Προ
σπαθήσουμε·? λοιπόν νά άποζτήσωμεν έπιμονην 
κζί εμμονήν, νγχάνωμεν έν πζντί
πράγματι.

κζτωκημένζι τής Εύρώπης, είναι αμ.ω; 
πρός αύτήν, χί δέ συγκοινωνίζι δυσ-

ή πρόοδο; 
τοΰ πληθυσμ.οϋ τών 'Ηνωμένων

ίΠ.

ΤΟΪ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΠΟΓ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡ1ΓΚΙΠΙΣΣΗΣ 

ξΜίΑΡΙΑΣ ®ΒΠΝΑΠΑΡΤΟΥ

1 |[ολλοϊ τών ήμετέρων αναγνωστών θά έπι- 

θυμώσι βεβαίως νά μάθωσι τήν καταγωγήν τής 
μνηστής τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, πριγζηπίσσης 
Μζ:ίζς Βοναπάρτου. ων οί αρραβώνες, ώ: γνω
στόν, έτελέσθησζν έσχάτως έν Παρισίοις.

Σπεύδομεν νά εύ- 
χαριστησωμεν αύ- 
τούς, πζραθέτοντες 
ώδε τάς σχετικάς 
πληροφορίας μετά 
τής είκόνος τοΰ ηγέ
του τοΰ έν λόγω 
οίκου.

’Ο οίκο; Βονατιάρ- 
του διαιρείται κυρί
ως είς δύο κλάδου;: 
είς τόν Χεώτερυτ καί 
τόν Πρεοβύτερυν.

1. Ό τεώτερος 
κάάδο, ζπζρτίζει τόν

ζύτοζρατοοικόν οικον τή: Γαλλ'.ζ; και συνόεετζ.ι 
μετά τοΰ βασιλέως τής 1ί·στφκ\ίζς Ιερωνύ
μου, τοΰ νεωτερου άόελφοΰ τοϋ Ναπολεοντος 
Α'. Νΰν ό κλάδο: ούτο; αριθμεί τρία μόνον 
μέλη: Τόν πρίγκηπζ Βίκτωρζ, τον καί πρε- 
σβύτερον, γεννηθέντα τγ, 18 Ίου/.’.ου 18G2. 
τόν πρίγκηπζ Λουδοβίκον, γεννηθέντα τή 16 Ι
ουλίου 1864, καί τήν πριγκήπισσαν Λετιτσίζν,

Ο ΠΡΙΚΗΨ ΒΙΚΤΩΡ 
Ήνίεη': το? ο'ίχοο Born^ufzov

τέρα; κκί τέσσαρα; υιού;. Έκ δέ τών τεσσά
ρων πριγκήπων, είς μόνον, ό πρήγκιψ ΙΙέτρος 
έσχεν ζρρενας άπογόνους, οΐτινες άπζρτίζουσι 
τό γε νΰν έ'χον τόν πρεσβύτερον κλάδον τών 
Βοναπαρτών.

Ό πρϊγκηύ ούτος ΙΙετρος, οστις ήτο τό έ
βδομον τέκνον τοΰ πρίγκηπος Λουκιανού, αδελ
φού τοΰ Ναπολέοντος Α' έ’ζησε βίον πλήρη 
δράσεω; κζί περιπετειών. Γεννηθείς τή I 1 ’Ο
κτωβρίου 1815, ύπήρξε κατά διαδοχήν αξιωμα
τικός έν Κολομβία τώ 1832, εΐτζ δε ταγμα
τάρχης τής Φάλαγγο; τών ξένων έν Γαλλία, 
οπερ κζί τώ ά.πέδωκε τήν γαλλικήν ύπηκοό- 
τητα. Εκλεγείς δέ άντιπρόσωπος τοϋ λζοϋ τω 
1848 κζί 1811), έπαιξε ρόλον πολιτικόν καί 
δέν ύπήρξεν εύ'νους τοίς σχεδίοις τοΰ έξζδέλ- 
φου του, οστις έμελλεν άργότεροι νά γίνη Να
πολέων Γ'. Έν τούτοι; διέμεινεν έν Γαλλία 
καί συνεζεύχθη τήν 22 Μαρτίου 1852 τήν έγ- 
γονήν ένό; διπλωμάτου,ουτινος τό ό'νομα χα'-ρει 
δικαίως φήμης κκί έν Κωνστζντινουπόλει, την 
Ίουστίναν Ελεονόραν Ρουφφίνου, γεννηθεϊσζν 
έν Παρισίοις, τή 1 Ιουλίου 1832 καί άποθζ- 
νοΰσζν τή 13 ’Οκτωβρίου 1)05.

Έκ τοΰ γάμου τούτου προήλθεν ό πζτήρ τή; 
πριγκιπίσσης Μαρίας, ο πρίγκηψ ΓολάνΛος Βο- 
ναπάρτητ, γεννηθείς τή 11) Μζίου 1858 κζί 
όστις έδρζσεν έν τώ βίω του πάνυ έπζξ'.ως. Ή 
δοζσι; αύτοϋ ώ; μηχανικοϋ τό άπεδωκε μεγζ- 
λην δημοτικότητα έν Γζλλίζ κζί ’Αμερική, αί 
δέ μελέται του έπί τοϋ Ίσθμοΰ τοϋ Παναμά 
τόν ήξίωσζν μεγάλης φήμης.

Ένυμφεύθη τή 7 Νοεμβρίου 1880 τήν Μζ-
γεννηθείσζν τή 20 Δεκεμβρίου 
1866 ζζί ήτις έγένετο Ίταλίς 
πριγκήπισσα, συζευχθεϊσα τή 
11 Δεκεμβρίου 1888 τόν πρι- 
γζηπζ Άμεδαϊον, δοΰζ.ζ τή; 
Άόστη;.

Εΐ; τόν κλάδον τούτον ανή
κει ή πριγκήπισσα Κλοτιλδη, το 
γένος πριγκήπισσα τή; Σαβ.ίζ:, 
μήτηρ τών προηγουμένων και 
ή Αύτοζράτε ρζ Εύγει εία, χήρα. 
Ναπολέοντος του Τρίτου.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
i/fratalr··'·· *<«.' ζί,ν ixjr.^oiar

2. Ό ηοεοβύιερος κλάδος 
έχει έπί ζεφαλήςτόν πρίγκηπζ 
Λουκιανόν,δεύτερον αδελφόν τοϋ 
Ναπολεοντο; Λ’. Ή άντίδρασ'·4 
νοΰ ταΐς θελήσεσι τοΰ μεγάλου αύτοϋ αδελφού, 
άπεμάζρυνεν ζύτόν έκ τής ζύτοκρζτορ'.κή; οι
κογένειας καί μόλις τώ 1815 επέτρεφεν ό Να
πολέων νά έπζνέλθη είς αυτήν.

Ό δέ Ναπολέων ό 1' άνεγνώρισε τον πριγ- 
κηπιζόν τίτλον τοΰ έξαδέλφου αύτοΟ. τοΰ ζνη- 
κοντος εΐ; τόν πρεσβύτερον τούτον κλζδον.

*0 πρίγκηψ Λουκιανό: έσχεν έκ τών δυο ζύ 
τοΰ γάαων πολλούς άπογόνους, ήτοι ες θυγα-

τοϋ Λουκιζ-

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ϊχοΛιχόμινυ: 
μνιιι.-τώ· τον -,ό τηε εχ*.1ησϊα·:

ρίαν Φελιζίου Μπλζν, γεννηθεϊσζν τήν 23 Δε
κεμβρίου 1862 καί ήτι; άπεβίωσε τή 1 Αύγου
στου’ 1889, εβδομάδας τινά; μετά τήν γέννη- 
σιν τής πριγκιπίσσης Μαρίας, ήτις μέλλει οσον 
ουπω νά εΐσέλθή έν τή βασιλική οικογένεια τή; 
'Ελλάδος.

Αΰτη έγεννήθη έν Σαίν-Κλοϋ τή 2 Ιουλίου
1882, διαμένει δέ ήδη μετά τοϋ πζτρό; της
έν Παοισίοις. έν λαμπροτάτω μεγάρω, επι τή;
λεωφόρου Ίένζ; ζριθ. 10. ζέζτηται δέ σημζν-

rijr
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τικήν περιουσίαν, ήν τ·?ί άφήκεν ή 
μήττιρ αύτής.

Ή καταγωγή ίθεν τήςπριγκιπίσ- 
σης Μκρίας Βοναπάρτου συνοψίζεται 
έν τοΐς έξής:

Λουκιανό; Βοναπάρτη; (1775 — 
1810) αδελφός Ναπολίοντο; Α'.

Πέτρος ΝαποΙέωι( 1815— 188 I). 
ΡοΙάνΑος Βοναπάρτη; (1858 '.
Πριγκίπιαοα Μαρία Βονααάοτον 

(1882).

Ή πριγκίπισσα δθεν Μαρία είναι 
δισέγγονος τοΟ -ρίγκηπο; Λουκιανού 
Βοναπάρτου, άδελφοΟ τοΰ Ναπολέ- 
οντος Α' καί επομένως άνεψιά τοΰ 
Μεγάλου Αύτοκράτορος.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝ ΕΑλΛΔΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

LEICESTER STANHOPE
1824-1826

W ί «.·
εμφανισις της τυπογραφικής τέ

χνης έπΐ τοΰ έδάφοτς τής έλευθερουμέ- 
νης~ ‘Ελλάδος ταυτίζεται πρός τήν άρ· 
χήν τον σήμερον ’Εθνικού Τυπογραφείου, 
Κατά τά δυο επόμενα έτη τοϋ Άγώ- 
νος τό παράδειγμα τής Κεντρικής Διοι- 
κήσεωςάπεμιμήθησαν αί τοπικοί άρ/αϊ'Γα- 
ρών. Ύδρας καϊ ’Αθηνών, όπου κατά τό 
1822 καϊ 1823 έκ τούπροχείρου κατεσκευ- 
άσθησαν μικρά τυπογραφεία. Αί έργασίαι 
δμως αύτών περιωρίζοντο είς τήν έκτέλε- 
σιν εντύπων καί τινων προκηρύξεων.ούδέν 
δέ γνωρίζοιιεν βίβλίον ή ψύλλον έφημερίδος 
τίνος έκδοθέντα κατά τά δύο ανωτέρω έτη 
έν Έλλάδι,έκτος τών ολίγων ένΚαλάμαις τό 
1821 καϊ Κορίνθω 1822, τά όποια έμνημό- 

νευσα είς προηγουμένην μου μελέτην. Ό 
λόγος τής τοιαύτης ακαρπίας έγκειται τόμέν 
έν τή άτελεϊ κατασκευή τών τυπογραφείων, 
τόδέ έντήάβεβαίω καϊ έκρυθμοι τών πραγ
μάτων καταστήσει, ήτις δέν έπέτρεπεν. ή 
μάλλον δέν έπήνεγκεν είσέτι τήν περισυλ

ΦΑΣΜΑΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

λογήν τών διανοητικών τοΰ έθνους δυνά
μεων, ήτις είναι απαραίτητος διά τήν έξά- 
σκησιν τοϋ κατ’ εξοχήν ειρηνικού επαγ
γέλματος τοΰ τυπογράφου.

ΐίροχωροΰντος τοΰ χρόνου έξέλιπον 
τά έμπόοια ταΰτα, καϊ άπό τοϋ έτους 1824 
παρατηροΰμεν μεγάλην ώθησιν, μεγάλην 
δραστηριότητα ώς πρός τήν τυπογραφίαν. 
Σχεδόν συγχρόνως είς τέσσαρας, πέντε πό
λεις τής ’Ελλάδος ιδρύονται τυπογραφεία, 
έκδίδονται έψημερίδες, έκτυποΰνται βιβλία, 
καϊ δέν εΰρίσκομεν άλλην έξήγησίνδιά τήν 
τοιαύτην πλημμύραν, ή τήν έπικρατήσα- 
σαν τότε βεβαιότητα, δτι ό ’Αγών δέν θά 
άπέδαίνε πλέον είς ιιάτην. δτι άνέστη έκ 
τών Φλογών ό Φοίνιξ τού Ελληνισμού, οϊ- 
τινος ή αίγλη έλαμπεν έπΐ τής γης καϊ 
προσείλκυε πανταχόθεν συναγωνιστής, οΰχϊ 
μόνον μαχίμους, άλλα καϊ έπικούρους τού
των out τών οπλών τής διανοίας συναγοι- 
νιζομένους.

Τοιοΰτος ήτο καϊ ό Άγγλος συνταγμα
τάρχης Leicester Stanhope, είς τόν όποιον 
οφείλεται κατά μέγα μέρος ή περί τό 1824 
έτος παρατηρηθεϊσα έξάπλωσις τής τυπο
γραφίας άνά τήν Ελλάδα. Ό Στάνχωπ είχε 
δώσει ήδη έν Ίνδίαις δείγματα τής ίκανά-

τητόςτου, διοργανώσας ταχυδρομική ν’ύπη- 
ρεσίαν καϊ ίδρύσας ανεξαρτήτους έφημερί- 
δας. Είς τήν Ελλάδα ήλθε συνοδεύων .τόν 
λόρδον Βύρωνα καϊ ώς άντιπρόσωπος τοϋ 
έν Λονδίνω Φιλελληνικοΰ Κομιτάτου, έχων 
τήν ιδιαιτέραν έντολήν, νά διοργάνωση υ
γειονομικήν ΰπηρεσίαν, έγκσταστήση τα
χυδρομικήν συγκοινωνίαν καϊ προκαλέση 
τήν ϊδρυσιν «έλευθέρου τύπου», κατεϊ τήν 
ιδίαν αύτοΰ έκφρασιν, ήτοι άνεξαρτήτων 
πολιτικών έφημερίδων. Καϊ άπέτυχε μέν 
ώς πρός τάς δύο πρώτος έντολάς, ένεκα 
έλλείψεως μέσων καϊ άλλων άνυπερβλή- 
δυσχερειών, έπέτυχε δέ πληρέστατα είς 
τήν ϊδρυσιν έφημερίδων. Τάς ένεργείας του 
περιέγραψε διά σειράς έκθέσεων πρός τόν 
έν Λονδίνω πρόεδρον τού Κομιτάτου, αί 
όποΐαι έδημοσιεύθησαν είς δύο τόμους ύπό 
τόν τίτλον Greece, during Lord Byron’s 
residence in that country 1823 and 1824, 
Paris 1825, μετεφράσθησαν δέ καϊ γαλ
λιστί (Weimar 1826) και περιέχουσι πλή
θος πληροφοριών περϊ τοϋ τότε έν Έλλάδι 
τύπου, περϊ τοΰ όποιου όλίγιστα μόνον 
άναφέρουσιν ά πάντες οι άλλοι, οί γοάψαν- 
τες περϊ τής έπαναστάσεως. Λιά τάς πα
ραπομπής μετεχειρίσθην τήν γερμανικήν 

■% έκδοσιν.
Φθάσας μετά τοΰ Βύρωνος είς Κεφαλ

ληνίαν, ό Στάνχωπ προεπορεύθιι αύτοΰ 
είς Μεσολόγγιον, όπου κατέφθασε τή 1 
Δεκεμβρίου 1823. καϊ έπελήφθη αμέσως 
τής Φροντίδας διά τήν ϊδρυσιν έφημερίδος. 
Ποός τόν σκοπόν τούτον τό έν Λονδίνω 
Κοιιιτάτον έστειλε καϊ τέσσαρα πιεστήρια, 
ήτοι δύο λιθογραφικά καϊ δύο τυπογραφικά 
μετά τών άναγκαι ιύντων στοιχείων. Αλλά 
τό έλληνικόν πλοϊον, τό μετακόμιζαν αύτά 
έκ Κεφαλληνίας, συνελήφθη ύπό τών 
Τούρκων καϊ έκρατήθη έν ΙΙάτραις έπί 
τινας εβδομάδας (έπιστολή έκ Μεσολογγίου 
31 Δεκ. 23). ’Εντούτοις ό Στάνχωπ άφι- 
κόμενος είς Μεσολόγγιον εύρεν έκεϊ τό τυ- 
πογραφεϊον τού Μαυροκορδάτου, τό διευ- 
Ουνόμενον ύπό τοΰ Π. Πατρικίου, καϊ τοΰ 
όποιου ή ιστορία έν έκτάσει έξετέθη έν τή 
περϊ τοΰ ΈθνικοΰΤυπογραφείου μελέτη μου. 
Τούτο μετεχειρίσθη όΣτάνχωπ προσωρινώς 
διά τήν έκδοσιν τής έφημερίδος του. Άλλ’ 
ήδη κατά τήν έκτύπωσιν τής προκηρύξεως 
απάντησε δυσχερείας,τοΰ τυπογράφου άρ- 
νηθέντος τήν έκτύπωσιν τοϋ κειμένου,οίον 
τό συνέταξεν ό Στάνχωπ, καϊ ούτος διη
γείται παραπονούμενος, ότι έκεϊνος ήτο ό 
μόνος έν Μεσολογγίω γνωρίζων τήν τυπο
γραφικήν τέχνην, έχων καϊ συμφέρον ό
πως μή διδάξη αύτήν είς άλλον τινα (έπιστ. 
23 Δεκ- 23). Φαίνεται όμως, ότι ή άρνησις

τοϋ τυπογράφου έγεινε κατ’ έμπνευσιν. εΐ 
μή κατ’ έντολήν τοΰ Άλ· Μαυροκορδάτου, 
διότι ιιανθάνομεν έκ μεταγενεστέρας συν· 
διαλέξεώς τίνος μεταξύ τοΰ Στάνχωπ, τοΰ 
Βύρωνος καϊ τοΰ Μαυροκορδάτου, ότι οί 
δύο τελευταίοι δέν συνεμερίζοντο ούδόλως 
τάς ιδέας τοΰ πρώτου περϊ έλευθέρου τύ
που. Ό δέ Άγγλος συνταγματάρχης ύ- 
πεοενίκησε τάς αντιστάσεις καϊ Λ προκή
ρυξης τής έφημερίδος « Ελληνικά Χρονι
κά» έξεδόθη τή 18 Δεκεμβρίου 1823, ύπο- 
γεγραμμένη ύπό τοΰ Ίωάννου Ιακώβου 
Μάϊερ καϊ συνοδευομένη διά συστατικής 
έντύπου έπιστολής ίδιοχείρως ύπογεγραμ- 
μένηςύπότοΰ Leicester Stanhope (έπισι. 
20 Δεκεμ, 23). Άπό δέ τής 1 Ιανουάριου 
1821 άρχονται τακτικώς δϊς τί.ς έβδομά- 
δος έκδιδόμενα τά «Ελληνικά Χρονικά», 
ή πρώτη έν τή έλευθέρα Έλλάδι έφημε- 
οίς, μετά τήν άποτυχούσιν άπόπειραν 
τής «Σάλπιγγος τών Καλαμών» τώ 1821. 
Κατάλογον χρονολογικόν τών έλληνικών 
έφηυεοίδων έχω δηιιοσιευσει άλλοτε ύπό 
τόν τίτλον « Ή Ελληνική Δημοσιογραφία 
1791—1836» έν τή «’Εθνική Αγωγή» 
(1900 σελ. 31 > καϊ 354 έ.), είς όν καϊπα- 
ραπέμπω διά τήν χρονολογίαν τών έφημε
ρίδων. Τά «‘Ελληνικά Χρονικά» τοΰ οό- 
κτωρος Μάγερ έν Μεσολογγίω, ώς πρώτη 
έκ τοϋ τόπου τής Έπαναστάσεως έφημε- 
ρίς, έχουσι μεγάλην σπουδαιότητα ώς 
πηγή ιστορική τής έποχής έκείνης, καϊ 
τούτου ένεκα μετ τυπώθη είπαν τό κείμενον 
αύτών, ούχϊ δμως πανομοιοτύπως, έν έτει 
1810 έπιμελεία Κ. Ν. Λεβίδου. ΙΙρός δέ 
συνδέονται άδιαρρήκτως μετά τής ένδοξου 
ιστορίας τοΰ Μεσολογγίου, καϊ έγινεν ού
τως ή έφημερις αΰτη ή γνωστοτάτη όλων 
τών κατά τόν ’Αγώνα έκδοθεισών. Τό 
σχήμα τών «Έλληνικών Χρονικών» είναι 
μικρόν, ύψους μόλις 25 εκατοστών, έκα
στον φύλλον έχει τέσσαρας σελίδας. Ή 
έκδοσις έξηκοκούθει τακτικωτάτη δϊς της 
έβδουάδος, ούτως όίστε τό μέν πρώτον 
έτος 1821 περιλαμβάνει 106 αριθμούς, τό 
δέ δεύτεοον 105. Κατά το τρίτον έτος 
έπήλθεν ή καταστροφή Ή ύπό τού Ί- 
βραήμ, μεσοΰντος Φεβρουάριου 1826,κατά 
τής πολιορκουμένης πόλεως έκσφενδονι- 
σθεϊσα βροχή οβίδων διέρρηξε καϊ τό οί
κημα τής τυπογραφίας, όθεν έπί τινας ε
βδομάδας έστάθη αδύνατος ή έκδοσις τής 
έφηυερίδος.

(’Ακολουθεί)
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(Συνέχειαν ϊδε ηροηγ.)

μαξκι κζΐ πλήθος κόσμου διήρχοντο ζζτ" 
εκείνην τήν ώραν κάτωθι τοΰ Ιΐύργου "Αίφφελ 
ουτινος χί πελώριοι μεταξύ τών τεσσάρων 
σταζόντων αύτόν ποόών του τοξοειδείς αψίδες 
απετέλουν τό ώραιότερον θέζμζ. κζι κομψότε-

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΦΦΕΛ

ρον μέρος τής αρχιτεκτονικής του,ώς ζζ: τό τεχνι- 
ζώτερον αριστούργημα τής έποχής. Ίίμεις κά
τωθι έζεΐ ειρπομεν ώς άσημοι ζρουρζΐοι, έντος 
δέ τοΰ διαμερίσματος τών τεσσάρων αύ 
τών στηριγμάτων ολόκληρος ή πλα
τεία τοΰΣυντζγμζτος ’Αθηνών μετά τοΰ 
κήπου αυτής ή ολόκληρος συνοικία μετά 
πολλών μεγάρων ήδύνζντο νά χωρέσγ.

Εντός τής δευτέρας ζύτοΰ αριστερής 
βάσεως υπάρχει ζλίμαξ σιδηρά πρός άνοδον 
μέχρι τής κορυφής τοΰ πύργου, παρά δέ 
τή μια δυτική ζύτοΰ γωνία, άνυψωτήο 
(aSCCnSOlir ήτοι ολόκληρον κινητόν δω- 
μάτιον. αρκετά εύρύχωρον δυνάμενον νά 
περιλάβη 25 — <30 άτομα. Διά τούτου 
άνήλθομεν είς τό πρώτον διαμέρισμά εντός 
5—6 λεπτών τής όύρζς μέ εντυπώσεις 
πολύ περιέργου:, αλλά ζζΐ ιύχζριστους. 
Έσυεομεθα σχεδόν άνεπζισθήτως κζι όλι- 
σθζίνοντες, ώσεΐνά έχωροΰμεν δι’ ελζύθρων έπί 
πάγουζζΐβαθμηδόν ζπεμζκρυνόμεθα τοΰ εδά
φους,έν <·> αί οΐκίαι κάτωθι καί τά ποίκιλα επί τοΰ 
εδάφους αντικείμενα έσμικρύνοντο εΐ: βαθμόν 

άπιστευτον.Δέν έφανταζόμην,ότι έζεΐθεν και έξ 
άποστάσεως μόνον 100 μ έτρων θά. έβλεπον τούς 
ανθρώπους τόσον μικρού: κζΐ τά έργα των το- 
σοΰτον ασήμαντα. Φαντασθήτε, ότι παρατη
ρείτε άπό 5 μ., ύψους έπί τής γης κόρακας ή 
γύπζς εργαζομένους κζΐ μετακινούμενους κζΐ θά 
λάβετε ιδέαν τοΰ ανθρώπου, από τοΰ μέρους 
εκείνου έξεταζομένου. Σιωπή ζζΐ συγκίνησις 
έπεζράτει καθ’ ο/^ην τήν άνοδόν μας, άπό τών 
παραθύρων δέ έβλέπομεν μετά φόβου πρός τά 
έξω τό πελώριον οικοδόμημα,όπερ ούδ’έπ’έλά- 
χιστον έπηρεάζετο έζ τής ανόδου ήμών ή τοΰ 
βάρους, δτε τέλος ή φέρουσζ ημάς μυστηριώδης 
αίθουσα έστη, ήνοίχθη αμέσως ή μικρά 
θύρα του κζΐ έξήλθομεν εις μεγάλον ευρύ ■ 
χώρον εξώστην, τετραγωνικώς φερόμενον κύ- 
κλωθι πρό: τάς τέσσζρζς πλευράς τοΰ πύργου. 
Αμέσως δέ βλέπομεν έζεΐ άλλον κόσμον έν 
περιεργεία κζΐ καταπλήξει έκ τοΰ πέριξ θεω- 
μένου οράματος διατελοΰντα καί μετά χαράς 
έπισκεπτόμενον τά διάφορα έκεΐσε διαμερί
σματα, ζυθοπωλεία, εστιατόρια κζΐ ποικίλα 
μικροζζτζστήμζτχ, μαντεία κζΐ Χαρτοπωλεία.

— Μπζ, σεις έϊώ, κύριε Πρίντεζη, άκούο- 
μεν αίφνης, πρό ήμών καί συνάμα αί χείρες 
μας συσφίγγονται μεταξύ ζωηρών καί παρατε- 
ταμένων χειραψιών.

— Ό κ. Λαμπίκης, ιατρός, έξ ’Αθηνών, 
ζνζκραζει έκπληκτος ό υιός μου.

— 1 Ιώς εύρέΟης έδώ, ερωτώ ούκ ολίγον επί
σης κατάπληκτος έπί τή, συναντήσει ταυτη.

— Ητο ποτέ δυνατόν νά συναντηΟώμεν 
έπί τοΰ πύργου "Αίφφελ, άπαντα γελών ο 
κ. Λαμπίκης. ’Εγώ μόλις προχθές ήλθον έν- 
ταΰθζ, μάς έπ·λέγει, χάριν αναψυχής.

— Καί ήμεΐς σήμερον ήλθομεν δι ’ έργζσίαν 
τινα, τώ λέγω.

Κζΐ μετ’ ολίγον, άρον εϊπομεν ολίγα Άθη- 

ΤΟ ΒΟΪΛΕΒΑΡΤΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΧΟΝ

ναίκά κζΐ Παρισινά άπεχωρίσθημεν, τοΰ κ. 
ΙΙιλζλζ έπιμένοντο: ν ’ ζνέλθωμεν κζΐ είς τό 
δεύτερον διαμέρισμα τοΰ πύργου, ήτοι επί ετε- 
ιων έζζτόν μέτρων ύψους.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΡΓΟΝ TOY GUSTAVE COURTOIS

Ή ζνζβζσις έξετελέσθη διά τοΰ ζύτοΰ άνυ- 
ύωτήρος, αλλά τήν φοράν τζύτην τό πράγμα 
διέφερε, καθόσον μάς έφάνη ότι ό πύργος έτζ- 
λαντέύετο, καί ή πρώτη συγκίνησις μζς μετε- 
ίλήθη εις φόβον, μολονότι ούύεις φοβος πτώ
σεως τοΰ πύργου ύφίστζτζι. Ια πολυπληθή ζυ- 
τοΰ σιδηρά τεμάχια είσι τοσοΰτον στερεώς ζζΐ 
έν αλληλουχία συ’νδεδεμένα, ώστε μόνον επα
νειλημμένος βομβαρδισμός διά μεγάλων σφαι
ρών θά ήδύνζτο νά τόν ζνζτρεφγ.

— Δέν θά ήτο άμοιρον χπολαύσεως κζΐ με
λέτης, αν ό πύργος έταλαντεύετο ώς ο κάλα
μος, ύπό τοΰ άνεμου φερομενος. χωρίς όμως κζι 
νά διζτρέχη κίνδυνον πτώσεως, ειπον, κζι οι 
άνερχόμενοι νά μετζφερωνται τήδε κάκεισε 
έπί τής κορυφής αύτοΰ. 

— Προς Θεοΰ μή λέγετε τοιοΰτόν τι, διέ-
κοψεν έντρομ.ος ή κυρία Πιλαλά, νομίζω ήδη,
ότι κινούμ.εθζ.

— Κζΐ μήπως εις μ'.ζν αιώραν πζίζοντες η
έπί τοΰ άτιιοπλοίου ευρισκόμενοι έν ωρα τρικυ

μίας δέν φερόμεθζ τήδε ζζζεισε ; Γό ίδιον 
σχεδόν είναι, άλλά δέν έσυνειθ'.σζμεν τον πύρ
γον. Κ’ έν τούτοις, φρονώ, οτι δεν θά πχρελ- 
θουν πολλά έτη κζΐ ό πύργος θά. ταλαντεύεται, 
ενόσω βαθμηδόν με τόν καιρόν οί κοχλιαι τών 
συνδέσεων τών τεμαχίων του χζλζροΰνται.

Έκ τοΰ ΰψους τών διχκοσίων μέτρων τά 
πάντα κάτωθι ζζΐ πέριξ ήμών σμικρά κζι συγ
κεχυμένα φαίνονται, ο δε νους ϊλιγγια επι τή 
πζρζτετζμένη θεζ αύτών κζι άποφασι,ομεν να 
κατέλθώμεν.

— Μζ δέν θ’άνέλθωμεν ζζΐ εις τήν κορυ
φήν ; ήρώτησζ.

— Ούδεΐς τό άπεφάσιζε.
1<αί έν τούτοις τρεις ζγγλοι κζΐ δυο κυ-

ιίζι των άνήρχοντο πεζή κζΐ διά τής μικρής
κλίααζος τό τρίτον διαμέρισμα από 200 —300
μέτρων. Ώς φαίνεται αυτοί οί άνθρωποι ή
αίυ.ά δέν έχουν ή τόν θάνατον φυσικώς δεν φο-
βοΰντζι, διότι πολλάκις είδον αύτούς εις κρι-
σιυ.ωτέ:ζς περιστάσεις, εις πζνομοίους κινδυ-
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νους, έν έσχάττ) τρικυμία, έν μεγάλη θαλασ
σοταραχή κχι επι τών πυρζμίδων τής Αίγυ
πτου καί έν πυρκαϊ^ ακόμη άπειλητική ν’ 
άψηφώσι τήν ζωήν και μετά θάρρους προς τόν 
κίνδυνον νά βαδίζωσι.

’Εσχάτως δέ μοί διηγούντο έν Κζίρω, οτι 
δύο νέαι άγγλίδε; άπεφάσισαν ν ’ άνέλθωσι κο- 
λυμβώσζι καταρράκτην τοϋ Νείλου έν Άσ- 
σουάν^ ότι ή νεωτέρα πζρκσυρθ·ϊσζ, τόν θάνα
τον ευρεν. Κζ: άλλη άνερχομένη τήν πυρζμίδζ 
τοϋ Χεοπος, ώλίσθησε ζζί κζταπεσοϋσα κα- 
τχσυνετρίβη

Κκτηλθομεν λοιπόν τότε τοϋ Πύργου κζί 
λζβοντε; έτέρζν άμζξζν έπεσκέφθημεν τό Τρο- 
ζαόερό, τζ Πλύσσιζ Πεδία κζί κεντρικά; τι- 
νζς οδού; καί επειδή έπλησίαζεν ή ώρζ τοϋ 
φζγ·/ΐτοϋ μετέβημεν νά δειπνήσωμεν μεθ ’ ο συ-

ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

νεφωνήσαμεν νά περιέλθωμεν τού; Ιΐζρισίου; 
νυκτωρ κζ· έφ άμάξης, όπως λάβωμεν ιδέαν 
τής μεγαλουπόλεως.

Ο; Πζρίσιοι, πεφωτισμένοι εΐσΐν όντως ώ- 
ρζΐοι ζζί μεγαλοπρεπείς. Άπζσχι αί οδοί αύ
τών, ιδία αί μεγάλζι άρτηρίζι. αί πλζτείζι 
χζ·- τά βουλεβάρτα πλέουσιν έν ζπλέτω φωτι- 
τμώ. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ύπάρχουσίν έν 
ζφθονία πανταχόσε. τζ δέ κζτζστημζτζ και 
πλεϊσταιέπιγρζφαί επαγγελμάτων έν το’.; έξω- 
στοις κζι έπί τής μετώπη; τών οικιών φωτί
ζονται διά πολύχρωμων λαμπτήρων ήλεκ- 
τρικών.
( Διήλθομεν οΰτω τά μέρη ταΟτζ, ώς κζί δι

άφορα θέατρα αύτοϋ κζί ποικίλα κέντρα έφ’ 
*1**ζτΐς  κζί τή άληθείζ έπί δύο ώρζ; περιφερό
μενο·. διαρκώς έκουράσθημεν βλέποντες ζζί πε- 

ριεργζζόμενοι τήν φαινομενικήν ταύτην κίνησιν 
τοϋ κυριωτέρου μέρους τών ΓΙζρισίων.

Τήν έπαύριον μετέβημεν εις τό Πάνθεον, άο- 
χίσζντε; τάς επισκέψεις μας άπό τοϋ πλεσιε- 
στερου μέρους τοϋ Καοτιέ Λζτέν, έν ω διε— 
μενομεν. Κείτζι ολίγον άνωθεν τοϋ Πανεπιστή
μιου τής Σορβώνης εισόδου τών Σχολείων καί 
κατέχει τήν θέσιν, έν ή άλλοτε ό ιστορικός 
ναός τής αγίας Γενοβέφας. Τό Πάνθεον, γνω
στόν τοΐς πάσι, έκ τής είκόνος του κκί τή; φή
μη; ότι ένταϋθα τίθενται οί σωροί τών διάση
μων γάλλων πατριωτών είναι επίσημον ώραίον 
ζτίριον, άρχαίκοϋ ρυθμοϋ, άποτελούμενον έκ 
μιζ; μεγάλης αιθούση; κύκλωθι τή; όποια; δι
άφοροι σζ.ηναϊ τή; γαλλική; ιστορίας απεικονί
ζονται δι’ ωραιότατων ελαιογραφιών. Κάτωθι 
δέ ύπάρχουν οί τάφοι τών ά&ανάτων γάλλων 
άποκαλουμένων ύπό τής συγχρόνου γενεάς. ’Ενώ 
δέ ζζτεγινόμεθα ώ; κζί πολλοί άλλοι ξένοι καί 
τινες άγγλοι μετά, τών συζύγων των, παρατη- 
ροϋντε; έπιστζμένω; τάς λαμπρά; ταύτας εικό
νας, αίφνης άκούομεν βροντώδη φωνήν άνζκρά- 
ζουσζν εις κζθζράν γαλλικήν διάλεκτον.

— "Οσοι έπιθυμοϋν νά έπισκεφθώσι τά; κα- 
τακόμβας τών αθανάτων ηρώων, α; μέ άζο- 
λουθήσωσι.

Καί έν ταύτώ κρατών μεγάλην κλείδα 
έσπευσε πρό; τό βάθος δεξιόθεν, όπου άνοιξα; 
βαρεϊαν δρυίνην θύρζν είσήλθεν ακολουθούμενο; 
σχεδόν ύπό πάντων τών έπισκεπτών τοϋ Πζν- 
θέου.

Ωραία περίστασι; μοί λέγει ό Άνδρέζ; πε
ριχαρής, νά ίδωμεν τά; κατζκόμβζς. Ό δέ κ. 
Πιλαλά; έτριβε τά; χείρά; του έκ χαράς. Μίλι; 
όμω; κατήλθομεν περί τάς είκοσι βαθμίδας ό 
οδηγός μας ήνέωξεν έτέρζν ύπόγειον θύρζν καί 
κζτήλθε πρώτος είς διαμέρισμα σκοτεινόν, πρό 
τοϋ όποιου πάντες έστζμάτησαν |μετζ φρίκη; 
άποροϋντες ζν έπρεπε νά κζτέλθωσι κζί διότι 
οσμή βαρεία ήρχετο πρό; ήμζς.

— Μή φοβεϊσθε, ΐστασθε πρό ύπογείου νε
κροταφείου, οπού εύρισκοντζι οί μεγάλοι άνδςε; 
τής πζτρίδο; ζζί ούδέν πλέον, μάς άνακράζει 
ό οδηγό; μζ; καί χωρεΐ πρός τά. έμπρός.

— AU right, τώ άπζντώ αμέσως ζζί 
σπεύδω νά τόν ακολουθήσω, οτε οί πρό έμοϋ 
άγγλοι, πάντοτε φιλότιμ.οι σπεύδουσι πρώτοι 
νά κζτέλθωσι.

Αί γυναίκες δυσζνζσχετοϋσι νά ζατέλθωσιν, 
οτε τέλος τό άποφχσίζουσι καί αύτζι.

— ’Αλλά οί νεκροί δέν ζζζο-οιοϋσι λέγω 
τοίς περί έμε. Ούδείς φόβο; ύπάρχει, νομίζω.

— Μά δέν βλέπομεν.
— Θά συνειθίσωμεν εΐ; τό σκότος,προχωρείτε. 
Τέλος εΐσήλθομεν όλοι γελώντε; καί ψιθυρί- 

ζοντες, οτε στραφείς άποτομως, όπισθεν ό φύ
λα; έρχεται, ζζί βιζίω; κλείει τήν θύρζν. όπι
σθεν ήαών.

Αληθώς τότε τά έχρειάσθημεν κζί μερικοί 
άστειευόμενοι, έλεγον;

— Μά; έθαψε ζώντας είς τό ήρώον !
— ’Αλλά διατί νά κλείση τήν θύρζν αΐφνη- 

δίως;
Θά τό ίδωμεν παρζκζτιόντες.
Καί είτα προχωρών:
— Κύριοι κζί Κυρίαι ησυχία κζί προσοχή, 

παρακαλώ μά; λέγει. Έδώ αρχίζουν αί κζτζ- 
κόμβζι. Ιδού εΐ; τήν κρύπτην αύτήν κείτζι ό 
τάφος τοϋ μεγάλου πατριώτου Βολταίρου. Πα
ρατηρήσατε έκεί είς τό βάθος εινχι τό μνήμα 
του κτιστόν ζζί έπ’ αύτοϋ έτέθη τό φερετρον 
ώ; είχε.

Κζί όντως πλησιάσζντες διεζρίναμεν έντος 
μικρά; στοά; ύπό τό άμυδρόν φώ; στενή; θηρι- 
δο; φωτιζούση; άνωθεν τό μέρος, έσκονισμενον 
καί ήμιεφθζρμένον τό φερετρον έκ τή; πολυ
καιρίας καί τών αραχνών, ήλλοιωμένον δέ κατά, 
τό πλείστον έντό; τή; κάκιστα όζούση; καί ω; 
έκ τή; ύπογείου κζτζστάσεώ; της, τή; λεγο- 
μένη; ταύτης κατακόμβης.

— All right άπαντώμεν ζζί ό οδηγός μα: 
προχωρεί έω; 50 βηματισμού; ζζί άποτόμω; 
σταματά.

— Έδώ μζ; λέγει κείτζι ό νεκρό; τοϋ άτυ
χούς Καρνώ, προέδρου μας, δολοφονηθεντος υπο 
μυσζρά; χειρός. Ίδέτε τί στεφάνου; καί ένδεί
ξει; έκτιμ.ήσεω; τοϋ έστειλαν at επίσημοι καί 
έστεμμέναι κεφζλαι. Ό Τσάρο; κατέθεσε τόν 
χρυσοϋν εκείνον στέφανον.

— Κζί όντως μετά σεβασμού καί συγζινή- 
σεω; προχωρήσζντες πρός τήν είσοδον τής κρυ
πτής ταύτης, είδομεν ύπό τό άμυδρόν φώ: έτε- 
ρας έναντι Ουρίδος ώρζϊον βασιλικόν φερετρον 
έπί ωραίου επίσης μαρμαροζτίστου τάφου και 
έπ’ αύτοϋ σωρείαν βαρυτίμων στεφάνων, πολυ
τίμων ταινιών, ώραίων σταυρών κζί έπιχρυσων 
άλλων ηγεμονικών προσφορών. ,

— Άκολουθεΐτέ με, ζνζκράζει ό βροντώδη; 
πάντοτε οδηγό; μας.

— Έδώ, μάς λέγει εΐνζ; ό τάφο; τοϋ Βι- 
κτωρο; Ούγκώ. Όλος ό φιλολογικός κόσμος τόν 
έκλαυσε. ,

ΙΙράγμχτι δέ τό κελίον τοϋ διάσημου συγ- 
-οζφέως ήτούπέρπληρε; στεφάνων, έπί τή πε- 
ριστάσγ, δέ τζύτη ήΈλλάς έδειξε πόσον έκτιμά 
τούς εργαζομένους διά. τήν ελευθερίαν καί τήν 
δικαιοσύνην^ Πολύτιμος στέφανος τών Ελλή
νων σπουδαστών έν ΙΙζρίσιοι; υπήρχεν έτ·. τοϋ 
φερέτρου τοϋ μεγάλου ύμνητοϋτών όικαίων τή; 
Έλλάδο;· τά Ελληνικά χρώματα γεραίρουσι 
τήν μνημην του.

— Έδώ ήδη εϊμεθα πρό τή; σωροϋ τοϋ εν
δόξου πατριώτου 1’αμβέτα, άναζράζει ό άκα
μπτο; οδηγός μας. Θαυμάσατε τό παρελθόν.

Καί άπωτέρω ειπεν; _
— Έδώ εύρίσκεται ό μέγζ; Ηιερσος. έδώ

ό διάσημος Σαοκώ, έκεί ό ακαδημαϊκός Ρενάν 
κζί λοιποί άλλοι, ών κζτά σειράν μά; δεικνύει 
τού; τάφους. (Έπεται συνεχεία)

MIATQN ΒΙΤΑΛΗΣ

Λαμοσιτύομιν σήμιρον την τϊκόνα τοΰ αγαπητόν σνν- 
ίργότον μας χ. ΰ<τ«.Ιη, μιτά χαραε γαωρίςονε» «>>· 
σ,μ,παθη πο.ητήζ τοίς φί.ίοις ήμων σννίηομηταΐς.'Απύ 
ίτων ή Ί'ύοις ^ι.Ιοξινοΰακ τα ι·φ«Γ« αι τοΰ ποιήμα
τα·, ίιηγνιμα X'd ^iragtfiiatic ιιχτ'χαθηκον να ·γι.Ιο· 
fiviaij χαΐ την σνιιπαβΐί μορ'ρήν row.

Eh-i «(ιοϊστάμτνο·; των ’Αποθηκών τοΰ ό.Ιικον ίν τη 
ίταιμία των Ε.Ιλήν. Σ.δηροίρόμων, διαθλτων δί στι- 
γμίις τίνος τον ολίγου χρόνον,ϋστις τω άπομίντι πρός 
άνίπανσιν θιραπτύιι λίαν ίπιτυχως τας Μούσας.

Ι.'αραθττομτν καί τό ίοραιον του ποίημα ή ΖΩΗ.

Ζ Ω Μ
Καλπάζουϋα τοϋ έαρος περνφ ή ηλικία 
καί Λ νεότης φθείρεται ώς εϋθαλίις άνβών.
Άλλοίμονον 1 ψυχραίνονται καί στήθος και 

[καρδία.
Δέν ψάλλει είς έρείπια ποτέ Λ άηδών.

Καί όταν θά καλϋψμ τήν δρόσον τοΰ προσώπου 
τά σάόανον τού έρωτος : Λ πτώσις τοΰ Matou 
κόμη λευκή, ρυτίδες έπί ψυχρού μετώπου 
καί τάφος διαδέχονται τδ είδωλον τοΰ 3ιου.

Πόνος, χαρά καί λύπη. Έν δνειρον άπάτης. 
’Ωκεανός δακρύων, σταγόνες εύτυχίαςΙ 
Ιδού ό ?ίος. Πρόσκαιρος, τοΰ κόσμου διαβάτης 
άλλης ζωής συνέχεια, άλλα ζωής ύποίας...... ;

ΤΛιλτον «Βιταληχ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

άδετε σφζίθαν ξυλίνην κρεμζμένην άπό 
νήμζτος κζΐ κάτωθι ζύτίίς δέσχτε έτερον νημζ,
Λι’ ου τήν συγκρατείτε άπό τ·7,ζ με'.ρός.

“Ηδη οτε είσθε πλέον έτοιμοι διά τήν έζ- 
τέλεσιν τοΰ πζιγνίου δύνζσθε νά είπατε είς 
τούς πζρευρισκομένου; «Κύριοι, δόνζμζι, τρκ- 
βών τό σχοινίον οπερ κρατώ νά κόψω τοΰτο ή 
κάτωθι τίίς σφζίρζς ή άνωθι, κζτά βούλησιν.» 
Πράγματι δέ επιτυγχάνετε τοΰτο ζκολουθοΰντε; 
τήν έςν!ς έπΐ τοΰ φαινομένου τούτου άφήγησιν 
τ·?ίς φυσικές:

«’Εάν άποτόμως τραβήξητε τό νϋμα, θά 
νΛ~·7, τοΰτο κάτωθι τ·7,ς σφαίρας, ώ; δε’.κνυσι 
τό σχημζ, διότι ή κ'.νησις δέν έπρόφθζσε νά 
μεταδοθώ είς τήν σφαίραν. Έζν δέ τουναντίον 
τραβήξητε τό νήμα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, 
τότε μεταδιδόμενης τη; κινήσεω; βαθμηδόν 
εις τήν σφαίραν, τό νημζ θά κοπ?, εί·, τό άνω 
διαμέρισμα».

Τό πζίγνιον τοΰτο ανήκει είς τά πειράματα 
τη; ζδρζνείζ;, έν οί; πολλά τά παράδοξα καί 
ωραία βλέπομεν. Έπίσης ένεκα της ζδρανείας 
συμβαίνει ώστε σφαίρα όπλου έκπυρσοκροτήσζν- 
τος ένεργοΰσα αστρζπικίως, νά σχημζτίσγ οπήν 
κανονικήν έπΐ σημείου ύάλου τινός, ένώ ό λίθο; 
θά διαρρήξγ, αύτήν είς πολλά μέρη.

ΓΝΩΜI Κ Α

’Αλήθεια ι
Αί καλαί πράξεις δέν αξίζουν τίποτε, 

όπόταν δέν προξενούν καί καλόν αποτέ
λεσμα.

>*<
ΊΙ προειδοποίησες δυστυχήματος προ- 

λαμβάνει δεύτερον κακόν.υ V
*♦<

Τό μειδίαμα είναι τό πνεύμα τού γέ
λωτος.

>—<
Τίμιος άνθρωπος, σπάνιος καρπός!

>♦<
Ή αληθής δημοκρατία είναι εκείνη, 

καθ’ ήν πάντες συνεισφέρουν είς τό γενι
κόν καλόν

Όσοι δέν αισθάνονται τήν ανάγκην τού 
σκέπτεσθαι, αισθάνονται τήν ανάγκην τού 
όιιιλείν.

>*-<
Ή ελπίς όμοιάζει πρός σκοτεινήν νύ

κτα, καθ ’ ήν αδύνατον νά μή εύρη τις γω
νίαν τινά τού ούρανού έν η νά Λάμπη μι
κρός τις άστήρ παοηγορίας.

Έκ τών παοαδόξων

’Ανόητος τις έλεγε τω Σωκράτει:
— Ταξειδεύω καί ούδέν μανθάνω.
— Διότι,τώ άπήντησεν ό φιλόσοφος, τα- 

ξειδεύεις μέ τόν εαυτόν σου.
>·<

Άπίστευτον πλήν άληθές, οτι καί οί 
μαύροι (άνθρωποφάγοι) έχουν τά σχόλια 
καί αίνίγματά των. Καί ιδού έν :

— Τό σαλόνι μου είναι κόκκινον μέ πολ- 
θρυνας λεύκάς καί ό υπηρέτης μου τό κα
θαρίζει κάθε λίγο μέ κόκκινη έπίσης 
σκούπα. Τί είναι;

Ά π ά ν τ η σ ι ς. — Το στόμα, οί όδόντες 
καί ή γλώσσα.

Φιλοσοφική συμάουλή.
— θέλετε. νάφάγετε γλυκύ πορτοκάλιον;
— Ί'άγετε πρώτον έν λεμόνιον.

>—<
Ούδεϊς έπίσταται καλώς τί έστι πόλε

μος, έάν δέν έχη υιόν.
>♦<

Ι’εκλάμα άμερικανού όδοντοϊατρον.
— Οί όδόντες οϊς κατασκευάζω είναι 

τοσούτον Φυσικοί, ώστε έρχονται πολλάκις 
οΐ πελάται μου διά νά τούς έξάξω τινάς έξ 
αύτών.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ τττττττττττττττ

Η Κ ΓΒΕΛΗ
Ή πρωταγωνίστρια τής Ν. Σκηνής 

κατά τήν τελευταΐαν της φωτογραφίαν

11>/ι r<r /<»<’« roc >·ι'ΐτι·<·7ι<: .τ/,ιω'οτ, ϋ
.Υ. ΐχητΰ σίτνχησεν ν'"Κοχτή >ι η/»· -<ι.Ι<ιι··ι· ri,c
.ν. ωΓ>γ<..η^Γ-,(-!ΐ·Χ .τρΦ: r..t»r<· ΐπ·<νε.Ι'Μ·σ'>ν
ίχ τής Hipu.t'K· Oi-r ■> τύ ttiar·. ■>> Ομονοίσυ εωτ 
ϊξαίρκαν ,Tf. iJ ι’ό·· π or.rp.n-iurfi-c

r>)r x. /’'/«.Mar Xix·· X"l r.’(r z. Κν'·ί.Ι>μ· 
ΆΙ ,aru~. 'll «rn; <’r«C ώί·τ< κ’ί τύ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

δυνάμην νά κάμω πολλας διηγήσεις περί 
κυνηγίων, ως τό κυνήγιον τ ϋ»· άγριων προ, 
βάτων είς τά υψηλά δροπέδιατοϋΚονκτουρούκ, 
τό κυνήγιον τών τίγρεων είς τάς ύγράς πεδιά
δας τοΰ ΤαρΙμ κτλ, θά περιορισθώ δμως είς 
τό περιεργότερον και τό μάλλον Ενδιαφέρον, τό 
κυνήγιον τοΰ άετοΰ.

Όλιγώτερον Επικίνδυνον βεβαίως άπό τό κυ
νηγών τής τίγρεως είς τάς άκτάς τοΰ Ταρίμ, 
άλλα πολύ πρωτοτυπώτερον. Κυνήγιον τοΰ άε
τοΰ, όχι δηλαδή κυνήγιον κατά τών άετών, άλλ’ 
δτι οί άειοι μας υπηρέτησαν είς αϊτό τό κυνή
γιον ώς χρήσιμοι βοηθοί.

Διηγούνται, δτι Ενας άπό τους προγόνους 
μου Εκαμε δούκα, Ενα του φίλον, διότι κάλ
λιαν άπό κάθε άλλον ήξευρε ν’ άνατρέη η ίέρα- 
κας καί νά διασκεδάζω τήν Ανίατον πλήξιν τοΰ 
βασιλέως, κυνηγών τήν κίσοαν καί τό»· λα- 
γωόν, είς τάς πεδιάδας τοΰ Ρονέϊλ. II ευγε- 
νής ψυχαγωγία τοΰ κυνηγίου μέ τόν Ιέρακα 
ήτο τότε μία άπό τάς άγαπητάς διασκεδάσεις 
τής αυλής καί, όταν άνεπαύοντο άπό τήν μά
χην, οί εύγενείς μας Αγαπούσαν νά ιππεύουν 
μέ τόν Ιέρακα είς τήν πυγμήν, συντροφευόμε- 
νοι άπό ευγενεις κυρίας καί χαριτωμένος δε
σποινίδας.

Καί όταν άπό τήν πλησιεοτέραν λόχμην, οί 
κΰνες, οΐτινες Εκρατούντο δεμένοι άπό τους 
θεράποντος Εκαμαν νά εβγη κανείς λαγωος τρο
μαγμένος, ή όταν κτυπώντες τοΐ ς θάμνους οι 
ακόλουθοι Εκαμαν τά πετάςη καμμία κίοοα.άμέ- 
σως Εβγαζαν τ<>>· κόκκινον σκούφον,δστις έσκέ- 
παζ> τήν κεφι λήν τοΰ Ιέρακ:ς, καί τό πτηνόν, 
πενών καθέτως είς ιόν αίθέρα ερριπτε γύρω του 
είς τήν πεδιάδα τά διαπεραστικά του βλέμματα, 
άνεκάλνπτε ιόν φυγάδα καί τορμα είς κατιι- 
δίωίίν του. Οί εΰγενεΐς άρχοντες καί οΐ άτρό- 
μητοι συνοδοί των άπέλυον τότε τους ίππους 
των καί ήκολούθουν μέ καλπασμόν τήν πορείαν 
τοΰ ίέρακος.

Ούτε οί άπόγονοι τοΰ πρώτου δουκός τής
.Ιουΐι ης, ούτε οΐ τοΰ Λουδοβίκου ΙΓ1. δέν θά
ήδΰναντο ηό») νά άσχοληθοϋν είς τήν Γαλλίαι
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/ιέ αυτήν την βασιλικήν διασκέδαση·. Τό κυνή
γιον δια τοΰ ίέρακος, δπερ έπί πολυν καιρόν 
διατηρήθη πρός τά Ανατολικά μέρη, μέχρι προ 
ηεντήκοντα Ακόμη χρόνων, είς τάς πεδιάδας 
τής Κομπανίας,ίξέλιπε παντελώς άπό τήν Γαλ
λίαν, ίσως μάλιστα και άπό τήν Ευρώπην, καί, 
διά νά τό Ανευρη τις, πρέπει νά ύπάγη νά τό 
ζητήση είς τά ενδότερα τής ’Ασίας. Τό συνει- 
θίζυυν Ακόμη εις τήν Περσίαν καί είς τό ρωσ- 
σικόν Τουρκεστάν, ώς και είς τό σινικόν Τουρ
κεστάν καί πρό πάντων είς τά περίχωρα τής 
Μαράλ- Βάοχης.

Άλλ’ οί οίϊγκοΰρ ή κιργκίζοι ιερακοτρόφοι 
δέν κυνηγούν απλός κίσοας καί λαγωούς, αλλά 
μεγάλος καί ώραίας άντιλϋπας, καθώς έπίσης 
λαμπρός έλάφους, Ιδιαίτερα είδη, αΐτινες 
δέν ευρίσκονται άλλοθι καί λέγονται έλαφοι τής 
Μαράλ-Βάσχης. Αλλά διά τό κυνήγιον τών 
τελευταίων, δέν Αρκεί π ίι-τοτε δ Ιέραξ και με
ταχειρίζονται τόν Αετόν.

Ό ιέραξ Ανατρέφεται οάμερον είς τήν Κί
ναν, δπωζ άλλοιε είς τήν Γαλλίαν. Τόν κρα
τούν δηλαδή είς τήν πυγμήν μέ ένα κόκκινοι· 
σκούφον είς τήν κεφαλήν, τόν όποιον Αφαιρόΰν 
κζτά τήν στιγμήν δπου θά τόν άπολύσουν.

Καί δπως οί /'άλλοι ομόφυλοί του, τής έπο- 
χής τού Λοδοβίκου II", <5 σινικός ίέραξ ύφώ- 
νεται καθέτως είς τόν αιθέρα, πέτα ύλίγας 
οτιγμάς, Ανιχνεύει δια τού βλέμματος τον δρί- 
ζοντα πέριξ, καί μόλις Ανακαλόφη τό θΰμά 
του, ρίπτεται επάνω του γοργός. 'Π Αντιλόπη 
Αρχίζει νά φεύγη /ιέ πολύ μικρό τρόκ, χωρίς 
νά αισθάνεται τόν κίιδυνον, δστις τήν άπηλεί 
έπειτα, δσον ό Ιέραξ πλησιάζει, επιταχύνει τό 
τρέξιμόν της καί τέλος τρέπεται εις φυγήν Απε
γνωσμένη)·. "Οση δμως καί αν είνε ή ταχύτης 
της, πάντοτε τήν καταφθάνει δ ίέραξ, έκτος 
άν εύρη νά καταφυγή ίιτός τινός πυκνής λόγ- 

χμηζ’
Ό ίέραξ άρμα τότε κάτωθεν τοΰ λαιμού 

της καί εμπήγει εκεί στερεώς τους δνυχάς του, 
ε’νω μέ τό ράμφος του ζητεί νά όρύξη τους 
οφθαλμούς τοΰ θύματος του.

Άλλ’ ή Αντιλόπη πολαίει καί σφαδάζει μέ 
δλην τήν δύνομίν της, ώστε κατορθώνει νά 
Απαλλαγή Από τόν έχθρόν ή καταδίωξις 
δμως Αρχίζει έκ νέου. Σπάνιον εινε είς τήν 
περίσταση' αυτήν ό έξηντλημένος Από ττ/ν πά
λιν Ιέραξ νά έχη Αρκετήν δύναιιιν διά νά κα- 
ταφθάση πάλιν τήν Αντιπόλην, ήτις φεύγει. Και 
έπειδή οί κυνηγοί ήξέρουν, δτι Οταν ή Αντι
λόπη άπχξ πέοη είς τους όνυχας τοΰ Ιέρακος, 
είνε χαμένη, προσπαθούν νά φθάσουν ίγκαί- 
ρως αύτήν, διά νά τήν καταβάλλουν.

’Εκείνην τήν ημέραν, διά νά κυνηγήσωμεν 
μίαν Αντιλόπην, ωραίου Αναστήματος, ην μας 
εϊχον υποδείξει, έλάβομεν Αντί ίέρακος Αετόν 
μεθ’ ήμών.

ΕΙς έντόπιος τον έκράτει είς τήν πυγμήν, 
χωρίς σκούφον, καί ή πορεία μας ήτο θεαμα
τική. Η μέθα δέκα Ιππείς καί δ κρατών τόν 
Αετόν έπήγαινεν έπί κεφαλής ώς νά έκράτει 
ιερόν λάβαρου.

Ό άετός «>ο»ι<ί είς τό Οΰ«ιά τον·

'Ιί αντιλόπη, Ιξαίφνης έπρόβαλε Από μίαν 
λόχμην, Αρκετά μακράν ήμών. Τρέγομεν μέ 
καλπασμόν διά τόν ίππων μας. Ό Αετός φρο- 
νιμώτατος άφίνει νά ταλαντεύεται Από τό ταχύ 
τρέξιμόν. Βαθμηδόν, Αρχίζει νά Ανησυχή, ζη
τεί νά Ιννοήση τί τρέχει. ’“Εχω πάντοτε τό 
βλέμμα μου έπάνω του, Ανυπόμονος νά τόν 
ίδώ ν Αρχίση τό κυνήγιον. Μοΰ τό είχαν είπη 
καί τό ήξερα" δ αετός δέν έχει τό Αξυ πνεύμα 
τοΰ ίέρακος, πρέπει νά τοΰ δύσης νά τά κα- 
καταλάβη δλα ένα πρός ένα.

Τέλος δ Αετός μας δίδει σημεία φανερά Ανυ
πομονησίας.

Είδε τήν Αντιπόλην.
Τά διαπεραστικά του δμ/ιατα προσηλώνον

ται έπί τοϋ ζώου, δ.ιερ δρ/ΐ'ΐ, σκιρτά, καί μάς 
ξεπερνά. 'II γιγάντειος πτήσίς του μας κρύ
βει τόν δρίζοντα. ’‘Επειτα, κλείει τάς πτέρυ
γας, και Αργά έκ νέου τάς Ανοίγει. Αυτή ή 
μεγαλοπρεπής πτήσις μας Ανησυχεί, διότι ή 
Αιτιλόπη, θά κερδίση δρόμον. ’Αλλά ποσώς. 
Ό Αετός δέν σπαταλά τής φόρες του, ή κάθε 
μία δμως τόν φέρνει είκοσι μέτρα μακρύτερον.

Έφ’ δσον Απομακρύνεται Από ήμας, ή πο
ρεία του φαίνεται ίλιγγιώδης. ’II Αντιλόπη τέ
λος είνε πλησιέστερον, μας φαίνεται δτι κλονί
ζεται είς τό τρέξιμόν της.

"Εξαφνα. μέ δλον του τό βάρος, δ αετός ρί
πτεται είς τά νεφρά τοΰ ώραίου ζώου. Αί 
πτέρυγες τοΰ Αετού τό τυλίσσουν δλόκληρον, οί 
πόδες του λυγίζουν, κατεβλήθη.

Είνε ή σιιγμή διά τόν κυνηγόν νά όρμήση 
και νά κτυπήση τήν Αντιλόπην...

Τώρα <5 Αετός Αναβαίνει είς τήν πυγμήν 
εκείνου δπου τόν κρατεί, έξερευνα τά πέριξ. 
Τοΰ ήλθεν ή Αγάπη πρός τό κυνήγιον. Ζητεί 
νά ξαναφύγη. Πρέπει νά τοΰ μετριάσουν τήν 
ζέσιν του.

Ζΐέν άναμετρρ. πάντοτε καλώς τάς δυνάμεις 
του. Είς τό δεύτερόν του κυνήγιον μοΰ έφάνη 
δτι ήτο είς κατάστασιι· λίαν Αξιοθρήνητοι·...

Εϊχομεν βραδύνει τό βήμα, διά νά άπολαύ- 
σωμεν κάλλιον τό θέαμα τοΰ κυνηγίου. Τό 
βέβαιον είνε δτι έφθάσαμεν πολύ αργά διά νά 
κιυπήσωμεν τήν αντιλόπην. Αιότι, εκείνην 
τήν ήμέραν, έκυνηγοΰμεν μίαν έλαφον.

Μέ Άγριον κίνημα τών νεφρών αυτή άνα- 
οηκώθηκε καί έν ταυτώ Ανέτρεφε κατά γης 
τόν πρός στιγμήν κύριόν της.

Είς Αετός Ανάσκελα εινε σχεδόν επίσης άξιο- 
γέλαστος δσον καί χελώνη είς παρομοίαν θέ- 

σιν. Ό Αετός μάλιστα είνε πλέον άξιογέλα- 
οιος, διότι φωνάζει ώς μωρόν παιδίον καί μό
λις σηκωθή ορθός, περιπατεί μέ τάς πτέρυγας 
απλωτός, πλήρης θυμού καί τρομερά γελοίος.

’Οφείλω νά εϊπω πρός έπαινον τοΰ ώραίου 
μας θηρευτικού πτηνού, δτι μίαν μόνον φοράν 
τόν είδα είς αυτήν τήν στάσιν.

Ταχέως έλαβε τήν ίκανοποίησίν του !
Ουδέν κατ’ έμέ ώραιότερον Από τήν μεγα

λοπρεπή πτήσιν τοΰ άετοϋ, δταν κυνήγα το 
θΰ/ιά του, Από τό φρενήρες τρέξιμόν τής έλά- 
φου ή τής Αντιλόπης, αί οποΐαι ζητούν νά ξε- 
φύγουν, καί είνε Ασύγκριτος ή συγκίνησις τήν 
όποιαν γεννά ύ παράφορος καλπασαός δ Απαι- 
τούμενος διά νά καταφθάσωμεν εγκαίρως τό 
Αλλόκοτον εκείνο κυνήγιον.

Αυτό διαρκεΐ έως είκοσι λεπτά τό πολύ, Αλλά 
πρέπει νά καλπάζιομεν ολοταχώς καί νά ίπερ- 
πηδώμεν δλα τά Λπαντώμενα προσκόμματα. 
Ό παραμικρός δισταγμός, ή παραμικρά πα- 
ραπλάνησις, τήν Απώλειαν τής λείας έπιφέρει.

Τί κρίμα δτι ένα τόσον ώραίον κυνήγιον 
ίξέλιπε Από τάς χώρας μαςί

/

Τοΰ ήλιου τό χαμόγελο τόν κάμπο χαιρετάει 
και ότίϊς αϋγης τό δάκρυ μέ χάρι άντανακλάει. 
Τότε δύο πλάσεις σμίγουνε έρωτικίι άγκάλιι 
καί καθοεπτίζεται Λ μιά ότίϊς άλληνής τά 

(κάλλη

Στίιν έξοχή περίχαρο πετάει τό μελίσσι 
καί τριγυρνμ τά λοϋλουδα ποϋχ’ Λ δροσιά άν- 

[θίσει.
Ι<Γ άκούω'σκοπό άνάλαφρα παντού αρμονικό 
τραγούδι τής άνοίξεως, τραγούδι έρωτικό.

’Ανθούνε μύρια λούλουδα Οτό δροσιόμένο χώμα 
μ’ άλλη στολή καθένα, μέ τό δικό του χρώμα 
τής χιονισμένης Μυγδαλιάς άνθίζει τό κλωνάρι 
καί στέλλει φίλημα γλυκύ Λ ευωδιά στή χάρι

Βλέπω καινούργια νιάτα ή πλάβι νά χαρίζι,ι 
Οτά δένδρα καί στά λούλουδα, τό πάν νά πρα- 

(Οινίζη 
κι’ ένα πικρό παράπονο μοΰ σφίγγει τήν καρ- 

[διά μου 
πώς δέν γυρίζ’ Λ νΐότη μου κι*  άσπρίζουν τά 

(μαλλιά μου.

ξΜ.!ΛΤΩΝ ξΒίΤΑΛΗΣ

Η ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΗ

Νΐρχίδχ, πρώτη τοϋ χοργιοϋ, κορζσιο τψ/η^ένο 
Ιΐοϋ ύφζίνειτά [τετζξωτά μ.έ λεφζντένιο /β-ειΐ, 
ΙΙοΰ ξεγελάει τη χζρζυγη ιζέ τά γλυκά τρζ- 

[γούδιζ 
Μζί'ττριτσζ στην όυ.ορφ-.ζ,ποϋ κχτεβζζει τζστρ/. 
Λιγνή φεγγζροπρόσωπη π ’άζούετζι Κουστζλλω 
"Ελεγε στη Μζνοϋλζ τη; τήν πολύζγζπη/.ένη, 
ΙΙοϋ τήν άξζνει [/.έ φιλιά, μ’φρόγζλο,ι/.έ [/.όσζ.ο.

«Ντεργιωυ.ζι Μζνκα’ νά διζβώ πέρζ γιά νά
(περάσω 

ζζΐ νά κζτέβω στο χοργιο κζΐ νά πρωτοχορέύω 
σήμερζ πιόχουαε χχρά κκΐτό Χριστό; Άνέστη, 
Ντεργιώριζι Μζνζα’ νά διχζώ στή Έκκλησιά 

|ν ’ άγιάσω 
Γιζτ’ άντικρύζω τόν κζλό κζ'ι τόν άγζπηαένο 
Γιζτ’ άντικρύζω τό[Λθρφο κζΐ τάςιο πζληκάρι, 
Γιζτ’ άντικρύζω τό φονιά ποϋ σ.’ έχει ντρο- 

(πιζσ[/.ενη.
Στό πλάϊ άλλη; νά χαίρεται κζΐ νά βεργολυ- 

[γιέται».

Μά και ή Κουστάλλω ή γγόμορφη στά μ.αΰρζ 
[φορεμένη 

ΙΙήρε τά μζτιζ τη; κζΐ πάει κζΐ πάει ή ντρο
πιασμένη 

ΙΙάεινά γένγ καλογργ,ά μεσ’τ’ζγιο Μοναστήρι 
"Οπου χτυπάει τό σήμαντρο κζ'ι ή ’κκλησιέ;

[διαβάζουν, 
διζοζζουν κζΐ φεγγοβολούν μ’ ακοίμητα καν

ί τήλια 
Σά νά γιορτάζουν άγιοι, νά λειτουργούν άγγελοι, 
ΙΙζει ψηλά ζζΐ τρίψηλα μεστά γαλάζια βράχια 
Γιά νζΰργ, τήν παρηγοριά κ’ όμολογιά νά δόση 
Μπρό; στην εικόνα τοΰ Χριστού, στή χάρη τή;

| Παρθένας.
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ό ανθρώπινον γένος ούδέν σχεόόν 
ύποπτεύει περί της ευγνωμοσύνης, ίίν 
όφείλει τή σελήνη.

«’Εάν αΰτη δέν άπεσπιϊτο έν καιρώ 
άπό τοϋ πλανήτου μας, λέγει ό Pickernig 
είςτό «Harpers Magazine»ήγηίνη σφαίρα 
θά ήτο όλόκληρος κεκαλυμμένη υπόστρώ- 
ηατος ϋδατος και δέν ΰι'ι ήτο δυνατόν νά 
κατοικήται είμή μόνον ύπό ιχθύων· εάν 
αϋτη ήτο ολίγον μεγαλιιτέρα, οί ήπειροι 
Οεϊ είχαν ϋποστΰ καταπληκτικήν έλαττω- 
σιν καί 0<ί ήσαν πολύ μικραί πρός διατρο
φήν τοϋ έπ' αυτών κατοικοϋντος κόσμου».

Έν δλλοις λόγοις, εάν ή σελήνη δέν 
ύπηρχε. θά ήτ > ανάγκη νά τήν πλάσωμεν 
ήιιεϊς. ’Αντί νιί λατρεύωσι τόν ήλιον, οί 
αρχαίοι λαοί τής Ιίερσίας έπρεπε νά λα- 
τοεύωσι έν πλέον ωφέλιμον άστρον, ου αί 
εύεργεσίαι δέν είναι Φανεροί καί μόνον 
ύπό τών μεγάλων τής επιστήμης υπολο
γισμών ούνανται νά άποκαλυφθώσιν.

Όπως Φανερός καταστήση τάς ύπηρε- 
σίας, ας τώ ήμετέρω πλανήτη ό δορυφόρος 
του παρέσχε, ο Pickering καθηγητής έν 
τώ Πανεπιστιιμίω τής πόλεως Harward, 
έκαμε τήν Ιστορίαν τής σελήνης άφ’ο-ου 
ύπάρχει ώς άστρον ανεξάρτητον.

Κατά τό ύπό τοϋ σοφού τού «Harper’s 
Magazine» συνεργάτου ύποδειχθέν σύ
στημα. ή σελήνη θά άπεσπάσθη τής γης 
καθ’ϊιν περίοδονό φλοιός τής σφαίρας ήρ 
ξατο στερεοποιούμενος.

«Πιθανόν είναι, λέγει ό Pickering, ότι 
αί έλαΦραί ϋλαι αί χρησιμεύσασαι πρός 
σχηματισμόν τής σελήνης, προέρχονται έξ 
άΦαιοέσεως διανεμηθείσης όμοιομόρφως 
έφ' δλιις τής επιφάνειας τών συνιστωσών 
τάς ήιιετέοας ηπείρους ελαφρών ύλών. Το 
πιθανώτεόον συμπέρασμα είναι ότι ή άπο- 
σπασθεϊσα τοϋ πλανήτου μας ούσία προ
κύπτει άποκλειστικώς έκ τίνος τοϋ γήινου 
Φλοιού τμήματος, ου ή θέσις σήμερον κα
ταλαμβάνεται ϋπό τοϋΕίρηνικοϋ ’Ωκεανού.

«Ότε ό φλοιός τής σφαίρας ϊίρξατο 
W ύώούμενος ύπεράνω της έπιφανείης 
* τού ώκεανοϋ είς τά πέριξ τοϋ σημείου 

ένθα νϋν αί νήσοι τής Νέας Ζηλανδίας 
ρ κεϊνται, ή ύπό τής περιστροφής τής 

γής άναπτυχθεϊσα κεντρόφυξ δυνα- 
μ·.ς έπροξένησε είς τό αντίθετον μέ- 
οος τής σφαίρας μίαν διάρρηξιν, ήτις 
κατέστη ό Ατλαντικός Ωκεανός. Καθ’ 

όσον τό ρήγμα τούτο ηύρύνετο, ή πίεσις 
καθίστατο τόσον ισχυρά έπί τών αντικειμέ
νων πλευρών ώστε τμήμα σχεδόν κυκλικόν 
άναπαριστών περίπου τά 3/4 τής γηΐνης 
έπιφανείας άπεσπάσθη τοϋ πλανήτου καί 
έσχημάτισεν είτα τήν σελήνην».

11 ύπόθεσις αυτή είναι ευφυής καί εξη
γεί κατά πιθανόν τρόπον τήν ϋπαρξιν τών 
2 θαλασσών καί τών 2 ηπείρων, αλλά δέν 
ανήκει ίιμϊν ή έξέτασις άν αντη στηρίζε
ται έπί έξόχως έπιστημονικών αποδείξεων. 
Θά άρκεσθώμεν είς τό νά. ϋποδείξωμεν τά 
2 είδη τών ύπό τοϋ Pickering προταθει- 
σών πρός στήριξιν τής θεωρίας του απο
δείξεων.

«Σημειώσωμεν, κατά πρώτον, λέγει οτι 
αί άκταί τού Ειρηνικού φέρουσι γενικώς 
άλνσιν ηφαίστεια ν έν ένεργεία ή πρό μι
κρού σουσϋέντων, ήτις σχηματίζει καμπύ
λην σχεδόν πάντοτε τά κυρτά στρέφουσαν 
ποός τον ωκεανόν Αί άκταί τοϋ ’Ατλαντι
κού, τουναντίον, είναι χαμηλοί, σπανίως 
ηφαιστειώδεις· καί ότέ κοίλοι, ότέ κυρταί. 
’Η μόνη άλυσις ηφαιστείων, ήτις σχημα
τίζει και,ιπύλην κυρτήν έπί τών άκτών τοϋ 
ωκεανού τούτου εύρίσκεται είς τάς Μικρός 
Άντίλλας. Ωσαύτως είναι τό μόνον ση- 
ιιείον, όπου αί δύο άντίθετοι άκταί τοϋ 
'Ατλαντικού δέν συναρμολογοϋνται. Παν- 
τα οϋ άλλον, είναι εύκολον νά άνασυστή- 
σωιιεν τήν γραμμήν τοϋ ρήγματος. Πολύ 
λοιπόν δυνατόν είναι, έν ’/ώρα τών Άντιλ- 
λών, ή γή νά έχασε έν μικρόν τμήμα της 
έπ' ώφελεία τής σελήνης».

Είς τάς σκέϋεις ταύτας τάς έξαχθείσας 
έκ τής ιιοοφής τών άκτών τών 2 ώκεα- 
νών, ποοστίθενται ο! άποδείξεις, αϊτινες 
κ.ατέι τόν καθηγητήν τού Πανεπιστημίου 
τοϋ Harward, θά προκύφωσιν έκ τής με
λέτης τών ήΦαιστείων τών νήσων Hawaii

Προβλέπεται ότι τά συμπεράσματα τού 
Pickerieg θά δώσωσιν αφορμήν εις ζωη- 
οάς συζητήσεις καί αντιλογίας, άλλ’ ημείς 
ώυλαττόαιν.η τοϋ νά άντιμετωπίσωμιν τάς 
τεχνικός^ δυσκολίας προβλήματος τοιούτου 
ένδιαφέροντος, όφείλομεν νά άναγνωρί- 
σωμεν οτι αί ίδέαι τοϋ σοφού άμερικανοϋ 
είναι νέαι καί τολμηροί. ΙΙαρέχουσι εύφυά 
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εςηγησιν των πρωτων χρόνων της ίστο- 
ρίας τοϋ ήαετέρου πλανήτου. Μία διάρ- 
ρηξις τοϋ πλανήτου έδωσε γένεσιν είς τόν 
’Ατλαντικόν Ωκεανόν, μέρος τοϊ γήινου 
φλοιού, παρασυρθέν ύπό τής κεντρόφυγος 
δυνάμεως έχρησίμευσε πρός σχηματισμόν 
τής σελήνης καί άφησε κενόν διά τόν Ει
ρηνικόν ’Ωκεανόν, ου αί άκταί έχουσιν 
σχήμα ώς νά έκόπησαν δι’ έργαλείου. Τέ
λος, άρχαϊον δείγμα τοϋ γήινου φλοιού, 
οίος ήτο πρίν χωρισθή ό πλανήτης τοϋ 
δορυφόρου του, Θά διετηρείτο είς τό Β. 
μέρος τής ’Ωκεανίας καί θά ονομάζεται νϋν 
νήσοι Ilawai.

Γ. Κ. Γ.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ό οικογενειακός φίλος κ. Ρ. έρωτά την 

μικρόν Λιλήν.
— Ή ?Χει$ ’’ά 'πής διά τήν / τομπονιέρα 

πού σοΰ έστειλα τό πρωϊ;
— "Οτι είνε άδεια !

>*<
Μερικά ευχάριστα απρόοπτα.
— Νά ενρης νομίσματα είς το θυλάκων πα

λαιού καί λησμονημένου γιλέκου σου.
— Νά σοΰ άναγγείλη ή πενθεράσου δτι πρό

κειται >’ά τυξειδεύση.
— Σά οέ είδυποιήαΐ] " νοικοκύρης σου οτι 

σοΰ κάμνει έςωσι έπειδή δέν τοΰ έπλήρωσες 
ούτε ένα ένοίκιον.

—<
Κοινωνιστής και χωρικός.
— Βλέπεις κύριε σοσιιιλιοτά, αντη ή μι

κρά οικία είνε ιό Αποτέλεσμα τής Εργασίας μου
— ζΐέε σοΰ λέγα>....Μέ ενδιαφέρεις ώς ερ

γάτης, άλλα σε Αηδιάζω ώς iMioxrijriji·.

Στρατιωτικόν σχεδίασμα.
Ό συνταγματάρχης Ραμολότ είς τους στρα

τιώτης του.
— "Οταν διατάζω: « Συνάθροισις» δφείλετε 

νά ριφθήτε είς Εμέ, δπως κοράκια είς ένα ψω- 
φίμι.

>»κ
Ό 7.. ..., ζητών ΰέοιν δημοσίαν λέγει μετά 

λνπΐ/ς είς ενα φίλον του.
— Αδύνατον νά εόρεδή Ιίέσις καί δ’ εμέ.
— Καί δμως ί>ά ίδιάβασες είς τάς ίλύρας 

πολλών πρακτορείων : «Ζητούνται υπάλληλοι 
και τών δύο γενών.

— Μάλιστα δύο γενών, άλλα εγώ δέν έχω 
παρά ενα.

/‘νίέοΐ σκόδης τις έμπροσθεν εικόνας λέγει.
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■ . — / διά νά έκαμνα αυτό, θά έδιδα δέκα
έτη τής ζωής μου.

— Πούφ λέγει <5 σύντροφός του.
— Μά νά έξηγούμεθα·... Δέκα έτη τής πιι- 

ρελθούσης μου ζωής.

Συζυγικοί συνομιλίαι, είς συναναστροφήν.
— Καί πότε φεύγεις έκ Παρισίων αγα

πητέ. μου ;
— Δέν είξεύρω άκόιιη.
— Μπά!...
— Όχι,θά φύγω τήν ήμέραν τής Επιστρο

φής τής γυναικός μου.

Είς τόν φαρμακοποιόν, είς πελάτης δια
πραγματεύεται :

— Πόσςν τό φιαλίδιον ;
— Είκοσι λεπτά, άλλ’ έάι1 θέλετε τίποτε 

πράγματα μαζύ, δέν θά τό λογαριάσω.
— Θαυμάσια ! Τότε δόαε μου ένα άδειο.

>—<
Συλλογισμοί τυΰ Βίβι.
'H μαμά τοϋ δεικνύει ένα ώράϊον καραγκιόζι 

καί τοΰ λέγει:
— Οταν θά μου άπαγγείλης τόν μύθον 

σου, θά σοΰ τόι· δώσω, όχι πρότερον.
— Είνε πολύ δύσκολος λέγει ό μικρός.

— Τότε είνε δύσκολου νά σοΰ δώσω και έγεο 
τόν καραγκιόζι.

— Είνε πολύ δυσκολώτερον είς έμέ νά Απαγ
γείλω ένα μύθον, ένώ δέν τόν έμαθα, παρά 
είς σέ, νά μοΰ δώσης τόν καραγκιόζι τώρα 
άφοΰ τόν έχεις Αγοράσει.

>—<
Είς υποψήφιος πρός παρασημοριόρησιν πε- 

ριιιένει τήν υπουργική Απόφασιν διά νά φύγη.
Τόν ζητούν
— ΙΤοΰ θά υπάγετε ;
Καί εκείνος μεθ’ ΰπερη·μανείας.
— ’Εάν είμαι παρασημοφορημένος είς τό 

βουνόν.
— Καί είς τήν Εναντίαν περίπτωσιν ;
— Είς τήν θάλασσαν.....

Είς τήν Ακροθαλασσιά-
— "Ετσι είνε λέγει δ κύριος Ξ.. εύρίσκεται 

είς τήν θάλασσαν γιγαντιαΐος ογκος άλατος.
Μπαμπά, έρωτά δ μικρός, θά εύρίσκεται 

λοιπόν και όλίγο πιπέρι ;
>—<

’ Επιστρέφοντες τής διανομής τ α/ν βραβείων,
<5 πατήρ καί ή μήτηρ τοΰ Total·, ομιλούν περί
τοΰ έκφωνηθέττος λογου.

'Ο πατήρ τέλος Αποφαίνεται.
— Πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι τμο πολύ

όχληρός αυτός ό καθηγητής.
Καί <5 Τοτός δστις έπρόσεξεν Ανεφώνησε :
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το

— Λ'αι τί >9ά εϊπω Ιγώ, όσης τόν ίχω είς 
tip· πλάτην μου δλο τό έτος ;

>—
Πλούσιος Ιδιοκτήτη!, επισκεπτόμενο; του; 

οταύλους του ευρίσκει το μικρόν άγόρι τού a - 
μαξηλάιΟΟ του τό τέτοιον παίζει μετά τών συμ
μαθητών του. _ (

— Ξει'ρει; ποιος είμαι; ίρωτά είς το ται- 
δί,.ν ιό δπώΚν δεν είχε,· ΐδη τόν κύριον.

__  ’.Ο »·α! λέγει τούτο, είσθε ό κύριος οοης 
άιεβαί,ει είς τήν άμαξαν τοΰ μπαμπά!

>^<
Ό πατήρ του Τοτοΰ είς τόν υίόν του.
— Γνωρίζεις, ύ κύριος οστις θά ίπιοητηση 

είς τήν διανομήν τών βραβείων σου, είνε ένας 
μεγάλος κύριος. Ήτο μαθητής τοΰ Λυκείου.

Καί ό Τοτός μετ ’ εύχαριστήσεως όχι υπο

κριτικής. , „
__  ΧαΙ τδ εΐξεύρω είνεάκομη το οιο/ιατου 

γραμμένοι· είς τόν πάγκον τής φυλακής-
>*<

Χρήσιμος πληροφορία.
— 'Πθέλησα νά συμβονλευθα, διά την θερ

μοκρασίαν ένα σοφόν μετεωρολόγον.
— Λοιπό,
— Μοΰ είπε»· ότι έκαμε ζέστη!

>♦<
'll κυρία Ζ. περιγράφει τόν σύζυγόν της είς 

κάποιον κύριον.
— dir εί»·ε ώραΰος, άλλα είνε ευάρεστος, 

ξανθός, με δφθιιλ.μονς εύθυμους·.-Τέλος ι χει 
ώραιότητα τοΰ διαβόλου.

Καί δ κύριος άπαντφ :
— "Ωστε δέν τοΰ λείπουν παράτα κέρατα ;

>—·
Αικάζουν μίαν άπαγωγ ήν.
Ό πρόεδρος ζητεί μερικός πληροφορίας άπό 

τόν κατηγορούμενον ν< υτικόν.
— Πώς άπήγαγες τίμ· νέαν αί·τήν κόρην ; 
Ό ναυτικός μετά θραούτητος.
— Jia θαλάσσης !

ΤΟ ΦΙΛΙ ΣΟΥ
Όταν τά χείλη σου θερμά 
Οτά χείλη μου ύιμώνι.ις 
καί μ’ένα μόνο ιίου φιλί 
<ΐτόν σύοανό μέ ύύωνι,ις

"Τπαρξι νέα αισθάνομαι, 
καί κόσμο νέο γνωρίζω 
Αγγέλους καί παράδεισο 
μέ τό φιλί άντικρύζω

gx
Ειτνχιάμένος θά ήμουνα 
ΕύΟί ς νά ξεψυχήσω 
ν.' έτσι μέ. ’κείνο τό φιλί 
δύο κόσμους νά κερδίσω

SkrrSAOt ^ΑΛΟΎΤΣΗΧ

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ι6 Μαγική Ι·Λκών

Ji-τδς ό κύριος μεθά κατά συνήθειαν και 
κατόπιν σπάει τό κεφάλι του διά νάεϋρη πό
σες δκάδες Ιξηφανίοθησαν είς τα άδυτα της 

κοιλίας του.
Παρακιιλοΰνται οί φιλεύσπεαγ-χνοι λυται μας 

,ά τόν σώσουν Λνευοϊσκοντες τδ»· φοβέραν 
άοιθιιόν.

17. Λ ϊ ν ι γ I» «·
Τό πρώτον είτε πόλις 

ένδοδος κι’ δρχαία
Τό δεύτερόν μου θ' αύρης 

είς τά κεφαλαία
Τό τρίτον είιε μια 

γνωστή Αντωνυμία
Τό τελευταίοι· πρέπει να Ικλέξη·^
Απ’ τάς πολλά; Λφηρημένα; λέξεις 
Καί τέλος ί',λ' αύτα άμα κολλήσ,μ 
μια πόλι ίλληνική θά σχηματίοης.

Τής φασαρίας δ' σδν τελειωσάσης 
κ' ίγόι καί ον θά ήσυχάσης.

18. Γ <> ϊ <> ο ς
Ί1 Τέχνη ΙΙ·Ι<· 1 Β *Ιώ  μηχανή 111 ναι Τ X

I 9 . «I» ν “ <"» ·» ν — ' Ύ θ ’* ν
ΣενοΙ)ικ=Λοστό·.

ΚΙΣΣΟΣ
«-ι

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
2ου ΤΕΥΧΟΥΣ

II. Βομβάη.—7. Ό 'Επίκουρος ήτο σοφός 
>__ Πνευματικοί Ασκήσει;. — θ. Τό Κράτος

κινδυνεύει. .
Vv-.αι Σπ. Λεύκινης Ιί Αθηνών 2, 1.

Πι,ντελάκης ίξ 'Αθηνών 1. ΑΙκ. Κυρίκου I*  
Πειραιώς 3. Λραπέτης Βασιλείς ίκ Ματρων 
I Μαοίκα Φιλιππίδου ίκ Πειραιώς 4. 11ρα- 
σινο π'εοιοτέρι Ιξ 'Αθηνών 3. II. Θωμόπουλσ; 
ίκ Σύρου 1, Μαύρο; Κύκνος ίκ ^νρου

~ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΐΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕίϊΝΗ


