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ΔΩΡΕΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). Όσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θα έκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ov). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγίον εκάστου έτους. 
3ov) "Εκαστος συνδρομητής θά εχη τό δικαίωμα νά κατα χωρίζη δωρεαν μίαν ειδο -

ποίησιν έν τώ έξωφΰλλω, είτε πρός σύστασιν τοΰ καταστήματος του, είτε πρός 
σύστασιν τοΰ επαγγέλματος του. ί : 

4ον). Είκοσι λαχεία τών αρχαιοτήτων θά τίθενται είς τήν διάθεσιν τ'ων συνδρομητών, 
και ευνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ϊσου εις ολους τούς συνδρομητάς. Ο'ι 
αριθμοί δέ τών αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙ Ε . Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 

1895 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ TOY ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Μαρτίου 1893. Αριθ. 6. 

ΦωΤΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η Σ ΣΕΛΗΝΗΣ 

(Συνέχεια και τέλος. "Ιδε άριθ. 5). 

Έάν παρατηρήση τις τάς φωτογραφίας 
της σελήνης,αϊτινες έπί τοΰ παρόντος παρασκευ-
άζονται έν τοις άστεροσκοπείοις τών Παρισίων 
και τοΰ Λίκ, διά τοΰ μικροσκοπείου ή δι' ετέ-
ρου ισχυρού μ.εγενθυντικοΰ φακοΰ θά άνεύρη 
τοιαύτας λεπτομερείας, αϊτινες παοιστώσι τά 
έν τή σελήνη άντικείμενα κατά τό μέγεθος όχι 
μικρότερα ενός χιλιομέτρου τό μήκος η πλάτος. 
Όταν δε τελειοποιηθώσι τά πρός φωτογράφη-
σιν τής σελήνης αναγκαία όργανα, θά δυνηθώ-
μεν νά παρατηρήσωμεν έ'τι λεπτότερα αντικεί-
μενα έπί τής επιφανείας αυτής. 

'Αλλ' η διά τοΰ μικροσκοπίου ή τίνος ισχυ-
ρού μεγενθυτικοΰ φακοΰ γενομένη παρατήρησις 
τών φωτογραφιών τής σελήνης εΐνε απρόσιτος 
εις πολλούς· έ'νεκα δέ τούτου ήρξαντο νά πα 
οασκευάζωσι κατά μεγένθυνσιν φωτογραφίας 
κατ' ευθείαν έκ τής σελήνης. Εις τοΰτο έπεδό-
θησαν πολλοί επιστήμονες ώς ό Βέϊνεκ και Σπι-
τάλερ, ό έν Βιέννη βαρώνος Ρότσιλδ, ό Νίλσεν 
έν Κοπεγχάγη, ό Πρίτζ έν Βρυξέλλαις. Έν τέ-
λει μνημονευτέοι ό Χολδέν, Άνρή και Λεβή, 
οτινες έπί πολύν χρόνον είργάσθησαν έπί τού 
ζητήματος τής μεγενθύσεως τών φωτογραφιών 
τής επιφανείας τής σελήνης. 

Ενταύθα παρουσιάσθη σημαντικόν τι κώλυ-
μα συνιστάμενον εις αυτόν τόν τρόπον τής 
παρασκευής τών εΰαισθήτων φωτογραφικών πλα-
κών. Οι περί τήν άστρονομίαν ειδικώς ένασχο-
λούμενοι ενδιαφέρονται μόνον περί τού πώς νά 
έπιτύχωσι μεγαλείτερα negatifs έκ τής επιφα-
νείας τής σελήνης, άλλ' έτι και δή κατ' εξο-
χήν νά παρατηοήσωσιν εις τάς έκ τού negatif 
έξαγομένας φωτογραφίας περισσότερόν τι ή ό-
σον μέχρι τούδε ευοισκον έν ταϊς υπό τών αστε-
ροσκοπείων τών Παρισίων και τοΰ Λίκ παρα-
σκευαζομέναις φωτοτυπίαις τής σελήνης, αϊτινες 

κατέστησαν ήδη κατά τό μάλλον καϊ ήττον και 
απανταχού διεδόθησαν. 

Ώς είνε γνωστόν, τά χημικά άλατα τά έν 
χρήσει έν τη φωτογραφία, διαλυόμενα υπό τής 
έπενεργείας τού φωτός, άφίνουσιν ΰποστάθμην 
έν είδει λεπτοτάτων χωριστών άτόμων. Τά 
άτομα ταύτα κατά τήν μεγέθυσιν τής έκ 
τοΰ negatif έξαγομένης φοιτογραφίας τής σελή-
νης θά φανώσιν ΰπό τό μικροσκόπιον επίσης 
λίαν μεγάλα, έπί τοσούτον μεγάλα ώστε ό 
παρατηρητής δύναται νά έκλάβη αυτά ώς μι-
κρά υψώματα η αβαθείς χηράδρας έν τη επι-
φανεία τής σελήνης. Ένεκα δέ τούτου ή μελέ-
τη τών φωτογραφιών αΐτινες παράγονται έκ τής 
μεγενθύσεως αυτών τών άπεικονισμάτων τής 
σελήνης δέον νά γίνηται μετά πολλής προφυ-
λάξεως. 'Ιδού διατί οί αστρονόμοι άπετάθησαν 
πρός τούς συναδέλφους έν τη επιστήμη, τούς 
χημικούς, παρακαλοΰντες αυτούς νά εξεύρωσιν 
πρός κάλυψιν τών εΰαισθήτων φωτογραφικών 
πλακών μίγμά τι τό όποιον νά δίδη ώς ΰπο-
στάθμην λεπτοτέραν κόνιν τής κατά τόν συνή-
θη τρόπον προερχομένης. "Ετερον έμπόδιον έν 
τή παρασκευή τών ακριβών φωτογραφιών της 
έπιφανείας τής σελήνης εϊνε αί σκιαί, αϊτινες 
σχηματίζονται έν αΰτή υπό διαφόρων αντικει-
μένων. Αί σκιαί αύται ένίοτε κάμνουσι δύο άλ-
λεπαλλήλους φωτογραφίας της σελήνης σχεδόν 
άνομοίους, διά τοΰτο πρός άκριβεστέραν άνί-
χνευσιν τής αληθείας δέον διαδοχικώς καϊ κατά 
σύστημα νά γένωσι πολλαί φωτογραφίαι τής 
σελήνης. Κατά πολύ συντελεί και ό χρόνος έφ' 
ού έκρατήθη τούτο η εκείνο τό negatif Έν πά-

ση περιπτώσει και έν ταίς φωτογραφίαις ταϊς 
γενομέναις διά τών σημερινών έτι μή τελειο-
ποιηθέντων εργαλείων παρατηρούνται ήδη πολ-
λά άξιοπερίεργα τής σελήνης και έκτός αμφι-
βολίας εϊνε, ότι αί φωτογραφίαι αυτής θά ε· 
χωσι λαμπρόν μέλλον. 

(Έκ τοΰ Γαλλικού). 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 

ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ εορτης της και νά διαμένη παρ' αΰτή όπως τήν 
παρηγορήσω, όταν αύτη λάβη τοΰτο τό δώρον 

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ παρά χειρός ηδη εξηφανισθεισης 
ΑΥΤΟΚΡΑΤ. ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 

Ή έφημερίς τής Πεττρυπόλεως Νοβοε 
Βρεμια (Νεος Χρόνος) πρό τίνος χρόνου έ-
δημοσίευσε συγκινητικόν τι διήγημα ττερί τοΰ 
μεταστάντος_ .ένδοξου Αΰτοκράτορος 'Αλεξάν-
δρου τοΰ Γ'. Έν τινι ημέρα τοΰ φθινοπώρου 

ο Αυτοκράτωρ και ή Αυτοκράτειρα επεσκέφθη-
σαν εν τών πλουσιωτατων άδαμαντοπαλείων 
τής Πετρουπόλεως όπως άγοράσωσι τιμαλφές 
τι άντικείμενον διά δώρον "τής μνηστής τοΰ 
υίοΰ των (νΰν εΰκλεώς κυριαρχοΰντος Αΰτοκρά· 

τορος Νικολαου) Η Αυτόκράτειρα λίαν 
προσεκτικώς παρετήρει εν λαμπρότατον και 
τιμαλφέστατον βραχιόλιον καί έ'ξέφρασεν είς. 
τόν Αυτοκράτορα σύζυγόν Της τήν 'επιθυμίαν 
νά τό άγοράση. Κατά τήν έπιστροφήν εις τό 
άνάκτορον ο Αυτοκράτωρ, όστις 'πολλάκις 
έπασχεν έκ τής ασθενείας, ήτις επι τέλους εφε-
ρεν αΰτόν εις τόν τάφόν, ήσθένησεν , ή. Αυτο-
κράτειρα έλησμόνησεν τό βραχιόλιον, υποθέσασα 
ότι ό σύζυγος της δέν ηθέλησε νά τό άγοράση 
Μετά τινας ημέρας από τοΰ θανάτου τοΰ Αΰ-
τοκράτορος, δηλαδή τή 14 Νοεμβρίου, ή Αυ-
τοκράτειρα χήρα έώρταζε τήν γενέθλιόν της 
έορτήν. Κατά πρώτην φοράν αυτή έμεινε μόνη 
εν τή έορτη της. Μέχρι τούδε ό Αυτοκράτωρ 
έσυνείθιζεν έπί τη γενεθλίω εορτή τής συζύγου 
τοο νά θέτη μίαν άνθοδέσμην έν τω κομμωτή-
ρια) αΰτής. Ούτος έθετε τήν άνθοδέσμην 'έν τώ 
γραφείω της καϊ έπ' αΰτής χώρίς άλλο προσέ-
θετε τιμαλφέστατον τι κόσμημα, πρό μηνών 
επίτηδες εκλεγέν. Μετά τόν θάνατον' το'ϋ Αΰ-
τοκράτορος ή σύζυγος του απέφευγε νά είσέρ-
χηται εις τοΰτο τό κομμωτήριον.' Τ ή 2 Νοεμ-
βρίου, ημέρα τοΰ γάμου τοΰ υιού της Αΰτο-
κράτορος Νικολάου, ούτος παρεκάλεσε την μη-. 
τέρα του νά είσέλθνί είς αΰτό τό δωμάτιον,' τό 
πρώτον άντικείμενον όπερ αύτη παρετήρησεν ήν 
ή ανθοδέσμη, τοποθετημένη έν τή συνήθει θέσει 
τοΰ γραφείου. Μεταξύ των ανθέων ευρίσκετο 
κυτίον έσφραγισμένον διά τής' ιδιαιτέρας σφρα-
γίδος τοΰ αειμνήστου μεταστάντος Αΰτοκρά-
τορος 'Αλεξάνδρου. Έν τώ κυτίω ήν τό βρα-
χιόλιον όπερ ή Αυτοκράτειρα χήρα έπρότεινεν 
είς τόν σύζυγόν της νά τό άγοράση. Ό αΰτο-
κράτωρ ήγόρασεν αΰτό τήν ιδίαν ήμέραν, καθ' 
ηv ή Αΰτοκράτειρα επιμελής παρετήρησεν αΰ-

τό, καϊ ό'τε έκειτο έπί τής έπιθανατίου του 
κλίνης συνέστησεν είς τόν υίόν του νά δώση αΰ-
τό είς τήν μητέρα του κατά τήν ήμέραν τής 

ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ 

Τ Η Σ Ι Ν Φ Λ Ο Υ Ε Ν Τ Ζ Α Σ 
, Σχεδόν καθ' έκαστον έτος, άμα έπιστη έν τή 

Δυτικη Εΰρώπη ψυχρός καϊ υγρός χειμών, χω-
ρίς άλλο έπιφαίνεται ή ίνφλοέντζα, άρχαία επι-
δημία τοΰ γρίπτου ήτις πολλάκις έπεσκέπτετο 
τήν Εΰρώπην. 'Εφέτος ή ένεκα αΰτής θνησιμό-
της έν Παρισίοις δέν ήν ίδια σημαντική, συγ-
κριτικώς δέ ασθενεστέρα ή έπέρυσι, έν τούτοις 
ο αριθμός τών έξ αΰτής νοσησάντων άφίκετο μέ-
χρι τοσούτου ποσοΰ, ώστε αδύνατον νά μή ά-
ναγνωρίση τις τόν έπιδημικόν αΰτής χαρακτή-
ρα. Ή έπί μάλλον άπαντώσα μορφή τής νόσου 
είνε ό τοΰ κατάρρου, ήτις δέν συνοδεύεται ώς 
κατά τά παρελθόντα έτη υπό επικινδύνων πε-
ριπλοκών. 'Εκτός πάσης αμφιβολίας είνε ότι 
υπάρχει μικρόβιον τής ίνφλουέντζας. Τά ιδιώ-
ματα τούτου τοΰ μικροβίου εισέτι δέν έξηρευ-
νήθησαν, άλλ' ήδη εΐνε γνωστόν οτι όπου και 
άν τοΰτο έπιφανή και ευρη κατάλληλον έδαφος 
πάντες οί λοιποί μικροοργανισμοί οϊτινες πρό 
αΰτοΰ διέμενον έν τώ άνθρωπίνω όργανισμώ ώς 
αβλαβείς παράσιτοι, γίνονται παθογενεϊς. Έ-
νεκα δε τούτου ή ζωή τοΰ ανθρώπου έκτίθεται 
είς κίνδυνον. Αΰτη ή μετατροπή υπό τήν έπήρ-
ρειαν τής ίνφλουέντζας, τών αβλαβών παρασίτων 
είς παθογενείς εξηγεί, έκείνας τάς παθολογικάς 
περιπλοκάς ένεκα τών έπόίων άποθνήκουσιν οί 
έκ τής ίνφλουέντζας άσθενούντε:. Οί βακτηριδιο-
λό· οι επί πολύν χρόνον έζήτουν τό μικρόβιον 
ταύτης τής ασθενείας και διάφορα βακτηρίδια 
έθεώρουν ώς τό μικρόβιον τής ίνφλουέντζας.Μό-
νον όμως ο Πφέιφερ καταίρθωσε μετά πολυ-
μόχθους έρεύνας νά άπομονωσι και νά καλ-
λιεργήση έν ζωμώ έκ ζελατίνης αποικίας τών 
μικρότατων βακτηριδίων, άτινα υποθέτει ότι 
είνε τά μικρόβια τής ίνφλοέντζας. Τό είδικόν 
μικρόβιον τής ίνφλουέντζας, δύναται νά ζήση 
και νά αΰξηθή έν θερμοκρασία 26 β., άλλ' έκ 
τοΰ ίσχυροΰ ψύχους και τής μεγάλης θερμότη-
τος καταστρέφεται. Οί ειδικώς ενασχολούμενοι 
είς τά πειράματα τής έμβολιάσεως διά τών μι-
κροβίων τής ίνφλουέντζας τών τιθασσενθέντων 
λαγωών και πιθήκων παρετήρουν ότι τά εμβό-
λια σθέντα ζώα πάντοτε έπασχον υπό ίσχυράς 
δύσπνοιας πυρετοΰ και έπί τέλους άπέθνησκον. 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 5 
Π Ε Ρ Ι A Ι Ω Ν Ι Ο T H T O Σ 

Δήλόν έστι τοις πάσι, ότι από καταβολής 
κόσμου μέχρι τών ημερών ημών επείσθησαν και 
έπίστευσαν κατά τό ήττον και μάλλον σχεδόν 
πάντα τά έπί γής οίκοΰντα έθνη τήν άθανασίαν 
τής ψυχής. 'Αλλά καίπερ πεισθίντα άπορούσιν 
όμως τίνιτρόπω ν' άποδείξωσι τοΰτο· άτε έχον 
τα τοσαύτας αποδείξεις πρώτον μεν τήν τούΣω-
κράτους λέγοντος κατά τάς τελευταίας στιγμάς 
καθ'άς έμελλε νά λάβητό κώνειον <<άλλά γαρ έμοί 
μέν άποθηνομένω, υμΐν τε δέ βιωσομένους όπό 
τερον δ' άμεινον έπέρχη άδηλον παντί πλήν ή 
τω θεώ», νομίζομεν, ότι όι' αΰτών τών ολίγων 
λέξεων ό Σωκράτης έθεσε τάς πρώτας βάσεις 
τοΰ θεμελιώδους νόμου περί αθανασίας ψυχής, 
δεύτερον δε ό τών όλων Κύριος Ιησούς Χριστός, 
όστις έφώτισε ζωήν καί άφθαρσίαν διά τοΰ Εμ-
αγγελίου. Οΰδείς τώ όντι πιστεύων είς τό 
Εΰαγγέλιον δύναται νά άμφιβαλλη έάν ή ψυχή 
μέλλη . νά ζή διά παντός λέγει, ότι έρχεται 
άρα, καί έκπορεύσονταις,οί τά άγαθά ποιήσαντες 
είς άνάστασιν ζωής, οί δέ τά φαΰλα πράξαντες 
είς άνάστασιν κρίσεως, μόνον ο υλιστής καί ό 
άδικος δεν θέλει νά παραδεχθή τοΰτο ϊνα μή τι-
μωρηθή παρά τής θείας δικαιοσύνης, πράττων 

τοΰναντίον δέ ό δίκαιος οΰ μόνον άσπάζεται 
τοΰτο άλλά καί προσδοκά διακαώς παρά τοΰ 
Οεοΰ ΰφ' ού ν' άμειφθή τών πράξεών του ώς ό 
υπηρέτης παρά τού Κυρίου του. 

Ό θάνατος πρός καιρόν μόνον διαλύει τήν 
συνένωσιν τής ψυχής καί του σώματος, τούτο 
μέν είς τόν τάφον καταβάλλων έκείκην δέ άπο-
ατέλλων είς τόν ίρατόν κόσμον καί αίώηον. — 
Αίονιότης ! Πόσον άσθενείς είσί πάσαι αί περί 
αΰτής ίδέαι μας! Ό νοΰς είς μάτην αγωνίζε-
ται νά λάβη πλήρη αΰτής έννοιαν. Τήν έκτασιν 
αϋτής δέν δύναται νά έμπεριέχη ουτε γιγαν-

τιαίος νοΰς, καί μόνος ό ")εός, ό ατοικών τήν 
αιωνιότητα δύναται νά έννοήση τό μήκος, 

πλάτος, βάθος τε καί υψος αΰτής. Σας έρωτώ, 
σοφέ καθηγητά τί έστί αίωνιότης; δίδεις όρι-

σμούς μάλλον, σαφείς η όσον αρμόζει καί συγ-
χέεις τήν φύσιν τών όντων μέ τήν αίωνιώτητα 

μη δυνάμενος νά άποκριθης οΰχί δεόντως άλλά 
αρκούντως. Περί ήμερών, καί μηνών, καί ένιαυ-

τών καί έκατονταετηρίδων δύνασαι νά γνωρίζης 
αλλά πού τελευτώσι άδηλον· δέν δύνασα: νά 

Είπης.— Αίωνιότης — διά ποίων αριθμών έχεις 
να σημειώσνις τό κεφάλαιον τών ατελεύτητων 

της αίώνων Δοκίμασε. 
Σύναξε όσα λεπτά έζησεν έκαστον άτομον 

ανθρωπίνου γένους άρξάμενος από τής τοΰ 

Αδά'μ δημιουργίας μέχρι τού νυν, έπειτα δέ 
λάβε έκαστον λεπτόν τού εκπληκτικού τούτου 
κεφαλαίου άντί χιλίαιν ένών καί όμως ταύτα 
πάντα θά ήσαν άπείριος ολιγώτερα τών ένιαυ-
τών τής· αίωνηότητο; !Υπόθες οτι έκαστον έ-
κατομμύριον έξηραίνετο μία μόνη ρανίς τού α-
χανούς Ωκεανούς καί είπε μοι είς πόσα εκατομ-
μύρια αίώναιν -.θά έηρκίνετο κατά τόν βραδύν 
τούτον τρόπον ό μέγας έκείνος κόσμας τών υδά-
των, αλλά καί οί αιώνες ούτοι θά ήσαν άπείρως 
ολιγώτερο·. τής αίωνιότητος ! Ύπολάβετε ότι 

καθ' ,έκαστων έκατομμυριον ετών άνεμος τις με-
τέφερεν- έκ τού ήτέρου πλανήτου έν μόριον 
άμμου είς τόν απώτατο αστέρα, καί πόσος χρό-
νος θά υπήρχετο πριν ή μεταφερθή ολόκληρος 

η σφαϊρα· αύτη έαν άπασα έγίγνετο άμμος Ό 
αριθμός τών έτώ είνε μέν ακατανόητος είς ημάς, 

άλλά οκτως εΐνε άπεΐρως μικρότερος τών έτών 
τής αίωνιότήτο.ς ! 

Θεωρήσατε ότι ο ήλιός, ό πλεον έκατομμυ-
ριακις μεγαλήτερος τής γής, καί άπαντες οί 
πλανήται καί οί αστέρες, οί τούς ουρανούς κο-
σμούντες, μετεφέροντο είς μακράν τινα χώραν 
του απεριορίστου διαστήματος πρός εν μόριον 
είς εκατόν εκατομμύρια ετών, τίς δύναται ν' 
άπαριθμήση ην νά συλλάβη πόσα έτη θά παρέλ-
θωσι πριν γίνη άφανές τό τελευταιον μόριον; 

'Αλλ' ή μακρά, μακρότατη αύτη περίοδος, τής 
οποίας ή διάρκεια τόσον καταπλήττει τό ήμέ-
τερον λογικόν, θά ήτο μία μόνη στιγμή χρόνου 
είς τόν άτελίύτητον κύκλον και ώκεανόν τής 
αιωνιότητας ! "Αρα αΰτός εγώ διά τήν αίωνιό 
τητα έγεννήθην ; είς αΰτήν σπεύδω δια του 
προσωρινού τούτου κόσμου ; Έχω ψυχήν διορι-
σμένη ν υπό τού Πλαστου αΰτής τής αίωνιότη-
τος, αδιαλείπτως είς άγΐωσύνην καί μακροβιό-
τητα ΰψούμένην η βυθιζομένη κατά στιγμήν έπί 
μάλλον καί μάλλον είς τήν άμαρτίαν καί αθλι-
ότητα ; όντως, είμαι κληρονόμος της αίωνιότη-
τος καί μετ' ολίγον θέλω εισέλθει είς ταύτην 
μου τήν κληρονομίαν. 

Διατί λοιπόν περί μεν τής ύλης ήτοι τοΰ σώ-
ματος νά μεριμνώ τόσον, περί δέ τής ψυχής 
ταύτης νά εΐμαι αμέριμνος, άφροντ ς καί άμε. 
λής ; Ό υιός τοΰ Θεού ό δημιουργήσας τόν κό-
σμον άπαντα, ό πλάσας τήν ψυχήν μου καί μέ 
τό ΐδιόν του αίμα λυτρώσας αΰτήν, γινώσκει τι 
έστίν αΰτη. Λΰτός ωσαύτως γινώσκει τί εστίν 
τός, δεξιοΰνται τε αλλήλους καί προσαγορεύ-
ουσι, νομισμάτων τε άντιδόσεις καί κοινωνία 
τών γής καί Οαλάττης καλών εΰφραίνουσιν αυ-
τούς». (Ήρ. Β' 4). 
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ 
Εάν εις τόν ιθαγενή κάτοικο ν της νήσου 

Κειλόνης ανακοινώση ό αστρολόγος οτι κατά 
την στάσιν των αστέρων έγνω οτι τό σκοτού-

μενον υπ' αυτού συνοικέσιον έσεται άπαίσιον, 
ούτος ουδέποτε θά τολμήση νά συζευχθή. Ό 
άρχηγός των 'Ινδικών φυλών (καλούμενος έν 
τη έγχειρίω γλώσση Ράτζ) και την σήμερον 

ως τό πάλαι μόνον τότε επιχειρεί ταξείδιον 
όταν ο αυλικός του αστρολόγος προείπη αΰτώ 
εϋοίωνον έκβασιν αυτού. Εις τόν Εύρωπαΐον 
τούτο φαίνεται παιδαριώδες. Τίς όμως δύναται 
νά ίσχυρισθη οτι πρό πολλού ήδη χρόνου έ-
λησμόνησαν έν Εΰρώπη τήν άστρολογίαν ; Μή-
πως ακόμη κατά την παρελθούσαν εκατονταε-
τηρίδα δέν κατεφευγον εις τά; συμβουλάς των 
ωροσκόπων ; Λίαν περίεργον είνί δτι εις την ά-
στρολογίαν έπίστευον τοιούτοι άνδρες οίοι εϊνε 
ό ποιητής Δράϊδεν, ό διάσημος ζωγράφος Ρα-
φαήλ, οι έξοχοι πολιτικοί άνδρες Ρισελιέ και 
Μαζαρίνη. Περί της ιστορίας της αϊνιγματώ-
δους ταύτης επιστήμης ήτις κατά την πολιάν 
αρχαιότητα έλαβε την άρχην της έν ταΐς οχθαις 
των ποταμών Τίγρεως καϊ Εΰφράτου σκιογρα-
οικώς θά είπωμέν τινα. 

Ό Ρίτσαρδ Μπολ έν τω ΆγγλιστΙ εκδοθέν-
τι συγγράμματί του υπό τόν τίτλον «'Αστρολο-
γικο-ιατρικόν άπάνθησμα» αναφέρει οτι κυρία 
τις επίτηδες απέστειλε τόν σύζυγόν της όπως 
έρωτήση αυτόν περί της άναρρώσεως η μή έκ 
της ασθενείας έξ ης επί πολύν χρόνον έπασχεν. 
Ό ρηθείς Μπόλλ εκ της διαφόρου στάσεως των 
αστέρων ΰπέθεσεν δτι ή περί ης ο λόγος ασθενής 
μετά δύο ημέρας θά άποθάνη Ούτος λεπτομε-
ρώς έν τω μνημονευθέντι συγγράμματί του ανα-
φέρει κατά τίνα τρόπον παρατηρών τόν άστε-
ρισμόν της μεγάλης άρκτου έληξεν εις τό μνη-
μονευθέν ήδη συμπέρασμα. «Εις την ασθενή 
άνήγγειλον δτι θά άποθάνη μετά δύο ημέρας, 
και πραγματικοί; αύτη κατά τόν προρηθέντα 
χρόνον έτι άπαξ επιβεβαιόσασα διά τού θανά 
του τη; τό Οπό πολλών ψυχιάτρων ρηθέν περί 
τή; ισχυρά; επιρροής της φαντασίας επί τού 

οργανϊσμού τού άνθρωπου. Παρόμοιοι αστρολό-
γοι ησαν πολλοί, ο: δέ Ισχυροί τού κόσμου 
άδρόν άπέτιον αυτοίς φόρον χάριν των έκδου-
λεύτεών των. 

Η αστρολογία βαθμηδόν έκ της προκαταρ-
κτικής καταμετρήσεως τής αποστάσεως των 
αστερων άνεπτύχθη εις έπιστήμην Οί αρχαίοι 

ΰπέθετον δτι οι διάφοροι αστέρες έχουσι σχέ-
σιν πρός τούς ανέμους· Ούτως ό Κρόνος έθεω-
ρίϊτο ως ό Θεός τού ψυχρού καϊ ξηρού άνατο-
λικού ανέμου, ό Ζευς τού βορρά, ό "Αρης τού 

δυτικού άνέμου καϊ ή 'Αφροδίτη τούνότου. 

Κατά τήν γνώμην· πολλών ιστορικών έν τώ 
γνωστω μύθω περί της ήττης τού Κρόνου όπό 
τού Διος διαφαίνεται ή νίκη τού πεπολιτισμέ-
νου βορρά κατά τού νότου και τής ανατολής 
οπου άνεφάνησαντά σπέρματα της άναπτύξεως, 

άτινα έδωκαν «φθονον καρπόν έν ταΐς βορείαΐς 
χώραις. Ό "Αρης, θεός τού αΐματος έλατρεύετο 
ώς ό θεός τού υγρού δυτικού άνέμου, οστις έκι-
φέρει εις τούς ανθρώπους δυσθυμίαν, προξενεί 
πυρετώδη έξέγερσιν, καθότι παρά τοις κατοίκοις 
της αρχαίας 'Ιταλίας ί μην τού πολέμου, ό 
"Αρης, ήκολούθει τόν μήνα της υγρασίας και 
τού πυρετού. Ό δε προστάτης τού πυρετοϋ 
ήκολούθει τόν μηνα Ίανουάριον τόν 'Υδροχόον. 
Δέν εΐνε ανάγκη νά άναφέρωμεν ιατρικάς απο-
δείξεις περί της βλαβεράς επήρειας της υγρασίας 
επί τού οργανισμού. Άρκεΐ μόνον νά είπωμεν 
δτι οι άστρολόγοι έπ' αΰτης έστήριξαν ολόκλη-
ρον σύστημα. Θεά τού νοτίου άνέμου ην ή πάγ-
καλος 'Αφροδίτη, ό δέ Έρμης έθεωρεϊτο ώς 
θεός τών διαφόρων άνέμων, ένεκα τού οτι ό 
ασταθής ούτος θεός ουδέποτε διέμενεν έν ένί 
τόπω, ήγάπα διάφορα άνθη καϊ έλάλει διαφό-
ρους γλώσσας. Ή 'Αφροδίτη, ό Έρμης και η 
Σελήνη έθεωρούντο ώς πλανηται έπιφέρουσαι 
βροχην. Έν δέ τη προγνώσει του ξηρού η υγρού 
καιρού μεγάλην σπουδαιότητα ή σελήνη έκέκτη-
το έν τη άρχαιότητι, καθώς τήν σήμερον απο-
δίδουσηι αύτνί οί ήμερολογιογράφοι οΰ μικράν ση-
μασίαν κατά την μεταβολην τού καιροϋ. 
Περί της 'Αφροδίτης και τοΰ Έρμου δυνάμεθα 
τούτο μόνον νά είπωμεν οτι εις μέν την πρώ-
την άπεδίδετο ή παρασκευή, εις δέ τόν Έρμην 

η τετάρτη, ένω εις την σεληνην η δευτέρα. Eιvε 
γνωστόν δτι οί άστρολόγοι κατεγίνοντο περί 
τ ή ν πρόγνωσιν τών ραγδαίων βροχών και πλημ-
μυρών παρατηρούντες τήν διάφορον στάσιν 
τών άστέρων έν τω στερεώματι ώς οί άστρονο-
μοι μετά πολλής ακριβείας προλέγουσι τάς εκ-
λείψεις τού του η της σελήνης. 'Αφού τοιού-
τοι έξοχοι νόες π.χ ο Δε-τού ό Ρισελιε ο 
Μαζαρίνη έπίστευον και προσέφευγον εις -.την 
άστρολογίαν, άφού ό βασιλεύς τής Άγγλίας 
Κάρολος ο πρώτος και τό κοινοβούλιον αϋτου 
έσπευδον νά συμβόυλεύωνται τόν άστρολόγον 
Λίλλαν, δύσκολως δύναται τις νά άρνηθή είς 
τήν άστρολογίαν μαγευτικήν τινα έπιρροήν 
τής διανοίας τών άνθρώπων καθόσον αύτή η 
ιδέα περί τής αμοιβαίας σχέσεως παντός έν τη 
φύσει και τής αμοιβαίας επιρροής τών ουράνιων 
σωμάτων έπ' άλληλα εΐνε καθ' έαυτήν άλη-
θής. Άλλ' οπως υπάρχει επιστήμη απαραίτη-
τοι εισι εϊς πάντας καταληπτοί νόμοι. 

Ή αστρολογία έν τοις καθέκαστα άκολου· 
θεί τούς άστρονομικούς νόμους. Αύτη διαιριει 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 7 
έπ' αϋτού ζυγός είνε τό σύμβολον τής γεωρ-
γίας. 

Τά σημεϊα τοΰ ζωδιακού οϊ αστρολόγοι διη-
ρουν κατά τόν αριθμόν τών στοιχείων εις πύρι-
να, αιθέρια, γήινα και υδάτινα. Το της βροχής 
ύδωρ πίπτει έκ τών νεφών τού οΰρανού. Δια 
τούτο παρά τοΐς αρχαίοις ο ΰδροχοος περιστα 
τό στοιχεϊον .τού άέρος, ό δέ κριός, λέων, τοξό-
της, ως έκφαίνοντες θυμόν και όργήν παρίστων 
τό στοιχεΐον τού τυρός. Ό καρκίνος και οι ι-
χθύς παρίστων τό στοιχεΐον τού υδατος, ό δε 
ταύρος τήν γήν, διότι ούτος τό σύμβολον 
της καλλιεργουμένης γής. 'Η κατ' αυτόν τόν 
τρόπον γινομένη διαίρεσις τών σημείων τού ζω-
διακού αναλόγως τών στοιχείων έβασίζετο έπ' 
αυτής τής φύσεως τών πραγμάτων. Έπειδή α-
νωτέρω έμνημονίύσαμεν τού ονόματος τού έξο-
χου Άγγλου αστρολόγου Λίλλα, ουκ από σκο-
πού θεωρούμεν νά έκθεσωμεν συντόμως τό σύ-
στημα τούτου τοΰ μαθητού τών άρχαιων άστρο-
λόγων. Ό αιγόκερως, κατά τήν γνώμην τού 
Λίλλα, παρέχει εις τόν ανθρωπον ού μακρόν Α-
νάστημα και ασθενή όργανισμόν, μακρόν καϊ 
ίσχνόν πρόσωπον, σπάνιον πάγωνα, μέλαιναν 
κόμην, μακρόν καϊ λιπτόν τράχηλον καϊ στα-
νόν στήθος. Τις δέν θά άναγνωρίσω έν τοιούτω 
άνθρώπω, γεννηθέντι υπό τήν έπιρροήν τοΰ ση-
μείου τού ζωδιακού τού μηνός Δεκεμβρίου, τήν 
ομοιότητα αυτού πρός τόν Αιγόκερω ; 

Ό υπό τήν έπιρροήν τού Κρόνου γεννηθείς 
εχει τό πρόσωπον χλωμόν, μικρούς ψαλμούς, 

άχαρες, πάντοτε πρός τά κάτω κλίνον βλέμμα, 
πυκνάς όφρύς και παχέα χείλη. Ούτος θά περι-
πατά σκυθρωπός και μετά κεκλιμένης κεφαλής, 
θά η μελαγχολικός, ιδιότροπος και μικροφιλό-
τιμος. 

Εις τά απόκρυφα τής αστρολογίας συγκατα-
λέγεται και τό οτι αυτη δέν εξηγεί κατά τίνα 
λόγον ό αυτός Κρόνος ευρισκόμενος έν τώ πλα-
νητικώ οίκω τού ΰδροχόου δίδει εις τόν ανθρω-
πον ολως ετέραν φύσιν, προικίζει αΰτόν διά με-
γαλοφυίας και οξυνοίας, ποιεί αυτόν εΰχαρι, ώ-
ραΐον, καίτοι ολίγον υπερήφανων καϊ δίδει αΰ-
τώ πλουσίαν καστανόχρουν κόμην. Ή τοιαύτη 
μεταβολή τού Κρόνου έκ τής προσεγγίσεως αυ-
τού πρός τόν ΰδροχόον ένθυμίζει τήν μετατρο-
πήν του Κρόνου τών 'Ανατολικών έθνών εις 
πραέστερον καί φιλανθρωπότερον Κρόνον (Satnr-
nus τών δυτικών εθνών) υπό τήν έπιρροήν τών 
υγρότερων χωρών κατά τάς παραλίας τής με-
ισογείου θαλάσσης. 

Ό Κρόνος η ό χρόνος ήν προσωποποίησις τοϋ 
πανδαμάτορος χρόνοι. Τά ωρολόγια, τά υπό 
τών Ευρωπαίων ένίοτε χρονόμετρα καλούμενα 
έμειναν ήμϊν ώς ένθύμιων τού χρόνου των καστρο-

τό στερέωμα εις δωδεκα τμήματα κατά τόν 
αριθμόν τών σημείων του ζωδιακού. Τά σημεία 
τού ζωδιακού δέν προσδιωρίσθησαν διά μιας έν 

η τάξει ευρίσκονται τήν σήμερον. 'Αλλ' ή βά-
σις έφ' ής στηρίζεται ή διαίρεσις αυτών ώρί-
σθη υπό τών Χαλδαίων, οϊτινες παρατηρούντες 
τούς αστέρας, παρωμοίαζον αυτούς πρός διά-
φορα ζώα, οίον τόν λέοντα, τόν κύνα, τήν άρ-
κτο ν κ.τ.λ. "Ενεκα δέ τούτου και αυτή ή δι-
αίρεσις τού έναστρου ουρανού έκλήθη ζωδιακός. 
Τά διάφορα σημεία τού ζωδιακού έλήφθησαν 
έκ τών ονομάτων τών διαφόρων ζώων, οίον τών 
ιχθύων, τού καρκίνου, τού σκορπιού, τού αιγο -
κερω, τού ταύρου. Μόνον τά σημεία τού ζυγού 
και τής παρθένου δέν έλήφθησαν έκ τών ονο-
μάτων τών ζώων και παρέχουσι τό ένδόσιμον 
εις τό νά ΰποθέση τις οτι βραδύτερον προσετέ-

θησαν είς τά λοιπά σημιϊα τού ζωδιακού. 
Ό αστήρ Σύριος εκαλεΐτο υπό τών άρχαίων 

αστρολόγων «πύρινος κύων», έταυτίζιτο πρός 
τόν έκπέμποντα φλόγας Κελμπέρκ τού φοινικι-
κού μύθου καϊ πρός τόν Κέρβερον τοΰ Ελληνι-
κού, και εθεωρείτο ώς ό φύλαξ τού άστερόεντος 
ουρανού καϊ ειτα ώς ό φύλαξ τού αδου. Ό φω-
τοβόλος Σύριος (ούτινος τό όνομα προήλθεν έκ 
τού χαλδαίκού Σούρ=ήλιος) έκλήθη κύων α-
στρον, διότι ό κύων παρά τοΐς άρχαίοις ζωο-
λάτραις άπήλαυε μεγάλης ύπολήψεως. Ό ά 
στερόεις ουρανός υπό τών αστρολόγων διηρεΐτο 
εις 36 τμήματα κατά τόν αριθμόν τών 30 

πρωτοβαθμίων αστέρων, οί'τινες εθεωρούντο υπό 
τών Αίγυπτίων ώς έξασκούντες ιδίαν έπιρροήν 
επί τών μελών τού ανθρώπου συγκειμένου κατ' 
αυτούς έκ 36 άρθρων. Ό συγγραφεύς Πορφή-
ριος άναφέρει, δτι κατά τήν δοξασίαν τών Αι-
γυπτίων, ή κεφαλή τού ανθρώπου διετέλει υπό 
τήν έπιρροήν τού κριού (σημείου τού ζωδιακού), 
ο τράχηλος υπό τήν έπιρροήν τού ταύρου και 
ούτω καθεξής. Έν μέρει εϊνε καταληπτή ή αι-
τία ταύτης τής διαιρέσεως. Πρό παντός ετέρου 

ο κριός παρίσταται πρό τών οφθαλμών τού θε-
ατού ώς κερασφόρος, ώς έπιπίπτων κατά τού 
εχθρού του διά τής κεφαλής του· ένεκα δέ τιύ-
του τά πρός άλωσιν τών τειχών τών πόλεων 
εν χρήσει όντα έργαλεΐα εκλήθησαν κριοί. Αί 
λέςεις Aries (κριός) και "Αρης ανταλλάσσον-
ται ενίοτε ουχί ένεκα τυχαίας τινος συμπτώ-
σεως τών φθόγγων. Ό κριός ήν άφιερωμένος 
εις τόν Άρην, ή δέ ρίζα τών λέξεων aries και 
Αρης εΐνε α ρ, όπερ έν ταΐς γλώσσαις τοΰ ση-

μιτικού κλάδου σημαίνει κτύπος, διάτρισις. Έ-
μίσης έν τώ ταύρω ο τράχηλος κινεί τήν προ-
σοχήν τού θεατού. Ό σκληρός και παχύς τρά-

Χηλος τού ταύρου κατέστη παροιμιώδης, ο δ' 
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λόγων. Ό Κρόνος κατησθιε τά ιδιά· του τέκνα 

ως ο καιρός καταστρέφει πάν ο,τι όΐ' ιδιος πα-
ράγει. Ούτος είνε τό σύμβολον της θλίψεως· και 

της .μελαγχολίας ώς ό Ερμής τό σύμβολον 
τής ασταθείας και ή Σελήνη τό σύμβολον τής 

υγρασιας και τής φλεγματώδους κράσεως 
Μόνον ή επιρροή των λοιπών ουρανίων σω-

μάτων δύναται να μεταβολή, τήν·. τύχην την 
επαπειλούσαν εκείνον, τόν άνθρωπον, όστις έγεν-
νήθη υπό την έπΐρροήν του Κρόνου,. Κατά τους 
αστρονομικούς υπολογισμούς . έν της, άνθρωπίνη 
κοινωνία τέκνα τού Κρόνου είνε οί γέροντες, οί 
γεωργοί, οι έ ρ γάτα ι κτλ. ο Ζευς·φερει εύτυ-
χίαν υπό τήν επιρροην' του γεννώνται οί βασι-
λεϊς, οί ηγεμόνες, οί κριταί, καθόλου ειπεϊν 
οι ωραίοι και οί ευγενή καί έξκίσιον ψυχήν έ-

χοντες ανδρες.Περιττον θα ητο λεπτομερως 
να αναφέρωμεν τήν 'δοξασιαν τοΰ, Λίλλα περί. 
τής επιρροής των λοιμών' πλανητών επί' της 

τυχης τοΰ, άνθρωπου. Οι σιδήρουργόί διατελού-
σιν υπό την έπΐρροήν τοΰ ηλίου. Πρός έξήγησιν 
του κατά πρώτον όψιν. παραδόξου τούτου περι-
στατικού δέον νά άναφέρωμεν ότι η λέξις 
στρατηγός έν άρχη έσήμαινε τόν σιδηρουργόν 
και οτι ό γνωστός κατακτητής τής 'Ασίας Τε-
μουτσιν εφερε τό επώνυμον Τεμουρζή,(έν τή 
αρχαία ταταρικη, γλώσσα, σημαίνον σιδηρουρ-
γος;. Κατά τόν πρώτον χρόνον τής αναπτύξεως 
τής ανθρωπινής κοινωνίας οί σιδηρουργοί με-

γάλην έκδούλευσιν παρεϊχον . έν τω διευκολύν-
σει των πρός τό ζην μέσων. Η 'Αφροδίτη εινε 
η προστάτις ,τών καλλιτεχνών και των μούσι-' 

κων .ως ο ερμης των συγγραφέων, φιλοσόφων 
και εμπορων. 

Η σεληνη είνε ή προστάτις των βασιλισσών 
τών ήγεμονίδων και καθόλου των ευγενών 
δεσποίνων και δεσποινίδων. Άλλ' οί αστρολό-
γοι δεν διέκειντο κατά πολύ ευμενώς πρός τάς 
υπο τη σεληνης προστατενομένας κυρίας. 'Εάν 
υπό ευμενείς περιστάσεις έγεννατο ή υπό τής 

Σελήνης προστατευομένη κόρη θά ην πλατυπρό-
σωπος και μελαγχροινή· (διότι τό στρογγύλον 
και πλήρες πρόσωπον ήν, ούτως ειπείν, εκμα-
γείον τ ής σ ε λ ή ν η ς), φκεγματική και βαρυκίνη-
τος, έάν δε υπό δυσμενείς περισπάσεις συνέβαι-
νε τούτο αύτη θά ήν ό· τύπος τής ασταθούς, 

αμελους «διαφόρου>> και πανούργου γυναικός. 
Εν γίνει ϋπότήν πρόσταζαν της Σελήνης δια-

τελουσιν οι οδοιπόροι-, οί προσκινηταί, οί θα- · 
λασσινοί, οί υδροφόροι και έν -ένει πάντες των ' 
οποίων ό βίος συνδέεται μετά' τής θαλασσής ' 

η της οδοιπορικής κινήσεως. Εϊς τ ή ν Σέληνην " 
ο Ά.γγλος αστρολόγος Λίλλα άφιερεΐ τό ρόδον 

όπερ καλεί τό άνθος των γυναικώνy και τήν 
ιταν (δένδρον φυόμενον παρά τά ύδατα. . Παρ' 

απασι τοις λαοις η Σεληνη έθεωρεϊτο ώς ό πλα-
νητης τής υγρασίας. Τά τών Ινδών ίερά βι-
βλία απαριθμοΰντα τάς ιδιότητας της σελήνης 

μεταξυ άλλων λέγουσιν ότι αύτη συναθροίζει 
τα νέφη. Καθόλου ειπείν ή αστρολογία έν τη 
αναπτύξει της κατά τόν μεσαίωνα και τους 
νεώτερους χρόνους είνε ένθύμιον τών άπωτα-
των χρόνων ότε ο άνθρωπος έπειρατο νά ανα-

γιγνωσκι τη μέλλουσαν τύχη του άκραδάνως 
πεποιθως εις τά ότι είνε γεγραμμένον άμετα' 

θετως εκπληρωθήσεται. Ούδόλως έπηρχετο εις 
τόν νουν του, ότι ούτω δύναται νά μέταβαλη 
την κατάστασίν του ήν τώ' ητοίμασεν η ειμαρ-

μενη, ότι διά του κότου του και τών γνωσεων 
ας δυνασται να αποκτηση εινε εις θεσιν το τρο-

ποποιησην και βελτιωση το μελλον του. 

EΠIPPOΗ ΤΟΥ ΗΛEKTPΙKOΥ ΦΩΤΟΣ 
ΚΑΙ TΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

TOΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Προ τίνος χρόνου ή <<γερμανικη εφημερις τών 

ξενων>> εδημοσίευσε λίαν περίεργον διάλεξιν ήν 
έποιησατο ο έν Βιεvη καθηγητης Στρίκερ ένώ-
πιον πολυπληθοΰς οκροατηρίου περί της έπιρ-

ροής τοΰ ηλεκτρικού φωτός έπί τών νεύρων τού 

άνθρωπου. Κατά τήν γνώμγην τούτου τοΰ έπι-
στήμονος. τό ηλεκτρικόν φώς εινε εύάρεστότερον εις τον νεον και υγιη ανθρωπον έτερον φώς. 
διότι τοΰ το έπιχέει μέν άπλετο ν διεγερτικόν 

τών νεύρων φώς, άλλά συγχρόνως στερεϊται 
πολλής θερμότατος. "Ολως έναν τίαν έπΐρροήν 
εξασκεί τό ήλεκτρικόν φώς έπ' εκείνων, παρ' 
οις τό νευρικόν σύστημα διατελεί έν άνωμάλω 
καταστάσει, λόγου χάριν έπί τών νευροπαθών 
και τών γερόντων. .'Εάν γέρων τις δια μένη 
επί πολύν χρόνον έν τινι δωματίω φωτιζομένω 
Οι' ηλεκτρικού φωτός αισθάνεται βάρος έν τοις 
μέλεσί τον και δεν δύναται άκόμη διανοητι-
κώς να έργασθή. Ένεκα της ι'σχυράς διεγέρ-
σειος τοΰ νευρικού συστήματος την όποίαν πα-
ραγει τό ηλεκτρικόν φώς, ό γέρων καθίσταται 
ανίκανος να έπιστήση τήν προσοχήν του έπί τί-
νος αντικειμένου περί τοΰ όποιου έν ορισμένω 

τινί χρονω επιθυμεί νά σκεφθη. Απεναντίας ο 
νεανιας αισθάνεται τήν εύεργετικήν έπΐρροήν 
του ήλέκρικού φωτός όταν π. χ. μετά κοπώδη 
καθημερινήν έργασίαν εισέλθη εί'ς τινα αίθουσαν 
απλετώς φωτιζομένην διά τοΰ ηλεκτρικού φω-
τος. 'Ο κεκμηκώς του νούς παρευθύς διεγείρε-
ται και τρόπον τινά έκ νέου γίνεται κατάλλη-
λος προς τήν δ ι ανοητικήν έργασίαν. 
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ιατρού . Ποζε αναφερομενον περιστατικόν περί 
ενός παιδιού έκφοβισθέντος άσκόπως και παρα-
καίρως. Οϋ πρό πολλοΰ χρovov ό νεκροθάπτης 
του έν Μαγδεβούργω νεκροταφείου κατεδικάσθη 
διά τοιαύτην άπάνθρωπον πράξιν, ήτις παρ' 
ολίγον· τώ άφηρει τήν ζωήν, έάν δεν έπενέβαι-
νεν ή άστυνομία όπως λυτρώση, αυτών τών έμ-
μανών καταδιωκτών του. Μίαν ήμέραν έπταε-
τίς κοράσιον περιπατεί έν τω νεκροταφείω της 
γερμανικής πόλεως Μαγδενβούργ και άπέκοψεν 
ανθός τι έκ τοΰ παρακειμένου κήπου. Ό ρη-
θείς νεκροθάπτης συνέλαβε τό κοράσιον έπ' αυ-
τοφώρω και όπως έκφοβίση, αυτό διά νά μ ή έλ-

θη έτέραν φοράν και κόπτη άνθη έκλεισεν αϋτό 
έ'ν τινι μαυσωλείω όπου ησαν τέσσαρα άταφα 
έτι παιδία και κλειδώσας τήν θύραν άπήλθεν 
εις τήν έργασίαν του. Εις τό διάστημα δε μιας 
ώρας ήνοιξε τήν θύραν τοΰ μαυσωλείου όπως έ-
λευθερώση τό κοράσιον μετά φρίκης παρετήρησεν 
ότι τά άτυχες τούτο πλάσμα εκείτο έν τινι γω-
νία έχον τούς όφθαλμούς του έστραμμένους 
πρός τά άταφα σώματα. Έγείρας αυτό διεπί-
στωσεν ότι τό δύστηνον κοράσιον άπέθανεν έκ. 
φόβου. 

^ 

ΘEΑΤΙΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ 

Ό «Βερολίνειος Χρηματιστικός Ταχυδρόμος» 
άναφερει ότι έν τινι θεάτρω τοΰ Τοκίου έπ' 
εσχάτων παρέστησαν μελόδραμά τι, έν ώ έπί 
σκηνής ήχθησαν διάφορα έπεισόδια έκ τοΰ τε-
λευταίου μεταξύ 'Ιαπωνίας και Κίνας πολέμου. 
Κατά τήν διάρκειαν σκηνής τίνος, ότε παρεστή-
νετο τίνι τρόπω οί 'Ιάπωνες κατετρόποισαν τούς 
Σίνας. Ίάπων τις φιλόπατρις καθήμενος έν 
τινι τών πρώτων εδωλίων έπί το τούτον κατεν-
θουσιάσθη ώστε ταχέως ανέστη έκ τοΰ εδωλίου 
του και μετ' οργής εϊσελθών εις τήν σκηνήν ήρ-
χισε νά δέρη τούς ηθοποιούς οίτινες παρίστανον 
τούς Σίνας στρατιώτας και τόσον ισχυρώς έξυ-
λοκόπησεν αυτούς ώστε τούς έτρεψεν εις φυγήν. 
Οι έν τω θεάτρω θεαταί έξέλαβον τήν πράξιν 
ταύτην ώς γενναίον άνθραγάθημα και έφιλοδώ-
ρησαν τόν γεννάδαν τούτον δι' άπανειλημενων 
φρενητωδών χειροκροτημάτων. 

Ai oλεθρια συνέπειαι 
τοΰ εκφοβισμοΰ τών μικρων παίδων. 

"Εν έκ τών συνηθεστάτων μέτρων δι' ών 
άναγκάζουσι τά μικρά παιόία νά μ ή κλαίωσι 
και νά ώσιν εύπειθή είνε-ό εκφοβισμός αυτών 
διά των βρικολάκων και τών λοιπών φόβητρων. 

Πολλαί μητέρες ή τροφοί καταφεύγουσι πρός 
τά ρηθέν άσύνετον μέσον. Αύται παριτάνουσι 
διά ζωφερών χρωμάτων τά υπό τής δεισιδαι-
μονία; και άμαθείας τών αρχαίων δημιουργη-
θέντα ανύπαρκτα φάσματα, φέρουσιν εις υπο-
ταγήν τούς άπειθείς και ίδιοτρόπους παιδας. 
Έν τούτοις λίαν καταφανείς ,εινε αί ολέθραιαι 
συνέπειαι τής διά τοιούτον μέσων έκφοβίσειος 
τών μικρών παιδιων. Τά άσθενή νεΰρα τοΰ 
παιδός ετι μάλλον εξασθενοΰσι έκ· τοΰ έμβλη-
θεντος αύτω. φόβου και άναγκάζουσιν αυτό διή-
νεκώς νά σκέκτηται περί άνύπάρκτων φοβερών 
φασμάτων. Τό ,παιδον συνειθίζει μετά φόβου 
νά ατενίζει είς τό σκότος, άφιέμενον δέ κατά 
μόνας έν την κλίνη του η έν ετέρω σκοτεινώ 
δωμάτιω φρικια έκ τού τρόμου. Ό απαλός του 
και άπειρος έτι νούς παριστάνει πάντα τά 'άγνω-
στα αντικείμενα διά ζωφερών χρωμάτων καί 
ένεκα τούτου τό νευρικόν του σύστημα διατε-
λεί πάντοτε έν διηνεκεΐ έξεγέρσει. Άλλά δέν 
περιορίζεται τά παιδίον νά έχη διηνεκή φόβον 
μόνον έν τη οικία. Φοιτών ο παις έν τώ σχο-
λείω ευρίσκει τροφήν και. άφορμήν τοΰ φόβου 
του. "Εν τισιν έγχειριδίοις εν οίς άσκόπως πε-
ριγράφονται . τά κακά άποτελέσματα άτινα 
άναμένουσι τά κακά και άπειθή παιδία και 
ούτως ειπείν -πανταχόθεν κυκλούνται ύπά Φοβε-
ρών άντικειμένων. Τά αποτελέσματα, τού φό-
βου ένίοτε είνε ολέθρια άκόμη και διά τούς με-
γάλους παΐδας ώς και τούς δειλούς άνδρας τών 
οποίων ή κόμη άνορθοΰται κατά τήν διήγησιν 
διαφόρων φασμάτων και πονηρών πνευμάτων. 
Λίαν βλαβερά εις τούς παϊδας είνε ή διήγησις 
παρομοίων άνυπάρκτων πονηρών πνευμάτων και. 
ειδεχθών φασμάτων. Διά τούτο δεον νά προ-
τρέψωμεν τά; μητέρας ή τάς τροφούς ό'πως 
άπέχωσι τοΰ νά έκφοβίζωσι τούς παϊδας διά 
διαφόρων φοβήτρων και νά φέρωσιν εις υποτα-
γήν τούς άπειθεΐς και σκληροτράχηλους διά 
τή; περιγραφής τών άμοιβών αίτινες άναμέ-
νουσι τά εύπειθή και ευήκοα παιδία. Τερπνόν 
τι και ηθικόν διήγημα ευκολώτερον και ταχύ-
τερον εννοείται υπό τού παιδός η διήγημα περί 
διαφόρων φασμάτων και βρικολάκων. "Οτι ό 
φόβος ένίοτε προξενεί θάνατον εις τε τούς παΐ-
δας και τούς εφήβους έπιβεβαιοΰται διά πολλών 
παραδειγμάτων. Ήμεΐς πρός έπισφράγισιν τών 
λεγομένων συντόμως θά έκθέσωμεν τό υπό τοΰ 



A Σ Τ Ρ A Π Η 10 
ΠΕΡΙ ΕKKΛHΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ύπάρχουσιν άνθρωποι τόσον δίκαιο , ώστε 
νά παραδέχονται οτι τά αΰτά μέ τό στόμα ε-
χει δικαιώματα καϊ ή ρις προκειμένου νά δοξο-
λογήται δ Πλάστης. 'Ημείς δέν άνηκομεν εις 
τήν τάξιν τών δικαίων τούτων άνθρώπων. Το 
σαύτας όμως κατακτήσεις έκαμεν έσχάτοίς 
κατάχρησι; έν ταίς περί τήν έκκλησΐαστικήν 
μουσικήν καινοτομίαις, ώστε φοβούμενοι μή άπό 
τής ρινοφώνου Σκύλλης περιπέσωμεν είς τήν ά-
νειμμένην Χάρυβδιν, προτιμώμεν τήν στασιμό-
τητα άπό πρόοδον άνάρμοστον και νεωτερισμούς. 

'Εάν ή τετράγωνος ήδυνατο νά παρουσίαση 
τόν τεχνικόν καί άρμονικόν και ΰψηλόν χαρα-
κτήρα, όστις άρμοζει, εις τήν θείαν λατρείαν,θά 
ηΰλογοϋμεν τόν καλλιτέχνην είσηγητήν' αυτής. 
Μέχρ'ς ότου ομως αναφανή ούτος, είναι προτι-
μοτέρα η στάσιμο της έν τη Βυζαντινή. 

Βεβαίως δέν εΐνε σχίσμα δογματικόν, άν οί 
έν τη έλευθέρα 'Ελλάδι άκολουθοΰντες τόν νό-
μον τής προόδου υποδείξωσιν είς τούς δούλους 
αδελφούς των φυσικήν τινα άνάπτυξιν έν τή τέ-
χνη. 'Αλλά προτιμότερον νά μάς εΰρίσκωσιν ού-
τοι καθ' ολα όμοιους των έν ταϊς έκκλησίαις η 
άκολουθούντας οχι τήν μέθοδον, αλλά τό υφος 
ξένης μουσικής, αντιθέτου πρός τά αίσθήματα 
και τόν έθνικιν χαρακτήρα, μή άπορρέουσαν έκ 
τών σπλάγχνων ημών και τών παραδόσεων, ά-
σχετον πρός τό κλίμα, τά ήθη, τά έθιμα τών 
αρχαίων ημών προγόνων. 

Και ταύτα μεν κατ' αρχήν άλλά τί νά εί-
πωμεν περί εκείνων, οίτινες παν τό λάμπον εκ-
λαμβάνουν ώς χρυσόν ; 

Οι μέν έκλαμβάνουσιν ώς χρυσόν τήν ίδιαν 
αυτών αΐσθητικήν. Τό περίεργον έκεϊνο και αΰ-
θαίρετον «μού αρέσει», οπερ, έάν κατά τύχην 
απέκτησαν δύναμίν τινα, έννοούσι νσ μεταδώ-
σωσι και εις τούς άλλους, έν ευκαιρία δέ και νά 
θεσμοθετήσωσιν. "Εως εκεί φθάνει ή καλλαι-

σθησία των έως έκεϊ έμβαθύνουτιν εις τήν ίςο-
ρίαν τών πραγμάτων έως έκεΐ κρίνουν. Και εις 
τόν λοιπόν κόσμον άρα ή αυτή δέον νά έπι-
βληθη αισθητική. Τού αρέσουν τα κόκκινα· νά 
φορέσουν λοιπόν οι ίερεϊς κόκκινα· ' τού αρέσουν 
οί μανέδες· νά ψάλουν άρα οί ψάλται μανέδες-
αλλά τού άρέση και ή γαλλική μουσική· νά έ-
ζευρεθη λοιπόν συνδυασμός, καθ' ον ο μέν δε 
ξιός ψάλτης θά ψάλη μανέν, δ δέ αριστερός 
μίαν άριαν τής Μασκότ ! 

Οί μέν έκλαμβάνουσιν ώς χρυσόν τήν ίδικήν 
των αΐσθητικήν. Οί άλλοι οΰδ' εις αΰτόν τόν 
κόπον έννοούσι νά ίμβωσιν, οστις οπως δήποτε 
προϋποθέτει διανοητικήν τινα έργασίαν. Ούτοι 
αρκούνται είς τό νά θεωρώσιν ώς έξοχον, θαυ 

μασιον, λαμπρόν — και οσα άλλα έπίθιτα με-
ταχειρίζεται συνήθως ή κακοανατεθραμμένη έν 
άμετροεπεία γλώσσα ημών—ώς παραδειγματι-
κόν τέλος και άξιομίμητον πάν τό γινόμενον έν 
Έσπερία χαι ιδία έν Γαλλία. 

Εννοείται ότι ή εκκλησιαστική μουσική ή-
μών δ ν ήδυνατο νά άποτελέση έξαίρεσιν έν 
ταϊς συγκρίσεσιν αυτών και ό'τι μετά πόνου και 
παραπόνου θά άνωμολόγουν ούτοι τήν υπεροχήν 
τής φραγκικης εκκλησιαστικής μουσικής, ήν ή 
άμβυκοία, ή αμάθεια και ή όπισθοδρομικότης 

ημων επιτρέπει ά κ ό μ η νά έναγκαλισθώ-
μεν και υίοθετήσωμεν !» 

Και εις τούς μεν και εις τούς δέ οφείλεται 
μια απάντησις, τήν άπάντησιν δέ ταύτην άνέ-

λαβε νά δώση, αυτός ο αρχηγός τής καθολικής 
εκκλησίας, δ κατ' έξοχήν νεωτεριστής πάπας 
Λεων δ ΙΓ'. περί άν ασχολείται συχνάκις καϊ 

δεν καταλήγει είς πέρας (reclame). 
Κατά τάς έκ Ρώμης ειδήσεις, ο Λέων προ-

παρασκευάζει νεαν έγκύκλιον, οχι διά νά προσ-
καλέση πάλιν ήμας εις τούς κόλπους του, άλλ' 
ίνα καταδικάσει αυστηρότατα τήν έν τοίς καθο-
λικοΐς ναοΐς έκτέλισιν έλευθεριαζουσών μουσι-
κών, προσκαλεί δέ πάσας τάς υπ' αΰτόν εκκλη-
σιαστικάς αρχάς εις έξοβέλισιν αυτών και δια-
τήρησιν μόνον αληθώς σοβαρας καϊ θρησκευτικής 
πράγματι μουσικής. 

,Διοτι ή μουσική ήτις εκτελείται έν ταις 
πλείστας τών καθολικών εκκλησιών δέν εϊνε, 
όπως λε γη αυτή ή παρισινή «ΈφημερΙς τών 
Συζητήσεων», εκκλησιαστική. Και οί πιστοί 
εΐνε τεθλιμμένοι επι τούτω· και οί αληθείς 
καλλιτέχναι ήρξαντο ήδη ν' άγανακτώσι, διότι 
ή μουσική αυτη ουδέποτε θά έρμηνεύση τόν έν-
θεον έρωτα και τήν γαλήνιον πίστιν, ουδέποτε 
θά γίνη ή πρέπουσα συνοδία τής προσευχής. 
Παρά τοις συγχρόνοις συνθετοις, λέγει, εΐνε συ-
χνάκις αδύνατον νά διακρίνη, τις διατί η δεϊνχ 
έκ τών μελωδιών αυτών έγρίφη έπί κειμένου 
λειτουργία; και ουχί έπί στίχων τού Κατούλου 
Μενδές, (ποιητοΰ πάν ά'λλο ή εκκλησιαστικού.) 
Συχνάκις επίσης η αυτή μουσική φράσις τοΐς 
χρησιμεύει όπως έκφράσωσιν έν μέν' τη έκκλη-
σία τάς θείας εκστάσεις, έν δέ τω θεάτρω άλ-
λα; τινάς. . . Και εύχεται δ καθολικός άρθο-
γράφος τήν έπάνοδον τών αρχαίων μελωδιών 
τοΰ Άντιφωναρίου, «αϊτινες είνε ή ψυχή τής 
αρχεγόνου 'Εκκλησίας και έλπίζει δτι αύται θά 
νικήσωσιν έπί τέλους.» Άγγέλλων δέ τήν ίδρυ-
σιν ειδικής εταιρείας σκοπούσης τήν κάθαρσιν 
και έξαρσιν εις τό άρχαίον μεγαλεϊον και κάλ-
λος τής συγχρόνου μουσικής έρωτα. << 'Εάν δυ-
νατόν νά άποδοθή τέλος είς τήν ίεράν μουσικήν 
ή άγνότης, ή σοβαρότης, ή άπλότης, άνευ των 
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αξιοπίστων πιστοποιήσεων και των διαφορων 
επαίνων,, οΰ μόνον τόν φίλον αυτού νά αθωώση 

αλλά καϊ ώς ένα τών έναρέτων άνδρών νά απο-
δείξη. Και ούτως έκ τού είρημένου γεγονότος 
και τούς ειλικρινείς αΰτού φίλους ήδυνήθη νά 
διακρίνη ούτο και τους δύο πρώτους οτι επρε-
ε νά θεωρη ώς και πάντα άλλον, τόν δε τρί-
ον νά εκτιμά υπέρ πάντας και νά προσκολλη-

θη αΰτω ψυχη, τε και σώματι, αρκούντως έδι-
δάχθη. 

Άναντιρρήτως οί τρεις ούτοι φίλοι τού άνω-
έρω άνδρός οί και παντός άλλου εϊνε, δ πλοϋ-
ος, οί συγγενείς, και φίλοι, και ή άρετή. Ες 
ων εϊς τόν αποθανόντα και μέλλοντα ένώπιον 
τοϋ δικαίου Κριτοΰ νά δικασθνί άνθρωπον δ μέν 
πλούτος δύναται νά χρησιμεύσει εις τι άτε άδυ-
ατών νά διαφθείρε τόν άδέκαστον τοΰ κόσμου 
ιικαστήν, ούτε αύτοί δέ οί συγγενείς και φίλοι 
ίύνανται νά άκολουθήσωσιν ημάς πέραν τού τά-
ρου. Ή αρετή ό'μως, τό άνεκτίμητον τούτο και 
θεΐον δώρον, ακολουθεί ημάς διά παντός ώς ά-
γρυπνος φύλαξ οΰ μόνον έν τη παρούση άλλά 
καί έν τη, μελλούση ζωή ! 

'Όθεν σπεύσωμεν πάντες, παραμελήσαντες 
τών λοιπών, να προσκολληθώμεν είς τόν ΰπερ 
πάντα φίλον ειλικρινή και άμετρον θησαυρόν τήν 
θεία ν άρετήν λέγω δέ πάντες, διότι (κατά 
τόν Ούνκώ πάντες είμεθα έκ τού αΰτού φυρά-
ματος, καμία διαφορά έν τώ κοσμω τουτω, 
καμμία διαφορά εις τόν προορισμόν. Ή αυτή 
σκιά πρό, ή αύτη σαρξ έπί, ή αύτη σποδός 
μετά. Μόνη δέ ή αμάθεια συμμιγνυομένη μέ ό 
ανθρώπινον, τό μελαίνει. 'Εκ τής ανιάτου δε 
ταύτής μαλάνσεως τής διαδιδομένης είς τα έν-
τός τού ανθρώπου παράγεται τό κακόν 

ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ 

ούδέν σημαίνει τόσον είς τήν λειτουργίαν α-
γαθής κοινωνίας όσον αϊ ένός έκαστου -.ων απο-
τελούντων αΰτήν άτομων θρησκευτικαί δοξασί-
αι. Αί εκάστοτε επί τού τάπητος των συζητή-

σεων ριπτόμεναι υπό τών φιλοσόφων νύξεις έπί 
του ζητήματος τούτου είνε αληθές ότι κατα-
πείγονται ένίοτε υπό τής αδιαφορίας τού κοι-
νού πρός ην άντιπαλαίουν αύται· άλλ' ή πα-
ρατεινομένη πάλη προϋπωτίθησιν ποιάν τινα έ-
ξω και' διαμφιβητουμένην ίσόπαλον ίσχύν των 
δύω άγωνιζομένων πραγμάτων. Τήν σήμερον ό-
μως ουδείς υπάρχει ο ένδοιάζων νά δώση τήν 
ΰπεροχήν είς τήν άνταγωνίστριαν τής ομοφώ-
νου προσπάθειας τών δυσελπίδων ηθικολόγων 
μας. 

όποιων ή Εκκλησία κατηντησε παραρτημα της 
αιθούσης τών συναυλιών ή τού μελοδράματος ;» ε 

Και ένώ δ Πάπας συντάσσει τήν έγκύ- i 
κλιόν του, ο πολύς μουσικός Bourgault Ducou- S 
dijiy καθορίζει ώς εξής τάς σκέψεις ταύτας των 
μοφρόνων του· 

«Νά ίδρύσωμεν ναόν, διότι ήδη έχομεν ι 
λέιχα;» (casino). 

«οί ΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΦΙΛΟΙ» 

Ενάρετός τις και τά μάλα δίκαιος άνήρ, 
καταγορηθείς ποτε άδίκως έπί συκοφαντία, και 
έναχεις, διεμαρτυρετο έν τώ δικαστηρίω άρ-
νουμενος νά παραδεχθή τήν προσαπτομένην αΰ-
τώ' κατηγορίαν. 'Επειδή δμως δ δικαστής α-
πήτει, όπως περί τούτου παρουσίαση ε'να του-

λάχιστον άξιόπιστον μάρτυρα, κατέφυγε προς 
ένα τών τριών αΰτού φίλων θερμώς καθικετεύων 
αΰτόν, όπως εί δυνατόν καταθέση την προσή-
κουσαν υπέρ τής άθωότητος αΰτού μαρτυρίαν, 
όπερ και ΰπεσχέθη ούτος. Μή έχούσης όμως 
τής μαρτυρίας αΰτού ένώπιον τού δικαιοτάτου 
τών δικαστών, τό ελάχιστον κύρος, απεφασίσθη 
όπως γενομένης ανακοπής τής δίκης, κατά τήν 
ΰπόσχεσίν του δ κατηγορούμενος παρουσίαση 
δεύτερον τινα άξιοπιστότερον τού πρώτου μαρ-
τύρα. Διό άπηλπισμένος ναι άδημονών ο δυστυ-
χής κατέφυγε πρός τόν έτερον τών φίλων αυ-
τού, ον παρεκάλει θερμώς, άνακοινώσας αΰτώ 
τήν ΰποθεσιν, ϊνα τόν ύποττηρίςη όσον οίόν τε 
κάλλιστα κατά τήν κρίσιμον έκείνην περίστα-
σιν, διό καϊ ασμένως παρεδέξατο ούτο;. Δυ-
στυχώ; όμως τήν έπιοϋσαν, φοβούμενος μή, 
καϊ μετά τήν αυτού έγγύησιν καταδικασθή δ 
φίλο; του και ούτως άναγκασθη ούτος νά άνα-
λάβνι τήν προστασίαν και τήν περαιτέρω σίτη-
σιν 'τής οικογενείας αυτού, μετανοήσας, ήρνήθη 
νά παράσχω αΰτώ τήν ΰποσχεθεϊσαν συνδρομήν, 
αν καϊ ή "τούτου μαρτυρία δέν θά ήτο εγκυρό-
τερα τής τού πρώτου, και έγκατέλειπεν ούτω 
τόν άτυχή είς τήν διά κρίσιν και τό έλεος τού 
δικαστού. 

'Αλλ' έν τη, έσχάτη αΰτού απελπισία ανα-
μνησθεις τού τρίτου τοΰ και καλλίστου τών 
τριών αΰτού φίλων κατέφυγε και πρός αΰτόν, 
έλπίζων ότι τουλάχιστον θά τω παρείχε πάν 
ό'τι οί πρώτοι δέν ήδυνήθησαν ή δέν ηθέλησαν 
νά τώ παράσχωσι, ήτοι, ότι θά άπήλλαττον 
αΰτόν έκ τής δυσχερούς έκείνης θέσεως· και 
δέν έύεύσθη τών ελπίδων αΰτού. Διότι δ τρίτος 
ούτος μαθών έν τω μεταξύ τόν κίνδυνον όν δ 
αγαπητός αΰτού διέτρεχε, και απρόσκλητος έτι 
έ'σπευσεν είς βοήθειαν, και κατώρθωσε διά τών 
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καϊ εΰρύνθη δια της ολέθριου σκαπάνης τώ 
ασυνειδήτων επιτετραμμένων τήν έποπτεία 
τών θρησκευτικών πεποιθήσεων τοΰ λαού, άπει 
λεΐ κατά τής έποχήν αυτήν τής χαλάσεως τώ 
δεσμών οϊτινί,ς προσκλοΰσι τόν άνθρωπον πρός 
τήν άγραφον μετά τοΰ κτιστού του συνθήκην 
νά καταπίη τήν ΰστάτην ίκμάδα "ού · χυμούς 
ούτως ειπείν, τών παραδόσεων, όστις διασώζε· 
ται έτι έν τώ ήμιαποτεφρωθέντι έκ τής μα-
κράς δουλείας κ ορμώ τοΰ θρησκευτικού δένδρο·, 
οΰ κλώνες ήμεθα οί "Ελληνες. 

υπάρχει σήμερον τάξις τις ανθρώπων ύπο-
στηριζόντων έκθύμως τό δυνατόν καλώς διοι-
κουμένης κοινωνίας άνευ τών άσυλλήπτων δε-
σμών τής θρησκείας, τη βοήθεια τών όποιον 
περιέζωσε σθεναρώς εντός τών όρίων τού κρα-
τους του τήν νικην παντϊ πάς λαός, ού μνη-
μονεύει ή ίστορία μετά στόμφου. Δέν πρόκει-
ται ν' αντικρούσει τις ενταύθα συστηματικώς 
τάς ιδέας τών ανθρώπων, τούτων έν έ πι γνώσει 
διατελούντων τού ενόχου συστήματος ο δια-
σπείρουσιν ή άνομολογία ή ένδόμυχος αυτών 
τούτων περί τήν θείας τών αρχών άρ' ών έ-
ξαρτώσι τούς απείρους συλλογισμούς των, κατά 
τό μάλλον ή ώθιον παρακεκινδυνευμένους, συμ 
βαίνει εστίν οτε φχεινοτερον νά διαφαίνη και 
τών λελανθασμένων ιδεών του δόγματόςτων. 
Δέν έχει τιςάλλο νά πραξη ή νά εισέλθη διά 
τών ειδήσεων τού τόπου εις τό άμφιθέατοον 
τών 'Ελληνικών πραγμάτων, ένθα σκληρότερον 
η παρά Ρωμαίοι; τό βδελυρόν καϊ άποτρόπα'ιον 
Οριαμβεύουσιν, όπως άποδικιμάση τελείως τάς 
δοξασίας έκείνων, δι' ους ή έπερχομένη κοινω-
νική νύξ θά ηνε προσφορωτέρα πρός διάδοσιν 
τών ψευδοφώτων των. 

Τάς καλάς συμβουλάς δέν ακολουθούν σήμε-
ρον παραδείγματα, άπτότερον αισθητά εκείνων 
παρά τοις τήν μικράν ήλικίαν διανύουσι, παρ' 
οίς φαίνεται έχουσα υφεσιν ή γάγγραινα τής 
αθεΐας Ό παις οποιασδήποτε κοινωνικής τά-
ξεως η πνευματικής αναπτύξεως, κατορθοι νά 
διαπλάση έδαφος συντηρητικής διαγωγής, έφ' 
ού βαδίζει ταχύτερον διά τής παιδείας ή βρα-
δύτερον ενεκα στερήσεως πνευματικής τροφής 
αλλ' ώς γνωστόν, πολλάκις ή ευχέρεια,' μεθ' 
ής προοδεύουοιν οί πρώτοι εις τόν τελικός σκο-
πόν τοΰ εύ ζηv είνε επιβλαβεστέρα διά τά άρ-
τιφυές δένδρον τής νεανικής των πίστεως. η' ή 

:αρνησης τής παιδείας νά συμμετάσχη τών ά-
ν πλοϊκών καϊ άβοηθητων σκέψεων τών δευτέρων. 

Ιδετε και συγκρίνατε τήν σοβαράν τού χωρι-
κου παιδος μορφήν έμφορουμένου τών περί θε-

ν ου όν λατρεύουσιν οί γονείς του, σκέψεών του, 
με το ηδυικρον μειδίαμα τού κομψού νεανίου 

ακροωμένου θείαν διδαχήν. 

Εαν επροκειτο να .εμφιλοχωρήσω τις εις το 
πνεύμα της εποχής ητις διέπει τόν τόπον μας 
επρεπε μεθ ήσσονος αΰστηρύτητος νά άναπτύξη 
την επιπολαιότητα τών νέων μας - ή όση άπαι-

ται δια την στιγματισιν τών όλεθρίων δια-
. δοσεων ων ανευ η θρησκεία θά άστατο είς τάς 
- πρωτας βαθμίδας από τού προσφάτου κενού τά-

φου ,του Σωτήρος. Και εινε λυπηρόν ν' άναφέ-
' ρη τις την αωευδη παρατήρησιν ότι ό χειραφε-

των την θρησκευτικήν ρέμβην τού νέου άνθρώ-
που ο διδασκαλος ή ο ιερεύς,, παραγνωρίζων τό 

υψιστov καθήκον είς ο έκλήθη ριπτει σκιας δυ-σοριστους εις το πνευμα εκεινο δια της αδια-

φοριας του εις την πρακτικην έκτέλεσιν τών 
θεωρητικών διδαγμάτων έξ ού τό στόμα πολ-

λάκις δεν εινε πτωχόν. Οί έπιδιώκοντες τήν 
ριζικην θεραπειαν τής καταπτώσεως τού θρη-
σκευτικου αισθήματος άς μή ανατρέχουν είς 
την ανευρισιν τών μέσων τών προσφόρων είς τήν 
ανελκυσιν τών πτωχών διαλογισμών τών ώρί-
μως σκεπτόμενων θά ματαιοπονήσωσι μ' ολην 
την καλην θελησίν των άς έλθωσιν είς βοήθει-
αν των αμφίρροπων κρίσεων, άς ό παιδικός έν-
κεφαλος απεργάζεται ώς άφετηρίαν τής καθ' ό-
λην την επιλοιπον ζωήν διαγωγής του,της εν 
σχεσει πρός τήν έκκλησίαν. 

Υγιής θρησκευτική δοξασία έξωτερικευομέ-
νη συναμα διά τύπον έν χρόνω και τόπω Τε-

λουμένων θεωρητέον κτήμα αναφαίρετων του 
σώφρονος νεανίου, τού ευσεβούς ανδρός, τού 
ευέλπιδος γέροντος. 

Ή φρικωδεστέρα τών έπί γής τρικυμιών ά-
δυνα τον να παραβληθή πρός την μαινουμένην 

κατα τινας στιγμας του βιου υπο το άνθρώπι-
νον κρανιον.Αλλ' αν η ίσχυροτέρα τών αγκυ-

ρων( δεν ήδυνηθη νά συγκρατήση, τό υπό τής 
μανίας της λαίλαπος κλυδωνιζόμενον πλοϊον 

εσχυρα ομως πεποίθησις είς τόν Θεόν πάντοτε 
εψηφησε τας απειλάς τών άντιξόων βιωτικών 
περιστάσεων, αίτινες άπειλαί έξετελέσθησαν 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 13 

Κύπρου, έφ' ού έβάδιζεν ή ώραία 'Αφροδιτη, και 
μετά 4 από Κύκκου ώρας φθάνω τέλος είς τήν 
περικαλλή Μ υ ρ ι α ν θ ο ύ σ α ν, ένθα νομίζει 
τις οτι ή φύσις αμιλλάται πού νά φανη, ώραιο-
τέρα, ρωμαντικωτέρα, ποιητικωτέρα ! Εκεϊνος 
οστις θέλει νά ρεμβάση, ό ποιητής οστις θέλει 

νά έμπνευσθνί, ό καλλιτέχνης ζωγράφος, όστις 
θέλει ν' απεικόνιση τό κάλλος της έκπάγλου 
φύσεως, ό' έραστής, όστις θέλει ν' άναμνησθή 
τών θελγήτρων ερωμένης φιλτάτης, άς υπάγει 
εκεί όπου βασιλεύει ησυχία, όπου πνέει ζέφυρος 
αρωμάτων, έκεϊ όπου τό πάν καλύπτει ρεμβα-
σμού και ποιήσεως πέπλος. 'Εδώ τού οδοιπόρου 
τό βήμα άς σταματήση πρό θέας Οαυμασίας και 
τί βλέμμα αύτοϋ ρεμβώδς άς στραφή ανά τά 
ευανθή όρη κοί τούς μυρτοστεφεις λειμώνας της 
περικαλλοϋς τών. Μυριανθων αύρας, έκεϊ ο κεκ-
μνκώς άς καθίσή .υπό τά σκιερά φυλλώματα 
πλατάνου αειθαλούς οτως κόρέση σύναμα τήν 
δίψαν τομ διά τών διαυγών τού ποταμού τής 
Χ ά λ κ η ς ΰδάτων, όστις' κατερχόμενος έκ τών 
κορυφών τού 'Ολύμπου αρδεύει τούς κήπους τής 
Μυριανθούσηζ. Τις καλλιτέχνης δύναται νά 
έξεσκονίσν τήν θέσιν τού Π ρ ο δρόμο υ και 
τίνα ποιητήν δέν δύναται νά εμπνευστ ή απα-
ράμιλλος φυσική καλλονή τοις Ή πεύκη δί-
δουσα γλυκύν άσποσμόν τή μηλέα και η πλά-
τανος έναγκαλιζομένη τούς κλώνας εύανθοΰς 

; ροδακινιας, τό άγριον και τό ήμερον τής φύσε-
ως άρμονικώς συνδεόμενα καθιστώσι τόν Πρό-
δρομον μίαν τών λαμποτέρων τής Κύπρου το-
ποθεσιώ'ν. 'Η Μυριανθοϋσα δύναται τις ευλόγως 
νά εΐπη, είναι ανθοδέσμη πλουσία, ην άποτε-
λούσι τά εϋοσμώτερα και εύθαλεστερα άνθη τής 
ωραίας νήσου.' 'Η φύσις έπροίκισεν αυτήν μέ 
όλ' αυτής τά κάλλη· ή πεύκη και ή πλάτανος 
δροσίζουσιν αυτήν, ή μυρσίνη και η δάφνη πέμ-
πουσιν αυτή τήν θεσπεσίαν των εύωδίαν καϊ υπό 
τήν σκιάν τήν τερπνήν δένδρων καρποφόρων δύ-
ναται τις νά διέλθη ώρας εΰδαίμονος ησυχίας. 

'Ανήλθον και πάλιν' τά χαριτωμένα βουνά 
μας. έκαθησα παρά τούς εΰθαλεϊς τής Μυρίαν-
θούστης ανθώνας, έρέμβασα υπό τά σκιερά αυ-
τής δάση και έπέστρεψα εις τά ίδια ευχόμενος 
υπέρ τής βελτιώσεως της έλεεινής, τής 
νής' καταστάσεως τής άτυχους μου πατρίδος 
Κύπρου, ήτις βελτίωσις θέλει ετέλθη μόνον 
όταν ή Κύπρος, ή ώραία και κάλλίμορφος νύμ-
φη τής Μεσογείου, έκφεύγουσα ούν Θεώ τών 
χειρών σκληράς και άσπλάγχνου μ , τρυιάς, απο-
τελέσνι ένα αδάμαντα μεταξύ τών πολλών, οί-
τινες κοσμούσι τό Έθνικόν Βασιλικό; Στέμμα! 

Α. 

Περιγραφή από της Μον^ς τής 
Κύκκου έν Κύπρω μέχρι 

Μυριανθούσης. 
Μετά όκτάωρον τερπνήν από Μόρ-

φου όδοιπορίαν άπεκαλύφθην εΰλαβώς πρό τού 
μεγαλείου τής Mονης τής Κύκκου. Ό ήλιος έ-
πεμπε τάς τελευταίας αΰτού ακτίνας, αΐτινες 
έχρύσιζον τάς κορυφάς τών υψηλών αυτής ορέων. 

Εν μέσω πεύκων υψηλών καϊ πλα-
τάνων, έκεϊ όπου ανθεί ή εΰθαλής μυρσίνη και 
φύεται ό εΰώδης λήδος, όπου ακούεται τών ρε-
όντων υδάτων ό μονυρισμός κα'ι ψάλλει ή άηδώ-
έν μοναδική αρμονία τό περιπαθές αυτής ασμα 
είναι έκτισμένη ή Μονή έν 'αντιθέσει πρός τήν 
δλην τής φύσεως καλλονήν, ούσα άξια μόνον 
τών χρόνων, καθ' ους αύτη ώκοδομήθη. Σκιε-
ρόν και ήρεμον δάσος εκτείνεται κάτωθεν αΰτής 
Έκεϊ έν θεσπεσία μελωδία ακούονται οί γλυ-
κύτατοι τών αΰλών φθόγγοι, των δέ προβάτων" 
οί κωδωνίσκοι αΰξάσουσι τήν ολην μανείαν τών 
χαριτωμένων βουνών μας. Οί βαρείς τού Μονα-
στηρίου κώδωνες κρουόμενοι άντηχούσιν ανά τά, 
βουνά και τά δάση και οί μοναχοϊ προσέρχον-
ται είς τόν ναόν τού -Ύψιστου. Εΰλαβής ησυχία 
βασιλεύει παντού Ό εσπερινός έτελεί-
ωσε, τών δέ μοναχών ή εύγένεια καλεΐ τούς ξέ-
νου, εις πλουσίαν τράπεζαν, οϊτινες, ομολογώ, 
δεν έδυσκολεύθησαν νά προσέλθωσιν, εκφράζον-
τες ούτω τά ειλικρινή τής κοιλίας αΰτών αίσθό-
ματα 

Εκ Κύκκου άναχωρών εξακολουθώ τήν πρός 
νότον πορείαν μου δι' ώραιοτάτης βαίνων όδοΰ· 
ανέρχομαι επ' ολίγον και είτα κατέρχομαι είς 
ωραίαν τινά θέσιν, ένθα κρήνη δροσερόν έκχέου-
σα ύδωρ υπό τήν σκιάν μεγάλων πλατάνων, 
κάτωθι απόκρημνων βράχων, δροσίζει τούς ό 
δοιπόρους Όπόσον ευεργετική εϊσαί, 
ωραίαν μου πλάτανος, ήτις ανοίγεις τάς πτέρυ-
γας σου, όπως προφυλάξης ΰπ' αΰτάς τόν κεκ-
μηκότα όδοιπόρον ! Όπόσον πολύτιμον είναι τό 
ύδωρ σου, ψυχρά μου πηγή, ήτις δροσίζεις διά 
τών διαυγών σου νημάτων τόν διαβάτην και 
προσδίδεις νέας είς αΰτόν δυνάμεις ! Και σέ, 
υπερήφανος πεύκη, τών ορέων σεμνή παρθένος, 
τις δύναται νά σε υμνήσης Πολλάκις υπό τήν 
σκιάν σου δέν άνεπαύθη ό πεζοπόρος και μετά 
κοπιώδη πορείαν και αναβάσεις ορέων δέν άπε-
κοιμηθη παρά τάς ρίζας σου ! Έξηπλωμένος 
υπό τήν σκιάν έπί τού βράχου μόνος παραδίδε-
ται εις απατηλά όνειρα, άτινα κομίζει μακρό-
θεν ή ήδέως προσπνέουσα αύρα, μεθ' ής παίζου-
σιν οί κλώνες, αόριστον παράγοντες βόμβον, 
όστις φέρει τόν ΰπνον ώς τιτθής σιγηλή μελω-
δία Έντεΰθεν ανέρχομαι τά κατά-
φυτα ορη τοΰ Τρωόδους τού 'Ολύμπου τής 
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ΤΟ O Ν Ε I PON MOΥ 

'Οπόταν τά νώτα θαλάσσης ερήμου 
Διχάζη τό πλοΐον 

Μεστή της καλής σου μορφής ή ψυχή μου 
Πορεύεται πέραν γήινων ορίων. 

Τό άπειρον τοτε διάστημα πλέει 
Χωρίς νά φοβήται, 

Εις κάμινον πόθων αμέριμνος καίει, 
Ματαίως τό κυμα λυσσών συγκινείται. 

Κ' εάν μειδιώσα επάνω μου τείνης 
Τό εύχαρι βλέμμα, 

Κοιμίζεται πάλιν εις κόλπυς γαλήνης 
Ό πόντος, και ζέφυροι πνέουν ήρεμα. 

Καθώς τών αστέρων ό δίδυμος λύχνος 
Τόν ναυτην διέπει, 

Άφίνει τό βλέμμα σου λάμψεως ίχνος 
Όποτε τόν έρωτα πνέον, με βλέπει. " 

Τό πλοϊόν μου κοϋφον ενώ διατρέχει 
Τό κΰμ' αύλακόνον, 

Κινδύνους τό νέφος πολλούς περιέχει, 
Έγώ πλην φοβούμαι τόν έρωτα μόνον. 

Ευδαίμων έγώ εις to χεΐλός σου ότε 
Μειδίαμ' άστράπτε: ·! 

'Αλλ' άν δυσμενής μέ προσβλέπης, ώ τότε 
Θανάσιμον άλγος τά στήθη μόϋσκάπτει. 

Παρά νά σέ χάσω, παρά νά μ' άφήσης. 
Τό κΰμ' ας μέ φάγη, 

"Ας μη διαλάμπη εμπρός μου ή φύσις, 
"Ας μην ιδώ πλέον αΰτά τά πελάγη ! 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

'Από τοΰ προσεχούς φύλλου άρξόμεθα δημοσιεύοντες σειράν περιέργων και 

τερπνών διηγημάτων του διασήμου Ρώσου μυθιστοριογραφου κόμητος Τολστόη. 
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ. 

Εμ π ο ρ ι ο ν τών τ ρ ι χ ώ ν. Έπ' έσχά-
των άφίκοντο είς Παρισιούς δέκα άμαξαι (τοΰ 
σιδηροδρόμου) πλήρης άνθρωπίνης κόμης. Τά 

Γαλλία ταΰτα απεστάλησαν έκ τής 'Ινδίας και 
τής Κίνας άποστέλλουσιν εις τήν Γαλλίαν και 
Άγγλίαν καί πολλά· τών μεγαλοπρεπών και 
μεταξοειδών κομών, δι' άς έναβρύνονται αι 
Παρισαναί γυναίκες άνήκουσιν ε'ς αποθανόν-
τας. Κινέζος η 'Ινδούς. Γράφων τάς σειράς 
ταύτας άνεμνήσθην οτι οί 'Ινδοί και οι Κινέζοι 
κείρουσι τήν κόμην τών αποθανόντων συγγενών 
των αμέσως μετά τόν θάνατον αυτών και ό'τι 
διά τής εισαγωγής τών έκ τών νεκρών λαμβα-
νομένων κομών εισάγονται εις τήν Εϋρώπην 
διάφορα μυάσματα εκείνων τών ασθενειών εξ 
ών άπέθανον οί φέροντες τάς κόμας ταύτας, 
δηλαδή τύφου, κίτρινου πυρετοΰ, χολέρας, ψω-
ρείας κτλ. Είνε αληθές ό'τι κατά τήν έπαγω-
γήν της ε'ς Γαλλίαν ή κόμη έκμολύνεται, άλλά 

δέν υπάρχει αμφιβολία ό'τι τά όντα έν Γαλλία 
εv χρησει απολυμαντικά μέσα δέν εινε κατάλ-

ληλα πρός τελείαν έξόντωσιν τών σπερμάτων 
τών μνημονευθεισών άσθενειών. Αί κόμαι τών 
'Ασιατών τιμώνται εϋθηνά έν χιλιόγραμμον 
κόμης τιμαται ένός φράγκου, έν ώ αί εΰρωπαϊ-
καϊ (εννοείται τεχνιέντως παρασκευασθεϊσαι) 
τιμώνται ένίοτε άντί 100 φράγκων τό χιλι-
όγραμμον. 

' Α ξ ι ο π ε ρ ί ε ρ γ α έν τ ο ι ς π α ι γ ν ι-
ο χ ά ρ τ ο ι ς Ό Schrader έν τώ συγγράμματί 
του der Kinders muk der deutzen Spraehe δίδει 
τήν έπομένην έξήγησιν περί τοΰ διατί έν μια 
δέσμη παιγνιοχαοτίων ΰπάρχουσι 52 χαρτία 
ουχί δέ πλείονα ή όλιγώτερα καί τούτων τέσ-
σαρα μόνον είδη, έν έκάστω δε είδη 13 μόνον 
χαρτία. Τά 55 παιγνιόχαρτα άντιστοιχοΰσι 

πρός τόν αριθμόν τών εβδομάδων τοΰ έτους. 
Τά τέσσσρα είδη τών χαρτίων έν εκάστη δέσμη 
είκονίζουσι τάς τεσσάρας ώρας τοΰ έτους, αλλ' 

έπειδή έκάστη ώρα τοΰ έτους έχει 13 εβδομά-
δας, διά τοΰτο καϊ έκαστον είδος περιέχει 13 
μόνον χαρτία. Έκτος τούτου έκαστον είδος 
συνίσταται έκ χαρτίων εχόντων πούντους άπό 
τοΰ ένός μέχρι τών 10 καϊ τρεις εικόνας νεα-
νίου, νεάνιδος και βασιλέως. 'Εάν άντικατα-
στήσωμεν ταύτας τάς εικόνας διά τών επομέ-
νων τώ δέκα αριθμών 11, 12, 13 καί ό'λον 
τόν άριθμόν τών πούντων τών περιεχομένων έν 
ένί είδει άθροίσωμεν, θά λάβωμεν τόν άριθμόν 
91. Ό αριθμός ούτος άνταποκρίνεται εις τόν 
άριθμόν τών ήμερων ένός τριμήνου. Τοιουτο-

τρόπως ο αριθμός πάντων των τεσσάρων ειδων 
τών χαρτί οι ν η ό αριθμός τών ημερών τών τεσ-
σάρων ωρών τοΰ έτους θά διόση τόν άριθμόν 
364, δηλαδή τόν άριθμόν όστις μείον μιας η-
μέρας αντιστοιχεί πρός τόν άριθμόν τών ήμε-
οών όλου τοΰ ένιαυτοΰ. 

Ν ε α ν ί δ ε ς φ ο ι τ η τ α ι έν Π α ρ ί -
σι' ο ι ς. Ό πρόεδρος τοΰ γενικού συμβουλίου 
τοΰ πανεπιστημίου τών Παρισίων κ. Μπεδάν 
έν τη πρός τόν ΰπουργόν τής παιδείας έν Ι 'αλ-
λία έκθέσει του άναφέρει ότι ό αριθμός τών 
νεανίδων φοιτητών οσημέίαι αΰξάνει. Τόν 
παρελ. μήνα έν τώ πανεπιστημίω τών Παρι-
σίων ΰπήρνον 343 νεάνιδες, έκ τών οποίων 
171 γαλλίδες καί 172 έκ διαφόρων κρατών. 
Έν τη νομική σχολή έφοίτων 3, έν τη ιατρική 
155, έν ταις φυσικαϊς έπιστήμαις 15, έν τη 
φιλολογία 164, έν δε τη φαρμακευτική σχολή 5. 

Μ η χ α ν ή πρός σ τ ε ν ο γ ρ α φ ί α ν . 
"Αν καί ο ειδήμων στενογράφος δύναται νά 
γράψη καί τήν ταχυτάτην όμιλίαν, έν τούτοις 
τοιούτον γράψιμον έν έπισήμοις υποθέσεσι διε-
γείρει άμφιβολίαν ώς πρός τήν άκρίβειαν τοΰ 
γραφέντος, διότι πολλάκις αυτός ό στενογρά-
φος δέν δύναται νά όρίση τήν ακριβή σημασίαν 
τών γραφέντων έν τάχει ΰπ' αΰτοΰ σημείων. 
Ή έλλειψις αύτη τής στενογραφίας παρώρμη-
σεν Άμερικινόν τιν : νά κατασκευάση στενο-
γραφικήν μηχανήν, ήτις νά περιέχη έν ώρισμέ-
νη τάξει τύπου; ουχί τών Αγραμμάτων άλλά 
τών συλλαβών. Ή μικρά αύτη μηχανή κατά 
τό μέγεθος ούσα ιση μέ μικρόν τηλεσκόπιον 
πωλείται έν Νέα Υόρκη. Πρός έκμάθησιν τοΰ 
στενογραφικοΰ συστήματος, έχοντος ώς βάσιν 
ιδίαν μέθοδον απαιτείται ιδιαιτέρα διδασκαλία 
έξ εβδομάδων, ό δέ τελειοποιηθείς έν αύτη 
δύναται διά τής ρηθείσης μηχανής νά 
γράψη εκατό λέξεις εντός ένός λεπτού. 

Έ π' έ σ χ ά τ ω ν κατασκευάσθη καί έτο-
ποθετήθη έν τοις βασιλικοΐς νεωρείοις έν Λον-
δίνω μία παμμεγέθης ηλεκτρική λυχνία ήτις 
έχει δύναμιν φωτισμού ίσην πρός 500 χιλ. 
στεατ. κηρών. Πρό τοΰ νά τοποθετήσωι ταύ-
την τήν λυχνίαν έν τοις έργοστασίοις τοΰ ναυ-
πηγίου πρός δοκιμήν έθεσαν αυτό εν τινι υψώ-
ματι 56 μέτρ. τό δε φώ; άπλέτως διεδίδετο 
έν άρκετα μικρά άποστάσει. 



ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 

I.Δ. OIKOΝΟΜΟΥ 
Ε Ν Κ Ο Ρ ΩΠΗ 

Έν τω ανώτεροι καταστήματι του κ. Ι. Δ. Οικονόμου ευρίσκονται πάντα τά είδη 
των αποικιακών ως και ριτινϊταt οινω αταντα αριστης ποίοτητος Πώλησις χον-
ορικως και λιανικώς. 

Οσοι θελετε προμηθευθητε τά άνωτέρω είδη εκλεκτής ποιότητος τρεξατε 
εις του κ Οικονόμου. 

'Επισκεφθητε κύρ.οι τό ξενοδοχείον ΤΑ XAΥTΕIA του κ. Α . I . Σκοτιδας 
εν οδώ πατησίων υπ αριθ.5 ;- Οσοι το επισκεπτεσθαι σάς συγχαίρομεν διά τήν έκλογήν σας. 

Οσοι δέ δεν το επεσκεφθητε τρεξατε διατί εκει θά ευρητε έκτακτον περιποιησιν καί θά δείπνα-
ται λαμπρά και μεταξύ ε. λ εκ τοΰ κόσμου. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Κ. ΣΤ Ε Φ Α Ν Ο Υ Δ A Κ Η 
'Εν Πειραιεΐ όδός Μιαούλη άρ. 7 
εντός τοΰ χρυσοχοείου Καλογρίδου 

"Οσοι θέλετε νά άγοράσητε εκλεκτά καί στε 
ρέώτατα ωρολόγια. "Οσοι Θέλετε νά έπισκευά-
σητε άπας διά παντός τά ώρολόγιά σας 

Τ ρ έ ξ α τ ε 
ε'ς τό ώρολογοποιεϊον τοΰ κ. Στεφανουδάκη 

Ε Φ Α Π Λ Ο Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν 
ΒΑΣ. ΧΡΥΣΑΚΗ 

Έ ν Πειραιει—όδός Φίλωνος 44 
Έν τω άνωτέρω έφαπλοματοποιείω πωλοΰν 

ται παντός είδους έφαπλώματα και στρώματα 
είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. Επισκευάζον-

ται παλαιά τοιαύτα. Έ .τελίΐται πάσα παραγ-
γελία. Τ ί μ α ι εκτός συναγωνισμοΰ. 

Κ ΑΤΑΣΤΙΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ Σ 
Μ. Β. ΠΑΛAΙΟΛΟΓΟΥ 

218—όδός Αιόλου —218 
κάτωθεν τοΰ παραρτήματος 
τοΰ ξενοδοχείου Γαλλίας 

όδός Αιόλου πλησίον Χαυτείων 206 
Εις τά άνωτέρω ΰποδηματοποιεϊα τοϋ κ. Μ. 

Παλαιολόγου κατασκευάζονται άποίήματα αν-
δρών γυναικών καί παίδων έκ δερμάτων ευρω-
παϊκών κομψότατα καί ευθηνότατα. Πλην τής 
πεφημισμενης στερεότητός των, τό αυτό κατά-
στημα αναλαμβάνει καί τήν κατ' άποκοπήν έπί 

εν έτος κατασκευήν υποδημάτων διά πάν άτο-
μον υπό όρους εΰνοϊκωτάτους. 

ΠΛ. Δ ΜΑΚΡΗΣ 
πτυχιοΰχος οδοντοϊατρός 

Δέχεται τούς πάσχονταςτά ούλα τούς ο-
δόντας καί τους έχοντας ανάγκην τεχνη-
τών οδόντων κατά τά νεώτατα συστή-
ματα εν τη οικία του όδός Εύριπίδου καί 
Άθηνας αριθ. 29. Παρ αυτώ ευρίσκεται 
τό μοναδικό ν ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΝ, παυον 'αύ-
τοστιγμεί καί τούς δρυμιτερους πόνους 
τωνόδόντων, ώς επίσης παί αλάνθαστο ν 
έλιξήριον. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
Κυρίων και Κυριων 

ΠΑΝ. Χ . ΦΩΦΩΛΗ 
14 - Στοά Μελα — 14 

Έν τω κομμωτηρίω εκ τελοΰντζι παντός ειδούς 
κτενίσματα διά χορύς, γάμους, εσπερίδας κτλ. 

Προσέτι κατασκευάζονται περοΰκαι του-
παι, φρέζουρε καί εικόνες διά τριχών 
κεφάλής. Ωσαύτως κείρεταί τις; η καί ξύριζε. 
ται δεκάκις προπληρώνων δρ. 4. ' 

Ιδιαιτέρα αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών 
κυριών καί ραφήν τής κόμης 

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣTAΣION 
Τ Ο Ρ Ν Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Έν Αθήνα ι ς - Πλατεϊα Μητροπ . 
Εν τω άνωτέρω έργοστασίω κατασκευάζονται 

λεπταί έργασίαι παντός εΐδους ήτοι 
Κηγλίδες παντοειδείς. βάσεις δια-

φόρων ειδών. Διάφοροι φόρμαι 
πρός κατασκευήν παντός είδους . 

λεπτής εργασίας. Τ ιμα ι συγκαταβατ 


