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ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Έγίννήθη Χριστός, θ<ός, υιός τοΰ πλάστου τοΰ παντός 
καί παντοκράτορος έξ ανθρώπου· καί την γίννησιν αύτοϋ 
ταύτην έορτάζ« πάλιν σόμπας ί> χριστιανικός κόσμος της 
ΰφηλίου κατά την προσιχη 25ην Δίκιμ-βρίου 1

Καί ύπάρχςι γιγονός σπουδαιότερου καί σηριαντικώτερον, 
μεταφυσικώτιρον καί φιλοσοφικώτερον, θιιότερον καί [«.άλλον 
ενδιαφέρον τούτου διά τόν άνθρωπον ;

Δεν γνωρίζω άλλο.
Καί έν τούτοις μ,ετά πόσης αδιαφορίας. ίλαφρότητος, 

κουφότητός καί απερισκεψίας οιιρχόμιθα τα σπουδαιότερα 
γεγονότα τοΰ βίου μ.ας!
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Παρίβταμκι πρό τής γίννήσιω; βρίφους, οπω; παρίστκ- 
μχι πρό τοΰ θανάτου αύτοϋ, χκΐάρχούμιθα νά γ<>άσωμ«ν 
όλίγον η χαι νά χλαύσωμιν χαί μετά τούτο ^ίταβαϊνομιν 
«Ις τάς ίιασχιδαστιχωτέρας καί τερπνοτίρας τοΰ βίου μκς 
ασχολίας, χωρίς νά λα[χβάνωυ.«ν ΰπό σπουόαιοτάτην Ιπο- 
ψιν την σημασίαν της γεννήτεως καί τής βανής καί δτι θ’ 
άποθάνώμεν μίαν ημέραν, δπως άπεθχνε χαί ύ Χρίστος 
αυτός, οβτινος τήν γέννησιν μετά τόσης άπβρισκιψίας έορ- 
τάζομιν ήδη, μετά πικρίας, βχσάνους χαί μαρτύρια, χωρίς 
νά ουνχμεθκ νά μετακομίσωμίν ούίεν τών τοσούτων άποκτη- 
θεντων αγαθών ένταΰθα. 'Εθίσκμεν, ώ; φαίνεται καί έβαρύν 
θημεν, βλέποντες καί άκούοντες,δτι t Χριστός καθ’ έκάστην 
γιννάται καί αποθνήσκει χαί τοϋτο ού μόνον έντύπωσιν δεν 
μβς προξενεί πλέον, άλλά τουναντίον άπαγοήτευσιν, ίσως 
δέ καί απαρέσκειαν.

Τφ καιρφ έκιίνφ ή γέννησις καί δ θάνατος τοΰ Ίησόϋ 
έτάραξι καί άνεστάτωσε καί οικουμένην καί θνητούς καί 
τοϋτο πάντα; συνετέλεσε νά φοβίση χαί μεταστρέψη είς τήν 
τοΰ Χριστού πίστιν. Έχτοτε δμως δσω βκίνομεν πρός τόν 
χρόνον, οσφ φέρομεν τό αύτό τής έποχής έκείνης ένδυμα,το- 
σοΰτον παλαιοΰται τοΰτο καί φθείρεται καί πλησιάζομεν 
ν’ άποτενάξωμεν καί τό τελευταΐον έναπομεϊναν ράκος αυ
τού έπί τοΰ σώματός μας, δπως τελείως άποσκορακίσωμεν 
τήν ιδέαν ταύτην καί ^ίψωμεν διά παντός αύτήν ε’ις τήν 
λήθην καί τόν κάλαθον τών άχρηστων.

Αύτό δηλοι ή αδιαφορία καί απερισκεψία τής συγχρό
νου χφιβηανικήδ λεγομένης κοινωνίας,

Άποσκορακίζομεν τάς παλαιάς άρχάς.
Χρειάζεται δέ ήμΐν, δπως άναλάέωμεν τήν προτέραν 

ζωηράν αίσθησιν τής κατανοήσεω; καί τής σημασίας τής 
θεκνθρωπήσεως ή δευτερότοκος Χριστός νά έπανέλθη είς 
τήν γήν ή τό σύγχρονον πνεύμα νά εξεγερθρ τοΰ μωρού λή
θαργου του, ύπό άδοκήτου τίνος δυνάμεως, άκαταμαχήτου 
καί πειστικής, άναμοχλευόμενον.

Έφθάσαμεν δυστυχώς είς τήν προ τοΰ Χριστού εποχήν 
τής λήθης καί τοΰ μαρασμού, τής άπιστίας καί τοΰ ιουδαϊ
σμού I ήτις παρακωλύει τήν πρός τήν αλήθειαν καί τό φώς 
δδόν μας I

Τί; πλέον πιστεύει εις τήν κάθοδον ένταΰθα τοΰ θεού ; 
τις πλέον πιστεύει, δτι έπί τής γής ύψίσταται Οειότης ; 
τις πλέον πιστεύει, οτι υπάρχει θεός καί ψυχή ;

Αποδείξεις ζητοΰσι τούτων οί σύγχρονοι λογάδες, μεγι
στάνες, τιτλούχοι και κρεισσοι καί μή εχοντες ψηλαφητάς 
τοιαύτας καί τού; πιστεύοντας είς τήν μέλλουσαν ζωήν 
άπεχουσι ν’ άναγνωρίσωσιν ώς όρθοφρονοΰντας, άπαρνούμε- 
νοι τήν τοιαύτην θεωρίαν ώς χείμαιραν, όπως μή συγκατα- 
λεχθώσιν μεταξύ μωρών!

Οί έσκοτισμένοι !
Καί έν τούτοις ή νύν επιστήμη χατώρθωσε καί έξακο- 

λουθεΐ έργαζομένη ν’ άποδείζη, δτι ή χτίσις ΰπό θεοΰ έγένε
το καί ή γέννησις θείου πνεύματος ούδέν πρός τήν φύσιν 
τό έκτροπον έχει χαί ουδόλως πρός τους φυσικούς νόμους άν- 
τιστρατεύεται.

Ή ιστορία, ή γεωλογία, ή αρχαιολογία καί τά ψηλαφη
τά τοπικά τεκμήρια τοΰ σπουδαίου γεγονότος έπιμαρτυροΰσι 
τήν υπαρξιν τοΰ Χριστού.Άρα,έγεννήθη δ Χριστός χαί φυ- 
σιχώς άπίθανεν, ύποταχθείς είς τούς νόμους.'Ο βίος,αΐ περί- 
πετειαι, τά έργα καί ή διδασκαλία αύτοϋ ούδαμώς άπε- 
χρούσθησαν καί διεψεύσθησαν έπί τοσούτον χρόνον. "Οσοι δέ 

. διημφισβήτησαν τό κύρος καί τήν αυθεντίαν ή τόν φυσικόν 
συνδυασμόν τών γεγονότων εκείνων, ύπεχώρησαν πρό τής 
λογικής, κριτικής, φιλοσοφικής καί έπιστημονικής μελέτης 
καί συζητήσεως.

Άρα τό θειον άπεδείχθη έν τη περιστάσει καί ή βειότης 
έπεκράτησεν έν τοίς πράγμασι, Τί ίε ήδη μόνον άντιστρα- 
τεύεται πρός τήν άλήθειαν ; Ή άπειρία, ή άμάθεια τής 
νέας γενεάς καί ή έπίδοσις είς ύλεκάς απολαύσεις. Διότι, 

οσω τις μελετά, έρευνα καί διδάσκεται, έπί τοσβύτον πλη
σιάζει πρός αύτήν.

Ό Χριστός έγεννήθη καί τό έπικρατήσαν πνεΰμα έν τφ 
σώματι τού άνθρώπου ίκείνου, τοΰ γεννηθίντος καθ’ δλους 
τούς φυσικούς νόμους καί τοΰ λαβόντος έκ τής γης ταύτης 
φυσικότατα πάντα τά γήϊνα σωματικά προσόντα, προήλ- 
θεν άνωθεν,ώς προσέρχεται έν παντί άνθρωπίνφ σώματι παν 
τέλειον ήάτελές, ευφυές ή μωρόν πνεΰμα.

Τάς αοράτους δυνάμεις, τάς προερχομένας έξ άγώστου ε'τι 
ήμΤν πηγή; καί διέποντας καθ’ ώρισμένους νόμους τά στοι
χεία τής φύσεω; ούδείς ήδη άμφισβητεϊ. Τόν ηλεκτρισμόν, 
καί τον μαγνητισμόν, τό θερμογόνον καί όξυγόνον, τόν ά
νεμον καί τό φώς καταγινόμεθα νά έξηγήσωμεν καί άδυνα- 
τοΰμεν έτι επακριβώς νά χαθορισωμεν χαί μολαταύτα περί 
τής πνευματικής ίκπορεύσεως, τής μεγάλης ταύτης χ.αί ά- 
χατανοήτο·), άοράτου ήμΐν δυνάμεως, τολμώμεν νά εεπωαεν 
τόσα, δσα δέν έπρεπε νά λέγωμεν έτι.

Άποδεχόμεθα νΰν, δτι καί τό πνεΰμα είναι μία αόρατος 
δύναμις. Ουδόλως δμως γινώσκομεν έτι, πόθεν πηγάζει καί 
ποϊ μετά θάνατον μεταβαίνει, ώς άκριβώς δέν γινώσκομεν 
έτι πόθεν τά άπιτιλούντα τόν κόσμον στοιχεία έπήγασκν. 
Ό ’Ιησούς λοιπόν γεννηθείς, έπροικίσθη ύπό τοΰ άνωτάτου 
ό.'τος, ήτοι ύπό τής ύπερτάτης σοφίας, πνευματικής δυνά- 
μεως, θιίας δυνάμεως, καταλλήλου νά πράξη δ’,τι έπραξεν. 
Ημείς δέ ήδη όφιίλομεν έκ τών γεγονότων καί φαινομένων 
τουλάχιστον άντλοΰντις τάς άληθείας, νά μή άμφιβάλλωμεν 
περί αύτών, άφού αύτά τά πράγματα έπιμαρτυρούσιν αύ
τών, άλλά νά τα μελετώμιν και διαφωτιζόμενοι, νά ώδη- 
γώμεθα είς τήν σταδιοδρομίαν μας.

Τόν γεννηθέντα λοιπόν θεόν, δν ή θρησκευτική ήμών λα
τρεία καί ή θρησκευτική φιλοσοφία άνήγαγον είς τόν ύπα
τον βαθμόν τής τελειότητος, όφείλομεν νά άπομιμώμεθα καί 
έν ταΐς ίδέαις καί έν ταΐς πράξεσι. Τόν γεννηθέντα και ά- 
ναστάντα Θεόν, οφείλομεν νά παρακολουθήσωμεν έν τή δδώ, 
ήν μετά τοσαύτη; αύταπαρνήσεω; διεγραψεν ήμΐν, ούχί έν 
λόγοις καί έπαγγελίαις, άλλ’έν έργοις.

’Οφείλομεν,ώςγνω ετόν, πάντες ν’άποθάνωμεν,καί ή χρή - 
σις τής ιδέας ταύτης δέν άπηχεϊ πλέον είς τά ώτα ήμών. 
ώς θεόπνευστος τις ένέργεια, άλλ' ώς πεπαλαιομένη καί σα
θρά άμφίβολος καί λανθάνουσα ρήσις, ής τήν σημασίαν 
άποστέργομεν νά έξετάσωμεν.

θεός έγεννήθη !
Πλήν αί δύο αύται λέξεις πόσην , βαρύτητα, καί σημα

σίαν καί ύλην ένέχουσι διά τούς επιστήμονας καί φυσιοδί- 
φας, άστρονόμους καί θεολόγους, τούς έπιζητοΰντας εις μη
δαμινήν άναχάλυψιν καί ούδεμίαν συνέπειαν διά τόν καθο
ρισμόν τής δημιουργίας τοΰ σύμπαντος ένέχουσαν, νά έξεύ- 
ρωσι τόν μΐτον τής δημιουργίας. ’Επιζητούσε καί άναζη- 
τοΰσι είς τούς σκώληκας, τά μικρόβια καί τά άψυχα αντι
κείμενα τό μυστήριον αύτής, ένώ πρό οφθαλμών τό έχου- 
σιν, είς τήν κάθοδον τοΰ’Ιησού έπί τής γής

Ή κάθοδος δ’ αυτή τοΰ Ίησοΰ ^έπί τής γής έν τοιούτφ 
άπλέτφ φωτί, όπερ άκριβώς τόσοι σοφοί καί έπιστήμονες 
οιέχυσαν έπί τοΰ κόσμου, δέον ή νά διαψευσθή καί άπο- 
σκορακισθη εντεύθεν, η τουναντίον νά βεβαιωθή καί σεβα> 
σθή άπό παντός θνητού. Ή δέ διδασκαλία αύτοϋ καί τό 
μέλλον τοΰ ανθρώπου, όπερ διέγραψεν ’Εκείνος, δέον έπι- 
σήμως ή νά θεωρηθη ώς άδυνατος καί χείμαιρα ένώπιον 
τής προόδου τοΰ νεωτέρου πνεύματος καί τών φωτοβολών 
επιστημών ή να κατακτήση έντελώς τήν καρδίαν τοΰ άν
θρώπου.

Μέσος όρος δέν χωρεΐ.
Είναι δέ πλέον καιρός, θρησκεΐαι καί έπιστήμαι, νοΰς 

καί πνεύμα νά βαδίσωσιν παραλλήλως έπί τής αύτής ά-. 
ληθοΰς δδοΰ. Αύτό δε δμοφώνω; ήδη ζητοΰσι καί άπαι- 
τοΰσι πάντες οί λαοί, τά έθνη καί οί άνθρωποι. Τήν άλή- 
θειαν, τό φώς, τό μέλλον, τήν άφθαρτον ζωήν !

Τήν λυσιν δέ τοΰ ζητήματος τούτου άπαιτοΰσι παρά τής 
έχιστνμης. Και τήν θέλουσιν.

φ. η.

Η ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΩΡΑ

Είς τό παρελθόν ψύλλον έγρά^αμεν περί τοΰ 
παγκοσμίου μεσημβρινού, ήδη δέ άναψέρομβν περί 
τής και άλλοτε μέν προταθείσης καί άπορρχψθεισης 
νύν δέ μετά μείζονος έπιμονής προτεινομένης με
ταρρυθμίσεως τής ύποδιαιρέσεως της ώρας είς 
400 λεπτά, άντί 60, και τού πρώτου λεπτού είς 
100 δεύτερα. Ούτω τά τέταρτα τής ώρας θά περί 
λαμβάνωσιν 25 λεπτά άντ\ 15, καί άντ\ 1 ώρας 
καί 45 θά γράψωμεν 1 καί 75, άντί 2 1)2 θά γρά· 
ψωμεν 1 καί πεντήκοντα λεπτά, ήτοι έκατοστά.

Ή τοιαύτη ίιποδιαίρεσις, λίαν λογική οΰσα, θά 
έλαττώση τόν χρόνον τών ναυτικών, γεωγραφικών, 
καί άστρονομικών Απολογισμών έπι τών λεπτών καί 
δευτερολέπτων·

Άλλά, οί μεταρρυθμισταί δέν σταματώσιν έως 
έδώ· τηροΰσι μέν τήν Αποδιαίρεσίν τής ήμέρας 
είς 24 ώρας, άλλ’ έπιμένονσιν είς τήν παραδοχήν 
της είς 24 ώρας διηρημένης πλακόςτών ώρολογίων, 
άποκρούοντες τήν σημερινήν είς 12.

Τοιαύται πλάκες ώρολογίων είκοσιτετραώρων 
είνε σήμερον έν χρήσει είς τούς ίταλικοΰς σιδηρο
δρόμους έν Καναδά καί ταΐς Άγγλικαΐς Ινδιαις. 
Προσέτι έν τμ Βελγική άπό τής 1 Μαίου 1897 πά- 
σαι αί διευθύνσεις, αί άπό τού ύπουργείου τών 
Ταχυδρομείων έξαρτώμεναι, θά έφαρμόσωσιτδ σύ
στημα τής άριθμήσεως τών ώρών άπό 1 μέχρι 24- 
Διά τού τρόπου τούτου αίρεται διάκρισις τών πρό 
μεσημβρίας καί μετά μεσημβρίαν ώρών. Ούδεμία 
πλέον σύγχυσις δύναται νά πρόκυψη είς τά δρο
μολόγια τών Αμαξοστοιχιών, διότι θά λέγωσιν άντί 
2 μ. μ. 14, καί άντί 7 μ. μ. 19. Καί ούτως ό έ- 
σπερινός σημαίνει είς τάς 16,άντί 4 μ.μ.καί τό τέϊον 
θά λάβωμεν απόψε 21, άντί νά λέγωμεν 9 μ. μ.

Καί δμως μέ δλην τήν εΰκολίαν καί τά προσόν 
τα, άτινα ώς έπιχειρήματα προδάλλουσιν οί νέοι 
μεταρρυθμισταί, πόσαι άλλαι δυσκολίαι έπιπρο- 
σθούσιν είς τήν έφαρμογήν τοιούτου συστήματος !

Θέλοντες νά έπενέγκωβιν άπλοποίησιν, περιπι · 
πτουσιν είς χεΐρονα ατοπήματα έκείνων, ά προσ
παθούσα νά έξαλείψωσιν. Τό προτεινόμενον σύ
στημα είνε ώψέλιμον μόνον είς τούς σιδηροδρό
μους, άλλ’ ούτε έπιστημονικώς είνε όρθόν· διότι 
κατά τούς άστρονόμους τό Αμερονύκτιον άρχεται 
ούχί άπό τού μεσονυκτίου, άλλ’ άπό τής μεσημ
βρίας, ούτε πρακτικώς είνε έψαρμόσιμον. Καί ουδέ 
θά ήτο λογικόν μόνη Λ πρός τούς σιδηροδρομικούς 
ύπαλλήλους ώψέλεια νά έπιβληθή έπί τής μεγάλης 
πλειονότητος τού κόσμου καί μεταλλάξη σύστημα, 
είς δ άπό τεσσαράκοντα ήδη αίώνων αύτη έξωκειώ- 
θη.’Αλλά μή δέν ύπάρχονσι καί λαοί,οί όποιοι έρ
χονται τής καταμετρήσεως άπό τής άνατολής τού 
ήλίου καί ούχί άπό τού μεσονυκτίου καί άλλοι άπ ’ 
αύτής τής δύσεως, καθώς οί Ίσραηλΐταν, Έν δσω 
λοιπόν δέν δύναται νά έπέλθμ συνεννόησις είς τόν 
καθορισμόν τού χρονικού σημείου, άπό τού όποιου 
πρέπει νά γένηται Α καταμέτρησις, δέν είνε δυνα
τόν νά γένηται καί σκέψις περί μεταλλαγής συ
στήματος.

Έπί πάσι τούτοις τί θά είπωσι καί οί ώρολογο- 

ποιοι, οί όποιοι θά ήναγκάζοντο νά. πάραδεχθώσι 
τά δεκαδικόν τούτο σύστημα ; θά άπαιτιιθίί καθ 
Ολοκληρίαν μεταλλαγή τού μηχανισμού, διότι τά 
λεπτόν θά έχανε πλέον την σημερινήν χρονικήν 
αξίαν, καί προσέτι έτεροι 12 ώραι πρέπει νά χα 
ραχθώσιν έπί τών πλακών δλη ή παρακαταθήκη 
λοιπόν τών έτοιμων ώρολογίων θά κατεστρέψβτο 
καί Α έκ τούτον ζημία ό>ά έπεβάρυνε πάλιν τά θυ
λάκια αύτών τών άγοραστών.

Τό δημόσιον κακώς είχεν άποοεχθη τήν έψαρμο- 
γήν τοΰ δεκαδικού συστήματος έν άλλοις. πολύ 
δέ μάλλον είς την περίστασιν ταύτην, καθ ’ ήν θά 
κατεξαναστή. Καί δμως ψαίνεται, δτι τό ζήτημα 
τής μεταρρυθμίσεως ταύτης θά ψθάση προσεχώς καί 
μέχρι της Γαλλικής Βουλής.

4»ρίχ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έπίχρεσμ-α. τών οεναηοθηχών.

Συμβουλεύεται διάλυσις 2 οκάδων θειϊκοΰ χαλκού 
καί πέντε οκάδων άσβεστου είς εκατόν όχάδας υδατος. 'Ε
πιχριόμενων τών τοίχων καί τών ξύλων τής οίναποθήκης 
διά τής διαλύσεως ταύτης, προλαμβάνεται ή ,έπ’ αύτών 
άνάπτυξις εύρώτος.

’Απόπνοιες τών χουχουλόων.

Δηλαδή ή θανάτωσις των χρυσαλίδων τών έγκλειομέ- 
νων είς τά πρός έχπήνισιν κουκούλια καί ήτις παρ’ ήμΐν 
ώς έπί τόπλεϊστον γίνεται διά τής είς τόν ήλιον έχθέσεως 
αύτών, είς τά πλεϊστα δέ μέρη τής Εύρώπης διά τοΰ ά- 
τμοϋ, προτείνεται ύπό τοΰ Pag^S-Darbousse νά έκτελήται 
διά τής χαταψύξεως (systeme frigorifer), δηλαδή διά 
τής υποβολής τών χουκουλίων είς ψύχος δυνάμενον νά φο- 
νεύση τάς έν αύτοίς χρυσαλίδας. Τό σύστημα τοΰτο είνε 
κατά πολύ άνώτερον τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει, διότι είνε 
ταχύτερον, ένιαχοΰ δί'.καί ολιγοδαπανώτερον καί διότι τά 
δι’ αύτού άποπνιγόμενα κουκούλια άποδίδουσε πλειοτέραν 
μέταξαν,εύκολώτερον έκπηνιζομένην καί έκλεκτοτέρας ποιό
τητος. Δοκιμαί τοΰ συστήματος τουτου έγένοντο ήδη μετ’ 
επιτυχίας έν Alais καί St. Ambrois τής Γαλλίας.

Π«0ΐ Βρέψεως μ.*ταξοβχωλήκων.
Διατροφή τούτων δι’ άμύλου νεώτερα πειράματα εξετέλε- 

σεν ό καθηγητής Livitli έν Todi τής 'Ιταλίας, έ’σχε δέ 
λίαν ευάρεστα άποτελέσματα. Οΐ σκώληχις είς τούς όποι
ους έχορηγήθη φύλλον πεπασθέν δι ’ άμύλου επλεξαν κου
κούλια πολύ μεγαλείτερα καί επομένως άπίδωκαν προϊόν 
ίκάνώς πλειότερον, όπως καλυφθή ή ποόσθετος δαπάνη καί 
ίναπομείνη ούχί μικρά ωφέλεια.

”Λρωμια φράουλας.
Τής φράουλας έπιτυγχάνεται τεχνητώς τό άρωμα διά τής 

άναμίξεως πέντε γραμμαρίων βουτυρικοΰ αιθυλίου, ενός γραμ
μαρίου ιτευλικοΰ μεθυλίου καί τεσσάρων γραμμαρίων οζεικοϋ 
αιθυλίου.

Λΰξηβες τών γεωμήλων.
Παρετηρήθη ύπό τίνος Γάλλου κτηματίου, δτι αυξάνει- 

ή εσοδεία τών γεωμήλων καί προφυλλάσσονται ταΰτα άπο 
τών προσβολών τής Φυτοφθ·όρου (Phytophthora ϊπίβΠ8· 
tans) έάν κατά τήν πλήρη άνθισιν τών φυτών τά έναέρια 
μέρη αύτών πλαγιάζωνται ή γωνατίζονται δι’ έπιθέσεως 
λίθων ή απλώς ποδοπατούμενα. Δοκιμάσατε το.
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Πδς τις γινώσκεχ τί έν τη. νευροπαθολογία κα- 
λοϋσι Γραφήν ίν άνίικατοπτρίβμφ (Ecrilure en mi- 
roir), γραφήν διιλ. Αν οί άριστερόχειρε^, άφ' ού έπί 
τινα χρόνον είώθασι γράφειν τή αριστερά χειρί, έ- 
κτελοϋσιν ευχερέστατα.

Άλλά’μέχρι τοϋδε τουλάχιστον δέν φαίνεται νά 
παρετήρησαν παρεμφερή διατάραξιν τοϋ ένάρθρου 
λόγον δν έξ άναλογίας έπιτραπήτω ήμΐνν' άποκα- 
λέσωμεν ’Άναρθροι» λόγον iv άντιχατοατριβμά} (parole 
en tniroir).

Κατά πρώτην φοράν τό λίαν παράδοξον τούτο 
σύμπτωμα παρετηρήθη ύπό τοϋ ίατροϋ κ. Doyen, 
δστις πρό τινων μηνών άνεκοίνωσε τφ κ. Marcel 
Baudouin τήν παρατήρησιν αύτού ταύτην, ήτις δη- 
μοσιενθεϊσα έν τή έπί διδακτορία διατριότΐ ένός 
τών μαθητών αύτοϋ, τον (ατροϋ Marcotte, τυγχάνει 
άξια τής προσοχής Λμών. (Marcotte—De l’hemicra- 
ni6doinietemporaire—Institut de Bibl 1896).

Προϋκειτο περί κορασίδος δωδεκαετούς κατά τό 
φαινόμενου φερούσης απόστημα τοϋ έγκεφάλου συ
νέπεια ώτίτιδος, ύποστάσης δέ τήν τοϋ τρυπάνου 
έφαρμογήν κατά τά έσχατα τοϋ βίου αύτής. Ένό- 
μισαν δέ μετά τήν έγχείρισιν, δτι προέκειτο περί 
συφίλιδος.—Όπως ποτ’ έν ή, έπίσημος βελτίωσις 
έκ ταύτης προέκυψε, πλήν άλλ' δμως ή άφασία έ-

lAYKOS ΚΑΙ ΑΕΤΟΣ

Τα δύο ταϋτα Θηρία, τα έχοντα 
σλως αντίθετα φυσικά Ιδιώματα καί 
διαμονήν, συναντώνται εις το άγριον 
και αίμοβόρον αυτών ένστικτον.

Διαιτώνται δέ εις άπαντα σχεδόν 
τα κλίματα, είναι πασίγνωστα καί 
κοινότατα Θηρία καί ο! μόνοι εχθροί 
τοϋ ανθρώπου, ως προσβάλλοντσ την 
τροφήν του. Άτίθαοσα άλλως τε θη
ρία, μή ύποκείμενα είς ούδένα περι
ορισμόν καί οΰδεμίαν άνθρωπίνην πίε- 
οιν καί- εξαναγκασμόν, όπως υποβάλ
λονται και αύτοί οΐ φοβεροί καί τρο
μεροί λέοντες καί τίγρεις, διατελοΟοι 
πάντοτε άκαμπτα καί σκληρά.

Ή όσφρησις άμφοτέρων είναι πε- 
ριεργοτάτη, διότι θαυμασίως καί α
σφαλώς οδηγούνται υπό ταύτης καί αί- 
φνιδίως έπιπίπτουοι κατά τής λείας 
των. Καί ό μέν λύκος δύναται νά σρ- 
πάξη αμνόν άπό μεγάλης άποστάρεως 
αισθανθείς την παρουσίαν του, ό δέ 
αετός δυναται νά κατέλθη έξ ίλιγγιω- 
δους ύψους προς το θύμα του άπρσοδο- 
κήτως όσφρανθείς την πνοήν του. Άμ- 
φότερα είσίν άρπακτικά, σαρκοφάγο καί 
ρωμαλεώτατα· ξητοϋσι δέ την τρο
φήν των, κατά το λυκαυγές πάντοτε

Άμφοτέρων*  δέ τάς εικόνας παρα- 
τίθεμεν έναντι, πιστώς εΐκονιζούσας 
την φυσικωτάτην αυτών ιδιότητα.

πέμεινε καί τότε τό κοράσιον ήρξατο προφέρον ά- 
κατανοήτους φράσεις, οιαι έπί παραδείγματι : Μου- 
α-θει: Γεν-α·δο-ος-ρι·κυ-κος-κα-χον-συ-η-τε-ση 
-φη-α-με-να-τε·λε-θε. — Ή άρρωστος τότε παρωρ- 
γίζετο βλέπσυσα δτι δέν ήτο καταληπτή έπανέλάμ- 
βανε δέ συνεχώς άναλόγονς φράσεις μετ’ όλονέν 
αύξούσης ταχύτητος.

Τότε έσκέφθησαν νά γράψωσι παν δ,τι έλεγεν 
αϋτη, όπότε παρετήρησαν, δτι αί λέξεις αϋται εί- 
χον τέλειον νόημα. Τό κοράσιον Αρθρου άπλού- 
στατα τάς λέξεις, άναστρέφον τάς σνλλαβάς άπό 
τοϋ τέλους πρός τήν άρχήν τής λέξεως, καί δή καί 
περιφράσεων συγκειμένων έξ 8,10,15 λέξεων προ·" 
κειμένου άνευ τοϋ έλαχίστου σφάλματος. Ούτως 
αί ανωτέρω φράσεις ένοοϋσι: μου, Κύριος
Λοαγεν κακός, θ&Ιετε να με άφήαητε ήβνχονΒ.

Ή διατάραξις αϋτη τής γλώσσης διήρκεσεν έπί 
πέντε έδδομάδας παρά τή κορασίδι ταύτμ, ήτις 
νϋν είναι νεάνις, άνθηροτάτη τήν υγείαν-

Άφίεμεν τοΐς είδικόϊς τήν φροντίδα τής έμδρι- 
θοϋς σπουδής τής νέας ταύτης διαταράξεως τοϋ 
ένάρθρου λόγον. Τό καθ’ ήμάς, έθεωρήσαμέν κα
θήκον δημοσιογραφικόν νά μή άφήκωμεν τήν πε
ρίεργον ταύτην παρατήρησιν ν' άπολεσθή έν μέση» 
των χειρουργικών έπεμόάσεων καί τούτου ένεκα 
κρίνομεν καλόν νά φέρωμεν αύτήν είς φώς, (Pro- 
gres meaical, 28 Nov. 1396, p, 418).

.'I f' ttpiiiufifft.wi'i iitfin··:'

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ’ΧΡΙΣΤΟΥ*
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Παράδοσχς

Μήτηρ tic ειχβ τρία παιδία,δύο «ρρενα καί ενα θήλυ και ηρώτων 

αυτήν τήν παραμονήν τοϋ νέου Jtcuc'
— Μήτερ, θά έλθη πάλιν έφέτοςά Άγιος Βαοίλης ;
—■ Μήτερ, θά μας ψέρη πάλιν δώρα ;
— Μήτερ, θά διώίη πάλιν το λήίαν έτος ;
Καί ή πάνσοφος μήτηρ, ήτις μόλις τά τέκνα της αρχίσουν 

νά βαδίζουν το έβδομον τής ηλικίας των έτος, πρέπει όλα τοΰ 
κόσμου τά πράγματα νά γνφρίζη, άπαντά μετά μικράν έρευναν 
έν τή αποθήκη τής φαντασίας της.

— Ναι, παιδία μου, θά έλθη καί έφέτος, καί θά φέρη δώρα, παί- 
γνια καί θά διώξη τό λήΕαν έτος καί θά μάς φέρη τό νέον, άλλά 
πρέπει πρώτον νά ήσθε φρόνιμα καί καλά παιδία, διότι ό Άγιος 
Βασίλης είναι κακός άνθρωπος, έρχεται μέν έν χοροΤς καί τυμπσ. 
νοις καί φέρει πολλά πράγματα, άλλά όσα μέν είναι καλά παιδία 
καί φρόνιμα, τά αγαπά καί τά φιλοδωρεί μέ γλυκύσματα καί δώρα, 
όσα δέ είναι κακά καί άτακτα, τά δέρει καί τά παίρνει μαζύ του είς 
τό σκοτεινόν σπήλαιόν του·

Καί τά άθώα αυτά πλάσματα, τά μετά τόσης επιθυμίας και χα
ράς άναμένοντα γλυκύσματα καί άθύρματα, φαντάζονται τόν Ά
γιον Βασίλειον, ώς

«Άνδρα φοβερόν καί πελώριον, άγριον καί σοβαρόν, σιδηροφό- 
ρον καί πωγωνοφόρον, μετά πατάγου έμφανιζόμενον αύτοϊς άπό τής 
κρύπτης του, ένδεδυμένον παραδόέως μετά ποικιλίας καί πληθύος 
θυλακίων, έν οίς έγκρύπτονται τά δώρα του' κρατούντα ράβδον 
ΐσχυράν διά τής μιάς χειρός καί δώρα έκ τής άλλης, φέροντα 
δέ μεγάλα βαρέα πέδιλα καί βαδίζοντα έπί τροχού, κεραυνοβο- 
λοϋντος έν τώ θυμω του, ώς ακριβώς παρίοτησιν ή άνωθι ήμετέρα 

είκών.
ΡοΟφ.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΤ ΑΜΠΟ

"Αγχος ΆδνχΜχνός.
, —

Ή παρά τοΰ βασιλεως τής Άβυσσινιας γενομένη θέρμη 
υποδοχή τοΰ αρχιεπισκόπου Μαχαίρ, απεσταλμένου τοΰ 
Πάπα, δπως ίιίετεύση αυτόν, ίνα Ιλευθερώση τούς Ιταλούς 
αιχμαλώτους, δ καθ’ ίλην την δηάρκειαν τοϋ πολέμου ίπι- 
ίειχθείς ύψηλόφρων αύτοΰ χαρακτηρ και η ανέκαθεν χριστια
νική αύτοΰ όρθοφροσύνη προσείλκυσαν εσχάτως τήν έκτίμη- 
σιν Ολοκλήρου τοΰ κόσμου έπί τοϋ παραίόξου τούτου μο
νάρχου, τοϋ νικητοΰ τοΰ βασιλέως Ούμβέρτου, δστις τοσοΰ- 
τον έπιτυχώς iiSit μαθήματα τοΐς εύρωπαίοις αύτοΰ συνά
δελφοι;. Καί φυσικώς έπέσυρε τήν προσοχήν πάντων, καί 
φιλοπερίεργων καί φιλιστόβων καί χρονογράφων, καί φυσιο
διφών καί φιλοσόφων.

< Ό Πάπας εινε πατήρ ήμών πάντων» άπήντησεν εις 
τόν άπισταλμένον τοΰ άντιπροσώπου τοΰ Χριστού. Τδ φθέγ- 
μα δέ τούτο είνε φθέγμα πιστού, βασιλεύοντος έπί λαού 
πιστών, ίιότι ή άβυσσινιακή ’Εκκλησία υπάρχει, ίχουσα 
καί αυτή τήν ιστορίαν της, καί τους μάρτυράς της, τάς ιερές 
παραδόσεις της, ένθα όργώσιν ή δΰνάμις της γαλήνης της αρε
τής, ή δόξα τής άσκητικής άγώτητος και ή θαυμασία έκείνη 
αγάπη,regina virtixt u rn, ίΓής δ χριστιανός δύνα- 
ται νά ΐξισωθή προς τόν θεόν του καί νά νικήση σχεδόν αύτόν
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Ό "Αγχος Βασίλης ώς τον φαντά
ζονται ο» «αϊδες.

δυνάμει τοϋ πολλοΰ δικαίου του και τής πολλής αγάπης.
Πολλά έκ τής ιστορίας δύναταί τις νά μάθη καί νά διδαχθή 

περί τοΰ παραδόξου τούτου λαού. Ημείς ά’ ένταΰθα θά 
περιορισθώμεν ήδη εις την περιγραφήν θαυμάσιας τίνος πα- 
ραδόσεως, έξ ής οι ήμετιροι άναγνώσται άρκετά δόνχνται 
νά άρυσθώσιν περί τής χριστιανικής καί φιλοσοφικής προό
δου τής άπωτάτης ταύτης φίλης.

Γαλλικόν τι φύλλον ίδημοσίιυσεν Ισχάτως τήν άκόλου- . 
θον ταύτην διήγησιν περί τοΰ μεγάλου αίθίοπος αγίου Αμπο, 
μεγάλως λατρευομενου έν τή Χώφ ιδίως. ’Εξελληνίζομε» αυ
τήν αύτολεξεί.

«ΌΆμπο ίγεννήθη τήν ήμέραν τών Χριστουγεννών, το 
μεσονύκτιον, καί κατά τήν αύτήν ώραν, καθ’ ήν έγεννήθη 
καί ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός.

Γεννώμενος δέ εΐπεν*
βΕύλογητος είη δ Κύριος, δστις μ’έξήγαγεν έκ τοϋ μη- 

δενός καί πρός δν θα βαδίσω, καθ’ έκάστην έπί πλέον ε’ισ· 
δΰων εν τφ φωτί».

Μεθ ’ δ προσευχηθείς μετά ζέσεως καί βαπτισθείς, άνε- 
χώρησεν, άρνηθείς μάλιστα νά πίη τό γάλα τής μητρός του. 
Τοσούτον ήτον αποφασισμένος νά ζήση έν τή άπολύτω έγκρα- 
τείφ καί ούδέποτε νά λάβη τι έκ τών αγαθών τών 
άλλων.

Φοβηθείς ίε νά υπεξαίρεση τό γάλα τής μητρός του, ίτι 
περισσότερον ήναγκάσθη νά στερηθή πάσης^ τροφή-, ζωικής

Η ΦΤΣΙΣ

καί φυτικής. Δεν έζη οι εΐμί ΐκ καθαρού άέρος, ήλιου καί 
προσευχής.

Ούτως άπκσα ή δημιουργία τόν ήγάπα. Τά οικιακά ζώα 
συμμετεΐχον τής ζωής του, τά ίε άγριμαΐα τόν ύπηρέτουν. 
Μία λεοπάροαλις μετέφεριν αύτόν είς τάς έκδρομάς του, οί 
οέ λέοντες τφ έοιδον τάς τρίχας τής χαίτης των, !να πλέξη 
ζώνην. Ούοεν άλλο ένδυμα έφερεν, άλλα έκάλυπτε τό σώμα 
του διά τής κόμης καί τής γενε^άδος του. ’Εν τούτοις ίέν 
ύπέφερεν ούτε έκ τοΰ ψύχους, ούτε έκ τοΰ καυσωνος, διότι 
καί τά στοιχεία αύτά ήσαν φίλοι του.

Η δέ θαυματουργός αύτοΰ δύναμις δέν ειχιν δρια.Έθερά- 
πευε τούς ασθενείς καί άνεσταινι τούς νεκρούς. Ήννόει τήν 
γλώσσαν τών ζώων καί τών φυτών καί ώμίλει μετά τών 
αγγέλων καί αύτοΰ τοΰ .θεού.

Έάν δ θεός ήίύνατο ν ’ άμαρτήση, δ Θεός θά τόν έφθόνει. 
Έν τούτοις προσεποιήθη τούτο, ίνα δοκιμάση τόν δοΰλον του 
καί διέταξε τά ακάθαρτα πνεύματα νά τόν πειράξωσι. Ό 
Αμπο τοΐς άπήντησε, μείνας έπί επτά δλόκληρα ετη άκί- 

νητος, προσευχόμενος, έσταυρωμένος· είτα δέ έπτά ετερα 
έτη μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω. Ό Κύριος τότε τφ 
άπεστειλεν άετόν, δστις τφ εξώρυξι τούς δύο οφθαλμούς.

Καί δ 'Αμπο άπήντησεν.
— Σέ βλέπω πάντοτε - διά τών οφθαλμών τής ψυχής μου 

και ουδέν θά μ’ έμποδίση τοΰ νά σ’ αγαπώ.
Οθεν δ 'Αμπο έζη άγίως άπό πεντακοσίων έτών καί δ 

Κύριος τώ είπε·
■— Πρέπει ν’ άποθάνης.
— Κύριε, άπήντησεν ό Άμπο, διατί θέλεις ν ’ άποθάνω; 

Ούδέποτε ήδίκησα ούοένα, ούτε αύτό τό γάλα τής μητρός 
μου. .’Ολόκληρο; ή κτήσις θά μοί όφείλη μαρτυρίας . . Δεν 
πρέπει ν’ άποθάνω.

Πώ; I άνέκραςεν δ θεός, δέν πρέπει ν’ άποθάνης σύ, 
Αμπο, άφοΰ δ ’Ιωάννης άπέθανεν, άφοΰ ό Πέτρος άπέθανεν, 

άφοΰ δ Παύλος άπέθανε I
— Κύριε, ύπέλαβεν δ 'Αμπο, δ ’Ιωάννης είχε φάγει 

άκρίοας, ό Πέτρος είχεν άρνηθή τόν Ίησοΰν καί δ Παύλος 
κατεδίώζε τούς μαθητας του, επομένως κατέστησαν εαυτούς 
άξιους τού θανάτου. Ένφ έγώ ούδέν αμάρτημα έπραξ*  καί 
ίπικαλοΰμαι άπασαν τήν κτίσιν. ’Ας έλθη νά μέ κρίνη!

Ο Θεός τότε έκάλεσε τούς αγγέλους, τούς άνθρώπους, 
τά ζώα, τα φυτά, τούς λίθους καί τά τέσσαρα στοιχεία 
και πάντες άπεκρίθησαν

— «Ό Άμπο ούδόλως έγένετο άξιος θανάτου».
— Αλλά εγω αυτός έν τοσούτφ, ειπεν ό Κύριος, έγώ 

αυτός δέν άπέθανα έν τφ προσώπφ τού υιού μου ;
— Ο υιός σου, ύπελαβεν δ άγιος, ίπεφορτίσθη ολας τάς 

άμαρτίας τοΰ κόσμου καί ούτως δ θάνατός του υπήρξε δί
καιος.
- Λοιπον, προσέθηκεν δ θεός, δσοι σέ είίον διελθόντα, καί 

οί δούλοι αυτών, καί δσοι έγνώρισαν δντινα σέ έγνώρισαν, 
και πάντες όσοι παρετήρησαν μακρόθεν τόν καπνόν τών οι
κιών πρό τών δποίων προσηυχήθης, καί οί υιοί τών υιών 
των άνθρώπων αύτών μέχρι τής δεκάτης πέμπτης γενεάς, 
πάντες θά σωθώσιν, έάν άποθάνης.

Τότε δ Άμπο έθετο τήν χεϊρα του έν τη χειρί τοΰ θεού 
καί μειδιών, άπέθανεν.

Ι*οΟφ  j

----------- ---------- C Ο 3 8—- J

ΕΝΤΥΠΟΧΕΙΣ ΤΑΞΊΞΙΔΙΟΥ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια*  ΐοε προηγ. φύλλο»).

Μετ’ όλίγον έγερθείς, διηυθύνθην πρός τά γραφεία το5 κ. 
Α. Εμπειρικού ένδς τών κορυφαίων έλλήνων τοΰ τόπου, καί
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τών μάλλον ευηπολήπτων μεγαλεμπόρων. Ή οικία του κομ- 
ψοτάτη καί νεωτάτη κεϊται όλίγον άπωτέρω τής πλατείας καί 
εκ της καθαριότητος, εύπρεπείας της καί τοΰ ώραίου εξωτερι
κοί καί εσωτερικού της αντιλαμβάνομαι περί της φιλοκαλίας 
καί αξιοπρέπειας,τοΰ κατοικοΰντος αυτήν. Υπάρχει αριστερόθεν 
ταύτης αυλή καί κήπος κομψός ώς καί ισόγειον οίκημα, χρησι· 
μέΰον διά γραφεία.

Εισέρχομαι είς τδ γραφεΐον τοΰ κ. Εμπειρικού, κείμενον 
έν τή πρώτη αριστερόθεν μεγάλη αιθούση. Ησυχία, τάςις. 
καθαριότης καί ευπρέπεια έπικρατοΰσιν έν αύτφ. Παρά τήν 
πρώτην τράπεζαν κάθηται είς νέος συμπαθής μέτριου αναστή
ματος και πολυάσχολου φυσιογνωμίας. Etvat ό κ. Ίω. Βασ- 
ταρδής γραμματεύς τοΰ κ. .’Εμπειρικού, έξ Άνδρου καταγό
μενος καί συνδρομητής παλαιός τής «Φύσεως,» δν άνιγνωρίζω 
αμέσως έκ προτέρας έν Άθήναις συναντήσεώς μας. Μόλις 
ήγειρε τήν κεφαλήν καί με είδε, μέ άνεγνώρισεν- 
η — Ό κ. Πρίντεζης, μοι λέγει έκπληκτος,·. . . . πώς 
ητον τοϋτο, πότε ήλθατε ;

— Χθίς, φίλε μου, τί κάμνετε, ποΰ είναι δ κ. ’Εμπειρικός 
ό κ. ’Ελευθερίου .

— Ο κ. Εμπειρικός ελπίζω νά έλθη μετ’ όλίγον, δ δέ 
κ. ’Ελευθερίου είναι επάνω καί εργάζεται.

Καί καλέσας τοΰτον κατήλθεν αμέσως, δπως μέ ίϊη.
Ό κ. Έμ. ’Ελευθερίου γραμματεύς επίσης τοΰ κ. Έμ· 

πειρίκου είναι νέος κάλλιστος καί συμπαθέστατος, εργατικό
τατος καί εύγενέστατος, χαρακτήρος δέ ήπιοτάτου καί καλοκα- 
γάθου.Διατελεΐεπίσης συνδρομητής τής βΦύσεως» καί δέν έχει 
γονείς ή μόνον αδελφήν εύπαίδευτον, διακεκριμίνην και φιλό- 
μουσον, μεθ’ ής έν ίδιαζοΰση αδελφική σύμπνοια καί αγάπη 
διαβιοΰσιν.

Ένφ δέ συνομιλοΰμεν, προσέρχεται ό κ. Εμπειρικός καί 
δια τής συνήθους αύτφ σοβαρότητος καί βαρΰτητος διευθύ
νεται είς τδ γραφεΐον του. Έγερθείς τότε αμέσως ήλθον πρός 
αύτόν.

Έπί τή δηλώσει τής ίδιότητός μου ό κ. ’Εμπειρικός μέ ή- 
κουε μετά προσοχής.

— Τούς ζάδελφούς σας έγνώρισα, τφ λέγω, τον δέ κ. Ε
παμεινώνδαν ειδον πρδ τής έξ ’Αθηνών άναχωρήσεώς μου. 
Σάς φέρω τούς χαιρετισμούς του.

— Ά, χαίρω πολύ, μοι άπαντα καί τί κάμνετε σεϊς είς τάς 
Αθήνας, δεν θα σάς Γδωμέν έπί τέλους μάλλον αποφασιστικούς 

εις έργα, δέν θά έλθη ποτέ αύτδς δ καιρδς τής ένεργείας ;
— θα έλθη, αλλ’ακόμη δέν ηλθεν, έχετε υπομονήν.
— Μά αύτη ή υπομονή πρέπει νά έχει δρια, φίλε μου. Αί 

εύκαιρίαι παρέρχονται καί δέν βλέπομεν τίποτε. ΤΙ κάμνει ή 
βασιλεία, ή κυβέρνησις, δ λαός.

— Ό,τι νομίζουν καλλίτερο», πασαι δέ αί κυβερνήσεις, ώς 
βλέπετε, τήν αύτήν πολιτικήν έτήρησαν.

’Εδώ δ κ. Εμπειρικός εδυσανασχέτησε και δέν παρεδέχθη 
τήν γνώμην μου.

— ΤΙ τάθέλομεν τά πλοία, μοί λέγει, νά καπνίζουν είς τδ 
Φάληρφ» ·, Γίροειμώτερον να τά φάγη ή θάλασσα παρά ή ξηρά. 
Είναι έντιμώτερον.

— Ναί, άλλά βιάζεσθε καί όταν έλθη ή τρικυμία δέν θά 
τά έχωμεν νά περάσωμεν τά κύματα.

Έγέλασεν σαρκαστικός.
— Είσθε πολύ ζωηρδς, τφλέγω τότε καί δέν ομοιάζετε τοΰ ' 

κ. ’Επαμεινώνδα.
— Καί είς αύτδν έγώ τά λέγω αύτά, καί σήμερον πρέπει ή 

νά ηναι κανείς βουλευτής δπως πρέπει ή νά μην είναι.
— Πολύ άρειμανίως κρίνετε τά πράγματα εντεύθεν καί ά· 

δικεΐτε τούς υπευθύνους.
— Γνωρίζομε» καλώς, κύριε Πρίντεζη τήν ιστορίαν και ά- 

ναγινώσκομεν τά έργα καί τήν πολιτικήν αύτών. Δεν φροντί
ζουν μέ θέλησιν καί τόλμην. Ό πολιτικός τήν σήμερον πρέ
πει νά είναι τολμηρός.

Καί ά κ. ’Εμπειρικός εξηκολούθησε πολλά λίγων.
— Χαίρω πολύ, κύριε ΈμπειρΤκε διά τά αίσθήματά σας 

καί τήν πείραν σας, τφ ειπον, άλλά λυποΰμαι δτι ή ενέργεια 
τής πολιτικής αύτής δέν ώρίμασεν έτι. Εύχομαι νά τελεσφο- 
ρήση δπως επιθυμείτε καί έπιθυμοΰμεν.

— Ναί, φίλε μου, ενέργεια ενέργεια -καί δρασις.
Καί ήγέρθην, δπως τόν άποχαίρετήσω.
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“ Και πότε αναχωρείτε ; μοί λέγει τότε, να σας έπανίδω*  
μεν, να τά εΓπωμεν πάλιν.

— βεβαίως θά έπανέλθω προ τούτου, άλλως θά μείνω με-
ρικάς ημέρας- , '

ΈχέΤθεν διηυθύνθην'είς τά γραφεία τών αδελφών κ. Στα- 
θάτου. Είσήλθο» έν λαμπρότατη οικία εις τό είσόγειον της όποιας 
ύπηρχον ώραΤαι αίθουσαι γραφείων έστολισμέναι μέ διαφόρους 
εικόνας ατμόπλοιων. Είναι τά φορτηγά σκάφη τής’έταιρείας των 
τά έκτελούντα την μεταφοράν τών σιτηρών. Οί αδελφοί Στα- 
θάτου κέκτηνται επτά. Ό κ. Εμπειρικός τέσσαρα. 01 άδελ- 
φοι θεοφιλάτου πέντε. Ό Αντώνιος θεοφιλάτος τρία καί ό 
Ίω. Μήλλας δύο. Πάντες δ’οδτοι είσί σιτέμποροι καί φορτω*  
ταί, καταγινόμενοι άπό τριακονταετίας καί επέκεινα εις την 
εμπορίαν τών δημητριακών καρπών της 'Ρωμουνίας καί ‘Ρωσ- 
σίας και διαμένουσιν εις Βραΐλαν, αλλά δυστυχώς ένεκα του 
μετά της Αμερικής συναγωνισμοί» τοΰ σίτου καί τών χαμηλών 
τιμών, τό εμπόριο*  τούτο σημαντικώς έπαθεν ενταύθα καί αί 
έργασίαι αίσθητώς ηλαττώθησαν, μή ΰπάρχοντος κέρδους.

Εβρον έν τοϊς γραφείοις των τον ένα τών αδελφών κ. Δ. 
Σταθάτον, μικρόσωμο*  ήλικιωμένον άνδρα, εΰγενέστατον καί 
πολοασχόλως εργαζόμενον.

— Επιτρέψατε έπ' ελάχιστο*  μόνον νά σάς απασχολήσω, 
τφ λέγω, διότι βλέπω έχετε πολλην εργασίαν.

Δέν πειράζει, ορίσατε, καθήσατε, μοι άπαντά καί έργαζό- 
μένος τά λέγομεν έν ταύτφ.

Ό κ. Σταθάτος έξηκολούθησε γράφων.
— Ήλθον έξ Αθηνών καί ώφειλον νά σας έπισκεφθώ, άλ

λως τε σείς εδώ πάντοτε εργασίαν έχετε.
— Μάλιστα, σχεδόν πάντοτε·
Έν ταΰτφ κρρρ . . . κρούει τό τηλέφωνον.
— Νά με συγχωρεϊτε, μοι λέγει καί εγείρεται στρεφόμενος 

προς τό τηλέφωνον.
— Τίποτε, ομιλήσατε, τφ λέγω.
Κρρρ .... Στρέφει την λαβήν τοΰ τηλεφώνου.
— Ποϊος; έρωτά.
— Γαλάζιον, χρηματιστήριο*,  16, 58, 436, 17.
_ Όχι άλλο ;
-Όχι.
— Καλώς.
— Βλέπετε, μοί, λέγει αποτεινόμενος είτα πρός με έχομεν 

καί τά μυστικά μας μέ τό χρηματιστηριον.
— Ναι, τό είδον. έργάζεσθε έπιτυχώς καί κερδίζετε.
— ”Α I όχι τώρα πλέον, παρήλθον οί καιροί εκείνοι.
Καί έξηκολούθησε γράφων.
— Καί πότε θά κατέλθητε εις την'Ελλάδα; τον έρωτώ.
— Μά, κατά τον Νοέμβριον άμα κοπάσουν αί έργασίαι μας. 

Την «Φύσιν> εξακολουθείτε πάντοτε στέλλοντες είς την οίκο- 
γένειάν μου είς Φάληρον ;

— Μάλιστα.
— Σάς οφείλω την τρέχουσαν συνδρομήν 15 δραχμάς.
— Όχι» δεκαπέντε φράγκα

— Διατί : διά τό εσωτερικόν δέν είναι 15 δραχμαί;
— Ναί, άλλά ηλθον είς τό εξωτερικόν νά τάς λάβω καί εδώ 

έχετε φράγκα.
Ό κ. Σταθάτος έγέλασε καί μοί έμέτρησε 10 φράγκα.
— ’Ολίγα σας παίρνω. Δέν ήξιζε τον κόπον.

, — "Αμα έλθω εις ’Αθήνας θά: πάρω δλην τήν σειράν τών 
τόμων.

Είς κύριος είσελθών τότε μάς διέκοψε, παρουσιάσας αΰτφ ση- 
μείωσιν.

— Δώδεκα σλέπια χρειάζονται; ήρώτησε καί που νά τά 
εύρωμεν:

Σκεφθείς δέ πρός στιγμήν, ήγέρθη.
Κρρρ .... Κρούει τό τηλέφωνον.
Κρρρ .... άπαντά τούτο αυθωρεί.
-Τις; -
— Κεντρικός σταθμός.
— Δότε μοι τό γραφεΤον μου της παραλίας, λέγει.
— Λάβετε.
— Πόσα σλέπια έχετε;
— Τέσσαρα.
~■ Καλώς. Νά σταθούν εκεί.
Κρρρ . . · .
— Δότε μοι τό Γαλάζιον, χρηματηστήριον.

Κρρρ.··. στρέφει τόν κώδωνα.
— Χρηματιστηριον, τφ άπαντώσι. ·
— θέλω οκτώ σλέπια.
— Ό κ. Δ . . . . έχει ίξ.
— Καλώς. Κρατήσατέτα δι’ εμέ.
— Οΐχονομήσαμεν δέκα, μας λέγει τότε δ π. Σταθάτος. θέ- 

λομεν άχόμη δύο. Νά τηλεγραφήσωμεν είς
Καί αυθωρεί τά πάντα έτακτοποιήθησαν καί έξηκολούθησε 

γράφων. ’Εγώ δέ ήγέρθην.
— Πώς αναχωρείτε κ. Πρίντεζη ;
— Μάλιστα, άρκετά σάς άπησχόλησα καί άρκετά είδον.
Άποχαιρετήσας δ’ αυτόν καί διερχόμενος τού παρακειμένου- 

γραφείου του έγνώρισα τούς ανεψιούς του, καλλίστους καί ευ- 
γενεστάτους νέους, λίαν φιλέργους καί φιλοπόνους, μεθ’ ών 
άφοΰ άντηλλάξαμεν μερικάς ομιλίας διηυθύνθην πρός τα γρα
φεία τοΰ κ. Δ. Μήλλα.

Έδώ έχασα τόν νοΰν μου άπό τό προσωπικόν. Πληθώρα δ-· 
παλλήλων κατέκλυζον τά γραφεία. At πολλάί άσχολίαι καί τό 
είδος τών εργασιών των μέ ήμπόδισαν νά άντιληφθώ καλώς ττ 
έκεγ συνέόαινεν.

— Ό κ. Μήλλας ; έρωτώ τινά Καί μέ ώδήγησε πλησίον 
ηλικιωμένου άνδρός, δστις κατεγίνετο νά μέτρα χιλιόφραγκα και 
έκατόφ'ραγκα ρωμουνικά χαρτονομίσματα, ένφ κύριός τις ίστά- 
μενος όρθιος παρ’αύτφ τφ ώμίλει*  δύο έτεροι δέ άνέμενον κα·· 
θήμενοι έπί τοΰ άπέναντι άνακλίντρου.

Δέν ήξεύρω διατί, οσάκις βλέπω άνθρωπον μετρούντα χρή
ματα τόν άπαχθάνομαι θανασίμως, τόν άντιπαθώ αμέσως καί 
τόν εγκαταλείπω. Ή θέα αυτή ουδόλως μοί προξενεί ευχαρί
στησή . Ίσως τούτο φανή παράδοξον, άλλ ’ είναι άληθές.

“Ανθρωπος ευρισκόμενος υπό τό κρά,τος τής δυνάμεως ταύ
της είναι κατ' εμέ δούλος, δέσμιος, συρόμενος υπό σιδηρών ί- 
λύσσεων, πρός Sv όμίλείτε και δ σίδηρος τόν μαγνητίζει, τόν 
Ιλκέι καί 8,τι σάς άπαντήση είναι μηχανικόν, άλογον, άναι- 
σθητον.

'Ομιλήσατε τώρα πρός αυτόν περί γραμμάτων, πατρίδας, 
πατριωτισμού!

Έλκόμενος καί εγώ υπό τής θύρας τφ ειπον αμέσως παρου- 
σιάζων αύτφ επιταγήν οψεως 15 φράγκων.

— Κύριε Μήλλα, εύαρεστηθήτε νά μοί πληρώσητε 15 φρ.
— Ά; διά τήν <Φύσιν> είναι; μάλιστα.
Καί διέταξε τόν ταμίαν του νά μοί τά μέτρηση.
— Δέν κάθησθε : μοί λέγει.
— Α, όχι, τώρα είμαι βιαστικός, άλλοτε, κύριε Μήλλα.
Καί άποχαιρετίσας αυτόν μετέθην είς τό ξενοδοχείου, όπου- 

εδρον τον θίασον τοΰ κ. Παντοπούλου μετ’ δρέξεως καί εύθυ- 
μίας έσθίοντ*.

Ηΰχαριστήθην καί έπροτίμησα τήν θέαν εκείνην τών ογκω
δών χρηματοδεσμών τοΰ κ. Μήλλα,

— Πάλιν θά βρέξη, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει λυπούμενος 
καί μειδιών ό κ. Παντόπουλος.

Καί ' όντως έκάστην μεσημβρίαν τά νέφη συνεσωρεύοντο ά- 
νωθι τής Βραΐλας καί τό εσπέρας άφινον τό ύδωρ αυτών κρου- 
νηδόν νά κατέρχηται νά παριστάνη είς τό θέατρον, άντί τών 
ηθοποιών.

(Έπεται συνεχεία)

Λ,ύββος τών έν τφ ύπ’άροβ 20 φύλλφ 
αίνεγμ,άτων·

36. Αίνιγμα. Κμαυγη—αύγή.
Έλυσαν αυτό οί κ.κ. ’Ανδρέας Πρίντεζη? έξ ’Αθηνών, Κ. Φι· 

λιππαιος έξ ’Αθηνών, Π. Πατρίκιος έκ Σύρου, ή Δεσποινίς ’Αρ
καδία Κορωναίου έκ Βέλου Δ. Άφεντούλης έκ Πειραιώς καί ή Δε
σποινίς Νίνα Δαμασκηνού έκ Κων,πόλεως.

37. Αίνιγμα. Αανλός—αύλός.
Έλυσαν αυτό οί κ. κ. ’ Ανδρέας Πρίντεζη? έξ 'Αθηνών, Κ. Φι- 

λιππαΐδς έξ Αθηνών, Π. Πατρίκιος έκ Σύρου, Ίω. Δημητρίου εκ 
Πατρών καί Π. Ίωάννου εκ Θηβών καί ή Δεσποινίς ’Αρκαδία Κο- 
ρωναίου εξ ’Αθηνών.

38. Αίνιγμα. Αήλοξ—ήλος.
Έλυσαν αυτό οΐ χ. κ. Κ· ΦιλιππαΓος έξ ’Αθηνών, ό κ. Ίω· 

Δημητρίου έκ πατρών, ή Δεσποινίς ’Αρκαδία Κορωναίου έξ ’Αθη
νών καί ή κυρία Μαρία Ρουσοπούλου εκ Βόλου.


