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ΠΕΡΙ ΦΪΣΙΚΗΣ_ΚΑΛΑΟΝΗΣ
ΑΙ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ ΩΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
(Γυνέχεια<ί5ε προηγούμενο
*
ψύλλον).

‘Η αΰλή της Βιέννης υπήρξε πάντοτε διάσημος διά -τάς
χαλλονάς αύτής, 0 άξων, ούτως είπεϊν, της 'Ηπειρωτικής κοι
νωνίας, οί δε λαμπροί ταύτης έξ εύγενών καί ώραίων γυ
ναικών κύκλοι δέν δύνανται να συγχριθώσι πρός οΰδένα τών
άλλων πρωτευουσών της Ευρώπης. Μάλιστα καί αΰτη ή
κύρια Trollope, ήαΰστηρώς καί καυστικως χρίνα,σα πάσαν
άλλην πόλιν, έμεινε μαγευμένη μέ τάς θελκτιχάς γυναίκας
της Βιέννης, πολλούς πλέξασα επαίνους διά τό μέγαλεϊον
καί τήν αξιοπρέπειαν τής αύλιχής κοινωνίας.
Ή αύτοκράτειρα τής Αυστρίας ύπήρξε διάσημος έπί ει·
κοσιπενταετίαν έν τφ χέντρφ τούτφ τής ώραιότητος. 'Ο γά
μος αυτής ύπηρξιν ιδιαζόντως ρωμαντιχός καί άναμφιβόλως
προήλθεν ίξ αληθούς συμπάθειας. Ώς νεάνις Ιζη είς ορεινά μέρη
μετά τών αδελφών χαί τοϋ γηραιού πατρός της, όστις ένεδύετο χονδροειδή ύφάσματα, έκεϊναι δέ άπλούστατα μάλλινα.
Δέν άνετράφη ώς μέλλουσα νά χαθέξητόν θρόνον, έν ώ άφ’
ετέρου ή αδελφή της 'Ελένη ήτο ή προικισμένη παρά τών
συγγενών της διά τήν χεΐρα τοϋ νεαρού Αΰτοκράτορος.
"Οταν ο αΰτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ άφίχετο Ισπέραν τινά εν κυνηγετική περιβολή είς τήν οικίαν τοΰ μέλλον
τος πενθεροΰ του έπί τών οχθών της λίμχης Traun, εύρε τού
τον άφελώς συνδιαλεγόμενον ύπό τι πλατύφυλλου δένδρον
μετά τεσσάρων νεανίδων θυγατέρων του, μή άναμένοντά
τοιαύτην βασιλικήν και υψηλήν τιμήν. Άλλ η τύχη έμπνεομένη έκ τής ώραιότητος, έμειδιασε λίαν πρός τόν γηραιόν πα
τέρα, διότι άί τέσσαρις αύται νεάνιδες ΐγένοντο κατόπιν
ή μέν μία βασίλισσα τής Νεαπόλεως, ή έτέρα πριγκήπισσα
τοϋ Thum και Ταξίς, ή τρίτη κόμησσα τοϋ Trani χαί ή
τετάρτη δούκισσά τοΰ Α,ΙθηςοΠ. Αίφνης ό Αΰτοκράτωρ βλέ
πει έν γειτονικφ δάσει, ένθα ό δύων ήλιος διά τών ύστατων
αχτίνων του έχρωμάτιζεν ήδέως μεγαλοπρεπή εικόνα τής πέ·
ριξ φύσεως, τήν γλυχεϊαν μορφήν νεαρού κορασιού λευχείμο·
νος, ακολουθούμενου ύπό μολοσσοΰ. Αΰτη έπροχώρει ούτως
εν κύκλφ φωτεινφ ώςέχ τής δύσεως τοΰ Ήλιου, ώς τις μα
γική οπτασία, μέ άφθονου καί μεγαλοπρεπή μέλαιναν κόμην
κυματίζονταν έπί τών ώμων αυτής.
Ήτο ή πριγκήπισσα ’Ελισάβετ, ής ή χαρδία διηνοίγετο
ίσως τήν στιγμήν εκείνην έν τή προ αυτής καλλονή τής φύσεως
είς αισθήματα ρέμβης, άλλά καί έπί τή θεα τής όποιας ή
χαρδία τοΰ Αΰτοκράτορος έτρώθη. Όλίγας ήμέρας κατόπιν
έν τινι χορφ είς Ischl, διήλθεν ολόκληρον τήν έσπέραν μετά
τής κυρίας ταύτης, έσπέραν γλυκύτατων στιγμών, όπως εινε
όλαι αί στιγμαί, όσ«ι φωτίζονται άπό τό εράσμιον φώς τής
άγνής άγάπης> Τήν άπέκάλεσι πάραυτα «Νηρηίδα τοΰ δά
σους» καί ή εύμένεια καί προτίμησίς τόυ αύτη ούτω χαρμοσύνως προαγγέλθεϊα, Ίπεσφραγίσθη ταχέως διά γάμου εύ·
τυχοΰς κριθέν^ος, άφοϋ τάς λαμπάδας τοΰ Υμεναίου ήναψεν
αυτός ό Έρω£ !
Ίσως μάλλον φιλαλήθης έν τούτοις καί βεβαίως ρωμαντική διήγησις-'τής πρώτης συναντήσεως τής Αΰτοκρατείρας
μετά τοΰ μέλλοντος νυμφίου της είναι ή εξής ; Είχεν άνατραφή έν λιτότητι, απλώς, ώς εϊθισται νά έπικρατή δια κό
ρην Γερμανοΰίπρίγκηπος, άνιυ ούδεμιάς έτέρας έλπίδος ή τής
μεταβιβάσεωςί άπό εκείνης τής καταστάσεως είς τό άπατηλόν μεγαλείου τρίτης τάξεως πριγκηπάτοΰ. Διήλθεν όθεν
τήν ζωήν αυτής ώς ή Σταχτοπούτα τής οικογένειας, ίππεύ ·
ουσα χαί ποιομσα έκδρομάς είς τά πέριξ, συναναστρεφομένη
τούς χωρικούς: χαί φερομένη έν γένει ώς.νεαρά γυνή ήτις,
καίτοι πριγκήπισσα, είς ουδέ? άλλο έτερον άπέβλεπε πέραν
τής απλής πλην εύτυχοΰς έπαρχιακής ζωής. Ή πρεσβυτέρα
αυτής άδελφή^ ήτις ήτο προωρισμένη ινα καθέξη τήν θέσιν
τής Αύτοκρατείρας τής Αυστρίας, ημέραν τινά άνέμενε τόν
μέλλοντα αυτής σύζυγον. ·Τό τρελλόν τότε άνδροκόριτσον, ή
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νΰν αύτοκράτειρα, ώς συνήθως, διεσκέδαζε κατερχομένη τά
κιγκλιδώματα ακριβώς, καθ ’ ήν στιγμήν ό Αΰτοκράτωρ tlβ-ήρχιτο εις τό άνάκτορον έπιστρέφων εκ τοϋ κυνηγιού. Ένφ
δ’ούτος έβαινεν ΐν’ άνέλθη τήν κλίμακα, ή μέλλουσα αύτοϋ
σύζυγος άπολέσασα τήν έπί τών σιδήρων ισορροπίαν έμελλε
να καταπέση έπί τοΰ «δάφούς, άν μή ό αΰτοκράτωρ σπεύδων
έλάμβανεν αύτήν είς τάς χείρας του. Άλλ’έκ τοϋ εύθυμου
γεγονότος τούτου τό τρελλοκόριτζον άπεδείχθη δτι έπεσε
*
οχι μόνον είς τούς βραχίονας τοΰ Αΰτοκράτορος, άλλά καί είς
τάς συμπάθειας αύτοϋ καί δή τήν καρδίαν, άποβάσα συμμέ
τοχος τοΰ θρόνου, πιστή δέ τοΰ βίου σύντροφος.
Τό επίχαρι τών τρόπων αΰτής είναι παροιμεώδες. Ή λε
πτή καί χαρίεσσα μορφή, τά έντελώς κανονικά χαρακτηρι
στικά, οι μεγάλοι λάμποντες μαΰροι οφθαλμοί καί ή εύμόρφως διαπεπλασμένη κοφαλή της, έπιστεφομένη εκ πλουσίων
μελανών μετάξινων βοστρύχων, άποτελοΰσι συνολον φυσι
κής έντελείας- Καίτοι δέ ήδη διατρέχει τό πεντηκοστόν δεύ
τερον έτος τής ήλικίας της, παραμένει οΰχ ήττον ή διασημοτε'ρα τών βασιλικών καλλονών.
Τα θέλγητρα ταύτης διατηρούνται έτι καλώς καί ιδίως ή
συμμετρία τοΰ προσώπου καί ή δαψίλεια τής μακρας καί πυ
κνής αύτής κόμης. Ή μεγαλοπρέπεια δέ τής κομμώσεως,
καθ'ήν καταπίπτει ή κόμη διά πυκνών βοστρύχων έπί τώ
*
ώμων αύτής, έστιγμένη μέ άδάμαντας συγκρατουμένους ύπό·
αφανών συρμάτων, καί το μεγαλείο
*
τής στάσεως μεθ’ ής άντιπαοέρχεται τήν μακράν γραμμήν τών κυριών κατά τάς
ύποδοχάς τής Αΰλής, εΐσίν αντικείμενα πάγκοινου έκτιμήσεως. Οίκιακαί περιπέτειαι κατά τά τελευταία έτη άπεμάκρυναν ταύτην καθόλου έκ τής Αΰλικής ζωής τής τόσον εύ·
τυχοΰς, καί υπό τό άπλοΰν ονομα τής κομήσσης Hoheneoibs·
έπόθήσε τήν ησυχίαν, μεγάλη
*
έπιδειξαμένη ιδίως στοργήν
είς τό κυνήγιον τής Άλώπεκος έν ’Ιρλανδή καί άλλαχοΰ.
'Ετέρα διάσημος Βιενναϊα καλλονή είναι ή πριγκήπισσα
Esterhazy. Κατάγεται έξ ιστορικής Ουγγρικής οικογένειας·
ήτις έπϊ γενεάς διεκρίθη διά τάς μεγάλας ιδιοκτησίας, τά
πλούσια εισοδήματα, καί τόν ενθουσιασμόν υπέρ τών ελευ
θεριών τής πατρίδος καί τήν άνεξάντλητον Μαγυαρικήν φι
λοξενίαν. Ό πάππος αύτής πρίγκηψ Παΰλος Eslerhazy
διετέλεσε πρεσβευτής άποσταλείς παρά τοΰ Αΰτοκράτορος
τής Αύστρίας ίν’ άντιπρ.οσωπεύση αυτόν εις τούς γάμους τοΰ
Τζάρου Νικολάου τοΰ Α', ή παρ’ αύτοϋ όμως γενομένη έπί
τώ συμβεβηκότι τούτφ άφειδής δαπάνη, άνελθοΰσα είς τά
δεκαπέντε εκατομμύρια δολλαρίων, προεκάλεσε τήν κατά
*
σχεσε
τών κτημάτων του, εί καί έκτοτε ταϋτα περιήλθον είς
τήν οικογενειών του. Ό πατήρ της μετέφερε μίαν έκ τώ
*
περιφημότερων τής Εύρώπης πινακοθηκών έν Βουδαπέστη,
*
προσενεγκώ
ταύτην τή Κυβερνήσει Τά κτήματα τοΰ Έστερχάζυ είναι τά μεγαλείτερα τής Αύστριακής Αυτοκρα
τορίας.
("Επεται συνέχεια)
Άστήρ.

Η ΚΙΘΑΡΩγΔΟΣ
Καλλονή όντως φυσική, απλή, ατημέλητος· όχι
διά τοΰτο και όλιγώτερον καλλονή. Είς τά ταπεινά
χωρία, είς τόν έργατχκόν κόσμον, τόν μή άνεπτυγμένον, είς τάς ήμχηρεχπωμένας οικίας καί τάς άπωρφανισθείσας οικογένειας, έκει αχ αδιάφθοροι καλλοναι άναδείκνννται άν όχι έπιόλητχκαι, πάντως συμ
παθείς, άν όχι ήγεμονχκαί, άθώαι όμως. Συνοδεύε
ται πάντοτε είς τάς αποκλήρους τής Μοίρας νεάνχ5ας Λ καλλονή ή άψυμμχθίωτος μέ τινα χάρχν άπροσποίητον,έλκυστχκήν, μέ αγαθότητα και αγνείαν.
Δέν κρΰπτούσχ τά κάλλη ύπό τά απατηλά ένδύματα, τά σκέποντα έλκη κα\ πληγάς ήθικής, ή φε
νάκη δέν καλύπτει τήν λευκότητα τοϋ μετώπου, Λ
έγωϊστική συναίσθησις τής ύπεροχής πνίγεται έν
τη ΰνναισ&ήσει τής ταπεινώσεως, τής καταδρομής,

τής πενίας? Μέ ένδϋματα πενιχρά, δσα άρκοϋν Υνα
ϋώσουν «τήν άξιοπρέπειαν τής δημοσίας ήθικής»
γυμνόπους, μέ τόν μχκρόν κεκρϋφαλον, κατά τά
Ισπανικά έθιμα, καχ μέ’τήν μόνην σύντροφον, τήν
αγαπητήν καί δημοφιλή έν Ίσπανίακχθάραν, άφ'ής
εϋμολποι και περχπαθεϊς οί ήχοι έκχύνονται δονούμενρι έν τω κενω ώς μεμακρυσμένη ηχώ' έρωτικής
στοναχής, κάθηται μόνη έν τώ περιστυλίφ, έπί τής
λίθινης άναβαθμίδος, προκαλοΰσα μελωδικός στροφάς. ζητούσας έν τή κλανθμηρα αύτών άναπάλσει
τόν έλεον καΓτήν συμπάθειαν ύπέρ τής άναξιοπαθούσης μουσικού. Έκεΐ, έρημος, έγκαταλελειμμένη
πλανά τούς ώραίους καί λευκούς δακτύλους έπί
τών τεταμένων χορδών καί οίονεί έκ τοΰ ίδίου μέ
λους συγκινουμένη ίθυνει αόριστον, αίδήμον τό
βλέμμα, έλπίζουσα. Ή έλπίς εινε ό έπιούσιος άρτος
τών δυστυχών.
Παίζε, δύστυχη χωρική, έναγκαλίζου τό πτωχι
κόν σου όργανον, τήν μόνην βεβαίως περιουσίαν
σου, τόν μόνον θησαυρόν δν οί γονείς σου σοϊ ά-·~
φήκαν έπϊ τής γης, χύνε είς τό κενόν τούς παραπο
νετικούς ήχους γλυκείας σερενάτας τής πατρίδος
σου, απόβλεπε στερρώς είς τήν έλπίδαζ, καϊ πίστευε.
Έάν οί άνθρωποι κωφεύουσιν είς τό μέλος, έάν άναισθητοΰσιν είς τήν εύγενή έπίκλησίν σου, έάν πα
ρέρχονται αδιάφοροι πρό τής καλλονής σου, ήν
κοσμικοί πλοϋτοι δέν έπικοσμοΰσι, πίστευε καί . .
παίζε! Υπάρχει κάποιος όστις θά σέ άυνδράμη, δέν
θά άιαισθητήση, δέν θά παρέλθη άδιαφόρως, όταν
μάλιστα τό -ψύχος θά παγώνη τά μέλη σου, ό άνε
*·
μος θά άναρπάζη τήν κόμην, ή χιών θά έτοιμάζη
στρωμνήν οιά νά άναπαυθης. .. Έάν δέν είνε ό είς
ούτος διαφθορεύς νεανίας, ψευδαίσθήτος παρθένο·
φθόρος, πονηρός κάπηλος αισθημάτων, ώ, θά είνε
άναμφιβόλως αύτός ό είς, ύπέρτερός τις, αληθέστε
ρος φιλάνθρωπος, θά είνε ό Θεός! Καί άν αί χεΐρες
σου μείνουν έσαεϊ ψυχραϊ έπί τών’χορδών τής κι
θάρας σου, έάν τό μεσονύκτιον έν τη έρημίμ χει
μερινής νυκτός αίσθανθής συγκεχυμένον στεναγ
μόν, εύλόγει τόν Ύψιστον, διότι σέ άπήλλαξε τών
κοινωνικών Έρτννύων καί σοί έχάρισε τό μέλος τών
αγγέλων, τήν χάριν τής εύσπλαγχνίας. Πίστευε!
■

ΔίΧ.

Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΝ THr ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ: HAIKIAr
Λαβώ» γυώσι» ώρβίου τι
ο«
*
οχοΰ
ιύγ»ιο
*
|
συγγράμματος τύΰ Δρ<
Ααγράνζ, έχιβυμώ *
ά έχβέσω ένταδβά «ν συνόψ«ι το «πβρί τής βν
τή γεροντική ήλικί% «σκήσςως» κεφάλαιο
,
*
ώς άντικειμέ^ου οπερ
χολλάχις άποδσίνει ζήτημα ζωής χ«ί βινάτου.
Ουδόλως είναι άνάγκη νά έπιικείνωμε
*
όιατεινόριενοι δτι όλοι οί
ίβτοί τείνουσιν είςάτροφίβν π«ρά τφ γίροντι· τό βάρος τοΰ σώμα
τος ελαττοΰται είς πλείστας περιστάσεις αϊτό 60 ετών, συχνότερο
*
6έ άπδ 50. Τοΰτο δέ προέρχεται ού μόνον ώς έκ τής βαθμιαίας έζα■«τλήτεως τοΰ λίπους δπερ, άλλως τε, ουδόλως χρησιμεύει είς τήν
λειτουργίαν τής ανθρώπινης μηχανής, άλλά καί ώς έκ τής έλατ·
τώσεως τοΰ δγκου τών ιστών, τών μάλλον αναγκαίων εις τήν κί-1
νησιν, ώς ό μυϊκός ιστός, καθώς καί εκείνων οίτινεςσυντείνουσιν εις
τήν εκτέλεσιν τών ζωικών λειτουργιών, ώς ό πνεύμων.
Συνεπείς τής γενικής ταύτης τών ζωηφόρων οργάνων άτροφίας

έπέρχεται έλάττωσις ίν τή πρός τάς ασκήσεις τάσει, τεβέντος δτι
ή «σκησις απαιτεί" τήν σύμπραζιν ανεξαιρέτως δλων τώ
*
οργάνων.
Ή γενική τών ιστών ατροφία παρά τοΤς σώμασι τών γερόντων,
έχει, ώς εΐκός. κύριον αίτιον τήν ίλάττωσιν τής ένεργητικότητος,
τής ζωτικής αρχής εκείνης, ήν έκαστον δν, άμα τή γεννήσει· τόυ
μεβ' έαυτοΰ φέρει καί ήτις εξαντλείται όταν βαθμιαίως δαπαναται
ώς εκ τής διάρκειας τών φαινομένων τής ζωής. Άγνοοΰμεν δυνάμει
ποιων νόμων συνεκεντρώθη εντός μικοοτκοπικοΰ μορίου σπέρματος,
μία τοιαύτη δόσις ενεργητικότήτος, ώστε νά προξενή 8λα εκείνα τά
φαινόμενα, ών ή έξέλάις λαμβάνει χώραν, πρό τών οφθαλμών μας
από τοΰ λίκνου μέχρι τοΰ τάφου, καθώς άγνοοΰμεν επίσης, διατί ή
«ατά τήν μέσην ημών ήλϊκίαν ευκόλως διά Των θρεπτικών ουσιών
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συντηρούμενη ενεργητικότης αϋτη, διατηρεΓται πλέον ίν τώ γήρατι,
καίτοι ποιούμε- χρήσιν τών αύτών θρεπτικών ουσιών. "Οπως δήποτε
8μως καν έχη τό πράγμα, παρατηρούμε
*
οτι, διαρευσάντων τών 50

ή τών βθ· ί?ών, αί 'άπώλειαι άς δ ήμέτιρος οργανισμός ϋφίιιταται.
κατωχύουσιν έπί τέλους τών προσκτηθεισών δεά τής θρέψεως δυ
νάμεων.
’Αλλ’ ίνώ άφ’ ενός άγνοοΰμεν τδ αίτιον τής καταπληκτική παρά τφ
γέροντι αθρζψίακ ταύτης, οΰχ ήττον όμως δυνάμεθα νά κατανοήσω*
με
μέχρι τινός τόν μηχανισμό
*
αυτής. ‘Ο γερω
*
άτροφεζ συνεπείμ

τήσ άνεπαρχοίΤσ χνχ-1οφορία€ toV αΐμαΐος.
Τό αίμα κυκλοφορεί ήττον ζωηρώς παρά τφ ηλικιωμένοι ανθρώπω, καθότι ήήλικία επιφέρει βαθμιαία
*
άλλοίωσιν έ
* τή κατασκευή
τών αίματοφόρων αγγείων.Ή άλλοίωσις καλείται σκ4ηρώδησ εκ^ιιί-

Jioc τών αίματοφόρων χιτώνων. Ή τοιαύτη κατάστασίς τών ιστών
είναι φαινόμενον γενικώς παρατηρηθέν παρά τοΐς γηράσκουσιν, ή δ’
έλάστικότης τών αγγείων άπόλλυται έπί μάλλον άκόμη επεκτεινομί’νης τής άφαιρούσης πάσαν τήν αύτής ευκινησίαν όστεώσεως. Έκ
τούτου ή άρτηριακή παρειά βαίνει σκληρυνομένη έπί μάλλον καί
μάλλον, ίξικνεΐται δ’ οΰτω μέχρι μερικής άποστεώσεως, ουδόλως
δέ σπάνιον ψηλαφώ
*
τις τάς παρειάς αρτηρίας^ άνθρώπου προβεβηκότος τήν ήλικίαν εις μέρος ένθα αύται νά ώσι καταφανείς, ώς
λ. χ. είς τό όπισθεν μέρος τής παλάμης, *
ά αίσθάνηται αύτάς δίκην
κυλίνδρου σκληοοΰ. ουτινος ό όγκος νά μή ΰποχωρή πλέον ύπό τήν
πίεσιν τοΰ ψηλαφοΰντοο δακτύλου. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κυ
κλοφορία τοΰ αίματος ίνεργεΐται, οϋιως είπεΐν, εντός σωλήνων^τραχέων καί όδοανών καί εννοεί" τις όποιον πρόσκομμα επιφέρει τφ αΐ'ματι αυτή ή <λλε1ψις άντώσεωί ίκ μέρους τών άρτηριών, ήτις ου
σιώδη 6ρον εχει τήν αρτιότητα τής ελαστικής των δυνάμεως.
Αίτιον επίσης τής καταπτώσεως τής κυκλοφορίας είναι ή βαθμι
αία στένωσις τής διαμέτρου τών άρτηριών προερχόμενη έκ τής παχύνσεως τών παρειών αύτών. Τό άγγείον τοΰ όποιου τό εύρος περιωρίσθη, φυσικφ τφ' λόγω' καθίσταται,ήττον περιεκτικόν καί φέρει
έποαένως όλιγώτερον αίμα εΐς τά όργανα ών βοηθεΐ τήν θρέψιν, ή
δ’ άτροφία έκάστου οργάνου βαίνει αΰξουσα . κατ’ άντίθετον λόγον
τής μειώσεως τοΰ ίν αύτδ εισερχομένου οιματος. Διό καί οι ηττον αρδευόμενοι δΓ αίματος μυς, χάνουσιν ολίγον κατ’ όλίγον τήν
*
άρχινή
αύτών περιφέρειαν καί ή ύφη αύτών τροποποιείται· τά κυ
ριολεκτικώς μυϊκά στοιχεία, αΐ ερυθραί χορδαί έν αΐς έγκειται ή
’ισχύς τοΰ μυός, τείνουσιν 8πως άντικατασταθώσι διά στοιχείων ητ
τονζωτικών. Ό μΰς έκφυλίζεται, ταύτοχρόνως δέ καί άτροφεϊ.
*
Τούντεΰθε
δύο αίτια τής έλαττώσεως τής μυώδους ισχύος παρά

τώ γέροντι.
_
,
,
Έλλειψις 8μως κυκλοφορίας επιφέρει παρ’ αύτοϋ και πλείστας
άλλας ανωμαλίας τής θρέψεως. ίκανάς όπως περιστείλωσι την πρός
τάς σωματικάς άσκήσεις τάσεις αυτών. Ό. πνεύμων, τοΰ όποιου
ή άκεραιότης τυγχάνει άπάραίτητος διά τήνένεργηιικήνλειτουργί
αν τών μυών, συμμερίζεται καί αύτός τήν γενικήν άτροφίαν, ύφίσταττί 'έν μερει,τήν μυώδη εκφύλισιν καί τοιουτοτρόπως, καθίστα
ται ήττον κατάληλος πρό εισαγωγήν οξυγόνου έν τω ,αίματι. «Ό

rcypoc, τό οργανον τοΰτο δι’ ου απεκκρίνονται τόσα άπολείμματα
τής θρέψεως, γίνεται μικρότερο
*
καί ήττο» ικανόν 8πως εκπληρώση
τά ώ< καθαριστοΰ τοΰ αίματος καθήκοντά του, έκαστος δ εννοεί
όποια ή σπουδαιότης τής άτελείας ταστης έν τή λειτουργία, προκειμίνου λόγου μάλιστα περί άσκήσεων προξενουσώ» πάντοτε αυξησιν
οργανικών άπολλεϊμμάτων. άτινα διά τοΰ νεφρού θ’ άποκριθώσιν.
Καί έπί τέλους χαί τό δέρμα, όργανο
*
τής άναπ
οής
*
καί τών εκ·
χοίσεων, ύφίστΛται επίσης έν τή γεροντ. ήλικί? παραλλαγάς εν τε
τή διατροφή κ' έν τή ύφη άναλόγους πρός τάς τώ
*
άλλων οργάνων.
Παρ’ αύτώ ή χυκλοφορία πεοιστέλλεται, διό καί ή επιφάνεια αύ·
τοΰ άποψύχεται όσημέραι. Ή υφή αύτοϋ καθίσταται μάλλον ινώ
δης, καθώς τοΰτο ίμφαίνεται έκ τής τραχύτητος του, καίίκ τής
ίλλείψεως πάσης έλαστικότητος πατ’αύτώ. Τέλος η^πρός τό εκκρίνειν ιδιότης του απόλλυτάι, και δέν tTvat πλέον ή έδρα τής συνε
χούς εκείνης διαπνοής ήτις καθιστή αύτο παρά τώ νεανίρ λείο
*
και
διαφανές. Καί τοΰτο λογισθήτω ώς έν «ίσέτι αίτιον περί τάς ά»κή·
σεις άνικανότητος τώ
*
γερόντων, καθότι τό δέρμα εκκρίνει καί δια
πνέει·, διαρχούσης δέ τής μυώδνυς εργασίας πλειατα υγρά καί αέρια
διασχίζουσιν αύτό όπως συνεπισύρωειν εξω τοΰ σώματος τά προϊ
όντα τής ελαττωματικής άφομοιώσεως, άτινα κατά τήν ά’σκησιν κα
θίστανται, άφθονα,
.
Τοιαύτη είναι παρά, τφ γέροντι ή άτέλεια τών ενεργητικώς ή

παθητικώς λςιτουργούντων οργάνων διαρκούοης τής άσκήσεως. Δια

τής καταπτώσεως τών κινητηρίων οργάνων, αρθρώσεων και μυων,
ό γέρων άπώλεσε πλέον τήν πρός τάς γυμναστικός ασκήσεις ικανό
τητα αύτοϋ, δ<ά τής έλαττωματικής χαί πληαμελοΰς πλέον κατατ
στάσεως τών έκκοιτικών οργάνων, τοϋ πνεύμονος τούτεστι, τών
νεφρών, τοΰ δέρματος κλπ. άπώλεσε τήν ήν έχέχτητο ιδιότητα τοΰ
έκκρίνειν. τάς συ.νεπεία, ώς .εφημεν, τής κοπιώδους εργασίας εις ην
υποβάλλεται εκτάκτως ’άναπτυσσομένας στεριάς, ύγράς καί αέριους
ουσίας. ‘Η απώλεια τών δύο τούτων άρετών, εχει ώς αποτέλεσμα^
α'. έλλάττωσι» τής σωματικής ισχύος· β' μεγαλητέραν τάσιν πρός

κόπωσιν
*
Καί τό μέν πρώτον άφ
*
δεΐταί επεξηγήσεως.

έαυτοΰ κατανοειται. Τό δεύτερον όμως
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Ή μή λειτουργεί» τοδ πνεύμονες, τοδ δέοματος χαί τών νεφρών,
αναγκάζει τδν γέροντα νά αισθάνηται ζωηρότερου τήν χόπωσιν, πρό
πάντων δε δύο μορφ«< τής χοπώσεως, ήτοι;. τήν- nrevatlaaiv, γςνί
κην μορφήν τής άμεσου χοπώσεως, χαί τδν xauator, γενιχήν μορ
φήν της συνεχούς χοπώσεως.
'Π έργασίή τών μυών γνωστόν ,<5τι αυξάνει χαταπληχτιχώς τήν
παραγωγήν τών αερίων έκχρίσεων,αίτινες όφείλουσι νά διέλθωσι διά
τοδ πνε.ύμονος χαί ή πνευστίασις προέρχεται έχ τοδ δτι τδ αίμα
δηλητηριάζεται, ούτως είπεΐν, ΰπδ άνβραχιχοδ όξέως χαί τών λοι

πών αερίων, άτινα παράγονται έχ τής εκτάκτου ένεργείαςτών ζωτιχών λειτουργειών 'Η πνευστίασις παρά.τώ γέροντι είναι πολύ επαισθητοτέρα ή παρά τώ νέω, διότι παρ’ έχείνω ή άπόχρισις τών
προϊόντων τούτων, έχτελουμένη μετά μεγάλης δυσκολίας ένεχεν τών
ατροφικών πνευμόνων, εσεται ανεπαρκής. Ή συνεχής κύπωσις έχδηλοδται διά γενικής αδιαθεσίας, παρατεινομένης έπί μίαν ή δύο

ημέρας συνεπεία τών βιαίων άβχήτεων, οφείλεται δ’ αυτή καθώς
χαι η πνευστίασις, εις δηλητηρίασήν,τρόπον τινα, τοδ σώματος, γε·
. νομένην διά τών ίδιων αΰτοδ προϊόντων, είς αΰτοξίχωσιν προσω
ρινήν, ης τα αποτελέσματα καθίστανται έπαισβητά μέχρι τής ολο
σχερούς εχχρίσεως τών παραγόντων αυτήν ουσιών άλλά τδδργανον
δι’ ου ή εχχρισις αυτή τών ούρων γενήσεται χαί δι’ ου θά πβ·
ραιωβώσιν αί τοξιχαί αΰται οΰσίαι, είναι δ νεφρδς άκριβώς δ’ αΰ
τοδ ή λειτουργεία ανεπαρκής παρά τώ γέροντι τυγχάνει,
, Τέλος, δ ίδρώς, ό όποιος, καθώς τδ ουρον, είναι αγωγός άπειρίας
ουσιών ας ανάγκη νά έκδιώξωμεν τοδ σώματος· ή έ’λλειψις λειτουργειας τοδ δέρματος, τδν αποκλείει, ούτως είπεΐν, εντός τοδ οργανι
σμού ένθα επαυξάνει τάς συνεχείς τοδ καμάτου άδιαθεσίας. Απλή
τών γεγονότων επισκόπησες,, έπιχυροΐ τάς τής επιστήμης' θεωρίας,
ο^ γέρων πνευστία μετά τοσαύτης ευχερείας, ώστε πασα έπίδειξις
είτε ισχύος είτε ταχύτητος, επιφέρει σχεδόν άκαριαίας τάσεις πρός
πνευστίασιν μέχρις αποπνιγμοδ. Ό γέρων δέν δύναται ούτε νά τρέξη, ούτε ν’ άνέλθη απότομον ανωφέρειαν έξ άλλου μέρους, ΰφίσταται ασκησιν έλαφράν πλήν.διαρκή ευχερέστερου ή άσκησιν στιγμιαίαν πλήν βαρείαν έητούτοις.αισθάνεται έπί μαχρότερον τά άποτελέσματα εκείνης ή δ νέος- δύναται, φέρ’ είπεΐν, έν ανάγκη δ γέ

ρων νά εχτελή fiaxpac ποριίας, άλλ’ αΰται άποφέρουσιν αύτώ πο
λυήμερον Οιαρχή χοπωσιν,καθ’ ήν δέ περίστασιν μία καί μόνη ήμέρα αναπαύσεως άρχει δπως έμπνευση νέας δυνάμεις είς νέον τινα
κατόπιν μαχρας πορείας, δ γέρων θά αίσθάνηται τάποτελέσματα αυ
τής έπί εβδομάδα ολόκληρον.
Ολαι αΰται αί λεπτομέρειαι εύχερώε εξηγούνται διά τής μεγαλητέρας βραδυτητος έν τή λειτουργεία τών άποκριτιχών οργάνων
ό»των λίαν ατελών έν τή γεροντική ήλιχία, έπικυροδνται δέ διά

τών ακολούθων γεγονότων ;
Πλεΐστοι εκ τών ’Αθηναίων, νομίζω, ενθυμούνται τδν μακαρίτην
Έρρΐκον Μπέχ, τδν άγαθδν και ειλικρινή μου φίλον τής δδού Έρ

μου; Με τδν αιωνίως μεμψίμοιρου χαί γριννίρην τούτον άνθρωπον
συνεδεόμην άπδ τόϋ 1834 μέχρι τοΰ 1883, ότε έτελεύτησε, δι’ α
κραιφνούς φιλίας, καθ' έκάστην δέ Κυριακήν μετεβαίνομεν, ώς γνή
σιοι Γερμανοί, είς τό έν Πατησίοις ζυθοπωλείου τοΰ Φίσσερ, ένθα
ούδέν άλλο έτάραττε τήν άχραν ήμών σύμπνοιαν, είμή ή έκλογή
τοδ τρόπου δι’ ού θά έπανεκάμπτομεν είς τάς έστίας μας. Άν χαί
ολίγα έτη μάλλον ηλικιωμένος έμοδ ό Μπέκ, έπέμενε πάντοτε νά

επιστρεφωμεν πεζή διά λόγους υγιεινής, ώςέλεγεν.Έγώ δμως προετίμων τδ λεωφορείου,μετά μεγάλης δέ δυσθυμίας ήναγχάζετο τέλος
να εισέλθη έν αυτφ. Μ’ δλην δμως τήν φροντίδα ήν δ πρώην στρα
τιώτης έν ’Αλγερία ελάμβανε περί τής ύγιείας του, άπεθανε πρό
οχτώ .ετών, ένώ έγώ ζώ άχύιχίή.
Αρχαίος φίλος μου, άνώτερος αξιωματικός έν αποστρατεία καί
τής αύτής σχεδόν μ’ έμέ ηλικίας, τδ παρελθόν έτος άκόμη δι’ ού
δέν έλογίζετο τδ μεταβαίνεινπεζή είς σημεία μακράν κείμενα, χω
ρίς νά λαμβανη ϋπ’ δψει τάς φιλικός συαβουλάςας τώ έπιδαψίλευον

δπως τόν (μποδίζω τοΰ νά κάμνη τοιαύτην κατανάλωσιν σωματι
κών δυνάμεων. Ήτο άμετάπειστος, βασιζόμενος έπί τοΰ άξιώματος, καθ’ δ «ή χίνησιςέστί ζωή».
Μόλις πρό τινων εβδομάδων ό ακαταπόνητος συνταγματάρχης
μοί «ομολόγησε μυστικά καί μετ’ άλγεινοτάτης ειλικρίνειας διιέπαυσεν αισθανόμενος έν αύτφ άρκούσας.δυνάμεις όπως έπιχειρή τοι
αύτας πεζοπορίας άνωτέρας πλέον τών δυνάμεών του.
(Έπεται συνέχεια)
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Η ΦΥΣΙΣ

Βερνάρδος ”ΟρνσταΚν.

Τό πρώτον φίλημα είναι ώς τό ·,δανειζόμενου χρήμα. Ά
παξ διδόμενου, άποφέρει πολλαπλασιασμόν, τής πρώτης κα
ταβολής, ό δέ τόκος καταντά αυτόχρημα τοχογ.ίνγία.

X
Ή αληθής άγάπη ύπάρχει είς εκείνην- μόνον τήν καρδίαν,
ήτις δεν δίδει ποτέ χώρον εΐς ταπεινά αισθήματα καί κοινά
πάθη.
ΑίΧ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΑΑΣ ΤΟΥ
(Μϊμ-ος)
I
ΤΗτο σχεδόν μεσονύκτιον, όλως δ' ασυνήθης διά τόν γη
ραιόν καίίμμανή τέως γραμματοδιδάσκαλον θόρυβος,επίκράτειέν τφ άπερίττω οΐκφ του. Ό κ. Γράμμάτικας—είναι τό
όνομά του— ήν έχ τών αρχαιότερων διδασκάλων τού Κρά
τους, δπερ ώς τοιούτος διέτρεξε καθ’ δλας τάς γραμμάς καί
διευθύνσεις, θά είναι περιττόν νά σας τόν παρουσιάσω,πρώ
τον διότι. . . άπεθανε. Τώρα, άν θέλετε καί δεύτερον λόγον,
ούτος είναι ότι θά έτυχε βεβαίως είς τήν ζωήν σας νά ϊδητε περισωζόμενον τύπον τινα τών δίποδων έκείνων οντων,
άτινα ιύφυώς άπηθανάτισεν ή φιλοπαίγμων Μούσα τοΰ μα
καρίτου Όρφανίδου. Δίοπτρα έπί ρινός στερούμενης καλλι
τεχνικών γραμμών καί έπεπασμένης διά ταμβάκου, καμπούρα
έπικαλυπτομένη διά σαΛίου δπερ πολλάς ακτίνας ήλίου άν-τίκρυσε καί πλείστας βροχής ρανίδας ΐποτίσθη, ών εν.εκεν
καί διαφόρους μετήλλαξε φάσεις καί χρώματα. Προσέτι, πί
λος υψηλός, πανηγυρίζων έπί τής άραιότριχος κεφαλής τού
κ. Γραμμάτικα διπλούν Ίωβιλαΐον έν χρωματιστική αρμο
νία μετά τοΰ σαΛίον" έάν δ’έν τή περιγραφή τού ιματισμού
θελήσωμεν νά κατέλθωμεν έτι κατωτέρω, θά ίδωμεν τόν Ινα
τουλάχιστον πόδα τού γηραιού συνταξιούχου διδασκάλου,
παρακολουθούμενον έπιμόνως, καίτοι άναισθήτως άπό τα
πολλά πατήματα καί τόν έξιυτελισμόν ώς έκ τής διασύρσεως,
ύπό λωρίδοςέκ πανιού πάλαι ποτέ λευκού, άποτελούσης προ
φανώς μέρος ίσωβράκον. Τοΰτο δμως δέν,άποδεικνύει ότι ό
’Αγγλικός συρμός τού μή εσωφορεΐν τά σκέλη ήτο δι’ αυ
τόν καί πάντη άγνωστος !... Άλλ’ έν τούτοις ό άνθρωπος
καθ’ημάς ζή, διότι ειμεθα είς τήν έποχήν τής Μεταπολιτεύσεως. Καί ητο νύξ χειμερινή ότε 0 άήθης θόρυβος, ού α
νωτέρω έμνήσθημεν, έκυριάρχει είς τά τέως ήρεμα δωμάτια
τοΰ κ. Γραμμάτικα.
Τό γεγονός, όπερ τόν θόρυβον προύκάλεε, ήτο ύπό πάσαν
εποψιν ευτυχές. Τόσον ευτυχές, ώστε καί αύτός ό ίδιος καίτοι έχων άπτάς, ούτως είπεΐν, αποδείξεις τού πράγματοέ,
τήν εΰρείας περιφέρειας κοιλίαν τής έριτίμου συμβίας του καί
άπό τίνος ώρας τάς οξείας κραυγάς της, έν τούτοις έδίσταζε. Πού νά πιστιύση ό δυστυχής, ότι μετά τοιακονταπενταετή ειρηνικήν συμβίωσιν, θά έπετείνοντο αί πρός τήν σύ
ζυγόν του σχέσεις, καί δτι συν τώ τίτλω τοΰ συζύγου, ον
έβαρύνθη πλέον νά φέρη, θά προσετίθετο εύθύς μετ’ ολίγον
καί έτερος περιφανής ούτος" ό του...μπαμπά ! Καί δμως ήτο
αληθές ! Ό κ.Γραμμάτικας, άφοΰ μάτην έπί τοσοΰτον χρονι
κόν διάστημα, καθ’ ο πάν σχεδόν δικαίωμα, ώς γνωστόν,πα
ραγράφεται,άνέμενε νά καρποφορήση ό ξηρός κορμός τοΰ τρυ
φερού ήμίσεώς του, άφοΰ ητο ύποχρεωμένος, ώς έκ τού ε
παγγέλματος του πληθύν ξένων μόνον παιδιών νά διδάσκη
καί... ξυλοκοπή,ούδέν δε ί’διον νά έχη, νύντέλος μετ’άγώνας
καί προσδοκίας έσήμαινεν ή ώρα, καθ’ ήν έν τφ κόσμφ έσημειοϋτο έξ αίτιας του καί τις νέα ύπαρξις. Καί δέν ήτο δυ
νατόν νά γίνη άλλως, άφοΰ ό θεοσεβής διδάσκαλος, ήτο αυ
στηρός τηρητής τών Ευαγγελικών ρημάτων καί ιδία τού
«Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε».
Έφέρετο ήδη είς τόν κόσμον, έν γόοις καί κραύγαΐς πα
χουλόν τι έννεάμηνον—άπεδείχθη— βρέφος, ότε ό ύποψήφιος... πατήρ, καί έν έκείνη τή στιγμή σχολαστικός, έμονολόγει βηματίζων έν τφ έκεΐ που δωματίφ του, ούτινος τά
μήκος δι’ έκατοστήν φοράν έμέτρα, ώς μέτρου πάντοτε χρη·
σιμευούσης τής άθανάτου, άλλά καί πολυτλήμονος λωρίδος.
Γραμμά-ηχας (μονολογών). ’Επί τέλους! Δόξα τφ δείξαντι τό φώς. Ναι, ήγγικεν ή ώρα καθ’ ήν θά ίκανοποιηθή
ή ζωηρά έπιθυμία μου τόσων ενιαυτών ! ’Ιδού έγώ λοιπόν
πατήρ !... (Σταυροκοπούμενος) Δόξα τώ Πανσόφφ τοΰ παν
τός καί τής κόρης μου Δημιουργφ !... Αίνους ψάλλατε τά
χείλη μου... Άλλά, περίεργον! ψύχοςκάμνει... Μήπως κρυώ-

σγι τό παιδί καθώς θκ είναϊ καί γυμνό ;... Πρέπει νά έπίστήσω
τήν έκείνων προσοχήν. Πλήν, μοΐριρ κακή, δέν άντέχω είς
τάς ύπερβολικάς τής ψυχής' παθήσεις, άς σνγκιχ'/ιοίις ειθισται
ν’ άποκαλώμεν, ίνα είσέλθω εν τφ δωματίφ τής'λεχοΰς....
'Ω, ίν τφ κόσμφ, είς ον ύπό τής θείας Προνοίας ερρίφθημεν,
ούχί βεβαίως κατά τύχην καί είκή, ώς βλάσφημοι τινες καί
γελοίοι λέγουσιν, άλλ’ έν διαγεγραμμένφ, τελικφ, άγίφ σκοπφ, ίνα τόν προορισμόν έκτελέσωμεν, ον ένιφύσησεν ήμίν.ό
άίδιος ΙΓλάσας, ό τούπίκλην Θεός, καί όστις είναι ή πλήρης
κήπων, χασμημάτων, άγγέλών, ζέφυρων, λιμνών Ούράνισς
Έδέμ, έν τώ κόσμφ παν ον όπερ έρχεται κατά τούς άναλλοιώτους καί αιωνίους νόμους, ούς...
Φωναι (μικταί έκ τοΰ έτέρου δωματίου). Ού, ώ, ού, ούά,
ούαί!...
Γραιιμάτιχας (μετά χαράς). Μή φώναζε oval, άλλ ’εύοΐ,
ίύάν !... ΤΑ, σέ εύχαριστώ, Θίέμου,πλούσια είνετά ελεήσου,
διότι καίτοι εύρίσκομαι είς ηλικίαν καθ’ ήν άτράκτεΐ τις, άπάμαχος καθιστάμενος τοΰ ένεργοΰ βίου,ηύδόκησας έν^τούτοις
έν τή ,σοφίι^ σου νά μοί δώσης έν τι. . .
Δέν έπρόφθασε νά τελειώση τήν φράσιν, ότε θορυβωδώς
άνοίγεται ήθύρα καί εισβάλλει γραία τις Ήπειρώτισσα κραυγάζουσα.— ’Αφέντη, άφέντη !...
Γραιιμάΐίχαι, (έξακολουθών) εν τι.. Τί ; τι-τέ ; τέε.....
Γραία (προτείνουσα τάς χεϊρας). θηλ’κό... Θηλ’κό..
Γρ.αμμά,ΐιχας (στρέφει ένφ εξακολουθεί άταράχως) τέ
τέ...κνθν ! Ά, πώς ; Θυγάτηρ είπας ότι ΐτέχθη μοι ;
Γραία (άπερχομένη). Καί τοΰ χρόνου άφέντη, μ’ ένα
γυΐό, άν θέλει ό Θεός...
Γραμιιάτιχας. Θυγάτηρ ! “Εστω. Ό σκοπός αγιάζει τά
μέσα. Νΰν δ’ ότε θήλυ μοί δίδει τέκνον ό Θεός, εΰρίσκομαΐ
κάγώ είς τήν εύχάριστον θέσιν κάτι νά τφ δώσω. Κάτι.ΖΑ,
εύρον ! Τό όνομα I ’Οφείλω άληθώς νά τό άποκαλέσω Φι
λοσοφίαν, άφοΰ μέλλει νά κληρονομήση έκ φύσεως έμοϋ τοΰ
πατρός τάς τάσεις καί όρμάς, όστις εν διδασκαλία καί με
λέτη τόν βίον κατέτριψα ! πλήν, πρέπει νά προνοήσωμεν
καί δι’ έτερόν τι' μή διά τοΰ ονόματος τούτου άποκρουσθώσιν έν τφ μέλλοντι ενδεχόμενοι γάμου προτάσεις. Γνωρίζομεν ότι αί προλήψεις ούδέποτε έλειψαν έκ τοΰ κόσμου ! . .
Ά ! ό κόσμος καταστρέφεται όσημέραι μεθ'’ όλων τών επι
στημονικών καί φιλοσοφικών συστημάτων. 'Η 'Ελληνική καί
ή Λατινική — αί δίδυμοι αύταί θυγατέρες πάσης. συλλήβδην
ανθρώπινης σοφίας—δέν σπουδάζονται πλέον ώς δεΓ παρα·
μελοΰνται οίκτρώς, παραγκωνίζονται, παρορώνται... Νεκροζοΰν έν χώραις, αίτινες προώρισται νά μή παράγωσι πλέον
Πλάτωνας καί Περικλείς, Βιργιλίους καί Αννίβας, 'Ομή
ρους καί Σοφοκλεϊς, Κικέρωνας καί Όρατίους.'Τραυλίζεται
σήμερον....
Φωχη (οίονείδιαμαρτυρομένη), Ούαί ! ούαί!(... Κατά τύ
πους έν τοϊς σχολείοις, τήνγράφουσι δέ ^όνον ολίγοι σχολιασταί, ούς σχολαστικούς οί πολλοί άποκαλοΰσιν.ζΕίς τήν ■
εποχήν μου — ιύλογημένον παρελθόν!— δι’άπλοΰ συλλο-,
γισμοΰ άνεύρισκον τά πάντα, καί δι’ενός ισοπλεύρου τρι
γώνου έξήγουν τήν ταυτότητα τού τρισυποστάτου Θεού....
Τί θά γίνουν όμως όλα αύτά; ό χρόνος άράγε... Άλλά τίκά:
θημαι καί λέγω... Έχω κόρην ήδη' καί πρέπει νά ορίσω τό
όνομά της. Άπεφάσισα... Δέν άλλάδσω γνώμηνΣοφίαν θά
τήν καλέσω, καί θά προσπαθήσω όπως πράγματι κάταστή
«sedes sapientaee : έδρα σοφίας.Σοφίας,έννοεΐται, ουχί ψευδεπιδείκτου, άλλ’ άληθοΰς, εύσυνειδήτου.
Τοιαύτα κατά φρένα καί θυμόν εμερμήριζεν ό τών γραμ·
μάτων άρχαΐος Ιεροφάντης... καί τό άπεφάσισε. Τετέλεσται!
Τήν άρχαιομανίαν καί τάς έπί τών άρχαίων Ελλήνων καί
Λατίνων συγγραφέων διά κόπου πολλοΰ κτηθείσας γνώσεις
του θά μετεβιβαζεν άκεραίας είς τήν άρτιγέννητον κόρην του
Σόφιαν. Άφοΰ δέν εσχεν υιόν διά νά διαιώνιση τό όνομά
του, ή θυγάτηρ ώφειλε νά ύποστή τήν βαρεϊαν'ΰποχρέωσιν
τής όσον ίνεστι τελειοτέρας πνευματικής καταρτίσεως, οίαν
έπόθει ό μονομανής τού λογιωτατισμΟΰ. θιασώτης κύριος πα·
*ήρ ·”)«·
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Τά ετη φεύγουν, .φεύγουν καί ’πίσω δέν γυρνούν... καί τά
βρέφη αύξάνουσέ καί οί γονείς κυρτοΰνται. Τά έτη, άτινα
ύπεκαθίστων άλληλα έν τή τοΰ χρόνου φορφ, άφήκαν αι
σθητά όντως της άνεπιστρέπτου διαβάσεώς των ίχνη είς τόν
άρχαιόφιλον διδάσκαλον, καί δή τήν εντελή έπαργύρωσιν τής
μακράς κόρης του, ήν άπό ετών τινων ουδέποτε ήγγισε τού
κουρέως ή ψαλίς. Ή γενειάς του άρχαϊκή καί κατάλευκος
ήμιλλάτο κατά τό χρώμα, πρός τήν άσπιλον χιόνα—μία
λεπτομέρεια: δέν ίκάπνιζε ποτέ..ΐνα μή συντομευθή ό βίος
i
του —— ή δέ ράχις ώσεί στένουσα ύπό τό βάρος τών ετών
έκάμφθη ήδη άνεπανορθώτως. Μή δέν είχε δίκαιον, άφοΰ τόν
έφόρτωσεν ή, κυρία Γραμμάτικα μέ θυγατέρα ώριμου ήδη
ήλικίας; Τούς πόδας, άποβαλόντας πασαν. Ικμάδα ζωής, τά
ετη (δέσμευσαν διά ρευματισμών, μόλις δέ ό δυστυχής δύ
ναται έν τφ δωματίφ του νάκινήται κατά τάς βροχεοας ήμέρας, μιτρών τό μελαν κομβολόγιόν του, αιωνίως μέτρων αύτό
άπό έξιν πλέον καί έν πλήρει άσυνειδησίφ. Οί οφθαλμοί έξησθένησαν, μάτην δ ’ ένηγκαλίζονταϊ τά ώτα του τά δίοπτρα,
ίνα ένισχύσωσιν αύτούς. Αί όττικαί άκτ.ϊνες ήσαν θχμβαί....
Καί μονον ό νόΰς'ένήργει, πλάττων σχέδια έπί σχεδίων,
Άλλ’ ένφ ούτω μελαγχολικώς καί άπαισιοδόξως έπενήργει έπί τής ράγεως, τών ποδών κτλ. τοΰ. πατρός ή τών
έτών πάροδος, όλως άντιθέτως έπέδρα έπί τής κόρης. Ή
Σοφία μετεμορφώθη πλέον είς κόρην άνεπτυγμένην, ώριμον,
θελκτικήν. Ώμοίασεν ώς πρός τήν ώραιότητα — κατά τήάπροκάλυπτον τώρα πλέον ομολογίαν τοΰ πατρός— τή μητρί αύτής, ήτις ’< τά χρόκια ιηΐ επίφθονον διεδραμάτισεπρό
σωπον έν τή πολίχνη, είς ήν άφήκεν εποχήν καί ήν θ ’ άπηθμνάτιζε βεβαίως αν μή ό σφριγών τότε νέος κ. Γραμμάτικας γ’ βοηθός γραμματοδιδασκαλιίου μέ 25 δραχμάς τόν
μήνα ή τήν διμηνίαν —δεν είναι έξηκριβωμένον— έπρονόει
όπως συμπληρώση τό ατελές βαλάντιόν του, παραλαμβάνων
ώς συμπλωτήρα εν τή πελαγοδρομία του βίου τήν έρατεινήν κόρην.
1
Έάν ποιητής τις ·—όχι ίδικός μας, παρακαλώ— ή μυθι·
στοριογράφος —τό ίδιο είναι— έβλεπε τήν Σοφίαν είμαι βέ?
βάιος ότι θά εγραφεν: «*
Ητο μελαγχρινή. Είς τούς αμυγ
δαλωτούς οφθαλμούς της εύθέως άντενακλάτο ή μαγεία εα
ρινής νυκτός’ τοΰ Άττικοΰ μεσονυκτίου τό μυστηριώδες σκό·
νος τό βλε'μμα της είκονιζεν' ήρκει έν καί μόνον τοιουτον, ίνα
προκαλέση έρωτα διάπυρον, αιώνιον, νά δημιουργήση όνειρα
ήδέα, νά άναπτερώση άχαλίνωτον τήν φαντασίαν, νά γοητεύση τήν μάλλον ψύχραιμου καρδίαν...μέχρι καί πέραν τοΰ
τάφου, νά αιχμαλωτίση τήν πλέον φιλόσοφον διάνοιαν !..Αί
παρειαί της ήσαν τά μήλα... της ?ριόος, τό στόμα της μέ
τούς-λακκίσκους, τά χείλη της έκεΐνα τά κοράλλινα άφθο
νων ήξιζον φιλημάτων, ή ρίς κατατομής ελληνικής....
Αρχαίας, -τα στήθη πλούσια, φρίσσοντα, τά... καί.... καί...
*
καθεξής»
Αέν έξακολουθώ, όχι διότι δεν είναι άληθή, άλλά
διότι φοβούμαι ότε διατρέχω τόν κίνδυνον περιγράφων αύτήν
ν ’ άναχόώ είς τό κενόν, νά αιθεροβατήσω, νά άρθώ είς ποιητικάς εξάρσεις καί τότε... άλλοίμονόν σου, κύριε άναγνώστά μου.
Καί τοιαΰται μέν αί βουλαί καί ένέργειαι τής φύσεως.
“Αλλά όμως ό γέρων έκέλευε.
Καί δή... είς τό προσεχές φύλλον.
(Έπιται συνέχιια).

Είς τά χρήματα σήμερον ευκολότατα εύρίσκομιν τήν δρό
σον τής κόρης, τήν έμπνευσιν του ποιητού, τήν δόξαν τού
ευεργέτου. Δέν είναι δύσκολον μέ αύτά νά επιτυχή κανείς καί
τά... κλειδιά του Παραδείσου !
X
Ή σκέψις είναι τοπηδάλιον τών αισθημάτων’ άνευ. αύ
τοΰ, αιωνίως ταΰτα θάέξοκέλλωσιν είς τάς πέτρας τής άποτυχίάς.
Αί«·
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Νΰν ότε, ώς έκ τής ένάρξεως τοΰ χειμώνος ή χρήσις τοΰ
θερμαντικού τούτου ποτού άναγραφήσεται έν τή ήμερησίμ
διατάξει, καλόν εκρίναμεν νά παράσχωμεν πληροφορίας τινάς περί τής παραγωγής καί παρασκευής αυτού.
Τό τ/ϊ (ή τσάι) φύεται είς τήν Κίναν καί τήν ’Ιαπωνίαν,
άλλ’οί Σΐναι. ιδίως μεταχειρίζονται αύτό έξ «μνημονευτώ»
χρόνων. Καλλιεργείται μόνον είς τήν ανατολικήν πλευράν,
τής Σινικής αυτοκρατορίας, διότι τό μέν άρκτικώτερον μέ
ρος τής Κίνας είναι πολύ ψυχρόν, τό δέ νοτιώτερον ύπέρ τό
δέον θερμόν Ουχ ήττον μικραί φυταλίαι ύπάρχουσι καί πλη
σίον τής Καντώνος. Βλαστάνει δε τό φυτόν καί είς χαμηλάς
καί είς ύψηλάς τοποθεσίας, άλλα πάντοτε ακμάζει καλλίτε. ρον καί γεν»? φύλλα αρίστης ποιότητος όπόταν φύεται είς
λεπτόν καί πετρώδες χώμα.
Ό θάμνος τού τείου γίνεται άπό σπόρους, όίτινες άποτίθεντάι κατά στοίχους,.· είς άπόστασιν τεσσάρων ή πέντε πο·
δών τίθενται δέ είς πάσαν οπήν έπτά η οκτώ σπόροι καί
τούτο, ένεκα τής άβεβαίου βλαστήσεως. Τά πρώτα δέ φύλ
λα συνάζονται τό τρίτο» έτος μετά τήν σποράν. Μετά πά
ροδον έπτά ή οκτώ ετών, τό προϊόν καθίσταται ύποδεέστερον, μετά τό δέκατον δέ, σχεδόν άχρηστον, διό καί εκβάλ
λεται διά νά σπαρώσιν άλλα.
Τά φύλλα συνάζονται άπαξ εως τετράκις το έτος, άναλόγως τής ηλικίας τού δένδρου. Κοινότερο», φυλλολογοΰσι
τρις τού ενιαυτού· περί τά μέσα τοϋ ’Απριλίου, περί τό μέ
σον τού θέρους, καί τελευταίο» κατά τόν Αύγουστον καί
Σεπτέμβριον,· Κατά τήν πρώτην συγκομιδή», τά φύλλα εχουσιν άρωματικωτέραν οσμήν μετέχουσι δέ καί τίνος έλαχίστης πικρότητος. Τά τής δευτέρας συγκομιδής (χουσι το
χρώμα ήττον ζωηρόν, τής δέ τρίτης βαθέως πρασίνου, άρκετά πικρά, καί φυσικότατα, μικροτέρας όμως άξίας. Η
ποιότης αυτών έζαρτάται πρώτον· άπό τήν ηλικίαν τού δέν• δρου, καί δεύτερον άπό τόν βαθμόν τής ήλιάσεως: φύλλα εκ
νέων δένδρων, καί μάλλον είς τόν ήλιον'έκτεθειμένα, τιμώ»ται πάντοτε περισσότερόν.
Μετά τήν συγκομιδή», τά φύλλα τίθενται είς άβαθή καλά
θια, εκτιθέμενα είς τόν ήλιον ή καί απλώς είς τόν άέρα. Κα
τόπιν τίθενται είς .σιδηράν πλάκα, έπί θερμαστρών, δι’ αν
θράκων πιπνρακτωμένων, μετά τής αυτής δε ταχύτητος καί
άναμίγνυνται μέ είδος τι σαρώθρου, καί ρίπτονται έκτης
,πλακόε είς τά καλάθια. Μετά ταΰτα συστρέφαυσι τά φύλλα,
τρίβοντες αυτά διά τών χειρών, βάλλονται εχ δευτέρου κατά
μεγαλειτέραί ποσότητας είς τήν σιδηρά» πλάκα, καί θερμαί
νονται έκ νέου, έως οτου εντελώς άποξηρανθώσι Τούτου έπιτευχθέντος, βάλλεται είς τράπεζαν τό τέίον καί διαλέγεται
ούτως,ώστεν'άφαιρήταιπάν μή έντελώς έξηραμμένον φύλλον.
Τά κυριώτερα τού τείου είδη, λαμβάνουσι το όνομα έκ
τού τόπου, έξ ού έκαστον παράγεται, τού καιρού τής συνα
γωγής, τοΰ τρόπου τής παρασκευήςή άλλων τινών εξωτερι
κών περιστάσεων.
Οί Σΐναι ουδέποτε μεταχειρίζονται τό τεϊον πριν γείν»)
τουλάχιστον ενός έτους, διότι τό νεωτέρας παραγωγής είναι
είς ύπέρμετρον βαθμόν ναρκωτικόν. Πίνουν δε αυτό όχι μό
νον κατά τάς ώρας τής τραπέζης άλλα καί συχνότιρον τής
ημέρας. Καί τό παρασκευάζουν μεν καθώς ήμεΐς, δεν μι- |
γνύουσιν όμως’μ·τ’ αΰτου ούτε γάλα ούτε σάκχαριν.
|
Τό τεϊον είσήχθη κατά πρώτον είς τήν Εύοώπην ύπό της
’Ολλανδικής Εταιρείας τών 'Ανατολικών Ινδιών' περί τάς
άρχάς τής ΙΖ" έκατονταετηρίδος· είς δέ τή» ’Αγγλίαν, έν ή
τήν σήμερον ή χρήσις αυτού είναι τόσον πολύ συχνή, πρώ
τη» φοράν μετεκομίσθη έν μικρά ποσότητι έκ τής 'Ολλαν
δίας τό 1666.
Κπ 1. Καρ.

’Ακολουθών μεθ’ ύπιρβολικοΰ ζήλου τά τερετίσματα τών
ε’σχάτως έπισκεφθέντων τήν ώραίαν πάλιν τού Βουκουρεστίου, τήν παλλάδα ταύτην τής φιλελλήνου Ρουρ-ανίας, εύ
θυμων πτηνών μας, τών λάλων χελιδόνων του περικλεούς
άστεος, αίτινες έγκαταλείψασαι τάς θερμάς φωλεάς των έπτερύγισαν ίκεϊ έπανάφέρουσαι τήν γλυκείαν τού έαρος πνοήν,
ήτις είσδύσασα είς τά εύγενή τών εκεί Ελλήνων στήθη άνέφλεξε τό θεϊον τής φιλοπατρίας αίσθημα, άνεζωογόνησε τάς
μελαγχολιχάς ψυχάς των τάς τόσον μακράν εύρισκομένας τής
προσφιλούς 'Ελλάδος καί έπεχρύσωσεν επί τών οφθαλμών
των τόν ουράνιον μαργαρίτην, τόν πλήρη-αγάπης, τόν μεI στον λατρείας καί αισθήματος, όστις δεσπόζει τών άλλων εν
I τή άγνή τοϋ Έλληνος καρδίγ, τό άδαμάντινον δάκρυ, τήν
: θείαν ταύτην προσευχήν των, τήν άφιερωθιϊσαν εις τόν βω
μόν τής άναμνήσεως τοΰ Ιερού εδάφους, δπερ έθέρμανε ποτέ
τούς πληρησθενεϊς αυτών κόλπους ! ακολουθών τά άδιάγραφα
βήματα τών ζωηρών βλαστών τής φίλης πατρίδος άτινα ί| χάραξαν βαθείας αύλακας εις τά μύχια τού γείτονος λαοΟ
πλήρεις ενθουσιασμού, αγάπης, σεβασμού καί έκτιμήσεως,
διά τής άναγνώσεως τών ενταύθα εφημερίδων, δέν ήδυνάμην νά μή σπεύσω μόλις έπανήλθον έχ τοϋ Αίμου τά "Ελ
ληνικά στρουθιά νά λάβω άνά χεϊρας τήν ύπό τού αίσθηματίου νέου κ. Φιλαδελφέως άγγελθείσαν έκδοσιν τής ιστορίας
τοϋ άνά τόν Αίμον ταξειδίου των.
Ειχον άναγνώσει όλίγας σελίδας, καί συγκίνησις βαθύτατη,
ώς άπό βάθους ψυχής έξερχομένη ήδονήρ μέ είχε καταλάβη'
έθαύμασα, άνυψώθην αΐθερίως υπέρ τάς τοϋ Αίμου χώρας,
ένόμιζον οτι μετεϊχον αορίστου τίνος ευτυχίας, έμεθυσκόμην
και άνέπλασσο» ύπερφυσικάς,θαυμασίας εικόνας· ό ζέων καμ
πανίτης ίκεΐνος διέρρεεν όρμητικώς τάς φλέβας μου ! όποΐαι
ανύπαρκτοι καλλοναί, φαντασιώδεις ύπάρξεις ’ όποϊαι ίδανικότητες, όποϊον ουράνιον μεγαλεΐον ! Έά» τότε όλοι οί κε
ραυνοί τοΰ Διός επιπτον πρό τών ποδών μου, ή σκέψις μου
όύδόλως θά συνεταράσσετο! όποια ευτυχία·—πλήν στιγμιαία!
Παρήλθε τέλος. Ήναγκάσθην νά διέλθω καί τήν τελευταίάν
σελίδα- δτε συνήλθον έκ τού ληθάργου, οΰδέν άλλο είδον είμί
δύο δάκρυα κυλισθέντα επί τών παρειών μου, δύο δάκρυα
θερμά, ύποκρύπτοντα τόν μαργαρίτην τής λατρείας, θυσία
είς τόν βωμόν τής μεγαλοφυίας, τής καλαισθησίας, δεν
ήσθάνθην άλλο «ίμί ρίγος διατρέχον τό σώμά μου, οίονεί έναπομείνασα χίμαιρα ύστερον αθώας ηδονής. «Τπάρ·
χουσι λοιπόν ανθρώπινοι ψυχαί οίκοΰσαι έν τφ ούρανφ ; »
έσκέφθην, καί φωνή υπόκωφος, έκ τών μύχιων τού στήθους
έξερχομένη μοί τό ύπηγόρευεν. ’Αγνοώ έάν κατά τήν
στιγμήν εκείνην τα δύο άλληλένδετα αισθήματα τής
πιας καί τής άγάπης δέν έπόλαιον λυσσωδώς έν έμοΐ !
* *
•
Ρέουσα γλυκύτης μετά μαγευτικού ψιθύρου, Μαίου χα
ραυγή διατρέχουσα τούς αιθέρας καί σκορπούσα τά ρόδα της
άφθόνως έν αύτοϊς ! Τό πολύχρωμον τής ίριδος καί οΰρα,ν
νία αίγλη είς τάς θείας εικόνας, απειρόκαλης σκηνογραφία
εξελισσόμενη διαρκώς καί ύπό χρωμάτων πεποικιλμένη !
’Ιδού, οι λαμπυρίζοντες μαργαρϊται τού αληθώς ώραίου τού
του έργου! τό ζενίθ τής καλαισθησίας περί δ ίπταται ή καλλίπτερος φαντασία τού κ. Φιλαδελφέως. Έχεϊθεν δρέπει μι
κρόν κλάδο» δάφνης, τόν φέρει μεθ’ έαυτής καί έπιχωριάζουσα έπί τοΰ χείλους φλοισβίζοντος ρυακΐου,ψάλλει τό γλυκύ
αυτήε μσμα ώς άλλη εύλαλος αηδών. ■
’Εκεί κατέθελξε, χατεμάγευσεν,έδώ έγεννήθη,ήγαπήθη,μα
γεύει διαρκώς. ’Εκεί ή χαρίεσσα πτήσις της, έδώ ή πολυθέλ
γητρος φωλεά της.
*
* ·
ΈΛΛηνΐς ΝεοΛαία' άβροπεταλον ρόδο» άείποτε καλλίχρωμον,αείποτε εΰγενές! ύπάρχουσιν άρά γε αλλαχού τοιαΰτα

ρόδα ; Τίς οιδεν,έάν διά μιας αγγέλου πνοής έφύη ένταϋθα!
Άνθοπληθής 'Ορτανσία! -λεπτοφυές φυτόν,πόσον είσαι ώραίον!
έκαστον άνθος και μία χάρις!
Φαντασιώδης εΐκών πεποιημένη ύπό τού θείου χρωστήρος,
του βεβαμμένου είς άήν λάγηνον τών αρετών, είς την υδρίαν
τής αθανασίας, τήν αίθερίαν χρωμοδόκον.
Χάρις καί φαντασία ! ιδού αί άρεταί σου ! Μεγαλείο» καί
δόξα- ιδού τά τρόπαιά σου, ό εΰγενής σκοπός σου!. Ευτυχεί
βαυκαλιζομένη πάντοτε μέ τούς υψηλούς πόθους σου ! διότι,
άλλως θά μαθανθής, θά άποφυλλισθής, θά σβεσθής ώς άθώον
όνειρο»! Ζήθι ίς άεί άκμαία, διότι έν τή γή·είσαι σπανία· ή
σπανιότης μόνον ένταϋθα υπάρχει, άλλαχοΰ . ...... τίς
οίδεν!
Τά μειδίαμα άς δεσπόζη πάντοτε έν τή καρδίιρ σου, ας
μένν> ες άεί έγκεχαραγμένον έπί τών χειλέων σου.
* *
Παρέρχονται τά έτη, άλλ’ ή νεότης σφαδάζει! Αύτη είναι ό
βίος · επί τής γής ! όταν πλέον παρέλθη, ό άνθρωπος θνή
σκει. Ζή τότε, μό»ον ινα χρησιμεύη ώς τροφή τής φαμδρότήτός της, ώς αντικείμενων τού σκώμματός της!

Λ/ίπρόκ

χλΙ μας π,ΐήττουχ ύ,χτίνις χαθίτως,
Τό ftioof ό·)·γίζει νά (ρθά<η) d βίος,
Είς « r.? ρ α ιόν rior μεζίβαΛ-ίέ ποιος
Ό Χξόνος, ά^άσσων ΐό π&ν αύθαίζίτως.·,.

Έόύ ύ οταΰμός μας ό πρώτος 0ά γε1ν$·
’Εν μίσω σχέόίων, σχοπ&ν χαί ό4πίόύ>ν}
Έν μένω της τόξβης τ&ν τόσων ^οντίόων,
Άρχιζα ή ήμόρα πρός όΰσιν νά χΜνη.
Και £ώμη χαί σκίνος ήρίμα ΙχΛεΐπα,
Ψυχρά ή πνοή τής ίσπίρας μάς ψθάνιι,
Ό ήΛιος <ρώς χαί θερμότητα χάνει,
Χαράν θό την πρΙν όιαόόχεται Λύπη...

7ο jWtyW· αύζάνει, τό σχότος άπΛοΰται,
Τό μνήμα τό χαίνον μάς Uxti μοιραίας,
ΚΛονεΐται τό βήμα, χινείται βαρέως,
ΛενχαΙνεται ή χόμη, τό σώμα χνρτοΰται...

A. I. Παπ.

Ο ΒΙΟΣ
Τον βίου νά γρά^-ω σκοπώ τήν πορείαν,
Τοϋ βίου, πάήν εΊνε Ανάρμοστος ωρα,
Ύπερ γάρ τριάχοντα ίτη ώς τώρα,
Έμέτρησα ζων των πεζών τήν χορείαν.

Πεζός διαβάτης τυγ^άνων τοό χόσμου,
Παράτο^μον βήμα θά χάμω γνωρίζω,
ΌΜσθημα, πτωσιν, 'ς αύτό προορίζω,
Τό έδαφος βΛέπων που ^χω έμπρός μου.
Π2ήν δάφνας μό τοϋτο δέν θέ.Ιω νά χΜψω,
Άς μείνη έχάστω παν β, τι άνήχει,
Παιάνας άς ύά-Μη είς ά^Αους ή νίχη,
Έμέ ξηρόν φύ^ον άρχει έάν δρέβω.
■

Πο22οί KoJJariJ&q τήν πορείαν τοΰ βίου
Παρίβα-Ιον, aJJot ίοκεφθησαν ^άως'
Μιχρά ό μιχρός,
δ’ύ μεγάλος.
Καί πάντες θαυμάζουν το ίργον τοϋ θείου !...
Τόν βίαν al ωραι μετροΰν τής ήμέρας,
Λυχόφως χαί σχότος τά &χρα του εϊνε’
Ροδίζει, τό νέκταρ, τοϋ βίου σου πίνε
θνητέ, πριν σέ φθάσρ ή νύξ τής ίσπέρας.'

Αϋγή, τό παιδίον, ήμέρας Matov,·
Ή Φόσις γε2α εστεμμένη μέ άνθη !...
Αί ωραι πετοϋν χαί τό παν έμάράνθη!...
Όσμή, οΰτε χρώμα δέν μένει τοϋ Ιου.
Έ Ή 6 η, μέ κόρης μειδίαμα φθάνει,
Έν^ ή αυγή βασιλεύει εΐσέτι,
Χρυσά τής ζωής, τά τής ήβης μας έτη, ·.
δΐέ όνειρα ζωμεν, γΛυχεΐΛ ή πδάνη I...

ΤρεΜή, ή Ν ε ό τ ?/ς» πηδώσα προβαίνει,
θερμαι τον ή.ίίου Αχτίνες μάς φθάνουν,
Ζωόν δ.Ιως νέαν τά πάντα Λαμβάνουν, ■
Χαρά, ευθυμία, ή Λύπη εϊνε ξένη!... ■

Άπαίσιον τώρα προβάΛΛει τό γήρας,
Μέ δ^ιν Αγρίαν, τόν τρόμον, τ!γν φρίκην
' Εμπνέει, δειχνύον τοϋ χρόνου τήν νίχην
Είς άπαν τό σώμα τό τέκτον τής μοίρας.

Ή νύξ έξηπΛύθη έγγίζει τό τέρμα,
Ό ήΛιος πΛέον Αχτίνας άέν ρίπτει,
Τό σκότος αρχίζει τό π&ν νά χαΛύπτρ,
Τοΰ σκάφους τοϋ βίου έχάθη τό έρμα.

'Η άβυσσος μαύρη μυκαται πΛησίον,
Τό κΰμα άφρΐζον τό σκάφος μας πΛήττει,
"Ώς φύΛΛον τ’ Αρπάζει είς βράχον τό ρίπτει,
Αυσσών ό βορράς ό τήν άβυσσον σείων.
Έν πτώμα ψυχρόν είς τήν θέσιν μας μένει,
Έχάθη ή δψις, έχάθη τό κάΛΛος,
’Εκόπασε τώρα ό μέγας d σάΛος,
ΈκΛείσθη χ' έν μνήμα καί μαϋρον δέν χαίνει !.,.

Αυκόφως καί νύξ περατοΰσι τόν βίον,
'Αμφότερα σκότους είσΐ προϊόντα,
Μηδέν έχ μή δντος Λοιπόν τά παρόντα,
Ό βίοςήμέρα, τό πέραν του ποιον

ίΜ«γνησία, 'Οκτώβριος 1-891)

ί

Δέν ύπάρχει βάθος αισχύνης αποτροπαιότερον εκείνου, είς
2 έμπιπτει βαρύς- ύπό τήν άνηλεή μάστιγα τής άληθείας ό
ραδιούργος καί ό συκοφάντης, ώς δέν ύπάρχει βαναυσοτέρα
διάνοια εκείνης, ήτις δέν έχει στιγμάς ινα έλέγξη έαυτήν,
τυφλωθεΐσαν ΰπν τού στυγνού πάθους τοΰ φθόνου, όστις τόν
ώθησε» ίνα τόν άδολον φίλον ύποκρίνηται, αυτός ό παρασκέυάσας’τοΰ φίλου του τήν καταστροφήν.

X

"Ερώς καί φιλία σήμερον είσί δύο κύχλοι εν εχοντερ κέν
τρο» : τήν ύποκρισίαν.

Η ΦΥΣΙΣί

-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

προσεχώς. Ευχαριστούμε».—Θ. Β. Πάτρας. ’Επιστολή, δελτάριο» καί sir

κόνες έλήοθησαν. Έγράψαμβ» ταχυδρομιχώς.—Α· Σ. Πάτρας. Έχ παρα
δρομής διεχπεραιώσεως δεν σας άπεστάλη άπόδειζις. Στέλλεται ύμΐν σνν πα-

Η ΠΤΞ1Σ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΤ ΟΡΟΑΟΓΙΟΥ
Μίβον «ρακτικώτκτον, άν δχς αύστηρώς ακριβές, πρός
γνώσιν τοΰ σημίίόυ τοϋ όρίζοντος πρός ό προσβλέπει τις, είνε
τό ακόλουθον. ΔιευθυνΟμεν τόν ωροδείκτην τοϋ ωρολογίου μας
πρός τόν ήλιον. Τό σημεΐον όπερ εύρίσκεται είς τό μέσον της
άποστάσεως της μεταξύ τοϋ ωροδείκτου καί τοϋ έπί της πλα
κάς τοϋ ώρολογίου σημειουμενου άριθμοϋ 12 (XII) δίδει την
διιύθυνσιν τοΰ νότου, όπερ άρκεΐ; όπως προσδιορίσομεν τα
άλλα τοΰ όρίζοντος σημεία (βορράν,. ανατολήν η δΰσιν)’. Έν
άλλαϊς λέξεσιν, ή διεύθυνσις τοϋ νότου δίδεται τεμνομένης
είς δύο ίσα μέρη τής άκτίνος τής σχηματιζομένης ύπό τοϋ
ώροδείκτου έστραμμένού πρός τόν ήλιον καί τού επί τής πλακος τοϋ ώρολογίου σημειουμενου άριθμοϋ 12.
Παράδειγμα α·. Τό ώρολόγιόν σου δεικνύει πέμπτην ώραν
τής εσπέρας' διευθύνεις τόν ωροδείκτην πρός’τόν ήλιον, ό νό
τος θά εύρεθή εις ϊσην άπόστασιν άπό τοΰ 12 καί τοΰ 5,
ήτοι μεταξύ 2 καί 3. Παρδ. β'. Τοΰ ώρολογίου δεικνύοντος
επτά τής πρωίας καί τοϋ ώροδείκτου στρεφόμενου πρός τον
ήλιον, ό νότος θά ήνε μεταξύ τών 7 καί 12, ήτοι έν τή διευθύνσει τής 9 '/g- Έν τούτοις σημειωτέον ότιτό μέσον τοΰτο
είνε εφαρμόσιμου μόνον άπό τής 7ης πρωινής ώρας μεχρις
τής 6ης εσπερινής καί έφ’ όσον ό ήλιος δέν είνε κεκαλυμμένος ύπό νεφών.
♦· Ο.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
113. Αίνιγμα

114. Αίνιγμα.
Επίρρημα τό πρώτόκ μου, γράμμα τό όίύτιριΜ μου
Καί χώρα Mar ίτάοζος έστί τό ciro.lor μου.

Αογόγριφος.

Εις τόν πρώτον λύτην τριών έκ τών ανωτέρω αινιγμάτων Οί δοθή ανά
λογοι δώρον.
’

ΛΥΣΕΙΣ ΤΑΜ ΕΜ ΤΑ 27φ φΓΑΑΩ< ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΙΟί. Αίνιγμα,

<η£α —μΰς = θύαμις. Έλυσαν αύτδ ό κ. Δ. Περ
Οιχάχης έκ Συρου χαί Π. Φ«ρεντ~νο< εξ ’Αθηνών.
Ίωαννί-

ίΟβ. Έ(><ύτησιις. ΐ) ΤΟ Ναύπλιον. 2) 'Λς πρός μητέρα. 3) *0
Μυρμηκολέων. (μήρμυξ—λέων) 4) Τό Ίόνιον πέλαγος 5) Τό
1U0, διότι έάν σϋρωμεν είς τό μέσον εϋόεΐαν γραμμήν έχομεν
100 άνωΟι χαί 100 κάτωθίν.
'

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙ1Σ “ΦΥΣΕΙΣ,,
I. Λ. Κάϊρον.'Άναμένομίν άπάντησίν σας.—Π. Π· Πύργον. Έλάδομεν έπιστολή» σας. άπηντήσαμεν. — Π. Κ. Καρδίτζαν. Εί έτι στερονμεβα
άπανιήσίώς-σας. Παραπαίουμε» σπεύσατε άποστολή» χρημάτων, διότι-ε’ναι

μνάγχη.—Γ. Κ. ’Οδησσόν. Δελτάριο» χαι έπισιολή έλήφθησαν σας άπην-

τήσαμι» αμέσως και άναμένομεν έκχαθάρισιν. —Δ. Α. Πάτρας. Ή υπομονή
έξηνίλήθη.—Δ. Π. Πάτρας. Συνδρομή σας ελήφθη
*
άπόδειξις άποστέλλεται
συν παρόνιι φύλλω. Δοτέ μας άχριόεστέρας σημειώσεις περί εντάλματος σας
καί αριθμόν έγγράφου υποβολής διότι δέν Αρέβη.—I, φ. Βώλον. "Επιστολή
μετ’ έπιταγή; ελήφθησαν. Εδχαριστοΰμεν.

πλησιάζουσι»

’Επισπεύσατε έχχαθάριβιν διότι

αί κληρώσεις τών λαχείων. — I. Ζ. Βατοΰμ.

τή προθυμία ίμών. Σας έγράψαμεν.— Δ. Τ. "Ασσον.

’Επιστολή ελήφθη.'

Πάνθεο» απεστάλη ύμΐν προχθές. Περί ίποθέσεώς σας ένεργουμεν παν ο,τι
δυνατόν.’ΗσυχεΙτε. Κεφαλονίτιχα αναμένομε.»—Β ®. Braila. Επιστολή

ελήφθη, συνδρομηταί ένεγράφησαν χαί φύλλα ώς γράφετε τοϊς έστάλησαν.

Δήλωσις εστάλη εις Συλλόγους. Άναμένομεν χρήματα.—I. Σ. Άργοστό-

λιον. Συνδρομή σας ελήφθη
*

ευχαριστούμε».

Άπόδειξις άποστέλλεται συν

παρόντι φύλλφ
*
— Δ. Κ. Αθήνας. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη ώς γράφετε.—
Strada Unirea Ν. 5. Braila, Έλησμονήσατε

νά μάς σημειώσητε

καί όνομά σας. —Γ. Κ. ’Οδησσόν. ’Επιστολή ελήφθη. Άπηντήσαμεν άμέ-'
σως.—Γ. Β· "Ύδραν.

’Επιστολή

μέ διετή, συνδρομήν σας ίλάδομεν καί

σας ευχαριστούμε» πολύ. Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε τόν α’ τόμον χρυσόδε
το» μετά λοιπών φύλλων. —A. Α. Ροστόδεον.

λαγματιχής ελήφθησαν

Επιστολή

μετά συναλ·.

Σάς γράφομεν ταχυ

καί σάς ευχαριστούμε» πολύ.

δρομιχώς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Γ. ΒΑΑΒΙΑΝΟ1·
'Οδός ΕΰαγγίΜ'στρΙας.
Έν τώ άνωτέρω χαταστήματι εόρίσχονται ώραιότατοι γυναικείοι πίλοι τοΰ
συρμοί- Κατασκευάζονται τοιοΰτοι κατά παραγγελίαν χαί πωλοΰνται ίιλικά
εις μετριωτάτας τιμάς. Έκομίσθη έσχάτως πλουσιωτάτη συλλογή πτερών,
καστορίω» υφασμάτων καί ταινιών nouveautd.

Όπισθεν τον ναοϋ 'Ρόμβης.
Έν αύτώ μόνον ύπάρχει πλούσια συλλογή στερώ», πτη»ών καί Φαντεζί,
βάφονται ταινίαι, φρεζάρονται πτερά παντός ε'ΰοος είς τιμάς μή έπίδεχομένας συναγωνισμοί, πρός τούτοις δέ κατασκευάζονται καί γυναικείοι πίλοι τού
τελευταίου συρμού
*

Hivista settimanale illustrata
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Ή—Στάς—8—οί—στίχοι—"Ας—δοκοί—μά—ζών
—τ—Αί—ι$ι—λ — "Η. '

105. Αίνιγμά Πλοίο»—Ίον. Έλυσαν αυτό ό κ. Δ.
δης έηΠατρών καί Διον. Μαράτος έχ Βόλου.

νο» τοΰ τρέχοντος έτους καθυστερηθέντα φύλλα δικαιούται νά ζητήση ό συν
δρομητής δωρεάν.—Α. Ζ. Πύλον. Δελτάριο» ελήφθη χαί ευγνωμονούμε» έπί

L’EI^ETRICITTA

Έλλειποσύμφωνον.

.η —. . ω. ω—η— .ε.ια— .ου — .ι— .οιει—η— .ι—
. ε.α—.ον
116.

Γ. Τ. Πάτρας. Άποστείλατε τό άντίτιμον συνδρομής β' έτους ώς χαί τών
ζητουμένων φύλλων τοϋ α' έτους, όπως σάς άποστείλωμεν ταϋτα, καθότι μό

ΚΑΤΑΣΤΗΘΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
X. ΒΛΑΒΙΛ^ΟΓ

Γράμμα ίστί τό πρ&τότ μου, teJoo to ifcvtspdr μου,
Kai &ρχΜ τις Απΐσημος etrai τό ovfoJdr μου.

115.

ρόντι φύλλα,. ’Αριθμός λαχείου σας ό έχ δεξιά άποδείξεως αριθμός 1687.—

Δελτάριο»

έλήφθη. Τόμοι χρυσόδετοι 1ου έτους ίτοιμάζονται. Γράψωμεν προσεχώς___

Ε. Μ. Μάκρην. Φύλλα σας άιτιστείλαμεν ώς καί αγγελίας. Γράψωμεν ύμΧν

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΕΟΧΟΓΡΑΦΠΜΕΧΠ ΕΜΙΒΕΔΡΠΣΙΣ

Πραγματευομένηέν γένει περί Λλεκτρισμοΰ καί
'
■
μαγνητισμού

Χυνβρομ.ή έτηβόα φρ. IS
Συνδρομηταί έγγράφοντας παρ’ ήμϊν.

ΕΙ1Ε1ΓΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉ
Παρακαλοΰνταχ πάντες οχ καθυστεροΰντες έτι τήν
συνδρομήν τοΰβ’ έτους ϊνα εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ΰμϊν ταύτην τάχιστα, καθότι άλλως τακτο
ποιούμενων ήδη.τών βιδλίων μας δχά τήν προσεχή
έκκύδευάχν τών λαχείων της Φύσεως, ήτχς άφεύ,κτως γενήσεταχ τήν Ιην τοΰ έλευσομένου νέου
ετονς, θέλουσχν άποκλεχσθή ταύτης.
'Ομοίως παρακαλοΰνταχ δσοχ όκ τών ήμετέρων
ανταποκριτών και φίλων δέν άπέστειλαν έτι τάς ει
σπράξεις τών άποσταλεισών αύτοχς αποδείξεων ν’
άποστεχλωσιν ,ήμΐν τό
* άντίτιμον αμέσως, δπως τ^κτοποιήσωμεν τά βιβλία μας και συμπεριλάβωμέν
καί αύτάς είς τάς κληρώνεις τών λαχείων.
Πρός τους μή συμμορφωθησομένους πρός τ’ ά
νωτέρω, διακοπήσεταχ όριστικώς ή έφεξής αποστολή
τοΰ φύλλου.

•
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