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Μ
Κατ' άρχάς διά ταύτης ένοεϊτο ή ζωτική δύ 

ναμις τών δργανικών δντων. ή Αρχή ή ενερ
γούσα έν αΰτοϊς έφ' όσον ταΰτα ζώσιν. Είτα 
άπεδίδετο καί ιδία ΰπαρξις μετά τόν χωρισμόν 
αυτής Από τοΰ σώματος, δια τοϋ θανάτου.

Την τοιαύτην δύναμιν ή Αρχήν έφαντάζοντο 
οί Αρχαίοι ώς λεπτοτάτην ουσίαν πυρώδη ί) 
μάλλον Αερώδη, έταυτίζετο δέ η ψυχή πρός 
αυτό τό πνεύμα (την Αναπνοήν) οπερ υφίστα- 
ται μόνον έν τω ζώντι όργανισμώ, αφανίζεται 
δέ διά τοΰ θανάτου’ ή άντίληψις αυτή όηλοϋ- 
ται καί δι' αύτοΰ τον ονόματος ψυχή, καί τοΰ 
ετέρου «πνεύμα» (πορά Ρωμαίοις anima spi
rit us). Τοιαύτη ή τών άρχαίτΟν γνώμη Ανέ
καθεν.

Έπειδή δέ δ άνθρωπος μόνον έφ' δσσν ζή 
δύναται νά νοή, συναισθάνομαι καί όρέγηται, 
ΑπεδΙδοντο και αύται αί λειιουργίαι εις τήν ύπο- 
τιθεμένην εκείνην δύναμιν, καίτοι άλλα οργα
νικά δντα δέν έκτελώσιν αύτάς διόλου ή δλως 
διαφόρως. Μόλις άπό τοΰ Σωκράτους καί τοΰ 
Πλάτωνος κατενοήθη, άτι αί λειιουργίαι αύται 
πρέπει νά διακριθώσιν άπό τής ζωτικής δυ- 
νάμεως, άτε οΰσαι ούσιωδώς διαφορετικοί 
καί πόλοι. Τοιουτοτρόπως ομτος Αποτελούνται 
δύο έννοιαι ψυχής, ή μέν ταυτιζόμενη πρός 
τήν ζωτικήν δύναμιν, ή δέ θεωρούμενη ώς 

φορίϋς τών Αΰλων λειτουργιών τού νοεϊν, συν 
οισθάνεσθαι καί δρέγεσθαι.

"Οθεν παρά Πλάτωνι καί Άριστοτέλει υπάρ
χει ή παράστασις δύο διαφόρων μερών τής 
ψυχής, ών τό μέν Αθάνατον είνε έδρα τών δό

λων λειτουργιών εκείνων, τό δέ έτερον Αρχή 
τών ενόργανων λιιτουργιών ζωικών καί φυτι
κών, αί δέ ψυχολογικοί και ήθικαί μελέται τών 
φιλοσόφων τούτων στρέφονται κυρίως περί τό 
ζήτημα, ποια εϊνε ή σχέσις μεταξύ τών μερών 
τούτων. Ή τοιαύτη διάκριπις έν τή φιλοσοφίρ 
τών μέσων χρόνων διετυπώθη Ακόμη δζύτερον, 
έθεωρεϊτο δέ τό άϋλον μέρος ώς αθάνατον καί 

θείας πρυελεύοεως· έν δέ τή νεωτέρα φιλοσος 
φία ή κατανόησις τοΰ μηχανικού χαρακτήρο- 
τών δργανικών λειτουργιών συνεπήιεγκε μά
λιστα τήν άπόρριψιν τής ύποθέσεως Ιδίας ζωτι
κής δυνά/ιεως ώς αύθνπάρκτου, ατε Ανωφελούς 
και ούδέν έξηγούσης- Οΰτω κατιιλήγομεν είς 
τήν σήμερον επικρατούσαν έννοιαν τής ψυχής 
ώς δυνάμεως (ή ουσίας) δηλουμένης διά τών 
λειτουργιών τοΰ νοεϊν, συναισθάνεσθαι καί δρέ- 
γεσθαι. Φλογερόν δέ ζήτημα έγένετο άν έπι- 
βάλληται ή παραδοχή τοιαύτης δυνάμεως ή 
ουσίας και έν ιίνι σχίσει είρίσκετοι πρός αύ
τήν τό σώμα- Αί περί τοΰ ζητήματος τούτου 
γνώμαι τών φιλοσόφων δύνανται νά κατατα- 
χθώσιν είς -ί κυρίως κατηγορίας- Οί μέν πα
ραδέχονται την χωριστήν ΰπαρξιν άλικων και 

δόλων ουσιών (δυϊσμός), οί δέ Λρνούνται Ιδί
αν ψυχήν καί θεωροΰσι τάς ψυχικός λειτουρ
γίας μόνον ώς Ιδίως λεπτόν καί μέχρι τοΰδε 
Ανεξερεύνητον είδος σωματικών λειτουργιών 
(υλισμός), άλλοι τουναντίον άναγνωρίζουσι μό
νον ψυχικήν ουσίαν, θιωρούσι δέ τόν υλικόν 
κόσμον ώς τό περιεχόμενον τής παραστάσεως 
ιής Ί’υχή^ (spirit ualismus, πνευματοδοξία), 
άλλοι δέ τέλος διισχυρίζονται, ότι τό μεταφυ
σικόν εϊνε άγνωστόν τι, οπερ έν τή εξωτερική 
μέν έμπειοία δηλοΰται ώς σώμα, έν δέ τή 
έσωτερική ώς ψυχή (μονωτικός φαινομενι
σμός).

Ή ύπόθεοις περί ύπάρξεως ψυχής ώς ου
σίας χωριστής τών Αποτελούσα»· το σώμα ου
σιών βασίζεται κςοίως έπί τών εξής παρατη
ρήσεων α) τά ψυφικά φαινόμενα εϊνε έντελώς 
Ασύγκριτα πρός τά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, 
διότι ταΰτα μέν ουμβαίνουσιν έν τόπφ καί 
έχουσιν επομένως έκταση·, έκεϊια δέ μόνον έν 
χρόνφ εκτυλίσσονται καί εχουσι μόνον ένταση·' 
ή έν τή ψυχή είκών ώρισμένης οικίας π. χ. 
τής έχούαης ώρισμένον μέγεθος, ούδεμίαν έχει 
έκτασιν, άλλά μόνον έντασιν, τ. έ. δύναται νά 
είναι μάλλον ή ήττον σαφής ή ζωηρά' διά 
τοΰτο δικαιούμεθα νά νοήσωμεν καί διάφορον
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ουσίαν,ώς φέρουσαν καί παράγουσαν ταΰτα τά 
πρός τά φυσικά Ασύγκριτα ψυχικά φαινόμενα- 
β) τά ψυχικά φαινόμενα άπαντα Αποτελοΰοιν 
έν τβ ψυχή ενότητα· γνωρίζω π. χ. δτι έγώ 
δστις έχω νΰν εν τώ νφ την εικόνα της οι
κίας μου έχω και την εικόνα της οικίας τοϋ 
γείτονος καί δύναμαι, δταν βούλομαι, νά πα
ραβάλω αύτάς πρός Αλλήλας' τάς παραστάσεις 
ας νΰν έχω δύναμαι νά συνάψω πρός εκείνος 
ας είχον -χθες καί πέρυσι, συνειδώς άμα καί 
κρίνων δτι ανταί τε καί έκεϊνοι είνε έμοί. Η 
ένότης αύτη τών ψυχικών φαινομένων έκάστης 
στιγμής καί πολλών άλλήλας διαδεγομένων 
χρονικών στιγμών θά ήτο Αδύνατος,έάν ή ψυ
χή έταυτίζετο π. χ. τώ έγκεφάλω, οπότε αί 
διάφοροι ψυχικοί ένέργειαι θά διενέμοντο 
Αιαγκαίως εις διάφορα μόρια τοΰ εγκεφάλου 
κα'ι θά έμενον άσχετοι πρός Αλλήλας, δπερ 

ΑΛ ΧΗΜΕΙΑ—ΧΗΜΕΙΑ—ΧΗΜΙΚΟΙ

ΊΙ μεγαλειτερκ μερΐ; τών άνθρωπων έν τώ 
κοσμώ δλίγον φροντίζει νά έξετάζγ τά δικ- 
φορα φαινόμενα καί τήν φύσιν τών διαφόρων 

σωμάτων.
Μεταχειρίζονται π.χ. τόν σάπωνα καί δέν 

σκέπτονται, άν εινε φυσικόν τι προϊόν ή κατα
σκεύασμα τή; βιομηχανία;· πίνουσι τό ύδωρ, 
άναπνέουσι τόν άέρα, τρώγουσι τδ κρέας, θερ
μαίνονται είς τά; φλόγας, δέν σκέπτονται Ο
μως νά γνωρ'.σωσι τή/ σύνθεσιν τοϋ άέρος, τοϋ 
ύδατος, τοϋ κρέατος, τής φλογός κτλ. Δέν 
φροντϊζουσι νά μάθωσι, τί έφρόνουν περί αύτών 
οί αρχαίοι, τίς άνεκάλυψε τήν σύνθεσιν των 
καί ποιον τό έκ τής άνακαλύψεώς των όφελος.

Αί έφευρέσεις ώ; έπί τό πλεϊστον έγένοντο ύπό 
τών σοφών τών διαφόρων έποχών. Οί άργαΐοι 
ήγνόουν τήν καθ’ έαυτήν Χημείαν καί ομω; 
ό ΙΙλίνιος άναφέρει, δτι κατά τούς χρόνους του 
μετεχειρίζετο τόν σάπωνα καί ί Γαληνός διη
γείται, οτι οί Γκλκτκι τόν κατεσκεύαζον μέ 
τέφραν καί λίπος· είνε έπίσης γνωστόν, οτι έν 
Ιίομπηία εύρέθη πλήρες έργοστάσιον σαπώνων, 
διατηρηθέντων τελείως, κατασκευασμένων έξ 
άλκαλικών ούσιών:

Οί άρχα’.οι έπίσης ήλάτιζον τά φαγητά, 
λαμβάνοντε; τό άλας έκ της άνεξαντλήτου 
θαλάσσης, ό δέ Ιπποκράτης έτελειοποίει τά 
φάρμακα. Ό Δημόκριτος όμως έπειραματίζετο 
έπί τών σωμάτων, τών όποιων έζήτει νά έξη
γήση τάς μεταβολάς.

Οι Ρωμαίοι έγνώριζον πλεϊστα μέταλλα· 
έχρύσωνον τά άντικείμενα μέ αμάλγαμα χρυ- 
σοϋ- μετέίαλλον τόν σίδηρον εΐς χκλυβκ, με- 
τεχειρίζοντο τά οξείδια τοϋ ψευδαργύρου, τοϋ 
σιδήρου, τοϋ χαλκού, τοΰ μολύβδου. τά όποια

δμως αντιφάσκει εις τά δεδομένα τής εμπει
ρίας- πρός δί αί άρχαιότεραι ψυχικοί ένέργειαι 
θά ήφανίζοντο Ανεπιστρεπτεί συν τοϊς άδιαλεί- 
πτως άπερχομένοις καί υπό νέων Αντικαθιοτα- 
μένοις μορίοις τοΰ έγκεφάλου, δπερ ώσαύτως 
δεν συμβαίνει. Ένώ δμως τά γεγονότα ταΰτα 
δικαιοΰσιν ήμας ν' Αποδώσωμεν τά ψυχικά 
φαινόμενα εις ουσίαν χωριστήν τοΰ σώματος 
χα! διάφορον τοΰ εγκεφάλου, ώς έσχάτην αύ
τών αιτίαν, δίν πρέπει δμως νά λησμονήσω- 
μτν οτι, ώς διδασκόμεθα έκ τής έμπειρίας, 
<5 ψυχικός βίος έζαρταται ποικιλοτρόπως έκ 
τοΰ σώματος {διότι π. χ. αί παραστάσεις έν τή 
ψυχή γεννώνται διά μέσου τών αισθητηρίων, 
άπερ εϊνε μέρη τοΰ σώματος) ώς καί Αφ’ ίτέ- 
ρου ή ψυχή, Λδιαλείπτως έπιδρφ έπί τό σώμα.

Φ. II.

έλαμβάνοντο έκ τών άνω μετάλλων, θερμαινό
μενων έν τώ άέρι.

Άλλ’ άπασαι αί γνώσεις τών Αιγυπτίων, 
τών ’Αράβων, τών Σινών, τών Έλλήνων καί 
τών Ρωμαίων είχον σκοπόν πρακτικόν καί ούχί 
επιστημονικόν.

Τά πρώτα θεμέλια τής επιστημονικής χη
μεία; τίθενται κατά τόν έβδομον καί όγδοον 
μ. X. αιώνα, ύπό τών 'Αράβων, διά τοϋ περι- 
φήμου Φκέμπεο, έφευρέτου τής άποστάξεως, 
έφευρέτου έπίσης τών οξειδίων, τών οξέων, 
τών αλάτων καί τών μέχρι σήμερον ώς σπου- 
δαιοτέρων θεωρούμενων αλκαλίων ήτο άνήρ 
εύφυής δστις είσήγαγεν είς τήν χημείαν τήν 
άπόσταξιν, τήν διήθησιν καί την κρυστάλλω- 
σιν.

ΊΙ χημεία δμως τής έποχής έκείνης, ή κα- 
λουμένη άλχημεία, παρ’ ολον τόν επιστημο
νικόν χαρακτήρα, τόν όποϊον έλάμβκνεν, έδιδεν 
ύλην εί; τούς άγύρτας τών τότε χρόνων καί 
παρεμορφώθη. ’Απατεώνες, τοϋ χειρίστου εί
δους τήν μετεχειρίζοντο όπως έξαπατώσι καί 
ή άλχημεία έγένετο μυστική έπιστήμη μετα- 
κομισθεϊσα είς τήν Εύρώπην τόν ΙΟον μ. X. 
αιώνα ύπό τών σταυροφόρων.

Τά εργαστήρια τών μάντεων τούτων (τού; 
μάντεις έπηγγέλλοντο άντλοΰντες τάς μαν
τείας των έκ τών χημικών φαινομένων καί 
ούτω έξαπατώντες τόν κόσμον) καί τών μάγων 
ήσαν πλήρη άλαμβήκων διαφόρου μεγέθους 
άγγείων, φυσερών, σφυρών έπί τών τραπεζών 
καί κατά γής- πλήρη ιερογλυφικών σημείων 
έπί τών τειχών κκί έπί τής οροφής κκί έν τώ 
μέσω τούτων ό κύριος τοϋ έργαστηρίου περι
τυλιγμένος κκί μέ μυστηριώδες ύφος άνεκίνει

εντός χωνευτηρίου ούσίαν τινα άπό τής όποια; 
έμελλε νά άναβλύσν) τό μέγα έργον.

Τό μέγα έργον ήτο, ή φιλοσοφική λίθος ή 
τό παγκόσμιον έλιξήριον' καί ή μέν πρώτη θά 
ήδύνατο νά μεταβάλλν) πάν μέτκλλον είς χρυ
σόν τό δέ δεύτερον θά άντεκκθίστα πάντα τά 
φαγητά καί κκτήργει τόν θάνατον !

Καί έφ* δσον οί μέν οί άγΰρται περιωρίζοντο 
είς παρόμοιας έρευνας, είχε καλώς τό πράγμα, 
διότι πολλάκις τά έργαστήρια τών αύτοκκλου- 
μένων άλχημιστών ήσαν άληθή χαλκεία έγκλη- 
μάτων.

Ή άλχημεία όμως ωφέλησε τήν άληθή έπι- 
στήμην, διότι πολλοί παρκλλήλως πρός τήν ά- 
ναζήτησιν τής φιλοσοφική; λίθου κτλ. έσπούδα- 
ζον σοβκρώς τά χημικά φαινόμενα κκί έκαστη 
έφεύρεσις δι’ αύτούς ήτο πηγή νέων εφευρέσεων.

Ό ’Αλβέρτο; ό μέγας (δομινικανός μοναχός) 
έσχε τήν μεγίστη·/ τιμήν νά χωρίσ/) τήν 
έπιστήμην άπό τής προλήψεω; καί τής μα
γείας· είς αύτόν άποδίδεται έπίσης κκί ή έφεύ- 
οεσις τής πυρίτιδος, ήτις άποδίδεται έπίσης 
καί είς τόν Μπακόνε.

Τόν 15 αιώνα ό Βασίλειος Βαλεντίνος έθεσε 
τάς βάσεις τή; χημικής άναλύσεως.

Οί άλχημιστκί καταδικάζονται ύπό πολλά; 
επόψεις, άλλά δέν δύναταί τις νά άρνηθή, οτι 
έκ τής άνησυχητικής άνκζητήσεως τοϋ χρυ
σού, είς τήν όποιαν ήτο συγκεντρωμένη όλη 
των ή ένέργεια, έγένοντο πολλκί έφευρέσεις, έκ 
τών όποιων έπωφελήθησαν οί άληθεϊ; έπιστή- 
μονες, ώς οί Λ'.μπάβιος, δστις πρώτος έγραψε 
πραγματείαν περί χημεία;· ό Άγρικόλα ό ι
δρυτή; τής όρυκτολίας καί μεταλλουργίας κ.λ.

Ή επιστημονική κίνησις, ή δοθεϊυα ύπό τοϋ 
Γαλιλαίου έν τή φυσική, έδωκε νέαν ώθησιν 
είς τήν χημείαν καί τήν άνήγαγεν είς αληθή 
έπιστήμην. Έκτοτε αναφαίνονται ό Στάλ, ί 
δρυτή; τής φλογιστική; θεωρεία;, ό Νό'ίμαν ό 
Κάβεντις (άνάλυσι; άερος, σύνθεσι; ύδατος) 
Πρίστλεϊ δστις άνεκάλυψε τό όξυγόνον. Άλλ’ ό 
πάππος τής νέας χημείας είνε ό άληθώς μέ
γας Λαβουαζιέ, οστι; είσήγαγε είς τάς χημι
κά; έργασίας τήν ζυγόν ήσχολήθη περί τή; κκ- 
τασβέσεως τής φλογός και τή; ζωής τών ζοόων 
έν τώ κλειστώ άέρι. "Επειτα άνκφαίνοντκι ό 
Ντέβη, ό Κλκπρόθιο; ό Δάλτον, ό Βερζέλιου:, 
ό Φχραντέη καί οί ζώντες περίφημοι χημικοί.

Έξ όλων τών χημικών ό σπουδαιότερος θε
ωρείται ό Λαβουαζιέ, δστις προσεδιώρισε τόν 
σπουδαιότατου νόμον τή; άφθαρσία; τή; ύλης’ 
ότι δηλαδή «ούδέν χάνεται καί ούδέν έκ τοϋ 
μηδενός δημιουργεϊται» κκί έκαμε γνωστά; τάς 
ένεργείας τοϋ οξυγόνου έπί τών όργανικών καί 
έπι τών άνοργάνων σωμάτων. Άλλ'ό δυστυ
χής ώς αμοιβήν έσχε τήν είς θάνατον καταδί
κην του, κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν αί 
μεγάλαι κοινωνικά1, έπαναστάσεις, αί ίποϊαι 

δημιουργοϋσι νέας βάσει; τή; κοινωνίας, άφή- 
νωσι πάντοτε κατά τήν διάβασίν των κηλίδας 
αίματος. «Δώσατε μοι όλίγας ημέρα; χάριν, 
ΐνα τελειώσω μερικά; σπουδαιότατα; έργασίας 
κκί διά τήν έπιστήμην καί διά τήν άνθρω- 
πότητα.» έζήτησεν ό Λαβουαζιέ άπό τού; δη
μίου; του κκί ό Πρόεδρος «δέν έχομεν άνάγκην 
πλέον σοφών» τώ άπήντησε καί ή κεφαλή τοϋ 
Λαβουαζιέ έπιπτε τήν 8/)ν Ίανουκρ. τοϋ 1794.

Διά τής έργασίας λοιπόν άνδρών σοφών πα
ρατηρητικών κκί φιλόπονων κατωρθώθη νά 
γνωσθή ή φύσις τών διαφόρων σωμάτων, ή 
σύνθεσις, κκί ή πρός άλληλα τάσι: κκί σχέ- 
σις, πράγματα τά μάλλον ενδιαφέροντα, καί 
περί τήν σπουδήν τών όποιων μεγάλη δίδεται 
προσοχή ύπό τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου καί 
άπκραίτητος ή τούτων στοιχειώδη; τούλάχι
στον γνώσις.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
ΧοΜτος Κ. ΓαρόΙκας 

Φόιτ Φυσ. ’Επιστημών

«-ΕΐεΚΙβει—■0 ΝΑΟΣ ΤΟΓ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΊΙ παρά πασι τοΐς όπαδοϊς τών κυριωτέ- 

ρων παρ’ ήμϊν θρησκειών πολυσέβαστος καί 
Ιστορική αύτη περιοχή,μετά τών έν αυτή ιερών 
τόπων καί οικοδομημάτων κεΐται πρός τήν νο
τιοανατολικήν γωνίαν τής πόλεως έπί τοΰ περι- 
πίστου ΰρους Χρία, έχουσα έκτασιν 150,000 
τετραγωνικών μέτρων. Έν τή περιοχή ναύτη 
νψοΰτο άλλοτε τό εύπρεπέστερον έγκαλλεοπι- 
σμα τής ’Ιουδαϊκής μητροπόλεως και τό κέν- 
τρον τής λατρείας τοϋ ’Ιουδαϊκού λαοΰ, ό ναός 
δηλαδή τοΰ ^.ολομώντος. Τήν περιοχήν ταύτην 
πολλάκις ό Σωτήρ ήμών καί οί Απόστολοι 
διά τής παρουσίας αύτών καθηγίασαν, καί έν
ταΰθα οί διάδοχοι τοΰ Μωάμεθ τόν ίερώτατον, 
μετά τών έν Μέκκε/ Κααβ&ν τοϋ κόσμου εύ
ρον. Αύτός μάλιστα δ Μωάμεθ λέγεται είπών, 
δτι ό πρώτος τών αγίων τόπων είναι ή ’Ιερου
σαλήμ καί ό πρώτος τών βράχων είναι ό βρά
χος Έσ-Σάχρα. ΊΙ περιοχή αϋτη μετά τών 
έν αυτί] οικοδομημάτων, κατεχομένη τήν σήμε
ρον Αποκλειστικώς ύπό τών δ1α>αμεθανώ>ν, κα
λείται Xαραμ-σ'-Σερίφ (ήτοι Ιερός οίκος ή 
άδυτον Ιερόν), περιλαμβάνει :

Α'. Τό τέμενος τοΰ Όμάρ, τό καί 
Κούπ'- πατου-σ -άχρα (τροΰλλυς τον βρά
χου) καλούμενον. δπερ βεβαίως έπί τοΰ τόπου 
τοΰ σολομωντείου Ίεροΰ Ανηγέρθη, καί τά 
παρ' αύτό Αξιοσημείωτα μέρη' II. Τό έν 
αυτή μωαμεθανικόν τέμενος έλ-’’Ακσα (ό ίερώ- 
τατος), δπερ έστίν ό ύπό τοΰ ’Ιουστιανοΰ Ανε- 
γερίΐείς ναός τής Θεοτόκου, μετά δί ταΰτα είς 
Τζαμεϊον μεταβληθείς' καϊ Γ'. τάς έν αύτώ υ
πογείους οικοδομάς καί τας πύλ.ας αύτοΰ.

Ιερουσαλήμ Ε· Γ· Κ·
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ΕΚΑΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΙΣ ΓΟΗ MYX0H ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ευρισκόμενος εσχάτως είς Κωνσταντινούπυ - 

λιν, ήρωτήθην εσπέρας τι, πίνοντες ώραΐον τοΰ 
Μονάχου ζύθον μετά τοΰ φίλου καί συνδρομή- 
τοΰ τής «Φύσεω;» ζ. Ί. Κωνστζντινίδου, ξυ 
λεμ.πόρου, πλήν φιλομουσοτάτου νέου καί γνω
στού τοΐς ήμετέρυις άναγνώσταις έκ τής συμ
παθούς καί μουσολατρική; αύτοϋ έν τή «Φύσει» 
συνεργασίας ;

— Κύριε Πρίντεζη, έχετε διζθεσιν νά ζά- 
μοιμεν αϋριον μίαν μιζράν εκδρομήν, έχετε ίω
ση τόν λόγον σας άλλοθι ;

— Αϋριον, δχι, διατί ;
— Είναι Κυριακή καί είμαι ελεύθερος μετά 

μεσημβρίαν, ώς καί σείς.
— Κάλλιστα, καί ποΰ νά ύπάγωμεν ;
— Άν θέλετε, εϊς τόν Κεράτιον Κόλπον.
— Κεράτιον Κόλπον ; έσκέφθην,ιστορικόν τό 

μέρος, ναί, και δέν διήλθον ποτέ αύτόν κατά 
βάθος καί μετά προσοχής.

— Θά σάς έμπνευση πολλά πράγματα, έξ- 
ηκολούθησεν ό κ. Κωνσταντινίδης καί Sv έπι- 
θυμήτε ...

— Ναί, ό Κεράτιο; Κόλπος είναι σημαν
τικόν·/;;, άπήντησα καί άνεπώλησκ ο,τι ένθυ 
μ.ούμην έκ τής ιστορίας του.

Ό Κεράτιο; Κόλπος ή Χρυσόκερω; ήτο άλ
λοτε ό κύριος λιμ.ήν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
συνέχεια διατελών τής τε ΙΙροποντ'.δος καί τοΰ 
Βοσπόρου, έχων πλάτος κατ’ αρχήν 600 μέ
τρων καί μήκος 7 σχεδόν χιλιομέτρων. Έπί δέ 
Βυζαντινών ό κόλπος ούτος έκλείετο δι' αλύ- 
σου, εκτεινόμενη; από τών ανακτόρων τοΰ Σε
ρί-ίου μέχρι τοΰ άπέναντι κατά τήν είσοδον τοΰ 
κόλπου Γαλατά. Ό κόλπος ούτος είναι άπλευ- 
στος εις μεγάλα πλοία,βαθμηδόν δέ στενοΰτζ·. 
μέχρι: 20 —25 μέτρων, όπου εί; τόν μυχόν αύ- 
τοΰ έκβζλλουσι δύο μικροί ποταμοί, ό Κύδαρις 
(Άλιμπέκιοϊ Σου) καί ό Βαρβύσης . Κεάτ-Χά
νε σοΰ). Τόν Κεράτιον Κόλπον συ/δέουσι δύο 
μεγάλα·. γέφυραι, άποτελ-ΐ δέ ούτος άσφαλέ- 
στατον καί λαμπρότατον λιμένα δια τά πλοία.

— Καί λοιπόν, Κύριε Πρίντεζη, ταξειδεύετε 
τόσα έτη είς τήν Κωνσταντινούπολή καί δέν 

έπεσκέφθητε άκόμη τόν Κεράτιον Κόλπον είς τό 
βάθος του,

— 'Ομολογώ όχι. ’Λλλά τί τό άξιοπερίερ- 
γον θά ϊδν) τις ήδη είς τόν μυχόν αύτοΰ, ώς 
λέγεις ;

— Πολλά καί διάφορα περίεργα.Έν ποώτοις 
είς τό βάθος τοΰ Κερατίου Κόλπου, οστις, ώς 
θά ηχούσατε, αρκετά βαθέως εισχωρεί είς τήν 
ξηράν, ύπάρχουν δύο ποταμοί, οϊτινες έξαζο- 
λουθοΰσιν είσχωροΰντες ή μάλλον ρέοντες είς 
τόν Κόλπον, καί ό μέν δεξιόθεν εισχωρεί ’πολύ 
μακράν, ό δέ αριστερός ολίγον προχωρεί, : δηλ. 
δέν έχει μακράν τάς πηγάς του.

— Ώστε ένέχει τό αξιοπερίεργου καί άξιο- 
παρατήρητον ό Κόλπος αύτός.

— Ναί, έχει δμως πολλάς φυσικά; καλλονάς 
καί αξιοθέατα μέρη, ώς σάς είπον, ώστε, Sv θέ
λετε αϋριον περί τήν μεσημβρίαν πηγαίνομεν νά 
έπισκεφθώμεν ταΰτα.

— Καλώς, άλλά τί είδους έπίσκεψις θά 
είναι αυτή, ιστορική ή θεαματική ;

— "Οπως θέλετε ονομάσατε την. Πολύ ώ
ραία καί πολύ περίεργος συνάμα διά σάς, αφοΰ 
δέν τήν έζαμζτε, σάς βεβαιώ θα εύχαριστηθή- 
τε πολύ Έκτος όπου θά ίδήτε τά εκατέρωθεν 
τοπεΐα, συνοικίας καί κτίρια τοΰ Κερατίου Κόλ
που, ώς καί τό μέγκ βάθος αύτοϋ, θά είσέλ- 
θωμεν καί εί; τούς δύο διαρρέοντας είς τό βά
θος ποταμίσκους,οϊτινες είναι πολύ ωραίοι,ιστο
ρικοί καί περίεργοι.

—Άφοΰ οΰτω φρονεί; καί αϋριον συμπίπτει 
κζΐ Κυριακή, οπού αμφότεροι δέν έχομεν έργα
σίαν, δυνάμεθα νά πηγαίνομεν.

— Σύμφωνοι. Λοιπόν αϋριον περί τήν με
σημβρίαν σά; περιμένω είς τό γρκφεϊον μου.

— Καλά, άλλά ή μεσημβρία είναι ώρα φα- 
γη τοϋ.

— Μή σάς μέλλει. Έγώ θά ετοιμάσω φαγη- 
τόν καί τρώγομεν ή έντός τή; λέμβου ή είς το
ποθεσίαν τινά ώραίαν καί ρωμαντικήν έντός ένός 
τών ποταμών.

— Δηλαδή ποιητική καί ρωμζντιζή εκδρο
μή θά ήναι αυτή. 'Έστω, δέχομαι καί τοϋτο 

άφοΰ έχεις καλάς εμπνεύσεις. Άλλά τί θά έ- 
τοιμάσγ,ς ;

— Ου φροντίς Ύποκλείδη. Θά εύχαριστη- 
Οής. Μποΰτι στό φοϋρνο, μεζέδες, αύγά, τυρόν, 
καρπούς, ζΰθον καί δ,τι άλλο θέλεις.

— Ήννόησα. θά έχωμεν διαρκείς εκπλήξεις 
καί έπειδή μοϋ αρέσουν τά έκτακτα, θά έλθω 
προδιατεθειμένος. Άλλά....

— Τί άλλά, πάλιν ;
— θά εΐμεθα δυό μας ή χαί άλλοι ;
— Τί θέλεις τούς άλλους. Είμποροΰμεν όμως 

νά προσκαλέσωμεν καί τόν κύριον Λαγζάδην, 
τόν καθηγητήν.

— Ναί καί αύτός είναι τής έμπνεύσεως.
— "Αν θελης και τον κ. Άκύλλαν.
— Κι’ αύτός φοβερός κυνηγός. Πέρισυ μοϋ 

έκαμε τραπέζι μ.ή 30 ορτύκια, όπου έσκοτωσεν 
είς τόν Άγ. Στέφανον.

— Αλήθεια, δέν έ-.θυμεΐ σαι, έπροσκχλέσατε 
καί εμέ. “Ημην καί έγώ τότε.

— Ναί, καλώς ένθυμεΐσαι. Εϊμεθα μετά τής 
οικογένειας του. Τά είχον μαγειρεύσει είς τέσ- 
σαρα είδη φαγητών.

— Μάλιστα, τό έν, φαντάσθητι, είχε ψήση 
τά ορτύκια μέσα είς μελιτζάνες, τί περίεργον 
φαγητόν, άλλά καί τί ώραΐον.

— Έκτακτον. Ουδέποτε έφανταζόμην, δτι 
μέσα είς έκείνην τήν κοκκινιστήν καί μυροδά- 
την μελιτζάναν, τοϋ φούρνου, Οά ευρισκον δρ- 
τυγα, τόσον όρεκτικώς καί έπιτηδείως έψημ- 
μένην.

— Ώραία, δέν θά τήν έτρωγον, Sv δέν ήτο 
τόσον ώραία.

— Οϋτε έγώ, ύστερον άπό τόσα άλλα ορ
τύκια, ψητά, πιλάφι καί μαγειρευτά δπου έφά- 
γαμεν.

— Αύτό θά *πή έπιτηδειότη; καί γνώσις. 
Λοιπόν, κύριε Πρίντεζη, ές αϋριον τά σπουδαία 
καί σας παρακαλώ, άφοΰ Οά ίδητε τούς φίλους 
αύτούς, τούς ειδοποιείτε σείς.

— "Εχει καλώς. ’Αναλαμβάνω. Λοιπόν δι' 
αϋριον τήν μεσημβρίαν.

— Χαίρετε.
Τήν έπαύριον άκριβώς τήν μεσημβρίαν κα· 

τήλθον είς τήν αποβάθραν τής προκυμαίας, 
όπου τό ξυλεμπορικόν κατάστημα καί τό γρα- 
φεΐον τοΰ κ. Ί. Κωνσταντινίδου, δστις άνέμενεν 
έν πάση ακρίβεια.

— Καί οί φίλοι; ήρώτησεν έν απορία.
— Δυστυχώ; δέν Οά έλθουν, καθόσον ό μέν 

κ. Λαγκάδης έχει δωση λόγον νά μεταβή είς 
θεραπειά, ό δε κ. Άκύλας εί; Άγ. Στέφχ 
νον διά κυνήγιον.

— Τότε θά εϊμεθα μόνοι.
— Έπί τό ποιητικώτερον.
— Ναι, λοιπόν αμέσως νά διατάξω νά ετοι

μάσουν τήν λέμβον.
— Καί υ,ετά περιέργειας περιειργαζόμην τό

κωπηλασίας 
χου μας. τό 
μας ήρξατο
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γραφεϊον τοΰ κ. Κωνσταντινίδου, βπερ είναι πε- 
ριεργοτατον καί γραφικώτατον. Τά πάντα άπο- 
τελοΰνται άπό άπλοϋν φυσικόν ξύλον. Δηλαδή 
ή τράπεζα, τά καθίσματα, μελανοδοχεία, γρα
φικά έξαρτήματα, δοχεία καί σκεύη συνί<ταν- 
ται άπό τεμάχια ξύλου εύρεθέννα φυσιζώς ώ; 
έχουν καί φυσιζώς άποτελοΰντα αντικείμενα 
γραφείου. Γραφιζωτατα.

— Κύριε Πρίντεζη, μοι λέγει έπανερχόμε- 
νος ό κ. Κωνσταντινίδης, τά παντα είναι ήδη 
έτοιμα. Άν θέλετε, πηγαίνομεν

— Άγομεν, τω άπαντω.
Καί προχωρήσαντες πρός τήν άποβζθοαν, 

όπου ώραία, κομψοτάτη, οθωμανικού ρυθμού, 
τελειότατη λέμβο; μά; άνέμενεν, είσήλθομεν 
αμέσως έν αυτή και έν τω αμα δ·.' ελζφράς 

τοΰ έπιτηδείου Οθωμανού λέμβου- 
έλαφρόν χαριτωμένου σκζφίδιόν 
μετ’ έσπευσμένης ταχύτητος νά 

διασχ'.ζν; τό έντελώς ηρεμούν τοΰ Χρυσόκερω 
ΰδωρ καί μετά περισσή; χαριτο: μετά σπουδής 
νά προβαίνγ, έπί τής υγρά; τοΰ ζολπου αύτοΰ 
επιφάνειας.

Καί όλονέν χωροΰντες πρός τά ενδότερα τοΰ 
Κερατίου Κόλπου διέρχονται έν τάχει πρό ήμών 
ώς έν φαντασμαγορία αί πολλαπλαΐ εκατέρω
θεν τών άκτών πΰκναί συνοικία·., έν αϊ; τοσοΰ
τον διάφοροι λαοί κατοικοΰσι. Καί άνα,γνωρ'.ζω 
κατά σειράν τό Τζουμπαλή, τό Φκνάριον, τά 
Πατριαρχεία, τήν Σχολήν τοΰ Γένους, τό Βε- 
λάχ σεοάϊ, τό Έιβάν σεράϊ, έσωθεν τής πύλης 
τοΰ οποίου κεΐται τό περιώνυμον άγιασμα τή; 
Παναγία; τών Βλαχερνών, τήν Εβραϊκήν συ
νοικίαν τοΰ Βαλατά, τό Δεφτερδάρ καί τό Έ- 
γιούπ, συνοικίαν τουρκικήν μετά μεγάλου ώ
ρα ίου τεμένους ύπό τοΰ πορθητοϋ ίδρυθέντος είς 
μνημην τοΰ ένταϋθα πεσόντος τώ 668 σημαιο
φόρου τού προφήτου Έγιούπ καί έν ω ζώννυται 
τό ξίφος ό νέος Σουλτάνος Περνούν οί λόφοι, 
αί συνοικία·., αί παλαιαί οικοδομά·, καί τά με
γάλα Κάστρα μέ τάς ίστορικάς επάλξεις. Τό 
ανάκτορον τοΰ Βελισαρίου ή τοΰ Κύρου φαίνε
ται έκεΐ. Οί Πύργοι έδώ κλείουσι τήν Πόλιν 
τών τότε Βυζαντινών, όπου άλλοτε ήκμαζε το 
μέγα ανάκτορον τών Βλαχερνών καί τώρα τό 
άγιασμα τής Θεοτόκου έξακολουθεϊ νά άκμζζγ 
εί: τήν πίστιν τών Χριστιανών. Εντεύθεν άρ 
χίζει τόν εξοχικόν τής Πόλεως. Ιΐασαι αύται αί 
συνοικίας είσίν ανέκαθεν κατά τό πλεϊστον ελ
ληνικά!· ενδότερον δέ, ήτοι έπί τών κλιτύων 
τών λόφων οίκοΰιΐν έν γένει Τούρκοι. Δεξιόθεν 
τοΰ Κερατίου κόλπου παρατηροϋμεν κατά σειράν 
έπί τής ακτής τό Άζάπ καπού, τόν Κασήμ 
πχσσχ,τόν ναύσταθμον μέ τά έκτεταμενχ αύ 
τοϋ έργοστάσια καί τά έν άχρηστία παρατε- 
ταγμένα διάφορα σκάφη, περαιτέρω τήν εβραϊ
κήν συνοικίαν Χάσκίοϊ καί πέραν ταύτης τό 
προάστειον Σουτλουτζέ.
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Διελθόντες μετά μεγάλης εύχαριστήσεως καί 
πολλής προσοχής τά ενδιαφέροντα ταΰτα μέρη, 
ό κόλπο; ήρξατο στενούμενος βαθμηδόν καί ό 
μυχός αύτοΰ διακρινόμενος έμπροσθεν πεδιάδων 
καί δρέων γραφικωτάτων καί ποΰ καί που κζ 
τζφύτων. ’Ήδη ό Κεκτχανζ; έφάνη, λαμπρά 
θέα! Έπαυλι; ηγεμονική.Ηρεμία δέκα·, γαλήνη 
παντού επικρατεί.

— Θαυμζσίζ θέα, ειπον.
— Έδώ παύει πλέον τό ιστορικόν μέρος, 

μοί λέγει τότε ό καλός σύντροφός μου καί άπ’ 
έδώ ίρχεται τό ρομαντικόν, ώστε αν έχετε 
όρεξιν ν’ Αρχίσωμεν νά τρώγωμεν ή θελετε εις 
τήν ξηράν ;

Καί γαργαλιστείς έκ τών πολλών κατζκει- 
μενων έν τή λεμβω τροφίμων ;

— Καλλίτερου έδώ, τώ απαντώ, ήρεμα χω- 
ροΰντες πρός τόν μυχόν τοΰ Κόλπου, νά τρώ- 
γωμεν βαθμηδόν.

Καί ζμ’ έπος ζμ’ έργον.
ΑύΟωρεί ό ζ. Κωνστζντινίδη; έξεοίπλωσε τά 

διάφορα έν τζις ζοφίναις δεμάτια καί έξεβλή- 
Οησαν πρό ήμών ποικίλα ορεκτικά καί έδέ- 
σμζτα. σαλάμια καί χοιροτεμάχια, σαρδέλες 
καί ταρυχεΰματα,ζτινα άμέσως ήρξζμεθα ήρέ- 
μως ζζταδροχθιζοντες καί ήδέως συνομιλοΰντες.

— Καί προτιμάτε ήδη οίνον ή ζύθον ήδη ζ 
Πρίντεζη; τί θέλετε;

— Ζύθον, ζύθον, Αγαπητέ.
— Τώρα, νομίζω, είναι καιρός ν’ ανοίξω καί 

τοΰτον τόν μεζέν.
Καί αύΟωρεί έξεδιπλώθη καί ωραίος μηρός 

ψητός, έν κλιβάνω, έκ τοΰ χάρτου.
— Ώραϊον, περίφημου, όρεκτιζωτζτον καί 

τοΰτο, είπαν, δοκιμάζων έν τεμάχιον.
Τέλος έπί μίαν περίπου ώραν μέχρι τοΰ μυ- 

χοΰ τοΰ κόλπου διάρκεσε τό γεύμα μας, ότε 
πλησιάσαντες εις τό στομίου τοΰ ποταμού,όπου 
καί γέφυρα έπ ’ αύτοΰ κείται διά τούς έπιβά- 
τας εκατέρωθεν:

— Τώρα, μοί λέγει τότε ό κ. Κωνσταντινί- 
δης, είσερχόμεθκ είς τόν Κεάτ-Χζνέ, εξοχικήν 
λαμπράν περιοχήν, οπού κζί τό ομώνυμον σουλ- 
τανιζόν ανάκτορου καί ή περίφημος τών Βυζαν
τινών Δρΰς. 'Ιδού κζί τό Καρά ζγάτσ, ώραϊον 
εξοχικόν προζστειον.

Κζί πράγματι, απ' έδώ αρχίζει λαμπρά, 
θαυμζσίζ αγροτική περιφέρεια καί θεσπεσίζ 
περιοχή. Άνά μέσον λόφων καί βουνών έκτεί 
νεται Αρκετά εύρεία πεδιάς, εις τό μέσον τής 
όποιας διαρρέει ήρέμω; ή Βαρδύσης ποτζμ·.':, 
τεχνητώς μεταβληθει; ύπό τοΰ σουλτζνικοΰ χρή ■ 
ματος είς λεπτοφυή κζί ήσυχου διώρυγα, εκα
τέρωθεν διαρρυθμιστείς ύπό ωραίου λιθόκτιστου 
κρηπιδώματος, όμαλώς καί κανονικώς τακτο
ποιηθείς ζζί άποζαθαρθείς από πάσης ξένης α
νωμαλίας καί ακαθαρσίας εις διάφορα μέρη τοϋ 
όποιου κατεσκεύζσαν μικρά; κλίμακας, κζτ:·.- 

στά; ούτως ευκόλως πλευστός κζί λίαν αρεστός 
καί διασκεδαστικός τώ εύδζίμονι τής έπαύλεως 
κτήτορι καί τοΐ; ποικίλοι; διζβάταις.

Έφ’ οσον έπροχωροΰμεν έσωτεριζώς έπί το- 
σοΰτον αί φυσικαί καί τεχνητά! κζλλοναί τοΰ 
μέρους τούτου μάς έξέπλησσον, ή δέ επικρα
τούσα Απόλυτο; φυσική γαλήνη μάς διέθέτεν έν 
ηρεμία και θαυμζσμώ.

— Ωραίος επίγειος παράδεισος, άνεφώνησα. 
Τί καλλονή, τί θζυμασίκ τοποθεσία!

— Έδώ ήτον έν τών ζζλητέρων σουλτανι- 
κών άνακτόρων, μοί λέγει ό σύντροφό; μου. Ί 
δού αρχίζουν αί βασιλικαί οίκοδομζί. Ιδού καί 
εί; τό βάθος έκεΐ τά ανάκτορα. Πλήν τά πάντα 
ήδη έγζαταλελειμμένζ είς τήν τύχην.

— Περίεργον, μόνον διά βασιλικά Ανάκτορα 
τό μέρο; είναι κατάλληλον, ειπον.

— “Ηδη Ας σταματησωμεν τήν λέμβον καί 
ας προχωρήσωμεν πεζή, διά νά έπισζεφθώμεν 
κζλείτερα τά μέρη ταΰτα.

Έβαδίζομεν διά μέσου έδαφους κζί δέν
δρων τεχνητώς παρζσζευζσθέντων. Ή φύσις 
καί ή τέχνη ήσαν έν άρμονικω συνδυζσμω ήνω- 
μένζι και ή επικρατούσα ήδη έρημίζ ζωή; έν 
τγ, φύσει ταύτη προέδιδε τήν ματαιότητα όλης 
τής τότε χλιδής εκείνης καί εύμαρείζς.

— Μά ούδείς ήδη πλέον χαίρεται τήν φύσιν 
αυτήν; ήρώτησα.

— Ούδείς ! πλήν ό ήσύχως ρέων ρύζξ ούτο; !
Κζί ό φίλος μου πλησιάζων με τότε ήρέμκ 

πρός αύτόν, τω λέγει αποτεινόμενος :

Δέν στέκεσαι ποτάμι μου 
ν ’ άναπαυθής λιγάκι 
καί πάντα α; ύφίστκται 
ό αθάνατός σου ροΰς 
νά πάργ, κι’ άλλη δύναμι 
το κρύο σου νεράκι 
κι’ ζ; νζνουρίζη πάντων 
τοΰ; γόεις ρεμβασμούς.

Είχε δικαίως έμπνευσθή ύπό τής τοπικής 
Μούση; ό φίλο; κζί σύντροφός μου ζζί άπήγγειλέ 
μοι τούς στίχους του κύτους.

— Είσαι λαμπρός, τω ειπον, τέλειος φίλος 
καί εύγενής ψυχή.

Μετ’όλίγον έφθζσζμεν πρό τών έρειπουμένων 
βαθμηδόν έγκατζλειφθεντων, ώ; συνήθως, λζυ.- 
πρών άνακτόρων τού Κέζτ - χανέ, έναντι τών 
όποιων ύψοΰτο λαμπρόν τζαμίον, αύτινος οί νΰν 
θαμώνες σμήνη ώραίων περιστερών κατακλύξου 
σιν αύτό καί περιφέρονται διαρκώ; δ'.αλα- 
λοΰντα τήν τέως δόξαν καί ακμήν του,

Ιίεριήλθομεν τότε τά ανάκτορα ταΰτα άτινα 
φρουροΰντζι ύφ’ ένός φύλαζο; καί περιβάλλον
ται δι' ισχυρού τείχους καί χανδακος, μετά- 
βζλλομένου εί; χείμαρρον ζαθ'δ συγζοινωνοΰντο; 
μετά τοΰ ρεοντος ποταμού ζαί έφθάσαμεν 
είτα εί; τήν αντίθετον πλευράν, ήτι; άποτε- 

λεϊται άπό δάσος απέραντου έξ ώραίων δένδρων 
ζαί ποικίλλων άλλων κομψών διαμερισμάτων. 
"Ότι όμως προζαλεΐ τό ένδιαφέρον καί τήν προ
σοχήν τοϋ μέρους τούτου elvat ή Απόλυτος ησυχία 
ζαί γαλήνη κζί δέν ακούει τις ή ύποκώφου; ποΰ 
καί που αρμονικούς ήχους, άγνώστου προελεύ
σεων οΰς έν συγζινήσει αποδέχεται ώς μυστη
ριώδεις, καθόσον ούδέν τών έν αύτή Αντικει
μένων κινείται, ούτε θορυβεί. Σπανίω; δέ τά 
φυλλώματα τών δένδρων δίδουν νύξιν τής πα
ρουσίας των ώς καί ή ενόργανος φύσις τής ύπαρ- 
χούσης έκεΐ ζωής τη; α’Επίγειο; παράδεισο;», 
ειπον καί έστράφημεν πλέον νά φύγωμεν έκεΐ- 
θεν, διότι καθ’ ζ μοί πζρετήρησεν ό σύντρο
φός μου, έπέζειτο νά πέσγ βροχή. Καί όντως 
μόλις τότε παρετήρησα, ότι ψακάδε; ΰδα- 
τος ήρχισαν νά πίπτουν. Καί ήθέλομεν νά 
μείνωμεν περισσότερον, διότι ένταΰθα δέν βζ- 
ρύνεταί τις, άλλά συλλογισθέντες ότι άν έβρε
χε, θά εΐμεθα πολύ έκτεθειμένοι, άπήλθομεν 
έν τάχει έκεϊθεν.

Τότε ιδίως παρετήρησα τό μεγαλείον τής δέ
σεως έκείνη; καί τό κατάλληλον διά μίαν τοι - 
αύτην βασιλικήν έπαυλιν. Μολονότι δέ τόσον 
πλησίον τής πόλεως κείται, ούδεμία βοή, θό
ρυβος ή κρότος έφθζνεν έως έκεΐ.

Εύτυχώς δέν έβρεξε καί ούτως ήδυνήθημεν 
νά έπισζεφθώμεν κζί τον Κίδαριν. Έξελθόντες 
λοιπόν τοΰ Βαρβύσου, είσήλθομεν μετά πλοϋν 
ήμ,ισείας ώρας είς τόν Κίδαριν, όπου Αριστερό
θεν αύτοΰ ύπάρχουν καφενεία καί εστιατόρια 
έπί ώραίων ρωμζντικών θέσεων 
ρεμε'.ναμεν έπ’ ’ ' !
έπιομεν έζ τοΰ 
Οζυμάζοντες 
έπεστρέψζμεν εί

οπού αριστερο

ί καί άφοΰ πα- 
άρκεσόν, έπισκοποϋντες κζί 

ώραίου υόατος μετά καφέ 
άς λαμπρά; φυσικάς καλλονής, 

ς τά ίδια, εύχαριστήσα; τόν 
Αγαπητόν φίλον διά τήν ευκαιρίαν, ήν μοί πζ- 
ρέσχε νά ϊδω καί περιγράψω τόν ώραίονΧουσσό- 
κερτον μετά τών ιστορικών ποταμίσκων αύτοΰ. 
Σημειωτέου, οτι ένταΰθα έν ώρα θέρους προσέρ
χονται πολλαί οίκογένειαι καί πλήθος κόσμου, 
ιδία κατά τά; έορτά; πρό; διασζέδκσιν καί 
άνακούφισιν έκ τής τύμβης τής μεγαλουπόλδώς 
των.

Ιδίως συνειθίζεται κζτά τό θέρος πολλαί 
οικογένεια·, ζζί φιλικοί όμιλοι νά προσέρχονται 
μετά τών τροφών των από πρωίας είς τήν βα
σιλικήν έπαυλιν τοΰ Κεάτ Χανέ, όπου κατ’ 
αρχαίου έλλην.κόν έθιμον ζζθήμενοι χαμαί, 
διασζεδάζουσι μέχρι; έσπέρζ; ίδουτες, τρώ- 
γουτες, πζίζοντε; κζί χορεύοντες.

Φ. Π

ΕΠΙΣΤΗΙΜΙΚΟΗ ΠΛΙΓΚΙΟΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Σχηματίσατε χζρτιυον τροχόν, ον ποικίλ
λετε διά μουσελίνη; ή λεπτού χάρτου, ώς έχει 
έν τώ προζειμένω κάτωθι σχήμζτι,άλλά πζνυ 
ελαφρύν ει δυνατόν ζαί είτα λαμβάνετε έν τε
μαχίου χαρτονιού χονδρού ή ζζί έν άνεμιστήοιον 

ξύλινου διά μέσου τοΰ οποίου σχρημζτίζοντε; 
άερα, νά συγκρατήτε δι’ αύτοΰ άνωθι τούτου 
τόν τροχόν σας.

Τό πείραμα χρειάζεται κάποιαν προσοχήν 
καί έπιτηδειότητα καί διά μικρας πείρας δύ- 
νασθε νά συγρζτήτε έπί πολλήν ώραν διάφορα 
έλαφρά Αντικείμενα έν τώ κενώ, σχηματίζοντες 
κατάλληλον άνεμον κάτωθι αύτοΰ, διά μέσου 
τού χαρτονιού σας. Τό άντιζείμενόν σας δέ θά 
περιστρέφεται ταχέως ιδίως όταν έχη σχήμα 
στρογγύλον. Φ. 11.

ΙΪ1ΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Φάοιιαιιον διά πΰόιιν νύιίον

Ιδού κζί εν περίεργον νίον φάρμικον, τό οποίον 
άνεκάλυψεν είς επιστήμων δόκτωρ Ιταλός καί τό ό
ποιον θεραπεύει οζα; τάς νότους 99 τοϊς ο)ο, μέ τήν 
διαφοράν όμως, οτι δέν είναι φάρμακον νέον, ώς λέγει, 
αφού τό εγνώριζον ζαί οί προπάτορες μας.

Το φάρμχκον τοΰτο συνίσταται είς τήν αποχήν άπό 
πάσης τροφής έπί μίαν εβδομάδα καί εις τήν λήψιν δύο 
αποτελεσματικών δραστήριων καόαρκτικών.

Καθ’ ά οέ βέβαιοί, ή μέθοδος αύτη είναι 99 ο ο α
σφαλής δι’ ολα; τάς νόσους.

Όιατρός όας
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ΑΙ ΑΠΟΑΑΓΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ

Λιπαρόχηνες παοευριάκόμεναι εΐς συναυλίαν φωνογράφου.

ΓΊΡΟΣ ΤΟΝ
(Συν. έκ τοϋ στροηγ )

'Γην 22 Νοεμβρίου, διά πρώτην φτράν, 
είδομεν νέας γαίας, μίαν έκ πάγων σκλη
ρών άλυσσιν, μετά κοφνφών γυμνών χιό- 
νος. Εΐς δράκα άνδρών τινων έπεφύ- 
λαττεν Α ειμαρμένη ν’ άνακαλύφωσι χώ
ρας, άς ούδείς μέχρι τοϋδε οφθαλμός αν
θρώπου είχεν άντικρύσει Εύλόγως δθεν 
μεγάλη ύ. χαρά μας ήν έπι τη θέα τών 
μεμακρυσμένων αύτών τόπων.

’Εν πόση περιπτώσει, έάν τά όρη 
φυλάττουοι γενικώς τόν προσανατολισμόν 
των Βόρειό-Δυτικόν — Νοτιο- ’Ανατολικόν, 
ΰν συνήθως παρονσιάζουσιν, έδει νά έγκα- 
ταλείύωμεν τήν ομαλήν έπιφάνειαν τής 
Παγοσωροϋ καί ύπερβώμεν τήν προεξοχήν 
ταύπιν. Τούτο έμετρίασε τήν χαράν μας.

Τήν ήμέραν έκείνην γίνεται σταθμός 24 
χιλιομέτρων, λόγω τοΰ εναντίου άνεμου 
και τής άθλιας χιόνος. Ούδέποτε άλλοτε 
ήτο τόσον μαλαν.ή- είς τινα μέρη οί πόνεύ 
έυυθίζοντο μέχρι της κοιλίας.

ΕΠΙ ΤΟΓ ΠΑΓΕΤΩΝΟΣ

• ■ ■ Ό χώρος ένταΰθα δέν είνε έπαρκής

ΊΝΓ. ΠΟΛΟΝ
ΐνα λεπτομερώς αφηγηθώ δλα τά γεγονότα 
και έπεισόδια τής πορείας ήμών, τήν δια
δοχικήν ύπέρβασιν τών γαιών, τήν διά- 
σιροφον οδοιπορίαν μας διά μέεου τών λα
βυρινθωδών ρηγμάτων, τών κινδύνων ούς 
φυσικά συνηντήσαμεν τέλος διά τήν άνσρ- 
ρίχησιν έπϊ τοΰ δρους, δπερ ώνομάσαμεν 
δικαίως Hope, όρος δηλαδή της Έλπίδος ! 
Ιίράγματι έκ της κορυφής τούτου άνεκα- 
λύύαμεν τόν μεγάλον παγετώνα, δστις ύ 
πιλογίοαμεν, ώφειλε νά μάς όδηγήοη είς 
τόν Πόλον αύτόν.

Η ατελεύτητοςαύτη έκ πάγου σειρά, ή 
μόνη οδός, ήτις μας έπέτρεύε νά διατρέ- 
ξωμεν τά όρη καϊ οδοιπορήσωμεν πρός 
Νότον, ήτο έντε? ώς διεοχισμένη έκ πλα
τέων ρηγμάτων καϊ ανώμαλος.

Τό κοίλωμα δέ, δπερ διά μέσου τών ό- 
ρέων μάς έφερε πρός τόν σκοπόν μας, ώ
νομάσαμεν Θήραν τοϋ Νότου.

Εύθύς έξ αρχής της άνοβάσεως αί δισ- 
κολίαι παρουσιάσθησαν πολυάριθμη καϊ 
φρικώδεις. Τοΰ λοιπού οί σταθμοί δέν ήτο 
δυνατόν νά είναι τόσον μακρυνοί, ώς έπί

-· --------------- ι-------------------- --------------------- -------- --.^1
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΓ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ή ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ("Ao. σελ. 1(!ί)

τής Παγ'οσωρον. Τήν 6 Δεκεμβρίου διει νά 
διανύσωμεν 550 μέτρα, διέρρευσαν ούχϊ 
όλιγώτεροι τών εξ ωρών. ‘Ο πάγος είνε 
ύπέρπλιιρος έκ κοιλοτήτων, τών μέν κε · 
καλυμμένων, τών δέ χαινουσών. Καϊ πό
σων βαθε'ων! Ότάκις οί όφθαλμοί μας έβυ- 
Θίζοντο έντός τών βαράθρων τούτων, χρω 
ματισμένων διά μεγαλοπρεπούς κυανού, 
δέν ήδύναντο τόν πυθμένα νά διακρίνωσι. 
Έπϊ τοιούΐου δέ έδάφοις ήτο αδύνατον νά 
σύρωμεν τά έλκηθρα μεθ’ ολοκλήρου τού 
φορτίου των καϊ ΐνα φέρωμεν τάς άπο- 
σκευάς μας δλας, είμεθα υποχρεωμένοι νά 
έκτελώμεν διπλάς πορείας. Έπϊ πλέον 
πανταχοΰ απότομοι ποοεξοχαϊ ύπήρχον, 
έφ ’ ών τά πέδιλα τών έλκύθρων έφθείοον- 
το ταχέως. Ό μόνος πόνεύ, ό Soocks, μή 
δυνάμενος νά βαδίζη έλευθέρως έπί τοϋ 
χαλαρού τούτου πάγου, τοΰ κατά μήκος 
τής όχθης, άγεται διά τής χειρός.

Τά ακόλουθα έκ του ημερολογίου μου 
αποσπάσματα, δίδουσι τοϊς άναγνώσταις

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΓ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

(Φωτσγρ. Ε. Γ. Κόντοπούλον ερασιτέχνου)

ιδέαν τινά τών κινδύνων καί κόπων τής 
άναβάσεως ταύτης.

Τήν 7 Δεκεμβρίου ολίγου δεϊν ύφιστά- 
μεθα καταστροφήν. «Τήν 8 πρωινήν ώραν 



170 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 171

άνεχωρήσαμεν ό "Αδαμς, ό Μαρσά2ν καί 
έγώ, σύροντες ελκυθρον φορτωμένον δι’ 
157 χιλιογρ. Ό Βίλδ όπισθεν ήμών ώδή- 
γει τόν πόνεϋ, ποοσδεδεμένον είς τό δεύ
τερον ελκυθρον. Έπί δέ τών νλιτνων τών 
κεκαλυμμένων ύπό τής χιόνος βυθιζύμεθα 
άπελπιστικώς έν αύτή, καί ό πόνεϋ πολλά
κις εισδύει μέχρι τής κοιλίας. Συναντώ - 
μεν είτα ζώνην ρηγμάτων. Εις ταΰταπροσ
δέσατε δτι τό φώς καθίστατο άθλιον βασι
λεύει γενικόν διάχυτον φέγγος, έμποδίζον 
νά διακρινωμεν τάς έπί τών πάγων ρωγ- 
μάς, αίτινες ώς έπί τό πλεϊστον είνε κε 
καλυμμένοι. Μετά τό πρόγευμα, καταστα- 
θέντος τού φωτός εύνοϊκωτέρου, άνεχωρή
σαμεν. Αίφνης άπελπις κραυγή τοϋ Βίλδ 
ακούεται. Έπιστρέφομεν καί τί βλέπομεν ; 
Τό δεύτερον ελκυθρον βυθιζομένου κατά τό 
ή'μισυ έντός ρωγμής, τόν δέ Βίλδ ποοσκε- 
κολημμένον έπί τοϋ έλκύθρου άνωθεν τής 
αβύσσου- ούδέν ίχνος τοϋ πόνεϋ έφαίνετο. 
Μίαν στιγμήν μετά τό θέαμα τοϋτο εύρι- 
σκόμεθα πλησίον τοϋ συντρόφου μας καί 
τόν έβοηθήσαμεν νά έξέλθη τής κινδυνώ
δους θέσεώς του. Ό δυστυχής Soocks κα- 
τεπόθη ύπό τοϋ χαίνοντες εκείνου βαρά
θρου. Ό Βίλδ πολύ εύθυνά διέφυγε τήν 
λαιμαργίαν ταύτην τής γής. Ώς έξηκρι- 
(ίώσαμεν, ύπό τό βάρος τοϋ ίππου, κάποια 
έκ χιόνος γέφυρα, ϊιν ή προπορευομένη ό- 
μάς διέβη άκωλύτως, ύπεχώρησε καί πα- 
ρέσυρεν έν τη πτώσει της τους διερχομέ- 
νους. 'Ο Βίλδ είχεν αίσθανθή ισχυρόν κτύ
πημα άέρος, ένώ ταύτοχρόνως τώ άπεσπά- 
το ό χαληνός τοΰ πόνεϋ· έπεκτείνας τότε 
τους βραχίονας, ήδυνήθη \ά κρατηθεί άπό 
τοϋ χείλους τής ρωγμής. Ευτυχώς, δη έν 
τή πτώσει τού Soocks διερράγησαν οΐ χα- 
ληνοί. Τούτο έσωσε τόν φίλον μας καί τό 
ελκυθρον· Μέ τήν κοιλίαν συρόμενοι έπί 
τών χειλέων τής άβύσου, έξιιτάσαμεν άνευ 
αποτελέσματος τά βάθη του. Δέν διεκρίνο- 
μεν είμή πελώριον κοίλωμα μελανόν. Ούδ’ 
έλάχιστος θόρυβος ήκούετο. Πόσον εύγνό- 
μωνες ύπήοξαμεν πρός τόν ύπεράνω ήμών 
φύλακα, δστις διέσωσε τόν Βίλδ. Όποίας 
φοβερός ουνεπείας ήθελε μας' φέρ.ι ή α
πώλεια τού έλκύθρου ! 'Αποστερούμενοι 
τών δύο σάκκων τοϋ ύπνου, οϋς έφερεν, 
ού μόνον βήμα πρός τά πρόσω θά ήτο α
δύνατον νά χωρήσωμεν, άλλά καί κατά 
πάσαν πιθανότητα, ούοέ εις τόν χειμερι
νόν σταθμόν θα ήδυνάμεθα νά συγκεντρω- 
Οώμεν. Λίαν ευτυχώς τό δυστύχημα τού
το δέν έλαττώνει τά μέσα τής έλξεως τών 
έλκύθρων μας. καθότι ό πόνεϋ καί άν δέν 
άπώλλετο, δέν θά Αδύνατο πλέον νά όδιι- 
γηθή άπωτέρω καί θά έσφάζετο αύτήν έ

κείνην τήν νύκτα. Ώστε ή μόνη άπώλεια, 
ήν τό κρέας του, πολύτιμος όντως τροφή. 
Τούλάχιστον τό ύπόλοιπον τοϋ μαύς Get 
τό έτρώγομεν ήμεϊς αντί τοϋ πόνεϋ.

» Άφοΰ λοιπόν άπεσύραμεν τό δλκυθρον, 
έξηκολουθήσαμεν τήν πορείαν. “ΙΙδη ένα- 
πόκειτο είς τούς τέσσσρες ήμάς νά σύραι 
μεν βάρος 450 κοίλων.

»Εϊς τό μέρος δ' ένθα κατά τήν νύκτα 
έκείνην έσταθμεύσαμεν, ό πάγος ήτο παν
τού διερρηγμένος. Δοκιμάζοντες διά τών 
πελέκεων εύρίσκομεν πανταχού έπιπόλαια 
έκ χιόνος γεφύρια, δι’ ών έκαλύπτοντο ύ 
πούλως άβυσσοι. θά ήτο τρέλλα νά δια- 
νυκτερεύσωμεν έκεΐ, διότι κατά τόν ύπνον 
μας Οά εϊμεθα έκτεθειμένοι νά ν.αταποθώ- 
υεν. Κατά συνέπειαν άπεφασίσθη νά κα- 
τασκηνώσωμεν 400 μέτρα όπισθεν. Πόσον 
δυσάρεστον ήτο νά έπιστρέφωμεν έπί τών 
καταλειφθέντων ιχνών μας καί μεθ* όπό- 
σων κινδύνων καί κόπων!

»'.) Δεκέμβριο υ· — Ίδού καί πάλιν με
γαλοπρεπής ήμερα. Καί ήτο τούτο μέγα 
ευτύχημα, διότι τό έδαφος έπί πλέον κιν
δυνώδες κατέστη.

»’Αναχωρούμεν τήν 7 ώρα,45' τής πρωί
ας έπί τοϋ κυανού πάγου. Νέος δαίδαλος 
κεκαλυμμένων ρηγμάτων ένωπιόν μας- Έ- 
πιπόλαιον έδαφος υποχωρεί ύπό τούς πό- 
δας τοϋ Μάρσαλ καί ό φίλος μας έξαφανί- 
ζεται. Χάρις δμως είς τήν σαγήν σώζεται 
καί ούτος. Στιγμάς τινες κατόπιν πίπτει ό 
"Αδαμς. Μετ’ ολίγον έρχεται καί ή σειρά 
μου. Έκεϊθεν ή Θέσις μας καθίσταται κρι- 
σιμωτέρσ. Τά ελκυθρα όλισθαίνουσι καί 
έν τή πορεία των συναντώντα τά έξέχοντα 
χείλη τών ρηγμάτων προσκρούουσι διηνε- 
κώς· Ώς έκ τούτου τό έμπρόσθιον μέρος 
τού έί.κύθρου, δπερ εΐχεν ήδη ύποστή τό 
δυστύχημα μετά τοϋ πόνεϋ, θραύεται· Ύπό 
τοιαύτην κατάστασιν ήτο αδύνατον vet σύ- 
ρωμεν όμού καί τά δύο ελκυθρα. Προσδε 
νόμενοι λοιπόν καί υΐ τέσσαοες είς τό αύτό 
ελκυθρον, τό έφέρομεν εκατοντάδα περίπου 
μέτρα πρός τά πρόσω καί είτα έπανειοχό- 
μεθα νά ζητήσωμεν τό δεύτερον- Μόλις δέ 
τής line παρελθούσης ώρας, δ πάγος κα
τέστη στερεότερος, δ*ε καί ήδυνήθημεν νά 
σύρωμεν ταύτοχρόνως όμφότερα τά έλ- 
κυθρα.

»Τήν I 1 ώρ. 45 ε’στάθημεν διά νά λά· 
βωυεν τό μεσημβρινόν ύφος. ’Αποτέλεσμα: 
S 1° 2, Ν πλάτονς.Ήτο δέ λίαν ένθαρρυν- 
τικόν, όταν άναλογισθή τις. οτι κατά τάς 
δύο ταύτας τελευταίας ήμέρας άκαταπαύ- 
στως άνερριχώμεθα κλντεϊς, σύροντες έ
καστος βάρος 72 κοίλων.

» Τήν 6 ώραν στρατοπεδεύομεν είς ύφος 

9008 μέτρων. Τήν εσπέραν ταύτην νέφη 
λευκά καλύπτουσι τήν θέαν τοΰ Νότου. 
Άπόστασις διανυθεΐοα τήν ήμέραν ταύ
την 18 χιλιομ. 9.

»Ήδη αί συνομιλίαι μας γίνονται σχε
δόν πάντοτε πέριξ τού κλιβάνου καί έπί 
τών πι· ακίων μας, έφ’ ών μετά πόθου έρ· 
ριπτόμεθα. Κατά τά γεύματα τρώγομεν τά 
έδεσμα τα μέ πολύ μεγαλειτέραν ταχύτητα 
παρ’ δσην ήθέλομεν. ’Ανυπόμονοι δέ πε- 
ριμένομεν τήν ημέραν τών Χριστουγέν
νων. Εϊχομιν άπόφασιν κατ’αύτήν νάεύω- 
χήσωμεν έν εύθυμία δπως δήποτε·

»17 Δεκεμβρίου.—’Αναχώρησις τήν 
7.20' ώραν τής πρωίας. Μέχρι τής 1 μ. μ 
εϊχομεν διατρέξει <! χιλιομ. 4 έπί πλέον. 
Άπό τής στιγμής τής έκκινήοεως μέχρι 
τής (> ιορ. 40' τής έσπέρας κατεπονήθημεν 
άνευ άλλης τίνος άναπαύσεως, έκτός μιας 
ώρας διά τό γεύμα. Ούτω διηνύσαμεν 1'.) 
χιλιομ. 2 έν δυσίν ώραις Τό μικρόν τής 
διανυθείσης άποστάσεως δικαιολογείται έκ 
τής άθλιας καταστάσεως τοΰ έδάφους. Έκ
τος τούτου άνεμος ισχυρότατος ήμπόδιζε 
τάς κινήσεις μας.

Άνθρακες! Ό Βίλδ, δστις μετά τό 
γεϋμα άνήλθεν έπί τών γειτονικών λόφων, 
φέρει τήν εύχάριστον είδησιν, δτι τό όρο- 
πέοιόν ήτο καταφανές. Τήν έπιούσαν τέλος 
μάς φέρει τό αποτέλεσμα τών κόπων του.

Κατά τάς αναβάσεις του συνέλεξε πλεϊ- 
στα δείγματα γεωλογικά μεγίστης σπου- 
οαιότητος. Έξ αύτών πολλά όμοιάζουσι 
παραδόξως πρός άνθρακας. Ό Βίλδ ύπε- 
λόγισεν έξ στρώματα τής μελαίνης ταύτης 
ύλης. Δυστυχώς ό καιρός δέν εΐνε κατάλ
ληλος διά γεωλογικός σπουδάς. Πρέπει τό 
ταχύτερον νά όδεύσωμεν πρός Νότον Έν 
τή έπανόδω μας θέλομεν προσπαθήσει νά 
άφιερώσωμεν ώρας τινας πρός έξέτασιν τοϋ 
ένδιαφέροντος τούτου μέρους καί λάβωμεν 
δείγματα. Κατά τόν καθηγητήν Δαβίδ, 
πρός ον ύπέβαλα τεμάχιά τινα άμα τή έ
πανόδω είς τό πλοϊον, ήσαν άνθρακες.

Τήν εσπέραν ταύτην πνέει άνεμος. Ού- 
ρανός διαυγής. Ύφος 1,830 μ. Πάντοτε ή 
έξαντλητική ρυμούλνησις.

18 Δεκεμβρίου . . . Έπί τέλους εΰ- 
ρισκόμεθα έπί τού Οροπεδίου.

Πανταχού ρήγματα. Ό ’Άδαμς καί έγώ 
είχομεν τήν κακήν τύχην νά πέσωμεν. 
Καθ’ <"ιν χρόνον είς τόν κλίβανον ετοιμά
ζεται τό γεύμα, συλλέγω έπί τής όχθης 
δείγματα πετρωμάτων διαφόρων τών χθές 
συλλεγέντων. Έν τή περιοχή ταύτη τά όρη 
έχουσιν δλως άλλοίαν δφιν τών χαμηλό 
τερον εύρισκομένων.

Διά νά έχωμεν τροφός έπί περισσότερον

Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΑΙιΛΕΤΟ,Ί 
ιιετά τον μιν.ροΰ νίον του. 

χχτά φωτογραφίαν λ.ηφΟϊΐσαν μετά την οπάνοδον 
εχ τοΰ Ν. Πόλου

χρόνον έλαττοϋμεν τάς μερίδας. Κατά συ 
νέπειαν ή πείνα αύξάνει καί τάς νύκτας 
όνειρευόμεθα άφθονους τροφός. Έκάστην 
ήμέραν έξοικονομούμεν δύο δίπυρα κατ’ 
άτομον, πέμικαν καί σάκχαριν. Άντ’ αΰ- 
τών τρώγομεν τό άπομεϊναν μαίς τών ίπ
πων, μουχευθέν έν ύδατι.

ΧΕΟΠΟΑΑΟΣ II

Ό αποόανών 
Βασιλεύς τοϋΒελ- 
γίου, λόγω τών 
πολλών ακολα
σιών του κα'ι της 
σκανδαλώδους δι
αγωγής, ΐδίμ της 
βυγατρός τουΛου- 
ίζης, πρώην συ
ζύγου τοΰ διαδό
χου της Σαςωνίας 
έγένετο ήδη άντι- 
χείμενον δημοσι · 
«γραφικών ανα
γνωσμάτων. Ίδίχ 
ό γάμος του μετά 
της Βαρώνης-δέ- 
Βωγχάν, ής οΐ α
δελφοί ζώσιν έντελώς ώς λχχχ.οπώλχι έςήγειρχν τον βελ
γικόν λχόν‘0 νέος Βασιλεύς Αλβέρτος εινε χχρχχτηρος 
χαλλίστου κχΐ έντελώς χνομοίου τοϋ προκατόχου του.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΕΣΚΩΒ

ΤΟ HEPIM0N TON ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ
Ό πατήρ της νύμφης, δέν Ανέφερε τίποτε 

περί προικός, Αλλ’ Αντ* αύτής, προσέφερεν είς 
τήν θυγατέρα του δώρον δυσοίωνου, τδ όποιον 
ώς έμαθον κατόπιν μετεβλήθη όλως διόλου.

Μετά τδ γεύμα, ένώπιόν δέων τών κεκλημέ- 
νων, περιέβαλε τδν λαιμόν της μέ πλουσιώτα- 
τον έκ μαργαριτών περιδέραιον. 'Ημείς οΐ άν- 
δρες έθαμβώθημεν και έοκέι/θημεν : Ιδού τδ 
καλλίτερον είνε πόσον νά κοστίζη αρά γε τδ 
περιδέραιου αύτό.

Θά προήρχειο, άνευ Αμφιβολίας, έκ τής 
παλαιάς^έκείνηςΖ έποχής, κατά τήν όποιαν οί 
Αριστοκράται, ’ έχοντες κατεπείγουσαν Ανάγκην 
χρημάτων δέν έστελλον τα πράγματά των είς 
τά ενεχυροδανειστήρια, Αλλ' Απηυθύνοντο είς 
τοκογλύφους, ώς ό πατήρ τής Μάσιγκας.

Τδ περιδέραιον τοΰτο, παλαιού βυθμοΰ, Απε- 
τελεΐτο εκ μαργαριτών εκτάκτου λαμπρότητας, 
οΐτινες έμεγεθύνοντο βαθμηδόν μέχρι τοΰ μέ
σου, οπού εύρίσκοντο τρεις ύπευμεγέθιις μελά
νες μαργαρΐται έκθαμβωτικοΰ μεγέθους και 
λάμψεως.

Τδ λαμπρόν τοΰτο δωρον έξεμηδένιζεν, ένεκα 
τής πολυτελείας τον, πάντα τά δώρα τοΰ Αδελ
φού μου.

Ό πατήρ δΐδων αύτό εις τήν θυγατέρα του. 
είπε πρδς αύτήν. « 15ού, κόρη μου, τδ δώρον 
μου. Οί μαργαρΐται αύτοί δέν μεταβάλλονται 
ποτέ, καί δέν Αά κλαπώσι ποτέ. Έάν κατά τύ
χην συμβή τούτο,δ κλέπτης δέν Αά δυνηΑή νά 
χαρή. Είνε Αντικείμενον τδ όποιον Αά δυνηθής 
νά διαφύλαξης καθ' δλον σου τδν βίον».

Άλλ’ al γυναίκες όλως διόλου διαφορετικά 
υπεδέχΑηοιιν τδ δώρον. Ή Μάοιγκα ήρχισε νά 
κλαίη, ή δέ σύζυγός μου μή δυναμένη νά κρα- 
νηΑή έλαβε κατά μέρος τδν Νικόλαον Ίβάνο 
βιις κα'ι έμέμφθη αύτόν είποΰσα ότι δέν έπρεπε 
νά προσφέρη είς τήν θυγατέρα του μαργαρίτας, 
σύμβολον δακρύων. Ουτος ήνέχθη τήν έπίπλη 
ξιν ταύτην μετ' Αγαθότηιος, ένεκα τής συγγέ
νειας, Αλλ’ Απηλλάγη δΓ ένΰς Αστιΐσμοΰ. aji’ao 
είπε, είνε μία Ανόητος πρόληψις κοι έάν τις 
μοί έχάριζε τούς μαργαρίτας, τους όποιους ή 
πριγκήπισσα Γ’ιουοούπωφ ήγόρασεν Από τδν 
Γκοργκουμπαύς, θά τούς έδεχόμην άνευ δι
σταγμού. Καί έγώ επίσης, κυρίαι μου, ίγνώ- 
ρισα είς τδν καιρόν μου όλας αύτας τάς λεπτο- 
λογίας, καί ήξεύρω τί πρέπει νά Αποφεύγωμεν 
ώς π. χ. δέν πρέπει νά δίδωιιεν είς μίαν νεά 
νιδα κυάνους, διότι κατά τους Πέρσσς, κατα ■ 
σκευάζονται έκ τών δοτών Ανθρώπων, οΐ ό
ποιοι ΑπέΑανον έξ έρωτος καί είς τάς έγγά 

μους πρέπει νά προοέχωμεν, όπως μή προσ- 
φέρωμεν Αμέθυστους επί τών όποιων είνε χα
ραγμένα «βέλη έρωτος» αν καί έχω προσφέρει 
πολλούς είς κυρίας, αί όποΐαι τούς έδέχΑησαν 
άνευ δισταγμού.

Ή σύζυγός μου έμειδίασε, εκείνος δέ έξη 
κολούθησε.

«Θά προσπαΑήσα> νά προσφέρω καί ειςΰμάς. 
"Οσον Αφορά τούς μαργαρίτας έχομεν διάφορα 
είδη τοιούτων όλοι δέν συμβολίζουν δάκρυα 
Οΐ μαργαρΐται τής Περσίας, οί όποιοι ενρί- 
οκονται έντδς τής Έρυθράς Θαλάσσης κα'ι οΐ 
τών γλυκέων ύδάτων. Οΐ τελευταίοι ούτοι δέν 
φέρουσι έπί παραδείγματι δυστυχίαν. Ή αϊ- 
οθηματική Μαρία Στούαρτ μόνον τοιούτου εί
δους μαργαρίτας είχε και τους ήλίευεν έκ τών 
ποτάμιον τής Σκωτίας.Άλλά δέν τής έφεραν εν ■ 
τυχίαν. Γνωρίζω τί πρέπει κανείς νά προσφέρη.

Είνε δώρον τδ όποιον έκαμα είς όλας τάς 
θυγατέρας μου καί τδ όποιον σας έξέπληξε 
τύσον. Διά τούτο δέν Αά δώσω «βέλη έρωτος» 
Αλλά τδν γαλήνιοι· «λίθον τής σελήνης». Σύ 
δέ κόρη μου μή κλαίης πλέον καί προσπάθη
σαν νά Αφήσης αύτήν τήν ποόληψιν εϊνε Ανόη
τος. Τήν έπομένην τοϋ γάμου σου, Αά σοΰ 
φανερώσω τδ μυστικόν τών μαργαριτών αυ
τών και Αά Ιδης, ότι δέν υπάρχει κανείς λόγος 
νά φοβήσαι τάς Ανοήτοι ς αύτός προλήψεις».— 
Καί αί δύο καθησύχασαν.

Ό Αδελφός μου ένυμφενθη τήν Μάοιγκαν 
μετά τά Θεοφάνεια, τήν δ' έπομένην, ή σύζυ
γός μου καί έγώ, ιιετέβημεν πρδς έπίσκεψιν 
τών νεονύμφων.

V.

Μόλις εϊχον έγ.-ρθή καί εύρίσκοιτο Λμφό- 
τεροι εις μίαν ιδιαζόντως ενθνμυν πνευματι
κήν διάΑεσιν. Ό Αδελφός μου ήλθεν δ Ιδιος 
νά μας Ανοιξη τήν Αύραν το~· διαμερίσματος τδ 
όποιον είχε κρατήσει είς τδ ξενοδοχείου διά 
τήν ημέραν τών γάμων του. ΙΙλϋε πρδς ήμάς 
μειδιώ»· καί μέ τδ πρόσωπον Ακτινοβολούν.

Τούτο μοί. υπενθύμισε παλαιόν μυθιστό
ρημα, έν τώ όποίφ ό γαμβρός παρεφρόνησεν 
έκ τής ευτυχίας Τό ειπον είς τόν Αδελφόν μου, 
οστις μου Απήντησεν :«Έπίοτευες, ότι Αά μοί 
συνέβαινε τοιοΰτον Απροσδόκητο)·! II ουζυ 
γική μου ζωή ήτις αρχίζει σήμερον, μοΰ έφερε 
όχι μόνον δλην τήν ευτυχίαν τήν όποίαν Λνέ- 
μενον έκ τής προσφιλούς συζύγου μοι·, Αλλά 
ακόμη μίαν Απροσδόκητοι· έκπληξιν έκ μέρους 
τοΰ πενΑεροΰ μου».

— Τί σοΰ συνέβη λοιπόν !
— ΕίσέλΑετε. Αέι σας διηγηΑώ.
'II οι'ίυρός μου, μοί έψιΑύρισε : «Χωρίς 

άλλο <5 παληόγερος τούς ήπάτησεί).
— ζΐΰτο δέν Αποβλέπει έμέ, άπήντησα.

ΕΙσήλΑομεν. Ό Αδελφός μου μοί έτεινε έπι- 
οτολικδν δελτάριον, τδ όποιον είχε λάβει μέ τδ 
πρώτον ταχυδρομεΐον καί άνεγνώσαμεν τδ Ακό
λουθον : «Μή Αεωρήσης τούς μαργαρίτας ώς 
κακόν οιωνόν, διότι εϊνε ψευδείς».

Ήσύζυγόςμου ίρρίφΑη έπί τίνος καθίσματος.
— ΎΑ ! τόν πανοΰργον, Ανέκραξεν.
Άλλ’ ό αδελφός μου μας έδειξε διά κ·.νή- 

σεως τής κεφαλής τδ δωμάτιόν, όπου ή Μά- 
σιγκα ένεδύετο καί εϊπεν : «Άπατασαι. Όπεν- 
Αερός μου έφέρΑη ίντιμώτατα. "Ελαβαν τήν 
επιστολήν του· τήν ανέγνωοα καί ήρχισα νά 
γελώ···· Τί ίντύπωσιν ήδύνατο νά μοΰ κάμη 
αύτό', τΐέΐ' έζήτησα προίκα, Αλλά σύζυγον, έπο- 
μένως καθόλου δέν ίλυπήθην, Sv οί μαργαρΐται 
έτυχον νά εϊνε ψευδείς. 'Εάν τδ περιδέραιον 
Αξίζει 300 ρούβλια Αντί 30,000, μοΰ εϊνε 
όλως διόλου Αδιάφοροι·. Αρκεί ή σύζυγός μου 
νά εϊνε ευτυχής. .. Έν μόνον πράγμα μέ Απη- 
σχόλει, πώς νά τδ είπώ εις τήν Μάοιγκαν. 
Έσυλλογιζόμην τδ πράγμα, έχων τδ πρόσω
πον έστρομμένον πρδς τδ παράθυρον χωρίς 
νά Αντιληφϋώ, ότι ή Αύρα είχε μείνη Ανοικτή. 
Στραφείς μετά τινας στιγμάς, εϊόον όπισθεν 
τδν πενθερόν μου, κρατούντα κάτι εντός τοΰ 
μανδυλίου του.

— Καλημέρα, γαμβρέ μου, εϊπεν.
Έπροχώρησα καί ίναγκαλιζόμενος αύτόν, 

τώ λέγω:
— Πολύ παράξενοι ' ήμεΐς ήτοιμαζόμεθα νά 

έλθωμεν είς σάς, άλλά τδ νά έλθητε σείς, αν 
κα! παρά τά έθιμα, δεικνύει καλωαύνην καί 
ευγένειαν έκ μέρους σας.

— 'Έλα, δς Αφήοωμεν τάς φιλοφρήσεις. δέν 
εΐμεθα ξένοι. Έρχομαι Από τήν έκκλησίαν, 
όπου προοηυχήϋην καί διά σάς καί σάς φέρω 
Αντϊδωρον.

Πάλιν ένηγκολίοθην αυτόν.
— Έλαβες τήν επιστολήν μου, ήρεότησε ;
— Βεβαίως, εϊπον καί ήρχισα νά γελώ.
— Αιατί γελάς ; είπε.
— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω; ήτο πολύ...
— Άστεΐον :
— Βεβαίως-
— Μοΰ δίδεις σέ παρακαλώ τούς μαργαρίτας', 
Το περιδέραιον εύρίσκετο έντδς τής θήκης 

του έπί τίνος τραπέζης, τοΰ τδ έδαικα.
— "Εχεις μεγεθυντικόν φακόν ;
— Έχι.
— Δέν πειράζει, εγώ έχω' φέρω πάντοτε 

μαζί μου ένα τοιοΰτον έκ παλαιάς συνήθειας. 
Λάβε τόν κόπον νά πααατηρήσης τήν πόρπην.

—■ Διατί αύτό ;
— Τί σέ μέλλει, κύτταξε. Αά νομίζης βε

βαίως, ότι σέ ήπάτησα-
— Δέν τό πιστεύω.
— Καλά λοιπόν κύτταξε, κύτταξε.
"Ελαβον τόν φακόν καί παρετήρησα έπί

τής πόρπης, είς τδ Αφανέστεροι· μέρος, ήτον 
έγκεχαραγμένη ή λέξις: Bourguignon.

— Έπείσθης τώρ··, ότι ο'Γμαργαρΐται αύτοί 
εϊνε ψευδείς, είπε ;

— Τδ βλέπω.
— Καί τί Αά μοΰ είπης τώρα ;
— Θ.'ι σάς εΐπο) αυτό τό όποιον έλεγον πρό 

τίνος, ότι αύτό δέν μέ ενδιαφέρει καθόλου, καί
δέν θά σάς κάμω είμή μίαν μόνον παράκλησιν. 

— Ομίλει, όμίλει.
— Επιτρέψατε νά μή είπα) τίποτε έξ αύ

τών είς τήν Μάοιγκαν.
— Διατί:
— Διότι.....
— ll0,,f ποια εϊνε ή σκέψις σου. 

Δέν θέλεις νά τήν λυπήσης ;
— "Οχι, ή αϊτία εϊνε....
— "Αλλο τι;
— Λοιπόν, διότι δέν έπιθυμώ νά γεννηϋή 

έν τή καρδίρ. της κακόν αίσθημα πρός τόν πα
τέρα της.

— Πρός τόν πατέρα της ;
— Ναί.
— Τώρα πλέον Απεχιορίοθη Από τδν πα

τέρα της καί εκείνο τό όποιον τήν ενδιαφέρει 
περισσότερον εϊνε ό σύζυγός της.

— Καθόλου, εϊπον, ή καρδία δέν εϊνε παν
δοχείο)·. Καθείς εύρΐσκεΓτήν θέσιν του, καί ή 
συζυγική πίσιις δέν πρέπει νά ποραγκωνίζη 
τήν ύϊκήν στοργήν. Έξ άλλου ό σύζυγος, δ ό
ποιος επιθυμεί νά εϊνε ευτυχής, πρέπει νά εκ
τιμά τήν σύζυγόν του. Καί πρδς τον σκοπόν 
αύτόν πρέπει νά προσπαθή όπως διατηρή τήν 
αγάπην καί τό σέβας αύιής πρδς τούς γο
νείς της.

— 'Οποία λογική !
Είπε καί έμεινε σιωπηλός, τυμπανίζων διά 

τών δακτύλων του έπί τίνος καθίσματος' μετά 
τινας στιγμάς ήγέρθη λίγων :

— Εδημιούργησα, Αγαπηιέ μου γαμβρέ, 
τήν σημερινήν μου θέσιν διά διαφόρων τρό
πων. Οΐ τρόποι ούτοι, καί Από Απύψεως ΰψη- 
λοτέρας, κάθε άλλο ήσαν ή Αξιέπαινοι, Αλλά 
σύμφωνοι μέ τήν έποχήν μου, καί έπειτα δέν 
ήδυνάμην νά πλουτίσο) Αλλέως. Δέν έχω πολ
λή)· εμπιστοσύνην είς τήν Ανθρωπότητα. Ό 
έρως, κατά τήν γνώμην μου, δέν ΰπήρξεν άλλο 
τι παρά μία ύπόκρισις, καί έπείσθην, ότι σή
μερον όλοι ζητούν τδ χρήμα. Δέν έδωκα τί
ποτε είς τούς γαμβρούς μου, καί’ εκείνο τδ 
όποιον Ανέμενον, έπρργματοποιήθη. Έθύμω- 
οαν μέ έμέ καί Απηγόρευσαν είς τάς συζύγους 
των νά μέ επισκέπτονται. Δέν ειξεύρω αν έγώ 
ή έκεΤνοε έφέρθησαν εύγενέστερον'. Έγώ μέν 
δεν τοΐς δίδω χρήματα, έκεϊνοι δέ συντελούν 
είς τήν δυστυχίαν Αγαθών και εύαισθήτων καρ
διών. Καί αύτοί μέν δέν Αά πάρουν προίκα, 
ένώ είς σέ θά δώσω. Ναί, Αά^σοΰ δώσυ', καί 
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μάλιστα αυτήν τήν στιγμήν! ’Ιδού, κύτταξε.
Ό Αδελφός μου μοί έδειξε τρία τραπεζο

γραμμάτια ίκ πιντήκοντα χιλιάδων ρουβλίων 
έκαστον.

— ’Αδύνατον, είπον, δλον αύτδ τδ χρήμα 
Ανήκει είς τήν σύζυγόν οου ;

— "Οχι, Απήντησεν δ Αδελφός μου, έδωκεν
εις τήν Μάοιγκαν πεντήκοντα χιλιάδας δούβλια, 
καί εγώ τοϋ είπον. «Είξεύρεις, Νικόλαε Ίβά- 
νοβιτς, δτι αύτδ εινε πολύ λεπτδν ζήτημα.......

ΊΙ Μάοιγκα θά έχη τύψεις συνειδότος δεχο- 
μένη προίκα, τήν όποιαν αί Αδελφαί της δέν 
έλαβον . Τοΰτο θά προκαλέση χωρίς Αλλο φθό
νον μεταξύ των. Όχι κρατήσατε τά χρήματα 
καί... Αργόιερον, έάν κατ’ εύτυχίαν συμφιλιω- 
θήτε μετά τών θυρατέρων σας, τότε θά δώσητε 
και είς τάς τρεϊς τδ Αναλογούν μερίδιον και 
τοιουτοτρόπως δλοι θά εϊνε εύχαριστημένοι·... 
Δίν πρέπει νά είμεθα οί μόνοι προνομιούχοι».

Ήγέρ&η εκ νέου, πιριεπάτηοε καιά μήκος 
και πλάτος τής αιθούσης, καί προχωρών πρδς 
τήν 'θύραν τής αιθούσης τοϋ ύπνου, έκραξε 
α Μάοιγκα·».

ΊΙ Μάοιγκα είσήλθε φέρουσα κοιτωνίτην.
— Σέ συγχαίρω, τής είπε.
’Εκείνη ήσπάσθη τήν χεϊρά του.
— ’Επιθυμείς λοιπόν νά είσαι ευτυχής;
— Βεβαίως τδ επιθυμώ,μπαμπα καί... έλ 

πίζω,δτι θά είμαι.
— Καλά... έξέλεξες καλόν σύζυγον κόρη μου.
— Δέν τδν εξέλεξα, πάτερ μου, ό Θεός μοΰ 

τδν έδωκε!
— Καλά, καλά, δ Θεός έδωκε, έγώ δέ θά 

προσθέσω. Θέλω νά προσθέσω τήν εύτυχίαν 
’Ιδού, τρία τραπεζογραμμάτια δμοια' έν διά 
σέ καί τά αλλα δύο διά τάς Αδελφός σου. Δώσε 
τα σύ ή ιδία, λέγουοα, δτι ού τοϊς δίδεις αύτό 
τδ δώρον.

— Μπαμπά!
ΊΙ Μάοιγκα έρρίφθη είς τδν τράχηλόν του. 

έπειτα, αίφνιδίως έρρίφθη κατά γής χαί κλαί - 
ουοα έκ χαράς ένηγκαλίσθη τά γόνατα τοΰ 
πατρός της, δστις έπίσης έκλαιε.

— Έγέρθητι, είπεν, είσαι πλέον ιιπριγκή- 
πίσσα» δπως λέγει ό λαός· δέν πρέπει νά προσ- 
κλίνης ενώπιον μου.

— Άλλ. ’ είμαι τόσον εύτυχής...... διά τάς
Αδελφός μου.

— "Ε! τόσον τδ καλλίτερον. . κοί έγώ έπί
σης είμαι τόσον ευτυχής ' Βλέπεις, τώρα δέν 
έχεις τίποτε νά φοβήοαι έκ τών μαργαριτών. 
’ΙΙλίία νά σοϋ φανερώσω έν μυστικόν. Οί μαρ- 
γαρΐται τούς όποιους σοί έδωκα είνε ψευδείς. 
Πρδ πσλλοΰ καιρού επιστήθιος φίλος τούς 
έχρησιμοποίηοεν δπως μέ Λπατήση καί δέν ήτο 
απλούς θνητός, διότι κατήγετο Απ' ευθείας έκ 
τών Ροΰρικ καί τών Γκεντιμίνοβιτς. "Οσον 
Αφορά σέ, Απέκτησες σύζυγον ειλικρινή και 

άδολον. Νά τόν άπατήαη τις θά ήτο έγκλημα, 
ή καρδία δέν Αντέχει.

— ΊΙ διήγησίς μου έτελείωσεν, είπεν ό διη
γούμενος, καί πιστεύω δτι δέν Απατώμαι φρο- 
νών,οτι παρά τήν πηγήν και τήν αύθεντικότητά 
της Ανταποκρίτεται τελείως πρδς τδ πρόγραμμα 
καί τδν έκ παραδόσεως τύπον τών διηγημάτων 
τών Χριστουγέννων.

Κοίτη Παπα Κωνσταντίνον.

Η ΕΥΤΥΧΙΑ

Ή εύτυχίκ δίδει φίλους, ή δυστυχία 
όμως μάς άφαιρεϊ αύτούς.

Ό ζητών εύτυχίαν, δέν γνωρίζει τί ζητεί, 
διότι ούδέποτε είχεν αύτήν.

Τής δυστυχίας τήν κατοικίαν γνωρίζομεν νά 
ευρωμεν, τής ευτυχίας όμως δχι.

Ή δυστυχία είναι ορατή, ή εύτυχίκ είναι 
άόρατος.

Προσδοκάν καί δνειροπολεϊν είναι άνκζήτη- 
σις προσδοκωμένης μέν, άλλ’ έσαει κκθυστε- 
ρούσης εύτυχίας.

Ό μοιρολάτρης είναι εύτυχέστερος τοϋ κα- 
ραδοκοΰντος.

Ή ευτυχία είναι ό σκοπός τοΰ βίου, οστις 
Οάττον ή βραδιον τερματίζεται ύπό τής δυ
στυχίας.

Δυσπιστεϊτε εΐς έκεΐνον, δστις σάς προτείνει 
νά σάς κάμγ, εύτυχή.

Ή εύτυχίκ δέν είναι προσόν τοϋ παρόντος 
βίου.

ΊΙ εύτυχίκ δέν είναι ούτε σκιά, ώς διατεί
νονται τινές, διότι έπί τέλους θ ’ κνεκάλυπτέ 
τις τόν τρόπον νά τήν συλλάβγ.

Τήν εύτυχίαν θά ευρωμεν ίσως μετά θάνατον.

Διατί τήν λύπην άκολουθ-ϊ ή χαρά και τήν 
χαράν ή δυστυχία ;

’Ακριβώς διά νά δυνηθώμεν νά έννοήσωμεν 
τί έστι εύτυχίκ καί οτε αυτή έγκειται έν τή 
δικρκείκ.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Δικαστής έξετάζων λωποδύτην.
— Άπό τί έργασίαν ζής ;
Ό λωποδύτης μετά μικράν σκέψιν:
— Άπό τήν εργασίαν τών χειρών μου, κύ 

ριε δικαστά.
— Δηλαδή, ποιαν έργασίαν ;
— Νά, δπως σείς κ. δικαστά, βάζω τά χέ

ρια στής τσέπαις.

Έκ μιάς τυχαίας συναντήσεως.
— Είσθε, νομίζω, δεσποινίς, τηλεφωνή

τρια ; άν δέν έχω λάθος
— "Οχι, κύριε, έχετε λάθος.
— Τότε είσθε διδασκάλισσα.
— Πάλιν έχετε λάθος.
— Μά τότε παιδαγωγός, ράπτρια...
— Πάλιν Απατάσθε, σάν είπον, κύριε.
— Τότε τί άλλο ελεύθερον επάγγελμα έχετε;
— Τώρα τδ ηύρατε, είμαι έλευθεύρα !

— Γαμβρέ μου, έχω παράπονα μαζύ σου.
— Παράπονα μαζύ μου καί γιατί, κυρά 

πενθεοά μου ;
— Νά, ποτέ σου δέν μοϋ είπες κάτι τι, 

ένα καλό λόγο.
— Μά πώς νά σοϋ τδν πώ, δπου δέν μοϋ 

δίδεις ποτέ τόν καιρό», παρά δ/.ο δημηγορείς, 
φωνάζεις, συμβουλεύεις καί μαλόνεις.

— Μά ναί, παιδί μου, διά νά μέ Ακούεις, 
θέλεις νά είμαι ακόμη παιδί, σάν τή γυναίκα 
σου ; καί νά λέγω Ανοησίας ;

Ό σύζυγος. 'Ελένη, διατί σέ κοιτά
ζει αυτός ; ποιος είναι ;

’Π σύζυγος. Ξεύρω ’γώ ; φαίνεται 
θά είδε πώς δέν μέ κυτιάζεις σύ καί μέ κοι
τάζει αύτός.

Ό διδάσκαλος. Δύνασαι νά μοΰ εΐπης, 
Πέτρε, διατί δ κύων καί ή γαλή δέν ομονοούν 
σχεδόν ποτέ ;

*0 μαθητής. Νομίζω, κύριε καθηγητή, 
διότι ή γαλή δέν θέλει ν ’ Ακούη τούς γαυγι- 
σμούς τοΰ σκύλου.

Ό διδάσκαλος. Καί σύ πώς ήννόησες 
τοΰτο ;

Ό μαθητής. Άπό τήν μητέρα μου, ή 
όποια δταν Ακούη τάς ρωνάς τού πατέρα, φεύ
γει.

Είς μαθητής έυωιή τύν καθηγητήν του:
— Ποια είναι τά όρια ένός κράτους ;
— Οί στρατιωτικοί σταθμοί, δπου φυλάσ

σεται ή μεθόριος γραμμή.
— Κι' έν τή θαλάσση ;
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Εδώ δέν καθορίζοι ται, διότι δέν καταπα- 
τεϊται τό δριον τοΰτο.

Καί Αναστενάζων έπιλέγει ό καθηγητής :
— Σύζυγος καί Κράτος είναι εύτυχείς, δταν 

τά σύνορά των δέν καταπατοΰνται.

Ορισμός τής ηλικίας.
Πιιΐς=μειδίαμα.
Εφηβος=τρόφιμος

Νέος= Αετός
Εγγαμος=Αγγαρία

Μεσήλιξ=πραυματίας
Γέρω=χαϊδεμένος 
Πσρήλ.ιξ=έ ρείκι ον.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
• Ιώς καΟαίοονται οί τάπητες.

Έαν μέν πρ-,έρχονται έκ νεροΰ καί κονιορτοΰ 
κτυπησκτε ΐσχυρώς τό μέρος, δπου εύρίσκονται 
αί κηλίδες κκί θά έξ αφανισθώσιν.

Έάν προέρχονται έκ λίπους ή πάχους ή 
ελαίου, έςαλείφονται ευκόλως μέ μεταλλικόν 
απόσταγμα ή μέ βενζίνην.

Αί κηλίδες τής μελάνης άφκιροϋνται μέ τό 
γάλα, έάν μουσχεόσητε διά τούτου ζύτάς κκί 
άφησητε έπί πολλήν ώιαν ν’ άπορροφήση τήν 
μελάνην. Επαναλαμβάνετε έν κνάγκγ. Έάν 
μείνη πάχος, προβαίνετε ώς άνωτέρω.

ΙΙώς «ινακτοίν οί τάπητες τον χοω- 
jin-iduov των.

’Αρκεί πρός τοΰτο νά βουρτσίσετε αύτούς 
καλώς, νά τούς βουτήσητε έντός κάδου πλή
ρους ϋδατος περιέχοντος ολίγον κζλλιον ή δξος. 
Είτα τούς ξεπλύνετε μέ ψυχρόν ύδωρ κκί ακο
λούθως τούς αφίνετενκ στεγνώσουν είς τόν άέρα, 
άλλά χωρίς ήλιον.

ΙΙώς δτατηοοϋνται οί τάπητες.
"Αμα σηκώσητε, τινάζετε καλώς αύτούς 

άφ’ ύψηλοϋ μέρους κζί μετά τκϋτα τούς τυ- 
λίσσετε, θέτοντες έντός ναφθαλίνην ή πέπερι. 
Κατόπιν τούς σκεπάζετε με μεγάλζς συνδόνας 
κζί τούς τοποθετείτε είς στεγνά κζί σκοτεινά 
μέρη-

Εΐνζι αδυναμία ανθρώπινη νά βλέπγ τις τήν 
αθλιότητά του’ άλλ’ είναι αδυναμία έπίσης 
καί νά μη την βλέπγ. Κκί εΐς τήν μίαν κκί 
εΐς τήν άλλην περιστασιν είναι άξιος οίκτου. 
Εί; τήν πρώτην διά τήν διορατικότητα του 
κκί είς τήν δευτέραν διά την τύφλωσίν του
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Μαγική εϊκών. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,

Ποϋ είναι ό καταζητούμενος λαθροθήρας ;

Ν Δ. Κα'ί’ρον. ’Επιστολή καί σύνδρομα! έλήφθη- 
σαν. Εύχαριστοϋμεν έγράψαμεν. — Δ. Ν. Τρϊπολιν. 
Ζητούμενοι ’ίμοι τής «Φύσεως» σας έστάλησαν ταχύ- 
δρουικώς. Άναμένομεν νεωτέραν σας δι’ επίλοιπου πα
ραγγελίαν σας —Κ. Μ. Κ πολ ι ν. “Εχει καλώς.— Π- 
συχεϊτε. Γεάφομεν. — 11. Σ. Κχλκούταν. Ουχί. 
δέν διχίμεΟα πρότασίν σας. διότι είναι έντελώς ασύμ
φορος— Μ.Μ Νέαν Ύόρκην. ! 1 αρακαλοΰμεν α
παντήσατε εΐ; τελευταίαν επιστολήν μας.—Κ. Ο. II ά- 
τρας Συνδρομή σας έλήφθη. Εύ’χαρισσοϋμϊν. Γράφο
μεν — U. Γ· Σμύρνη ν. Σάς έν'γράψαμε ν. Άναμέ- 
νομεν νεωτέραν σας —A. Κ. Κ α λ ά μ κ ς. ’Επιστολή 
έλήφθη. Έχ«ι καλώς. Σα; ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰ- 
μεν — Μ. Ν Σϋρον Τοιαύτην έκπτωσιν δέν είναι 
δυνατόν να δεχθώμεν. Προτιμήσατε ορούς μας.—Σ Δ. 
Π α ρ ι σ ί ο υ ς ’Επιστολή έλήφθη Ευχαρίστως δεχδ- 
μεθα πρότασίν σας.— Γ. Δ. Πύργον. Δέν άπηντή- 
σαμ-ν εγκαίρως, ελλείψει πληροφοριών. — A. Β. Τ ρ ί- 
πολιν. Έλάβομεν. Εύχαριστοϋμεν. — Θ· Κ. Με
λί την.— Άποοοϋμεν π ζυ διά σιωπήν σας. Τί γϊνε- 
σθε; Κ. Λ Παρισίους Πάντοτε θα έκπληττό- 
μεθα δΓ «αγενή προθυμίαν σας ;ΥΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔίΑΓΝΩΣΙΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
(Κάϊρον 1. Γ. Ελς)

49. Αίνιγμα
Θά μ’ εϋρης ’ς -ά πτηνά 
τά γνωστά καί τά κοινά.

Είτε τράχηλον αλλάξω, ε'ίτ- μόνον κεφαλήν, 
κ’ είς τάς δύο περιπτώσεις μεταβάλλομαι εις γήν 

μενών δέ χ“>?<; σττερα.
ε/ω γορω aou νερζ.

150. Διπλή άκροότοιν ίς.

+ ■·■ +

+ ··· +

+ · · ■ +

+ · · · ±
+ · · · +

+ · +
Νά τεθωσιν όριζοντίως;
Α') Μία τών Ώκεανίδων, μήτηρ τής Πασιφάης, Β') 

είς τών Αργοναυτών, γ' θυγάιηρ τοΰ Θεϊαντος, Δ ) 
υιός καί πατήρ πχτριχρχσυ, Ε ) βασιλεύ; τών Ιουδαίων, 
?' ) νύμφη τις ύποχθόνιος, Ζ' νήσος τοΰ Αιγαίου Πέ
λαγους.
οϋτως, ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
άρχή ποταμός τις τής ’Ελλάδος, έν δέ τω τέλει άρχαΐος 

ήρως.
151. Σχιιιιατκίιιός λέξεων.

Διά τών στοιχείων τών λεςεων
λαό; νέος διπλού; ρώμην 

νά σ/ηματισΟώσι τά ονόματα τριών αρχαίων θεών.

52. Φωνήεν τόλιπον.
..γ·μ.·ς .ν ·π·ς τ.· ·σ· ·δ · ·

ί>3. Γοϊόος.

r , Π ε-Εαντων > 1 ου Ν —·
μ

1>4, Λιποόνμάωνον.

■ α · · ι · · η ■ υ η · ω · ■ α · ου · Ό·

Μεγάλην έκδούλευόιν Οέλομεν παρέχει έφε- 
ξίϊς τοΐς ήμετίμοις Ουνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύήτεως παντϊ ρουλομένω τής προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρος του, 
προόάντων και έλαιτωμάτων του, πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
ρόντι και έν τω μέλλοντι, έπί τίϊ ^άάει προσ
φάτου, εί δυνατόν, Φωτογραφίας, άποάτελλο- 
μένης ήμϊν μετά ΰημειώόεως Ακριβούς δπι- 
OUev αύτής τοΰ ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

Πάσα αποστολή φωτογραφίας θέλει rtuvo- 
δεύειΐθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής ύπηοεΰίας.

Έξήγηόις παντός όνείρου δρ. 3.
ΊΙ ΔιενΟννιΙις

ΚΑΑΙΙΝΠ-ΑΙΙΎΠΊΊΑΚήΝ
ΠΡΑΧΤΟΡΕΙΟΝ

'Εγγράφονται έν αύτώ συνάρομηταί είς ε
φημερίδας καί περιοδικά. Ίλσαύτως

Εισπράιιοιτοι αποδείξεις καί λογαριασμοί. 
Άιτοοτελλονται τχγ. δέματα εις Αίγυπτον. 
Πτολοΰνται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικού και έςωτερικοΰ.
Φωτογράφηοις οίουόηποτε αντικείμενου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζΐ'ΓΑογοχγίχι (cliches) και 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκταί καί αντιπροσωπεία;.

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙοίντεζη (Έναντι 
Κήπου ‘Υπουργείου Οικονομικών).


