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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΒΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ1Σ

Αιπλονν κάτοπτρου έν κοχλιαρίω.

Ποσάκις, και πόσα άντικείμενά φυσικών- φαινομένων πα- 
ρουσιαζόμενα καθ’ έκάστην έν οίκογενειακαΐς καί φιλικαΐς ό- 
μηγύρεσιν, έν ώρφ γεύματος, συναναστροφής καί μελέτης, δι- 
ατελοΰσιν ήμΐν δυσεξήγητα, έλλείψει φυσικής ίξηγήσεως καί 

; Πλ«στάκις άπειρα.φυσικών γνώσεων

Έν τούτων είναι καί ή περίεργος παρατήρησις αντανα
κλαστικών εικόνων έπί λείων άντικειμένων, παρουσιαζομενων 
ήμΐν ύπό ποικίλας όψεις, χωρίς να δυνάμεθα αρκούντως νά 
έξηγήσωμεν τήν φυσικήν έξελιξιν αύτών.

Έάν λάβητε κοχλιάριον χρυσοϋν, άργυροΰν, ή και έξ οί- 
ουδήποτε άλλου μετάλλου λείου καϊ παρατηρήσητε τήν ει
κόνα σας έπί τοΰ κυρτοΰ αύτοΰ μέρους, θά Ιδητι αυτήν ευ
θείαν*  ίάν δε έπί τοΰ κοίλου αύτοΰ μέρους, άνεστραμμένην. 
Πώς συμβαίνει τοΰτο ; διά τίνος φυσικής ιδιοτροπίας μετα
τρέπεται αύτη : Τήν ίξήγησιν δίδομιν παρακατιόντες.

Πάντες γνωρίζομεν, δτι έάν ρίψωμεν μεθ’ ορμής λίθον 
κατά τίνος σκληροΰ τοίχου, άναπηδ? ούτος συνήθως, έπι- 
στρέφων πρός τδ μέρος ιδίως, δθεν έξισφινδονίσθη. Τοΰτ’ αυ
τό συμβαίνει καί είς τάς ακτίνας τοΰ φωτός, αιτινις έκφεύ- 
γουσαι άπό τοϋ ήλίου ή καί εξ οίασδήποτε άλλης φωτοβό- 
λου έστίας, καί προσκρούουσαι έπί τοϋ θώρακος τοϋ μεταλ
λικοί! καθρέπτου, έπιστρέφουσι πάραυτα μετ' έπιλοίπου τί
νος ένεργείας έπί τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος τοδ οφθαλ
μού. Τό φαινόμενού δε τοΰτο έκλήθη άντανάκλασι ς 
και δεν υπολείπεται ή νά έξηγήσωμεν, τίνι τρόπφ τδ σχήμα 
τοϋ κατόπτρου χρησιμεύει ώς σκόπια ταΐς φωτειναϊς άκτΐσιν 
ώστε νά παρουσιάζωσι τήν είκόνα ύπό τήν μίαν ή την άλλην 

μορφήν, κατά τήν διιύθυνσιν, ήν λαμβάνουσιν αί άκτϊνις 
κατά τάς διαφόρόυς παρουσιαζομένας περιπτώσεις.

Όταν κομψή τις καί ώραία κόρη παράτηρή ίαυτήν καί 
θαυμάζη τδ κάλλος της έν τφ καθρέπτη, ουδόλως μέλλει 
αυτήν περί τής έμπιπτούάηξ ή άυτανακλα>μέυηξ άκτΐνος*  
άρκεϊ νά φαίνηται όπως, θέλη, αμέμπτου καλλονής, γλυκύ- 
τητος καί χάριτος καί τοΰτο τή άρκιΐ. Πλήν ή φύσις, ήτις 
ώς έκ συνθήκης έπιβοηθιϊ τήν έπιθυμίαν τοΰ περικαλλούς 
τούτου πλάσματός της, καί διά νά τό συντρέξη εις τοΰτο, 
καί εύχαριστήση, ύποβάλλεταε είς έργασίαν αρκούντως περί-
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πλοκον καί ποικίλην διαγράφει μετ’ αύστηρότητος καί ίπι- 
μελοΰς φροντίδος καί αοράτου, λεπτότητος γραμμάς κατά 
φυσικούς άναγεγραμμέ*ους  νόμους καί παρασκευάζει πρός 
τοΰτο ολόκληρον οικοδόμημα, ούτινος την σύνθεσιν 
κατά γράμμα καί στοιχείο*  παρατίθεμεν ώδε διά γεωμε
τρικής περιγραφής.

’Ακολουθήσατε μας.
‘Οποίον θαυμάσιον φαινόμενο*  I Κόρη συντελούσα νά 

παριστφ το κάλλος της ίν δευτέρα εικόνι καί είς δεύτερον 
άντίτυπον (δεν τ^ αρκεί τό πραγματικόν, βλέπετε) καί ή 
φύσις άγογγύστως υποβοηθούσα αυτήν είς τούτο.

Άλλά διατί νά μακρηγορώμεν ; είναι ανάγκη νά έξαν- 
τλήσωμεν την ύπομονήν της ωραίας κόρης, καί τής καλ
λονής έν γένει, διά νά μη άδικήσωμεν καί τάς ώραίας ύπάν- 
δρους ; Άρκεϊ νά ταΐς είπωμεν, ότι οί ισόπεδοι καθρέπται 
συντελούσιν είς την ακριβή άπεικό'ΐσιν της μορφής των καί 
άφίνοντες αύτάς νά διασκίδάζωσε με την φύσιν τού καθρέ
φτου τούτου, έλθωμεν είς τήν έξήγησιν. τού κοίλου καθρε- 
πτου, όστις ανατρέπει καί παραλλάσσει την μορφήν καί προ- 
δώσωμεν πρός χάριν της καλλονής το μυστικόν της φυσικής 
ανατροπής ταύτης, ήτες άλλως τε έξηγεϊ καί την ευθείαν 
αναπαραγωγήν τών αντικειμένων.

. Λάβετε τεμάχιον χάρτου καί διαγράψετε περί τι κέντρον 
Γ μέρος κύκλου ΜΝ, άναπαριστώντος τόν κοίλο*  μεταλλι
κόν καθρέπτην. Ή επιφάνεια τοΰ σφαιρικού τούτου καθρέ
πτου δύναται καί οφείλει νά θιωρηθή ώς συγκέντρωσις απ’ 
άκρου είς άκρου άπειρου αριθμού μικρών κατόπτρων ισόπε
δων, έχόντω*  Σκαστός ώς άξονα μίαν ακτίνα της σφαίρας' 
συμβαίνει δε τό αυτό, όπως καί είς τά συνήθη κάτοπτρα' 
ένθα ή φωτεινή άκτίς αντανακλώμενη, ποιεί μετά τού ά- 
ξονος τοΰ κατόπτρου, γωνίαν άντβνακλάβεως ϊσην πρός τήν 
γωνίαν τής δυμπτώβεως. Συνεπείς όθεν τού γενικού τού
του νόμου, ή άκτις Απ, άναχωρούσα άπό τής κορυφής τού 
αντικειμένου (τού τόξου, ώς εν παραδιίγματι), θά έπιστρέψρ

κατά τήν διεύθυνσιν τής πΒ, ώς και ή'Βκ, άναχωρούσα 
άπό τής βάσεως αυτού; κατά τήν διεύθυνσιν τής κΕ, καί άμ- 
φότεραι θά διασταυρωθώσεν εις τό σημεΐον Ε, θπερ κα
λείται I στ ία. ·

Έάν τό κατοπτριζόμενον άντικείμενον ητο άπλούν τι 
σημεΐον, ή είκών αύτού θά. άπεικονίζετο έκεΐ εις τήν συγ
κέντρωσή πάντων τών αντανακλώμενων άκτίνων, άλλά 
προκειμένου περί αντικειμένου έπιμήκους, ίχοντος δύο πό
λους, κορυφήν καί βάσιν, θά «ναπαρασταθή τοΰτο έπί τοΰ 
καθρέπτου ανεστραμμένο*,&ότι,  τών άντανακλωμένων άκτί
νων μή δυναμένων νά στάματησώσι φυσικώς έπί τού ση
μείου Ε, θά προχωρήσωσιν άν.αγκαστικώς πρός σχημα
τισμόν τής είκόνος, κατ’ ευθείαν γραμμήν άφιστάμεναι 
μετά τήν δίασταύρωσίν των, ώς δύο διασταυρούμεναι γραμ- 
μαί ,σιδηροδρομικαί, αΐτινες μετά τήν συνένωσίν των διί- 
στανται. Ώστε ή είκών τής κορυφής τού βέλους θά σχημα- 
τισθή πέραν τού σημείου Ε, τής άκτΐνος πΕ, ένφ ή τής 
βάσεως πέραν τού σημείου Ε τής άκτΐνος κΕ, τοΰτέστιν 
άπό τών δύο ταΰτοχρόνως έξοκοντιζομένων δεσμών φωτός, 
ή μία άναχωρούσα άπό της κορυφής Α θά έλθη μετά τήν 
πρός τόν καθρέπτην άντανάκλασιν νά καταφυγή εις τήν βά- 
σιν Α’, ή δ * έτερα άναχωρούσα άπό τής βάσεως Β θά ελθη 

νά καταφύγιρ. είς τήν κορυφήν Β\ Έυ συνόψεε, ή άντανά- 
κλααις, ήτοι ή έπιστροφή τών άκτίνων άπό τού θώρακος τοΰ 
κατόπτρβυ μετά τήν δίασταύρωσίν,μετέβαλλε τήν άμοιβαίαν 
αυτών διεύθυνσιν καί ούτως ή είκών, γέννημα τής διαστά- 
•σεώς.των, θ’ άναφανή ανεστραμμένη. (4)

"Ήδη υπολείπεται ν*  άναφέρωμεν, εις ποιον σημεΐον (ί- 
πιφάνειαν) τά ίχνη θά σταματήσωσι, διά νά σχηματίσωσι 
τήν εικόνα. Μή'δυναμένου δ’ έκ τώ*  προτερων νά . όρισθή 
οίονδήποτε τοιοΰτον σημεΐον ή διά τής διχοτομήσεως τών 
δύο γραμμών, δέον νά έπικαλεσθώμεν δεύτερον ζεύγος άκ
τίνων, καί αύται ίσονται έκεϊναι, αΐτινες άναχωραϋσαι ομοί
ως άπό τών δύο πόλων τού βέλους, θά διέρχωνται ήδη διά 
τοΰ κέντρου Γ καί θά διασταυρωθώσι οΰτω μέ τάς άκτΐ
νος τής σφαίρας. Ούτως ή είκών θ’ άποτελεσθή είς τά ση
μεία τής διασταυρώσεως Β’ Α’· Αί τελευταΐαι αύται ακτί
νας φυσικώς καί συνεπώς εισίν άξονες τοσούτων αικρών ισό
πεδων άνταποκρινομένων άκτίνων. Οΰδεμιας δ’ έτέρας γω
νίας σχηματιζομένης έκεΐ, ένθα συμπίπτει σύμπτωσις,αί έμ- 
πίπτουσαι φωτειναί ακτίνες θ’ άντανακλασθώσιν έν τή ιδία 
αυτών διευθύνσει, είς τά σημεία της άνα—
χα^ήβεαις τα>ν οΰτω οέ βαδίζουσαι—ώς έμφαίνετάι—διασταυ- 
ροΰσΐ τάς άκτΐνας τού πρώτου συστήματος. Ούτως, φανερόν 
πώς σχηματίζεται άνεστραμμένως ή είκών, ήτις ένφ ώφειλε 
νά χαθή είς τό χάος, σταματφ έκεΐ διά τής διασταυρώσεως 
τών δύο τάξεων τών φωτεινών άκτίνων. Έκ τών δύο φω
τεινών τούτων συστημάτων, τό μέν σχηματιζόμενον ύπδ 
τής κοιλότητος τοΰ καθρέπτου, διατελεΐ στάσιμον, ενώ τό 
έτερον, τό τών δυγχευτ^<ατιχ3>ν άκτίνων, ποικίλει μέ 
τήν θέσιν τού άντικειμένόυ. "Οσον δέ πλησιάζετε ή άπομα- 
κρύνετε τό άντικείμενον, κατά. τοσοΰτον ή ίν τφ κοχλιαρίφ 
είκών θά μεγαλοποιήται ή θά σμικρύνςται, ώς δύναται τις ν’ 
άντιληφθή έκ τής μετακινήσεως τών άκτίνων. Έάν δέ θε- 
λήσετε νά ΐδητε τόν έαυτόν σας όρθιο*  εντός κυρτοϋ κατό
πτρου, φυσικώς είνε αδύνατον, διότι δέν υπολείπεται άλλο 
ή νά στρέψητε τούς πόδας σας είς τήν θέσιν τής κεφαλής 
σας καί τήν κεφαλήν σας είς τήν θέσιν τών ποδών σας.

Ή ανωτέρω θεωρία ίπεξηγεϊ ήδη καί τήν έπί τών κοίλων 
καί ίσοπέδων κατόπτρων άναπαράστασιν τών εικόνων κτλ. 
’Επιμαρτυρεί δέ πόσον δίκαιον εχουσιν αί φιλάρεσκοι καί φι
λόκαλοι γυναίκες, άναζητήσασαι τήν εικόνα καί τό κάλλος 
των έπί τών ισόπεδων κατόπτρων, ένθα ή φύσις άναπαρι- 
στφ τούτο ίν δλτ) τή φυσική του μεγαλοπρεπείς.

Ορίνταζηφ.

ΓΝΩΜΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΓΧΗΣ

. Έςαχολουθοΰντ*;  ά,να&ημΟΉΐϋοντις τάς θεωρίας τών μάλλον δια- 
κεκριμμένων άνδρών περί ίξελίξεως καί 'δημιουργίας, «εαρατίβεμεν 
ενταύθα χαΐ τάς γνώμαί περί σώματος καί ψυχής ετέρων φυσιολόγων 
πριν ή ε’ισέλβωμεν είς τήν άνάπιυξιν τής νέας βεωρίας, εχοττες 8ε*  
έλπίθοε.,.θτι οΰτω παρέχομε*  έπί μάλλον προσιτόν τό έδαφος τής 
μελέτης τοϊς ήμετέροις αναγνώσταις. .

Ό Lotze, καθηγητής τών φυσιολογικών έπιστημών έν τφ 
Πανεπιστημίφ τής Άϊδελβέργης καί έκτακτον έξωτερικόν 
μέλος τής Γαλλικής Άκαδημείας,έδημοσίευσε συγγραφήν περί 
«φυσιολογικής ψυχολογίας,» ήτις έκρίθη ώς τό σπουδαιότερο*  
{ργον έκ τών δημοσιευθέντων έν τφ καθ * ημάς αίώνι έπί τού 
ύποκειμένου τούτου.*0  Lotze τό περί τής ανθρώπινης ψυχικής 
δυνάμεως ζήτημα έθεσε καί συνιζήτησεν έκτος τών δογμάτων 
τής θετικής θρησκείας, διά συζητήσεως δέ όλως ανατομικής 
καί φυσιολογικής, χωρίς νά καταφυγή εΐς θρησκευτικά καί 
μεταφυσικά επιχειρήματα, ανέπτυξε τάς έπομένας άρχάς :

(1) ’Απόδειξις. Θέσατε δέσμην άνίέβν άνεστραμμένω; εις τήν 
Ιστία*  Β τοΰ κατόπτρου σας καί ή είκών θά παρουσίασή ευθεία 
επί τοΰ όφβαλμοΰ.

«Τό άσώματον καί πνευματικόν τής ψυχικής τού ανθρώπου 
δυνάμεως έπιβάλλεται ύπό τής έπιστήμης. Ό πολύς ένθου- 
σιασμός, δ*  ίνέπνευσαν ίν ταΐς. ήμέραις ήμών αί προόδοι τών 
φυσικών έπιστημών, ώθησαν πολλούς εις σπουδαίας αποπλα
νήσεις καί ανέπτυξαν τήν τάσιν είς τςνας τών επιστημόνων τής 
χποκηρύξεως πάσης άλλης αρχής πλήν τής μηχανικής· Η 
τακτική τών ύλιστών συνίσταται είς τήν ύπόδειξιν καί βεβαί- 
ωσίν πολλών σωματικών γεγονότων καί δονήσεων τών νεύρων 
καί τών γαγγλίων, συμβαδιζουσών μετά τινων ψυχικών ενερ
γειών, άλλά τά γεγονότα ταΰτκ οΰδεμίαν εχουσι σχέσιν 
πρός τό συζητούμενον ζήτημα περί τής ουσίας τής ψυχικής 
δυνάμεως. Είς τόν λέγοντά μοι, ότι ατμοκίνητος μηχανή 
βαδίζει άνευ όδηγοΰ καί σκοπίμως πάντοτε ότέ μέν έπί τοΰ 
ένός μέρους τής όδοϋ, ότέ δέ έπί τού ίτέρου, όπως προλάβη 
ένδεχόμενον ή απρόοπτόν τινα παρουσϊασθέντα κίνδυνον, έγώ 
απαντώ, ότι τούτο εινε αδύνατον, διότι ουδεμία μηχανή δύ
ναται νά πλήρωσή τάς απαιτήσεις έλευθέρας διανοίας καί 
βουλήσεως. Παρατηρών τήν έκ τού ανθρώπου έκπόρευσιν 
σειράς γεγονότων καί φαινομένων διαφόρου φύσεως τής σω
ματικής καί μηχανικής, έξάγω τό συμπέρασμα τής ύπάρξεως 
αρχής δυναμένης νά παραγάγν) πνευματικά φαινόμενα καί 
γεγονότα, ή δέ άρχή αΰτη εΐνε άναγκαίως πραγματικότης 
τής ίδιας φύσεως καί ουσίας τών παραγομένων».

Ό γνωστός φυσιολόγος τού Πανεπιστημίου τού Μο*πε-  
λιέρου, ίγκύψας ιδιαιτέρως εις τήν μελέτην τής φυσιολογικής 
ψυχολογίας, άφιέρωσεν είκοσι τών παραδόσεων του πρός 
άπόδειξιν τής πνευματικότητος τής ψυχικής δυνάμεως ίξα- 
γομένης εκ φυσιολογικών καί παθολογικών παρατηρήσεων. Τάς 
παραδόσεις ταύτας ίδημοαίευσε διά τής συγγραφής τοΰ ύπό 
τήν έπιγραφή-: «Preuves de 1’ insdnescence du sens 
intime». Ιδού δέ έν συνόψει τίνα ΐδωκε διεύθυνσιν εις τάς 
ίπιστημονικάς έρευνας του ό διάσημος φυσιολόγος

«Ό δυϊσμός τών άποτελουσών τήν άνθρωπίνην προσωπι I 
κότητα δυνάμεων δέν εενε άπλή γνώμη ή μεταφυσικόν δόγμα, 
άλλά γεγονός καθολικόν έπί τής πείρας έρειδόμενον. Ή ζωική 
δύναμις εινε διάφορος τής πνευματικής' άμφότεραι μέν συμ- 
βαδίζουσι καί συλλειτουργούσα, άλλά παριστώσι πολλάκις 
λίαν σπουδαίου φαινόμενον, καταδείκνυαν τόν δυϊσμόν έν τή 
συμπράξει καί συλλειτουργίψ. Ή πλήρης άνάπτυξις τής σω
ματικής ζωής καί ήίναρξις τής έλαττώσεως καί καταπτώ- 
σεως αυτής δέν συμβαδίζει πάντοτε μετά, τής πνευματικής, 
πολλάκις μάλιστα τής ζωικής δυνάμεως καταπιπτούσης, ή 
πνευματική ακολουθεί τήν πρόοδον καί σπο.υδκίαν αύτής 
άνάπτυξιν. Δέν λέγω, έξακολουθεΐ ό καθηγητής Lordftt γρά
φω*  , ότε ή σωματική κατάστασις δέν έπιδρφ έπί τής ανθρώ
πινης ίνότητος καί έπί τού νοητικού καί ηθικού βίου, άλλά 
προτίθεμαι ν ’ αποδείξω διά τών γεγονότων, ότι αί δύο συστα- 
τικαί τοΰ ανθρώπου δυνάμεις εΰρισκόμεναι πολλάκις είς Oiotv 
αντίθετον, τής μέν όπισθοδρομούσης, τής δέ είς νέας προόδους 
άναπτυσσομένης, μάς χορηγούσι τήν πλήρην άπόδειξιν τοΰ 
δυϊσμού τών δυνάμεων. Έαν ή πνευματική έξεπορεύετο άπό 
τής σωματικής, ούδεμία έξαίρεσις ήδυνατο φυσικώς νά προ- 
κύψρ, μιάς δέ μόνης περιπτώσέως παρουσιαζομένης, καθ’ ήν 
ό πνευματικός βίος διατηρείται ακμαίος έν μέσφ τών έρειπίων 
τού σώματος,-καί δό αύτής τής έγκιφαλικής ΰλης, θ’ άνε- 
τρέπετό έκ βάθρων ή υλιστική θεωρία ή άποδίδουσα τά πνευ
ματικά καί ψυχικά γεγονότα εις άρχήν σωματικήν καί μη
χανικήν. Άλλ*  ή περίπτωσις δέν εινε οδτε μοναδική οΰτε 
σπανίαο.

Ό εις τό πανεπιστήμιον τού Τουρίνου διδάσκων τήν Ια
τροδικαστικήν καθηγητής Laura έπί μακρβν έμελέτησε καί 
έν τφ περί ιατροδικαστικής συγγράμματί του συνεζήτησε τά 
περί παρανοίας καί ψυχολογίας ζητήματα απέναντι τών 
φυσιολογικών έπιστημών, ώς συνδεόμενα μετά τών έπεγει- 
ρομένων προβλημάτων ένώπιον τών ποινικών δικαστηρίων. 
Ιδού δέ τίνες αί δοξασίαι τής φυσιολογικής ψυχολογίας 
τού έξοχου τής Ίταλίάς καθηγητού.

«‘Η ανθρώπινη προσωπικότης άποτελεΐται έκ δύο συνιρ— 
γουσών δυνάμεων, ών ή μέν οργανική ή δε πνευματική. Μετά 
τού περικλεούς τών φυσιολογικών έπιστημών VlCOrdt πρε
σβεύω άδιστάκτως, θτι τά ψυχικά φαινόμενα, καίτοι παρν- 
στάνοντα στενάς σχέσεις μέ τον οργανισμόν καί συνδεόμενα 
μέ τάς συνθήκας τοΰ απτού καί ορατού κόσμου, είνε υπό 
τινας έπόψεις τοσοΰτον ευδιάκριτα καί ανεξάρτητα τών σω
ματικών, ώστε αδύνατον εινε νά συμβιβασθώσι καί συναρ- 
μολογηθώσι πρός τούς μηχανικούς τής φύσεως νόμους. ΆπΟ- 
κρούων καί άποδοκιμάζων άδιστάκτως τήν άποδίδουσαν είς 
όργανικάς καί μηχανικά; ίνεργείας δοξασίαν τά νοητικά καί 
ψυχικά φαινόμενα,κποδίχομαι άνενδοιάστως,δτι ή κατάστασις 
τής έγκιφαλικής ΰλης έπιδρφ είς τόν πνευματικόν βίον, οντος 
τοΰ ίγκεφάλου τού οργάνου' τής αίσθητικότητος' άλλά τό 
αισθανόμενου κέντρον, τό διανοούμενον καί βουλέυόμενον, τό 
πρώτον αίτιον εινε τό συνειδός Έ γ ώ, δύναμις όλως άσώ- 
ματος καί πνευματική κεχωρισμένη μέν άπό τόν σωματικόν 
οργανισμόν, άλλ’ έπιδρώσα καί διευθύνουσα αυτόν καί μετ’ 
αυτού συλλειτουργούσα καί παράγουσα τόν νοητικον καί βου
λητικόν τού ανθρώπου βίον».

Φ. Π.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έκ τΛς νηό τοϋ κ. Δ. ΆναόταΟοΛονλον έν 

τΛ « ‘ίΕταιρεία τ<5ν φίλων τοΟ ΛαοΟ» άναγνω- tlbeidnq μελέτης ηε^έ τΛς ηβοστοιοίί καί έκ- 
πολιτοότεκΛς δννάμεω? τΑς αρχαίας Έλλη- 
νικΑς Ι'λώόϋης.

Μόνη ή αρχαία 'Ελληνική γλώσσα ύπήρξεν ή δοκιμαστή
ριο; Λυδία λίθος πάσης σχεδόν σημερινής· διά μόνης ταύτης 
οΰ μόνον παρά τή ήμετέριγ νεοελληνική, άλλά καί παρά ταΐς 
πλείσταις τών Ευρωπαϊκών δύνανται ν’ άναπληρωθώσι τά 
κενά, νά συμπληρωθώσι τά έλλείποντα, νά καλλωπεσθώσι τ’ 
άτελή. Ποια λέξις τής παρ’ήμΐν καθαρευοΰσης, παραχθεΐσα 
έπί τή βάσει τής γραμματικής καί έτυμολογίας τών κλασικών 
χρόνων, δέν φερει πλήρη πάντα τά στοιχεία τής πλαστί- 
κότητος καί τής αρμονίας ; ποια δέ σύνθεσις, πηχθεΐσα κατά 
παράθεσιν, βασιζόμενη δ’ έπί τών τού παρασχηματισμού κα
νόνων καί τών καλλιλογικών, δέν εύμοιρεϊ γνήσιας έμφατικής 
καί έπαγωγοΰ ένότητος ;

Άλλά ταύτα δύνανται νά εόρωσι θέσιν παρά τή δημώδιι ; 
πολλοΰ γε καί δει' ό μηχανισμός ταύτης «νφ είναι άπλοΰς, 
ακριβώς διότι αδυνατεί νά ήναι άλλοΐος, είναι έξ άλλου 
σητόβρωτος καί εύρωτιώ» καί ακάθαρτος. Οί φωνασκοΰντες 
καί βοώντες υπέρ αυτής ούδέν άλλο είναι κατά τήν ώραίαν 
φράσιν τού κ. Κλ. Ραγκαβή ή είλωτες, έπί τών χειλεων 
τών όποιων άπέμιινε μετά τε'σσαρας αιώνας δουλείας .το με-- 
ξοβάρβαρον εκείνο τραύλισμα, 6περ έκλήθη άτυχώς όλως 
δημώδης, καί τοΰ όποιου πειρώνται τινές τήν ίδρυσιν έπί τών 
ευκλεών ερειπίων εΰκλεεστέρου προγονικού κληροδοτήματος, 
τής απαράμιλλου ήμών γλώσσης, κακοβούλως ύπό τινων 
ύποσκαπτομένης.

Καί είναι όντως δουλοπαροίκων τραύλεσμα ή δημώδής, 
άφ’ ού έπ’ ούδενός οίουδήποτε πλαστικού κανόνας στηρίζεται, 
άφοΰ μόνη ή αυθαιρεσία άφ ’ ένός, καί ή κουφότης καί ή 
πνευματική αδυναμία άφ’ έτερον είναι αί μόναι κινητήριαι 
έκείνης δυνάμεις. Βεβαίως δέν θέλομεν έπιζητήσφ ένταύθα 
τήν έξ αντιπαραβολής καί άναλύσεως έξακρίβωσιν τών αρε
τών καί τών ελαττωμάτων έκατέρας, έάν ΰπάρχωσιν είσέτι 
πλεονεκτήματα έν τή δημώδει μετά τήν παρ’ ήμΐν έμφάνισιν 
τού γνωστού αστείου Συνδικάτου, νοθεόσαντός έντελώς 
αυτήν τήν τυχόν που έν τοις γνησίοις δημοτικοΐς ήμών 
ίρσμασι θυμόεσσαν αγνότητα καί άπλοέπειαν, αν δικαιούμεθα 
νά κατατάξωμίν καί τήν τελευταίαν ταύτην μεταξύ τών 
γλωσσικών αρετών.
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Τό τοιοϋτον θίλομιν πραγμ.πτιι»9ή έν ιύρυτίρφ ειλκή με
λέτη. Έκιϊνο όπερ ώ; δόγμα, ώ; άξίωμα νϋν δυνάμεθα προ 
παντός θαρρόυντως να προτάξωμεν, είναι. ακριβώς έκιϊνυ το 
όποϊον τοσάκις ό ποιητής τών «Αλγών» τοσοϋτον έκθύμως 
ήκουσε παρχ τών μεγαλειτέρων φιλολογικών ίπισημοτήτων 
της Ευρώπης:. «Έάν ό εύγενέστερος λαός τής γής» «Ιπβν 
αύται «άπισκοράκιζε το ένδοξον αύτοΰ παρελθόν, έάν οί α
πόγονοι τοϋ Σοφοκλίους καί τοΰ 2«νοφώντος ήρκοΰντο τήν 
σήμερον «Ις τήν άξιβτον διάλεκτον τών {φεσι€ίων άρματω- 
λών τοϋ Πίνδου ή τών άφιλων ποιμένων τής ’Αρκαδίας, 
ήθιλον αποδείξει ακριβώς τάς έρισχιλιας περί ίζαφανίσεως 
τής Ελληνικής φυλής καί έξισωΟή πρός τά εθ.νάρια έκεΐ- 
να, τά έστερημίνα πάσης Ιστορίας καί σπουδαιότητος.» 
Καί οί είπόντις ταΰτα ιιναι ό Βόλτζ, ό Σάνδερς, ό Τέλφος, 
• Δ ’ Έίχθάλ, ονόματα, πρό τής φήμης τών όποιων ώχρι- 
ώσι καί δέν δύνανται ή νά ώχριώσι τά τής ήμετέρας γλωσ
σοπλαστικής προπαγάνδας.

Ο ΑΛΕΑΦΟΚΤΟΝΟΣ
Ή νύξ είχε προχωρήση έν τφ οΰρανφ, οί αστέρες έλαμπύρι- 

ζον έν όλη αυτών τή φωτοβόλω λαμπρότητι, ό δέ οδρανος ήτο 
διαυγής, καί μόνον πρός τά άκρα έσχηματίζοντο υπέρυθρα, έκ 
τοδ δόσαντος Ήλίου νέφη, λεπτά, λεπτότατα, ώς εί ησαν ιστοί 
αράχνης.

Ή θάλασσα ήτο γαληνιαία, λεία, ουδέ τό λεπτότατον φύση
μα αέρος έρυτίδου .τήν επιφάνειαν αύτής. Ήτο τέλος μία τών 
νυκτών εκείνων, α'ι’τινες μυστηριωδώς καί πως ανέκφραστος σοί 
γεννώσι τας παραδοξοτέρας τών σκέψεων, τάς άλλοκοτέρας τών 
έπιθυμιών. Ό άνθρωπος, τόευεπίφορον τούτο τών βντων, καθί
σταται τό παίγνιον τών αλλαγών τής φύσεως' έν όλη αυτού τή 
καυχολογουμένη ελευθερία, ΰποδουλοϋται «ς τό δάκρυον αύτής, 
εις τόν γέλωτα και τό μειδίαμα.

Δεν ήσθάνθητέ ποτέ τήν καρδίαν σας άνακουφιζομένην, τήν 
ελπίδα άναγεννωμένην, έν τινι ημέρα ή ώρα ήνθισμένου μυ- 
ροφόρου έαρος;

Δέν κατέστητε μελαγχολικώτερος, μάλλον δύσθυμος έν συν
νεφώδη ήμέρρι ή ώρφε τοϋ παγετώδους χειμώνος ; Οΰτω κσ'ι ή 
νύξ έκείνη ητο μία τών νυκτών έκείνων, αίτινες προξενοΰσι τόν 
ίμερον και τόν πόθον, αίτινες άναγεννώσι τήν έλπίδα, άποδιώ- 
κουσι τήν θλίψιν καί κατά τάς οποίας τό μειδίαμα έπανθεΤ είς 
τό χείλος.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, εγγύς τής παραλίας, παρά τήν 
όζώδη ρίζαν προαιώνιου καί πυκνοκλάδου ελαίας, δυο νέοι, έθε- 
ώντο σιωπηλοί τό μέγαλεϊον τής φύσεως, ήκροώντο τόν γλυκύν 
καί σχεδόν ανεπαίσθητον φλοίσβον τής θαλάσσης.

Ή Άλκυών έπέτα λαλοΰσα τό όξύ καί απότομον αύτής 
ασμα. Μακρόθεν κατά διαλείματα ήκούετο ή μελαγχολική κραυ
γή τοϋ βοός.Τά πάντα ήσαν μυστηριώδη κατά τήν ώραν ταύτην 
οΰ·ςηττον όμως οί δυο νέοι έξηκολούθουν νά μένωσ: σιωπηλοί, 
ό εις μάλιστα έκ των δύο έφαίνετο ώς μή έχων ιδέαν τών περί 
αύτου γενομένων, άλλ ’ έπί τής άμμου μόνον εχάρασσε διά τής 
ράβδου του αδιάκριτα ψηφία καί ίγραφεν, άδιακόπως έγραφεν δέν 
ειχεν όμως καί ό άλλος τήν αυτήν ιδέαν, διότι αίφνης «γερθείς'

— Φύγωμεν, Κλεών, είπεν, έβαρύνθήν νά μένω έπί πλέον 
έδώ, ώς γνωρίζας, δεν *γχτΑ  τόβν» τόν μονήρη βίον.

— Καί πού θέλεις νά ύπάγωμεν ; άπεκρίθη ό όνομασθείς 
Κλεών, άκόμη είναι ένωρίς'καί τί θά κάμωμεν είς τόν βόρβορον 

, εκείνον,όστις καλείται κοινωνία ; αγαπάς τήν κοινωνίαν ταύτην; 
κάθησαι κολήτερα έδώ, έκεϊ ούδέν σκέπτονται καί πράττουσι ή 
νά παρατηρώσι τό βλέμμα καί. τά διαβήματα σου, τήν περιβο- 
λήν σου καί τάς πράξεις σου, ένφ έδώ' οποία διαφορά! είσαι 
έλεύθερος, κύριος ίαυτου καί τοϋ παντός’ ό μόνος άρχων τοΰ 
βασιλείου τής φύσεως! πώς κατήντησεν ό άνθρωπος είπε μοι., 
τί σέ μέλλει έάν ό είς όμιλεΤ κακώς ή καλώς καί έάν είναι 

/ένδεδυμένος. ούτως ή άλλως ; καί τόν κακολογείς, τί όφελέΐσαι; 
ού|έν τί σε μέλλει λοιπόν και τί .θέλεις έκεϊ ; τί άθλιος κό
σμος! κάθησαι φδώ καί μή μέ αναγκάζεις νά ύπάγωμεν έκεϊ 
μέσα. "Α, όχι’ θέλω νά φύγω μακράν, πολύ μακράν. άπό τήν 
μαύρην καί στεγνήν καί αποζούσαν μίσους καί μοχθηρίας ταύ

την κοινωνίαν' τό μειδίαμά σου θά τό παρατηρήσωσιν έκεϊ, τόν 
γέλωτά σου, τά πάντα, τά πάντα , ...

— Σύμφημι, φίλε μου, καί έγώ τό αυτό φαντάζομαι, άλλά 
τίτά θέλεις, έκεϊ έγεννήθημεν.

— Ναί, έκεϊ άνετράφημεν, άλλ' άγαπώ τήν ώραίαν ταύτην 
γήν, τήν κόρην τών καλλονών, πλείω εκείνου τοϋ βορβόρου *αι  
τής έλεεινής τύρβης , μακράν άπό τούς κατοίκους'άπόφευγε την 

• κολλητικήν καί βδελυράν βδέλλαν, τόν βόθρον τών μοχθηριών-
Καί ταΰτα λέγοντες οί δύο νέοι, έκάθησαν άνεπαισθήτως καί 

πάλιν, σκεπτόμενοι, ρεμβάζοντας καί οίκτείροντες τήν ματαιότητα 
τοΰ ανθρωπίνου βίου.

Ήμισεία σχεδόν είχε παρέλθη ώρα, οτε ό Κλέων, σύρας εκ 
του θυλακίου επιστολήν έντός φακέλλου καί μΰρα αποπνέουσαν"
— Ά ! ιδού, τφ λέγει, άνάγνωσον, δώτι άπό σε δέν κρύπτω 
ούδέν, σύ είσαι ό μόνος μου αληθής και πιστός φίλος.

Ό φίλος του ούδέν άπήντησεν εις ταΰτα,αλλά λαβών, αμέσως 
ήνοιξε τήν έπιστολήν καί άνάψας πυρεϊον, άνέγνωσεν.·

’Αγαπητέ μοιό άδελφό ςμουέφθασ εν. Αύ
ριο ν, θ’άναχωρήσω μεν δ ι ά Β. · . Μοί είπεν 
ότι πρόκειται νά μέ ύπανδρεύσουν. ,

Δέν δύναμαι νά σοί γράψω τόν τρόμον 
καί τήν εκπλη,ξίν μου. Φευ! θά κατα- 
στραφώσι τόσαι ελπίδες, τόσος ε ρ ώ ς, τ ό- 
σ ο ι π ό θ ο ι : ό πόσον είμαι δυστυχής’ήψυ- 
χή μου είναι περίλυπος. Πρέπει να σέ 
ΐδωτό ύστατο ν έ λ θ έ ά π ό ψ ε, ο τ α ν τό ώ ρ ο- 
λόγιον τήςπόλεωςσημαίνη τήν δ ω δ ε
κ ά τ η ν’ π λ η α ί α σ.ε διά τής λέμβο υ σ ο υ, 
ψάλλω ν τό αγαπητόν σ ο υ α σ μ α, ε λ θ έ 
διότι ύποφέρω κ α ί σ έ άγαπώ,

Ή Εύανθία σου
Μετ' ολίγον δέ έγερθέντες «βάδισαν πρός τήν πόλιν.

"Ας άφήσωμεν τούς δύο νέους βαδίζοντας οΰτω καί έλθω- 
μεν έντός δωματίου απλούστατα ηύπρεπισμένου καί ένέχοντος 
τόν ιδιαίτερον έκεϊνον χαρακτήρα τής παρθένου, ένθα εύρίσκεται 
νεάνις περικαλλής, μετά ρέμβης θεωμένη τήν θάλασσαν διά τού 
παραθύρου της, καί προσδοκώσα μετ’ ανησυχίας τι. Έχει άνά- 
στημα μέτρων*  ή κόμη της είναι πλουσία και μέλαινα, πίπτου- 
σα άπό τών ωραίων αύτής ώμων*  τό δέ βλέμμα τις έχει έκεϊνο 
τό ιδίωμα, τό όποϊον βλέπει τις σπανιώτατα εις κόρην, ώστε νά 
προκαλη συμπάθειαν, καί άνεξήγητον συγκίνησιν. Ή ρις αύτής 
κανονικωτάτη, τά χείλη ερυθρά ώς φύλλα ρόδου, μυροβόλα, 
ό λαιμός της πάλλευκΟς, εξαίσιος, καί τέλος τό παν έν αύτη α
ποπνέει τήν χάριν, γλυκύτητα, συμπάθειαν καί ηδονήν.

Ό πατήρ αύτής ναυτικός, πολλάκις μέ τό μίγα αύτου 
πλοϊονεπλεε εις τάς μεγαλειτέρας χώρας τής Μεσογείου, τάς 
πλουσιωτάτας πόλεις. Μεγάλη λύπη έπεκράτει έν τφ οικφ 
της όπόταν ό πατήρ καί οί αδελφοί της άνεχώρουν είς ταίείδιον. 
Ή μήτηρ της αύτή, καί ή μικροτέρα αδελφή της έμενον μό

να'·, προσευχόμενοι καθ’ έκάστην υπέρ τών απάντων φιλτάτων, 
κλαίουσαι,. τρέχουσαι εις τήν ταραχήν τής θαλάσσης, εις τήν 
θέαν τοΰ ανεγειρομένου κύματος. Όπόσα όμως φιλήματα, όποιοι 
τρυφεροί εναγκαλισμοί όταν έπέστρεφον πάλιν !

Πόση χαρά ! όπόση κίνησις γλυκεία!
Ή Ευανθία ανέβαινε τότε έπί τού πλοίου, καί τήν νύκτα όπό

ταν ή έσπέρα ητο γλυκεία, ,έπανήρχετο είς τήν λέμβον καί μετά 
της μικρας αδελφής της κωπηλατοΰσαι. διηυθόνοντο είς τό ά
κρου τοΰ λιμένος, ρεμδάζουσαι καί ονειροπολούσα!, πλάττουσαι 
όνειρα, πόθους καί ελπίδας.

Κατά τινα ώραίαν καί άσέληνον νύκτα, ένφ οΰτω ίπλεον έπί 
τής θαλάσσης, συνεκρούσθη αίφνης ή λέμβος αύτών μετά τίνος 
άλλης μικράς καί ώραίας, ής δ κωπηλάτης έχων αλλαχού τήν 
προσοχήν έστραμμένην, είχεν άφήσει τάς κώπας, καί ή λέμβος 
του διετέλει εις τήν διάκρισιν τοΰ ρεύματος τής θαλάσσης.

Αί νεάνιδες έξέβαλον κραυγήν τρόμου’ ό δέ άφηρημένος 
εκείνος κωπηλάτης ταραχθείς έκ τοΰ κτύπου καί παρατηρήσας 
τάς δύο νεάνιδας ώχρας έκ τοΐ .τρόμου’

— Συγγνώμης Δεσποινίδες, ανέκραξε συγκεκινημένος εκ τής 
θέας τών δύο εκείνων αγγελικών ινδαλμάτων, μήπως σας έφό- 
βησα ; και τό βλέμμα -του, συνήντησε τό γλυκύ,τό ερωτικόν τής 
μεγαλειτέρας ομμα.

—Ναί, Κύριε, έφοβήθημεν. άλλά δέν έπάθομεν τίποτε’μήπως 
διά τής άπροσεξίας μας, έπροξενήσαμεν είς ύμας κακόν ;

— Άπροσεξίας σας ; μή λέγετε τοΰτο, δεσποινίδες, άπενα- 
τίας έγώ πταίω, δέν ίπρόσεχον, έρέμβαζον, έθρήνουν τήν έρη- 
μίαν μου καί έπήλθεν ή σύγκρουσις εγγύς τής παραλίας.

*0 νέος ρίψας γλυκύτατου καί περιπαθές βλέμμα καί χαι- 
ρετήσας αύτάς, άπήλθεν. Ή δε μεγαλειτέρα νεανις έξηκολού- 
θει ακόμη να βλέπη τήν φεύγουσαν λέμβον, καί όπόταν έγένε
το. άφαντος, στεναγμός τις άνήλθε έκ τοΰ βάθους τής καρδίας 
της, στεναγμός λύπης, άγάπης καί συμπάθειας πρός τόν νέον.

— Ό νέος έκεϊνος ητο ό Κλέων καί ή νεανις ή Εύανθία. 
’Έκτ'οτε πολλάκις συνηντήθησαν, καί εσπέραν τινα, καθ’ήν 
εύρέθησαν μόνοι, συνδιελέχθησαν, τά χείλη των συνηντήθησαν, 
καί αί καρδίαι αύτών ήνώθησαν περιπαθώς.

Τό ώρολόγιον τής πόλεως έκτυπα βραδέως τό μεσονύκτιον. 
Τά πάντα διετέλουν ήσύχως, άκρα γαλήνη έπεκράτει παντα- 
χόσε, καί μακρόθεν έν τή θαλάσση ήκούετο μόνον ό ήχος γλυ
κείας κιθαρας, συνοδευόμενος ύπό φωνής περιπαθεστάτης.

Ταύτοχρόντως νεανις περιμένουσα .εί'ς τι παράθυρον, άνε- 
σκίρτησε είς τήν.φωνήν εκείνην, «θεώρησε κύκλφ μήπως είναι 
τις καί καταβάσα τήν κλίμακα, εύρέθη πρό τής παραλίου θύρας’ 
συγχρόνως δέ ή λέμβος προσήγγιζεν είς τήν ξηράν, καί ό 
Κλέων πηδήσας εκτός εύρέθη είς τάς άγκάλας τής Εύανθίας.

— Ά’. τέλος, σε βλέπω λοιπόν, ένόμισα, τήειπεν,οτι δέν θά 
σέ Ιβλεπον πλέον, δεν θά έδρεπον τό φίλημά σου, τόν γλυκύ- 
τατον τούτον δι’ έμέ καρπόν.

— Καί τί όφελεϊ τούτο, Κλέων μου ; έάν μέ βλέπης σήμε
ρον, αύρων όμως θά μέ χάσης, θά μέ φέρωσιν αλλαχού, θβ μέ 
λησμονήσης, δέν θά μοι λέγης, σέ άγαπώ!

— "Οχι, ουδέποτε θά παυσω τοΰ να σέ αγαπώ, είναι δυνα
τόν νά ξεχάσω τόν εαυτόν μου ; δέν θά φύγης’ που θά σέ έγ- 
καταλείψω; έγώ είμαι έρημος, ούδείς μ’άγαπα έκτος σου’ λοι
πόν θά μέ εγκατάλειψης, σύ ή θεία μου έλπίς, τό φώς μου I

— Θεέ μου ! τί νά κάμω λοιπόν ;
— Μέ άγαπας ; .
— Άν σέ άγαπώ ! . ...
— Λοιπόν, άκουσον, άφθΰ μέ αγαπάς, δέν πρέπει νά μέ 

άφήσης, πρέπει νά έλθης μετ’ έμοΰ νά φύγωμεν μακράν, σοί : 
ήτσίμασα πλοϊον νά φύγωμεν. Είναι καιρός νά μοί άποδείξης,οτι 
έμέ μόνον άγαπας.

— Άλλά,Θεέ μου! οί γονείς μου; πώς νάτούς έγκαταλείψω;
— Τί φοβείσαι, στιγμιαίου χωρισμόν; ό ιδικός μας ό αιώνιος

• δ ζωντανός χωρισμός δέν σέ φοβίζει, δέν σέ απειλεί;
— Ναί, φοβούμαι, άλλά πάλιν, θεέ μου, νά άφήσω τούς γο

νείς μου’
— Άλλά τί νά κάμωμεν λοιπόν ; δέν μέ άγαπας, τί άνόη- 

τος ποΰ ημην να πιστεύσω....
— Κλέων,· μή μέ στενοχωρεϊς, μή μέ κάμνεις νά υποφέρω 

περισσότερον ; Έάν δέν σέ ήγάπων, έάν δέν έτρεμαν δι’ έσέ, 
θά σέ εκάλαυν ενταύθα αύτήν τήν ώραν; σέ άγαπώ, σέ λατρεύω 
θά σέ άγαπώ πάντοτε και ό,τι καί αν συμβή. Τί θέλεις λοιπόν 
νά ειπω ; τί θέλεις νά κράξω ;

— Θέλω νά έλθης μετ’ έμοΰ, διότι άνευ τούτου σέ χάνω, α
ποθνήσκω καί καταστρέφονται αί έλπίδες έκεϊναι τών ονείρων 
μας, Εύανθία 1....

— Έχεις δίκαιον, ε^ιθύρισεν έκείνη, κλαίουσα, λοιπόν σοί 
παραδίδωμι ενώπιον τών αστέρων αύτών, καί σέ άκολουθώ παν
τού, δπου θέλεις... άγωμεν λοιπόν, σέ άκολουθώ.

— Είσαι άγγελος, είσαι ό. σωτήρ μου, πηγαίνομεν.
— Καί συ ο μόνος μου πόθος, ή μόνη μου έλπίς.
Καί ή νεανις έρρίφθη κλαίουσα εις τήν αγκάλην τοΰ αλλο- 

φρονοΰντος έκ τής ευτυχίας Κλέωνος.
Ταύτοχρόνως κατά τήν στιγμήν έκείνην τής άρρητου καί ά

φατου ηδονής, ένφ αί ψυχαί τών δύο άγαπωμένων Ιπλεον είς 
τόν ωκεανόν τής .ηδονής, ήκούσθη διπλούς κρότος πυροβόλου, 
καί τρίπλαϊ κραυγαί πόνου άνταπεκρίθησαν.

Ό αδελφός τής νέας καραδοκών έπυροβόλησέν, ό δέ δυσ
τυχής φίλος τοΰ Κλέωνος, μετά τήν κραυγήν τοΰ τρόμου ήνέξ- 

-έπεμψε- ά^α τφ κρότφ, ετρεξεν έκεϊ, άλλ’ ητο πλέον αργά, οί 
; δύρ νέοι ήσαν νεκροί,., άδιαρρήκτως ένηγκαλισμένοι.

Τάλαινιι ψυχαί.! επέτάξατε'όμοΰ, άδϊλφωμέναι, έρωτευμέναι, 
. είς τον άλλον κόσμον, ίνα έκεϊ άγαπάσθε, άνευ προλήψεων, ανέυ 
. κωλύματος καί άνευ οδύνης. ■ , ·

“Ηδη δέ καθ’ έκάστην εσπέραν,ένφ τα παντα σιγώσι καί μό
νη η αύρα δονεϊ έλαφρώς τής κυπαρίσσου τα φύλλα, σίγαλώς 
σκιά τις άνθρώπου νεκρού μάλλον ή ζώντος βεβαρυμένην εχον- 
τος τήν συνείδησιν, τρέμων προβαίνει πρό τοΰ αθώου τάφου τών 
ψυχών έκείνων καί έν κατανύξει έναποτίθησι χλοερά άνθη. Εί
ναι ό ατυχής άδελφός, όστις έκ τής τύψεως τοΰ συνειδότος κα
τέστη παράφρων καί καθ’ εσπέραν έρχεται, ίνα ράνή τόν τάφον 
τής άδελφής τ<>υ καί ανακούφιση τό άλγος του καί τό παραπο- 
νον εκείνης.

Μιχάλης.

Ο ΓΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ
*0 σεβαστός συμπολίτης ήμών καί κορυφαίος των 

’Αθηναίων πολιτευτων, τό ιερόν τής ήρωϊκής εποχής τής 
νέας ’Ελλάδος λείψανον, ό γέρων Καλλιψρο- 
νάς, έτέλεσε τήν παρελθοΟσαν έδδομάδα τήν έπέτειον 
τής συμπληρώοεως του ένενηκοοτοΰ έτους τής ήλικίας 
αύτοΰ.

Περιατοιχούμενος ό θαλεροί έτι εύτυχώς γέρων ύπό 
πολυτίμου καί οεβαοτής συζύγου, δύο διαπρεπουσΰν έν 
τή αθηναϊκή κοινωνία θυγατέρων καί τριών υιών άξίων 
τοΰ ονόματος δπερ ψέρουσι αγαπητών καί μεγάλου μέλ
λοντος ύπιοχνουμένων καί πολυψιλήτου μικρού Ιγγάνου 
έύρτααε μίαν τών έπιαημοτέρων οικογενειακών εορτών 
των τής γεννήοεΰς του ένενηκοότήν ταύτην ψοράν.

Τής εορτής ταύτης έάν έκ.τών προτέρων έγιγνώοκετο 
θά μετεΐχεν ολόκληρος ή πόλις τιμώσα έν τώ προσώπω 
τού σεβαστού πρεσβύτου-, τόν αγωνιστήν τής Άκροπό- 
λεως, τόν Δήμαρχον τών ’Αθηνών, τόν εύθαροή καί φι
λελεύθερον βουλευτήν, τόν ακέραιον ύπουργόν ή εγνω
σμένη μετριοφροσύνη τοΰ άνδρός καί τών. δημοφιλών 
υιών του παρεκύλυοε πάσαν δημοσίαν έκδήλωσιν. Συγ- 
χαίρομέν ούχ ήττον καί ημείς τόν σεβαστόν γέροντα, 
τόν μεστόν θάρρους και αύταπαρνήσεως στρατιωτικόν 
κάί πολιτικόν αγωνιστήν καί ,ευχόμεθα νά ζήση έτι πολ
λά κάί εύδάίμονα έτη εορτάζών έν κοινώ πλέον μετά τής 
πάλεύς μας τήν εκατονταετηρίδα του.
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ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Πεισματώδης μάχη μηρμύκων.

Τό παρελθόν θέρος ένδιατρίβων <ν τινι έξοχή καί προβπα- 
θών νά έγκύψω είς τάς πολύπλοκους θεωρίας τής Θέμιδος, 
έγχατέλειπον συνεχώς τούς Ογκώδεις τόμους τοΰ ‘Ρωμαϊκού 
δικαίου, ους πρό πέντε τό πολύ λεπτών είχον άνοιξα καί 
μιταβα'ινων ιΐς τόν όπισθεν τής οικίας μου μικρόν κήπον, 
ίκαθήμην κάτωθεν σκάρου δένδρου, άχροώμινος τών ήδυ- 
λάλων πτηνών καί ακολουθών μιτ’ ενδιαφέροντος τούς α
γωνιώδεις κόπους φιλόπονων μηρμύκων, πρός μεταφοράν 
τροφίμων ίξ άπωτάτων μερών εις τήν κάτωθίν τοΰ δένδρου 
φωλιά·*  των, θ«ώμάζων την πρόνοιαν τών |ΐ.ικροσκοπικών 
τούτων όντων, καθ’ ήν ώραν ό τρελλός καί οκνηρός τέττιξ 
κεκρυμμένος έντός τοΰ φυλλώματος τοΰ δένδρου έξιλαρυγ- 
γίζετο μέ τό μονότονου άσμά του. ;

Είς άπόστασιν όμως δέκα βημάτων περίπου τής φωλιάς 
ταύτης ύπήργι χαί ίτέρα πρός <2ς μυριάδες κάτοικοι έξ άμφο- 
τέρων τών μικρών τούτων ύπογέίων τρωγλών ίβάδιζον κι- 
χωρισμένως καί , σχεδόν πάραλλήλως,. μεΤαχομίζοντες διά
φορα είδη τροφίμων, άτινα έν μεγίσΤη τάξει χαί κανονίκό- 
τητι συνέλλεγόχ είς τά πέριξ. -Καί έπί πφλλάςμέγ. ήμέρας 
τά πράγματα ίβαινόν όμαλώς*  ίσπέραν όμως τινά, καθ' ήν 
οί μήρμυκες τής πρώτης φωλεάς είχον διαχόψα τήν μετα- 
κόμισιν τών τροφίμων,' ίναβχολούμενοι είς άλλην έργασίαν, 
είς τήν έξαγωγήν · έχ τής φωλιάς των περιττωμάτων χαί 
άχρηστων τροφών, ■ οί μήρμυκες τής δευτέρας λαβόντες κά
θετον διεύθυνβιν. πρός τήν τών πρώτων, έξεστράτευσαν πρός 
τό αντίθετον αύτών μέρος. '

Ή απότομος · άΰτη.μεταβολή τοϋ δρόμου αύτών χαι ή 
διακοπή τής πορείας τών άλλων προσείλχυσε τήν περιερ
γειών μου· ένφ δέένησχολούμην ν' άνεύρω τό αίτιον τούτου, 
παρετήρησα τέσσαρα; μήρμυχας έκ τής ύπό το δένδρον φω
λεάς, νά διευθύγωνται προς το μέρος, ίνθα. ίτίμνιτο ή οδό; 
αυτών. Άφιπ* ’όδ*τάι  ίκεΐ καί άψιμαχία συνάπτεται τότε 
μεταξύ αυτών Χαί τής πολυαρίθμου στρατιάς τών άλλων. 
Αποτέλεσμα ταύτης ύπήρξεν ή σύλληψις τοϋ ένός έξ αύτών 
καί ή προσπάθεια προς μεταφοράν αύτοΰ είς τήν φωλιάν 
τών δευτέρων. Ένφ δέ οί δύο έτεροι έκ τών τριών ή,γωνί- 
ζοντο πρός διάσωσιν τοϋ αιχμαλώτου, ό τρίτος έγκαταλεί- 
ψας τό πιδίον τής μάχης, διευθύνεται γοργώς πρός τήν φω
λιάν του: Τό ένδιαφέρον μου ηϋξανι πλέον, έγκατέλιπον τόν 
αιχμάλωτον είς τήν τύχην του χαί ήκολούθησα τόν μικρόν 
οπλίτην σπεύδοντα ολοταχώς. Άφίκετο είς τήν ύπό τό 
δένδρον φωλεών, χωρίς ούτε στιγμήν νά διακόψρ τήν πορείαν 
του χαί ίσπευσμένως είσήλθεν. Άνέμενον έναγωνίως έπί δευ
τερόλεπτά τινα, ότε πρός μεγίστην ίκπληξίν μου βλέπω μυ
ριάδας μήρμύχων έχ τή; φωλιάς ταύτης ίξερχομένων καί 
κατά φάλαγγας οργανωμένων νά διίυθύνωνται πρός τό μέ
ρος τής συμπλοκής. Τό Ενδιαφέρον μου χορυφουται πλέον 
χαί ακολουθώ τήν ύπεράριθμον ταύτην στρατιάν μετά με
γίστης περιεργείας, ώς χρονογράφος· Μετ' ού πολύ ή πρω
τοπορία άφίκετο χαΐ μάχη πεισματώδης συνάπτεται με
ταξύ αύτής χαί τών ετέρων μηρμύκων. Οί άχολουθοΰντες 
τήν πρωτοπορείαν τότι διά .χυχλωτςκής χινήσιως πιριζάλλουοι 
όσους ήδυνήθησαν ίχτών ίχθρών χαί μετά λύσσης έπιπεσό*-  
τες κατ’ αύτών τούς διεμέλισαν πάντας.

Έν τούτο» ομω; τψ μεταξύ, άπειράριθμαε στρατιαί· έξιλ· 
θοϋσαί καί έχ τής δευτέρας φωλεάς διευθύνονται πρός τό πί· 
δίον της μάχης. Άφίκνουνται είς αύτό, αναμιγνύονται μετά 
τών έχθρών και ή μάχη γενικεύεται. Ούδιίς μήρμυξ, όσον 
μιχρός και άν είναι, δειλι$ νά συνάψφ μάχην πρός τόν αν
τίπαλόν του. Μόλις συνάντηση ίχθρόν καί άν ούτος είναι 
τριπλάσιός κανά τό μέγεθος, ίπιτίθιται κατ’ αύτοΰ μετ’'α
παράμιλλου γενναιότητος, αδιαφορώ» έάν έντΟ; ολίγου μέλλει 
νά διαμιλεσθή, ίάν όφιίλη νά πέσφ άπνους. Αποθνήσκει ' 

γενναίως, μαχόμενος ήρωϊκώς πρός ύ.περάσπισιν τής ιστία; 
του, πρός άμυναν τών χινδυνίυόντων δικαιωμάτων του.

’Εκείνο όμως, όπερ . χπίσπασε- μιγάλως. τήν .περιεργειών 
μου είναι τό έξης. Ένφ ύπήρχον μυριάδες μηρμύκων έξ ίκα- 
τέρων τών φωλεών άναμεμιγμένοι, μόλις άντιμετωπίζοντο 
δύο έξ αύτών, ίσταντο στιγμάς τινας χαί άν μεν έτύγχανον 
τής αυτής φωλιά; άπεχωρίζοντο, έάν δε τουναντίον, συν· 
επλέκοντο μανιωδώ;. Τίς οίδε άν μή κατά τήν άναχώρησιν 
τών στρατευμάτων έκ τών φωλιών, οί αρχηγοί αύτών δεν ί- 

. δωκαν αύτοΐς συνθήματα πρός άναγνώρισίν I 'Επίσης έάν 
τέσσαρίς ή πέντε μήρμυκες τής αύτής φωλιά; χατέτρωγον 
ένα τής αντιθέτου χαι προσήρχετο είς ακόμη, ή καί πλείο— 
νες έκ τής πρώτης, προσεπάθουν νά εύρωσι θέσιν, όπως 
δήξωσι Χαί αυτοί τόν αντίπαλον.

Ό ήλιος έδυσε πλέον καί τό σκότος βαθμηδόν κατέστη 
έπαισθητόν. Έβασάνισα έπί πολύ τόν νοϋν μου νά ιυρω 
μέσον τι, όπως διαχωρίσω τά διάμαχόμενα μέρη, άλλ*  είς 
μάτην. Έπειτα δε μετέβαλλον γνώμην, σχεφθείς ότι δια
κόπτων τήν πάλην των, ήθελον ίσως αδικήσει τήν μίαν τών 
μερίδων, ών οί διαιτηταί μή συμφωνήσαντε’ς, είχον όρίση. 
ώς μέσον πρός λύσιν τή; διαφοράς, των, τον πόλεμον. 
Οΰτω δε έγκατέλιπον τόν κήπον, βυθισμένος είς μελαγχο
λικά; σκέψεις. Τήν έπομένην, έγερθείς λίαν πρωί μετέβην.«σ- 
πευσμένως είς τόν κήπον. Άλλ’ όποιον θέαμα I τό πιδίον 
τής μάχης ήτο χεκαλυμμένον άπό συμπλέγματα πτωμάτων. 
Σώματα παραμεμορφωμένα, άνευ κεφαλών κεφαλαί άνευ 
σωμάτων καί πληθώρα πληγωμένων ήμιζώντων ετι κάί πνε- 
όντων τά λοίσθια διήγειρε τήν φρίκην. Ένφ 5έ έξ άμφοτέ- 
ρων τών φωλεών υπήρχε .πληθύς μυρμήκων είς τό μέρος έ- 
χεΐνο, έν τούτοις, μετ’ απορίας παρετήρησα, ότι δεν έμά- 
χοντο πλέον, άλλά χατεγίνοντο είς τήν περισυλλογήν τών 
τραυματιών καί είς τήν μεταφοράν τών νεκρών εις τάς οι
κείας των φωλεάς. Είχον φαίνιται συνομολογήσει ειρήνην !

Μετά το γεΰμα τής αύτής ημέρας, καθώς καί τάς επό
μενα; έπανέλαβον τάς Εργασίας αυτών, μεταβαίνοντες πρός 
μετακόμισιν τροφών, άλλ’ έκάτεροι είς τόν δρόμον των . 
καί έντός τών όριων των πλέον. Ό πόλεμος είχε λύσει τήν 
διαφοράν των, Λ- ' '...... ’ '
θρώπων.

ώς λύει αυτήν συνήθως χαί μεταξύ τών άν-

Λ. ΙΙ«.ππχ.$<>τιο·»λος.

ΔΙΑ ΤΟΪΣ ΚΪΝΗΓΟΪΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΑΟΓΟϊΣ 
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΙΣΣΩΝ 

(ΚΤΑΓΓΩΝ, ΚΛΤΓΑ).

θέλετε νά μάθητε τόν τρόπον τής προσιλεύσεως τών κισ
σών πλησίον σας καί της συλλήψεως ή καταστροφής αύτών 
άνευ πολλής δαπάνης, κόπου, πυρίτιδος καί σφαιριδίων ;

'Ιδού. Όπόταν έν ώρφ θήρας βεβαίως άκούσητε τάς κίσ— 
σας μετά ζωηρότητος κραζούσας άνωθι της χεφαλής σας, 
ίπταμένα; τήδε κακεΐσι ύψηλά καί αναζητούσα; κατάλληλον 
άσυλον, σπεύσατε νά τοποθετηθήτε πλησίον τών δένδρων, 
άτινα κατά προτίμησιν αύται συχνάζουσι χαί μετά τής με— 
γαλειτέρας άταράξίας καί ψυχραιμίας μιμηθιΐτι τήν χο- 
λοιόν (*)  διά τοΰ στόματος ή συρίκτρας, ήν εύχόλως δύνα
σθε νά προμηθευθήτι παρά τοΐ; μεταπράταις τών κυνηγέ-· 
τικών ειδών.

Μιτά τήν πρώτην δοκιμήν, όσον απ«ρος καί &ν ή·. 
ναι αύτη, γενική συναυλία θορηβώδους γλωσσαλγίας (χακ- 
καρίσματος) θά ίπαχολουθήση έχ μέρους τών πτηνών, χαί 
αμέσως θά περιχυχλωθήτε άπό τών πολυλάλλων τούτων, οί·» 
τινε; πανταχόθεν συρρέοντες, θά ίλθωσι νά πετώσιν άνωθι 
τή; κεφαλή; σας, και νά φωνάζωσι παραδόξως καί χωμεχώς,

(*)  Καλοιακούδα. πτηνόν τάξει»; στρουθιών χωνορράμφων, γέ
νους κοραχιχοΰ. 

άπιλπιστικώς καί δή θρηνωδώ;· και άλλαι μεν θά κάθηνταε 
ίπί τών άκρων τών κλάδων τών δένδρων, ώς καταληφθεϊσαε 
ύπό ίπιληψίας, άλλαι θά ύψώσι το ράμφο; πρός τά άνω 
χαί άλλαι θά ΐπτανται Ιστάμιναι ίν τ$ άίρι, ώς μικρά ά- 
γαλμάτια. Όσαι δ*  εΰρίσχονται είς τά πιρίχωρα δάση, θά 
τρέξωσι μετ’ αγωνίας καί αύταε. πλησίον σας, μόλις άκού- 
σωσι τον άχαρε τούτον θόρυβον.

Τότι πυροβολήσατε χατ’ αύτών, ιδίως όπου εύρίσκονται 
συνηγμέναι πλέον τών δύο, αλλά μή παύσητε μιμούμενοι 
τήν φωνήν τοϋ κολοιοϋ, καί μή σπεύδετε· νά τ.ερισυλλέξητε 
τού; νεκρούς καί τραυματίας, διότι ή στιγμή είναι πολύτιμο; 
και δέν πρέπει νά τήν χάσητν οί δε πυροβολισμοί ουδόλως 
φαίνεται φοβίζουσι τά πτηνά ταΰτα, καί μόνος ό άνυπόμων 
γέλως σας καί ό κόρο; θά δώσωσι πέρας είς τήν έκ προμελέ
της άναίρεσιν τών αθώων αύτών πλασμάτων διά τής κατα- 
παύσεως τής άπομιμητικής φωνής σας καί τής φυγής ίκεΐ- 
θεν τών ύπολοιπομένων κισσών.

Οί πτηνοθήραι, ιδίως οί Εμπορευόμενοι τά πτηνά ταΰτα 
•διά τόν στολισμόν τών γυναικείων πίλων, μεταχειρίζονται 
πολύ τό είδος τοΰτο τής Θήρας χαί βλέπετε αυτούς τόσον 
■έπιτυχώς καί ταχέως καταγινομένου;' είς τό έργον αύτό,ώστε 
έν διαστήματι μια; ώρας, έπιστρέφουσι πιπληρωμένον τόν 
•σάκκον των εχοντες μεθ’ ωραίων κυανοΰ καί χρυσίζοντος· 
χρώματος πτηνών, άν αί θαυμάσια; τών κισσών πτέρυγες 
•σχήματίζουσι κομψότατα άνιμιστήρια, κτλ.

Κυνηγός

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Μίϊν τά ξεπλέκεις τά μαλλιά <λου
Τά ξανθά τά μεταξένια,
Καϊ πέψτοννε στά μάγουλά σον
Στα δροσάτα ζαχαρένια·
ΜΛν τά ξβπλέκης μαυρομμάτα, 
Γ^ατΙ μοΰ μάρανες τά νειάτα.
ΜΑ μέ κυττα,ζ μέ τίι ματιά σον 
Πού λάμπει σά χρυσή αύ’,'λ Γιατί τά μάτια τά δικά 0ον 
Μ’ άνοίξανε βαθειά πληγή.
Μή μέ κυττάζης μανρομμάτα
Γιατί μου μάρανες τά νειάτα.
Μή δείχνμς πειά τάν άπονίά σου 
Σ’ ένα νιό ποϋ σ’ άγαπάει
Δός μου μικρή μου τήν καρδιά σου.
Ή καρδιά μου τήν ζήτάευ
Έλα μικρή μου μανρομμάτα
Για-d μοϋ μάρανες τά νειάτα.

λίεσολόγγιον,
Χτ. Μπράνιας.

ΤΟ ΚΡΑΣΙ
Πίνε μάϋρο, ρετσινάτο ποϋ δροσίζει τήν καρδιά, 
Καί τόν έρωτα λησμάνει και μή θέλεις ϋπανδρειά. 
Σ’ τήν ταβέρνα πάντα βούτα κα\ κολϋμβα σ’ τό |κρασί.
Ποϋ μ ’ αυτό ξεχνάς τής πίκραις καί περνάς ζωή 

(χρυσή.
Σ’τό κρασό βουτά κ*  Λ Μοϋσα, τό τραγοϋδι κ’ ή [ζωή,
Τό χραιΑ θά τό λατρεύω ώς τήν ϋστερη πνοή I 

ΓΡϊιϊ,’ης· -

ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ
Μή φοβοϋ τόν θόρυβον.—Κύων ΰλακτών δέν δάκνει.

Μή κρίνε τούς άνθρώπους έκ τής πιριβολής.— Ή μέλισσα 
ίχει όλιγώτερον χάλλος τής χρυσαλλίδος

Δυσπίστει προς τον πολυτιλώς ένδεδυμένον γείτονά σου. 
φέρων τό .λαμπρότερου φόρεμα όφις ιιναι έπικινδυ- 

νωδέστατος.

Όν αθώος, άπόφιυγι τήν απολογίαν..—Ό ένοχος ζητεί 
άθώωσιν διά τής απολογίας.

Μηδένα πρό τοϋ τέλους μακάριζε.—Ό πλούσιος πολλά- 
κις άπόλλυσιν ό,τι καλόν έχ«.

Ό οικοδομών οίκον ποιεί ίαυτόν έχθρόν του βαλαντίου 
του. — Ή οικοδομή είνε ή βδέλλα τοΰ οικοδεσπότου.

Μή έχτελιΐς τήν διαθήκην σου πρίν ή άποθάνγς.—Γέρων 
καί. πένης είναι τό ίκρον άωτον τής δυστυχίας.

Έρωτήσαΐε άσθενή ίάν έπιθυμή τήν ύγίειαν -τ- Έρωτή- 
σατε τόν θάνατον, έάν θέλη τήν ζωήν.

Έπισκέφθητι τήν πόλιν καί διάμενον έν τή έξοχή. — Ό 
αήρ είναι φίλος τής έλιυθερίας καί έχθρός τής φυλακής.

Έγείρου πρωί, κοιμοΰ ίνωρίς. — Ό ήλιος ανατέλλει τό 
λυκαυγές καί δύει τό λυκόφως.

Ί»οθφ.

βΦΕΛΙΜΟΙ_ΓΝΩΣΕΙΣ
ΒΛΑΒΕΡΑ. ΦΥΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΗΠΟΙΕ

Ata τήν ταχεΐαν καί ασφαλή ίξαφάνισιν τών ίν τοϊς κή- 
ποις άναφυομένων παρά τοϊς άνθέσι βλαβερών ξένων φυτών 
μεταχιιριβθήτι τό ακόλουθον αντιφάρμακου.

θέσατε ήμισείαν όκαν πετρελαίου έντός δέκα οκάδων ΰ- 
δατος καί ποτίσατε αύτά έν πλήρει ήλίςρ. Πράττετε δέ αυτό 
άπό καφοϋ είς καιρόν καί δέν θά αναφανούν πλέον.

ΚΟΠΡΟΕ ΤΩΝ POAEQN

Ή μέταξά είναι έξαίρετος κόπρος τών τριανταφυλλεών. 
θέσατε τοιαύτην |ν τ»ι κεκλιισμένφ σακκιδίφ, το όποιον 
μουσχιύετι ίν τινι κάδερ πεπληρωμένφ ΰδατος’ ιίτα ποτί
σατε διά τοϋ ΰδατος τούτου τά φυτά σας και θά άπολαύ· 
σητε ώραίαν βλάστησιν,ήτις άναζωπυροΐ τά ρόδα καί δίδω· 
σιν αύτοΐς λαμπρότητα καί χρώμα ώραϊον.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΥΘΡΑΪ ΜΕΛΑΝΗΣ

Λάβιτε 125 γραμ. ξύλου τής Βρασιλίας, τετριμμένον, 
32 γραμ. τάρταρικόν άλας καί όμοίαν ποσότητα στυπτη— 
ρίας· Βράσατι όλα όμοΰ ίντός μιάς όκάδος ύδατος μέχρις ού 
έλαττωθή τοΰτο κατά το ήμισυ. Τότι στραγγίσατι έν φ 
είναι ίτι θερμόν, και προσθέσατε 32 γραμ. αραβικόν κόμμι 
καί όμοίαν ποσότητα λευκής σακχάριως, και θά ίχητε ού
τως ώραίαν ίρυθράν μελάνην.

Έάν έπιπροσθέσητε καί ολίγον μαγειρικόν άλας, έμποδί- 
ζιτα» ίντελώς ή άλλοίωσίς του

I φ. η.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΧΛΡΑΚΤΗΕΙεΤίΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

’Ιδού πρόχειρος έξάσκησις διά τούς αρχαρίους προσωπο- 
γράφους, οΐτινες πριν η άποκτήσωσιν ίπαρκεΐς γνώσεις της 
ιχνογραφίας, δύνανται νά σχηματίζωσι» εικόνας μετ’ Ιπι- 
τυχοδς έκφράσεως, κατά βουλησιν, φυσιογνωμίας, δι’ απλής 
μετατροπής τών χαρακτήρων τοΰ προσώπου.

θέλετε να παραστήσητε άνθρωπον τινά χαΰνον, άδεάφο- 
ρον ή έκπληζτον, μεταβάλλετε τά χαρακτηριστικά τών ό- 
φρυων καί του στόματος καί θά εχητε τό αποτέλεσμα. Ώς 
έν παραδιίγματι.

Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THE ΦΥΣΕΩΣ. .

Ε. Π. χαί Ν. Φ. ΧαΛχίία. Καί δευτέρα έπιστολή έλήρθή. Βι
βλία και άπόδειξις εστάλησαν ΰμίν προχθές. — Γ Φ. Χάίροτ. ί
Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε άπαντησιν μέ καθέχαστα. Άποδειξιν ά- 
πεστείλαμεν. — Γ. Δ. 7σμαϊ4ιβ. Σάς εγράψαμεν ταχυδρομιχώς. ί
Ένεγράψαμεν χαί φίλον. Εΰχαριστοΰμεν. — I. I. Σμύρνην. Έχει 
καλώς, αποστέλλομεν 10. Άναμένομεν έμβασμα.— Π. Γ. Μ τι Afar. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Άποδειξιν λαμβάνεεε έν παρόντι φύλλιρ.
—Π. χαί Φ. ΧαΛχίδα . Βιβλία καί αποδείξεις έστάλησαν ΰμιν ■
προχθές. Διεύθυνσις Busine ύπάρχει ακριβώς έν τή «Φύσει». Μή <
λησμονήσητε νά στείλητε χαί χαραχχηριστικά προσώπου καί χρώ- i
μα κόμης. — Ν. Π. Σίοτοδοτ. Συνδρομηταί «νεγράφησαν. ’Απο- ’
δείξεις ταχυδρομιχώς. Εΰχαριστοΰμεν. — Δ. χαί Σ. Τ. Betpuia. ·,
Αινίγματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν χαί ήμείς έπιθυμοΰμεν αυτό.
— Α. Π. "Ροινγστούχιον. Λύσεις έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν επι
τυχίαν καί συγχαιρόμεθα, άλλά αργά καί εϊχον δημοσιευθή. — Π. 
Κ. Aevxox’la·'. Επιστολή ελήφθη. Συμμορφωθησόμεθα πρός γρα
φόμενα σας. — Γ. Σ. Α. Αειραια. Αίνίγματά σας έλήφθησαν. 
Έχει καλώς. — Φ. Α. ΓΙ. Λημητσαναν. Λύσεις έστείλατε αργά. ,
Έίχετεκαιρόν 15 ήμίρας.— Σ. Δ. Π. ΒμΑοτ. Λύσεις καί αινίγ- '
ματα έλήφθησαν. Έχει καλώς, λύσεις εφθασάν αργά, — Κ. Δ. Ζ. 
ίων<τπο4ιν. Σάς ενεγράψαμεν. Ταχυδρομιχώς άπόδιιξιν. — Μ. Α
Σ. Σύρον, Αινίγματα έλήφθησαν, έχει καλώς. — Γ. Μ. Karoirar. 
Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. "Απόδειξις. έν παρόντι φύλλφ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
280 Αίνιγμα 

Σ’τάς οικοδομάς θά μ’ εΰρης 
άν μ’ άφήσης δπως ειαα< 
Τρία γράμματα άν βγάλγμ 
εις τούς κήπους μέσα κείμαι

281. Αίνιγμα 
Ποταμός τής Μικρασίας 
νήσος γίνεται—πριν φέξη— 
Άν εάν μετά θυσίας
«να μαί του μάς παρέξη.

282. Αίνιγμα 
Τά αρχικά μου /ράμματα 
«άν τις μ’ αφαιρέτη 
Κ’έν πνεύμα εις βοήθειαν 
συγχρόνως προβκβλέση. 
Άπό Άνακτος φονιά
είς ζοφώδη νύκτα μίαν 
Παραδόξως θά μέ κάμη. 
δεικτικήν αντωνυμίαν.

283. Αίνιγμα 
Έάν έν ώρφ χαύσωνος

δροσιάν έπιθυμήβγμ 
Τήν κεφαλήν μ’ άπόχοψε 
Χωρίς νά δυσθυμήσης 

281. Αίνιγμα 
Μία νήσος φημισμένη 
τώρα δούλη ή παύμένη
Αν σμικρύνη τό κεφάλι 

καί τον πόδα μεταβάλλη 
Τάς άλύσσους της θά λύση 
κ’ εΰωδία θά σκορπίση

28S. Αίνιγμα 
Μέ τήν κεφαλήν μου άλλην 
άπό νήσος—νήσος πάλιν.

286. Μαγιπύν γράμμα.
Δι’ ένός καί τοΰ αύτοΰ γράμματος 
συμπλήρωσον τάς κάτωθι λέξεις, 
λός— κλός — βος— πρός—υτος— 
κρα—χλα—σκλα— σκρα— 
σρά—συρα—κρα—πλα.—

Τατιανή Μ, Ζαδέ.

Ο πρώτος λύτης τριών αινιγμάτων θά λάβη έν δώρον.

Λύσσες τών έν τφ 33 φύλλφ αόνςγμ,άτωυ.
273. Αίνιγμα. Τύ γράμμα β.

"Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Βιργινία £ιαοπούλου έξΑθηνών, ήΔνίς 
Τατιανή Μ. Ζαδέ έκΐίειραιώς, Δυόνισος έξ ’Αθηνών, ό κ. Σ. Τρα- 
κάχης έκ Πειραιώς, δ κ. Μ. Κοκκινάχης έκ Φαρσάλων, δ χ. Κ. Ά- 
ναγνωστόπουλος έκ Μεσολογγίου, δκ. Ν . Γρηγοριάδης έκ Σιστόβου.

274. ’Ερώτησες. 'Ο ίχων την μίγαλητέραν κεφαλήν.
Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου έξ Αθηνών, Διό· 

νυσος έξ ’Αθηνών, δ κ. Κ. Άναγνωστόπουλος εκ Μεσολογγίου, 
καί δ κ. Ν. Γρηγοριάδης έχ Σιστόβου.

27β. Αεξίγριφος. Άστηρ— ’Ασήρ—Άηρ—*βρα.
Έλυσαν αυτό, ό χ. Δυόνισος, έξ ’Αθηνών, δ χ . Δ. Τρακάκης έκ 

Πειραιώς, χαι δ χ. Μ. Κοκχινάχης έχ Φαρσάλων.

27β. Λιξίγριφος. Χπίρυς —ίΐάρος.
Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου έξ ’Αθηνών, ή 

Δεσποινίς Τατιανή Μ. Ζαδέ έχ Πειραιώς, Δυόνισος έξ ’Αθηνών, δ 
χ. Δ. Τραχάκης εκ Πειραιώς, δ κ. Μ. Κοχχινάκις έκ Φαρσάλων, 
δ κ. Ν. Άναγνωστόπουλος έκ Μεσολογγίου, καί δ κ. Γρηγοριάδης 
έκ Σιστόβου.

ΣΗΜ. Πρώτος λύτης άνεδείχθη ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπού- 
λου, ήτις θα λάβη τό δώρον.

Τό τέως έν τφ θεάτρφ τών Κωμφδιών παράρτημα τών γρα
φείων τής «Φύσεως» μετβχομίσθη έν τή όδφ Βουλής άριθ.7.

Φυσιολογία — νγιεινίι — θήλαείις 
κατά (ΐετάφρ&ΰτν

Κ Κυρεαζίδου.

Τοδ χρησιμωτάτου τούτου πονήματος τήν μετάφρασιν έξε- 
πονήσατο 0 ακάματος ύφηγητής τής παθολογίας κ. Κυρία- j
ζίδου, ούτινος τήν άπόκτησιν συνιστώμ'εν.θερμώς εις πάσας ,. 1
τάς μητέρας, ιδίως ιίς τάς μελλούσας νά γίνωσι τοιαΰταε, S
ίνα μή ευρίσκωνταε εις τήν δυσάρεστου θέσιν νά θρηνώσι τά <β(
τέκνα των κατόπιν έορτης. θά παρακαλέσωμεν δέ θερμώς 
πάσας τάς μητέρας, ίνατήν έπιοϋσαν τοΰ γάμου τών θυγα
τέρων των φιλοδωρώσιν αΰταΐς έν «Νεογνόν,» όπερ τάς κα
θοδηγεί εΐς τά μέλλοντα καθήκοντα των.

Πόσαι νεαι μητέρες έλλείψει όδηγοΰ καί πείρας δέν ίθρή— 
νησαν προσφιλή όντα, καί πώς νά μή θρηνήσωσιν, άφοΰ 
τοιοΰτος πολύτιμος οδηγός δέν υπήρχε ; ή δε πείρα φυσικώς 
έλειπε αΰταΐς·; Σπεύσατε λοιπόν καί προμήθευθεΐτε τό «Νεο· 
γνον» πωλουμενον εΐς άπαντα τά βιβλιοπωλεία, αντί μόνον 
i 1(5 δραχμής-
rvv τ ν τύ rv ντ τ νσ «τνν τvyr yv r ν»r rt r ν ν

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕ1ΟΝ
Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΪ 

‘Οδός Χτχδέου, άριθ. S Άθήνοί’..
Έκτελοΰνται παντός είδους φωτογραφικής έργασίας εΐς τήν 

εντέλειαν. Τέχνη αμίμητος, φυσικωτάτη καί καλλετεχνικώς 
έπεζειργασμένη. ’Ανάπτυξές καί παρασκευή φωτογραφικών 
πλακών. Μεγάλη συλλογή φωτογραφιών αρχαιοτήτων, νέων 
κτιρίων καί ενδιαφερόντων τοπείων παλαιών τε καί-νέων, καί 
διαφόρων θέσεων καί αρχαίων λειψάνων τής Πελοπονήσου 
καί ’Ολυμπίας, ώς καί έθνικών ενδυμασιών. Λάμβάνονται 
οΐαιδήποτε προσωπικά! στάσεις καί θέσεις προσώπων καί το
πείων εΐς πάσαν ώραν καί θέσιν στιγμιαίως καί στάτικώς.

ΤεμαΙ μ,ατρςώταταε 
Φωτογραφική έντέλάϊα

Προηγούμενοι τόμοι τής φύσεως Α1. Β' . χάί Γ'. έτους άποστίλ- 
λονται τοίς αίτοΰσι αντί δρ. 8 μέν τών άτάδν διά τό Εσωτερικόν, 
καί φρ.12 διά τό ’Εξωτερικόν.Τών δέ χρνσοΜιωτ. αντί δρ.ΙΟδιά 
τό Εσωτερικόν χαι φρ. 14 διά τό ’Εξωτερικόν. Τών ταχυδρομικών - 
εξόδων εις βάρος μας.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΪδΟΤ


