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ΑΙ ΚΗΛ1ΔΕΣ ΤΟΪ ΗΛΙΟΓ
Εΐς τούς αρχαίους χρόνους ώς καί κατά τόν 

μεσαίωνα έπιστεύετο, ότι ύ Ηλιος ητο σώμα 
συμπαγές καί αδιάφθορου' τό άστρου δ’ αύτό τής 
ημέρας έθεωρείτο και έλατρεύετο ως τό μάλλον 
στερεόν καϊ σταθερόν τών ουράνιον σωμάτων, 
ούδέποτε δέ ΰπετέθη. ότι έν οίονδήποτε υε 
φίδρίον θά έκηλίδου την επιφάνειαν τοϋ φλογε 
ροΰ αύτοΰ δίσκου· "Οτε δέ ό Ιησουίτης Σεβ. Π- 
Scheiner ιΓ Ini/olstasl, έκπλαγεϊς καϊ έυθουσια- 
σθεϊς έπϊ τή ανακαλύψει μερικών σημείων έπϊ 
τοΰ Ηλιου, μετέβη παρά τώ έπαρχιακώ πρω- 
θιερεί ιά τώ άυακοινώση την ανακάλυψαν ταύ- 
τμν. ούτος, ζηλωτής περιπατητικός, άπήξιώ 
σατο υ’ άποδεχθή τοΰτο καϊ τώ έδωκε την ακό
λουθον άπάντησιν : «ΙΙολλάκις άυέγνωσα του 
’Αριστοτέληυ και κατ’ αρχήν καϊ κατά βάθος 
καϊ δύναμαι νά σέ διαβεβαιωσω, ότι δέν εύρον 
ούδαμόσε παρόμοιόν τι. ΩσΤε πήγαίνε τέκ
νου μου, νά ήσυχάσης καϊ έσο βέβαιος, ότι τα 
σημεία αύτά όπου έκλαμβάνεις εΐς τόν Ηλιου 
ώς κηλίδας, είναι ελάττωμα της σκέψεως η 
τών οφθαλμών σου.»

Οί "Ελληνες καϊ οί Λατίνοι εΐς παρωχημέ
νους χρόνους και βραδύτερου οι Σίναι καί οι 
"Αραβες είχον σημείωση άπό καιρού εις καιρού 
έπϊ τοΰ ηλιακοΰ δίσκου μερικά σύσκια μέρη, τα 
όποία κατ’ άρχάς έφαίνοντο καθαρώς- Εκτοτε 
δέ πάντες άπεδέχθησαν τοΰτο, άλλά άπέδωκαν 
τό φαινόμενου εΐς σκοτεινά τινα σώματα διερ- 
χόμενα πρό τοΰ δίσκου τοΰ ήλιου.

Τό δικαίωμα τής προτεραιότητας τής άνακα- 
λύη’εως τών ηλιακών κηλίδοιυ οφείλεται εΐς τόν 
καθηγητήν Φαβρίκιον, υιόν τοΰ Ααυίδ, γεννη 
θέντα τώ 1587 έυ Ϊ'έστερ-Χάβε, οστις άνεκά 
λυψεν αύτάς έν Όστέδ, τή 'J Μαρτίου 1611, 
διά τοΰ άνακαλυφθέντος τηλεσκοπίου έυ Όλάνδα 
ύπό τοΰ οπτικού Ίωάννου Λιπερσχαίη. έκ Μι- 
δελβούργου-

•1‘αίνεται, ότι ό Γαλιλαίος μέχρι τοϋ θέρους 
τοΰ 1610 είχε παρατηρήσ;) τάς κηλίδας ταύ
τας, άλλ’ εις τήν ανακάλυψαν ταύτην δέν είχε 
προσδώση τηυ απαιτουμενην σημασίαν και συ
νεπώς μόλις κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1612 έκοι- 
υοποίησε τάς παρατηρήσεις αύτοΰ. Ένώ τού
ναντίον ό Σχέίυερ τάς είχεν ανακαλύψρ σχεδόν 
ταύτοχρόυως μέ του Φαβρίκιου και είχε προσ 
θέση περϊ αύτών παρατηρήσεις τινάς λίαν πο
λυτίμους καϊ έπισταμένας.

>—-

’Ιδού πώς ό Ύσελόρια, αστρονόμος τοΰ Μιλά- 

υου περιγράφει τόν σχηματισμόν τώυ κηλίδων. 
Κατ’ άρχάς φαίνονται ώς σημεία μελανά, πο
λυάριθμα, μετατοπιζόμενα μετά μεγάλης ταχύ- 
τητος, ειτα δέ άναφαίυουται άνά μία υά τοποθε- 
τώνται έπϊ τής άλλης καί υά γίνεται βαθμηδόν 
εύρυτέρα καϊ υά μεταβάλλεται είς μέγα σκοτει
νότατου άνοιγμα, δίκην πελώριας οπής φαι- 
νομενικώς.

Αί κηλίδες αύται δέυ είναι μελαυαί, άλλ’ 
οΰτω λέγονται φαιυομευικώς, καθ’ όσον είναι 
λαμπερότερα! έκ τοΰ συστάδην καί τών λαμπε
ρότερων ϊδικώυ μας τεχνητών φώτων.

Αί κηλίδες αύται κεντρικώς εϊσϊ κυκλικοί, 
άλλα πέριξ αύτών σχηματίζεται βαθμηδόν διά
στημα ήμίσκιον ή μι κεχρω ματισμένου, οΰτως εΐ- 
πείυ, είδος σκιόφωτος. όπερ γίνεται πάντοτε κα ■ 
νουικώτερου, έφ’ όσον τό κέντρου λαμβάνει κυ
κλικόν σχήμα- Άστε, ώς φανερόν, μία καλώς 
έσχηματισμέυη τοιαυτη κηλίς, άποτελείται έκ 
δύο μερών, ένός κεντρικού, μελανού, καλουμένου 
σ κ ι ά καϊ μιας περιφέρειας ή μ ι φ ώ τ ο υ, 
καλούμενης σ κ ι ό φ ω ς.

’Αλλά άπασαι αύται αί κηλίδες δέυ σχήμα 
τίζουται κατα τόν αύτόν τρόπον, οΰτε ίίπασαι έ
χουσι τό αύτό σχήμα 'Ο σχηματισμός των γε
νικώς δέυ ε’υαι τόσου ήσυχος, άλλά τούυαυτιου 
έπίπλοκος και ταραχώδης καϊ λαμβάνουσι 
σχήματα ποίκιλλα καϊ διάφορα.

11 δεύτερα είκών παρίστησι σπειροειδή κη- 
λίδα , παρατηρηθεϊσαυ ύπό τοΰ κ. II. Σέκκη τήν 
5ην Μα'ίου 1857.

Έυ τώ έσωτερικώ μιας τοιαύτης κηλίδος πα
ρατηρούνται κινήσεις ταχύτατοι κάθετοι καί 
μεταβολαϊ σχήματος τοσοΰτον αϊφνήδιοι, ώστε ό 
οφθαλμός μόλις δύναται νά τά συλλάβη' αί 
μεταβολαϊ δέ αύται συμβαίνουσιυ ευ τώ πηρίνι, 
τώ σκιόφωτι καϊ εΐς τά πέριξ, διότι ή φωτεινή 
αΰτη ύλη έκρύγνηται έκ τών άκρων τού σκιό
φωτος πρός το έσωτερικόν τής κηλίδος καϊ σχη
ματίζει οΰτω ωραία σημεία ζωηρού φωτός παρα 
βαλλόμενα πρός τήν φωτόσφαιραν {1).

Τά σημεία ταΰτα έπίσης άδιακόπως μετα
βάλλονται. ένίοτε δέ διαιρούνται είς τεμάχια, 
άτινα είτα δέυ βραδύνουσι ν’ άπομακρύνωνται τά 
μέν τών δέ καί ν’άποτελώσιν άι εξαρτήτους είτα 
κηλίδας.

’Ενίοτε πάλιν, τούναντίον αϊ κηλίδες τοϋ

(!) Φωτόσφαιρα ή σφαίρα έκ φωτός θεωρεί
ται ΐι φαινομενική περιφέρεια τοϋ Ήλιου,

Αϊ ίπϊ τοΰ Ήλιον διιινόιιεναι κηλίδες

ήλιου φαίνονται διηρημέναι κατά ταινίας ροδι- 
νώς κεχρωματισμέυας, αίτινες ώς εύρέα πέπλα 
έκτείνονται έπϊ μεγάλου μέρους τώυ αύτών κη- 
λίδωυ.

Τά πέπλα δέ ταΰτα σχηματίζουσι σωρούς, 
οϊτινες όμοιάζουσι πρός τά- φλόγας έκείνατ, αι 
τινες φαίνονται πέριξ τοΰ δίσκου τής Σελήνης 
έυ ώρα τώυ ήλιακώυ έκλείψεωυ καϊ αίτινες κα
λούνται έρυθραϊ εκλάμψεις. Έκτος δέ τούτου 
έκδηλοϋνται καϊ άλλαι φωτειυαϊ γραμμαί, ως 
καί πυρρώδεις έκρήξεις.

Αί κηλίδες τοΰ ήλιου εϊσϊ διαφόρων μεγε
θών, μικροιν μέν ορατών μόλις δια τών ισχυρότε
ρων τηλεσκοπίων, μεγαλειτέρωυ δέ ορατών διά γυ
μνού οφθαλμού καϊ τώυ μεγίστων, αίτινες τρις 
ΰπερβαίνουσι καί αύτό τό μέγεθος τής γής. 
Έυ τή ιδιαιτέρα περιγραφή μιας εκάστης τώυ 
μεγάλων τούτων κηλίδων θέλομεν δώσει τήν 
αξίαν τής έκτασεως αύτών.

Αί κηλίδες αύται δέυ εύρίσκονται εΐς οίονδήποτε 
μέρος τής έπιφανείας τοΰ »;λιου, άλλά είσΐ διε
σπαρμένοι έκατέρωθειι τού ηλιακού ισημερι
νού πρός 1‘θρριΐυ καί πρός Νότου, έπι δύο ζω
νών, αϊτιυες καλούνται άπό τής εποχής τού 
Σχέίυερ πραγματικοί ζ ώ υ α ι.

Ό αριθμός τώυ κηλίδων ποικίλλει ούχί μο- 
ι ου έκ τού πλάτους, άλλά ύπόκειυται καϊ εΐς 
περίοδοι· ένδεκα περίπου έτών κατά τήν οποίαν 
άπό έλάχιστου έξικνοΰυται εΐς τό μέγιστοι· αύτών 
μέγεθος, ϊνα κατόπιν καϊ πάλιν έλαττωθή Η 
περιοδία αΰτη τώυ ήλιακώυ κηλίδων έφερευ εΐς 
θέσιν τούς άστρουόμους τής Ύφηλίου νά αριθ 
μήσωσιν αύτάς και κατιϊ μεν τό μεγίστου αυ
τιού μέγεθος κατα τό 1663 ήριθμήθησαν 1464 
κηλίδες, κατιϊ δέ το έλάχιστου αΰτώυ μέγεθος 
ήριθμήθησαν κατα το 188'4. 78 κηλίδες.

ΧΙερικοι διάσημοι άστρονόμοι ΰποθέτουσιυ, οτι 
ή περιοδικοτης τώυ ήλιακώυ κηλίδων οφείλεται 
τρόπου τιυά εΐς τήυ έπίδρασιυ τώυ πλαυητώι·· 
*0 Ζευς, ή ’Αφροδίτη καϊ ό "Αρης φαίνεται, οτι

Χπειροειδίις κηλϊς τΐαρατηρηΟεΐιήι 
νπό τον κ Σέκη

έυέχονται εΐς τό φαινόμενου τούτο, κατ’ αύτούς. 
ο μέν πρώτος ένεκα τοΰ υπερβολικού αύτοΰ όγ
κου. οι. δε άλλοι έΐ 'κα τής σμικρότητος αύτών.

Αλλα ο αστρονόμος ϊ ιούγγ, καθηγητής τοϋ 
ΙΙανεπιστημίου τής Νέας-'Υερσέι σχετικώς πρός 
τήυ έπίδρασιυ ταύτην τώυ πλανητών, γράφει: 
ε’Αληθώς είναι πολύ δύσκολου υά έννοήση τις 
κατά τινα τρόπου οί πλάι ήται τοσοΰτον μικροί 
καί τοσοΰτον άπομεμακρυσμέυοι, ώς έχουσιν, δύ- 
υανται. νά προξενήσωσι τοσοΰτον βαθείας καί 
τοσοΰτον έκτεταμένας ανο>μαλίας έπϊ τής έπι
φανείας τοΰ ήλίουη. 1 υωμοδοτει δέ, ότι ή αιτία 
τής περιοδικότητας εΰρέθη μάλλον έν αύτώ τώ 
ήλίω καϊ ΐίτι αΰτη οφείλεται ούχί εΐς εξωτερικήν 
αιτίαν, αλλά εΐς αύτήν τήν σύστασιν τής ήλια- 
κής φωτόσφαιρας και εΐς τούς νόμους, ύφ’ οΰς ό 
ήλιος διεπόμενος άπόλλυσι κατ’ ολίγον τήν θερ 
μότ ητά του

Αί πρώται παρατηρήσεις έπϊ τών ήλιακώυ 
κηλίδιον έχρησίμευσαυ εΐς του προορισμού τής 
διαρκείιις τής περιφοράς τοΰ ήλιου, καθόσον ά- 
πασαι αί κηλίδες διακεκριμμένως παρουσιάζον
ται έπϊ τής ανατολικής περιφέρειας τοΰ ήλιου, 
διέρχονται του δίσκου αύτοΰ καί ε’τιι μετά 14 
ημέρας περίπου εξαφανίζονται πρός τήυ δυτικήυ 
περιφέρειαι . Συνεπώς τό φαινόμενου τής κινή 
σεως τιιυτης δεν δύναται υά άνήκη ή εις τήυ έ- 
σωτερικην μάζαν τοΰ ήλιου και συμπληροΰται 
έν είκοσιπεντε ήμεραις περίπου.

'< > Γάλλος άστρονόμος Ί'άγιε εΰρευ ότι ή πε- 
ριφορ ι τής ήλιακής φωτόσφαιρας δέυ είναι ή 
αύτή ύπό έκάστην παράλληλον και έυ ω ή διάρ 
κεια τής περιφοράς έυ τώ ίσημερινώ είναι 25.2 
ήμερώιΐ’, είς τεσσαράκοντα πέντε βαθμούς, αΰτη 
είναι 27 7 ημερών και έυ όσω πλησιάζει προς 
τούς πόλους, βαίνει πάντοτε αύξαυομένη-

Έκτος τΐ)ς συνήθους κινήσεως έξ άριστερώιι 
πρός τιϊ δεξιά τής περιφέρειας τοΰ ήλιου, αί 
κηλίδες έχουσιν ιδίας κινήσεις μετατοπίσεως, 
καθόσον, ιός καί α καθηγητής Ρικκί. διευθυντής 
τοΰ αστεροσκοπείου τής Εαταιτας,πρώτος πάρε- 
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τήρησευ, ή μεγάλη κηλίς τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1888 
θέλει διατρέξει πλέον τών 12 χιλ. χιλιομέτρων 
καθ' ήμϊραν, σχεδόν ίσον τοΰ μήκους τής 
Γηίνης διαμέτρου.

Θά ήτο ευτύχημα νά έγνώριζέ τις τήν φυσι
κήν 'ιδιότητα τών κηλίδων τούτων, ίνα δύναται 
νά. καθορίση τήν φυσικήν σύστασιν τοΰ ήλιον 
και ώς έκ τούτου άιαγκαζόμεθα νά είσέλθωμευ 
εις το πεδίου πολυαρίθμων και πολυποικιλλων 
υποθέσεων, εξ ών θά έκθέσωμεν μόνον τιΐ’άς, ό
πως ο! ήμέτεροι άναγνώσται λάβωσιν ιδέαν τοΰ 
σημείου, έφ' ού σήμερον ή επιστήμη εΰρίσκεται 
έπι τοΰ ζητήματος τούτου. Αί δέ υποθέσεις αύται 
βασίζονται έπί τοΰ τρόπου, έφ' ου ή σύστασις 
τοΰ ήλιου εδράζεται.

Μερικοί αστρονόμοι πιστεύουσιν, ότι ο ήλιος 
είναι σφαίρα πνρρώδης καί ροώδης, ήτοι οτι είναι 
μάζα αερώδης μετιϊ θερμοκρασίας πολλών έκα- 
τομ. βαθμών καί διαρκώς ταρασσομένη ύπό έ- 
κρήξεων πλέον ή ήττον ήφαιστειωδών και άλ
λοι τέλος, ότι ό ήλιος είναι ανάλογος προς τήν 
Γην, έκτος τής εξαιρετικής αύτοΰ θερμοκρασίας, 
ήτοι οτι έχει ατμόσφαιραν όπως αΰτη, άνεμους 
περιοδικούς, όπως οί ήμέτεροι, όρη όπως τά 
ίδικά μας, ώς καί νεφέλας έπί τούτων Οί πρώ
τοι θεωροΰσι τάς κηλίδας ώς σκωρίαν (αφρόν) 
όστις έπιπλέει άπαριιλλάκτως, ώς έπί μετάλλου 
διαλυόμενου έν πυρά. Οί δεύτεροι έκλαμβάνουσι 
τάς κηλίδας ταύτας. ώς προερχομένας έκ καθο
δικών ρευμάτων ή μάλλον έξ εκρήξεων έσωτε- 
ρικών μεταλλικών ουσιών τοΰ ήλιου.

Άλλοι δέ διατείνονται ότι αί κηλίδες τοΰ ή

ΕΠΙ ΤΗ 25"

" Εύαγγελίζου γή χαράν ιιεγάλην»

Φαιδρά καί πάλιν άνέτειλεν ή έπετειο; τής 
ελληνικής εθνεγερσίας, ή πάνσεπτος τοΰ Εύαγ- 
γελισμοϋ ήμερα,ήτις άναμιμνήσκει ήμκς τό εθ
νικόν μεγζλεϊον καί τά. περίδοξζ τών πατέρων 
■ήμών τρόπαια. Πρό δέ τούτων άναπαριστζ κκί 
ύπεμφαίνει τήν έκπλήρωσϊν τής προαιώνιου τοϋ 
Θεοϋ βουλής, κκί τήν δι' αυτής άνά τόν κό
σμον διαχυθεΐσαν χαράν. «Εύαγγελίζου γή χα
ράν μεγάλην». Ή ένδοξος ζύτη εορτή καί πα- 
νήγυρις εινε ή βάσις καί τό κεφάλαιον τής ήμε- 
τέρα; σωτηρίας κκί εθνικής παλιγγενεσίας. Εύ 
λόγω; άρα κκί κατ’ αξίαν ταύτην πρέπει νά έ- 
παινέσωμεν ζαί έξυμνήσωμεν.

Προ άμνημονεύτων ήδη χρόνων άνέμενον οί 
λαοί τής γής Σωτήρά τινα κκί ελευθερωτήν, 
αέλλοντα νά λύτρωση ζαί κνυύώση τήν έν σζότει 
ζαί πλάνη κειμένην ανθρωπότητα. «Καί αύτός 
προσδοκία εθνών» προεϊπεν ή θεία 1 ραφή. Ποιος 
ούτος ό παρά πάντων αναμενόμενος; Τό άσ-

λιου είσίν «7τλώς καταιγίδες, σίφωνες, ή κυκλώ
νες, ανάλογοι πρός τάς τής ήμετέρας άτμοσφαί · 
ρας καί ότι σχηματίζονται έν αύτή τή φωτυ 
σφαίρα, συνεπεία τοΰ ειδικού τρόπου τη? περί 
φοράς της.

Ό Φάγιε άποδείκνυσιν, ότι εις κύκλων έν τή 
φωτόσφαιρα, παράγει, τόν πυρήνα καί τό σκιό- 
φο>ς τών κηλίδων, ώς καί τάς έκλάμψ-εις, αΐτι- 
νες αναφαίνονται, ε’ις τά πέριξ αύτών.

Ούτο? είτα ίξηγεί πώς σχηματίζονται αί πύρ- 
ρίνοι γλώσσαι, αΐτινες ένοΰνται είτα, σχηματί- 
ζουσαι είδος γεφύρας μεταξύ τών διαφόρων κη- 
‘ΐ.ίδων προστίθησι δέ οτι καί αύτή ή I ή έντελώς 
κεκαλυμμένη ίπό νεφών καί θεωμένη, ώς έν 
παραδείγματι, άπό τής Σελήνης, θά παρουσία- 
ζεν όμοιου θέαμα προς τό τοΰ Ηλιοι· παρουσια- 
ζόμενον ήμίν Ό Γιούγγδ/κω? άντιθέτως υποφαι
νόμενος καί ίσχυριζόμειος ότι ή περιφορά, τοΰ 
ήλιου δέν είναι ομοιόμορφος, άποδεικνύει ότι ό α
στρονόμος ευρισκόμενος είς τήνΣελήνην καί έξε- 
τάζων τά ήμέτερα νέφη άκριβώς θά παρετήρει 
τό εναντίου, ήτοι ότι τα νέφη τοΰ 'ισημερινού 
θά. έποιοΰντο τήν περιφοριίν αύτών βραδύτεροι/ 
έκείνων, άτινα εύρίσκενται ύπό τό ήμέτεροι/πλά 
τος" τό βέβαιον όμως είναι ότι δλαι αυται αι 
υποθέσεις δέν εύρίσκουσιν έτι πραγματικήν ηχώ 
καί ότι έν τή παρούσΐ] καταστήσει τής επιστή
μης α! κηλίδες τοΰ ήλιου είσίν ετι Άγνωστοι 
ήμίν, όπως έτι διατελεί μυστήριον καί ή φυσική 
ούστασις τοΰ'ΙΙλίου.

(έπεται τό τέλος)
Φ. II.

ΜΑΡΤΙΟΥ

τρον τοϋ Ιακώβ, ή έξ ύψους ανατολή, ό αρχών 
τής ειρήνης, ό αμνός τοϋ Θεοϋ ό αί'ρων τάς αμαρ
τίας τοϋ κόσμου. Ιδού, είπεν εις τήν άγίαν 
Παρθένον ό τών αγγέλων προεξάρχων Γαβριήλ, 
α ’Ιδού συλλήψν) έν γαστρί καί τέξγ, Υιόν, καί 
ζαλέσεις τό όνομα αύτοΰ Ίησοϋν, Ούτος έσται 
μέγας καί Υιός Ύψίστου κληθήσεται».

ΊΙ νποόώϋκονόα «ίωτηοία.ύ W
Ό τεχθησόμενος άρα Υιός θ’ κποβή ή σω- 

τηρία τών λαών κκί ή άπολύτρωσις. «Καί έπ’ 
αύτώ έθνει έλπιοϋσιν». Ή έμφάνισις έν τώ κο
σμώ τοϋ εύαγγελισθέντος σήμερον πκιδός μέλ
λει ν ’ ένατρέψη ριζόθεν τάς πεπλανημέιας τών 
λαών θρησκευτικάς άρχάς κκί πεποιθήσεις, καί 
ποδηγητήση τήν ανθρωπότητα εις αληθινήν θεο
γνωσίαν. Τό ούράνιον τοϋτο παιδίον θά ζηρύξη 
πανταχοΰ εις τούς λατρεύοντας τή, κτίσει παρά 
τόν κτίσαντα, ότι ό Θεός είνε πνεΰμα, «ζαί τούς 
προσκυνοϋντας αύτόν έν πνεύμκτι ζαί αλήθεια 
δεϊ προσζυνεΐν». ’Εν ένί λόγω ό δι’ αγγέλου 

προαναγγελθείς σήμερον Σωτήρ ζαί αναμορφω
τής μέλλει διά τής θεσπεσίας διδασκαλίας του 
ν’ άναπλάση καί άναζαινίση τά σύμπαντα. 
Εύαγγελίζου λοιπόν ή γή, ή έπι μάκρους αιώ
νας μοχθούσα ζαί στενάζουσα έν τή πικρά δου
λεία, εύαγγελίζου τοϊς λαοϊ; χαράν μεγάλην. 
Αινείτε ουρανοί ζαί τά έν ούρκνοϊ; τών προγό 
νων πνεύματα τοΰ Θεοϋ τήν εύσπλαχνίαν. Σή
μερον όντως ό άναρχος άρχεται κκί ό λόγος σαρ- 
κοϋται. Σήμερον τό πυκνόν καί αδιαπέραστου 
τής πολυθ-ΐας διαλύεται σκότος, καί τό ιλα
ρόν τής θεογνωσίας φώς ήρέμα ύποφώσκει. Καί 
τοιαύτη μέν είνε ή πανηγυριζομένη ημέρα ύπό 
τήν θρησκευτικήν αύτής ό'ψιν.

Εθνική απούις.
*Υπό δέ τήν εθνικήν ήμών άναγέννησιν καί 

πολιτικήν αποκατάσταση» όποια τις εινε; "Ω! 
Καί πώς νά περιγράψη τις κατ’ αξίαν τό ύπέ- 
ροχον μεγαλείον ζαί ύπεράνθρωπον έργον τής 
παρούσης ημέρας, έξ ής ή σωτηρία ήμών κζί ή 
ελευθερία; Πώς νά εξύμνηση τις ταύτην καί 
παραστήση προσηκόντως τά άπό τκύτης άρξά- 
μενα κκί διαδραματισθέντα μεγάλα κζί υπερέν
δοξα τών πατέρων ήμών κατωρθώματα, δΓ ών 
ήμεϊς άπηλαύσζμεν πατρίδοςέλευθέρας καί ανε
ξαρτήτου ; ’Ενταύθα τή αλήθεια άπαιτεΐται 
συγγραφική δεινότης ζαί όξυγράφου κάλαμος, 
ίνα δυνηθή έπαξίως νά πλέξη τόν προσήκοντα 
αίνον τή ένδόξω καί πανσεβάστω ημέρα. Πρό 
αιώνων μετά πόθου άνεμενετο αυτή ώ; ήμέρα 
έθνιζής άναβιώσεως καί παλιγγενεσίας. Κατά 
τήν ίεράν καί ιστορικήν ταύτην ήμέραν συ·.α- 
δελφοϋται πανδήμως θρησκεία καίπατρίς. Ναί, 
φίλε άναγνώστα, ή θερμή τών πατέρων ήμών 
πεποίθησις κζί στοργή πρός τήν άγίαν τοϋ Χρί
στου πίσ-ιν, καί τό διάθερμον φίλτρον πρός τήν 
ελληνικήν πατρίδα, ύπέρ ής έπί έτη έμάχοντο, 
ένεψύχωσαν καί διέφλεξαν τάς γενναίας αύτών 
καρδίας έπί τοσοΰτον, ιόστε έζθύμως καί εύελ- 
πίστως έν μέσω άνυπερβλήτων κινδύνων κκί 
δυσχερειών, έν μέσω άνηκούστων στερήσεων καί 
περιπετειών, άνελαβον εύθαρσώς τόν μέγαν κατά 
τοΰ τυράννου άγώνκ, καί τοΰτον (δόξα τω ένι- 
σχύσαντι Θεφ) μετά καρτερίας κζί απαραδειγ
μάτιστου άνδρείας εις πέρας αίσιον ήγαγον.

Εύλογημένη λοιπόν κζϊ τρισένδοξος ή ημέρα 
αΰτη, καθ’ήν συντετριμμένοι ήμεϊς κκί πεπτω- 
ζότες άνηγέρθημεν, καί αιχμάλωτοι όντες άπη- 
λευθερώθημεν. Καί τίνες οί έλευθερωτζί ήμών 
καί πολιτικοί σωτήρες ; Καί διά τίνων ήρωϊκών 
άγώνων καί μόχθων ήμκς ήλευθέρωσζν ; Καί 
όποιαν καί πόσην ήμεϊς εύγνωμ-οσύνην κζί χά
ριν όφείλομεν πρός τούς λυτρώσαντας ήμκς ζαί 
τής δουλειάς άπαλλάξαντας ; Ταϋτζ έν βραχυ
λογία θά έξετάσωμεν.

ΊΙ θεία ΙΙοόνοια.V
Ή τον κόσμον σαφώς διέπουσα Πρόνοια καί 

πρός τι τέλος, τή θεία βουλήσει συνήδον, τοΰ
τον ζατευθύνουσα, εγείρει έν ζαιρω εύθέτω άν- 
δρας χρησίμους ζαί ικανούς, τούς όποιους ένι- 
σχύει κζί ένθαρρύνει πρός έπιτέλεσιν έργων με
γάλων ζαί σωτηριωδών. Τοιούτους κατά διαφό
ρους καιρούς ήγειρε καί κατέστησεν όργανα πρός 
πρκγμάτωσιν τών προαιώνιων αύτής βουλών, 
Μωϋσήν τόν προφήτην, Ίησοϋν τόν Ναυή, Δα
βίδ τόν βασιλέα ζαί τούς λοιπούς ποοφήτας ζαί 
κοιτάς τοΰ 'Ισραήλ, ού; ό θεορρήμων Πκΰλος 
μετ’ έγκωμιων άπαριθμεϊ. Τούς περικλεείς τού
τους τοϋ ιουδαϊκού έθνους άνδρας έπαινών καί ό 
σοφός τοϋ ’Ισραήλ διδάσκαλος Σειράχ, άποκα- 
λεΐ αύτούς ενδόξους καί καύχημα τοϋ γένους αύ
τών. ’Εγκωμιάζει αύτούς ζαί γεραίρει διά λαμ
πρών εγκωμίων, ώς διακριθέντζς έν τη κατά 
Θεόν εύσεβεία και αρετή, ζκί ώς διαπρέψαντζς 
έν πολεμιζοϊς άνδρζγαθήμκσι καί περιδόξοις έρ- 
γοΐς. «Αΐνέσωμεν, λέγει, άνδρας ενδόξους καί 
τούς πατέρας ήμών....Πάντες ούτοι έν γενεαϊς 
έύοςάσθησαν, καί έν ταΐς ήμέραις αύτών καύ
χημα. .«ΤΙ δόξα αύτών ούκ έξαλειφθήσεται, 
καί τό ό'νομα αύτών ζη εις γενεάς». Καί τφ 
ό'ντι οί προμνημονευθέντες περίκλυτοι άνδρει, 
βάσιν καί κρηπίδα τήν εις Θεόν πίστιν καί έλ- 
πίδα θέμενοι, πολέμου; διεξήγαγον κοζταιούς 
καί νικάς κατ’ έχθρών ή'ρζντο περιφανείς.

Οί ιιιιέτεοοι ένδοξοι πρόγονοι.
Τά άληθή ταϋτζ έγκώμια τά ύπό τοϋ σο- 

φοΰ Σειράχ διά τού; έν τώ ΐουδαϊκώ έθνει δο- 
ξζσθέντας πολέμαρχους κζί στρατηγούς λε- 
χθέντα, εφαρμόζονται έν πολλοϊς κζί εί; τού; 
ήμετέρου; επιφανείς προμάχου; κζί πατέρας, 
οΐτινες έπίσης έπί τήν άμαχον τοϋ Θεοϋ βοή
θειαν καί προστασίαν πεποιθότες, έλαβον θζρ- 
ρούντως τά όπλα κατά τυράννου δυσεβοΰς, έπι- 
κζθήσαντος έπί τον εύγενή αύτών τράχηλον 
τετρακόσια περίπου έτη Ύπό τόν βζρύν ζαί 
δυσφόρητον τής τυραννία; ζυγόν διαρκώς κύ- 
πτοντες, καί δεσπόται; δουλεύοντες βαρβάροις 
καί απάνθρωποι;, άνεκδιηγήτους ύφίστζντο κα
κώσεις ζαί ταλαιπωρία; κζί ύπό τήν μάχαιραν 
τοϋ δημίου διηνεκώς έσφάδαζον. Καί οί μέν 
θνήσκοντες άπηλάσσοντο τέλο; τών κινδύνων 
καί τών καθημερινών προπηλζζισμών· άλλ’ οί 
έπιζώντες ύπεβζλλοντο καθ’ έκάστην εις μυ- 
ρίας δοκιμασίας καί καταδρομής. Έβλεπον 
πολλάκις άρπζζόμενζ έκ τής αγκάλη; αύτών 
ύπό λάγνων διοικητών τά φίλτατα αύτών καί 
προσφιλέστατα όντα, τούς υιού; καί τάς θυγα
τέρας, τούς νεανίσκου; καί τάς παρθένου;. 'Έ
βλεπον έν οδύνη συρόμενα; είς τήν ατιμίαν τάς 
συζύγου; καί τάς άδελφάς.'Ήκουον τών εις Οά- 
νζτον άπζγομένων συζύγων κζί αδελφών τού; 
θρήνους ζζι τάς οΐμωγάς. 'Έβλεπον τά; εκ
κλησίας ζύτών βεβηλωμένζ;, τήν θρησκείαν των 
ύβριζομένην, τού; τάφου; τών προγόνων άνα-
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σκκπτομένους, τά σχολεΐζ των κλειόμενα και 
κρημνιζόμενκ, τά τέκνα των διωκόμενα καϊ 
φυλακιζόμενα, τάς περιουσίας των άρπαζομένας 
κα'ι δημευόμενα;. Και ταΰτα πάντα και πολλώ 
πλείονα ύφισταντο καρτερικώς έπί ετη μακρα, 
καϊ ό βοηθών ούδείς.

ΊΙ πίάτις ένιόχνει.

Έν τοιαύτη ευρισκόμενοι άπογνωσει, καί ου- 
δκμόθεν αναμένοντες χεΐρα βοήθειας, έστρεφον 
δακρύβρεχτα δμματα πρδς τόν Θεόν τοΰ έλεους. 
Έχοντες πίστιν σταθεράν πρό; τόν πανίσχυρον 
τών αδικούμενων προστάτην έζηγέρθησαν κατά 
τήν ιστορικήν καί άξιομνημόνευτον ταύτην ήμέ
ραν, καί έθρζυσοιν τά πολυχρόνια δεσμά τής 
άφορήτου δουλείας. Άλλά πώς κατωρθώθη τό 
μέγα τοΰτο καί τεράστιον γεγονος ; Αί συνθή- 
και και περιστάσεις, ύφ’ άς διετέλει τότε ή 
ανίσχυρος ήμών πατρΐς καί ό πανίσχυρος εχθρός 
καθίστων τό έπιτευχέν έργον άνέλπιστον και 
άνθρωπίνως σχεδόν αδύνατον. Πώς λοιπόν έπε- 
τελέσθη ; ’Ακούσατε καί θαυμάσατε.

Ή τέως αιχμάλωτος καί σιδηροδέσμιος τλή- 
μων 'Ελλάς έςεγείρεται ώς άπό λήθαργου βα- 
θέως, διαρρηγνύει τά δεσμά, όρθοΰται ώς γίγας 
και δράττεται τών οπλών. Έπι τήν άμαχον 
τοΰ Θεοΰ προστασίαν, κα'ι έπί τό δίκαιον τοΰ 
άγώνος πεποιθυία, σαλπίζει στεντορείως σάλπι- 
σπισμα έθνεγερσίας.

Καλλίτερα μιας ώρας έλενθερη ζωή, παρά 
ιίαράντα χρόνια όκλαδιά και φυλακή.

Τί ό’ώφελεΐ κιάν ζήόι,ις καϊ είσαι ότή σκλα
βιά ; ΰτοχάόου πώς σέ βαίνουν καθ’ ώρα στή 
φωτιά.

Τονίζει παια-να ελευθερίας·
Γιά τοϋ Χριστού τήν πίστην τήν Αγίαν, γιά 

τής πατρίδος τήν έλευθερίαν.
καϊ συγκαλεϊ τά πανταχοΰ έσκορπισμένα 
καί καταδυναστευόμενα αύτής τέκνα είς συν
ασπισμόν καί πάλην γιγαντώδη. 'Εξοπλίζει 
αύτά κατά τό ένόν, εκλέγει τούς άρχη 
γούς, ενθαρρύνει αύτούς καί πρό; αγώνας πα- 
ρορμα, καί εμπνέει αύτοΐς πίστιν είς τόν Θεόν 
ακοάδαντον καί έλπίδα σωτηριώδη. ’Εντεύθεν 
άρχεται ό δεινός καί φρικαλέος αγών. Αγών 
αμείλικτος και πεισματώδης καί ή έκδασις αύ
τοΰ παν τη άδηλος και κινδυνώδης. Αγών κυ
ρίως τής πίστεως κατά τής απιστίας, τοΰ αν
θρωπισμού κατά τής βαρβαρότητας, τοϋ σταυ
ρού κατά τής ημισελήνου. Άγων ένϊ λόγω περί 
ΰπάρςεως και σωτηρίας, ή παντελούς δουλωσύ- 
νη; καί έςοντωσεως. α*Ώ Κύριε σώσον άη, ω 
Κύριε εύόδωσον δη!» σύμπαν τό έθνος τρεμον 
έβόα.

ΊΙ ανδρεία τών έξεγερθέντων.
Τοιοΰτον άνισον καϊ φρικώδη άναλαβόντες 

αγώνα οί γενναίοι ήμών πρόγονοι, εις αίσιον τού

τον ήγαγον πέρας τή τοΰ πα-.αλκοΰς Θεοΰ δυ
νάμει κκί τή ένούσή αύτοΐς ανδρεία καί τόλμη. 
Ώρμων πρός τάς μάχας ακράτητοι καϊ ενθου
σιώδεις. Αί συμπλοκαϊ διεδέχοντο τάς συμπλο
κής, καί αί έκ τοΰ συστάδην μάχαί τάς έκ τού 
αφανούς- αί έφοδοι τάς διά λόγχης αντεπιθέ
σεις. Οί τέως φαινόμενοι δειλοί καί έπτοημέ- 
νοι ώς έκ τής μακράς δουλείας καϊ τυραννίας 
καθίστανται απτόητοι καϊ θαραλλέοι' οί πρώην 
άμαχοι καϊ πεφοβισμένοι, παρίστανται ήδη επι
δέξιοι μαχητκϊ καί ριψοκίνδυνοι. Καί λοιπόν 
παρατάσσονται εύτόλμως πρό; έχθρού; πανίσχυ
ρους κα'ι τέως ακαταγώνιστους. Άλλά τίνες 
καϊ πόσοι; πρός τινας καϊ πόσους; 'Ολίγοι πρός 
πολλούς, αδύνατοι πρός ισχυρούς, καί άοπλοι 
σχεδόν πρός πάνοπλους. Καί Ομως παρά προσ
δοκίαν νικώσιν ολίγοι τούς μυριοπληθεϊς και οί 
πολέμιοι άπειροι τούς έμπειροπολέμους.Καϊ ιδού 
πώς. ’Επιτίθενται ακατάσχετοι κατά τών εχ
θρών, συγκρούονται πρός αύτούς λυσσωδώς έπι 
χρόνον μακρόν, έπί μήνας πολλούς, έπί έτη 
ολόκληρα- ύποχωροΰσι πολλάκις, καμπτόμενοι 
ύπό τοϋ πλήθους τών πολεμίων, επανέρχονται 
όρμητικώτεροι,πίπτουσι τετραυματισμένοι, εγεί
ρονται αίμόφυρτοι, άνασυντάσσονται έν τάχει 
καϊ συσπειρώνται, έντείνουσι τάς έαυτών δυνά 
μεις, έγκαρτεροΰσιν έν τή άνίσω πάλή, καί έπι 
τέλους νικώσι τόν έχθρόν καί κηρύσσονται ελευ 
θέροι. ’Ιδού τό μέγα γεγονός, έκπλήττον άμα 
καί συγκινοΰν.

X. Κ. Μακρϊϊς
Δρ ©. καϊ Ιατρικής

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

ΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΓΡΑΙ

Στό μνήμα σου θάρθώ όταν πιθάνης 
μιά μεγάλη κατάρα νά σοΰ δώσω 
τά τροπάρια ποΰ σου ’πάνε οί παππάδες 
μέ δύο λόγια δικά μου ν’ άκυρώσω !' . 
Καί κε'νες ταϊς δύο πήχες ποΰ Οά κλείσουν 
τ' αμαρτωλό σου το κορμί τ' άφωρεσμένο 
τά ψεύτικα σου μάτια καϊ τά πλάνα 
έκειδ τό στόμα τό σκουλικιασμένο, 
τέτοια μεγάλη καιάρα θέ νά δώσω 
όπου τό χώμα σου καϊ ’κειό θέ νά ταράξη 
απ' το πολύ του φόβο και τρομάρα 
τό λείψανό σου απόξω θά πετάξη 
καϊ τότε βιαστικοί μαυροκοράκοι 
τό κορμί σου πεινασμένοι θέ νά τρώνε 
τ' αναθεματισμένα σκρόπια κοκκαλά σου. 
Οά τρακανϊζουν τα δόντια τών σκυλιών! 
Κ' έτσι θέ νά χαθής, άπό τή γή ποΰ ζοΰμε 
νά μήν ύπάρχης πλειά άρωρεσμένη 
άπιστη, ψευτρα. πλάνα, καί κακούργα 
ψυχή άπό το Πλάστη κολασμένη /!!...

Ζάκυνθος
Άγγελος Σαλοϋτιίης.
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"Εν θέμα γενικού ενδιαφέροντος εξετάζει 
πρό τίνος δ διευθυντής τοΰ Αστεροσκοπείου τής 
Βονρζ, Άββας Μορέ, είς τήν παρισινήν «Πρω- 
ίαν» Ποΰ οφείλονται αΐ συνεχείς βροχαι καί αΐ 
έκ τούτων πλημμύραι

'Αληθής έπιστήμη λέγει ό Γάλλος σοφός, 
είνε εκείνη, ήτις ανέρχεται είς τας αιτίας καί είς 
τους νόμους τών διαφόρων φαινομένων καί ή 
όποια δια τοΰτο προλέγει τά πάντα. 'Π δέ με
τεωρολογία δέν f’i-ε τοιαύτη ποσώς.

"Οταν ή βροχή πίπτη, έχομεν δικαίωμα νά 
έρωτήσωμεν πόθεν προέρχεται

Προφανώς άπό τά νέφη, άλλά τά νέφη πόθεν 
προέρχονται;

Καί έν παιδίον άκόμη ιλά άπήντα είς τό ζή 
τημα τοΰτο, έπιλέγει <> σοφός διευθυντής

— Τά νέφη προέρχονται άπό γνωστότατου 
φαινόμενον ήτοι άπό τήν έξάτμισιν τών ώκεα- 
νών

— Καί ή έξάτμισις αυτή, διατί γίνεται; έρωτά
—Διότι ό ήλιος θερμαίνει διαρκώς έν μέρος 

τής γηΐνης σφαίρας.
ΊΙ αιτία λοιπόν τών βροχών κατ αυτόν Απο

μένει πάντοτε είς τόν ήλιον. Και έάν παρατη- 
ρήσωμεν, οτι ή βροχή αύξάνει είς έποχάς τινάς- 
δυνά/ιεθα >'ά έρωτήσωμεν μήπως τό τοιοΰτον 
προέρχεται Από τυχοΰσαν ύπερβ λικήν θέρ/ιαν- 
σιν τοΰ ήλιου;

Ιδού νέα θεωρία, τήν οποίαν ή έπιστήμη 
δέν άνεγνωρίζει

Οΐ Αρχαίοι Αστρονόμοι έφαντάζοντο πάντοτε 
ότι <5 ήλιος άπέστελλεν έπί τής γής τήν αύτήν 
θερμαντικήν δύναμιν

"Ηδη άπό τό 1900 διά τοΰ συγγράμματος τό 
«.Πρόβλημα τοΰ Ήλιου» καί δι άλλων έκθέ- 
σεών του είς· τήν 'Ακαδημίαν άπέδειξεν ότι ό 
ήλιος είνε εύμετάβλητον άστρον ΊΙ ζωή τοΰ 
ήλιου παρουσιάζει τώ όντι διαβαθμίσεις όμοιας 
με τάς παρουσιαζομένας είς του: άλλους Αστέ
ρας.

Κατά 11 καί '/, έτη ό ήλιος ό/ιειάζων /ιέ 
εστίαν σιδηρουργού δέχεται νέα υλικά. ΊΙ καΰ- 
σις έπιταγύνεται. Τά στοιχεία ήδη άεριοιδη είς 
συνήθη κατάστασιν διαλύονται ί·πό τ'ην έπίδρα- 
σιν υπερβολικής θερμότητος.

"Αλλαι φοβεραί κατεγίδες άνατρέπουσι τήν 
έπιφάνειαν τον ήλιου.

"Ενεκα όλων τούτων συμβαίνουσι αΐ προε- 
ξοχαί. αΐ γιγαντώδεις φλόγες, έκ τών οποίων 
τινές φθάνονσι τήν άπόστασιν άπ<> τής γής είς 
τίρ· σελήνην, καί αΐ όποΐαι καταλα/ιβάνονσι σχε
δόν όλην τήν ηλιακήν έπιφάνειαν.

Τότε λαμβάνουν χώραν φοβεραί εκπυρσοκρο

τήσεις είς τάς όποιας ημείς δέν εϊμεθα ή πολύ 
μακρυνοί θεαταί.

Ταύτοχρόνως ό είριθμός τών κηλίδων αυξά
νει, καί τά φαινόμενα αύτά άντί νά μάς άναγ- 
γείλωσιν, όπως άλλοτε ένομίζετο, στιγμιαίαν 
έξαφιν τοΰ ήλιου τούναντίον άποτελοΰσι τήν 
ενδειξιν ΰψώσεως θερμοκρασίας

Έν τούτοις ή περίοδος αντη τών ένδεκάμισυ 
έτών δέν άποτελεϊ παρά τόν μέσον όρον.

"Εχομεν συνεχείς παρατηρήσεις άπό τό 161ί>, 
άλλ' αΐ περίοδοι είνε διάφοροι κα! ώς πρός τήν 
έντασιν καί ώς πρός τον χρόνον-

Εν τούτοις τό εξής είνε ώρισμένος κανών 
"Οτι δυο συνήθεις περίοδοι Ακολουθούνται ύπό 
περιόδου δράσεως μεγαλειτέρας

Τοιουτοτρόπως αΐ μέγιστοι κηλίδες παρετη- 
ρήθησαν κατά τό 1837, 1848, 1860, 1870, 
1884, 1894, καί 1906-

Έν γένει αΐ ηλιακοί δονήσεις αΐ γενόμεναι 
κατά τά ένδεκα έτη δέν όμοιάζουσι ΓΙαρατη- 
ρεΐται όμως ότι Ανά 33 έτη ό ήλιος πάσχει έξ 
υπερβολικού πυρετού.

Μήπως <ιρά γε όλ αύτά έχουν σχέσιν μέ 
τάς παρατηρουμένας έπί τής γής ξηρασίας κα'ι 
πλημμύρας;

Είνε γνωστόν είς τάς χώρας τον 'Ισημερινού 
ότι αΐ περίοδοι τών βροχών καί τής ξηρασίας 
άνταποκρίνονται πρός τάς κηλιδας τοΰ ήλιου

Έπίσης δέ τοΰτο παρατηρεΐται καί είς άλ
λας χώρας, ιδίως είς τάς εύρισκομένας πλησίον 
θαλασσίων ρευμάτων. 'Ήδη είνε παρατηρημένον 
ότι αΐ πλημμύραι τής Γαλλίας συμβαίνουσι 
κατά σχετικός ηλιακός περιόδους

Από τό 1903 έκαμε μελετάς έπί. τον κλί
ματος τών Παρισίων καί δνεϋρει·, ότι ή έξόγ 
κωσις τών ήλιακών κηλίδων, ή έπελθοΰσα κατά 
τό 1837 έφερε τά άποτελέσματά της κατά τό 
1843, ή δέ έξϋγκωσις ή έπελθοΰσα κατά τό 
1873 έφερε τά άποτελέσ/ιατά της κατά τό 1878

Δυνάμει αύτών τών ύπολογισμών εξηγεί καί 
τάς έπελθούσας μεγάλας βροχάς είς τήν Γαλ
λίαν καί τήν έξ αύτών πλημμύραν, είνε δέ τής 
ιδέας ότι αύται θά έπανέλθωσι κατά τό Hill, 
1912 και 1913.

Αύτόν τ'ν κύκλον τών 35 έτών τόν συναν- 
τώμεν έπίσης καί είς τήν περίοδον τής ξηρα
σίας

"Ολη ή γηΐνη έπιστήμη έπί τών Ατμοσφαιρι
κών μεταβολών έξαρτάται έκ τών μεταβολών 
τοΰ ήλιου καί ή μελέτη τούτου θά λύση μίαν 
ήμέραν καί τά προβλήματα τή: μετεωρολογίας.
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ΟΙ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΓΟΝΕΣ
Ή παρέλαόις τών ’Αθλητών, ών προηγείται ό γνωΰτός όλυμπιονίκης μαραθωνοδρόμος Λούης.

ΤΟ ΣΒΑΡ1ΣΜΑ (Φωτογρ.κ. Κ, Κωτσιανιινι'δον1)

“ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ,,

Η ιϊλωσις τών Συρακουσών ίιπήρξεν Απρό
οπτος και αΐφνηδϊα, διότι οί Συρακούσιοι Επα
ναπαυόμενοι εΐς την δεινήν τον πολ.ιορκητοΰ των 
Μαρκέλλου Αμηχανίαν καϊ τδ δαιμόνιου τον 
σοφού Άρχίμήδους πνεΰμα, ήμέλησαν τα τής 
Αμύνης καϊ φρουράς τής πλούσιας Σικελι 
κής μητροπόλεως. Ό 'Ρωμαίος πολιορκητής 
μή δυνάμενος διά τών ρωμαϊκών τον λεγεώνων 
να κατατροπώση τάς Εφευρέσεις τοΰ εΰφυεστάτου 
Άρχιμήδους, δστις πλ.εισθ οσα μηχάνημα έπε 
νόησε προς Απόκρουοίν των, κατατρομάξας ιδίως 
δταν είδε τον στόλον του καιόμενον δια τοΰ πυ- 
ριφλεβοΰς ήλιου τον έκ μεγάλης Αποστάσεως 
Εξακοντιζόμενου δια τών κοίλων κατόπτρων τον 
σοφού Ανδρος,κατέφνγεν εΐς τήν πανουργίαν καϊ 
τήν κατάλληλον στιγμήν καραδοκών Επιπίπτει 
κατα τής Αφυλάκτου πόλεως.

Παρ ολην δμως τήνρητήν τον κατακτητοΰ δι 
αταγήν νά μή κοκοποιηθή ποσώς ό ’Αρχιμήδης, 
<5 σοφός γέρων, <5 έν μελέταις και ουγγραφαϊς 
υπέρ τά έβδομήκοντα Ετη διατρέγων, φονεύεται 
υπό Αγρίου στρατιώτου εν αντώ τφ σπου 
δαστηρίω του, και) ήν στιγμήν ήτο βεβνθισμέ- 
νος εις τάς μελέτης του. Ίδοά θάνατος άξιος 
Αληθώς τοΰ μεγαλουργού τούτου πνεύματος. 
Μή γνωρίζων τήν αιφνίδιου τής πατρίδας τον 
αλωοιν, οΰδεμίαν προσοχήν δίδων εΐς τον έν τή 

πόλει θόρυβον, μή πτοηθεϊς, υπό τής κλαγγής 
τών έν τώ προδόμφ τον ρωμαϊκών δοράτων 
καϊ μόνον τίς είδε εΐς ποιον τής επιστήμης 
μυστήριον τον νοΰν προσεχών, «Μή μου τους 
κύκλους τάραττε» Ανακράζει προ; τόν στρατιώ
την. ’.Ιλλ ούτος Εξερεθισθεις υπό τής Απαθείας 
τοϋ Ανδρος καϊ τής περιφρονήοεώς τον πρός 
τήν ίσχυν καϊ τήν ζωήν, τόν φονεύει.

Ό Αρχιμήδης ήτο δ διασημότατος τής Αρ- 
χαιότητος μαθηματικός καϊ εΐς τών Εξοχωτάτων 
έν τώ κόσμω επιστημόνων· Αί μελέται τον, 
έφαρμογαί, εφευρέσεις καϊ Ανακαλύφεις έν τοϊς 
Ανωτέροις μαθηματικούς, τή Αστρονομία καϊ τή 
έφηρμοσμένη μηχανική υπήρξαν τοιαΰτα ώστε 
νά καταντήσον μυθώδη τά περϊ αύτοΰ εξιστο
ρούμενα.

Ένωρίτατα έπιδείξας τήν ιδιοφυίαν τον νε ■ 
αρότατος μετέβη εΐς Αίγυπτον, ένθα παρά τώ 
ιιεγάλω μαθηματικφ Ευκλείδη καϊ τώ Σαμίτρ 
Κόνωνι έμυήθη έν τή υψηλή ταύτη επιστήμη.

"Αμα εις Συρακούσας έπιστρέψας, κατεσκεύ- 
ασε κατά παραγγελίαν τοΰ Ίέρωνος διά τοΰ 
Αρχιτέκτονος Άρχίον τεράστιον πλοϊον, μυθώ
δες διά τήν πολυτέλειαν καϊ τό μέγεθος, πράγ
ματι θαύμα τής μηχανικής διά τήν έποχήν 
εκείνην-

Πρό.- καθελκυσμόν τον πελωρίου έκείνου 

σκάφους έηιεϋρε τήν έλικα. Διά τοΰ πλοίου δε 
τούτου μεταβάς εΐς 'Αλεξάνδρειαν παρά τώ 
Πτολεμαϊεμ, πρός δν έδόθη ώς δώρου τό οκά 
φος υπό τοΰ Ίέρωνος, έπενόησε τήν καλουμέ- 
νην κοχλία ν Αντλίαν, χάριν τής κανονικής 
έκ τών υδάτων τοΰ ποταμού Αρδεύσεως καί 4 
ποξηράνσεως τών έκ τής πλημμύρας τοΰ Νεί
λου σχηματιζομένων ελών. Εκεϊ δέ λέγεται δτι 
κατά πρώτον Ανεκοίνωσε πρός τόν Ερατοσθένη 
τδ περιβόητου περϊ βοών τοΰ ήλιου πρόβλημά 
τον, συγγραφής περϊ τούτου τό βιβλίου Β ο ε ι- 
κ ό ν πρόβλημα.

’Λλλά τό πλεϊστον τοΰ βίου του διέτριψεν έν 
Συρακούσαις, δπου κατά τήν πολιορκίαν, ώς 
προείπομεν, έπέδειξεν άκραν ευφυΐαν έν τή έ 
φαρμογή τής μηχανικής. ’Εκ τών μεγαλειτέρων 
τοΰ Άρχιμήδους Εφευρέσεων είνε ή τών μ ο 
χ λ ώ ν, ών τήν Αξίαν κατανοήσας έξέφρασε 
πληρέστατα διά τον περιλάλητου ρητού «Δός 
not πά στώ καϊ χαριστίωνι τάν γάν κινήσω». 
Έλυσε τό θεώρημα τοΰ κέντρου τής βαρύτητας 
τοΰ τριγώνου, τό τοΰ τετραγωνισμού τής παρα 
βολής καϊ τών καταμετρήσεων τοΰ κύκλου. Έ 
πενόησε τόν Α σ τ ρ ο λ ό γ ο ν, ήτοι σύμπλεγμα 
έμφαΐνον τήν σχετικήν θέσιν καϊ τάξιν τών πλα 
νητών. ’Εφεύρε τήν υδραυλικήν Αντλίαν, τήν 
τροχαλίαν καϊ τόν κοχλίαν. Άνεκάλυψε τό περϊ 
σφαίρας καϊ κυλίνδρου θεώρημα, τήν σχέσιν 
τού βάρους τών σωμάτων πρός τό βάρος τον 
έκτοπιζομένου ϋδατος εν ω καταβυθίζονται κτλ.

Ιίερϊ τής τελευταίας ταύτης Λνακαλύψεως· 
διηγούνται και τό έξής :

Ό Ίέρων κατασκενάσας παρά τινι χρυσοχόερ 
στέφανον χρυσοΰν, θέλων δέ νά βεβαιωθή άν 
όντως δ χρυσός ήτο Αμιγής, χωρίς δμως ν’άνα- 
λυθή ό στέφανος. Λνέθηκε τήν λύσιν τον προ
βλήματος τώ ’Αρχιμήδη. Οντος διαρκώς περϊ 
τούτον σκεπτόμενος κα! ημέραν τινα εύρισκόμε 
νος έν τώ λουτρώ του, Αναπηδά καϊ γυμνός 
Εξελθών εΐς τάς δδους κραυγάζει «Εύρηκα, εύ 
ρηκα ! η

Οί συμπολϊται του είς τό θέαμα τοΰτο ένό- 
μισαν δτι δ σοφός των έτρελλάθη. Καϊ δμως ιί 
Ενθουσιώδης οντος λάτρης τής Επιστήμης είχεν 
εϋρει τήν λύσιν τοΰ προβλήματος του. τνχαίως 
αισθανθείς εαυτόν Ελαφρότερου αμα τή καταβυ
θίσει του έν τώ λουτήρι, έξ ον κα! συνεπέρα- 
νεν, δτι «παν σώμα βυθιζόμενου εν τώ ΰδατι 
Αποβάλλει μέρος τοΰ ίδιου βάρους, τόσον όσον 
τό βάρος τοΰ μετατοπιζομένου ϋδατος»

Μετά τήν Απεχθή δολοφονίαν τού Άρχι/ιή 
δους, οί Συρακούσιοι παρά τήν τόσην ίκ τής 
πανωλεθρίας των οδύνην ίκήδενσαν μεγαλοπρε- 
πώς τόν μέγαν συμπολίτην των Εμπροσθεν μιάς 
τών πυλών τής πόλεως, χαράξαντες έπί τον τά
φου του σφαίραν έν κύλινδροι, καθ ήι· ίπιθυ 
μίαν ζών ετι έξεδήλωσε, μετά τ'ην Ανακάλνψιν 
τον προμνημονενθέντος θεωρήματος.

ΛΝ—ΠΡΙΝ.
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(Βλ ήχ. σιλ. 300ί

Ή δύναμις τοΰ έν Αίγύπτω Ελληνισμού 
καί άπαξ έτι κατεδείχβη, διά τής διοργανώ- 
σεως έν τή Άλεξχνδρεία τών Πανελληνίων καί 
Παναιγυπτίων ’Αγώνων. Ή συγκέντρωσις τών 
χιλιάδων ομογενών έπι κεφαλής έχόντων τον 
Σεπτόν Πατριάρχην, ή άφιξις τοΰ Κεδίβου έν 
μέσω τιμητικής ίλης ’Αράβων σωματοφυλάκων, 
ή παρελασις τών σχολείων μέ .'τήν ‘Ελληνικήν 
φιλαρμονικήν έπί κεφαλής, ή έπακολουθήσασα 
παρέλασις τών εύσταλών αθλητών μέ τόν πε
ριώνυμον φουστανελλοφόρον Λούην, τόν γνωστόν 
Μαραθωνοδρόμον Όλυμπιονίκην καί -τάς άλλα; 
δαφνοστεφείς αθλητικά; μας δόξας, τόν Γεωρ 
γαντάν, τόν Δώριζαν κ.λ.π. ό εθνικός ήμών 
ύμνος, οί παιάνες καί ίαχαί τοΰ πλήθους, άπε- 
τέλεσαν άλησμόνητον εορτήν,“μεστήν συγκινή
σεων, άνκρριπίσασαν τά εθνικά ήμών ιδεώδη, 
παρά τώ όμογενεΐ λαώ τής χώρας τών Πτο
λεμαίον.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό μνότνοιώδες άγγεϊον.

Γό προκε'.μενον παίγνιο/ είναι παλαιόν, τοΰ 
δεκάτου ογδόου αίώνος, ίσως δε καί παλαιό- 
τερον. Πρόκειται περί τών μυστηριωδών,λεχθ

μενών, αγγείων, πήλινων δοχείων τοΰ ΰδατ°ί 
καί τοΰ οίνου, τά οποία μάλιστα έστόλιζον 
μέχρι πρό τίνος καί τάς αίθουσα: τών παλαιών 
αρχόντων, ιδία είς τάς νήσους.

Τά αγγεία ταΰτα κατεσκευάζοντο ούτως, 
ώστε άμα ήθελε τις νά χύση είς προτεινόμενον 
ποτήριον έκ τοΰ περιεχομένου έν αύτώ ΰδατος 
ή οίνου, τό υγρόν έ'ρρεεν έκ τών πέριξ αύτοΰ 
ύπχρχουσών οπών είς τό έδαφος,ένώ άν έκαμνε 
τοϋτο εί; έκ τών μεμυημένων είς τό μυστικόν, 
έθετε τό ράμφος τοΰ δοχείου Α έν τώ στόματι 
του, έκλειε διά τοΰ δακτύλου τό άνοιγμα Β καί 
είσπνεων, έρόφα τό ύγρόν Ε, οπερ ούτως άνειρ- 
χετο δια τής τετρυπημένης λαβής τοΰ δοχείου 

είς τό περιλαίμιον αύτοΰ, οπερ ωσαύτως διετέ 
λει έν συγκοινωνία μεσά τής λαβής ή τοΰ ράμ 
φους.

Τά αγγεία ταΰτα κατεσκευάζοντο διαφόρων 
σχημάτων πλέον ή ήττον εύσχημων, ώς τά 
παρατιθέμενα κκί διεσκέδαζον τούς περιέργους.

•I» II
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«ΙΙ* ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Α» άιίϋένεκιι τής κεφαλής

ΙΙολλάκις διάφοροι νόσοι, οιον φαλάκραι, τριχοφά
γος, πιτυρίς, εκζέματα, φλογώσεις, πληγαΐ, σπυ 
ρΐσ καί τά τοιαΰτα παρουσιάζωνται έπί τών κεφα
λών μας, χωρίς νά δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν τήν αί 
τίαν καί δή ιός από τρίποδος συνήθως άποφαινόμεβα οτι 
είναι συνέπεια εγκεφαλικής αδυναμίας, ή δερματικής 

καταστάσεως, συνέπεια κοκοχυμιας οργανισμού καί τά 
τοιαΰτα. Άνακριβέστατον τοϋτο.

Ό τριχοφάγος ή πιτυρίς καί άλλαι μικροβιολογικά1! 
νόσοι τής κεφαλής προέρχονται ή έκ μεταδόσεως τ .ΰ 
μικροβίου έξ άλλης πασχούσης κεφαλής ή άπό τών έν 
τώ υδατι περιεχομένων μνηρυβϊων, δι’ ού καθ’ έκά
στην πλύνο^εν τήν κεφαλήν Λοιπόν αποφεύγετε έρ- 
ρωμένης τήν χρήσιν κτενίων καί περιοψίδων μεταχει- 
ριζομένων έν τοϊς κουρείοις καί ύπό άλλων καί μή λούε- 
σθε μετά ψυχρού ύ’δατος, καθόσον έςατμιζομένου τοΰ 
ΰδατος διαμένουσιν έπί τοΰ δέρματος τής κεφαλής παν
τός είδους μικροβίων καί δή νοσηρών, όπότκν ιδίως 
τύχη νά είναι παλαιόν τό ΰδωρ, ώ; εν πολλοϊς κου
ρείοις συμβαίνει.

x-iEssessaai-M

ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ

Χαράς ’στή γή ποΰ γέννησε αύτο τό μεγαλείο 
'Οπου φτερούγισε μακράν, μακράν είς ξένα;

(χώρας
Ι’έκνον σύ τής 'Ελλάδος μας, ποιητικό μνη-

|μεΙο
Ξένους ! είς ξένην. . .. πέρασες τάς τελευταίας 

[ώρας
Στην ςενητειά τον τελευταίο σου παλμό
Γιατί γιατί ν’ άφήσγς
Τήν τελευταιαν σου στιγμήν τό ύστερόν σου 

| γελοίο 
’Στόν τάφον τήν πατρίδα σου ποτέ μή λησμο- 

| νήσγ.ς 
Τό μεγαλείον τοΰ παντός, τοΰ κόσμου τό εύ- 

[αγγέλιο...

Σοφία Οΐιιονοιιϊόον

Η ΦΓΣΙΣ

είς τας απαιτήσεις τής πρεσβείας. Θά προσήλ- 
κυεν έπίσης τήν εύνοιαν τής Μνασιδίκης καί 
τέλος καθιστών ταύτην δημοφιλή, ήθελεν έξυ- 
πηρετήσει οραδύτερον τούς μυστικούς διαλο
γισμούς του.

—Παραγγείλατε είς τούς καλούς αύτούς αν
θρώπους νά μέ άναμείνωσιν, είπε.

Καί, ίνα κατευνάση τήν ανυπομονησίαν έξ 
ής κατετρύχετο, καθεσθεΐς έγραψε τήν ακό
λουθον έπιστολήν :

«Μάρκος Αινείας Νοβάτος Γάλλιος τω 
Λευκΐφ ΑΙνεία Σενέκα.

Χαίοειν,
«’Αδέλφι μοι, προγιλίαιαιε. Έν τή ιιλιυταία ΐπι- 

στοίή μου δ}ν σοί άπικρυφα πόσον οί ΈΟιμΐ! μι 
καθιστώοιν ϊμφροντιν, Ό ίν τή ίηαρχίη τούτη ιριδι
σμός ήιο roioSroe, <3υι« ήναγκάοθην αϋτοστιγμιί »ά sy- 
καταάτίψω τήν Κόρινθον διά νά ΐπαγρυπνώ ίκ τοΰ 
πλησίον τούί ’Αθηναίους. Πρό; τούτοις άνάγκη πόσα 
fra μιτριάσης τήν επιθυμίαν τοΰ θείου ήμών Ανιοκρά- 
τορος ίπί τών Ιργων τών άρχαίων ’Ελλήνων. θά διε- 
κινδύνευον άντί ένός τιμαχίου μαρμάρου ιά διεγείρω 
ίν τ/j ίπαρχίρ σοβαράς διαταράξιις. Άλλαις ιι ΐγνώ- 
ρισα ίν ΆΟήιαις νιαρόν τινα γλύπτην, τόν ίκ Πάρου 
Άπολλωνίδην, οίτιιο; τό τάλαντον ι'ιι δμοιον ιώ τοϋ 
Πραξιτίλονς καί τοΰ Σκόπα. Τά κάλλιοτα τών ίργοιν 
του θίλονσι πλοντίαιι τό Παλατΐνον, φρονιίδι μου.

• 'Ελπίζω δτι αί δυοαρίσκιιαι αύται tfre παροδικοί. 
Καί ίαογίαθην πρός πλήρη κατιυνασμόν, Ιδίαν τινά 
ή: καί ού θέλιις ϋαυμάοιι τήν ιϋφυΐαν καί ήτις μοί γαί- 
νιται Δίάνθασιοί. Μκχάϊυψα 1> ιαΰθα νιανίοκην τινά, 
ύραίαν ύς ή "Ηβη καί άγιήν ως *Εστιάδα, θϊιαοι- 
δίκη όι ομάζιιαι, κόρη όνομασιοΰ τίνος άοτννόμου ίν Ά-

Όταν ό Γάλλιος είσήλθεν είς τό άνάκτορόν 
του, διέταξεν αξιωματικόν τινα νά μεταβή πρός 
άναζήτησιν τής Μνασιδίκης. ’Ήθελε πριν ή έκ- 
τελέση τήν ύπό σκέψιν άπόφασίν του νά τήν 
έπανίδγ, ίνα έμβαθύνη είς τόν χαρακτήρα της 
καί δοκιμάση τόν χαρακτήρα τής θυγατρός τοΰ 
I Ιολυκλείτου.

Καθ’ όν χρόνον έδιδε τάς οδηγίας του τώ 
άνήγγειλον ότι πρεσβεία της έξ εύγενών πολι
τών ’Αθηναίων έζήτει άκρόασιν.

Ό Γάλλιος έγνώρεζεν ήδη διά τών κατασκό
πων του τί ούτοι έζήτουν. Ώς πάντες οί προη
γούμενοι διοικηταί εΐχεν έπιβαρύνει διά φόρων 
τήν Ελλάδα καί τήν άπεγύμνου χάριν τής 
Ρώμης, όλων τών αθανάτων αριστουργημάτων. 
Πολύ δέ περισσότερον έξερέθιζε την ύπερηφκ- 
νειαν τών ’Αθηναίων ή απώλεια τών αριστουρ
γημάτων τής τέχνης ή ή έπαύξησις τής ά- 
θλιότητός των. ’Επειδή όμως ολίγον κατ’ ολίγον 
ή άντιδημοτικότης τοΰ διοικητοΰ ύπήρξεν έπί- 
φοβος έκρινε φρόνιμον νά θέση μέτρον είς τάς 
φορολογίας του. ’Ακριβώς δέ ίνα έξευμενίση 
τούς Έλληνας ύπεσχέθη διά τά προσεχή Διο
νύσια έορτάς μεγαλοπρεπείς. Καί έπί πολλάς 
ημέρας έόρταζον οί ’Αθηναίοι τήν γενναιοδω
ρίαν τοΰ ανθυπάτου. Άλλ’αί διαθέσεις των 
ήλλαξαν, έπί τή είδήσει ότι ή Ρώμη άπήτει 
πρός διακόσμησιν τοΰ Παλατίνου τό άγαλμα 
τής Βραυρωνείας Άρτέμιδος, τό έν τή Άκρο- 
πόλει τών ’Αθηνών αριστούργημα τοΰ ΙΙραξιτέ- 
λους. Άναμφιβόλως θά είχον τήν άξίωσιν μετέ- 
πειτα καί τάς έν τώ Ναώ τοΰ Θησέως ζωγρα
φιάς τοΰ Πολυγνώτου νά άφαιρέσωσι. Καί οΰτω 
ολίγον κατ’ ολίγον Οά έκομίζοντο μακράν τών 
’Αθηνών παν ό,τι άπετέλει τήν δόξαν των.

Τι λοιπόν ήθελεν άπομεινε: τοϊς Έλλησιν, 
άν μετά τήν άφαίρεσιν τής ανεξαρτησίας των 
έστεροΰντο καί τών αριστουργημάτων αύτών ;

Άπεφασίσθη οθεν νά μεταβή παρά τώ διοι
κητή επιτροπή διά νά άποσοβηθή ή μεταφορά 
τής Άρτέμιδος τοΰ ΙΙραξιτέλους Ό δέ Γάλ
λιο; μαθών ήδη έκ τών κατασκόπων του τό 
διάβημα τοϋτο είχε σκοπόν νά εύχαριστήσγ 
τούς ’Αθηναίους άφινων αύτοίς τήν θεάν των ! 
Αίφνης έκαμεν άλλην άπόφασίν. Έκ τής Μνα
σιδίκης θά έξηοτατο ή λύσις.

Έν τώ τοιούτω συνδυασμώ διέβλεπε τρι- 
πλοΰν τό κέρδος. Έν πρώτοις γενναιοδωρία τις 
πρός μίαν γυναίκα ήτο προτιμότερα καί όλι- 
γώτερον κινδυνώδης ή ή καταφανής ύποχώρησις Ό "Αγιος Π<ιΓ·5·ος
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ύι/χαΐϊ καί 'Ρωμαίου πολίτου Ούίιμία <5' (ιμφιβολία 
Srt Sir θίλτι φίριι τιμήν ιίς τον οίκον μας. ‘Οθεν, άν 
Sir ΐχιι; η τά μοί παρατηρήσγ,ς - διότι γναιρίζιΐί πόσον 
ΐκτιμΰ τά αισθήματα οου—οκίπτομαι th Ανταλλάξω 
μετ’ αυτής δακτύλιον Αρραβώνα. Μή βραδύνει; να μοί 
)·νωσ’οποιήσει; τάς ίπί τούτον οκέιμει; σον, φίλτατε 
Σενέκα, καί είθε νά εχ}/; καίώ;.·

Μόλις έτελείωσε την επιστολήν ταύτην ήρ- 
ξατο βαδίζων κατά μήκος και πλάτος, άνυπο- 
μόνως άναμενων τήν Μνασιδίκην. Άλλ’ ό έν- 
τεταλμένος αξιωματικός ήργει παραδόξως πως, 
Ό Γάλλιος έταράσσετο έξ οργής καί ανησυχίας 
** αμα.

Ό αξιωματικός ένεφάνη τέλος.
Ήτο μόνος καί μέ ύφος άμήχανον.
— Λοιπόν, Πουπλιε, ούτως έκτελείς τάς 

διαταγάς μου ; Δέν σοΰ έζήτησα νά μοϋ φέρεις 
τήν νεάνιδα ;

Ό αξιωματικός άπεκρίθη διά φωνής περί
φοβου :

— Φοβούμαι δτι σας έπλάνησαν. Ούδείς 
γνωρίζει τήν κόρην τοϋ Πολυκλείτου Μνασιδϊ- 
κην. Μετέβην εις τό Κεραμικόν, ήρώτησα όλους 
τούς φύλακας τής συνοικίας, άλλ’ εις ούδένα 
εινε γνωστά τά δύο ταΰτα ονόματα.

— Μά τήν Πολυδεύκην, άνέκραξεν οργι
σμένος ό Γάλλιος, αύτός ό φαϋλος μέ ένέπαιξεν. 
Άλλ’ έγώ Οά τήν έπανεύρω. "Οσω δι' αύτόν, 
ορκίζομαι εις τόν Ήρακλέα, θά γείνή δ,τι άπο- 
φασίσγ τό μισός μου.

Καί έκ τής οργής του έθραυσε τάς κηρίνους 
πινακίδας του.’

Ένώ δ’ άπεσύρετο ό αξιωματικός τοϋ έφώ- 
ναςεν:

— ’Επιτροπή έξ ’Αθηναίων περιμένει έν τώ 
προδόμω. Είπέ τους δτι σήμερον δέν είμπο- 
ρώ νά τούς δεχθώ. Ός πρός τόν σκοπόν τής 
έπισκέψεώς των, γνωρίζω περί τίνος πρόκειται. 
Είπέ τους δτι περιττόν είνε νά μ’ένοχλώσιν. Αΐ 
θελήσεις τοΰ θειου ήμών αύτοκράτορος είνε σε- 
βασταί. Ή Άρτεμις τοΰ Πραξιτέλους θά με
τατεθώ έν τώ Ιίαλατίνω. Διά τήν θεάν των 
τοΰτο περιποιεΐ τιμήν, δι* ήν άς «περηφα
νεύονται.

V
Ο ΕΚ Ί ΑΡΧΟΓ Π\Ι \<ΙΧ EX ΤΩ ΑΡΕΙΩ IIΑΓΩ

«"Εχεις μίαν Ψυχήν.»
Παράδοξοι λόγοι, άκαταπαύστως επανερχό

μενοι έν τώ πνεύματι τής Δκμάριδος. Μία 
ψυχή. Αέξις πολλάκις λεχθεϊσα ένώπιόν της· 
και άνεμιμνήσκετο δτι ούχί άπαξ είδεν έπί άγ 
γείων τήν εικόνα τοΰ Έρμοΰ, ζυγίζοντος έπί 
μικρών ζυγών άνθρωπίδια, είκονίζοντα ψυχάς. 
Είχε μάθει δτι αί ψυχαί ένεφανίζοντο ενώπιον 
στυγίων κριτών άλλ’ ούδέποτε έσκέφθη δτι μία

Οί όιεριιηνιϊς έπο5.»όρκονν τοΐ’ς ξένονς 
ΐπκίκέ πτιις.

νεάνις ήδύνατο έξ αύτής ν* άντλήσν) τήν έλ- 
πίδα ή αύτόν τόν φόβον. Καί κατ’ άρχάς εϊ
χεν άκούσει τοσάκις νά περιβάλλωσι δι’έμπαιγ- 
μών τόν Μίνωκ, τον Αιακόν καί τόν Ραδάμαν- 
θιν (*), οί φιλόσοφοι φίλοι τοΰ Τρυφαίνους, ώστε 
ήρχισε καί αύτή νά μή τούς πιστεύη πλέον. 
Ή γνώσις τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακού δΓ αύτήν 
ήτο έν τοιαύτγ άμφιβολία, ώστε δυσκόλως ή
θελε δυνηθώ νά κατανοήσή τάς άρετάς καί τά 
έγκλήματα, τά όποια έν τώ ’Αόή κατέληγον, 
διά τήν άπόφασιν τώ κριτών. Μάταιον λοιπόν 
τή έφάνη νά σκέπτεται περί τούτου. Εν δέ 
μόνον έκρινεν άναγκαίον. Νά προκαλέσή διά 
συνεχών αναθημάτων καί τής πιστής έκπλη- 
ρώσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων της, τήν 
προστασίαν τών Θεών. Μήπως είχε λησμονή
σει καθήκον τι ; "Οχι. Ήτο πεπεισμένη περί 
τούτου, καί δμως έν τώ πνεύματι της έδοκί- 
μαζε ποιάν τινα άνησυχίαν καί άγωνίαν έν τή 
ψυχή, ήν δέν ήδύνατο νά έξηγήση.

«Έχεις μίαν ψυχήν».
Ιίροδήλως ή τελευταία αυτή λέξις, έν τώ 

πνεύματι τοΰ γέροντος, είχε νεαν τινα έννοιαν. 
Ή έννοια δμως αύτη ήτο άγνωστος δι ’ αύτήν. 
Δ'ατί δέ νά πιστεύη δτι έπρεπε νά έγκλείη 
παρήγορον τινα άλήθειαν καί έλευθερωτικήν ; 
Παράδοξος καί μυστηριώδη; γέρων ! Δέν ήδύ
νατο ν’ άποδιώξη τήν μορφήν του, τήν σχεδόν 
τρομακτικήν καί όμως έλκυουσαν ! Έλκυου-

ι*} Τρεις κριταΐ τοΰ “Αδαυ. 

σαν, διατί; Λόγω τής άπειλητικής τών όφθαλ 
μών του φλογός ; ή έξ αιτίας τής γλυκύτατης 
φωνής του ;

Έπι δύο ημέρας δέν έπαυσε στρεφόμενη περί 
τήν μοναδικήν ταύτην σκέψιν, δπως τά μετα
γωγικά ζώα, τά υποχρεωμένα νά στρέφωνται 
άπό πρωίας μεχρις έσπερας πέριξ άοράτου πη
γής ϊν’ άντλήσουν τό διαυγές ύδωρ. Άλλ’ ή 
έργασία αΰτη δέν ύπήξε ματαία.Καί έκ τής πη
γής ής ή Δάμαρις ήγνόει άκόμη τά διαυγή ΰδα- 
τα, έντός ολίγου έμελλε ν’ άναπηδήση είς 
τό φώς.

Τήν πρωίαν τής τρίτης ημέρας ή Δάμαρις 
καταπεπονημένη τό πνεΰμα, άπεφάσισε νά 
ύπάγη πρός συνάντησιν τής Παννυχίδος.

Διέσχισε λοιπόν τήν άγοράν, έλαφρώ βήματι. 
Ήτο ή ώρα καθ’ ήν οί πωληται έφεοον εις τήν 
πόλιν τά λαχανικά, τάς οπώρας καί τά άνθη. 
"Εκ τών κήπων, ποτισμένων άκόμη έκ τής νυ
κτερινής δρόσου, άνείρχετο γλυκεία εύωδία Καί 
ή εύθυμία δλων αύτών τών πραγμάτων μετεδί- 
δετο εις τήν καρδίαν τής νεάνιδος, ήν κατηύ- 
γαζε τό ύγειές τών άγρών φώς. Αΐ ποικίλαι 
φωναί τών μικροπωλητών άσυνειδήτως τή άνε- 
πόλουν τάς εύώδεις φυτείας, τάς βοσκάς δπου 
αί αίγες περιεφέροντο, έκεϊ πέραν, είς τάς κλι- 
τΰς τοΰ Λυκαβητοΰ καί τούς μελαγχολικους 
ελαιώνας έπί τών κατωφερειών τών βραχωδών 
λόφων, όπόθεν ή κυανή θάλασσα έφαίνετο.

— Κυπραίικα κρομύδια ! . . . Σύκα άπό τήν 
Καρίαν ! . . . Μέλι, ωραίο μέλι τοΰ Υμηττού! 
. . . Στρείδια Χιώτικα, πολύ φρέσκα 1

"Ολοι οί έκλεκτοΐ θησαυροί τής ’Ελλάδος, 
παν ο,τι καθίστα τόσον ωραίας, τόσον γλυκείας 
τάς νήσους αϊτινες έσβένυντο, μακράν είς τό 
κυανοΰν φώς, πολύ μακράν, πρός τάς άκτάς τής 
’Ασίας, διεφημ’.ζοντο διά θελκτικών επιθέτων 
ύπό τών ηχηρών φωνών τών εμπόρων.

Ή έλπίς ΐπτατο είς τήν άτμόσφαιραν. Ό 
ήλιος ήτο πλέον θερμός. Τά πλήθη ήρχισαν 
συνωθούμενα ύπό τήν σκιάν τών στοών. Είς το 
μέσον τών πλατειών οπού ό καυστικός ήλιος 
διεχέετο, ούδείς έτόλμα νά σταθή έκτος τών 
ξένων, οΐτινες έν έκτάσει έμενον πρό τών μνη
μείων, τών ενδόξων άγαλμάτων καί τών ναών. 
Οί δέ διερμηνείς καί οδηγοί τούς έπολιόρκουν 
διά τών οχληρών έπεξεγήσεών των.

— « ’Εκλαμπρότατε Ρωμαίε ίππότα, πλού
σιε πολίτα τής Φοινίκης, θέλεις νά σέ οδηγήσω 
καί σοΰ δείξω αντί μικρας άμοιβής, τόν ναόν 
τοΰ Ασκληπιού, όπου θά ‘ίδης ενα θώρακα 
κκτζσκευασμένον άπό όνυχα ίππου ; Θά άνέλ · 
θωαεν είς τήν Άκρόπολιν, δπου έντός τοΰ ναού 
τής Ιίαλλάδος Άθηνάς ύπάρχει αρχαίος θρό
νος, έργον τοΰ Δαιδάλου, δυνάμενος νά κλείει. 
Έκεί θά ιδής έπί άσπίδος μίαν προσωπογρα
φίαν τοΰ ίδιου περιφήμου καλλιτέχνου. Υπάρ
χει άκόμη ό θώραξ τοΰ αρχηγού τοΰ περσικού 

ιππικού, τοΰ Μασσιστίου, είς τάς ΙΙλαταιάς 
πεσώντος, καθώς καί ή σπάθη τοΰ Μαρδονίου.»

Ό μεγαλοπρεπής όγκος τής Άκροπόλεως, 
κυριαρχών όλου τούτου τοΰ πίνακος, εϊλκυε 
πρό παντός τά βλέμματα δλων. Ό Παρθένων 
ήτο τήν στιγμήν έκείνην έν δλγ τή δόξγ του. 
Τά μάρμαρα έφαίνοντο ώς λαμβάνοντα ζωήν 
έκ τής γεννωμένης θερμότητος. ΙΙοάγμα τι κι- 
νούμενον, περιδινούμενον, αίθέριον, ώς ό άσπαί- 
ρων άήρ πέριξ φλογός τίνος, περιέβαλλε τόν 
θειον βράχον. Θά έλεγέ τις δτι τά αθάνατα 
αύτά σχήματα έμελλον νά διαλυθώσιν έν τώ 
άπείρω. Τά πάντα έφαίνοντο ώς έμψυχούμενα 
διά τοΰ αύτοΰ ρυθμού. "Ανθρωποι καί άψυχα 
πράγματα τήν αύτήν ζωήν ζώντα. Αύτό τοΰτο 
τό άστυ τού Φειδΐου καί τού Περικλεούς, αεί
ποτε νεάζον, άφυπνιζόμενον έν τή ανοίξει. Καί 
οί ξένοι διβτέλουν άφωνοι πρό τοϋ τοσούτου 
κάλλους.

Ή Δάμαρις μετ’ εύφροσύνης παρηκολούθει 
τάς έκπλήξεις τών περιηγητών καί τά τεχνά
σματα τών διερμηνέων.

Εις Σύριος δεικνύων διά τής χειοός του πλή
θος συνηγμενον είς γωνίαν τινά τής αγοράς, 
παρά τήν Ποικίλλην Στοάν, ήρώτησε :

— Ποιός εινε ό άνθρωπος αύτός, μέ τάς 
άγριας τρίχας, ώς ό Βορέας καί άσχημος ώς 
"Ατλας, δστις έπισύρει τόσον τήν προσοχήν τών 
διαβατών;

— Αύτός, άπεκρίθη ό οδηγός, εινε ένας Ιου
δαίος σοφιστής. Εινε τώρα όλίγαι, ήμέραι. 
δπου τόν βλέπει κανείς πανταχοΰ,χειοονομοΰντα 
καί ρητοοεύοντα, οί δέ άνθρωποι τρέχουν πλη
σίον του δπως τά μικρά πουλάκια, γύρο μιάς 
κουβάγιας. ’Ονομάζεται, ώς λέγουν, ό ΙΙαΰλος 
άπό τήν Ταρσόν.

(’Ακολουθεί.)

Η ΦΥΤΟΦΑΓΙΑ

'(> Καθηγητής Κάρολος Νύορνιεν διακρίνει 
δύο είδη φυτοφαγίας' την σχετικήν καί τήν Α
πόλυτον.

'Ll πρώτη δύναται να δνομασθή ή δίαιτα ά
νευ κρέατος- Οί οπαδοί της δηλοτότι άπέγονοι 
μόνον άπό εκείνα τά όποϊα προέρχονται άπό το 
φονευθίν ζώον είτε τετράποδου, είτε πτηνόν ή 
καί Ιχθΰς ιίνε, πρόςδ'ε καί άπό ολα τά έκ τοΰ 
κρέατος Ιξαγόμενα, ώς μαργαρίνην, πηκτήν, 
ζωμόν κρέατος κλπ' τουναντίον δε τρώγΟυσι 
πολύ εύχαρίοτως τά προϊόντα έκ ζεόντων ζάέων, 
γάλα, τυρόν, βούτνρον κλπ. Οι τοιοΰτοι κατά 
τόν Noortleii καταχρηστικάς λέγονται φυτοτρά- 
γοι, ή δε δίαιτα αΰτη άπαντάται συχνότατα εις 
τάς τροπικός χώρα:, όπου ώς έκ ττίιν κλιματο- 
λογικών συνθηκών ή διατήρησις τοΰ κρέατος ε'-
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στω καί δι’ δλίγας ώρας εϊνε πολύ δύσκολος, 
πρό πάντων εις τάς χώρας με πυκνόν πληθυ
σμόν δπως αί Ίνδίαι.

Τήν δίαιταν ταύτην δεν επικρίνει ό κ Νόορ- 
ντεν, δπως κάμνει δια τήν καθαρώς φυτοφα- 
γικήν. Ό μέσος υρος τών λευκωματοειδών 
τροφών τας οποίας καταναλίσκονοιν οί τοιοΰτοι 
ήμιφυτοφάγοι είνε 1 1)2 λίτρα γάλακτος, 5 
Ι'ως 6 αυγά καί 50 δράμια τυρού εις έκαστον 
γεΰμα. .-Ιί τροφοί αύται περιέχονσι περί τά 100 
γραμ. λευκωματώδους ουσίας, τό όποιον ό ί\ο- 
orileii θεωρεί επαρκέστατου διά τήν λειτουργίαν 
τής θρέφεως καί Λφομοιώαεως Τήν δίαιταν 
δέ ταύτην ουνιστφ ό καθηγητής καί διά τό εύ- 
θννόν αύτής καί πρό πάντων διά τους οργανι
σμούς οί όποιοι δυσκόλως χωνεύουσιν. Έν πά
θη δμως περιπτώσει πρέπει νά παρακολοι θήται 
η έπίδραοις τής διαίτης ταύτης επί τον οργανι
σμού Διότι ύπάρχουσιν οργανισμοί οί όποιοι ί
πί δεκαετίας κρεωφαγοϋν, καί χάνονσιν ονοιω- 
δώς άμα τούς Λπαγορεύση ό ιατρός τό κρέας. 
'Ένεκα τούτον λέγει (5 Χόορντεν δέν δυνάμεθα 
νά ίξαγάγωμεν μίαν γενικήν Αρχήν δοον Αφο
ρά τ'ην ώφελιμότητα ή μή τής τοιαύτης διαίτης.

Πολύ δυσμενέστερου εκφράζεται ό καθηγη
τής κατά τής δευτέρας, τής Απολύτου φυτοφα
γίας. ή όποία Αποκλείει καί τά προϊόντα εκ. τών 
ζώντων ζφων Έάν ίξετάσωμεν θεωρητικώς 
τό ζήτημα, εύρίσκομεν είς τά φυτά ολα τά Α
ναγκαία πρός ζωήν ουστα'ϊκά, δηλ. άνθρακα, 
λίπος και λευκωματούχους οε-σώς. Έν τή πρα- 
γματικότητι όμως υπάρχει ό έξής κίνδυνος.

Αί φυτικά! τροφαι περιλαμβάνουν μόλις 
ο)ο λεύκωμα. Καί άν λοιπόν 
πρός ζωήν 
είς 70 μόνον 
τιιναλώοωμεν

10
ρ περιορίσωμεν ιό 

Αναγκαίοι· ποσόν λευκώματος 
γραμμ έχομεν Ανάγκην νά κα- 
700 γραμ.φυτικών ουσιών, at ό

ποιοι μόλις είς 1800 γραμ λαχανικών περιέχον- 
ται, ήτοι μετά τών άλλων πρός μαγείρευμα συ
στατικών έν ποσόν τριών χιλιογράμμων.

Τό τεράστιον τοΰτο ποσόν τροφής αναγκά
ζει η νσικώς τόν στόμαχον νά εύρυνθή καί 
προσθέτει είς αύτόν καί είς τά έντερα πολύ με 
γάλα καθήκοντα, είς τά όποια μόνον υγιέστατα 
όργανα δύνανται νά Ανθέξονν.

' Ως ίπί ιό πλεϊστον ή έπίδραοις τής τοιαύτης 
διαίτης 
Αναγκάζεται 
συστατικά καί μόνον καλόν 
και τοΰτο διά

δέν /ire fvrQ-'fiixi). Ό οργανισμός 
νά /.άβη ίξ ιδίων τά ί/./.εΐ.ιηντα 
ί.τέρχκται ταχέως η ϊσχνασις, το 
Αποτέλεσμα τής τοιαύτης διαίτης 
τούς πηίνσάρκονς, εννοείται.

<«Γ. Ν. Ε.·

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7

Οί Αβχαϊοι δεωροΰντες τοϊς περιττούς Αριθ- 
θμούς ώς ευνοϊκούς, τόν 7ον Αριθμόν, δστις 
άλλως τε παρίστιοι καί τόν Αριθμόν τών τότε 
γνωστών αύτοϊς πλανητών, ίσέβοντο ιδιαιτέρως 
καί ίξετίμων Διετήρουν δέ αύτόν εν ταΐς θρησ
κευτικούς τελεταϊς, κατά τάς όποιας Αι ήγειραν 
7 βωμούς καί έθυοίαζον 7 θύματα. Ο δέ νο
μομαθής ΙΙανλος λέγει, δτι τό παιδίον γίνεται 
τέλειον κατά τόν έβδομον αύτοΰ μήνα, καί δτι 
ή λογική τών Αριθμών φαίνεται Αποδεικνύονοα 
τούτο. Ό δέ Μοντεσκέ, ό μεγάλος γάλλος ουγ- 
γραφεύς, Από τόν όποιον ερρανιζόμεθα τό γεγο
νός τοΰτο προστίθησιν :

Είναι παράδοξον νά κρί η τις τοιαΰτα πράγ 
ματα ίπί τής λογικής τών Αριθμών τοΰ Πυθα
γόρα, καθόσον ό φιλόσοφος ούτος όντως ίχο- 
ρήγει σημαντικήν θέσιν είς τόν 70κοντούτιδα,είς 
τρόπον ώστε <5 Κικέρων ίν τώ όράματι τοΰ Σκη- 
πίωνος λέγει κατά λέζιν «ούδέν σχεδόν υπάρ
χει ούτινος ό Αριθμός νά μήν Αποτελεί τόν κόμ
βον».

Οί Αρχαίοι διήρουν τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου 
κατά 7ετεϊς περιόδους' 7 άλλως τε ήσαν τά θαύ
ματά των καί 7 οί σοφοί των Οί Αθηναίοι καθ' 
έκαστον έτος Απέοτελλον 7 νέους ϊνα καταβροχ- 
θισθώοιν ύπό τοΰ Μινωταύρου.Έπτά πόλεις διε- 
φι/.ονείκουν δτι έκάστη τούτων έδωκε τήν ζωήν 
είς τόν "Ομηρον.

Έν τή 'Ρώμη τή έπταλύφοι, ίνομίζετο, δτι 
ή Στύξ ίποίει. επτάκις τόν γΰρον τοΰ “.Ιδου,ον 
ό Β ργήλιος είχε διαιρέσει είς επτά διαμερίσματα 
Έι δέ τώ ίπποδρομίφ ό νικητής τοΰ ιιρμ το ρα
μιού ιθεωρεΐτο εκείνος, δστις επτάκις ήθελε κά 
μει τόν γΰρον τοΰ ορίου δπου ίναποτίθεντο 
έπτά δελφήνες καί επτά ώά

Άλλά πρό πάντων παρά τοϊς εβραίοις καί 
Αργότεροι· παρά τοϊς χριστιανούς ί Αριθμός 7 
είχε λάβει χαρακτήρα ιερόν. Δέν είναι δέ πιθα
νόν δτι Άργεϊοι καί Ίεράινιοι ίγνώριζον τήν 
έβδομάδα εξ 7 ημερών Αποτελουμένην, ήν επί
σης ήγνόουν οί 'Έλληνες καί οί 'Ρωμαίοι, ίν ώ 
τούναντίον οί εβραΐοι ίγνώριζον τήν διαίρεσιν 
ταύτην.

Οΰτως Ικ τών πρώτων γραμμών τής 'Αγίας 
γραφ ής βλέπομεν δτι ό θεός έπλασε τόν κό , σμον είς 7 ήμέρας'ή δέ έβδομη ημέρα τής έβδο- 
μάδο.ς, τό Σάββιιτον, ιθεωρεΐτο παρά τώ λαώ 
τούτφ ώς η ήμερα Αναπαύσεως.

1 'Κι- τινι Σινική Κλασική θιβλω. καίιιυμινri Τ■ 
ΚΙγγ άναγιγνώσκομιν: Οί 'Αρχαίοι βασι Ιεΐς Ti/r ίβΛό ■ 
μην ιΐΐι'ριιν κιι.Ιυνμίνην μιγάΛην ήμϊραν, ϊκ.Ιιιου τάς Ηύριις τώ>· σίκιιΰν. Κιτίι >'φίρ<ιν <ti τούτην ύί>·σι νη.ίοσφοντο/μποριχως, τά <’ί δικαστήριο ΛΙν ιίργά- ΐ’οντο Ούτως ιίχι τό παλαιόν ήμεροΛόγιον ίκ τούτον 
συμπιραίνιται ότι οί Σΐναι ϊώρταΰον τό Σιί,^ατον ά.ταρα.Ιάκτως όπως οϊ Ίονόιιΐοι

Τό έβδομον έτος Αφιεροΰτο είς τήν Ανάπαυοιν 
τής Γής αί δέ επτά έβδομάδες τών 7 ίτών 
προηγούντο τοΰ Ίωβιλαίου, οπερ ίωρτάζετο 
κατά πεντήκοντα έτη.

Άπό τοϋ Πάσχα, τής μεγάλης ’Ιουδαϊκής 
εορτής μέχρι τής Πεντηκοστής ύπήυγον 7 εβδο
μάδες.

Π παλαιά διαθήκη κάμνει λόγον περί 7 πα
γίων Αγελάδων κα! 7 ισχνών, σχετικώς πρός 
τάς 7 πληγάς τής Αίγύπτου

Οί φίλοι τοΰ ’Ιώβ προσέφερον θυσίαν ίξ 7 
Αγελάδων καί 7 Κριών, ύ δέ Αβραάμ ίδωρή 
σατο τώ Άβιμιλέ-χ 7 Αμνούς πρός θυσίαν Διά 
τήν πτώισιν τών τειχών τής Ίεριχοϋς αί Σάλπιγ
γες ίποιήσαντο 7άκ··ς τόν γΰρον τών τειχών 
αύτής. Ό δέ Δαυίδ ίν τή μεταφορά, τής Κιβω
τού θυσιάζει επτά θύματα. Γνωρίζομεν άλλως 
τε τήν 7άφύ)τον λυχνίαν εν τοϊς άρχαίοις ναοΐς 
καί τούς 7 φαλμούς τής μετάνοιας, δ δέ Αριθμός 
7 δέν ήτο σεβαστός ίν τώ δνόματι Ίεχωβάχ 
διότι περιέχει 7 γράμματα;

Ούτως ένεκα τών προηγουμένων τούτων ό 
Αριθμός ούτος ύπεισήλθεν εν τή χριστιανική θρη 
σκεία ένθα τά πλεϊστα τών πραγμάτων αυτής 
Αριθμοΰνται διά τοΰ Αριθμού 7. Έπτά εισΐν αί 
κυριώτεραι ειμαρτίαι, έπτά τά ιερά, έπτά τά 
δώρα τοΰ Αγίου Πνεύματος καί έπτά οί πό 
νοι τής Παναγίας.

"Οτε δέ άγιος Πέτρος ήραιτησε τόν Κύριόν 
του.

«Όπόταν ό Αδελφός μου άμαρτίση κατ’ 
ίμοϋ ποοάκις πρέπει νά τόν συγχωρήσω ; 'Οδέ 
’Ιησούς τώ Απεκρίθη.iijiv σοϊ ιίπαντώ μέ'χρις έπτιίκις, Αλλά μέχ- 
ρις 77 φοράς έπτάικις».

Ό Αριθμός 7 ήτο ίπίσης εν χρήσει όπόταν 
ήθελον νά δηλάισονν Απροσδιόριστον ποσότητα, 
έλεγον δέ, ώς Αναφέρεται ίν τή βίβλοι ιοΰ Roulli 
«αύτό είναι καλλείτερον παρά νά έχη τις 7 παι
διά» Τούτο δέ εσήμαινε νά έχη τις μέγαν Αριθ
μόν παιδιών.

Κατά περίεργον συγκυρίαν ό Αριθμός οντος 
εκφράζεται καί ίν τή Γαλλική Νομολ.ογϊφ. "Οσ- 
τις είχε 7 παιδία ίδικαιοΰτο τής δωρεάν δια 
παιδαγωγήσεως τοΰένός ΰπότοΰ Κράτους. Έπ! 
τινα δέ καιρόν Λπήλασσον παντός φόρου τόν 
πατέρα 7 τέκνων, έτι δέ τήν σήμερον ό στρα
τιωτικός νόμος Απαλάσσει διά τής υπηρεσίας 
τόν πρεσβύτερον υίόν οικογένειας Λποτελονμέ- 
νης ίξ 7 τέκνων.

«Πριν ή όμιλήσης στρέψον επτάκις τ'ην γλώ
σσαν σου» Αέγουν εί "Αραβες, οϊτινες επίσης 
μεταχειρίζονται τόν Αριθμόν 7.

Ό Μωάμεθ παραδέχεται 7 Ουρανούς, οί 
δέ κατοικοΰντες αύτούς έχουσι πλεονεκτήματα 
καί παροχάς' βαδίζονσι δέ ανά έβδομήκοντα. 
υποθέτουν άτι κέκτηνται έβδομήκοντα φο
ρέματα. έβδομήκοντα σκηνάς καί έβδομήκοντα 

χιλιάδας δούλους. Τό δέ κορόνων διατάσσει νη
στείαν τόν 7ον μήνα τού έτους. "Οπως δέ οί 
Ίουδαϊοι^καί οί Μάγοι Χαλδαϊοι, οί Μουσουλ
μάνοι πιστεύονσιν εις τήν Κόλασιν. ήν ό Μωά 
μεθ είχε διαιρέσει είς 7 όροφός, διά τήν κα
τοικίαν τοσούτων είδών Αμαρτωλών κτλ.

Τάς πλείστας τών παραδόσεων τού Αριθμού 
7 Αποδεχόμεθα καί ήμεϊς σήμερον, σύντή προσ
θήκη οτι Αποδεχόμεθα καί τήν γαλήν έπτάφυ- 
χον κτλ.

Φ II.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΕΑΣ

(Τοΰ έχ Πχρισίων άντχποχριτοϋ μχς)
Ό 'Ιωάννης Μωρίας, ύ δαφνοατιφής ποιητής άηί- 

θανιν. Εΰγινής τάν χαρακτήρα καί τίιν καταγωγήν 
(υιός τοϋ προίδρου τΰν ΈφιτΛν κ. Παπαδιαμαντο- 
ποΰϊ.ου'), ψυχή Λθώα κπί άδαμά· τίνος, πιπροικιαμίνη 
δι' δέων ϊκιΐνοιν τών μυστηρίων τής φύαιως καί τή; 
άνατροφής, τά όποια καθίατων αυτόν αγαπητόν τοϊς 
πάσιν. “ΕφΟασι νΙος, ιίκοοαιτής, ιΐς τήν Γαλλικήν 
πρωτιΰουσαν, ΰπου άπίϋανιν ίν ήλιν.ίρ 54 ΐτών, δα
φνοστεφής ποιητής, άρχηγός κατ' άρχάς τής ρομαντι
κής λιγομίνης σχολής καί κατόπιν άρχηγός τής συμ
βολικής. Σννϊγραψι πλεϊστα θανμάσια ϊργα, μιταξΰ 
τών όποιων Syrfos, CaηtiIelies, ΡβΙβτϊη passionne, καί τάς Stances, Ααμαρτινι/ου ποιητικής φαντασίας, 
ίν τφ προλόγφ τών όποιων ίξυμνεϊ τά κάλλη τής πα
τρώας αύτοΰ γής, διά φράσεων αϊιινις προκαλοΰσι δά
κρυα Είναι ό ευτυχής συγγραφιΰ; τΐής Ίφιγινιίαςτ 
ήτις άνύψωσι τόν Μωρία, ιΐς τήν οιιράν τών μτγαλει- 
τίρων τής Ιποχή; μας ποιητών.

Ώς Έλλην, κατά τό παράδιιγμα ιού Κλάδου και 
κατ' άντίϋιοιν πρός τόν μισιλληνιομόν τοΰ 1/ανά, ύπι- 
ρήσπιϊι πάντοτε διά τής γλαφυρός αύτοΰ γραφίδας τά 
δίκαια τής πατρίδος του.

’Ιδού διατί πρίπιι νά λνπήοη πάντα Έλληνα ό Μά
ταιος τοϋ Μωρία, όστις ίτίμησε τό Ελληνικόν όνομα.

Ή τύι/ιις τής σινειδήστως ήν αισθάνομαι προέρχε
ται ίκ τούτου. ΙΙρό μηνός καί επέκεινα, δύο ημέρας 
πρό τοΰ κατακλιϋή,ή ιΐίατρίςν τών Παριοίων, Ιν σνν- 
εντεΰξει δήθεν μετά-τοΰ ποιητον, εγραφιν ότι ό Μω
ρίας άπεφάνθη ότι δίν εΐντ Έλλην καί ότι ή Ελλάς 
δεν τόν ένδιαφέρει ποσώς Γνωρίζων τόν φλογερόν ιοΰ 
άνδρός πατριωτισ/ιόν ήπόρηοα καί ίταράχθην αυθωρεί 
δέ επεμψα είς τόν Μωρίαν άνοικτήν επιστολήν, δημο- 
σιενθεΐσαν είς τά Παρισινά φύλλα, δΓ ής ίκάκιζον τήν 
Αλλαγήν ιών φύονημάιων αύτοΰ. Ή οιινέι τενςις εκείνη ήτο ψευδές επινόημα τοΰ ρι.αοριίρ τής Πατρίδος.

Έν δέ ουμπροίω τό πρός τιμήν αύτοΰ δοθίντι πρό 
μηνών ίζιφώνησε λόγον πιστόν 'Ελληνικών αισθη
μάτων.

Τόν Μοιρέαν Λσθενοΰντα ίπεσκίπτοντο καθ’ έκάστην 
ότι ύη·ηλόν ϊχει νά ίπιδιίςγ/ ή Γαλλική προ τεύονσα 
ίν τοϊς γράμμαοι, ταΐς ίπιαιήμαις, ταΐς ιέχναι:, τή 
πολιτική. Ό Clavetie ευρισκόμενος ίν Άθήναις τώ 
ΐίπεμψε άνθη Ελληνικά καί ό Μωρίας έδάκρισεν ίκ 
χαράς. Αί Γαλλικοί 'Εφημερίδες πληροΰσιν όλοκλιγροι·; 
στήλας περί τοΰ ποιητικού ϊργου τοΰ Μόρια,

Έν τή άγωνίφ τών ιελενταίονν ημερών, παραληρών, 
Λπιιθόνιτο ΈλληνιαΓι πρό; τόν Ι'άλλον ύπουργόν τής 
παιδί 'α;,

11. X. ΔιΙίάρης 
ΐαιρό;
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ΑΡΣΕΙΣ ΙΙΝΕΓΜ. ΑΣΚΙΙΣΕΩΝ
11ου τεύχους

37. Κρίσις=Κίς—Ρις- -38. Νάξος, Σύρος, Εύβοια. 
— 39. Σαύτόν αισχύνου. — 40. Πίριποίησις=Περί πΐ 
£·.ς εις. — 41 ’Ενύπνια έγρηγορόντων ελπίδες.- 42. 
ΙεφθαΕ, ΔανιήΛ, ΜιχαηΛ, Ογυγία ΝεϊλοΣ

Αύται —Χαρ Φωάου έκ Σμύρνης 2. Διον. Ματά
κιας έχ Σύρου 3, ’Ασπασία Βέλου έχ Πατρών 3. Δημ 
Κοράλης έξ ’Αλεξάνδρειάς I, ’Ελπίς Κωστίδη έχ Βώ
λου 4, Μαύρος Κύκνος έξ ’Αθηνών 2, Χαρίδημος Σταυ- 
ριδης έξ ’Οδησσού 2, ’Ανθή Φίλωνος έχ Πατρών 3, 
’Αγγελική Ρήγα έξ ’Αθηνών 4 χαί Μαρίχα Ζ. έξ Α
θηνών 4.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪ’ΣΕΩΣ,.

— ρ Επιστολή έλήφθη “Εχει κιλώς. 
μεν, Γράφομεν —0 Κ. Κ ώ ν π ο λ ι 
έλήφθη άλλά χιοώτιον ούχί. Γράφομεν, 
λατε ταχέως.—Μ. II. Ροστό β ι ο

Π Ν. Κ έ ρ χ υ ρ α ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εϋ- 
χαριστοΰμεν. Γράφομεν.— i. Τ. Κ έ ρ τ υ. Δελτάριον 
ιλήφθη- Ζητούμενα φυλλάδια σας έστάλησαν. — Δ. Μ. 
Κ α λ ά μ α ς Συνδρομή σας έφήφθη Ζητούμενα φυλ
λάδιά σας έστάλησαν — Κ Μ. Μ α σ σ α λ ί α ν Τό
μοι Φύσεως χαί εις Πανοράματα σας έστάλησαν προ
χθές. Άντίτιμον έλήφθη. — II Κ. Ά ρ γ ο σ τ ό- 
λ ι ο ν. Ζητούμενα φυλλάδια ο·ά σας απεστάλησαν — 
Κ Μ. Σ ά μ ο ν. Σας ένεγράψαμεν, συνδρομή έλή- 
φθ- —A Α. ’Αλεξάνδρειαν *Αν θέλετε, 
στείλατε χαί τήν έτέραν άναχοίνωσιν — Τ. 1. "Α τ - 

Ευχαριστού
ν. ’Επιστολή 
χαί αποστεί- 
ν, Δελτάριον 

έλήφθη. Έχει καλώς, Εύχαριστοΰμεν πολύ — Τ. Μ. 
’Οδησσόν Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν άπο 
διιξις στελλεται ταχυδρομιχώς =Δ. Λ. Κω ν) π ό- 
λ ·. ν, Σας εύχαριστοΰμεν δι’ όσα χαλά γράφετε Το

καθήκον πράττομεν — Μ. Μ. Σ ΰ ρ ο ν. Ζητούμενα 
φυλλάδια σας έστάλησαν, Ο. Χαλκίδα. Διήγημά 
σας ακατάλληλον διά δημΟσιευσιν. Ή γνώμη μας είνε 
οτι έχετε καλάς εμπνεύσεις. Σας λείπει άκόμη ή τέ
χνη τοΰ χαριέντως χειρίζεσθαι ταύτας.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Είς πάντα έγγραφόμενον νέον συνδρομητήν τής 

«Φύσεως· ώς καί είς πάντα παλαιόν έμβάζοντα τήν 
συνδρομήν τοΰ τρέχοντος έτους παρέχεται ύπδ τής 
Διευθύνσεως τής «Φύσεως· δωριαν ή ώροσχοπία του, 
δηλαδή ή άποκάλυψις τών χαρακτηριστικών ιδιοτή
των του, ήτοι τδ παρελθόν του, παρόν καί μέλλον, 
έπί τή βάσει τών φυσιογνωμικών σημείων του. Πρδς 
τούτο δέ δέον νά μας άποστέλλεται καί ή φωτογρα
φία τοΰ ένοιαφερομένου προσώπου, πρόσφατος εΐ δυ
νατόν, άπό δύο έτών καί εντεύθεν καί ιδιόχειρος ση- 
υείωσις τής ηλικίας, τοΰ επαγγέλματος καί έγγαμου 
ή ού καταστάσεώς του. Ή Διεύθυνσις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εύρίσκεται τοΰτο εις τά ήμέτερα γραφεία χρυσό- 

δετόν, άντί φρ.12, ελεύθερον ταχυδ. τελών Περιέχει 
δέ τά σπουδαιότερα ελληνικά μέρει,τοπεΐα, πρόσωπα, 
πόλεις, έξοχός κτλ.

Διεύθυνσις :
Φ. ΠρΙντιςην, Διευθυντήν τής (Φύσεως·

’Αθήνας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝΤΛΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκοιταί μας, ώς καϊ οί καθυ- 
στεροϋντες συνδρομάς της «Φύσεως» καϊ 
τοΰ «Πανοράματος» δπως εύαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν της όφετλής των καϊ διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταδολίιν τών συνδρομών.

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ
όόόί Παπαρρη- 

χο.τοί’λου 

(“Εναντι Κήπου 

Ύπουρ.Οίκονομ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

'Οδός ΕΰριαΙδου 
χαί Σωνράιους - 

ΑΘΗΝΑ I

Κατασκευή τυπογραφικών cliches δι’ εφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα, καταλόγους κτλ. 
Photo Reportage. Ειδική φωτογραφική υπηρεσία δι’ εφημερίδας καί περιοδικά. 
‘Εκδόσεις Περιοδικών, βιβλίων, δελταρίων, ρεκλαμών, τιμοκαταλόγων κτλ.
Πώλησις καί μίσ&ααις έτοιμων καϊ μεταχειρισμένων cliches.
Πλάκες προβολέων διά διαλέξεις καί μαθήματα σχολείων, λυκείων, συλλόγων κτλ. 
Προμήθεια βιβλίων κα'ι διαφόρων αντικειμένων.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφικών πλακών.

Εϊσπραξις αποδείξεων καί λογαριασμών.
Έγγραφη συνδρομητών είς τάς εφημερίδας καί περιοδικά.
Αποστολή ταγυδρ. δεμάτων καί διαφόρων παραγγελιών εις Αίγυπτον.


