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ΜΟΙΡΑ! — ΦΥΣΙΣ — ΑΠΟ!

Νέοι συνδρομηταί είς την «Φύσιν» έγγράφοντβι άπδ 
1ης Ίανουαρίου 1897, πάντες οί προαποστέλλοντες 
τήν συνδρομήν των είτε διά τραπεζογραμματίων, είτε 
διά γραμματοσήμων καί διευθύνοντες τήν έπιστολήν 
των πρδς τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» Όδδς Σδλωνος 
άριθ. 70. Λαμβάνουσι δέ έν ταύτφ δωρεάν τδ τερπνό
τατων χαί διδακτικότατων διήγημα, ή « Κόρη τών 
Αθηνών». 'Ομοίως οί έγγράφοντες δύο συνδρομητάς 

είς τήν «Φυσιν» λαμβάνουσι δωρεάν έν λαχείων τής 
αρχαιολογικής έταιρίας καί οί έγγράφοντες πέντε, ίν 
σύγγραμμα τής άρεσκείας των, αξίας δραχμών δέκα.

ΜΟΙΡΑΙ-ΦΤΧΙΧ-ΑΓΙΟΙ

Alstog sifts νά λάμπη b vs'og etc Saavtag χρόνος 
“ExaStog eld's xawog άγα&οϋν’άπολαύΰη άφ&όνως.

Φ oU.

Ούκ Sv Λμϊν νά εύχηθώμεν καί πάλιν τρισόλβιον 
τδ νέον έτος τοϊς καλοΐς Λμετέροις συνδρομηταΐς, 
διότι δσω καί Αν εύχηταί τις, δσω καί Αν έλπίζμ 
έκ τών Αγαθών τον κόσμον τούτον, Αλλοι ήθύ- 
νουσΐ τάς τνχας αύτοΰ καί Αλλοι οωρούσι τά καλά 

τοΐς . άνθρώποις, κατά προαιώνιους προγεγραμμέ- 
νονς νόμους, ών τάς αιτίας, Αποτελέσματα καί 
συνεπείας αύτοί γιγνώσκουσι καί αύτοί άθύνονσι 
τής Φύσεως τά στοιχεία. Ουτω παρ’ άρχαίοις 
μνημονεύονται τρεις αί μοΐραι : Λ Κλωθώ, Λ 
Λάχεσις καί Α Άτροπος, αίτινες παρίστανται ώς 
άνώταται καί αύστηραί θεαί τής τύχης, τήν ζωήν 
αύτών έπιμετρούσαι, τήν γέννησιν άποφασίζου- 
σαι καί τήν άνάγκηύ έπιβάλλουσαι. Ώστε δσφ 
καί Αν εύχηταί τις, έπιθυμή καί έργάζηται πρδς 
άπόκτησιν αγαθών, δέν βραδύνει νά νοήσμ. δτι 
μάτην ούτω κόπια, διότι πλειστάκις άπεοείχθη 
οτι Λ παρ’ άνθρώποις νομιζομένη δυστυχία, δι’ήν 
ούτος τάς χειροτέρας λέξεις έκστομει, ήτο έπάναγ- 
κες νά μεσολάβηση πρδς άντιστάθμισιν άγαθοϋ τί
νος. Άλλά καί ό θάνατος αύτός, τδ τελενταϊον 
αύτό δυστύχημα, τδ όποιον έκλαμδάνομεν ώς άνε- 
πανόρθωτον κακόν, τις βέβαιοί, δτι δέν έπέρχεταί 
πρδς άναπόδραστον άπολαυσιν μεγαλειτέρου έτι 
τής ζωής ταύτης άκολουθήματος ;

Ήδη τάς μοίρας τών Αρχαίων άντικατεστήσαμεν 
διά τών άγιων καί τούτους έπικαλούμεθα συνήθως 
πρδς έπανόρθωσιν τών έπερχομένων ήμϊν δεινών 
ώστε ούδόλως μέν άπεμακρύνθημεν τών Αρχαίων 
ίδεών, ποσώς δ Ά τύχη έπαύσατο τού φυσικόν της 
προορισμού.

Κατ’ Ακολουθίαν ύποστώμεν άγογγύστωω τό μοι- 
ραϊον ήμών πεπρωμένον καί κατά τδ άρχόμενον 
έτος 1897. Φ. Π.
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Ή τελίυταίχ συν·δρίασι« τής Γαλλικής Άκχδημίας 

τών ΐπιστημών χατνιναλώθν) <«ς τήν αφήγυτ·.*  τής πρίΤ- 
φάτου «πισττιμονικης ίκδροριής, ήν άνςλαβεν δ πρίγκηψ Αλ
βέρτος τοϋ Μοναχό, έπιβαίνων τής θαλαμηγού αύτοΰ «ή 
πριγκήπισσα Αλίκη». Σκοπός δετής εκδρομής ταύτης ήτο 
ή μελέτη τών βυθών τής θαλάσσης καί τών κατοίκων αύ
τής. Ήρξατο παρά τό Μονακό περί τά τέλη Μαίου j 896*  
χαί έπερατώθη έν Χάβρη περί τά τέλη Αύγουστου μετά 
πλοϋν ίν τφ Άτλαντικφ.

Τρία προγενέστερα ταξείδια επίτρεψαν τοϊς έπ^βάταις 
τής «Πρηγκιπίσσης ’Αλίκης», ήτις τυγχάνει έξαίρετον 
πλωτόν χημεΐον, νά ποιήσωσ» λίαν περιέργους άνακαλΰψεις.

Διέρρευσεν ήίη εικοσαετία περίπου, άφότου αΐ πρώται 
ζωολογικοί έρευνήσεις έγένοντο εΐς τα μεγάλα βάθη τής με
σογείου ΰπό ίύο αποστολών γαλλικής καί αγγλικής· επειδή 
δμως τά έξερευνητικά μέσα έτύγχανο*  λίαν περιωρισμένα 
χατά τήν εποχήν έκείνην, και οί έξερευνηταί όλίγιστα 
πράγματα άνεκάλυπτον, ήναγκάσθησαν νά θεσωσι τέρμα 
είς τάς τοιούτου είίους έκίρομάς, θεώρησαν «ς τά μέρη 
ταΰτα τής θαλάσσης σχείόν ακατοίκητα. Δέκα ε’τη αργό
τερου δ πρίγκηψ τοϋ Μονακό ήθίλησε νά πιστοποίηση τήν 
κατάστασιν ταύτην τών πραγμάτων, χρήσιν ποιούμενος πρός 
μελέτην τής Μεσογείου, τών νέων μεθόδων, άς μετεχειρί- 
σθησαν ita τήν σπουίήν τών μεγάλων βαθών τοϋ ’Ατλαν
τικού. Συνέβη ώστε εύθύς άπό τάς πρώτας δοκιμής, αλιευ
τική μηχανή τής «Χελιδόνος»— τής θαλαμηγού, ής έπέ- 
βαινε τότε δ πρίγκηψ ’Αλβέρτος—καταβιβασθεΐσα είς βάθος 
1650 μέτρων είς |ν τών μερών έκείνων, άτινα έθεωροϋντο 
έρημα, άνεβιβάσθη πλήρης ζώων, έν οίς τριάκοντα μικροί 
μελάνες καρχαρίαι ώς καί τριακοντάς καραβίδων, ωραίου 
πορφυρού χρώματος καί νέου είδους.

Ετι πολύ αμφέβαλλον,δτι ή ζωή ήδύνατο νά ΰπάρξη είς 
τά μεγάλα βάθη· ύπέθετον,δτςάσυμβίβαστος έτύγχανε πρός 
τάς φοβιράς πιέσεις,τάς προξενουμένας είς τινας χώρας τών 
ωκεανών. ’Αλλ’ ή ζωή φαίνεται ούσα παγκόσμιος, ώς δ’ 
ειπεν σοφός τις, δ κ. Βερνιέ, ένδίδει είς τάς μάλλον διαφό
ρους άνάγκας, και αΐ μορφαί της άποτυποϋνται παντα- 
χοϋ ! Ήδη ιίναι αποδεδειγμένου ίτι, πανταχοΰ ένθα εΰρί- 
σκονται τά άναγκαΐα στοιχεία πρός άναπ»οήν, πανταχοΰ 
ένθα ή θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ ώρισμένων τινών 
σημείων άπαντώνται οργανικά δντα· άρκεϊ νά ύπάρχη που i 
άνθραξ, όξυγόνον, ύδρογόνον, άζωτον, όπως γεννηθή ζωή, 
ζωή πολλάκις άθλια, έστερημένη θερμότητος, φωτός, έστιν 
δτε έν πλήρει σκότει, ούχ’ήττον έπίσης ένδιαφέρουσα τόν 
φυσιοδίφην, ώσεί νά άνεπτύσετο κατά τάς μάλλον εύνοϊ- 
κάς περιστάσεις. Άπηντήθησαν ζώα εντός σπηλαίων, ένθα 
τό φώς τοϋ ήλίου ουδέποτε ε’ισήλθεν έν μέσφ πολικών πα
γώνω*,  έπί τών χιονοσκεπών πεδίων τής Σιβηρίας, έπί τής 
κορυφής τών υψηλότατων όρέων. Ή γή πανταχοΰ ευρηται 
κατφκημένη. ’Αραγε τό αύτό συμβαίνει καί διά τήν θά
λασσαν, ήτις καλύπτει τά τρία τέταρτα τής έπιφανείας 
τής σφαίρας ; Αί υποβρύχιοι έξερευνήσεις επιτρέπουσι ν’ 
άπαντήσωμεν καταφατικώς. Υπάρχει ε'ις τά άδυτα τών 
ωκεανών, άτινα ίπίστευον έστερημένα ζωής, δλόκληρος κό
σμος, «δστις αποτελεί, λέγει δ κ. Βερνιέ, τά έννενήκοντα 
δύο εκατοστά τής έκτάσεως τών θαλασσών». Άπό τοΰ 
1860, δπότε δ μεταξύ Σαρδηνίας καί Αλγεριού υποβρύ
χιος τηλεγραφικός κάλως άπεχόπη εις βάθος 2,800 μέτρων 
έδέησε δέ νά τόν έπαναφέρωσιν έπί τής έπιφανείας, δπως 
έπιοιορθωθόί, εύρον έπί τών τεμαχίων αύτοΰ ζώα ποοσκε- 
κολλημένα καί ζώντα εΐσέτι.'

Έπήλθε τότε ή Ιδέα τής επιστημονικής έξερευνήσεως 
τοϋ βυθοΰ τών θαλασσών· πλοϊον τι τό «Σάλλεγγερ» προ- 
ετοιμάσθη έν Άγγλίιγ πρός τον σκοπόν τούτον. Περιεϊχεν I 
άληθές έργαστήριον χημείας καί φυσικής, σπουδαστηρίου I

φυσικής ιστορίας, Ιργαλεΐα φυσικής. Τό «Σάλλεγγερ» κα- 
τέλιπε τό Πόρτσμουθ τήν 21 Δεκεμβρίου 1872.Δεν έπανεϊ- 
δε δέ τάς Αγγλικές άκτάς, είμή τήν 24 Μαίου 1876. 
Κατώρθωσε διά τής βορβοροφάγου αύτοΰ, νά φέρη είς τό 
φώς δλοκλήρους ίχθεϊς εΐς βάθος 4,800 μέτρων.

Ή βολίς είχε φθάσει μέχρις 7,000 μέτρων βάθους. Έάν 
τό Λευκόν "Ορος, παρετήρησαν, έτιθετο είς τόν βυθόν τής 
θαλάσσης, έν ταϊς βαθείαις ταύταις χώραις, θα ύπήρχεν 
εισετι πλέον τών 2,000 μέτρων ύδατος ΰπεράνω τής κορυ
φής του». Μετά τόν ’Ατλαντικόν, τό «Σάλλεγγερ» διεξε- 
ρεύνησε τόν Νότιον παγωμένου Ωκεανό*.

Τφ 1883 γαλλική έπιστημονική ’Επιτροπή έπεβιβάσθη 
έν 'Ροσφόρτ πρός έκδοομήν επί σκοπφ υποβρυχίων οιερευ- 
νήσεων. "Εν τών μελών τής 'Επιτροπής ταύτης δ κ. Έδ· 
μόνδος Περριέ, συνέταξε λεπτομερεστάτην εκθεσιν έπί τών 
επιτευχθεισών άνακαλύψεων ύπεδείκνυεν, δτι τά διά τών 
άλιευτικών μηχανών συλλαμβανόμενα ζώα δμοιάζουσι πρός 
έκεϊνα τά δποΐα γνωρίζομε*,  μετά παραλλαγών δμως, αϊ- 
τινες θέτουσιν αύτά ίν άρμονία πρός τάς περιέργους συνθή- 
κας τής ζωής, τάς εΐς τά μεγάλα βάθη άπαντώσας τ. ε". 
έλλειψιν τοϋ ηλιακού φωτός, θερμοκρασίαν 1 περίπου βαθ
μού, ύπέμογκον πίεσιν. Ύπετίθετο, δτι τά δντα ταΰτα έ- 
στερούντο χαθ’δλοκληρίαν τών οργάνων τής δράσεως. Τοΰτο 
τυγχάνει άνακριβές. Άναμφιβόλως ύπάρχουσιν οστρακόδερ
μα, παντάπασιν «στερημένα δράσεως, άλλά ταΰτα «ίσίν ε
κείνα, άτινα ζώσιν έν τή ίλύει, καί πάντοτε ερπουσιν· 
παρά τούτοις, έν ψ οί πόδες καθίστανται λίαν Ισχυροί καί 
εύρωστοι, δ οφθαλμός γίνεται άτροφικός. Τά άνήκύντα δ
μως είς τόν τύπον τών καραβίδων γνωρίζουσι κάλλιστα νά 
νήχωνται, καί έχουσιν οφθαλμούς ύπερμεγέθεις ένίοτε. Πρέ- 
πνι νά ποιήταί τις παρόμοιας διακρίσεις καί παρά τοϊς 
ίχθΰσιν· οί τών μεγάλων βυθών σπανίως άπαντώνται τυ
φλοί, καίτοι κατέχουσι πρός δδηγίαν των συγχρόνως μετά . 
τών όφθαλμών των όργανα εΰαφή λίαν ανεπτυγμένα.

Άλλως τε, δ κ. Έδμόνδος Περριέ καί οί κατά τάς ύπο- 
βρυχείους εξερευνήσεις σύντροφοι αύτοΰ κατόρθωσαν νά βε- 
βαιωθώσιν, δτι δ βυθός τής θαλάσσης δέν. είναι άπολΰτως 
σκοτεινός. Άνεμιμνήσκοντο τής εύκολίας, μεθ ’ ής τά θα
λάσσια ζώα φωτίζουσι. Πλήθος μικρών φυτών, είτε μικρών 
ζώων μικροσκοπικών καθίστανται φωτεινά, άμα τη ελάχι
στη ίπαφή. Έπίσης ή αύτή φωσφορική ίδιότης ύπάρχει 
παρά τοϊς ζώοις, άτινα ζώσιν είς τά μεγάλα βάθη. Καθ' 
ήν στιγμήν ό βορβοροφάγος τά έλκει πρός τήν έπιφάνειαν 
τής θαλάσσης, άφίνουσι τρόπον τινά φωτεινάς γραμμάς. 
Ο βυθός τοΰ Ωκεανού ε’χει λοιπόν τάς μυστηριώδεις φω

ταγωγήσεις του. ’Ακόμη και ή ιλύς άΰτή ζυμωμένη μετά 
μικροοργανισμών, δύναται ν’ άποδώση άμυδράς τινας λάμ
ψεις. Έπί τής έπιφανείας ή κίνησις προκαλεΐ τόν φωσφορι
σμόν έκάστη κορυφή κύματος φωτίζεται καί άκτινοβολεϊ. 
Έν τφ βυθφ τής θαλάσσης, αύτά ταΰτα τά ζώα άτινα, 
κινούμενα, περιφέροντα τούς πόδας καί τούς εαυτών πλο
κάμους, καταλιμπάνουσι τεθαμβωμενον τι φώς, δπερ χρησι
μεύει πρός δδηγίαν των. «Πάν δ,τι νήχεται, πάν δ,τι κι
νείται, πάν δ,τι έρπει,λέγει δ κ. Βερμιέ, περιβάλλεται ύπό 
ακτινοβολούντο; κύκλου». Δυνάμει τής λάμψεως ταύτης οί 
τών βαθυτάτων μερών ίχθεϊς δύνανται νά σιευθύνωσιν εαυ
τούς. Περί τούτου ίπείσθησαν δι’ έπανειλημμένων «πειραμά
των. Ούτως, ί> πρίγκηψ τοΰ Μοναχό, κατά τάς έν ανοικτή 
θαλάσση άλιείας του, κατεβύθιζεν ηλεκτρικούς λαμπτήρας 
είς μέγιστα βάθη· παρευθύς, έλκυόμενοι έκ τής λάμψεως, 
οΐ ίχθεϊς ετρεχον πανταχόθεν πρός τάς φωτεινάς συσκευάς. 
Ο κ. Έρματος Φόλ ίχρήσατο, πρός τόν αυτόν σκοπόν, 

χημικάς φωσφοριζούσας δλας.
Έν τή έκδρου.ή, ή{ τήν εκθεσιν έποιήσατο είς τήν ’Α

καδημίαν τών επιστημών, δ πρίγκηψ τοΰ Μονακό «χρη- 
σιμοποίησεν ιδίως τά δίχτυα, άτινα οί άλιεϊς δέν μετα
χειρίζονται ποτέ ε’ις βάθος περισσότερον τών 30 μέτρων.

Οί έπιβάται τής «πριγκηπίσσης Άλικης» έβύθισαν ταΰ-

»>

τα μέχρι βάθους 2660 μέτρων, καί συνέλαβον ίχθϋς δια
φόρων ειδών, κυρίως μεγάλην τινά «χίμαιραν» ής την ά
γραν τα προγενέστερα τών ίκδρομών μέσα, δέν ειχον μέ· 
χρε τοΰδε επιτρέψει.

Τριάκοντα τέσσαρες βορβοροφάγοι καί άλιευτικαΐ μη- 
χαναί ίργασθεϊσαι περί τάς Άζόρας, μέχρι βάθους 5000 
μέτρων, παρουσίασαν έπίσης πλουσιώτατα αποτελέσματα’ 
μία μόνη αλιευτική μηχανή άφεθεϊσα επί τεσσαρακονταο· 
κτάωρον εΐς βάθος 2100 μέτρων άνεκόμισε 225 ίχθϋς.

Πρέπει έπίσης νά παρατηρήσωμεν, δτι είς τά μεγάλα 
βάθη, παρά τήν απουσίαν τοϋ ηλιακού φωτός, δ χρωμα
τισμός ύπάρχει. Ή «Πριγκήπισσα ’Αλίκη», ήλίευσε πολύ
ποδας έχοντας συμμεμιγμένα ίόχρουν κίτρινον καί πράσι
νον χρώμα, καί διάφορα άλλα ζώα τής θαλάσσης χρώμα
τος τά μέν πρασίνου, τά δ ’ έρυθροϋ πορφυρού η κίτρινου. 
Είνε άληθές δτι μέγα πλήθος ζώων εύρίσχονται σχεδόν έστε
ρημένα χρωματισμού, ούχ’ ήττον δμως εύρίσκονται έν ταϊς 
σκοτειναΐς χώραις τοΰ βυθού τοΰ ώκεανοΰ ζώα, ών δ χρω
ματισμός κατ’ ούδέν ύστερεϊ τού τών τής άκτής ιχθύων.

Ό κ. Έρμάνος Φόλ, πριν ή εξαφανισθή κατά τινα μυ
στηριώδη τολμηρά*  εκδρομήν, έπιβιβασθείς είς Χάβρην, δέν 
ε'δωκεν έκτοτε σημεία ζωής καί άγνωστον έάν άπωλέσθη — 
ώνειρεύθη νά κατελθη δσφ τό δυνατόν βαθύτιρον ύπό τά 
κύματα. Έναυπήγησε δέ, δι' ιδίων σχεδίων, ύποβρύχιον 
θαλαμηγόν, τόν «Άμφιάστερ» καί έντός δωματίου τίνος 
είχε θέσει φεγγίτην έκ παχύτατης ύαλου.

Ό φεγγίτης ούτος εύρίσκετο είς τόν βυθόν τής θαλαμη
γού,έπέτρεπε δέ νά διακρίνη τις τήν θάλασσαν εις βάθος 30 
μέτρων. Άλλ’η ύποβρύχιος ναυσιπλοΐα τυγχάνει περιεσφιγ- 
μίνη μεταξύ λίαν στενών δρίων, καί δ άνθρωπος δέν θά δυ
νηθή ποτέ, άναμφιβόλως, νά εξερεύνηση τά μεγάλα τοϋ 
ωκεανού βάθη· έν τούτοις ή περιέργεια αύτοΰ δέν κορέννυται. 
Κατήλθεν ύπό τήν γήν, ανέρχεται είς τά νέφη.’Ιδού αύτόν 
ήοη, έκβιάζοντα τούς ωκεανούς, δπως τφ παραδώσωσι τά 
μυστήρια τών αβύσσων αύτών.

Λ. Λ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

Αΰτός, όστις προσήλθεν έν χαραΐς καί τυμπάνοις, έν 
άλαλαγμοϊς καί έορταΐς καί δν μετά τοσαύτης συμπα
θείας καί αγάπης ύπεδέχθημεν πάντες μέ ανοικτάς τότε 
άγκάλας, έγένετο ήδη μισητός παρ’ ήμών καί τόν έγκα- 
τελεΐψαμεν τελείως !

Αυτός, ο τόσον συμπαθητικός νυμφίος, ό παραστάς 
εΐς τόσος ημών έορτάς καί χορούς, ό μέ τόσους άδάμαν· 
τας πεοιβληθείς καί τόσον διασκεδάσας καί τόσα χρή
ματα σπαταλήσας και μέ τόσας θωπείας μας συγκινη- 
θείς, δ καταστήσας ήμάς τρελλούς έν τή άρχή καί τό
σας ελπίδας ήμϊν ΰποσχεθέίς, εύρίσκεται έκεϊ ήδη γεγη- 
ρακώς, άνελπίοτως καί τόσον ταχέως παρά πάντων έγ- 
καταλελειμμένος !

Κεκαλυμμένος δέ τά έσκληκότα, πεπηγότα και γε- 
γηρακότα μέλη του διά λευκής σινδόνης, κύπτων τόν 
τράχηλον ύπό τό βάρος τής άδυσωπήτου ήλικίας, κεϊται 
ήδη έκεϊ έπί τοϋ έπιμήκους καί ξυλίνου κραδάτου του, 
άναμένων έναγωνίως τήν άπαισίαν τελευταίαν στιγμήν 
καθ’ ήν παραδίδων τό πνεύμα του είς τό χάος τών αιώ
νων,θέλει έξαπλωθή τελέως έκεϊ καί μεταφερθή είς τάς 
κ α τ α κ ό μ 6 α ς ιών πατέρων του.

Ό πρώην νυμφίος 1
Άναμιμνήσκεται ήδη πικρώς καί τελευταίου τάς χαράς 

καί ήδονάς τοϋ βίου δν διήλθε, τάς πολυτελείς αμφιέ
σεις, τάς ατελεύτητους διασκεδάσεις, τάς τρελλάς και 
άνοήτους πανυχίδας, τάς εύδαιμόνους καί τρυψηλάς 

μετά γυναικών και φίλων τερπνάς συναναστροφές .
Ό πτωχός ήδη νυμφίος ! βήχει ξηρώς, καμπτόμενος 

υπό τοΰ εφιάλτου είς τό στήθος ένώ σπασμοδικοί πόνοι 
έξικνοΰοι μέχρι τής έξησθενημένης αΰτοΰ καρδίας.

Τής καρδίας αυτής, ήτις τόσον καί τόσα ήγάπησεν 
είς αύτόν τόν κόσμον καί δπου τόσα είδεν !

Καί βήχει, βήχει, βήχει ··-.·, „
Ή φωνή του δέ άπολέσασα πλέον παντα ρυθμόν, ενα 

ήχον μόνον δύναται έτι νά έναρθρώση, τόν ήχον τοϋ 
πόνου, τής λύπης καί τής μετάνοιας δι’ δσα καλά δέν 
ήδυνήθη ή μάλλον δέν ήθέλησε κατά τήν ένταϋθα στα
διοδρομίαν του νά πράξη.

Καί βήχ«’> βήχει πάντοτε ξηρώς, ό ζηλευτός ποτέ 
νυμφίος !

Τό στήθος του πιέζεται, ή καρδία του λιποψυχεί.
Ή καρδία .αυτή ήτις τοσοϋτον ήγάπησε τόν κόσμον.
Αί παρειαί του όλονέν κοιλαίνονται,τό βλέμμα σβύνε- 

ται, ή φωνή καταπαύει . . καί ή κεφαλή κλίνει.
Ή ώρα τοϋ ποτέ νυμφίου έσήμανέ.
Τετέλεσται.
Καί μικρός παϊς κρατών δαδα διά τής δεξιάς χειρός 

ύπομειδιών άνασηκόνει πτυχήν τής καλυπτούσης τό σώμα 
του σινδόνης καί τώ καλύπτει τό . πρόσωπον, όπως οΰ- 
δείς, οΰδείς πλέον δυνηθή νά τόν έπανίδη, διότι δέν 
πρέπει ποτέ οΰδείς νά τόν έπανίδη.

Καί ούτως, έκεΐνος όστις έγένετο πρόξενος τοιούτων 
κακών, δ έλθών μέ τόσας ελπίδας καί ύποσχέαεις, ό πα
ραίτιος γενόμενος τοσούτων θανάτων, ό περιόληθείς μέ 
τόσα στέφανα καί άνθη κατά τήν άφιξίν του, ήδη έγκα- 
ταληφθείς παρά πάντων απέρχεται καταφρονημένος καί 
έγκαταλελειμμένος είς τούς αγνώστους ήμϊν τάφους τών 
πατέρων του I

Ούτως άποθνήσκουσι τά έτη όπως καί ό άνθρωπος.
ΈρχονταΓμέ ελπίδας καί άπέρχονται άποτεθαρημένοι.

Ι*οβφ.

0 » Wffle Κ WBT1

Οί νοεροί μου οφθαλμοί τό Σύμπαν ατενίζουν, 
—σκώληξ έγώ καί γέννημα πλανήτου ελάχιστου 
πρό τών μεγίστων πλανητών, οίτινες ώραΐζουν 
τήν Φύσινκαί τό όνομα ΰμνολογοϋν τοϋ Κτίστου.

Όποια άρα δύναμις μέ ένισχύει τόσον, 
ώς τε μεταρσιούμενος είς ύψχ νά άνέλθω ;
είς δ οΰδείς τών γεηρών άνήλθε ποτέ ! όσον 
(οΰρανοέάμων άγιος), καί πάλιν νά κατέλθω 1

Μέ ένισχύει ή ψυχή, τό Θειον τοΰτο δώρον, 
όπερ μέ υπερύψωσε τών επιγείων όντων· 
καί μ ’ ένεθέρρυνε πολύ νά ύπερδώ τόν όρον, 
γνώστης δέ καταστώ πολλών παρόντων καί απάντων.

Ώ προσευχή ύπέρλαμπρος, Πνευματική καί Θεία ! 
σΰ συσχετίζεις τόν θνητόν υιόν μέ τόν Πατέρα- 
σύ’τούτου τήν ουνείδησιν καθαιρεις ώς τά ία, 
καί διά τών πτερύγων σου ύψοϋτ’ είς τόν αιθέρα.

Όρώ τήν Κτίσιν άπασαν—τόν Κτίσαντα δοξάζω 
κ_ι' έδαψιαίως προςκυνώ !—ζώσαν καί κινουμένην 
Δημιουργίαν πάνσοφον οϊαν άποθαυμάζω I 
Τήν γήν μας πότε φλέγουσαν καί πότε ψυχομένην.
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ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΩΣ'ΕΙΧΕ ΤΟΤΕ

Τό άατερόεν σύστημα τού ουρανίου θόλου, 
μέ ρυθμικήν ακρίβειαν όρώ νά συμβαδίζη· 
ύποταγήν τά πνεύματα τά άϋλα καθόλου, 
νά έχωσι πρός τόν Θεόν I Όςτις τά κανονίζει.

Διεστραμμένε άνθρωπε τώ νώ καί τή καρδια ! 
άφήκβς τά ούράνια, κι’ έπί τών έπιγείων 
προςέχεις 1 σ' έταπείνωσαν ή τε ψευδοπαιδεία 
κι’ ή αάρ£! άπεμάκρυνον τοΰ χώρου τών άγιων.

Ή υλική σου ΰπαρίις ύπόδειγμ ’ ασθένειας, 
είκών τής μεταπτώσεως καί τής άλαζονίας· 
λάφυρον χρόνου καί καιρού καί συμφοράς ή πλάβτιγί 
τό δέ λοιπόνφλέγμα, χολή, ή τής σαρκός σου μάστιί. 

Βροτέ I νομίζεις πώς έδώ ό βίος τελειόνει ; 
κι’ έίομοιοΤς τό είναι σου μέ τ’ άψυχα τά κτήνη· 
τό υλικόν οαρκίον σου ένταΰθα μόνον λ υ ό ν ε ι 
ή δέ ψυχή ’ς τόν Δωρητήν αιώνια θά μείνη. 
Άβήνησι χατά Δεχέμβριον τοϋ 1856.

Qt ΜΠΡΑΒΟΣ ΆβηναΛς.

TO ΔΕΝΛΡΟΝ ΤΑΚ ΧΜΤΓΜί

ΦΩΛΕΑ ΣΕΙΣΟΠΪΓΙΔΩΝ

Πολλοί παραδόσεις ύπάρχουσι 
περί τής αιτίας ή μάλλον τής αρ
χής τοΰ έδίμου τής εορτής τοΰ δέν
δρου τών Χριστουγεννών, κατά τήν 
παραμονήν τής τοΰ Χριστοΰ γεννή- 
οεως κατ’άλλους δέ τήν παραμονήν 
τοΰ νέου έτους γινομένης.

Θέλομεν αναφέρει ένταΰθα τήν 
ψυσικωτέραν, άρχαιοτέραν καί έ- 
πικρατεστέραν παράδοσιν, διότι 
αΰτη ανάγεται είς τούς αρχαίους 
τοϋ χριστιανισμού χρόνους.

'Η εορτή ή μάλλον ή προσκύ- 
νησις τοϋ δένδρου τη? Παναγία? 
λεγομένου, έγίνετο πάντοτε παρά 
τοΐς δυτικοϊς τήν παραμονήν τών 
Χριστουγεννών,δτε ήναγκάζοντο νά 
διανυκτερεύωσι μέχρι τοΰ όρθρου, 
δτε ήρχιζεν ή άκολουθία έν τοΐς 
ναοΐς, δπου εΓτα μετέδαινον. ’Ε
πειδή δέ έθος έπεκράτησε άνέκαθεν 
νά δίδωσι δώρα είς τούς ύπηρέτας 
καί εΤτα είς τούς παΐδας καί μετά 
ταΰτα καί εις. τούς συγγενείς κατά 
τήν παραμονήν τοΰ ν. έτους, τινές 
προετίμησαν 'νά πράττωσι ' τοΰτο 
κατά τά Χριστούγεννα καί ν’άναρ- 
τώσιν αυτά έπί τον δένδρου. Άλ
λοι δέ μετέτρεψαν τδ έθος καί έορ- 
τάζουσι τό δένδρον τήν παραμο
νήν ή τήν ή|ΐέραν τοΰ νέου έτους. 
Διά τούτο ετι καί νΰν παρατηρεϊ- 
τάι, δτι άλλοι μέν έορτάζουσι τό 
δένδρον τήν παραμονήν τών Χρι
στουγεννών,άλλοι δέ τήν παραμονήν 
τοΰ νέου έτους οτολίζοντες αΰτό μέ 
κηρία, δώρα, καί. χρυσούς καρπούς 
διά τήν καλήν θεωρίαν. Τό έθος
τοΰτο άπό τίνος είσήχθη καί παρ’ 
ήμΐν, χάριν διασκεδάοεως καί πλε
ονασμού, χωρίς νά γ'νωρίζωμεν τόν 

λόγον καί τήν σημασίαν αύτού.
’Ιδού έν τούτοις ό λόγος.
Υπάρχει παράδοοις, δτι θέλουσα ν’ απόκρυψη τόν 

Ίησοΰν ή Παναγία άπό τής καταδιώζεως καί θανατώ- 
σεως τών παίδων άπό μέρους τού Ήρώδου, κατέφυγον 
άπό τής Βηθλεέμ είς τό Κάϊρον μετά τοΰ Ιωσήφ, δια- 
τρέίαντες τήν εν τώ μεταξύ έρημον πεζή καί κρύφα. 
Καθ’ οδόν είς δίωρον άπόστασιν άπό τοΰ Κάιρου καί έν 
θέσει καλούμενη νΰν Ματαρία, δπου ύπήρχεν ή αρχαία 
Ήλιούπολις, έστη ή Παναγία ύπό δένδρον, δπως άνα- 
παυθή ολίγον καί θηλάση τόν Ίησοΰν. Λέγεται μάλιστα 
ότι εις κλάδος τοΰ δένδρου τούτου αμέσως έκλινε 
πρός τό έδαφος καί έκάλυψε τήν άγίαν μητέρα, δπως 
προφυλάξη αύτήν άπό τοΰ καύσωνος καί τών διωκτών της. 
Τό δένδρον τοΰτο υπάρχει μέχρι τής σήμερον, καί τό 
έπεσκέφθην μάλιστα κατά τήν πρώτην είς Αίγυπτον με· 
τάβασίν μου. Φαίνεται γεγηρακός, πανάρχαιον καί έν 
τούτοις άειθαλές έτΓ όντως δέ εις κλάδος του κλίνει έτι 
πρός τήν γήν. Είναι δέ περιβεβλημένον ήδη ύπό κιγ- 
κλίδων, φυλάσσεται καί πλεϊστοι εύσεβεϊς τό επισκέ
πτονται καθ’ έκάστην.

Τώρα τι σχέσιν έχει τό δένδρον τοΰτο πρός τό 
δένδρον τών Χριστουγεννών; ’Ιδού.

Φαίνεται, δτι τά δένδρα τής Αίγύπτου έκτοτε έλαβον 

μεγάλην σημασίαν παρά τοΐς χρισπανοΐς. Κατά τήν 
έποχήν τών σταυροφοριών πρός κατάκτηοιν ’τών άγιων 
τόπων ευσεβείς τινες σταυροφόροι κατώρθωσαν νά με- 
ταφέρωσιν εις Εύρώπην καί προσφέρωσιν είς τόν Πά
παν ή είς βασιλέα τινα έκ τών συμμετασχόντων είς τάς 
σταυροφορίας έν δένδρον έκ τών άγιων έκείνων τόπων, 
ελαία ώς λέγεται έκ τοΰ έλαιώνος, ένθα ό ’Ιησούς προ- 
σηυχήθη, ίσως δέ καί έκ τού άνωτέρω δένδρου, άκρι- 
βώς Trjv παραμονήν τών Χριστουργενών καί έπειδή τούτο 
τότε εθεωρήθη κατόρθωμα ένεκα τής άποτυχίας τών 
σταυροφοριών καί καταστροφών τών έπιδραμόντων συμ
μάχων στρατευμάτων, έστήθη θριαμβευτικώς τοΰτο έν 
μεγάλη αιθούση, οπού μετά κατανύξεως καί εΰλαβείας 
έθεατο. Έκτοτε τό δένδρον τών Χριστουγεννών έξετί- 
θετο κατ’ έτος καί βαθμηδόν έγεννηκεύθη εις δλάς τάς 
χριστιανικός οικογένειας. Παρ’ ήμΐν συνειθίζεταΐ-η-έ- 
,λατος ως εύμορφώτερον καί εύσχημώτερον διά τήν πε- 
,ρίατασιν δένδρον.

Φ. ΙΙρίντεζης.

ΛΒ·Ι1ΙΙΙ·ΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ8ΙΙ0ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ·ΙΜ ΜΙΙΙΒΙ

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ « ΕΥΘΥΜΩΝ »

Χριστουγεννιάτικου διήγημα

Ή συλλογομονία κατέκλυσεν άπό τίνος την Ελλάδα. 
Σύλλογε» φιλανθρωπικοί, φιλολογικοί, έπιστημονίκοί, μουσι
κοί, στρατιωτικοί, ύπαλληλιακοί, εμπορικοί,συντεχνικοί καί 
.καί, κτλ. κατά εκατοντάδες ε'χουσιν ίίρυθή ,εΐς άπάσας τάς 
μεγαλοπόλεις καί μικροπόλεις τοΰ ελληνικού βασιλείου, οΐ- 

τινες ένα κύριον σκοπόν ίχουν, νά διασκεδάζουν και όντως 
διασκεδάζουν, άφοΰ άκίμη ύφίστανται με δλην αύτών την 
περί τά προσωπικά λογομαχίαν, ένίοτε δε καί γρονθομα- 
χίαν των.

Τώρα, τί καλόν έπίρχεται εις τόν τόπον άπό τούς συλ
λόγους αυτούς δεν εΐναι τού παρόντος χρόνου νά έξετάσωμεν*  
?ν μόνον ήδη δυνάμιθα νά άναφέρωμεν, οτι μέγα τι καλόν 
καί φιλανθρωπικόν προήλθεν άπό ε'να τοιοΰτον σύλλογον,τών 
«βυ^υμων» καλούμενου.

Μή φανή δέ παράδοξον, ότι ύφίσταται τοιοϋτος σύλλο
γος, άφοΰ ύφίσταται καί σύλλογος όν Άθήναις της «Τυ- 

απαρτιζόμενος άπό 12 μέλη, άτινα ταπτικώς συνε
δριάζουν, καταθέτουν καθ’ εβδομάδα δέκα λεπτά και άγο· 
ράζουν δ»’ αυτών λάχιϊα.

Ό περί ού λοιπόν πρόκειται σύλλογος άπεφάσισεν τό εσπέ
ρας τής παραμονής των Χριστουγεννών νά συνεδρίαση έν 
τή οίκίι? έορτάζοντος μέλους του κατά τά εΐοθότα. Άπαντα 
δέ τά μέλη αύτοΰ, 12 τόν αριθμόν έπίσης όντα, φυσικώς 
ήσαν πάντα άγαμα κατά ώρισμένον άρθρον τού καταστατι
κού των.

Διασκέοασις καί συνεδρίασις ήτο ζωντανόν έπίσης γράμμα 
καί άρθρον τοΰ καταστατικού των.

— Περίφημον κρασί, ε"λεγεν δ Πέτρος πρός τόν έορτά- 
ζοντα Ίωάννην, ποΰ τό έπέτυχις ;

— Μή £ωτάτε, κύριε πρόεδρε, άπήντησεν δ Ιωάννης, 
τό άνεκάλυψα μόνος μου. Ούδείς άπό σάς είναι άξιος νά 
εύρη παρόμοιον καί ... .

—· ’Απαγορεύονται τά προσωπικά, διέκοψεν δ πρόεδρος, 
κατά τό καταστατικόν μας καί επομένως σοί Ιπιβάλλω πρό· 
στιμον τρεις όκάοας μπύρα.

Αύστηρότης, τό απόλυτον δικαίωμα τοΰ προέδρου και ή 
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έκτέλεσίς των άποφασιζομένων ήτο άπαραδειγμάτιστον 
προσέν τού συλλόγου τούτου.

. — Ώραΐα, ώραΐα, άπήντησαν πάντες χειροκροτοΰντες 
τήν ίπιτυχή έφαρμογήν τού καταστατικού των.

— Έπρεπε δέκα όχ,άϋις νά τον καταδικάσης, άνέκρα- 
ξεν. δ Τάκης, αυτές έχει χρήματα καί δεν ιδρών» -τέ αυτί 
του μέ τρεις έκάδας μόνον,

— Σιώπα σύ, άμα γίνης πρόεδρος, τότε κάνεις δικό σου 
καταστατικέ χαί προσλαμβάνεις μέσα καί γυναίκας, δπως 
μάς ίλεγες, όταν ΐκάμνομεν τέν σύλλογον, τφλέγ«ι δ’Ιω- 
άννης κάπως τρωθείς την φιλοτιμίαν.

— Έχεις δίκαιον, διότι είσαι μεθυσμένος καί δεν σέ ξε· 
συνερίζωμαι, ειπεν δ Τάκης εγειρόμενος.

— Ώ! ώ! ώ1 ανέκραξαν πάντες, τί είπε | . . . .
—- Αί συκοφαντίαι απαγορεύονται, είπε τότε δ πρόεδρος 

καί σοί ίπιβάλλω πρόστιμον δύο έκάδας λουκουμάδων καί 12 
μαστίχα».

— 'Ωραία, ωραία, ανέκραξαν πάντες καί ίχειροκρότησαν 
εκ νέου την άπόφασιν τοΰ προέδρου.

Ειτα δ πρόεδρος προσφέρων άπό μικρόν τεμάχιον χειριδίου 
όπτου «ίς ένα έκαστον των μελών έλαβε τό κύπελλόν του 
καί είπεν·

— Κύριοι συνάδελφοι, προπίνω είς υγείαν τοΰ συναδέλ
φου μας, ευχόμενος αύτφ υγείαν καί μακροβιότατα.

— ‘Εβίβα I άπήντησαν πάντες καί εκένωσαν τά ποτή
ρια των.

Μετ’ ολίγον δε έγερθέντος τοΰ Νικολάου
—- Και έγώ προπίνω είς υγείαν των γυναικών, τής άρ- 

χής τής ευθυμίας τοΰ κόσμου καί τής κυβερνήσεως, ήτις έ- 
προστάτευσε τήν χειραφέτησιν αυτής παρ ’ήμϊν.

Πάντες προέτειναν τά κύπελλά των, δπως συγκρουσωσιν 
αύτά, δτε διακόπτων δ πρόεδρος'

— Κύριοι, είπεν, κατά τέ άρθρον 3 τοΰ καταστατικού 
απαγορεύονται έν τή συζητήσει ζητήματα γυναικών καί πο
λιτικής, επομένως έπιβάλλω είς τον Νικόλαον πρόστιμον 
ενός γάλλου ψητόν είς τόν φούρνον μέ πατάτες.

— Ούρρά, ανέκραξαν πάντες καί έχειροκρότησαν την 
νέαν ταύτην άπόφασιν,

— Γραμματεΰ, έξηκολούθησεν δ πρόεδρος, σημείωσον ό- 
λατ αύτα.

— Μά, είναι έν συνεδριάσει ήοη δ σύλλογος;ήρώτησεν δ 
Βασίλης.

— Βεβαίως, άπήντησεν δ πρόεδρος., αφού τέ 4 άρθρον 
τοΰ καταστατικού |ητώς λέγει,δτε σύλλογος συνεδριάζει μό
νον έν ώρμ ευωχίας καί συμποσίου.

— Ώστε μέ τά τρία αύτά προστίματα, έχομεν τρεις 
νέας συνεδριάσεις; ήρώτησεν ό Τάκης εγειρόμενος.

— Μάλιστα, άπήντησεν δ πρόεδρος, άλλα διατί κάθε 
λίγο καί σηκόνεσαι;

— Νά μέ συγχωρεΐτε, διά μίαν ανάγκην μου και ενεκα 
τής συνεδριάσεως άνέβαλλον.

— Στόν διάβολο, πήγαινε, τφ ανέκραξε έ Αγησίλαος.
— Αί λέξεις αυται απαγορεύονται καί σοί έπιβάλλω 

πρόστιμον 12 καφέδες, τφ ειπεν δ πρόεδρος.
Καί ούτως δ σύλλογος ευωχούμενος καί διασκεδάζων 

συνεδρίαζε καί ώριζε νέας συνεδριάσεις διά τών προσ
τίμων

Τό δώμάτιον τοΰ Ίωάννου έκειτο έντές οικίας άποτελου- 
μένης έκ πολλών διαμερισμάτων.ένθα κατφκουν καί πολλοί 
άλλοι, Ιδίως πένητες.

Μετ’ ολίγον αίφνης ή θύρα άνοίγεται βιαίως καί. δ Τάκης 
εισέρχεται, ωχρός, πελιδνός μόλις καί πεφοβισμένος, ένφ 
πάντων τά βλέμματα μετά περιέργειας τέν παρατηρούσε.

Ό Τάκης τότε διά φωνής διακεκομμένης, τοίς λέγει.
— Κύριοι συνάδελφοι, έδώ αποθνήσκουν I
— Τί έννοιΐς; έρωτά αύτόν δ πρόεδρος, οιατρέχομεν φό

βον, έδολοφονήθη τες ;

’Αφού δέ έκλεισεν δπισθέν του τήν θύραν δ Τάκης προ· 
σέθηκιν.

— Ένφ άνέβαινον την σκάλαν, αίφνης ήκουσα φωνήν 
θλιβεράν, ^ογχώδη, άπαισίαν, ήτ:ς μέ προσείλκυσε πρές τό 
μέρος αυτό. Έντές δωματίου δέ μικρού καί πενιχρού «ιδον 
γυναίκα πτωχήν, άγωνιώσαν,έτοιμοθάνατον,ήτι; προΰκάλει 
τήν συμπάθειαν. Παρά τή κλίνη της δέ μικρά κόρη ψακέν- 
δυτος,γονυπετής καί κλαίουσα προσηύχετο σιωπηλώς.

«Μόλις δ’είσήλθον άνήγειρε τήν κεφαλήν καί μοί είπεν 
«Κύριε, σάς παρακαλώ κάμετε ησυχίαν δια τήν μητέρα 
μου, τουλάχιστον έπ’ ολίγον, έως ότου άποθάνη».

« ’Αμέσως ήσθάνθην τήν θέσιν μου απέναντι τοΰ αγγέλου 
εκείνου καί προσβλέψας έπι τής ψυχορραγούσης·—Ήσϋχεΐτε 
είπον, θά παύσουν οϊ κρότοι, και ίσπευσα άμέσως έδώ νά 
σάς τέ είπω.

Λαμβάνων δέ ό Τάκης ύφος σοβαρόν τότε·
— Κύριοι,συνάδελφοι, είπε, πρέπει νά σκεφθώμεν σοβα- 

ρότερον,δέν είναι ορθόν, παραμονήν Χριστουγεννών, νά δια- 
σκεδάζωμεν ήμεις καί άλλος ν’ άποθνήσκη εις τέ παρακεί
μενον δώμάτιον.

Ο δέ πρόεδρος «γερθείς·
— Βεβαίως, άπήντησεν καί προτείνω νά μ«ταβώμ«ν έν 

σώματι νά συνδράμωμεν τήν π«ρίστασίν.
— Αλλά, ύπέλαβεν δ ’Αγησίλαος, δ σύλλογό; μας δεν 

έχει τοιοΰτον σκοπόν, ημείς έργαζόμεθα υπέρ τής τέρψεως, 
καί ευθυμίας, τί ζητοΰμεν έκεΐ;

Ένφ δέ συνεσκέπτοντο καί συνεζήτουν, καί τένις έπέ- 
μενον νά έξακολουθήση ή διασκέδασες άπροσκόπτως,άπεφα- 
σίσθη τή προτάσει τοΰ προέδρου νάδιακόψουν πρόσκαίρως 
αυτήν μέχρι τοΰ θανάτου τής γυναικές καί νά μεταβοΰν 
λόγφ φιλανθρωπίας παρά τή ψυχορραγούση.

Έκεΐ έπληροφορήθησαν παρά γειτόνου, δτε δ σύζυγός της 
έργάτης «ιχεν προ διετίας άποθάνει, άφήσας είς τήν έσχά- 
την ένδειαν τήν σύζυγον καί θυγατέρα του καί δτι αυτή ύπέ- 
κυπτεν ήδη είς τό πεπρωμένον υπό της στενοχώριας καί 
θλίψεως πιεζομένη.

Ό Τάκης τή προτροπή τοΰ προέδρου «κάλεσεν Ιατρόν, 
8στις άπεφάνθη, δτε όλίγαι στιγμαί ύπολείπονται είς τήν 
θνήσκουσαν.

Αυτή δέ αίσθανθεΐσα τήν έπίσκιψιν τών νέων καί άναλα- 
βοϋσα ολίγον δυνάμεις·

— Ευχαριστώ, τοίς ειπεν, αποθνήσκω ήδη έν ήσυχίφ, 
άλλά σάς παρακαλώ,τήν κόρην μου, τήν κόρην μου λυπη
θείτε καί δεΐξασα διά τοΰ δακτύλου δεμάτιον, δπερ είχε 
παρ’ έαυτή, έξέπνευσεν.

Τά μέλη παρετήρησαν άλληλα μετ’ απορίας καί είτα 
άποσυρθέντα έν τφ δωματίφ τοΰ Ίωάννου συνεσκέφθησαν 
παρά τόν σκοπόν τοΰ συλλόγου των, άφοΰ τοίς ίπεβάλλετο 
ύπέ τής ανάγκης, ν’ άναλάβουν αυτοί τά έξοδα τής κη
δείας καί τήν συντήρησιν τοΰ πτωχού κορασιού.

Ήτο τρίτη ήδη ώρα μετά τό μεσονύκτιον.
— Βλέπετε, κύριοι, δτι δ σύλλογός μας έχ« καί ΰψηλό- 

τερον προορισμόν, τοίς λέγει τότε δ Τάκης..

— Δέν έξερχόμεθ.α όμως παντάπασι τώ δρίων τοΰ 
καταστατικού μας, προσέθηκεν δ πρόεδρος, διότι καί δια- 
σκεδάζων τις, δπως ημείς έν παρ αδιίγματι κατά τήν στιγ
μήν ταύτην, δύναται ν’ άποθάνη καί νά έκτελέση τις τέ 
καθήκον του καί νά έξακολουθή ευθυμών καί διασκεδάζων. 
'Η έννοια τοΰ συλλόγου μας είναι τά μέλη του νά διασκε
δάζουν καί ευθυμούν καί νά δεαχέου*  τήν χαράν των καί είς 
τήν κοινωνίαν. Ή δυστυχής αυτή γυνή άπέθανεν, άφοΰ δέ 
δ σύλλογος υιοθέτησε τήν κόρην της, θά καταγίνομεν ν’ 
άναθρέψωμεν αυτήν έν τή χαρή καί τοίς γέλωσι.

— Ούρρά I έβίβα ! άπήντησαν πάντες καί εκρουσαν 
μετ’ εύθύμίας τά κύπελλά των.

Έ ταύτφ «ίσήρχετο ή νεάνις κατάλυπος καί άνήγγειλεν 

ότι ετοίμασαν τήν νεκράν καί δτι απαιτείται έν κηρίον ν’ 
άναφθή παρά τή κεφαλή της.

— Ό Τάκης θά μεταθή νά φέρη δύο, άπήντησεν ό πρό
εδρος. Καί έγείρων τό κύπελλόν

— Κόρη, τοΰ συλλόγου μας, είπε πρές τήν τεθλιμμενην 
νεάνιδα,σέ υίεθετοΰμεν άπό τής στιγμής ταύτης, θά ζής έν 
χαρ$ καί εΰθυμίφ χωρίς οΰδεμία λύπη νά σέ ταράξη ποτέ, 
δ,τι δέ καί δσάκις χρειασθής τι θ’ άποτείνεσαι πρές ημάς·

— Σάς εύχαριστφ, κύριοι, άπήντησεν αΰτη ίίλως συγκε- 
κενημένη καί δακρύουσα.

— Προπίνω ύπέρ τής υγείας τής κόρης μας, είπε τότε δ 
πρόεδρος καί προσφέρων αύτή ποτήριον οίνου τήν προέτρε- 
ψ« νά «ύθυμήση καί προπίη.

Ή κόρη μειδιάσασα τότε ΐλαβεν τό κύπελλόν καί είπε·
— Πίνω είς ευημερίαν τοΰ σκοπού τοΰ συλλόγου σας.
Πάντες ηύχαρεστήθησαν καί τήν πρόποσιν ταύτην διε- 

δέχθησαν φωναί και γέλωτες. Ειτα δέ πλησιαζούσης τής 
ημέρας, ή διασκέδασες έληξεν καί κατέγειναν «ίς τα τής 
θανής τής άποθανούσης γυναεκός.

Μετά μεσημβρίαν ζωηρά έγένετο σσνεδρίασις μεταξύ τών 
μελών, &ν ώφείλον ν’άκολουθήσωσιτήν κηδείαν, καί έπειδή 
τούτο άντίκειτο είς τέ πνεύμα τοΰ καταστατικού, άπεφα- 
σίσθη ν’ άκολουθήσωσι μεμονομένως, ώς άτομα, δσα τών 
μελών εύηρεστοΰντο καί δλως άνεπεσήμως.

Τήν έπαύριον έγένετο συνεδρίασις περί τού τρόπου τής 
συντηρήσεως τής κόρης τοΰ συλλόγου. Πρώτη*  ήδη φοράν 
προεβάλλετο τοιούτον σοβαρέν ζήτημα καί έπειδή πάσαι 
αί συνεδριάσεις ε”δει νά γίνονται έν ώρφ διασκεδάσεως, συμ
ποσίου ή άναψυχής,είχεν άποφασισθή νά γίνη αυτή έν ώρ$ 
τοΰ γεύματος τοΰ γάλλου, τοΰ «πιβληθέντος ώς πρόστιμον 
«ίν τέν Νικόλαον.

Οί δώδεκα άνάδοχοι τής «Κόρης τοΰ Συλλόγου*  ε’χον 
λάβει σοβαράν στάσιν ώς υπουργοί ’Επικράτειας, καθ’ ήν 
ώραν ό πρόεδρος είπεν, δτι θέμα τής ήμερησίας διατάξεω; 
ήτο ή συντήρησες τής υίοθετηθείσης κόρης.

Ή παρά τοΰ προέδρου εισαγωγή τοΰ θέματος ήτο ένδια- 
φέρουσα καί πάντες έπεδοκίμασαν αυτήν δμοφώνως έν έπ«υ- 
φημίαις, γινόμενοι «ύθυμότατοι. Άπεφασίσθη δέ πάντες ιά 
καταβάλλωσε προς 5 δρ. μηνιαίως πρές συντήρησιν της καί 
γενομένης μυστικής ψηφοφορίας τίς θ’άνελάμβανε τήν δια
τροφήν αύτής προς 60 δρ.μηνιαίως, ό κλήρος «λαχεν είς τον 
Νικόλαον, όστις καί προθύμως άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν. 
Μετά ταύτα άπεφασίσθη έκάστην πρώτην τοΰ μηνές νά γί
νεται συνεδρίασις έν συμποσίφ περί τοΰ ζητήματος τούτου 
καί έκάστην παραμονήν τών Χριστουγεννών γενική τοιαύτη 
καθ’ήν θά έλάμβανε μέρος καί ή «Κόρη τον Συλλόγου.-»

Έπί δεκαετίαν ούτω ό σύλλογος «ίργάζιτο έν συμπνοίφ 
καί άδελφότητι, οΰδαμοΰ προσκόπτω*  είς τάς εργασίας του 
καί ή κόρη όλο*«ν  έμεγάλυνε, γενομένη βαθμηδόν νεάνις 
ώραιοτάτη «υθυμος καί ζωηροτάτη μετά πολλών χάριτων 
καί προσόντων.

Πλήν δέν συνέβαινε. τό αυτό καί είς τά μέλη τού σωμα
τείου, βαθμηδόν άκροτηριαζομένου καί μή άνανεουμένου, 
συνεπείφ ρητού άρθρου τοΰ καταστατικού, τά δέ 12 μέλη 
έγένοντο μόνον 7. Ό πρόεδρος άποχατασταθείς καί γενό- 
μενος πατήρ οικογένειας δέν ήδύνατο πλέον νά λαμβάνη 
μέρος. Έν δέ μέλος είχεν άποθάνει καί τρία ιιχον άποδημή- 
σει είς τό εξωτερικόν.

Χαρακτηριστεκωτάτη είχε γίνη ή κηδεία τού άποθανόν- 
τος 'μέλους τοΰ σωμ.ατείου καθ’ ήν άκολουθήσαντες έν σώ- 
ματι άπαντα τά μέλη, καθ’ ίλον τό διάστημα τής κηδείας 
έγέλων, ηύθύμουν καί έθορύβουν καί μετά τήν ταφήν πάρε- 
κάθησαν εις μέγα γεύμα, καθ’ β τά ζωηρότερα καί διασκε- 
δαστικώτερα συνέβησαν έπεισόοια.

— Προπίνω μετά πολλής μου χαράς, ε’λεγεν δ πρόεδρος 
υπέρ τής εύχερεστάτης διαλύσεως τού άφ’ ημών μετα-

τάντος συναδέλφου καί τής αίωνίας αυτού άναπαύσεως. 
« — Καί εγώ προπίνω ύπέρ τής άφθάρτου ευθυμίας καί
τών ζωηροτάτων γελώτων, άτινα δ ήμέτερος συνάδελφος 
θίλει άποκομίσ» τοΐς έκεΐθεν τού τάφου ουμπολίταις του.

— Εις υγείαν τοΰ μέλλοντος «Συλλόγου τΐ)$ εύ^νμε'αρ» 
έλεγε τρίτον μέλος, δν πάντες άπερχόμενοι έντεΰθεν, θέλο
με*  εύρη έκεΐ.

ί-αι ούτως τά μέλη ταΰτα δέν παρίλειπςν ούδεμίαν ευ
καιρίαν νά Εκδηλώνουν τήν εύθυμον αύτών διάθισιν έν πάση 
πιριστάσει, είτε χαροποιέ είτε λυπηρ?.

Έν τούτοι; κατά τήν παρελθοΰσαν συνεορίασιν τοΰ σω
ματείου τών Χριστουγεννών δώδεκα πάλιν ήσαν τά μέλη, 
διότι έκτος τών 7 τακτικών, παρέστησαν ή κόρη τού σωμα
τείου Χριστίνη, οΐ γονείς τοΰ Νικολάου, ή αδελφή του καί 
είς μάρτυς.

Ή Χριστίνη ήτο ώραιοτέρα παρά ποτέ- οί μελάνες αυτής 
οφθαλμοί, ή μακροτάτη μελάγχρους κόμη της, τέ κομψόν 
αύτής πρόσωπον καί τέ ώραϊον άνάστημά της καθίστων 
μίαν νεάνιδα χαριτόβρυτον, ούχί πλέον δμοίαν πρές τήν εΰ- 
ρεθεΐσαν καί παραληφθεϊσαν έν τφ πενιχρό δωματίφ τής 
θνησκούσης μητρός της.

— Τρα-τα-τά, τρα-τα τά, ρα-τα-τά, άνέκραξεν δ Τά
κης διαχέων τήν ευθυμία*  έν τη συνεδριάσ», καί διακόπτων 
τήν Χριστίνην, δτε έξέφραζε τήν λύπην της διά τήν απου
σίαν τών πέντε άπουσιμζόντων διαδόχων της.

— Δέν επιτρέπονται θλίψεις καί λΰπαι έν τή συνεδριάσει 
Δεσποινίς Χρηστίνη.

Μετά μικρόν δέ «γερθείς δ Νικόλαος έν μέσφ επευφημιών 
άνήγγειλε είς τά μέλη τήν έξής εύχάριστον εϊδησιν.

— Ό θεός, είπεν, άγαπά τόσον τήν θλϊψιν δσω καί τήν 
χαράν, διότι είναι δ ποιητής αύτών. Μάς έπροίκισε δέ ύπέ 
μιάς κόρης, ήν άνεθρέψαμ«ν κατά τήν επιθυμίαν αυτού όπως 
γίνη σύζυγός μου.

Λαμβάνων 'δέ τήν Χριστίνην άπο τής χειρός·
— ’Ιδού, Κύριοι, τοίς ειπεν, άγαπώμ«θα καί &ν τέ έγ- 

κρίνητε καί σείς πάντες γινόμεθα ζεύγος ευτυχές, εύθυμον 
«νοείται καί άγαπημένον μέ τήν ευχήν σας.

— Ούρρά I μάλιστα, ούρρά I τέ «γκρίνομεν, άπήντησαν 
πάντες διά μιάς φωνής καί καρδίας καί άντηλλάχθησαν έν 
ταύτφ αί θερμότεραι, ζωηρότεραι, «ύθυμότεραι καί τερπνό
τερα! εύχαί καί διαλέξεις.

— Καί ούτω τά αισθήματα τοΰ συλλόγου, άτινα μετε- 
δώκαμεν τή θυγατρί αυτού, δέν άπέβησαν είς μάτην, είπεν 
δ ’Ιωάννης.

— Τουναντίον, δ σύλλογός μας, ούτως συζεύγνυται προς 
τήν δύναμιν, θά άποτελέση ίσχυρέν πυρήνα διά τέ μέλλον 
καί θά τίξη έν καιρφ τέκνα γνήσια καί αληθή τής χαράς 
καί τής «ύθυμίας.

—· Ούρά ! «υγ«! ανέκραξαν πάντες καί έπιον είς υγείαν 
τών μελλονύμφων.

— Καί πότ« γίνεται δ γάμος· ήρώτησεν δ ’Ιωάννης.
Μετά μικράν δέ σύσκεψιν άπεφασίσθη νά γίνη τών Φώτων.
Προσκληθέντος δέ τού μάρτυρος καί μέλους παραστάντος 

συμβολαιογράφου συνετάχθη τέ άνήκον συμβόλαεον έπί πα- 
ρουσίφ πάντων, μεθ ’ δ άνοιχθέντος τοΰ δέματος, δπερ ή μή- 
τηρ «ίχεν έμπιστευθή είς τά μέλη τοΰ σωματίίου κατά τήν 
ώραν τοΰ θανάτου της, έννοοϋσα νά τή οοθή κατά τήν άπο- 
κατάστασίν της ή έν ώρ<γ μεγίστης άνάγκης, «ΰρέθησαν εν
τός αυτού οκτώ μ«τοχαί τής Πιστωτικής τραπέζης καί δύο 
τού πυριτιδοποιείου, άς δ Νικόλαός «δωρήσατο «ίς τέν-σύλ- 
λογον, προίκισα; έν ταύτφ γενναεοδώρως τήν μέλλουσαν*σύ 
ζυγόν του διά προγαμιαίας δωρεάς τριάκοντα χιλιάδων 
δραχμών,άντί τής αμφιβόλου τών μιτοχών άξίας.

Καί ούτω πάντες άπήλθον ευχαριστημένοι καί εύθυμοι 
έπισφραγισθείσης τής σκοπιμότητος τού « Συλλόγου τ&ν 

διά μιάς γενναιότατης φελονθρωπικής πράξεως
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άφορμήν έχούσης τον συνδυασμόν τής θλίψεως καί τής χα
ράς κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγεννών !

Καί ούτως έπιβεβαιούτκι επί μάλλον, ή ύπαρξις, άγα- 
θότης καί σκοπιμότης τής θείας προνοίας έπί τής έξιλί- 
ψεως τών ίπίτήςγής δντων

Ρούς.

ΣΕΙΣΟΠΎΓΙΣ Η ΑΦΡΙΚΑΝΗ

Μετά πόσης έπψελείας καί φροντίδος κατασκευ- 
όζονοι την φωλεόν των. ’Ενώ δέν παραδεχόμεθα 
δτι έχονσι κρίσιν καί νουν, έν τούτοτς τά έργα, ό 
βίος καί Λ συμπεριφορά ένίων ζώων μάς πείθουσιν 
δτι έχουσι λογικόν πλήρες. Συνενοήβησαν περί 
τής όμοιβαίας όγάπης των διά τού στόματος καί 
τής γλώσσης των, έπηξαν τήν ώραίαν καί καλλι
τεχνικήν φωλεόν των καί ήδη τό όρρεν πρρσκαλεΐ 
σοοαρώς πλέον τήν όγαπώσαν νά παίζηι πάντοτε 
φίλην τον νά είσέλθη έντός τής έστίας των. Καί 
έδώ λήγει ό προορισμός των, δηλαδή αί παιδιαί 
των, τά άστεια των καί τά τερετίσματά των, άτινα 
τό φιλήδονον θήλυ έπί πολύ ετι θέλμ νά έξακολου- 
θήση καί δέον τά τέκνα των μετ' ού πολύ νά συνε
χίζουν.

Παντού καί πάντοτε ή φύσις τόν προορισμόν της 
τούτον όπαρεγκλίτως ακολουθεί μέχρι τής συντε- 
λείας τής γής, καθ’ άπαντα τόν κύκλον τών ένορ- 
γόνων δντων.

ΜΟΣΑΙΚΟΝ

Ή ίν&ρωπίνη φύβις έχιι τά δριά της' δύναται χαράς, 
θλίψεις, άλγη νά νποφέρη μέχρι τινός βα&μυϋ, καταβτρέ· 
φεται δέ εύδνς ώξ ό βα&μός ούιος ύπερακοντισ&ή.

Ή απάτη five άν&ρώπινον, ή ίπ' αυτή όμιος επιμονή 
είνε περιφρονοϋντος άν&ρώπου.

Ποταπή καί δυβτνχής είνε η καρδία ίκεένη, ήν ή πα· 
ριφρόνηβις μιας φιλαρέδκον δύναται να θραύση.

’Ο έρως άποτελεί μέρος τής φρονήβεως.

Ή σπουδή είνε το μόνον μέβον, δε’ οΰ δύναναι ό άν
θρωπος ν' άποφύγη τήν αηδίαν τής ζωής.

Ή αρετή μόνη έξομοιοί τόν άνθρωπον πρός τόν &εόν.

Τό μεγαλείον έβάρυνε καί αύτόν τόν πλάΰτην καί διά 
τόντο έπλασε πνεύματα δπως ίμπιστενθή αύτοίς τάς με
γάλος τον Ιδέας.

Ή λύπη δέν εινε αϊβθημα έζαντλούμενον ώς ή τέρψις.

Όταν πρόκειται περί ψυχών &ς άγαπώμεη, ή περί αύ
τών μέριμνα μνρίονς επινοεί στοχασμούς άφρονας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αυγά μά μ,αΰρον χροχον.
Είνε σπάνιον, άλλ’ ούχί καί αδύνατον ν’ άπαντηθώσι. Τά 

μελανά ταΰτα αύγά γεννώσι κατά τό πλεΐστον αΐ νήσσαι 
αί τρώγουσαι βαλάνας.—Αί βάλανοι περιέχουσιν έν ποσφ 
ταννίνην, ό δέ κρόκος τοΰ αύγοΰ σίδηρον. Έκ τής ένώσεως 
δέ τών δύο τούτων ουσιών προκύπτει δεψιψός σίδηρος,δστις 

προσδίδει είς τόν κρόκον τοΰ αύγοΰ τό μάϋρον χρώμα. Ου- 
τος δέ λαμβάνει βαθύ κόκκινον χρώμα, δταν αί δρνιθες φά- 
γωσιν όστρακα καραβίδων, άτινα πολύ νοστιμεύονται.

Έ^αβθένησις τοΰ ίδάφους.
Ό χυμός τοΰ εδάφους έλαατοΰται διά τής διαρκούς 

καλλιεργείας τούτου, άνιυ προσθήκης οργανικών λιπασμά
των ή ά>ευ έφαρμογής τής άγραναπαύσεως.

Ενδυνάμωσες τοΰ έδάφους.
‘Ο χυμός τοΰ έδάφους αύξάνιι διά τής έν τούτφ προσ

θήκης οργανικών λιπασμάτων, διά τής χλωρας λιπ&νΰεως, 
διά τής άγραναπαύσεως καί διά τοΰ σταλίσματος, δηλαδή 
τής είς τόν άγρόν επί τινας ημέρας διαμονής ποιμνίου.

Αμφίβιος έγχελυς.
Παρετηρήθη κατ’ έπανάληψιν, δτι ούχί σπανίως ή έγχε- 

λυς έξερχεται τήν νύκτα τοΰ ΰδατος καί περιφέρεται πρός 
νομήν είς τούς αγρούς, όταν ούτοι άποτιλοΰσι χλοερόν λιι- 
μώνα. ’Εσχάτως 150 μέτρα μακράν τών οχθών τοΰ έν 
Muse τής Γαλλίας ποταμού Ornain, συνελήφθησαν δέκα 
μεγάλαι έγχέλ«ς κατατρώγουσαι τά έκ« καλλιεργούμενα 
πίσα. .

Πώς βάφονται τά βρύα.
Τών βρύων (mousses) γίνεται μεγάλη χρήσις <ν τή 

κατασκευή τών τεχνητών άνθέων, τών αθυρμάτων κτλ. Τό 
ζωηρόν δέ πράσινον χρώμα.οπερ τά βρύα ταΰτα ε^ουσι δέν 
είνε φυσικόν, άλλά τεχνητόν. Πρός βαφην αύτών διαλύον
ται δεκαπέντε περίπου δράμια Ινδικού (λουλακίου), έπτά 
δράμια θειϊκοΰ χαλκού κκί'8 δράμια ασβέστου είς 8 όκά— 
δας υδατος· έν τή διαλύσει οι ταύτη μουσχεύονται τά κα· 
θαρισθέντα άπό πάσης γιώδους ούσίας και κατά μικρά δέ
ματα συσκευασθέντα βρύα, τά όποια ακολούθως αποξηραί
νονται είς τήν σκιάν,κρεμώμινα άπό βάμματος.

ΦΑΣΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΕΤΟΙ ΕΝ ΤΗι ΑΤΤίΚΗι

Φασιανοί.
Τινίς, άσχολούμενοι είς τά τοΰ κυνηγίου παρ’ άρχαί- 

οις, άμφισβητοΰσι τήν υπαρξιν καί κατά τήν έποχήν ακόμη 
έκιίνην φασιανών έν τή ’Αττική. Έν τούτοι; είνε γνωστόν 
δτι. έπι τής έποχής τοΰ Περικλέους ύπήρχεν όχι μόνον τοιοϋ- 
τον κυνήγιον, άλλά καί φασιανοτροφιΐον έν Άθήναις, £η~ 
τώς δέ τούτο έν τινι κωμωδίφ τοΰ Άριστοφάνους άποδίδε- 
ται εις τινα Λεωγόραν. Βεβαίως οί φασιανοί προτιμώσι τά 
ψυχρότερα κλίματα καί υπάρχει αφθονία τοιούτων σήμερον 
έν Μακεδονία, δπόθεν προμηθεύεται αύτούς καθ’ έκάστην ή 
ήμετέρα αγορά. Άλλ’ή υπαρξις δασών κατά τήν άρχαιό- 
τητα είς τήν Αττικήν καί ή αφθονία τών ύδάτων καθιστφ. 
βέβαιον δτι τό κλίμα τότε ητο πολύ άνετώτερον ιίς τά πτη
νά ταΰτα.

Αετοί.

Σπανιότατα έφάνησαν ίνταΰθα. Προ πολλών έτών πα
ρατήρησαν ένα αετόν, δστις τόσον είχε συνηθίσει, ώστε τόν 
άφινον ελεύθερον. Βαθμηδόν όμως ό αετός ήρχισε νά μηκύ- 
νν> τάς έκδρομάς του μέχρι; οΰ δέν επανήλθε πλέον, ώστε 
είχε λησμονηθή. Δύω-ετη μετά ταΰτα ήμέραν τινά οί περί 
τά ’Ανάκτορα διέκριναν τόν αετόν έπανερχόμενον. Άλλά 
τήν φοράν ταύτην συνωδεύετο καί ύπό άλλου αετού, θη- 
λεος πιθανώς. Ή απουσία ι’χε δώσει είς αύτόν την ευκαι
ρίαν .τής άποκαταστάσεως· καί μολονότι δέν γνωρίζομεν τά 
έθιμα τών άετών, ώς πτηνόν·δμω; άνατραφέν εις τήν Αυ
λήν, είχεν άποκτήσει άριστοκρατικάς έξεις καί ίσως ετέλει 
τό ταξιίδιον τοΰ γάμου του. Όταν έφθασεν άνωθεν τού ά- 
νακτορικοΰ κήπου κατήλθε μετά τής συντρόφου του άρκετά 
χαμηλά ώστε νά τόν διακρίνουν, έκαμε δύω ή τρεις κύκλους 
περί τά ’Ανάκτορα καί άπήλθε χωρίς νά τόν έπανίδουν 
πλέον.


