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ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ
*
(Συνέ/κια
ι’δ< προηγούμινον φύλλον).
Έ&ταοις τής ΣίΛήνης.— Διευθύνων τό νέον όργανον έπί
τής σελήνης, ό Γαλιλαίος άνεκάλυψε όρη τών όποίωνκατώρθωσε νά προσδιορίσει κατά προσέγγισιν τό ύψος· άνεκάλυψε
προσέτι κοιλότητας (κρατήρας). Ουτος υπήρξε ό Γαλιλαίος
όστις πρώτος έχαρακτήρισε τήν Επιφάνειαν τόσον θαυμασίαν
ήτις παριστά τήν δψιν τού δορυφόρου ήμϊν. Ό Γαλιλαίος
εξήγησε τήν φΰσιν τοΰ λευκόφαιου τούτου φωτός, όπερ ονομάζουσιν σποδοειδές φως, καί όπερ παριστ? τό σχήμα- τής
Σελήνης, εις στιγμήν καθ’ήν δεν τήν βλέπει τις πλέον ή εν
ήμισέληνον' άπέδειξεν ότι τό φως τούτο άναπέμπεται ύπό τής
γής, τότε ζωηρώς φωτιζομένης ύπό' τού ήλιου. Έπί τέλους
ό Γαλιλαίος άνεγνώρισεν,ότι ή Σελήνη στρέφει πάντοτε πρό.ς
ημάς τήν ίδιαν δψιν, καί ότι αύτη ύπόκειται είς κίνησιν ταλαντεύσεως, είς ήν έδωκε τό ονομα τής κλονήσεως, καί ήν
οι νεώτεροι αστρονόμοι καλοϋσιν φαινομένην ταλάντευσιν τής
'Σελήνης περί τόν άξονά της.
Δο(ΐοφόξΐΰι τοΰ 4ιός.— Μία τών ωραιότατων ανακαλύψεων
τοΰ Γαλιλαίου ύπηοξε ή τών δορυφόρων ,τοΰ Διός
*
ούτοι είσί
4 μικροί αστέρες οίτινες στρέφονται πέριξ τοΰ Διός, ακριβώς
ώς ή Σελήνη πέριξ τής Γης· Είπομεν ότι ό πλανήτης Ζευς
έχει τέσσαοας δορυφόρους. Ό Κρόνος έχει 8 δορυφόρους, οΐτινες άνεκαλύφθησαν ΰπό τών Huygens, Cassini, Herschel
καί Lassell. Ό Ουρανός έχει 6 άνακαλυφθέντας ύπό τοΰ
Herschel' ό Ποσειδών έχει ενα· τέλος κατά τά τελευταία
έτη απέδειξαν ότι ό πλανήτης ’Άρης έχει επίσης δορυφόρους.
Ή άνακάλυψις τών δορυφόρων τού Διός διεφημίσθη είς
άπαντα τόν επιστημονικόν κόσμον.
Ό Γαλιλαίος ώφειλε νά ύπάγη είς τήν Βενετίαν όπως
δείξη είς τον ήγεμόνα καί είς τούς γερουσιαστάς τούς τέσσαρας νέους αστέρας.
Λιήγησις περίεργοι?.— Ο Γαλιλαίος είχε δώσει είς τού;
4 δορυφόρους τού Διός τό όνομα « Αστέρες τών Μεδίκων»,
, πάντες αί πρίγκιπες τής Εύρώπης έζήλευσαν έκ τής παραχωρηθείσης τιμής είς ένα εξ αύτών. Είς ύπουργός τής αυλής
τής Γαλλίας εγραψεν είς τόν Γαλιλαίον παρακαλών αυτόν,
όπως εάν άνεκάλυπτε νέον τινα άστέρα δώση αότώ τό ονομα
«Μέγας Άστήρ τής Γαλλίας» καί νά τόν παραστήση ύπό
τό έπίθετον τού ’Ερρίκου, κατά προτίμησιν άπό τόν τών
Βουρβώνων; βασιλεύς τής Γαλλίας τότε ητο ό Ερρίκος IV.
Δεν θά όμιλήσωμεν περί όλων τών έργων τού Γαλιλαίουθά άρκέσηήμϊν νά άναφέρωμεν ότι αποδίδεται ή άνακάλυψις
τών κηλίδων τού ήλιου, ή άνακάλυψις τού μικροσκοπίου' ή
άνακάλυψις τών φάσεων τής ’Αφροδίτης, ακριβώς παραπλή
σιων τών τής Σελήνης' ή άνακάλυψις τού σχήματος τοΰ
πλανήτου Κρόνου κτλ.
Ό Γαλιλαίος δεν ειχεν όνομασθή Καθηγητής είς Παδούην
ή διά 10 έτη' ό μισ· ς του κατ’ άρχ ’ ς 180 φιορίνια κττ’
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έτος (εν φιορίνιον ήξιζε τότε 12 φράγκα) έπειτα έγένετο 520
φιορίνια, καί τώ έχρησίμευεν είς τό νά ζή καί ύποστηρίζη
τήν οικογένειαν του. Ηύξησεν άλλως τούς πόρους του δεχό
μενος παρ’.αύτφ μαθητάς οίτινες τόν έπλήρωνον αρκετά
καλά. Κατά τό 1602, τό συμβόλαιον άνενεώθη διά 10 έτη,
καί ότε ό Γαλιλαίος άφιέρωσεν είς τήν Γερουσίαν τής Βενε
τίας τό τηλεσκόπιου του, ψηφίσματι · έδόθη αύτφ ό τίτλος
τού Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Παδαύης, καί μι
σθός 1000 φιορινίων κατ’ έτος.
Έν τούτοις ό Γαλιλαίος δεν ήρέσκετο εις Παδούην, όπου
αί επίσημοι ενασχολήσεις του, τόν ήμπόδίζον νά .εξακολού
θηση τάς έρεύνάς του.
>
Έξ ,ένός μέρους ό μέγας δούξ τής Τοσκάνης έλυπείτο διότι
ό Γαλιλαίος έγκατέλιπε τήν χώραν του", έξ άλλου δέ φίλοι
κοινοί παρενέβαινον. Ιδού είς ποιας λέξεις ό Γαλιλαίος εξέ
θετε τάς άνάγκας του.
- ,
« Επειδή τά ιδιαίτερα μαθήματα είσί μέγα πρόσκομμα είς
τάς εργασίας μου, θά επεθύμορν. έάν οφείλω νά έπιστρέψω είς
τόν γενέθλιόν μου τόπον, ίνα μοί παραχωρηθή άπας ό αναγ
καίος χρόνος διά νά αποτελειώσω τά έργα μου' έπεθύμουν έπί
τέλους νά κερδήσω τά πρός τό ζήν διά τών συγγραμμάτων,
άτινα θά άφιερώσω πάντοτε είς τόν γαληνότατου διδάσκαλόν
μου τόν Μέγα Δοϋκα. Τά έργα άτινα έχω-νά τελειώσω έίσί
κυρίως: 1) Δύο βιβλία έπί τοΰ συστήματος ή τής κατασκευής
τοΰ σύμπαντος, εργασία μεγάλη,πλήρης φιλοσοφίας, αστρο
νομίας καί γεωμετρίας. 2) Τρία βιβλία έπί τής τοπικής κι-'
νήσεως, επιστήμη όλοτελώς νεα’άχρι τούδε ούδείς συγγραφεύς
άρχαίος ή νέος,, έχει άνακαλύψει τί τών θαυμαστών πε[ΐστάσεων, καί πλείστα άτινα άποδεικνύω είς τάς φυσικάς καί
βιαίας κινήσεις. 3) Τρία βιβλία περί μηχανικής. Άν καί
άλλοι συγγραφείς έπραγματεύθησαν τό αύτό, δεν είναι αλη
θές τουλάχιστον,ότι παν ό,τι έγράφη άχρι τούδε δέν αποτελεί
ούδε τό τέταρτον τοΰ ό,τι συνέθεσα έπί τοΰ ίδιου αντικειμένου.
"Εχω επίσης διάφορα συγγράμματα έπί τής φυσικής, έπί τοΰ
ήχου καί τής φωνής, έπί τού φωτός καί τών χρωμάτων, έπί
τών παλνρροιών καί έπί τών κινήσεων τών ζώων. Προτίθε
μαι νά γράψω επίσης σειράς τινας έπί τής στρατιωτικής τέ
χνης, όπου θά δώσω τό πρότυπον τού στρατιώτου, μανθάνων αύτφ τούς αύστηρούς κανόνας περί παντός τό οποίον
είναι τού καθήκοντος του, νά γνωρίζη μαθηματικώς κανόνας
οίτινες συνίστανται είς. τό να διαγραφή τόπους, είς τό νά
σχεδιάζη μάχας καί νά χαράττη οχυρώματα, νά επιτελή
εφόδους,' νά διαγραφή σχέδια, νά καθιστφ τηλεβόλα κτλ.»
Κατά τό 1610,. τή 10 Ιουλίου, ό Γαλιλαίος έγκατέλιπε
τήν Παδούην, όπως διδάσκη τά μαθηματικά είς Φλωρεν
τίαν έφ’/οίς'όροις-αυτός ιιχε προσδιορίσει. Ούτος κατά τήν
έποχήν ταύτην παρεδέχθη μετά προθυμίας τάς ιδέας τοΰ
Κοπερνίκου περί τής κινήσεως τής γης, άς καί απέδειξε τοίς
μαθηταΐς του.
Οί αρχαίοι ένόμιζον ότι ή Γη ήτο ακίνητος, ότι αύτη κα
τείχε τό κέντρον τοΰ σύμπαντος καί ότι οι πλανήται,μεταξύ
τών όποιων έθετον τόν “Ηλιον καί τήν Σελήνην, περιεστρέφοντο πέριξ τής ήμετέρας σφαίρας. Αύτη ή ιδέα ήτο έσφαλμένη.
«Τό φως τό όποιον εφώτισε τήν αστρονομικήν επιστήμην,
ειπεν ό Βολταϊρος, άνεχώρησεν έκ τής μικράς πόλεως Thorn,
πρώτευούσή; τής πολωνικής Πρωσσίας».
Ό Νικόλαος Κοπέρνικος εγεννήθη έν Thorn τό 1473.
Ήτο κληρικός. Άφ’ού διαδοχικώς έσπούδασεν εύδοκίμως
τήν φιλοσοφί-.ν, τήν ίιτρικήν, τέν ζωγραφικήν, έπεδ'θη έν·
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τελώ; είς την σπουδήν της αστρονομίας. Μετά παρέλευσιν
τριακονταετούς μελέτης ό Κοπέρνικος συνέθεσε τό θαυμάσιον
τοΰτο σύγγραμμα τό οποίον φέρει ώ; τίτλον «Περίστροφα!
τών ούρανίων σωμάτων» και τό όποιον κατέστησε το όνομά
του αθάνατον. Ό-Κοπέρνικος «δίσταζε νά δημοσίευσή τό
σύγγραμμά του, διότι εφοβιϊτο εύλόγως ότι ά.ντετίθεντο είς
τάς θεωρίας του αί βεβαιώσεις τών 'Ιερών Βιβλίων. Ούτος
έφύλαξε τό βιβλίον διαρκώς 27 έτη χωρίς νά θέλη νά τό δη·
μοσιεύσν>. Έπί τέλους, ύποκύψας είς τάς παραινέσεις τών
φίλων του, έν οίς ησαν πλεϊστοι επίσκοποι, επιμψε τό χει
ρόγραφον είς τόν τυπογράφον. Ή πρώτη δοκιμή τού βιβλίου
έφέρθη τφ Κοπερνίκφ ότε ούτος έπροκειτο νά άποθάνη τή
23 Μαίου 1543. Ήσθάνθη ακόμη τήν χαράν νά τό κρά
τηση στιγμάς· τινας είς τάς έξησθενημένας χεΐρας του.
Τό δόγμα τού Κοπερνίκου δεν ήτο ακριβώς νέον.
Οί μαθηταί τοΰ Πυθαγόρα έδίδασκον 500 έτη πρό Χρι
στού ότι ή Γή ίκινεϊτο. Άλλ’ ή θεωρία αύτη, ήν γνωρίζομεν σήμερον ότι είναι αληθής, δέν είχε βραδύνη νά έγκαταλειφθή· ό Κοπέρνικος ύπήρξεν ό έγκαταστήσας ταύτην δι’απο
δείξεων αναμφισβήτητων.
Άς άκούσωμεν τοϋ Κοπερνίκου όμιλοΰντος περί τής άνακαλύψεώς του’ παρι^τά τόν,ήμέτερον κόσμον πρός μεγαλο
πρεπή ναόν τοΰ όποιου ο “Ηλιος κατέχει τό κέντρον.
«Τις θά ήδύνατο νά προσδιορίση, ειπεν, είς τόν ναόν τού
τον έτερον τόπον, όπόθεν ή φλόξ τοϋ κόσμου ήδύνατο νά δια·
μοιράση πλέον άρμοδίως τάς ακτίνας αύτοϋ είς τό αχανές
διάστημα τό όποιον περικλείει! Ό Ήλιος καθήμινος έπί τοΰ
βασιλικού θρόνου του, είς τό κέντρον τού ήμετέρου Σόμπαντος, κυβερνφ τήν ουράνιον οικογένειαν, ήτις στρέφεται είς το
διάστημα πέριξ αύτοϋ».
Ό Κοπέρνικος τόσον καλώς είχε προίδει τάς προσβολάς
τών όποιων αντικείμενου θά ήτο τό δόγμα του, ώστε έγραψεν είς τόν πρόλογον τού βιβλίου του: «Έάν άνθρωποί τινες
.ελαφροί καί άπαίδιυτοι ήθελον κακώς μεταχειρισθή εναντίον
μου χωρία τινά τής γραφής τής όποιας διαστρέφουν τήν έν
νοιαν, περιφρονώ τάς φοβέρας αύτών προσβολάς. Αί μαθηματικαι άλήθειαι δέν πρέπει νά κρίνωνται ή παρά μαθη
ματικών».
Καθ' ήν στιγμήν ό Γαλιλαίος έλάμβανε κατοχήν τής. έ
δρας τών μαθηματικών είς Λαυρεντίαν, το 1610, είχον παρέλθει περίπου 70 έτη άφ'ότου ό Κοπέρνικος ειχεν άποθάνεΓ
καί έν τούτοις τό δόγμα του δέν περιελάμβανεν ή σπανίους
■οπαδούς. Ό Γαλιλαίος ένησχολήθη όπως θριαμβεύση τούτο
καί άφίνων κατά μέρος' πάσαν σύνεσιν, έδίδασκε τοΰτο τοΐς
μαθηταΐς του.
Ή επιχείρησες δέν ητο ακίνδυνος. Έτη τινά πρότερον,
κατά τό έτος 1600, είς φιλόσοφος ίταλός JordaflO Bruno
εκάη ζών είς τήν Ρώμην, κατά διαταγήν τού Ιερού Δικα
στηρίου. Αίτια τής καταδίκης τοΰ Jofdano Bruno ύπήρ
ξεν έν μέρει τό ότι άνεγνώρισεν ούτος τό δόγμα τοϋ Κοπερ
νίκου καί ότι άπεφα νετο ό ίδιος, ότι πας άστήρ είναι είς
-ήλιος, πέριξ τοϋ όποιου στρέφονται πλανήτα,ι όμοιοι πρός
τήν Γήν. Ή βεβαίωσες αύτη, ή απολύτως ορθή, ύπήρξε
μία τών αιτιών αίτινες τόν έκαμαν νά άναβή έπί τής πυράς.
“Οχι μόνον ό Γ αλιλαϊος είχε πρό οφθαλμών τό τρομερόν
παράδειγμα τοΰ J. Bruno, άλλ' έν φ έδίδασκε τήν νέαν
άστρονομίαν έπληροφορήθη οτιέν πρόσφατον δόγμα του *Ι«ροϋ Δικαστηρίου άνέστελλε τό βιβλίον τού Κοπερνίκου, έως
•ότου διορθωθή, καί άπηγόρευε πάντα τά συγγράμματα δι ών
ύπεστηρίζετο τό δόγμα τής κινήσεως τής Γής.
Ό Γαλιλαίος είχε πολλούς εχθρούς· είχε δυσαρεστήσει
τούς μαθητάς τοΰ Άριστοτέλους, προσβάλλων τάς θεωρίας του
διδασκάλου- ειχεν εναντίον του πάνταςίκείνους οίτινες ύπεστήριζον ότι αί θεωρίαι του ησαν αντίθετοι εις τά 'Ιερά βι
βλία’ έπί τέλους καί πρό πάντων ώς εχθρούς πάντας έκείνους, οίτινες έζήλουν τής αύτοϋ μεγαλοφυίας.Άλλως τε πλεϊστο·. έκ τών ύπερασπιςιτών του, έν οίς καί ό μέγας δούξ Fer. Hand, τής Τοσκάνης, άπέθανον.
Ό Γαλιλαίος ήτο έν τούτοις πλήρης εμπιστοσύνης. Είχε

τιμηθή ύπό τοϋ Πάπα Ούρβανού VIII, όν είχε γνωρίσει ότε
δέν εκαλείτο ακόμη ή Καρδινάλιος Barberint, καί ένόμιζεν
ότι δύναται νά στηριχθή είς αύτόν.
Δυστυχώς οί έχθροί του «πλησίασαν τόν Ούρβανόν VIII,
καί τόν κατέπεισαν ότι ειχεν ό ίδιος προσβληθή είς εν σύγ
ί γραμμα τό όποιον πρό ολίγου έδημοσίευσεν ό έτρουγός αστρο
νόμος. Ό Γαλιλαίος είχε παραστήσει είς τούς Διαλόγους του
1 επί τών δύο μεγάλων συστημάτων τοΰ κόσμου άρχαΐον τινά
οπαδόν τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ όποιου ή ίσχυρογνωμοσύνη
έστρέφετο γελοιωδώς. Έβεβαίουν τόν Πάπαν ότι ό Γαλι
λαίος τόν είχε παραστήση ύπό τούς χαρακτήρας τοΰ ίσχυρογνωμόνου περιστατικού Ό Γαλιλαίος μάτην διεμαρτύρετο,
ό Πάπας δέν τφ έτυγχώρει ποτέ. · Οίζπεριβόητοι ουτοι Διά
λογοι περιελάμβανοντήν άφήγησιν τού δόγματος τοΰ Κοπερνικίου. Δέν έβράδυναν δέ νά τά άπαγορεύσωσιν. Τπήρχεν είς Ρώμην έν πρόσταγμα δηλούμενον διά τού Index,τούτέστι έλεγχος βιβλίων, καί όπερ ώφειλε νά δηλοϊ τά βιβλία
άτινα (μέλλον νά άπαγοίευθώσι.
Ματαίως έδοκίμασεν ό μέγας δούξ τής Τοσκάνης νά άνασταλή ή όργή. Ό Γαλιλαίος άπεστάλη είς Ρώμην κατά δια
ταγήν τοΰ 'Ιερού Δικαστηρίου.
Έπί σκοπώ άφορισμοΰ, έάν δέν ύπήκουεν, ό Γαλιλαίος
μετέβη εις τήν Ρώμην τή 13 ’Ιανουάριου 1633. Αφ ου
έφυλακίσθη χρόνον τινά είς τό άνάκτορον τού πρέσβεως τής
Τοσκάνης, μετά ταΰτα έφυλακίσθη είς τό άνάκτορον τού Ιε·
Γού Δικαστηρίου. Τήν 12 ’Απριλίου, ό γέρων Γαλιλαίος,
έχων τότε ηλικίαν 70 έτών, ύπέστη τήν πρώτην άνάκρισιν.
Δέν θά άναγράψωμεν τά παθήματα τοϋ δυστυχούς σοφού
κατά τήν αιχμαλωσίαν αύτοϋ. Τήν 21 Ιουνίου έξεδόθη ή
άπόφασις. Ό Γαλιλαίος ήθωώθη, έπί τφ όρφ νά άρνηθή
έπισήμως τά σφάλματά τΟυ'.τά βιβλία του άπηγοοεύθησαν
καί ό Γαλιλαίος ύπεχρεώθη νά ύποκύψη.
Τήν 22 ’Ιουνίου έτελέσθη ή τελετή τής άπαρνήσεως είς
τήν έκκλησίαν τής Saint-Minerve, παρουσίςρ όλων τών αρ
χιερέων καί καρδιναλίων τοΰ τάγματος τού ‘Ιερού Δικαστη
ρίου. Ό ένδοξος γέρων γονυπετής ώφειλε να άναγνώση οποίος
ήτο: «Είμί 0 Γαλιλαίος, ηλικίας 70 έτών, αύτοπροσώπως έν
καταστάσει έκδικάσεως καί γονυπετής ένώπιον τών ύμετέρων εξοχοτήτων καί σεβασμιωτάτων δεσποτειών, έχων πρό
οφθαλμών τά Άγια Εύαγγέλια,άτινα έγγίζω διάτών χειρών
μου, γράψας καί δημοσιεύσας βιβλίον τι είς τό οποίον έκθέτω
οτι «ό Ήλιος είναι τό κέντρον τού κόσμου καί δέν κινείται»,
έξόμνυμι, βδελύττομαι καί άποστρέφομαι τάς προρρηθείσας
πλάνας. 'Οανύω ότι είς τό μέλλον ποτέ δέν θά είπω ή δέν θά
διαβεβαιώσω, προφορικώς ή γραπτώς, τίποτε τό όποιον νά
δύναται νά γείνη αίτια εναντίον μου παρόμοιας ύπονοίας, καί
ότι εάν συμβή νά γνωοίσω τινά τόν όποιον δυνανται νά κατηγορήσωσιν ή νά ύποπτευθώσι δι’ αίρεσιν, θά τόν καταγγεί
λω είς τοΰτο τό Ιερόν Δικαστηρίου ή είς τόν 'Ιεροδίκην τοΰ
τόπου, όπου θά εΰρίσκωμαι».
Διηγούνται ότι εγειρόμενος ό Γαλιλαίος είπε όμιλών περί
τής Γής: «Καί όμως κινείται!»
"Οτι ό Γαλιλαίος είχε τοιαύτην γνώμην, τούτο δέν ητο
αμφίβολον άλλά βεβαίως δέν τήν έξέφερε μεγαλοφώνως,
διότι τ» δικαστήριον δέν θά ειχεν άμελήσει νά έπαναλάβη
τήν δίκην του, καί ταύτην τήν φοράν ό Γαλιλαίος θά παρεδίδετο τφ δημίφ.
Άφ' ού είχε κρατηθή χρόνον τινά είς τήν πόλιν τών Μεδίκων είς τήν Ρώμην, ό Γαλιλαίος λαμβάνει τήν άδειαν νά
άποσυρθή είς Sienna, όπου έμεινε φυλακισμένος είς τό ανάκτορον τοϋ αρχιεπισκόπου. Έπί τέλους τήν Ιην Δεκεμβρίου,
ό γέρων ήδυνήθη νά επιστρέψη είς τήν έξοχικήν του οικίαν
πλησίον τής Φλωρεντίας, «έπί τφ όρφ να ζή έν έρημία, νά
μή προσκαλή κανένα διά νά τόν ΐδη καί νά μή δέχεται τάς
επισκέψεις αίτινες ήδύναντο νά τφ παρουσιασθώσιν».
Ή έρημία, ή λύπη νά μή δύναται νά άνταποκριθή είς τάς
προσβολάς τών εχθρών του, τών όποιων ήτο τό αντικείμενου,
ό θάνατος θυγατρός του πεφιλημένης, διέφθειρον ταχέως
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τήν ύγείαν του. “Εχασε κατ’ άρχάς τόν ενα τών οφθαλμών
του, έπειτα δέ άμφοτέρους.
Άφ ’ ού έπί πολύν χρόνον είχε καθικετεύσει τό 'Ιερόν Δι
καστηρίου όπως τφ έπιτρέψωσι νά έπανέλθη είς τήν Φλωρεν
τίαν, ελαβεν έπί τέλους τήν άδειαν ταύτην, ότε εΐχον πλέον
πεισθή ότι ή ύγιείατου δέν τφ έπέτρεπε νά κάμη συλλόγους,
ή οτι είς τήν κατάστασίν του έξ αδυναμίας, μία άγγέλία.
ήδύνατο νά τόν έμποδίση περί τούτου. Τφ ήτο άλλως τε
απηγορευμένον «έπί τιμωρί^ φυλακής αιωνίου καί άφορισμοΰ
νά έξέλθη τής οικίας του καί νά είπη μίαν μόνον λέξιν προκειμένου περί τής κινήσεως τής Γής».
Ό Γαλιλαίος άπέθανε τήν 9 ’Ιανουάριου τοϋ 1642 εν ήλικί^ 82 έτών έν Φλωρεντία:.
Σδρος.

Π. Δ. Μ.
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χων δύναται νά ώθηση τδ αθλητικόν αυτού σθένος έως ότου καταπέση έκ τού καμάτου, καί νά ,έγερθή τήν επιούσαν όπως επαναρ
χίση τήν έ?4σ»ησιν. Έν ηλικία εξήκοντα έτών, ή άνάληψις τής έν
τή εργασία καταναλώθείσης νευρικής έπιδράσεως γίνεται πολύ βρα
δύτερου, ·χαί ό τοιοΰιος άνήρ θά εκινδύνευε νά εύρεθή είς δυσάρεστον θέσιν έάν χατηνάλισχε έφ’ άπαξ άπασαν τήν «διαθέσιμον» έν

έαυτω φυσικήν ένεργειαν.
Πίσαι αί έν ύπαίθρω γινόμενα! ασκήσει,, συμπεριλαμβανο·
μένης τής Θήρας καί τής έν ταΐς έξοχαΐς όδοιπορίας, ένέχουσι τό
μίγα πλεονέκτημα νά περιβάλλωνται ύπό πολυτίμου προσόντος,
ανεκτίμητου παράγοντος καλούμενου tHevdfyov d/poc, ούτινος έν
τούτοις αμελείται ή μεσολάβησις έν τή υγιεινή τής έξασκήσεως,
.καί ό όποιος πολύ συντελεί εις τήν άναζωπύρωσίν καί λειτουργίαν
ιών μυών. Ό άναπνεόμενος άήρ μακράν τών ανθρωπίνων συναθροί
σεων είνε καθαρός, τούτέστ'.ν απηλλαγμένος βλαπτικών ούσιών τής
έκπνοής· παρέχει έν ΐσφ μέρει πλεΐον δξυγόνον, ιδίως δέ όζον,
ήτοι συμπεπυκνωμένον όξυγόνον. Ό άήρ ούτος ε’ινε συντελεστικώτερος διά τήν ενέργειαν τών ζωικών καύσεων, έν συγκρίσει δέ πρός
τδν έν δωματίοίς ή έν τοις στενοίς όδοΐς τών Παρισίων ή τής Νεαπόλεως άναπνιόμενον, έ»έχει διπλήν τήν ενέργειαν, δπως συμβαίνει

μεταξύ τεμαχίου εξαίρετου κρέατος καί ετέρου μαύρου άρτου, καθ
ά τδ πρώτον περιέ/ει'πλείους θρεπτικός ουσίας τοϋ δευτέρου.

("Επεται τό τέλος)

Β. **
*Θν·
Ορνβτ

III

Ό άναλαμβάνων ιατρός τήν διεύθυνσιν τής υγιεινής του γέροντος
νφείλει νά έπ'μελήται αύτής ρ-έτά μεγίστης προσοχής, όπως κατορθώβη νά τώ παρέξη τά πλεονεκτήματα τής έίασχήοεως χωρίς
να έκθεση αυτόν εις κινδύνους, ους αυτή συνεπάγεται, διότι ό έν
προβεβηκυίςι ηλικία ευρισκόμενος δέν δύναται ν’ άνθέξη ούτε είς
τάς ασκήσεις τής ταχύτηιος, ούτε είς τάς τής ρωμαλεότητος,
ούτε είς τάς τής πιέσεως· j βοηθ.) άλλά δείται «ενεργείας» καί «κινήσεως· έννοοϋμεν δέ διά τών δύο τούτων λέςεων—αίτινες ϊσως δέν
ένέχουσι πολύ καθαράν έπιστηυ,ονικήν σημασίαν — ακριβώς δ,τι
κοινώς θέλομεν νά έχφράσωμεν. Ό γέρων πρέπει νά διάγη βίον
ένεργητιχόν, δηλαδή νά άποφεύγη τάς χαθηστιχάς έξεις, χαί v’artoφεύγη τήν ακινησίαν χωρίς όμως νά ποιήται χρήσιν βίαιων μυϊ
κών κινήσεων.
“Ο,τι κοινώς καλοϋμεν «ενεργητικόν βίον» όποδηλοί τήν συχνήν
έξοδον χαί επανειλημμένους περιπάτους μάλλον ή παρατεταμένους.
Ό «ΐνεργητικός)) γέρων δέον νά έγείρηται πρωί, νά διέρχηται τό
πλείστον τής ήμερας επί ποδος, νά άλάσση συχνάκις θέσιν καί στά
σιν, βαδίζων κατ'άλληλουχίαν καί κατά περιόδους, επαναπαυόμενος
έκάστοτε τοσουτον, ώστε ή αΐσθησις τοΰ κόπου νά μή λαμβάνη και
ρόν να καταοηλωθή.
Έν τή εφηβική ηλικία επιτρέπεται νά υπερνίκα τις τήν άίσθησιν τοΰ καμάτου, ενίοτε δε εινε καί ωφέλιμον νά άμελήται αύτής
καί νά εςακολουθή τήν άσκησιν παρά ταύτήν, Έν τή ώριμο» ήλιχία δέον νά έξασχήταί τις μέχρι τής έλεύσεως τοϋ καμάτου, άλλά
χωρίς νά τόν ύπερβή. Έν τή γεροντική 8μως ήλικίμ, δέον νάί·
σταταί τις πάντοτε πρό τοΰ καμάτου, νά μή περιμένη τά αρχικά
συμπτώματα αύτοϋ, άλ/ά νά τά προλαμβάνη. Καί δντώς, ό κάμα
τος εινε μία αΐσθησις, καί δπως άπασαι αί αισθήσεις ε'ινε καί ουτω
έξησθενημένοι παρά τώ προδεδηκότι. Όπως δέ είς έκάστην στιγ
μήν ό γέρων άσυνειδήτως άποψύχεται, ουτω καί ό κάματος τόν
καταλαμβάνει χωρίς νά τόν έννοήση, καί συνεπώς έπέρχεται χαί ό
«συνεπής κάματος· έν όλη αύτή τή έντάσει, έκδηλούμενος τή επ
αύριον διά γενικής καταπτώσεως τών δυνάμεων.
Είς τούς γέροντας ή προδήλωσις τής ενδιαθέτου ορμής (avertisseinents de Γ instinct) δέν έπαρχεΐ πλέον, διότι ή αυτόματος κλί.
σις (Γinstinct) δέν έξυπερετοΰνται .πλέον ή ύπό τών οργάνων εκεί
νου, ώς ή αίσθητικότης καθ’ έκάστην έξασθενοΰται, αί δέ προδτλώσεις τοΰ άμεσου καμάτου διατρέχουσι τόν κίνδυνον νά φθάσωσι
πολύ βραδέως.
Έάν ό γέρων έπιμένη είς τήν φυσικήν καί αυτόματον έξάσκησιν, είνε προτιμότερον νά διατρέξγ, τόν κίνδυνον του περιορισμού
τής έξασκήσεως ή νά έκθεση εαυτόν είς ύπέρβασιν αύτοϋ. Ο! Κάντεχοντες» άνθρωποι καί άφικνούμενοι είς προκεχωρημένην ηλι
κίαν εινε κυρίως έχεΐνοι οίτινες γνωρίζουσι νά διευθύνουσιν εαυτούς,
έχεινοι οίτινες γνωρίζουσι γηράσχοντες νά μετριάζωσι τήν δαπάνην
τών δυνάμεων των, διατηροΰντες έν αύτή επαρκή ενεργητικότητα
όπως έξασφαλίσωσιν εις άπαντα αύτών τά δργανα ταχτικήν λει
τουργίαν.
ΙΙλήν πολλοί ηλικιωμένοι άνδρες οέν εινε, άς τό όμολογήσωμεν
σαφώς, «γέροντες διατηρήσαντες φυσικός ιδιότητας, αίτινες άξιωσημειώτως δέ χατατάσσουσιν αύτάς κάτωθι του έν ώριμότητι διατελοΰντος άνδρός
Ουτοι δύνανται νά ώσιν ήττον φειδωλοί έν τή δα
πάνη τών δυνάμεων αύτών, μή παρορώντες δμως τήν συμβουλήν,

Ser πρίπει ra ώάώσι τδ pdtfov
αχρον fSr Svrafietur των.

τής είασκησεως αίτώκ, /"‘XP'C

Πρός διατήρησιν τού στομάχου, πρέπει, λέγουσιν, «νά έγείρηται
τις τής τραπεζης πεινών »· δ εξηκοντούτης ωσαύτως πρέπετ
νά έγκαταλίπη τήν έξάσκησιν καθ’ ήν στιγμήν Θά ήσθάνετο έτι
έαυτόν ικανόν πρός έξακολούθησιν. Ό τριακονταετής καί καλώς έ-
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Περί τής φύσεως καί τής θεραπείας τή; νόσου ίνφλουέντζας
ή γρίππης, ό έν Βιέννη παθολόγος καθηγητής Νοτνάγελ
νεκοίνωσεν έν τή κλινική τά εξής, άτερ μεταδίδομεν καί είς
τούς ήμετέρους άναγνώστας ήδη, ότε τό νόσημα τούτο κατα
μαστίζει καί πάλιν άπασαν τήν Εύρώπην.
Ή~ ίνφλουέντζα είναιπάθησις,ήτις άπό τής 14ης ήδη έκατονταετηρίδος είναι βεβαιωμένη έν Εύρώπη,έ'κ τινων μάλιστα
περιγραφών δυνάμεθα ν ’άναγάγωμεν αυτήν μέχρι τοΰ 9ου αίώνος. Άπό τοΰ 1 4ου αίώνος επισκέπτεται τήν Εύρώπην σχεδόν
κατά πάσαν έκατοντ,αετηρίδα Ή διάδοσις αύτήςείναι ώς πάσης πανδημικής επιδημίας, μεγαλειτέρα δέ άπό τήν τής χο
λέρας. Κατά τάςείσβολάς αύτής.διήρκεσε πολλάκις μετά με
γίστης έπιτάσεως έπί 3 ή 4 έτη,κατόπιν^μως ήλλαξε χαρα
κτήρα καί έξηφανίσθη έπί 20 έτη.Άν λοιπόν συμβουλευθώμεν
τήν Ιστορίαν,πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι έπίτινα έτη θά διαρκέση ακόμη ήνόσος,μετά τά οποία θά έκλειψη αυθις έπί πολύν
χρόνον. Πόσον όμως τώρα θ'άναπτυχθή παρ’ήμϊν, δέν δυνά
μεθα νά.όρίσωμεν μετ ακρίβειας. Άλλ·' ετερα ζητήματα γεννών,ται ώς πρός αύτήν, γενικωτέρου ενδιαφέροντος. Καί πρώ
τον, κατ;ά πόσον οίπαθόντες άπαξ ύπό τής ίμφλουέντζας υπόκεινται αυθις είς προσβολήν ύπ’ αύτής, άν ύπάρχη ή.όχιπροδιάθεσις είς έπανειλημμένην προσβολήν. Κατά τάςμέχρι τοΰ,δε παρατηρήσεις δυνάμεθα νά είπωμεν οτι ή πρώτη προσβο
λή δέν αύξάνει τήν προδιάθεσιν άλλά κατά πόσον ελαττώ
νει αύτήν, θά άποδειχθή ίσως τόρα κατά τήν νέαν εισβολήν
τής νόσου. . Έπί τού παρόντος όμως ούδέν περί τούτων γινώσκομεν.
'
»"Οτι ή ίμφλουέντζα είναι μολυσματική νόσος, είναι βέ
βαιον, άλλ’αί βακτηριδιολογικαί έψευναιδέν άπέληξαν είς ού
δέν αποτέλεσμα ώς πρός τήν εύρεσιν τού ειδικού παράγοντος
αύτής. Τοιουτοτρόπως εύρισκόμεθα καί ώς πρός τούτο καί ώς
πρός τά άλλα ζητήματα είς χάος, ούδέν σαφώς γινώσκον·
τες. "Οτι δύναται νά είναι μιασματική, είμεθα βεβαιωμένοι,
τινές δέ ισχυρίζονται ότι καί μιασματική καί κολλητική συ
νάμα είναι. Κατά τά φαινόμενα, άπερ παρουσιάζει ή νοσος,
διακρίνομεν νευρικήν, γαστρικήν καί καταρροϊκήν ίμφλουέντζαν. Ό ίος αύτής έχει τήν αύτήν, ώς καί άλλα μικρόβια,
ιδιότητα, καί σύμπαντα τόν οργανισμόν προσβάλλει, ώστε τά
διαφορώτατα ανατομικά στοιχεία δύνανται νά πάθωσιν, α
νέκαθεν δέ παρετηρήθη ότι είς περιστάσεις, κάθ’ άς επέρχε
ται ό θάνατδς έξ ίμφλουέντζας, ή πρώτη προσβολή άοχεται
άπό τών αναπνευστικών οργάνων.
Πρέπει νά γνωρίζωμεν καλώς, ότι έν τή ίμφλουε'ντζρ: καί
παρ’ αύτη δύναται ν’ άναπτυχθή ελαφρά υμενογόνος πνευ
μονία. Άλλά πλήν αύτής υπάρχει καί αληθής πνευμονική ίμ
φλουέντζα, ήτις ένεκα τής προσβολής τής καρδίας είναι έπιΜ
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κινδυνωτε’ρα παρά η βρογχική πνευμονία. Ή πρόγνωσις ποι·
κίλεύ οί ασθενέστεροι, οί καρδιακοί καί φυματιώντες ύπόκεινται είς μεγαλείτερον κίνδυνον. Προκειμίνου τέλος περίθεραπείας, πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι οΰοέν ειδικόν θιραπευ. τικόν μέσον έξευρέθη μέχρι τοϋδε. 'Εξάπαντος όμως άπαγορευτέα ή χρήσις τής άντιπυρίνης καί άντιπυρετίνης. Ή θερα
πεία πρέπει νά είναι συμπτωματική. ’Επειδή κατά τήν πνευ·
μονικήν ίνφλουένΐζαν συγχρόνως^φαίνεται ότι προσβάλλεται
ό καρδιακός μΰς, επόμενον είναι^ότι ανάγκη νά γίνηται χρή·
σις τονοτικών.
’In.

ΦΑΟΥΣΤ
•ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ
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μενον τόν έρωτόληπτον, καί άγγέλοντα αύτή τόν
θάνατον τού συζύγου.
Άλλ’ ό καιρός τών ήδονών παρέρχεται ταχέως.
Ή Μαργαρίτα, ήδη μήτηρ, φρενόληπτος γενομένη,
φονεύει τό τέκνόν της καί ρίπτει αύτό είς- τό παρά
τήν πόλιν τέλμα. Άπαχθεΐσα δέ είς ειρκτήν, κατα
δικάζεται είς θάνατον. Μάτην δηλοΐ αύτή ό Φάονστ
δτι έρχεται ϊνα απελευθέρωση αύτήν καί άπάξη τής
ειρκτής. Αυτή μαίνεται μάλλον, καί άνθίσταται πρός
αύτόν, καί φρίττονσα δίδει έαυτήν τω θανάτω
«Αύτη έκρίθη!» λέγει ό Μεφιστοφελής, σύρων τόν
Φάουστ έκτος τής είρκτής.
«Έσώθη!» άπεκρίθη άνωθεν φωνή ούρανία. Τότε
ό δαίμων έλκων τόν Φάουστ. « Έμόν κτήμα ! ακολούθει» λέγει αύτω, και τόν άπάγει είς τήν Κόλασιν !
Α·'- .
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Ό Φάουστ έσται άε\ έκτων θρασυτάτωνκαίώραιοτάτων της ανθρώπινης έπινοίας δραμάτων.
Ήδη ό άπονενοημένος ούτος φιλόσοφος, άηδιασθείς καί πρός
*
την φιλοσοφίαν καί πρός την ζωήν,
έκαμε συνθήκην, ύπογραφεΐσαν διά τού αίματός τον,
πρός τόν Διάβολον, δν έπεκαλέσατο διά τής ιδίας
αύτοϋ σοφίας, και δστις έπεφάνη αύτω ύπό τό πρό
σθημα εύγενονς όδοιπόρον καί ύπό όνομα Μεφιστοφελή. Οί όνυχες τοϋ δαίμονος κρύπτονται ύπό τάς
μακράς χειρίδας τοϋ σηρικού αύτοϋ μανδύου, ό δέ
χηλοειδής αύτοϋ ποϋς, έν έρνθροΐς ύποδήμασιν.
Άπό τον πίλον τον δ' έξέρχεται έρνθρόν άλεκτρνόνος πτερόν, έξαΐρον έτι μάλίνον τήν είδεχθή διαβο
λικήν αύτον μορφήν.
Ή δέ δνστνχής ήρωίς τον δράματος, θύμα σατα
νικής επήρειας καί ανθρωπίνων παθών, διέμεινε’παθαίνςνσα και κινούσα τήν-ψυχήν, πλέον τής 'Ιφιγέ
νειας τοϋ Εύριπίδον. τής Ίονλίας τοϋ Σαικσπήρον,
τής Βεατρίκης τοϋ Δάντον. Ή Μαργαρίτα, δέν οια• πρέπει έπί μεγαλοψυχία και μεγαλοψροσύνη ώς ή
’Ιφιγένεια, ούτε έπί πάθει, ώς Λ Ιουλία, ούτε έπι
θεοσεβείς, ώς η Βεατρίκη, άλλ’ απλώς, επί άφελεία
καί αγνεία, έξεικονίζουσα νέαν πτωχήν, άγνοτάτη
καί άφελή, ,έμπλεχθεϊσάν ταϊς παγίσι τοϋ Σατανά,
γενομένην έρωτόληπτον, έγκυον, παράφρονα, βρεφοκτόνον, καταδικασθεϊσαν είς θάνατον, δεσμώτιδα έν
ειρκτή, έπί στρωμνής άχυρων βασανιζομένήν. Έν
τώ άδννάτω τούτφ πλάσματι, βλέπει τις τόν αιώνιον
όλεθρον τών παθών καί έπιθυμιών τοϋ άνθρωπον.
Ιδού η Μαργαρίτα έξερχομένη λευχείμων τήςέκκλησίας, έχονσα έν χειρί κομβολόγιον καί τό Εύαγγέλιον. Ό Φάουστ. ακολουθούμενος ύπό τοϋ Σα
τανά, διέρχεται καί βλέπει τήν ήγιασμένην Μαργα
ρίταν καταοαίνουσαν ήρεμα τάς βαθμίδας τής γοτθι
κής έκκλησίμς. Παρορμώμενος δέ ύπό τοϋ δαίμονος
πλησιάζει αύτήν καί έρωτά μειλιχίως. — 'Ωραία κυ
ρία, δύναμαι νά προσφέρω ύμϊν τόν βραχίονα καί
άγάγω είς τόν οίκον;»
— Ζητώ παρ’ ύμών συγγνώμην, κύριε, οτι ούτε
κυρία είμαι, ούτε ώραία, καί δύναμαι ϊνα πορενθώ
οΐκαδε, ανεν συνοδείας.» Καί ύπεξέ'φνγεν.
Ό Φάουστ, έρωτόληπτος γενόμενος, δέν δύναται
. νά λησμονήση τήν νεάνιδα καί μελαγχολή.
Ό δέ δαίμων τοϋ κακού Μεφιστοφελής, εισάγει
αύτόν έν απουσία ταύτης είς τό άγνόν τούτο οίκημα,
είς τό ιερόν τούτο άδυτον ένθα ήδύνατο, νά είσέλθη
ό άγγελος, τοϋ Ευαγγελισμού, έχων έν
χειρί
*
τόν
κρίνον.
Μετ’όλίγον, βλέπομεν αύτήν περιπατούσαν καί
,διαλεγομένην προσφιλώς πρός τόν Φάονστ, έν τώ
κήπω'. Γραΐά τις γείτων παραπέμπει αύτήν καί κρύπτεταιπρόςτόν ίπποτικόν Μεφιστοφελή, προσποιού-
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(Συνέχει»· Ιδε προηγούμενου φύλλου).

Τοΰ έπαρχιακοΰ τούτου επικήδειου παραδίδομεν είς τήν
αθανασίαν τό προοιμίου :
« Ήπέπρουτο,ήπέπρουτο,σεβα. .βαστέ διδάσκαλε, νά σε κλα
κλαύσουμεν καί νά σέ θρηνήοήου·
.... νά σέ κλα...· κλα.
σκληρόν τοΰ θανάτου
η.... η
μι. Τό σκλη.... σκλη.
δριέπανον δέν σου έ... έφείΐίσθη τής . τής ζω....ζω...ζω...
ής σου καί διά...·διά τούτο έ... ένεκα χαΐ··· χαί... χαίνει ό
τάφος σου-, ό δίπη... δίπηχυς, σο.... σοφέ κυρ... κύριε δι...
δι..δ.άσ. .άσκαλε, πού... θά... θά δεχθή τό σεπιτόν σου, όν σου
σκή.... σκή... νουμα».
Θά εσκίρτησεν, δέν αμφιβάλλω, εκ τής γλαφυρότητος καί
εκ τής εΰφραδείας τοϋ'επικήδειου ρήτορος ή σκιά τοϋ κεκοιμημένου διδασκάλου !... Αιώνια σας ήμνήμη, εξυμνούμενοι
νεκροί! Εισθε ευτυχέστεροι τών ζώντων διότι σείς δέν . .
ακούετε !
Μετάτό θλιβερόν συμβάν ή Σοφία ήρξατο.κάπως καί περί
άλλα έργα, οικιακά πλέον, ασχολούμενη. Άλλ’ ή Μοίρα έδείχθη λίαν απηνής. Τον σύζυγον εϊμαρτο ταχέως ν’ άκολουθήση είς τήν τελευταίαν κατοικίαν και ή πιστή σύντροφος.
Καί ουτω μείνει μόνη πλέον, πτωχή καί έγκαταλελειμμένη,
ή δυστυχής Σοφία. Ά, έλησμόνησα- όχι μόνη, αλλά μέ τάς
γεροντοκόραςΈλληνικήν καί Λατινικήν!.. Ωφειλεν εντούτοις,
νά έργασθή έάν δέν ήθελε νά περιέλθη είς τήν έσχάτην ενδειαν. Ούτε ή Ελληνική ήτο άρτος, ούτε ή Λατινική καμμία
'μπριζόλα ... Ή πατρική κληρονομιά ήτο δυστυχώς καθ’
ολοκληρίαν πνευματική, άφοΰ συνίστατο είς τετράδια σχο
λίων, τόμους θουκυδίδου, Όρατίου καί λοιπής χορείας κεκοιμημένων πνευμάτων. Φεΰ ! Άποθνήσκων ό πατήρ τή εκληροδότησεν άντί χρημάτων ή τουλάχιστον μετοχών τοΰ
Πατριωτικού δανείου, άφθονους . . . συμβουλάς ! Ως πρός
τήν μητέρα, ή περιουσία ταύτης συνίστατο είς τεμάχιά πίνα ’
άσπρορρούχων, οικιακών πραγμάτων τών πρώτων'χρόνων
τής Βασιλείας καί μίαν. . ρόκαν. « Η εργασία προφυλάσσει
τήν τιμήν, σώζει τήν αξιοπρέπειαν καί προετοιμάζει τήν η
συχίαν τοϋ βίου» ε’σκέφθη, καί άμέσως λαβοϋσα συστατικήν
παρά τοΰ ίερέως έπιστολήν κατώρθωσε, μεταβάσα είς τήν
πρωτεύουσαν τής επαρχίας της —ήτις ήτο καί τοΰ νομοϋ
πρωτεύουσα — νά είσέλθη ώς παιδαγωγός έν τή οικογενεί^
πλουσίου τίνος γαιοκτήμονος, τοϋ κ. Πατίστα. Ή οικογένεια
άπασα, εχουσα αρκετάς συστάσεις περί τής έςόχου τιμιότητος καί τής σπανίας μορφώσεως τήςΣοφίας ύπεδέγθη ταύτην
προσηνέστατα, τά δέ παιδί
*
‘τοΰ κ. Ιίατίστα, ευθύς έν αρχή
συμπαθήσαντα τή κόρη ζωηράν έξέφοαζον χαράν διά κραυ
γών καί πηδημάτων, εντός δέ βραχυτάτου χρονικού διαστή
ματος, ενεκεν τής ίδιαζούσης άγαθότητος αυτής κατέστη τό
λατρευτόν ειδώλου τών δύο τέκνων τοΰ φυσιγνάθου κτήμα-

Φ Α ΟΥΣΤ

285

1

<

286

χ;

Η ΦΥΣΙΣ

τίου, οστις άπό δύο ετών κατφκει είς τήν εξοχήν. Τό παν
προεμήνυεν ευτυχίαν.
Άλλ’ ό κ. Πατίστας, σημειωτέου, είχε καί αδελφόν νεώ
τερον κατά δεκάδα ετών, συνοικουντα άπό τής εφηβικής
έτι ηλικίας μετ’αύτοΰ. Ώνομάζετο ούτος Αυγουστίνος,μέτριου
αναστήματος, σιτόχρους, εύτραφής, είς πλείστα όμοιάζων
μετά τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ του, τοΰ μόνου έν τφ χόσμφ
στενού συγγενούς του. Μέλας μύσταξ έκάλυπτεν εντελώς τό
άνω χείλος, αί άκράι τον όποιου επιμελώς περιεστραμμέναι
έτεινον ολίγον άρειμανίως πρός τά άνω, ώς δύο καλλιτεχνικαί περισπωμέναι. Έπί τοΰ στήθους έλαμπε πάντοτε, εορτής
■ τε καί καθημερινής, χονδρή, ώς δούλου, άλυσσις ώρολογίου
πλατϋτάτη δέ παρδαλή περισκελής έκυμαίνετο έπί τών βρα
χέων ποδών του. Καθ’όλα ήτο κάλλιστος· ύπο έποψιν όμως
άναπτύξεως ήτο άναμφιβόλως πολύ αμαθέστερος καί άμ' δλινούστερος τού νεαρού εκείνου φοιτητοΰ δστις πανηγυρικώς
προ ένός έτους είχεν άπορριφθή υπό τοΰ μαχαρίτου πατρός
τής Σοφίας. Ό κ. Αυγουστίνος μόλις είχε διακούση τά
πρώτα τού Ελληνικού σχολείου μαθήματα. Καί τοΰτο, διότε
έκ νεαρωτάτης ήλιχίας αισθανόμενος άκατανίκητον κλίσιν
πρός τάς γεωργικάς ενασχολήσεις, ταχέως δέ θανόντός τού
πατρός του όστις διηύθυνε τά κτήματά των, ήναγκάσθη ενω
ρίς νά έπιδοθή είς γεωπονικά έργα, είς ά άλλως μεγάλην
ευρισκεν εύχαρίστησιν. Έκτος τούτου, ό αδελφός του είχεν
σπουδάση ιατρός’ ώστε ή τύχη τών κτημάτων θά ητο προ
βληματική, έάν καί ό νεώτερος υίός τήν αυτήν έτρέπετο όδόν,
χάνων τόν καιρόν του είς τά καφφενεία καί τά Clubs τών
’Αθηνών πρός.... εΰρυτέραν σπουδήν 1 Ή εκλογή αύτη τοΰ
σταδίου δέν ήτο κακή’ μόνον ελάττωμα είχεν αύτη τούτο'
ότι μή έξελθών ποτέ ό κ. Αύγουστϊνος τών ορίων, τής επαρ
χίας του—ή σιδηροδρομική συγκοινωνία τότε δέν είχεν, ώς
σήμερον, άναπτυχθή —κατ ανάγκην έγνώριζεν ό,τι ειχ^ μάθη
είς τήν α'. τού 'Ελληνικού.
Έπεστάτει είς τά κτήματα τά τε ίδικάτου καί τού αδελ
φού του, δστις συχνά πυκνά άπουσίαζεν είς τήν πόλιν ενεκεν τών ιατρικών του επισκέψεων καί άλλων ασχολιών. Ο
• μονότονος ούτος καί ήσυχος τής έξοχής βίος δέν είχε μέν
άποκαλύψει εις τήν διάνοιαν του τούς εύρεϊς ορίζοντας τού
επιστητού, άλλά καί δέν είχε δηλητηριασθή ή καρδία αυτού
άπό τόν ιόν τών ποικίλων παθών άτινα αναπτύσσει η εν ταϊς
μεγαλοπόλεσι ζωή καί ή τοΰ νοός πολυπράγμων δράσις. Ου
δόλως έπόμένως παράδοξον θά φανή άν ή πνευματική άνάπτυξις λίαν ΰπελείπετο τής σωματικής- ήτο έν τούτοις αξιό
λογος άνθρωπος καί, ώς θ’ άποδειχθή κατωτέρω, λίαν ευαί
σθητος.
Ή είσοδος τής Σοφίας έν τώ οΐκφ τοΰ ιατρού εσημείωσε
νέαν περίοδον τοΰ οικογενειακού βίου των.Τά δύο χαριέστατα
-τέκνα του, κόρη καί άρρεν, ήλικίας 5 καί 3 ετών, έτυχον
αληθώς άνεκτιμήτου παιδαγωγού. Πόσα θά έμάνθανον, οΐαν
ανατροφήν iJJyrixirr—πράγμα σπανιώτατον δι’ ήμάς τούς
“Ελληνας—-θά έλάμβανον, οίον ύπογραμμόν ήθικής θά είχον!
Ή πρώτη συνάντησις έν τούτοις τοΰ κ. Αυγουστίνου καί τής
Σοφίας υπήρξε τόσον παράδοξος, ώστε μάς επιβάλλεται νά
παρακολουθήσωμεν τάς περιπετείας άμφοτέρων. διότι άμφότεροι ήσαν νέοι καί . . άγαμοι. Περιττόν νά είπωμεν πόσον
άμφοτέρων είλκύσθη ή περιέργεια, άφοΰ ή πρώτη μάλιστα
έντύπωσις είναι πάντοτε ή μεγαλειτέρα.
Ό κ. Αύγουστϊνος μή γνωρίζω
*,
ότι τήν ημέραν εκείνην
ακριβώς θά ήρχετο ή παιδαγωγός, επανήρχετο έκ του απώ
τερου κτήματος περί τήν δύσιν τού ήλιου καταλασπωμένος,
—διότι όλην σχεδόν τήν ήμέραν κατέπιπτεν ψιλή βροχή,—
καί συρίζων τραγούδι τι χωρικόν, κατά τήν συνήθειάν του.
Ή Σοφία πρό ήμισείας ώρας είχεν άφιχθή, μετά τάς
πρώτας δέ ομιλίας, ενεκεν ζάλης έκτου ταξει,δίου άπήρχετο,
ζητήσασα άδειαν, είς τό δι’ αύτήν όρισθέν δωμάτιον,
αρκετά ηύτρεπισμένον, κείμενον δ ’ άκριβώς. άνωθεν τοΰ κή-.
που. Είς λόγος ίνα έπί πλέον ή ευχαριστημένη ή μέλλουσα
ένοικος. .Άλλ’ ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν κατήρχετο είς τό
δωμάτιόν της, ιδού εισέρχεται όκ. Αυγουστίνος, κραυγάζων:
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«Χωρίς καμμιά αίτια ! » Προφανώς ήτο τό τέλος τοΰ γνω
στού δίστιχου:

ΗΘΕΛΑ ΝΑΜΟΥΝ ΚΟΝΙΣΜΑ

ΜΥΘΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ
Kati παράξοσιν.

«Δεν εινε κρίμα xf αοικο, οίν εϊνε άμαρτι’α
Νά τυραννιοϋνται δοό ψυχές, χωρίς χαμμιά αιτία; »

Ί.
'Λ'

Η έκπληξις άμφοτέρων διά τό άπρόοπτον ύπήρξεν ού
σμικρά. Ή μέν ήγνόει ότι ό ιατρός είχεν άδελφόν συγκα·
τοικουντα, ό δέ, ότι είχεπροστεθή τόσον ταχέως είς έτι σύνοι
κος, καί μάλιστα θήλυς. Ό κ. Αυγουστίνος δειλός, ώς πρω
τόπειρος, πρό τής καλλιβλεφάρου νεάνιδος ισταται πάραυτα
Λαί εξάγει μετά προσήνειας τόν πίλον του σιωπών. Ή Σο
φία όμως πλέον ζωηρά καί κοινωνικωτέρα, τόν καλησπερίζει,
πρώτη μετά θελκτικού μειδιάματος, άφοΰ είδε τόσον εύγενώς φερόμενον τόν ξένον.
(θέτων έπί τής κεφαλής τόν πίλον). Μέ συγχωρεϊτε . . . είσθε τών ανεψιών μου ή πνευματική μήτηρ....
Σοφία (σχεδόν γελώσα). Μάλιστα’ όχι δηλαδή .μήτηρ,.
άλλά μάλλον τροφός..·.
Αυγουστίνος (καθ’ εαυτόν). Μπά ! Διάολε ’ Τροφός μοΰφαίνεται θά πή παραμάνα' άλλά μεΐς μέ παρα-μάκα δέν θέ
λομε. (Πρός τήν Σοφίαν, άνησυχοΰσαν, διά τήν έκ τής ύπό τοΰ
εύτραφοΰς κυρίου κατειλημμένην δίοδον. (Λαμβάνων θάρρος).
Έξηγηθήτε, παρακαλώ. (Μειλειχίως). Μήπως είσθε ή κου
βερνάντα ποΰ παρηγγείλαμε ;......
Σοφία. Μάλιστα, κύριε...
Αύγουστϊνος. Πώς τό εννόησα ! λές κ’ είμαι μάντις I ...
Ά, χωρίς νά σάς κολακεύσω, ή φυσιογνωμία σας πολύ ομοιά
ζει μέ τό επάγγελμά σας. Δεσποινίς....(Τρυφερώς) Σοφία πα
ρακαλώ ;
Σοφία. Μάλιστα, κύριε....
Αυγουστίνος. (Καθ’ εαυτόν). Ταιριαστό όνομα διά κουβτρνάντα. (Ήχηρώς) χαίρω πολύ, χαίρω... Λοιπόν ήθελα
νά σάς είπώ, θά. μείνητε πολύ εύχαριστημένή άπό όλους έδώ
μέσα..· Σάς ιγκυοίγιαι... .
Σοφία. Νά μή σάς εμποδίζω όμως και μάλιστα βρεγμέ
νου... Καί διά ταχείας κινήσεως έλυσε τήν πολιορκίαν.
Ή ίγκΰησις δέν εγέννησε ποσώς έκτίμησιν παρά τή Σο
φία, όπως ή πρός τήν κουβςρνάνταν κουβέντα δέν έκυβερνήθη ποσώς ύπό τής λογικής. Τά πρώτα, βλέπετε, συμπτώ
ματα τής γνωριμίας, υπήρξαν πολύ κοινά καί... ανόητα.
Έν τούτοις, όσφ παρήρχοντο αΐ ήμέραι, τόσφ δριμυτέρας
ύφίστατο ό κ. Αύγουστϊνος τάς ψυχικάς συγκινήσεις. Φύσει δέ
ών ευεπίφορος εις τά άτακτα σκιρτήματα τής καρδίας καί
συνειθισμένος νά διατίθηται πάραυτα οίκείως ποός παν τό
προκαλοΰν θαυμασμόν ή αγάπην, ουδόλως παράδοξον άν ή .
εύβλέφαρος καί ροδοπάρειος Σοφία — τα επίθετα ταύτα δυνάμεθα άφόβως καί είλικρινώς νά λέγωμεν, άφ’ ού ο πατήρ
άπέθανεν — ύπήρζε διά τόν κ. Αυγουστίνον τό μόνον άντικ-είυενον... τοΰ ύποκειμένου του. Συμπαθειών δηλονότι καί ά
πειρων περιποιήσεων. Άλλ’ οσφ ό ώκύπους χρόνος διέβαινε,
τοσούτω αύτη καθίστατο τό εκκεντρικόν κέντρον τών σκέ
ψεων καί πόθων εκείνου, κέντρον αρκούντως κεντούν τον ευαίσθητον έκεΐνον σπόγγον, εις τόν όποιον τόσον εύκόλως εισ- ■
χωρεί ό αίμόρραντος έρως, άλλά καί επίσης εΰχερώς εκτοπί
ζεται, όταν ό ελαστικός ούτος σφόγγος πιέζηται ύπό τής ανίας
καί τής φορτικότητος. Ό κ. Αυγουστίνος εύρεθείς απροπαράσκευος πρό τοιαύτης ραδινής ώραιότητος, οία έφηπλοΰτο επί
τοΰ προσώπου τής Σοφίας, περιττόν νά είπωμεν ότι ύπήρξεν
έκδοτος είς παντοίας φιλοφρονήσεις, ενίοτε μέχρι κωμικών
τρυφερολογιών παρεκτρεπόμενος. Άλλά μή τάχα, ύπείκωνεις.
τό ριζοβολήσαν έν τή καρδιά του αίσθημα, δέν ήτο δεδικαιολογημένος; Ήτο τού δυστυχούς ό πγώτος έρως! Ο πρώτος!
(Έπεται συνε/εια).
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“Ηθελα νάμουν κονίαμα,
Kt’ άς Αμουν’ άπό ξύλο,
Νά μ’ έχχις τον πιστότερο
Και πειό καλό σου φίλο.

Νά έγγίζουνε τά χείλη σου
Τλν άγια τΑ μορφή μου,
Και τό δροσάτο σου φιλί
Νά εύφραίνη την φι/χή μου.
Νά πιάνουν τά χεράκια σου
Μέ σεβασμό την άκρηα,
Και νά μέ βρέχμζ1 μέ τ’ αγνά
Παρθενικά σου δάκρυα.
Νά μ’ ατενίζης -σχωπηλη
Μ’ εύλάβεια καί συμπάθεια,
Καί νά μοϋ λές κρυφά, κρυφά,
Καί πόνους σου καί πάθηα.
Έμενα γιά παρηγοριά,
Νάχης καί γιά έλπίδα
’Εμένα γιά προστάτη σου
Καί γιά ούράνι’ άχτίδα.
Έμενα νά παρακαλής,
Σ’ έμέ νά κλίνης γόνυ,
’Εμένα νάχης σύντροφο
Περιουσία σου μόνη.

Έγώ ναμ' 0 πατέρας σου
Έγώ κι’ό άδελ^ός σου,
Έγώ κ’ Α μάνα σου ή γλυκειά
Κι’ ό άγαπητικός σου.
Έμενα μόνον νά θωρΑς,
Ναί! καί ν’ άναγαλλιάζης
Νά μ' εχης ’ς τό κρεββάτϊ σου
Νάμέ σφικταγκαλιάζης.

Άλλ’ Αθελα τό θάμμα μου
Νά κάμω μιαν ήμέρα
11οϋ νά θαυμάση ολ’ Λ γή
Καί Α ούράνια σφαίρα!
'Όταν κοιμάσαι... νά ριχτώ
Είς τΑν θέρμη αγκαλιά σου
Νά σβύσ' δλη τη φλόγα μου
Νά 'γιάνω την καρδιά σου !

Αίκ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

At, τότε άς πουν τό Αγιο
Ψεύτη καί καρτεγάρη,
Μ’ άρκεϊ τό πώς έκέρδησα
Σέ την ούράνια χάρι.

Μήτηρ τις έλεγε πρός τό τέκνον της μετ’ έμφάοεως.
__ "Αλλοτε βά κλείω. μέσα είς τήν ζακχ«ρ«·0ήκην μίαν μυΐίχν 6α .
γεύγη, χαίοΰτω θά σί συλλαμβάνω άν κλεπτγ,ς τήν ζάχχαρην.

Καί τοΰτο άπήντα μετ’ έπιτάσεω; :
— Καί έγώ 6ά βάλλω άλλην μυΐαν μέσα καί δεν βά μέ συλλαμ-·
βάνεις.

■Σ5ρο;.

\ ■·'
KJ
Τ’.,

Γ. Α. Π

’Ασιανός τις μονάρχης, έτυχέ ποτέ ύπό τοσαύτης ανίας
νά καταληφθή, ώστε, μάτην έπειρώντο οί έν τοίς άνακτόροις του γελωτοποιοί νά προκαλέσωσιν έστω καί έν μειδίαμά
του. Πάσαι λοιπόν αί άπόπειραί των άπέβαενον είς μάτην,
καί ού μόνον τοΰτο, άλλ’ άπεδίωκεν αυτούς καί ήπείλει διά
θανάτου, έάν καί δεύτερον ήθελον τολμήσει ν ’ άποπειραθώσιν
άνευ αποτελέσματος.'
Έν τούτοις όμως τό πράγμα άπέβαινε σπουδαιότατον,
πάντες δ οί έν τφ κράτει ώμίλουν περί τής ανίας καί σκυθρωπότητός του αύτής. Έσχάτην απόπειραν άπετόλμησεν
εις τών εμπίστων αύτοΰ, όσης ην συγχρόνως ό πρώτος τών
ύπουργών του, ύποσχόμινος τφ βασιλεϊ ότι θά κατώρθου νά
προκαλέση τόν γέλωτά του.
ΓΟ βασιλεύς τότε έν όλη του τή βαρείς σοβαρότητι στρα
φείς, λέγει τφ πρωθυπουργφ αύτοΰ.
’ — Έάν εντός τριών ήμερων δέν κατορθώσης ό,τι υπό
σχεσαι, θ’ άπαγχονίσθής.
Ό πρωθυπουργός ύπέσχετο έκ νέου, ότι θά έκτελέση τήν
ύπόσχεσίν του.
Παρήλθεν ή πρώτη ημέρα, άλλ’ ό πρωθυπουργός άπέτυχιν είς άπάσας τάς απόπειρας του. Παρήλθε καί ή δεύ
τερα, ό δέ ατυχής έμπιστος ούδέν είχε κατορθώσει, έν αγω
νία δέ ήρξατο μετρών τάς ώρας, ας είχεν έτι νά ζήση, διότι
ή πρωία τής τρίτης καί τελευταίας ημέρας άνέτειλεν έπίσης
άτυχης διά τόν ύπουργόν τοΰ μονάρχου.
'Ενώ δ’ έτι έρρόφα αυτομάτως καί ώς έκ τής άπογνώσεως τόν .πρωινόν του καφφέ, έσκέπτετο τί ήδύνατο τέλος νά
κάμη καί άν ΰπελείπετο έτι μέσον τι, τό όποιον δέν είχε δο
κιμάσει. Τφ επήλθε μια ιδέα, καί ενδυθείς μετέβη παρά τφ
σκυθρωπφ μονάρχη, όστις τόν άνέμενεν. Ό ύπουργός τότε
προτείνεςτφ δεσπότη αύτοΰ νά έξελθωσεν είς περίπατον έν
τινι αποκε,ντρφ εξοχή. Εκεί δε εις διάφορα πρόβας τεχνά
σματα ούδέν κατώρθου, βλέπων τόν μονάρχην όλοέν σκυθρωπότιρον βαίνοντα. Παρ'αδεδομένος τότε ό άτυχής ύπουργός
είς λυπηροτάτους ρεμβασμούς, βλέπει, ένφ ίστατο παρά
τό πλευρόν τού μονάρχου, τυφλόν επαίτην ερχόμενον μακρόθεν’ εγείρεται καί προσποιούμενος τόν τυφλόν καί αύτός χω·
ρεϊ πρός συνάντησίν του καί προσκρούων επίτηδες, στρέφει
τά βλέμματα πρός τόν ολίγον άπωτέρω καθήμενον άνακτα,
ενφ ταύτοχρόνως φωνάζουσι μι? τή φωνή ό τε τυφλός επαί
της και ο προσποιούμενος τούτον ύπουργός :
— Στραβός είσαι, βρέ άνθρωπε ;
’Ακολούθως έπιψαύοντες ό είς τον έτερον διερωτώσιν άλ·
λήλους περί τής τοιαύτης συναντήσεώς των. Έν τφ μεταξύ
δέ, άφοΰ έκάθισαν είς άπόστασιν μιχράν τοΰ άνακτος, ήρ
ξατο έρωτών ό δήθεν τυφλός επαίτης τόν άπέναντί του
τοιοΰτον.
— Πώς τά πας, συνάδελφε;
—- Αμ πώς νά τά πάω ό κακόμοιρος! τίποτε, κεσάτια,
άδελφέ, άμ συ πώς τά περνάς; έρωτά ό άληθής επαίτης.
— "Ε ! δόξα στον άγιο Θεό. σάν καλά τά πηγαίνω, νά,
τώρα έκαμα τό κεμέρι μου, καί άναχωρώ γιά τήν πατρίδα,
άπαντ? ό ύπουργός.
““ Τί με λές, βρε αδελφε, εσυ φεύγεις, κ' έγώ ό δυστυ
χής τώρα θ’ άρχίσω νά' μαζεύω ! Σέ παρακαλώ, γιά βάλε
στό χέρι μου μερικαϊς λίρες νά ταϊς τρίψω ολίγο, καί έτεινε
τήν χεϊρα τώ ΰπουργφ.
Ούτος προσεποιήθη ότι δέν συναινεί, άλλά μετ' έπανειλημμένας παρακλήσεις, έχυσεν έν ταϊς παλάμαις του ποσό
τητά τινα λιρών.
Ό τυφλός ήλεκτρισθείς έκ τοΰ μεταλλικού ήχου καί τής
προστριβής ήρξατο ν απομακρύνεται ερπων ίνα δ'αφύγη τόν
άπέναντί του, όν ύπέθετε τυφλόν.
Άλλ ο υπουργός ηρχισε καλών αύτόν ν ’ άποδώση τά δολίως άρπαγέντα παρ ’ αύτοΰ, ένφ ό επαίτης όλοέν άπεσύρετο.
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Τότί έγερθείς ό προσποιούμενος τον επαίτην ύπουργός καί
λαβών μικρόν "λίθον εσκόπενσε κατά τοΰ κρυπτόμενου την
ώραν εκείνην όπισθεν κορμοϋ τίνος δένδρου επαίτου, ευχηθείς :
— Έ ©εέ μου, άν εινε δίκαιον νά πάρω ταϊς λίραις μου,
ή πέτρα αύτή νά τόν κτυπήβη είς τό πόδι, καί άμέσως ρί
πτει τόν λίθον, όστις πράγματι ίπληξεν αύτόν είς τόν πόδα.
Ό τυφλός δεν άπέδωκε πάλιν τά χρήματα, άλλά προσεπάθει νά κρυβή κάλλιον όπισθεν τοΰ κορμοϋ.
Ό Υπουργός τότε λαμβάνει,δεύτερον λίθον καί ευχόμενος
ώς έξης:
- — Θεέ μου ! άν είνε δίκαιον νά λάβω πίσω τά χρήματά
μου ή πέτρα αύτη νά τόν εύρη είς τό στήθος.
1
Καί εκσφενδονίζει τόν λίθον, όστις βάλλει αύτόν κατά μέ
σον τοϋ στήθους· έν$ δέ, συνθλίβεται ό τυφλός εκ τοΰ πό
νου συσπών τάς όφρϋς του, χωρίς νάπροφέρη παράπονόν τι,
, στρέφεται συγχρόνως περί τον κορμόν χωρίς ν’ άποδώση τά
άρπαγέντα.
Τρίτον τότε λαβών λίθον ό Υπουργός,εύχεται όπως ό ,λίθος ούτος, άν δικαίως ρίπτιται, νά τόν εύρη είς τό μέτωπον
καί εκσφενδονίζει αύτόν.
Ό λίθος βάλλει τόν επαίτην κατά αέσον τοΰ μετώπου,
όστις τήν φοράν ταύτην έν όλη του τή σφοδρά σκοτοδίνη,
φωνάζει:
— Άχ! αύτή ή πετριά δέν είνε τυφλού ανθρώπου. Λάβε
τά χρήματά σου. Καίσύγχρόνως ρίπτειαύτά κατά γης απερ
χόμενος. _
Τότε εις τούς λόγους τούτους δέν ήδυνήθη νά κρατηθή
ό θεώμενος τήν σκηνήν ταύτην μονάρχης καί έξερράγη είς
γέλωτας, οϋτω δέ έσώθη ό δυστυχής υπουργός.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
126. Αίνιγμα.

•

Μί τάχος ό-Ιόχληρον πετώ
xal rd εΐσδύσω παντοΰ αιτώ.
,AJA' dr τόν τράχηλον τμηθύ
θ' άρχισα τότί ν' άριθμ&
xofiiar ze χαΐ δεσποινίδας.
πλιίστας ίχων τάς ί.Ιπΐδας
ότι εύχερ&ς, ώ φίλη,
ή Λ6σις θα.Ιθή στα χείλη.

127.

Αίνιγμα

"Εχω πατρίδα τό νησί
' ποΰχιι μυζίθρες xal τνρΐ'
χωρίς χεφάλι άν μ' ά^ησης
ζύθος θί rd όμολογήσης
δτι άϊίαν ίχω περισσή.
Κι'ozar παπάς χειροτονείται
χάνεις δεάτος ή δεσπότης
είς τό στόμα σοο πλανιέται
τότομά μου ίν τοϊς πρώτοις.

128.
Εί
ειδον.

Λογόγριφος.

λεία ή, να\ συ mais Ρ—ν Π ειθώ ςδ "Αννα,
129. 'Ερωτήσεις

I) Ποιον χιοριον μας προτρέπη να Ιπταμζθα ;
2/ Ποια πόΛις μας ίιαβοβαιοι περί τής ίγιιίας της ;
S) Ποθεν ή Λέζις σνχοφάντης;
’Αραβικός Ίππος

Γ. S. I-

Σμύρνη

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΥ ΕΧΤΩ 31 ΦΓΑΛώ' A1MFMATQV
ΑΝΘΩΝ

’Οσάκις έχεις αφορμήν νά πράξης τι δίκαιον, αγαθόν, κοι
νωφελές, μή έρωτας όποιον όφελος προσγενήσεταί σοι έξ αύ ·
τοΰ ή τί θέλουν ειπη οί άνθρωποι περί αύτοϋ, άλλά ποιεί τό
καλόν, διότι έστί καλόν έσω δέ δίκαιος διά τήν πρός τό δί
καιον αγάπην.
X

Λέγουν- δράξε τήν τύχην άπό τής κόμης. Είσαι δμως καί
βέβαιος ότι δέν φέρει φενάκην ;

117. Αίνιγμα
’Ομόνοια—-μόνοι—όνοι
"Ελυσαν αύτό ό
Άντ. Πρινόπουλος έκ Συρου καί ό κ. Περ. Νάνος έξ Αθηνών.

118. Αίνιγμα. Περ~-γάμος=Πέργαμος
Έλυσαν αυτό οί χκ.
Ε. Άλεξανδρόπουλος, Κ. ΙΙαππαδόπουλος καί Γ. Ταραμάς έκ Πύργου.
119. Προς συμπάήριοσιν. Πατρός πάντων τιμιώτατον. "Ελυσεν
αύτό ό κ. Άνδρ. Καρας έξ Ίσμαηλίας.

120. Λογογριφος. Χίλιαι πιθανότητες δέν κίμνουν μίαν Αλή
θειαν, "Ελυσεν αύτό ό χ. Γ. Οικονόμου έχ Σύρου.
121. Ερωτήσεις, 1) Αιότι είναι λογικοί, ίνφ οί ίπποι είναι
Αλογα. 2) Καθ’ δτι και αί μέν καί οί δέ δεν κείρονται. 3) Τάς
Μοίρας.
·ί
Τήν 2αν ερώτησιν έλυσεν ό χ. Γ. Οικονόμου έκ Σύρου.

X

Πας λίθος δέν γίνεται κρύσταλλον, άλλά παν κρύσταλλον
γίνεται τέφρα.
X
Πιστωταί τοΰ μέλλοντος πολλαπλασιάζομεν τά είς βάρος
του συρόμενα συναλλάγματα, χωρίς νά φροντίζωμεν άν θά τά
τιμήση είς τήν λήξίντων.
X

Υπάρχει παραφροσύνη νοός καί παραφροσύνη χαρακτήρος.
Η μέν πρώτη θεραπεύεται, άλλ’ ή δευτέρα είναι άνίατος.
X
Ή συκοφαντία είναι ώς ό άνθραξ- όταν δέν καίη, ρυπαίνει.
X

Ουδέποτε έχει τις τόσην ανάγκην τοΰ πνεύματός του,
'είμή όταν έχει νά κάμη μέ ευήθη.
X

Τά πάθη μας είναι άληθεϊς φοίνικες. Ευθύς ώς καίεται ό
παλαιός, αναφύεται ό νέος πάραυτα έκ τής τέφρας.
Δ. Φ. Β.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
X. ΒΛΑΒΙΛΧΟΓ
*Oxtoffir τοΰ raov 'Ρόμβης.
Έν αύτω μόνον υπάρχει πλούσια συλλογή πτερών, πτηνών καί φαντεζί,
βάφονται τβινίβ». φριζάρονται πτ?^ά παντός εΓόονς είς ttpdg μή επιδεχομέν«ς «νναγωπσμρΰ, πρός τόυτοις δε
χαι γυναικείοι πίλοι του
*'ου
ΤςΛ«υτα
ουρμου.

κ·

ANTAIIOKPIWl ΤΙΙΧ ΦΟΕΩΪ,
I, Κ. Μάκρην.

Έλήφθη συνδρομή σας διά πρώτην έξαμηνίαν, διότι

έτησία είναι φρ. 12.

’Λποστείλατε διαφοράν ετήσιας. — Σ. Δ. Π. Εηρο-

χώριον. Σας ένεγράψαμεν άπό 1ης ’Ιανουάριου τρ. Άπόδειξιν έπεστείλαμεν

με παρελθόν φύλλου. Εόχαριστοΰμεν διά προτίμησιν.— Δ- Ε- Σκόπελον.
Άποροΰμεν χαΐ ήμεΐς δια παρενόησιν. Έν τούτοις λαμβάνετε δύο φύλλα,
δέν βλάπτει.

Άντενχόμεθα ευτυχές τό νέον έτος. — Σ. Α- Μ- Μεβολόγ-

γιον. Σάς άνεγράψαμεν άπό 1 ’Ιανουάριου. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν μέ πα

ρελθόν φύλλου. — Θ. Κ, Σεβαστούπολιν.
άπάντησιν. — I. Μ- Δ. Πλοΐστιον.

Σάς έγάψαμεν.

Άναμε'νομεν

Άπεστείλαμεν όμΐν επετηρίδας χαί

έγράψαμεν. Εόχαριστοΰμεν. — Γ. II. Καδάλλαν.

Συνδρομή σας έλήφθη.

Εόχαριστοΰμεν. Άπόδειξις πσρεδόθη τύ> έν Πειραι-t γαμβρώ σας. — Ζ. Κ·
Σΰρον. Ζητούμενου φύλλου σάς άπεστάλη. — Γ. Κ. ’Οδησσόν. Χρήματα

ελήφθησαν μόλις προχθές.
νέον

Εόχαριστοΰμεν καί άντευχόμεθα μέ ίιγείαν τό

έτος. — A. Ε. Φάρσαλα.

Συνδρομή σας έλήφθη,

εόχαριστοΰμεν.

Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω.— Η. Π. Καδάλλαν. Χρήματα

ελήφθησαν,

εόχαριστοΰμεν. — Ν. Π. Τήνον. Διεύθυνσίς σας έστάλη. —

I. X. Ο. Βώλον. Ζητούμενα σάς άπεστάλησαν. —A. S. Αΐγιον. Συν
δρομητήν ένεγράψαμεν, εόχαριστοΰμεν πολύ. — Κ. Μ. Π. Γαλαξείδιον.
Συνδρομή σας έλήφθη,

εόχαριστοΰμεν.

Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΓΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Γ. ΒΥΛβΙΛΛΪΟΙ·
Όδός

Ευαγγελίστριας.

Έντώάνωτέρω χαταστήματι εύρίσκονται ώραιότατοι γυναικείοι πίλοι τοΰ
συρμοί- Κατασκευάζονται τοιοντοι κατά παραγγελίαν καί πωλοΰνται υλικά
εις μετριωτάτας τιμάς. Έκομίσθη έσχάτ·· πλουσιωτάτη συλλο-ή πτερών,
καστορίων νφασ; ατών καί ταινιών nouvi.i ,:ό.

