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Πολλάκις έπιφανεϊς έπιστήμονες πραγματεύον
ται τά ζήτημα της τοϋ μέλλοντος προγνώσεως, χω
ρίς δμως οϋδεχς έξ αϋτών νά όρίζμ τχ άκριβώς καί 
έπιστημονικώς. Βεβαίως Λ άγνοια αύτη, δέν δύ· 

• ναται ούχ ήττον νά έκληφθίΐ ώς άμφιβολία περί 
’ τής ύπάρξεως δυνάμεως, ής δέν έγένετο έτι έπαρ- 

κής διάγνωσις, δυνάμεως, ήτις ένυπάρχει ίσως έν 
τφ άνθρωπίνφ όργανχσμω.

Τάς μελέτας δέ ταύτας συνοδεύουσιν ώς έπί τό 
πλεϊστον πα- 
ρα δείγματα, 
κάπως περίερ
γα ή καί φαι
νόμενα έντε- 
λώς άπίστευ- 
τα,καίτοι έγέ- 
νοντο άποδε- 
κτά παρά τοΐς 
ήκιστα δεισι- 
δαίμοσιν, δχι 
ώς άπλαΐ τοϋ 
καθημερι ν ο ϋ 
βίου συμπτώ
σεις, άλλά ώς 
πράγματι πε
ρίεργα φαινό 
μένα, άτινα Λ 
έπιστήμη δέν 
κατώρθ ω σ ε ν 
έτι νά έξη - 
γήσμ.

Χάριν πε- 
ριεργείας, ά- 
ναοημοσιεύομβν δύο έξ αύτών, άπαντώντα έν μι- 
κρφ τεύχει τοϋ άστρονόμου Φλαμαριών :

«Είς τόν άλλοτε διευθυντήν τοϋ’Αστεροσκοπείου 
τών Παρισίων, Κάρολον Δελωνέ, είχον προείπει 
δτι θά εύρισκε τόν θάνατον έν τφ θαλάσσμ. Έκτο- 
τε, ύπείκων ούτος είς τό προγνωστικόν ούδέποτε 
ήθέλησε νά ταξειδεύσμ, άπέφευγε δέ καί αύτούς 
έτι τούς διά λέμβον περιπάτους, μέχρις δτου, κατ’ 
Αύγουστον τώ 1872, προσεκλήθη ύπό τοϋ γυναι
καδέλφου του Μιλώ, γενικού έλεγκτού τών ταχυ
δρομείων, δπως μεταβώσι χάριν διασκεδάσεως είς 
τά προχώματα τοϋ Χερβούργου, τφ συνοδεία δύω 
ναυτών. ’Οταν έπέστρεφον έκ τής μικρας ταύτης 
έκδρομής, καθ’ ήν Αρκετά διεσκέδασαν, ήρξατο 
πνέων σφοδρός άνεμος, δστις βαθμηδόν είς λαί· 
λαπα καταλήξας , άνέτρεφε τήν λέμβον μετά 
τών τεσσάρων έπιβατών, έκ τών όποίων ούδείς 
έσώθη.

“Αλλοτε πάλιν,κάποιος κ. X. συνεβουλεύθη χαρ-

τομάντιδα. Αυτή τώ προεΐπεν, δτι θ’άπέθνησκεν έκ 
δήγματος έρπετον.

Ό κ- X..·., κυβερνητικός ύπάλληλος, φοβούμε
νος τήν προφητείαν τής χαρτομάντιδος, άπεποιή- 
θη λαμπράν θέσιν είς τήν Μαρτινίκαν, ένεκα τών 
ύπαρχόντων έκεΐ έπικινδύνων έρπετών- ’Αντί δέ τής 
Μαρτινίκης τόν διώρισαν είς Γουδελούπην, ένθα 
ούτε άράχναι ύπάρχουσι, μέ τίτλον βοηθού τού 
γενικού Διοικητού·

Μετά πάροδον έτών, ό κ. X. έπέστρεφεν είς Γαλ
λίαν. Τό άτμόπλοιον,ώς πάντοτε, έστάθμευσεν είς 
Μαρτινίκαν, ένθα ό όδοιπόρος μας δέν Αθέλησεν 
ούδ’ έπί στιγμήν ν’ άποβιβασθφ, έκ φόβου πρός τά 

έρπετά. Γυ
ναίκες ήλθον 
έπί τού πλοίου 
διά νά πωλή- 
σωσιν όπώ - 
ρας, δτε ό κ. 
X., διφών, Α
γόρασε πορ- 
τοκάλιον,άλλ’ 
άμέσως έβαλ- 
λεν άπελπι - 
στικήν κραυ
γήν. Είχε δη- 
χθή ύπό ίοβό- 
λου έρπετού, 
κεκρυμμέν ου 
ύπό τά φύλ
λα . ’Ολίγος 
ώρας κατόπιν 
άπέθανεν.»

Ταύτα γρά
φει ό περιώ
νυμος Φλαμ- 
μαριών.

Ίσως τινές είπωσιν,δτι καί είς άμφότερα τά πα
ραδείγματα δέν βλέπουσιν ή άπλουστατην σύμ- 
πτωσιν· Βεβαίως καί έάν ήσαν μονΟν τά δύο ταύτα, 
ούδέποτε θ * άπέδιδέ τις τοσαύτην σημασίαν είς τό 
περίεργον φαινόμενον τής τού μέλλοντος προγνώ
σεως καί διότι έπεβεβαιώθη, δτι ό φοβούμενος τό 
ύδωρ πνίγεται, ό φοβούμενος τήν λύσσαν δάκνβ- 
ται, ό δειλιών πρό τών ταξειδίων πίπτει θύμα σι
δηροδρομικού δυστυχήματος κτλ. Συμπτώσεις άεί- 
ποτε παρατηρηθεΐσαι, δρα δέν ύφίσταται τό τού 
άνθρώπου προγνωστικόν.

Ή σκέφις αύτη θά ήτον άκριβής, Αν τά παραδείγ
ματα Ασαν μεμονωμένα,πλήν δέν συμβαίνει ούτως. 
Ό άριθμός είναι τόσον μέγας ώστε,συμπτώσεις δέν 
είναι δυνατόν πάντοτε νά συμβαίνω σι ν, άλλως δέν 
θά έκοπίαζον καθημερινώς οί έπιστήμονες νά άνα- 
καλύφωσι τά αίτια τοΰ μυστηρίου τής προφητείας 
καί τού προγνωστικού.

’Ιδού δέ τί έδημοσιεύθη πάλιν έσχάτως :
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Είχον μείνει ηαρά ττΐ άσθενούση αδελφή uov 
μέχρι βαθείας νυκτός, ηροσπαθών διά διαφόρων 
μέ<7ων νά τήν καθησυχάσω. Ή μήτηρ μου είχε 
κατακλιθή έπ’ όλίγον μετά ηολλήν άγρυηνίαν· δέν 
έφαίνετο δέ τόσον κεκμηκυϊα,δσον άπελπις ήτο διά 
τήν διάσωσιν τοϋ τέκνου της.

Έκαθήμην λοιπόν μόνος. Έπλησίαζεν Α τρίτη 
μετάτό μεσονύκτιον. Ή άρρωστος είχεν Ασυχάσει, 
άλλά δέν έπρεπε και νά μεϊνη μόνη. Φοβούμενος 
δέ ρή καταληφθώ ύπό τον ύπνου, μετέβην είς τό 
παρακείμενον δωμάτιον καί τυχαίως έλαβον τόμον 
έκ τΑς βιβλιοθήκης μου, μεθ’δ έηανήλθον παρά 
τφ άσθενει.

Τό βιβλίον, δπερ έλαβον, ήτο τό γνωστόν σύγ
γραμμα τοϋ Βοϋχνερ «Δύναμις και ύλη.· Είχον 
άναγνώσει έπ*  άρκετήν ώραν, έπειδή ένθυ^ιούμαι 
δτι διεξηλθον όλόκληρον τό περί Τελεολογιας κε- 
φάλαιον, δτε αίφνης βάλλω κραυγήν τρόμου καί 
μέ τάς τρίχας άνωρθωμένας, πελιδνός, Οπισθοχω
ρώ. Ή μήτηρ μου τότε άφυπνισθεΐσα, λυσίκομος, 
μέ πλησιάζει καί μάλλον έμοΰ έντρομος, πίπτει είς 
τόν λαιμόν μου.

Τί είχε συμβφ ; · . · Καθ ’ Αν ώραν άνεγίγνωσκον, 
είδον τόν σκελετόν τον άπό έτους θανόντος άδελ- 
φον μου, καθήμενον έπί τον παρά τήν κλίνην τής 
άσθενοϋς «Αδελφής μου έδωλίου, τόν άγκώνα έπί 
τοϋ γόνατος έρείδοντα καί τόν πώγωνα έν τφ πα- 
λάμμ. Τήν παρετήρει, καί μετ’ όλίγον ήκούσθη 
τριγμός όστέων, ώς έν τω άγρώ τών ϋπό τοϋ Αίο
λου δερομένων καλάμων ή οίμωγή, ό σκελετός ώρ- 
μησε πρός τήν άσθενή καί έναγκαλιζόμενος αύτήν 
έν ταΐς γνμναΐς σαρκών άγκάλαις του, τήν άπέθε- 
σε κάτωθεν τής κλίνης.

Άφοϋ διηγήθην ταύτα είς τήν μητέρα μου, έ- 
πληξεν αύτη διά τής αριστερός χειρός άπελπιστι- 
κώς τήν κεφαλήν της καί μέ ήρώτησε τήν ώραν. 
Ήτον ή τρίτια καί είκασε πέντε λεπτά μετά τό 
μεσονύκτιον. Άπό έκείνης τής στιγμής έμεινε 
σκυθρωπή καί αύτήν τήν νοσούσαν θυγατέρα της 
μετά ψτυχρότητος έπεριποιεΐτο

Κατεκλίθην. Τήν πρωίαν μετέβην είς τήν έργα- 
σίαν μου, τό δέ έσπέρας ήλθον πάλιν παρά τή κλί- 
νμ τής άρρώστου. ήτις ήτο γαλήνιος, άναπαυομέ- 
νη, ώς έν πλήρει ϋγεία. Είμεθα ήσυχοι, ό ίατρός 
κατ’έκείνην τήν νύκτα δέν προσεκλήθη, άλλ' έ- 
πανειλημμένως ήκουον τής μητρός μου δειλώς φι- 
θυριζούσης έν άπελπιστική τής κεφαλής κινήσει : 
«Τά προμυνήματα τοϋ θανάτου. ·

Ή ήσυχία έξηκολούθησε μέχρι τής τρίτης καί 
τέταρτον ένόμιζον δτι ό κίνδυνος παρήλθε πλέον, 
δτε έξ άπροόπτου ήκούσθη βαθύς τής άσθενοϋς 
στεναγμός, ύπό βροντώδους ρόγχου συνοδευόμε- 
νος. Τιναγμός άνεκίνησε τό σώμα, ή κοιλία έφυ- 
χράνθη, τό στήθος ώς φυσητήρ σιδηρουργού έξωγ- 
κώθη, τά χείλη έγένοντο μελανά, τό στόμα είτα 
τρίς ήνεώγη, οί όφθαλμοί έθαμβώθησαν καί τήν 
τρότην &ρ*ν  καί είκοαι πάντε λεπτά μετά τό 
μεσονύκτιον, άκριβώς είκοσι τέσσαρας ώρας άπό 
τής έμφανίσεως τοϋ σκελετού, Α άδελφή μου ά - 
πέθανεν.»

Νομίζω, δτι τά άνωτέρω δέν είναι άπλή σύμ- 
πτωσις, άλλά πράγματι τού μέλλοντος πρόγνωσις, 
ήν πρόγνωσιν παραδέχεται Α έπιστήμη, ύπό τόν 
όρισμόν δμως τής αγνώστου φοβικές αίτιας. Καί 
άν είπμ τις, δτι δέν είδον σκελετόν τοΰ άδελφοϋ 
μου,καί δτι τό δήθεν όραμα έκεΐνο προήλθεν έκ τής 
έπισκοτίσεως τοϋ έγκεφάλου μου έκ τής άναγνώ· 

σεως καί τοΰ ύπνου, καί δτι δέν ύπάρχουν φαντά
σματα,έν τούτοις δμως δπως καί άν έχη τό πράγμα, 
τό μέλλον προύγνώσθη, χάρις είς τά νεύρα, τόν 
έγκέφαλον, τούς μυώνας, τήν καρδίαν, τίς οίδεν 
άλλο τι. . . .

Ό χρόνος καί Α έπιστήμη, θ’άποδείξωσιν Αμέ- 
ράν τινα τό αίτιον καί τοϋ φαινομένου τούτου.

Φρίκ.

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ

Κατά τού; φυσιολόγου; Haller και Flourens, πραγμα- 
τ«υθ«ντας το ζήτημα τή; μακροβιότητο;, τό οριον τή; ηλι
κία;, «ί; ήν δύναται νά φθάση δ άνθρωπο;, icvat τό δια
κοσιοστόν ίτος. Πρό; ύποστήριξιν ίέ τοΰ ισχυρισμού τού
του προτάσσουσι την θιωρίαν τη; άμίσου σχέσεως μεταξύ 
τη; άναπτόξιω; τοϋ σώματος καί ί£ίφ τοϋ σκιλιτού καί 
της διαρκιίας τη; ζωής. Ή άνάπτυξι; τοϋ σκιλετοϋ πιρα- 
τοϋταΐ μιταζύ τοϋ 25ου καί 35ου «τους.’Εάν ληφθή ο’ύπ’ 
όψιν η θ«ωρία αυτή, ό άνθρωπο; ηδύνατο νά ζήση και πιρισ- 
σότ«ρα τών διακοσίων έτών. Έάν τά απροσδόκητα έν τφ 
μιταζύ δέν παρ«ν«βάλλοντο, θά «ιχομεν καί παραδείγματα 
ίσως τών &ιακοσι«τών, άφοϋ ό Παρρί, δστι; ε’ζησεν 157 
«τη, δ Ζ«νκ«ν; 169, δ Σκώτος Κίττ«νγκ«ρ καί ό Ούγγρος 
Έζάρταν, ζησαντι; έκάτβρο; 180 έτη, δεν άπέθανον φυ
σικόν θάνατον, ώς άναφέρουσιν οί παραδώσαντ«; τήν ιστο
ρίαν αυτών «ί; την αθανασίαν, άλλ’ έξ απροσδόκητων 
π«ριστάσ«ων.

ΓΙρός τούτο ίέ συμβάλλουσι έκτο; τών παραγγελμάτων 
τη; υγιεινή;, το φϋλον, τό επάγγελμα, ή φυλή, ό άγαμο; 
η έγγαμος βίο;, η έξοχική διαμονή, ή κληρονομικότη; κλπ. 
’Εκτός τών άλλων χαρισμάτων, άτινα ή γυνή παρά της 
φύσιω; έλαβε, συγκαταλ«γ«ται καί τό τη; μακροβιότητο; 
έν σχέσει πρό; τόν άνορα. Ουτω; έν Άγγλίφ ό μέσο; όρο; 
διά τόν άνδρα είναι 40 «τη, 5ιά την γυναίκα 42, έν 
Γαλλία 39 διά τού; άνδρα; καί 40 διά τά; γυναίκας, έν 

Πρωσίφ 35 και 38, έν Σουηδίφ 33 καί 35.
Είς άπασαν δέ την Ευρώπην έπί 102,821 ύπερβάντων 

τά 90 έτη άριθμοϋνται 50,303 γυναΐκ«; καί άντρες 42,528, 
οί άριθμοι δι ουτοι δέον ϊνα θ«ωρηθώσιν ακριβείς, καθό «ΐ- 
λημμίνοι έζ ασφαλιστικών της ζωής έταιρινν, ταμ«ίων συν· 
τάζιως κλπ. Η έζηγησις τή; έπαίσθητης ίιαφορά; ώ; πρό; 
τόν μέσον όρον τής μακροβιότητο; τών γυναικών πρός τού; 
άνδρας, δέν δύναται νά θ«ωρηθρ ώ; δύσκολος, &ν ληφθ$ 
ύπ’ o$tv, οτι ή γυνή Αναγκασμένη ώ; έπί τό πλιΐστον νά 
μίνη έντό; τοϋ οίκου, διάγ«ι βίον ηρεμον καί άπηλλαγμέ· 
νον ασχολιών πολυταρώχων, δέν έκτίθ«ται ώς δ άνήρ «ίς τά 
έργα της στρατιωτική; ύποχρεώσ«ως καί τοϋ πολέμου, «ίς 
άσωτεία; και τά παρόμοια. Δέν κρίνομεν βμω; άσκοπον, ίνα 
άναφέρωμεν καί έζήγησίν τινα άστείαν, ην συγγραφιΐς τιν«ς 
έδωκαν ώ; μόνην τη; διαφορά; ταύτης αιτίαν την «ΰκο· 
λίαν δηλονότι καί άδιάκοπον τάσιν τή; γυναικό; π«ρί την 
πολυλογίαν· ίδόθη μάλιστα, καί έξηγησι; φυσιολογική του 
φαινομένου, δτι διά τή; έζασκησίως τών φωνητικών οργά
νων ένισχύονται οί τιν«ύμον«; και ταχύνεται ή κυκλοφορία. 
Καί ταύτα υποστηρίζονται, καθ’ην έποχην έλαβε θεσιν ή 
φλυαρία μεταξύ τών νοσημάτων, ούκ ολίγοι δέ έκ τών ά- 
νηκόντων εις το Ισχυρόν φύλον διαμφισβητοϋσι τόν τίτλον 
τοΰ λιμαδόρου καί τούτο, διότι «Ιναι γνωστόν πόσα; θυσία; 
συν«πάγ«ται ή σιγή

Άλλά καί τά διάφορα έπαγγίλματα συντιλοϋσιν «ί; την 
μακρότητα η τήν βραχύτητα τών ημερών τοϋ ανθρώπου. 
Τοιουτοτρόπως «Ιναι γνωστόν έκ διαφόρων στατιστικών, δτι 
οι έπί ημιρησίω μισθφ έργαζόμινοι έργάται ζώσι 32 «τη 
κατά μέσον δρον, οί γλύπται, λιθογράφοι, στοιχειοθέται 41,

οί υποδηματοποιοί καί ράπται 44, οί σιδηρουργοί 47, οί 
λεπτουργοί καί κτίσται49, οΐ αρτοποιοί καί κρεοπώλαι 5.4, 
οί κηπουροί 58. Τήν τ«λ«υταίαν βαθμίδα κατέχουσιν οί κε- 
ραμ«ΐς, οί αχθοφόροι και οΐ τών μεταλλείων έργάται οιά 
τήν εισπνοήν τών βλαβερωτάτων μιταλλικών κόνεων. Έκ 
τών έλιυθέρων «παγγελμάτων οΐ Ιατροί ζώσι 49 έτη,οί διδά
σκαλοι καί καθηγηταί 57. Μακροβιώτ«ροι δέ δλων «ιναι οι 
κληρικοί, ζώντ«ς 67 έτη. Ιδού στάδιον δια τού; λίαν φι
λόζωου;, σύν τη ψυχική σωτηρία έξασφαλίζοντα; έπί πολύ 
καί τήν σωματικήν. Λ. Μ;χ.
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Οί ιχθύς, έχουσι πολυαρίθμους έχθρούς, δυν.αμένου; νά 
καταταχθώσιν «ί; δύο κατηγορίας, τούς τβϋ φυτικού καί τού; 
τοϋ ζωικού βασιλ«ίου ο?τιν«; π«ισματωδώς πολ*μοϋσι  τά 
διάφορα «ίδη τών ιχθύων, έπομένω; καί τον ’ιχθυοτρόφον 
δοκιμάζοντα πολλάκις έπαισθητά; άπωλιίας. Οΐ πολέμιοι 
ούτοι «ίσίν ισχυροί, ή δέ έπιστήμη απέναντι αύτών άσθ«- 
νέστατα όπλα μ«ταχίΐριζ«ται.

Μ«ταζύ τών φυτών «ΰρίσκονται ιδίως τά κρυπτόγαμα,τά 
μικροσκοπικά φυτά (φύκια) κτλ. Τά σπ«ρμάτια τών πρώ
των έπιπλέουσιν «ν τφ δδατι καί προσκολλώνται «ίς πάν 
σώμα παρουσιάζον δρους «ύνοι’κούς πρός τήν άνάπτυζίν των. 
Έν δέ τοΐ; δ«υτέροι; πρό παντός άζια μν«ίας «ιναι τά βρύα 
καί τά έγχυματόβςα ζωύφια. Όταν οί ιχθύ; προσβληθώσιν 
ύπό τοϋ «ιδού; τούτου τών έχθρών,πρέπιι δσφ το δυνατόν να 
τού; άπομακρύνωμιν έκ τοϋ μέσου, μ«ταφέροντ«ς αυτούς εις 
ύδωρ μάλλον ροώδις, κινητικώτιρον καί διαυγέστερον- Αί 
ΰπό τών φυτών προξ«νούμιναι νόσοι αναφαίνονται Ιδίως έν 
τοΐ; άκινήτοις ΰδασι καί μάλιστα έπί τών ιχθύων «κβίνων, 
ο!τιν«ς άγαπώσι τά ρέοντα δδατα.

Τό ζωϊκόν βασίλίίον π«ρι«χ«ι μέγαν αριθμόν έχθρών. 
Μιταζύ τών μαστοφόρων ό ύδροπόντικος καί το ποταμοσκυ- 
λον, πάντα τά συχνάζοντα «I; τό ύδωρ πτηνά, ή άλκυων, 
ό κόλυμβος, ή φασκάς, ή νήσσα, ή ένυδρος άλεκτρυών, ό 
έρωδιόςκτλ. καταστρέφουσιν άρκ«τά μ«γάλην ποσότητα 

’ιχθύων.
Έρπ«τάτινα, ό τρίτων («Ιδος ένυδρου σαλαμάνδρα;) κτλ. 

«Ιν« ώσαύτω; έχθρό;."Έντομά τινα «ΐτ« έν τελιίφ κατάστά- 
σει, «ιτ« ύπό μορφήν νυμφών προσβάλλουσιν ώσαύτω; τούς 

’ιχθύς , οίον δ μιλάγχρους υδρόφιλος. Έν τοΐ; μαλακοστρά- 
κοε; ή καναβίς τών ποταμών προξ«ν«ΐ φθορά; τινας.

Αύτοί δ’ οΰτοι οί ίχθΰ; «Ινε μ«γάλοι καταστροφ«ΐς άλλων 
’ιχθύων. Πάντα τά σαρκοβόρα «ίδη «tv« έπίφοβα ΰπο τήν έ- 
ποψιν ταύτην. Ό λάβραζ, ό τρώκτης, ή πέρκα κτλ. μι- 
γνΰμενοι μετ’'άλλων ιίδών, ίδίω; έν τοΐ; κικλεισμένοις δδασι 
οιαπράττουσι μ«γάλας βλάβας. Είδη τινά ήττον άρπακτι- 
κά κατατρώγουσι τά ώά τών Ιχθύων.

Τέλος μεταξύ τών μάλλον «πιφόβων εχθρών τών ’ιχθύων 
συγκαταλέγεται ό άνθρωπο; όστις ώφ«ιλ«ν έκ τούναντίου νά 
«ιν« πάντοτε ό προστάτης των.Ό λαθροθήρα; πράγματι δέν 
άφίσταται πρό ούοενός μέσου άγρας καί έζασκεΐ τό έπιτη- 
δευμά του έν παντί καιρφ. Ή θεραπεία έγκειται έν τούτφ, 
αρκεί νά ποιώμίν αύστηροτάτην έφαρμογήν τοϋ νόμου.

Τό ποταμόσκυλον καταβροχθίζει όλοσχερώ; τού; μικρού; 
ιχθύς, καταστρέφεται δέ διά παγίδων, καί δέον νά προφυ- 
λάττωμεν τάς δεξαμενά; διά σιδηρών κιγκλίδων. Κολυμβξ 
καί καταβυθίζεται μετά μεγάλης εύχερεία;· οίκεϊ «I; όπά; 
ζώων η «ίς τό κοίλωμα παλαιών δένδρων παρά τό ύδωρ. 
Εΐνε ζώον έπεβλαβέστατον, 8περ οιά παντό; δυνατού μέσου 
πρέπει νά καταστρέφηται.

Οί ίχθΰ; μικροί ή μεγάλοι έχουσι καί παρασίτου; έσωτε- 
ρικού; ή εξωτερικούς, προκαλοϋντα; συχνάκι; νόσου; βαρυ- 
τάτας. <®»ρί«.

ΣΤΗ ΣΕΠΤΗ ΣΚΙΑ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΑΣ

Μαράβηκβς δροσόλουστη και λΐγ«ρή δαφνοϋλα 
καί πίταξβς στά μακρυνα σαν πασχαλιάς αύγοΰλα 

άπό της γης τήν αγκαλιά, 
κι*  έγώ Άλ«ξάνδρα μου χ’ έγώ μ« βουρκωμένο μάτι 
τό άγγβλμά σου διάβαζα, νυφοΰλά μου, δροσάτη 

δίχως σταλιά παρηγοριά' 
μά κάλλιο ποΰ δέν ήσουνα στή χθεσινή τρομάρα, 
ποδ ’σκόρπιοι σ’ δλη τή γή τό βόγγο τή χατάρα.— 
Άλλά χαί ή ψνχοΰλα Σου σαν ’σείσθηκαν οί βόλοι 

θά <5κτ«ιρ« τή γή 
δπόταν τήν πατρίδα Σου 'βομβάρδιζαν οί στόλοι 

μέ πάθος χαί οργή.

"Αχ ’λίγο λίγο ’σώθηκε τό νοσταλγούν Σου αίμα, 
ολίγο ’λίγο ’θόλωσε τ’ απόδημό σου βλέμμα 

καί Σοΰ έπάγωσ’ή καρδιά, 
σαν π«ριστέρι ’/άθηχις ποΰ νοστοπληγωμενο, 
ποΰ όταν πονή δέν φαίνεται μά παραπονεμένο 

σιγφ πικρά στή ξίνητίιά.
Μά κάλλιο που δέν ήσουνα νά ΐδιρς ώς βαρβάρους 
τούς Έλληνας σου πίπτοντας ύπ’αναίσθητους Τσάρους, 
αδελφωμένου; άναιδώς μέ Τούρκους καί θηρία 
καί πολίμοΰντας φαν«ρά Χριστό καί ’Εκκλησία ! 
Άλλά χαί ή ψυχοΰλά σου αυτή τή δόλια αυγή 

θά· ψκτ«ιρ« τή γή......................  

"Αχ ή "Ελλάς Σου Σέ καλ«ϊ πολύφερνο λουλούδι, 
κάθε καρδιά 'Ελληνική Σοΰ τόνισ« τραγούδι, 
κάθε ματ^ά ποΰ ’γνώρισε τά τόσα θέλγητρά Σου 
«χύσε δάκρυα πικρά ’στό μαΰρο άγγελμά Σου- 
ιχαζύ μ’αυταϊς «ιμαι κι’έγώ Μονάκριβή μας Σασα 
αλλά μέ ’μάς Σέ εκλαυσε και ή Ευρώπη πάσα.
Μά τώρα .... οΰτε σεβασμόν δέν έχουν στή σκιά Σου . . . 
κι*  αύταΐς τής μέραις θάκουσαν στον ύπνο τή λαλιά Σου, 
πλήν μαχομίνους Χριστιανούς υπέρ έλευθ«ρία« 
’πολέμησαν οί αγενείς γόνοι αχαριστίας,.................

“Αχ ή σκιά σου ή ίερά κάθε γλυκειάτους ώρα 
νά κυνηγάη τούς σκληρούς στή πλούσια τους χωρά.

“Αχ τόσαις ’πέταζαν ψυχαΐς άπ’άνθηραΐς παρθέναι;
στ’αστερία ’κ«ϊ στον ουρανό 

π’ άφήκαν τόσα βάσανα κι’ έκίίναις ή καϋμέναις 
καί δάκρυα καί στεναγμό, 

μά δμως, Συ πριγκίπισσα, ή μυριολατρευμένη 
άφησες φλόγα άσβεστη καί μυριοναμμένη 

είς τής 'Ελλάδος τό λαό.
Μά κάλλιο ποΰ δέν ήσουνα, 9’ απέθνησχες έκ λύπης, 
δτι *ζοΰσ«ς  ε’ις έδάφη εχθρικά καί αίμοβόρα 
τάς πληγάς τής κακομοίρας κι’ αιματοβαμμένη; Κρητης 
ήφιλότουρκος Ευρώπη πολλαπλασιάζει τώζα, 
Άλλά χαί Σύ άπ’ τά ’ψηλά τά μακρυσμένα αστέρια 
βπου οΐ άγγελοι φιλούν τά άγιά Σου χέρια, 
καταράσου δλους τούτους, ’Αλεξάνδρα μα; Άγιοι 
καί «νθύμιζε στον Πλάστην, δτι πρώτη ή ’Ρωσσία 

κατά τοΰ Χριστιανισμού της καί του Ίησοΰ παλαιοί 
κι ’ «ν τή Κρήτη ώ ς απίστου; τούς χριστιανούς της καΙ*ι.

Ώ μεσίτ«υσ« στον Πλάστην, ’Αλεξάνδρα j«a; Άγι*,  
νά δοθή πειά «ΐ; τήν Κρήτην εν τιμή ή ελευθερίά" 
τιμημένος μέσ’ στή; δάφναις νά γυρίσ’ δ ναύαρχό; μας 
τό καμάρι τής ’Ελλάδος κι’ ενθους νάλθη δ στρατό; μα;. 
’Σ τών Αθηνών τ’ ανάκτορα ταχύ νά φθάσ*  ή νί*η  
και ν’άκουσθή ή γλυκεία λαλιά «τ ή’π ή ρ α μ « τ η Κρητη» 
«Τήν ’πήραμ» μέ τό σπαθί χωρίς καμμία χάρε 1 . · · 

Ναίοί δ ι κ ο ί μι α ; Β α σ ι λείς ’πατησαν τό φεγγαρ··?·· »

Έν Μυκόνω
ΒΥΑΓΓΒΑΙΑ Π· ΚΟΚέΝΑΙΟΥ



2^8 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 229

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΟΥ

Ό περίφημος σχοινοβάτης Βλονδέν, δ έπικαλούμενο; 
«Ήρως τοΰ Νιαγάρα» άπεβίωσεν έσχάτως, εί; ηλικίαν 74 
έτών, ί*  Λονδίνφ. Μέχρι τοΰ παρελθόντος Αΰγούστου, γέρων 
ήδη καί πλούτισα; άπό τήν τέχνην του, δέν · είχε παύση νά 
έκτελή σχοινοβατικά γυμνάσματα. Κατήγιτο άπό το Κα- 
λαί της Γαλλίας, άλλ’ είχε περιέλθει βλον τόν κόσμον, τό 
περισσότερον δέ τοΰ βίου του κατηνάλωσιν είς ’Αμερικήν, 
χωρί; όμως νά κατορθώση νά μάθη τήν Αγγλικήν. Έπω- 
νομάσθη δέ αήρως τοΰ Νιαγάρα», διότι τριακόσια; φοράς 
είχε διέλθιι έπί σχοινιού τό άπειρον χάσμα, το άνοιγόμενον 
άπό τη; μιάς όχθης «ίς τήν αντίπεραν όχθην, άνωθεν τοΰ 
μεγάλου αύτοΰ καταρράκτου.

Όταν πρώτην φοράν έδοκίμασε τό πείραμα τοΰτο, δ ’Αμε
ρικάνικος λαός duly : «’Ιδού ιΐς τριλλός φραντσέζος, δστις 
άπεφάσισε ν’αΰτοκτονήση».

Άλλ’ύ Βλονδέν έπανέλαβε τό πείραμα τριακόσια; φο
ράς, χωρίς ουδέποτε νά πέση άπό τοΰ σχοινίου, οδτε εί; τόν 
Νιαγάραν, ούτε είς τό Κρυστάλλινου Παλάτιον τοΰ Λον·

*Ο Βλονδέν διβρχόμπνος τόν Νιαγάραν.

δίνου, όπου έτέλεσε θαύματα σχοινοβασίας, άλλ’ οδτε καί 
ούδαμοΰ άλλοσε.
I® Μίαν ημέραν τοΰ ήλθεν ή φαντασία νά φορτωθή έπί της 
ράχεώς του την μικράν τετραετή θυγατέρα του καί το επρα- 
ξε,διελθών τό σχοινίον φέρων έπ’ώμων ταύτην, ήτις ίρρανε 
μέ άνθη τού; θεατάς. Ή άστυνομία όμως έπενέβη κατόπιν 
καί τόν παρικάλεσε χάριν τής φιλανθρωπίας τουλάχιστον, 
νά μή ΐπαναλάβρ τοιοΰτον τρομερόν καί ίπικίνίυνον εγχεί
ρημα. Άλλην φοράν, έν φ διήρχετο τό σχοινίον, έπαι'ζεν 
άρμόνιον, πρός μεγίστην έκστασιν τών θεατών. Πολλάκις 
κατετρόμαζε τούς θεατάς, προσποιούμενος δτι έμελλε νά πέση 
ε’ις το μέσον ξτοΰ δρόμου άπό τοΰ σχοινίου. Έπειτα δέ, έν 
άκαρεί άνέκτα τήν ισορροπίαν.

Ό Βλονδέν έφερε πολλά αριστεία καί παράσημα. Έτρεφε 
μεγάλην ύπόληψιν είς τήν τέχνην του καί συνείθιζε νά λέγη 
εί; τους θαυμαστά; του καί έρωτώντας αυτόν πώς απέ
κτησε τοιοΰτον θάρρος, ότι «δ σχοινοβάτης καί δ ποιητής 
γεννώνται, άλλά δεν γίνονται.»

Λ.

ΕΝΤΎΤΊΟΧΕΙΧ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ-
(Συνέχεια*  for προηγ. φύλλον).

Ό Πύργος είναι ή αγαπητή μοι τής Βουλγαρίας πόλις. 
Δεν γνωρίζω επακριβώς τί πλείω μέ προσελκύει πρός αυτήν 
και τί μ’ εκαμεν περισσότερον νά τήν συμπαθήσω, πλήν εκεί
νο τό όποιον καλώς έπίσταμαι, είναι, δτι ίις μετ’ εΰχαριστή- 
σεως έπεσκέφθην αυτήν κατά τε τήν άνοδον και τήν κάθοδον 
καί δτι οί ενταύθα ομογενείς είσίν έξαιρετικώς αγαπητοί, ψιλό— 
φρονες, εύγενεΐς, φιλόμουσοι, προοδευτικοί καί φιλοπάτριδες. 
Ό Πύργος τής Βουλγαρίας είναι μικρός, άλλά έχει καί καρδίαν 
μεγάλην. Ό Πύργος τής Βουλγαρίας κεΐται εν τφ μέσιρ 
έλληνικωτάτων πόλεων, έχουσών πληθυσμόν, παραδόσεις καί 
αρχαιότητας σημαντικός και δι’ αυτό φρονώ, δεν υστερεί τής 
στενής συγγενείας, τών συμπαθειών καί τής συνάφειας πρός 
τήν έστίαν τών φώτων καί τοΰ πολυτισμοΰ. Αί παρ’ αυτή κεί- 
μεναι έλληνικώταται παλαιόθεν πόλεις Στενήμαχος, Σωζού- 
πόλις, Άγχίαλος κτλ. άς δυστυχώς δεν ήδυνηθην νά έπισκε- 
φθφ, ελλείψει χρόνου, κατά τδ ταξείδιόν μου τοΰτο, τεκμηριοΰ- 
σι τών γραφόμενων μου καί αποδεικνύουσιν, δτι τό διαμέρισμα 
έκεΐνο διατηρεί τό έλληνικδν αίσθημα καί αίμα άκμαϊον. Οδτε 
δ χρόνος, οδτε αί πολίτικα! περιστάσεις μετέβαλον κατά κε
ραίαν τήν καταγωγήν τών φιλοπατρίδων εκείνων κατοίκων, αί 
δ.’ έκάστοτε άνακαλυπτόμεναι αρχαιότητες καί τά ιστορικά τής 
γενεαλογίας των τεκμήρια έπιρρωνύουσι τά γεγονότα καί δια' 
θερμαίνουσι τό πατριωτικόν αίσθημα.

. Ό Πύργος είναι μικρά πόλις αυξανόμενη βαθμηδόν, βελ- 
τιουμένη κατά τάς απαιτήσεις τοΰ νεωτέρου πολυπσμοΰ, άφ ’ ής 
εποχής ευρωπαϊκή διοίκησις ήρξατο είσαγομένη-καί έφαρμοζο- 
μένη έν αυτφ.Άκρα ησυχία καί τάξις επικρατεί έκτοτε ένταΰθα 
έργα κοινωνικά καί κοινωφελή μετά θέρμης άνεγείρονται, διά 
τής κατασκευής δε σιδηροδρομικών γραμμών καί τής ένώσεως 
αυτών μετά τών ευρωπαϊκών συγκοινωνιών, κατέστη σημαντί' 
κόν έπίνειον καί κέντρον έπικοινωνίας τής μαύρης θαλάσσης 
καί τής άπωτέρω ανατολής μετά τής Ευρώπης. Οίίτω δέ βρα
δύτερου δ Πύργος άναμφιρήστως καταστήσηται σπουδαιότατος 
λιμήν καί εμπορικόν κέντρον συγκοινωνίας καί έπικοινωνίας 
τών ανατολικών έκεϊσε μετά τών πέραν δυτικών λαών.

Άποδιβασθείς αμέσως είς τον Πύργον, διηυθΰνθην είς τό 
κάλλιστον Εενοδοχεϊον Comtnerciale, όπου τακτοποιηθείς έν ώ- 
ραίιρ δωματίω, μετέβην αμέσως παρά τφ κ. Φορτούνα.

Όκ. Νικ.Φορτούνας κάλλιστος καί εύγενέστατος’νέος, καί 
είς τών καλειτέρων μεγαλεμπόρων είναι καί αναπληρωτής του 
ήμενέρου προξένου. Κατάγεται δέ έκ Μυτηλήνης καί κατήλ- 
θεν προ πολλοΰ είς Βουλγαρίαν δι’ έμπορικάς του έργασίας. 
Ίδρυσε δέ μετά τοΰ αδελφού του καί κάλλιστον σαπωνοποιείου 
έν Βάρνη, πρώτης τάξεως, άμοιφθέν ήδη διά διαφόρων βρα
βείων τών έκθέσεων τοΰ Σικάγου, τής Άμβέρσης, τής Φιλιπ- 
πουπόλεως κτλ. καί έκτελεΤ σημαντικήν εξαγωγήν εις τήν 
’Ανατολήν.Ό κ. Νικ. Φορτούνας διακρίνεται καί διά τά πα
τριωτικά αύτοΰ αισθήματα πάντοτε συνδράμων πάντα φιλανθρω
πικόν καί φιλοπάτριδα σκοπόν καί συντελών ανέκαθεν είς τήν 
πρόοδον τής κοινότητος καί τοΰ έθνους.

— Ά, ήλθες τέλος, μοι λέγει, σφιγγών μοι τήν χεΤρα, έφο' 
βήθην μήπως κατήρχεσο είς ’Ελλάδα χωρίς νά σ’ έπανίδωμεν.

— Άφοΰ σας τό ύποσχέθην, έπανήλθον, τφ είπον, άλλως 
τε καί άναγκαστικώς ώφειλον νά περάσω έντεΰθεν.

— At, πώς τά πέρασες είς τήν Ρωμουνίαν; μ’ ηρώτησεν, 
υπήγες και εις Ρωσσίαν ;

— Δεν μοί τό έπέτρεψε τδ δρομολόγιου μου, τδ έρχόμενον 
έτος ελπίζω νά ύπάγω. Ή Ρωμουνία μοί ήρεσε, είναι προο
δευτικός τόπος, τδ δέ Βουκουρέστιον μικροί Παρίσιοι, ώς πάρε*  
τήρησα δέ τίποτε δέν τοΰ λείπει.

— Τότε δ Πύργος δέν θά σοί άρέση, άφοΰ είδες τόσα καλά 
καί ώραΤα πράγματα έκεΤ.

— Νά σοί «Γπω, Κύριε Φορτούνα, δέ με συγκινοΰσι τόσον 
τά άψυχα, όσον τά έμψυχα αντικείμενα. Ή κοινωνία είναι εκεί
νο τδ δποΤον στολίζει πλείω μίαν πόλιν, από τά κτίρια καί τάς 
διασκεδάσεις. Προτιμώ τον Πύργον τοΰ Βουκουρεστίου.

— Καί έν τούτοις έγώ έβαρύνθην πλέον εδώ.

— Ίσως, διότι θά έπεθυμήσατε πλέον τήν Ελλάδα, τφ 
άπήντησα. Καί πώς πηγαίνει έδώ τδ έμπόριον, αί εργασία; σας, 
τά έλληνικά προϊόντα;

— Όχι τόσον καλά, καί ακριβώς σκέπτομαι νά κατέλθω 
προσεχώς είς τήν’Ελλάδα, διάνα Γδω, άν δύναταί τις νά δώση 
ώθησίν τινα είς τήν εισαγωγήν ένταΰθα έλληνίκών ειδών.

— Ναί, αυτό πρέπει νά τδ πράξητε, διότι παντού παρετή- 
ρησα. αί έμπορικαί σχέσεις τής Ελλάδος μετά τής ’Ανατολής 
δέν εύρίσκονται ποσώς είς καλόν σημείου. Δέυ αρκεί αί έθνΐ*  
καί μας ένέργειαι νά έπιτείνονται, άλλά και αί έμπορικαί σχέ
σεις νά προοδεύουν.

— Δυστυχώς αί περιστάσεις, ή αδιαφορία καί τδ άκοινώνη- 
τον έπέφεραν τήν δυσπιστίαν καί τόν μαρασμόν.

— Ήδη, οτε τά ανατολικά Κράτη προοδεύουν, πάντα τά 
προσκόμματα ταϋτα πρέπει ν’ άρθοΰν.

—Βεβαίως, πάντες καταγινόμεθα ήδη είς τοΰτο.
— Άφοΰ δέ «Γπομεν αρκετά, έξέφρασα τήν έπιθυμίανμου 

νά έπισκεφθώ τον ύποπρόξενον τής ’Ελλάδος κ. Ένυάλην.
— Μάλιστα, ευχαρίστως, νά σας οδηγήσω ό ίδιος, μοί 

λέγει.
Καί έγερθέντες άμφότεροι διηυθύνθυμεν πρός τδ έλληνικδν 

προξενείου. Ένφ δέ παρεκάμψαμεν δύο δδούς πλήρεις έμπορι- 
κών καταστημάτων καί μαγαζείων, διήλθομεν πρό μεγάλου οι
κοδομήματος, έχοντος σχήμα δημοσίου καταστήματος.

—.’Εδώ είναι ή σχολή τής κοινότητος μο> λέγει, ήδη ένερ- 
γοΰνται αί εξετάσεις τών θηλέων καί άν έπιθυμήτε, έρχόμεθα 
μετά μεσημβρίαν νά σας συστήσω εις τά μέλη καί νά άκούσητε 
τάς έξετάσεις.

—- Μάλιστα, ευχαρίστως καί προχωρήσαντες είτα ολίγον.
— ’Ιδού, καί ό ναός τής κοινότητος, μοί λέγει.
— At, πολύ καλά, ... εύγε,... προοδεύετε, είπον, έχετε 

κάλλιστον ναόν καί καλάς σχολάς, ώς φαίνεται.
Μετ’ δλίγον δ*  έκρούομεν τήν είσόγειον θύραν υψηλής καί 

μέτριας κατασκευής οικίας.
Ήτο τδ προξενείου καί ή κατοικία τυΰ προξένου τής ’Ελ

λάδος. ’Απλή καί απέριττος καθ ολα αυτής τά έξωτερικά φαι
νόμενα.

Εΐσελθόντες δ’ αμέσως διηυθύνθημεν δεξιά εντός άπλουστά- 
του δωματίου, όπου δ κ. Ένυάλης έκάθητο γράφων παρά με
γάλη τραπέζη καί έναντι αύτοΰ παρά τή γωνία έχων τον 
γραμματέα αύτοΰ. Τόν κ. Λάμπρον Ένυάλην έγνώριζον πρδ 
έτών πολλών έξ ’Αθηνών, άλλά μετά μακράν συνάντησίν μας 
ήδη άμφέβαλλον, άν θά έγνωριζομεν άλλήλους. Είναι ήδη ά- 
νήρ μέσης ήλικίας καί ύψηλοΰ έπιβάλλοντος αναστήματος, 
λαμπρότατος δέ τούς τρόπους καί διάλεκτικώτατος. πασίγνω
στος δέ και αυστηρότατος εις τδ καθήκον. Τόν πλοΰτον όλίγον 
γνωρίζει, διότι άλληλομισοΰνται, άγαπα δέ πλείω τούτου τήν 
υπηρεσίαν του, τήν ήσυχίαν καί τήν φιλολογίαν, δι’ δπερ τόν 
βλέπετε άποκλειστικώς ευρισκόμενον είς τά γραφεία του καί 
τδ καθήκον του. Έν ώρφ δέ σχολής καταγίνεται πάντοτε οίκοι 
γράφων, άναγινώσκων καί δημοσιολογών' έχει μέχρι τοΰδε συγ
γράψει διάφορα πρωτότυπα καί πολύ ώραϊα φιλολογικά έργα 
καί πραγματείας.

Ό κ. Ένυάλης πρδ έτών υπηρετών τήν κυβέρνησιν καί τδ 
έθνος έν Βουλγαρία καί καλώς οίδώς τδ έδαφος αύτής,ανέκαθεν 
είργάσθη υπέρ τής έμπορικής άναπτύξεως τών δύο χωρών.Νοή- 
σας δ’ εγκαίρως τήν ζωτικότητα τής εισαγωγής τών έλληνίκών 
προϊόντων είς Βουλγαρίαν καί Ρωμουνίαν, αυτός πρώτος είσή- 
γαγε τδ έλληνικδν κονιάκ τοΰ Καμπα. τδ οινόπνευμα, τά μυ
ρωδικά, τούς οίνους τών κκ. Ζάνου καί Ρώς κτλ. συντελέσας 
οΰτω διά τής αποτελεσματικής ένεργείας του είς τήν πρώτην 
ώθησιν τής εισαγωγής τών ίλλ. προϊόντων είς Βουλγαρίαν.

Είναι δέ έκτος τούτου καί καλός οικογενειάρχης καί πολύ 
φίλος τοΰ καλοΰ καί τής προόδου, συντρέχων όσον δύναται έν 
τή χαρακτηριστική αύτοΰ άπλότητι καί τούς προστρέχοντας είς 
αυτόν, λόγφ τή θέσεώς του απόρους καί αδυνάτους.

Τοιοΰτοι είσίν οί πλεϊστοι τών προξένων μας, ού; ή κοβέρ- 
νησίς μας άμοίβει έτι δι’ ολίγων χάρτινων δραχμών.

Ό κ. Ένυάλης έγείρας τήν κεφαλήν ήσύχως καί καπνίζων 
μέ παρατηρεί μετά προσοχής. Είτα δ’έγειρδμενος*

— Μά, μοί φαίνεται, πώς σας γνωρίζω, μοί λέγει.
— Πιστεύω, τφ απαντώ, καί έγώ αναγνωρίζω ήδη τά χα

ρακτηριστικά σας, άλλά μόνον υψηλότερος κατά τι μοί φαίνε- 
•θε ήδη.

— Είσθε ό κύριος...............
— Πρίντεζης.................
—Ά, ναί... .ναί, μοίάπαντφ ευχαριστηθείς θλίβων μοι τήν 

χεΤρα, ό κύριος Πρίντεζης τής καλής μαςαΦύσεωςΐ ό διευθυν
τής, καθήσατε, πώς ήτο τοΰτο τδ έκτακτον;

— Σήμερον ήλθον έκ Βάρνης καί θά μείνω έδώ μερικός 
ημέρας έπιστρέφων είς τήν Ελλάδα.

•Η θνγάτηρ του Βλονδέν σψδ τΛς δτα- 
βάόεως τοΰ Νιαγάρα.

— Καλά έκάματε νά σας ίδωμεν καί έδώ καί πώς τά έπε- 
ράσατε εις Ρωμουνίαν καί Βουλγαρίαν,πώς πηγαίνει ή «Φύσις ;ϊ

— Πολύ καλά, ολα μοί ήρεσαν, φίλε μου, πλήν έκουράσθην 
έπί δύο σχεδόν μήνας περιερχόμενος τήν Ανατολήν-Ή «Φύ· 
σις> πηγαίνει λαμπρά,οι συνδρομηταί μας πολλαπλασιάζονται.

— Είναι τδ μόνον παλαιόν περιοδικόν, βπερ μας άπέμεινε, 
κατέστη αληθώς μοναδικόν διά πασαν οικογένειαν καί είναι α
γαπητόν είς όλους.

— Διά νά τδ φέρω όμως είς αύτήν τήν θέσιν έκοπίασα πολύ, 
διότι ή έλληνική φιλολογική πρόοδος κατέστη πολύ δύσκολος.

— Καί πώς τά περνάτε μέ τήν έδώ κοινότητα, Κύριε Ένυά- 
λη, τόν ήρώτησα είτα, έγώ σδς ένόμιζον έτι είς Φιλιπούπολιν.

— ’Αρκετά καλά, φίλε μου, είμαι ήδη εύχαριστημένος.Τό 
καθήκον μου εκτελώ καί τούς πάντας υπηρετώ. Ώς έπί τδ 
πλεΤστον δέ μένω ώς βλέπεις, οϊκοι. Έκ Φιλιπουπόλεως μετε- 
τέθην ένταΰθα πρδ ολίγων μηνών.

—Τά δέ κοινωτικά, πώς εύρίσκονται έδώ ;
— Καλούτσικα, θά τά Γδητε μόνος σας. Αί κομματίκαί ά· 

νωμαλίαι καί αντιδράσεις, όπως παντοΰ, ύφίστανται καί έδώ 
προσπαθώ δέ τδ κατά δύναμιν νά συμβιβάζω τά πάντα. Έν δέ 
μόνον μ’ ένδιαφέρει ιδίως ή υλική καί ηθική ευημερία τής πα
ροικίας μας, καί ή ύποστήριξις τών ελληνικών γραμμάτων διά 
τήν γενικήν πρόδον τοΰ έθνους.
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— Βεβαίως, παρατηρώ μετ ’ ευχαριστήσεις «ίς όλα τα μέρη 

νώα διηλθον, αί κοινότητες νά φιλοτιμώνται κάτι νά κάμνουν 
διά το γενικόν καλόν.

—θά τα αντιληφθήτε μόνος σας καλείτερον τά εδώ, άφοΰ θά 
μείνητε,ώς λέγετε, μιρικάς ημέρας ενταύθα. Μάλιστα, άν θέ
λετε, μετσ-θαίνομεν είς τάς 3 μ. μ. είς τάς εξετάσεις τοΰ 
παρθεναγωγείου, όπου θά γνωρισθήτε μέ τά μέλη της εφορείας 
καί μέ τόν αρχιερέα, όστις αναμένεται σήμερον.

Έδέχθην την πρόσκλησιν χαί αποχαιρετήσαντες αυτόν πρός 
καιρόν, μετέθην πρός έπίσπεψιν του κ. Δημητρακοπούλου πα
ραγγελιοδόχου καί συνδρομητοδ μου, καλλίστου νέου και κατα- 
γομένου εκ Λαγκαδιών της Πελοπονήσου.

Ό π. Δημητραχόπουλος έσπούδασεν εις τό γυμνάσιου της 
Χάλκης την μηχανικήν, άλλ’ ήναγκάσθη νά έλθη εις Πύρ
γον νά άναλάδη καί συνέχιση τάς ύπο,θέσεις τοΰ πατρός του. 
Ενταύθα συνέστησε καί παραγγελωδοχεΐον διαφόρων εΰρωπαϊ*  
κών ειδών,λειτουργούν κάλλιστα. Είναι δέ πολύ δραστήριος. 
Τό γραφεϊοντου έχει πλησίον τής παραλίας καί εδρον αυτόν έν 
αύτφ εργαζόμενον. ’Αφού δέ εγνωρίσθημεν, τόν ήρώτησα περί 
τών εργασιών του καί τών έλληνικών προϊόντων.

— Αί έργασίαι γενικώς έχουσι πολύ περιορισθή, ένεκα τής 
γενικής καχεξίας, μοί ειπεν, τά δέ ελληνικά προϊόντα έλαχί- 
στως είσάγονται ενταύθα, μολονότι ήδυνατο νά γίνη καλλίστη 
επωφελής εργασία.

—Και διατί τότε δέν καταγίνεσθ» χαί εις ταδτα ; ήρώτησα, 
άφου ανάγονται είς τό είδος σας ;

— Άκριόώς ήδη τό έχω ύπ’ δφιν μου καί σκέπτομαι προ
σεχώς νά κατέλθω είς τήν Ελλάδα πρός τούτο, μοίείπεν.

— Πολύ καλά θά κάμετε καί τό φορολογικόν σύστημα τής 
Βουλγαρίας πώς είναι, επαχθές ή ευεργετικόν.

— Κατ’ εμέ είναι λογικότατου καί κάλλιστον καί θά ηΰχό- 
μην νά έμελέτων οί αρμόδιοι έν Έλλάδι τό σύστημα τούτο καί 
νά τό έφήρμοζον έκεϊ. Άν ή Βουλγαρία προοδεύει, έξαρταται 
τοδτο άπό τήν καλήν καί επιτυχή διοίκησίν της καί τούς κα
λούς νόμους. Κυθέρνησις δέ καί λαός μίαν φροντίδα έχουσι, 
τήν άνάπτυξιν καί τήν πρόοδον τής Βουλγαρίας καί πάντες 
πρός τούτο μετά πάσης δυνάμεως τάς ένεργείας των τείνουσι.

— Καί νομίζετε, ότι είναι επίζηλος ή θέσις τής Βουλγα
ρίας έν μέσφ τών δύο αντιπάλων Ρωσσίας καί Αυστρίας ; Δέν 
βλέπετε ήδη, οτε ένεκολπώθη τήν συμμαχίαν τής 'Ρωσσίας 
πώς πολεμεϊται έμπορικώς υπό τής Αυστρίας ; Δέν άποδίδετε 
τήν σημερινήν καχεξίαν της εις τήν πολιτικήν της αυτήν ;

— Άναντιρρήτως, άλλ’ ύπό γενικήν έποφιν, μοί φαίνεται ότι 
προοδεύει πάντοτε ό τόπος ούτος.

— θά τό ίδωμεν βραδύτερου αυτό. Ή θέσις της είναι πάν
τοτε προβληματική, κατ’ έμέ.

Καί άποχαιρετήσας τόν κ Δημητρακόπουλον, μετέβην είς 
τό ξενοδοχείου όπως προγευματίσω καί. τήν 3 ώραν τή συνο*  
δείφ τών κυρίων Ένυάλη καί Φορτούνα. μετέβημεν είς τάς 
εξετάσεις τοΰ παρθεναγωγείου.

Τό κατάστημα τοδτο λίαν εύρΰχωρον καί στερεώτατον έχει 
μεγάλας αίθούσας καί πολλά διαμερίσματα, άλλ' ένεκα οικονο
μικών φαίνεται λόγων είναι έτι ατελές. Ή δ’εσωτερική διαίρε- 
σις καί ό καλλωπισμός δέν έχουσιν έτι συμπληρωθή.

Εισήλθομεν έντός εύρυτάτης αιθούσης πεπληρωμένης κό
σμου, άποτελουμένου έκτής εφορευτικής εξεταστικής επιτροπής 
τών διδασκάλισσών,τών συγγενών καΐ γονέων καί τών μαθητριών. 
Είς τό βάθος τής αιθούσης υπάρχει σκηνή διά θεατρικάς παρα
στάσεις καί συναυλίας. Επειδή δέ δέν υπάρχει θέατρον κατάλ
ληλον έν Πύργφ,ή εφορεία έσκέφθη νά χρησιμοποιή τήν μεγά- 
λην ταύτην καί κατάλληλον αίθουσαν πρός τόν σκοπόν τούτον, 
είσπράττουσα σχετικά δικαιώματα πρός όφελος τής σχολής.

Αί εξετάσεις ειχον ήδη αρχίσει δτέ εισήλθομεν καί πλησιά· 
σαντες, έλάδομεν θέσιν παρά τή εφορεία.

Ό κ. Ένυάλης τότε μέ συνιστδ πρός τόν κ. Παυλίδην 
πρόεδρον τής κοινότητος, Περ. Άγγελίδην, διευθυντήν τών 
σχολών, Εύάγ. Τσίκαν πρφην διευθυντήν τών σχολών καί 
μέλος τής εξεταστικής επιτροπής, Ήλ. Ζησιμόπουλον ομοίως, 
τήν διευθύντριαν τοΰ παρθεναγωγείου Σοφίαν θειάφη καί άλ
λους κυρίους.

Ό πρωθιερεύς κ.Βασιλείου ώς έπίάιμος πρόεδρος τής κοι- 
νότητος δέν παρίστατο,άπουσιάζων ώς συνοδικός είς Κων)πολιν. 
Άναμένετο δέ άπό ημέρας είς ημέραν. (Έπεται συνέχεια)

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΜΟΪ !

Ένα άβτέρι άπ ’ τον ούρανό
Τό φώρ σκόρπιοι μέσα βτήν καρδιά μου 

Και τό ’χω γιά παρηγορϊά μου,
Έδώ 'σ τήν ξενιτειά, ποϋ ξώ !

'&Μ'ο φώ? χύνει δταν ή καρδιά μου κλαίει
Moi μειδιά δταν έχω πονώ

Και τρεμοδβύνει, καί βιγά σιγά μοΰ λέει
@ά βχοτινίάοη άν δεν πάύσω νά θρηνώ I

Γλυκύ μου άστρον μή μ’ εγκαταλείπει
Σ ’ ορκίζω πώς θά παύβω νά θργνώ 

’Ενόσω βύ μοΰ λάμπει? άπ’ τον ούρανό
<9ά διώξω τή σκιά τή$ Λύπη? !

λ
Θά χαίρω καί γελώ δταν σε βλέπω

δλόφωτο νά φέγγη? στήν όλοσκοτεΐνίά 
ΚαΙμίά αχτίδα σου χρυσή νά έχω

Θερμή ελπίδα στή βαρυχειμωνιά.

Και δταν μαύρη μοίρα ‘πό 'σένα μι χωρίση
Και σβύσηξ βύ <δ άστρον δταν κι’ έγώ χαθώ

Τδ σκοτεινόν μου μνήμα ποιδ? άστρον θά φωτίση
’Σ τδ ί,ένον τούτο χώμα δπου θά νά ταφώ 1

4 Φεβρουάριου 1897
Γιυύογιεβον ΕΛΕΝΗ Σ. ΦΟΤ1Α

Ο ΒΥΘΟΣ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΗΝ

Όποιον είναι τό βάθος των βυθ&ν τής θαλάσσης ; 
Ή καΤαμέτρησις αυτών. είναι έργον δυσχερέστατου όπως 
τό έπιχειρήση τις δι’ οίωνδήποτε μέσων. Έν τούτοις 
κατά τάς γενομένας μέχρι τοΰδε καταμετρήσεις ή Γαλ
λική έπιθεώρησις eGenie moderns» δημοσιεύει τά ακό
λουθα αποτελέσματα.

Ειρηνικός βόρειος ωκεανός............... 8,516 μέτρα
Ειρηνικός νότειος ωκεανός............... 8,281 »
θάλασσα τών Άντιλλών. ............... 6,20ο »
’Αρκτικόςπαγωμένος ωκεανός.. . .. 4,846 »
Μεσόγειος θάλασσα............................ 4>400 ®
Μαύρη θάλασσα......... ......................  2,618 >
Βόρειος θάλασσα............................... 898 »

» Βόρειος ’Ατλαντικός ωκεανός...........  8,^31 »
Νότειος ’Ατλαντικός ωκεανός........... 7,3jo »
Ινδικός ωκεανός................................. 6,2^5 »
Άνταρκτικός παγωμένος ωκεανός . . 2,621 »
Σινική θάλασσα......... .............  .... 4>29^ *
Ιαπωνική θάλασσα............................ 3,οοο »
Βαλτική θάλασσα.................   qzy »

’Εν τοϊς διαυγέσιν ύδασι καί έν πλήρει ήλίω, ό δύ
της βλέπει εύκρινώς είς άπόστασιν 20 ή ζ£> μέτρων βά
θους.Είς 30 δέ μέτρα μόλις διακρίνει καί πέραν τούτων 
επικρατεί μαύρη διαρκής νύξ, όπου ουδέποτε εΐσέδυσαν 
αί ήλιακαί ακτίνες.

Είς δέκα μέτρων βάθος, τά αντικείμενα φαίνονται 
κυανοΰ ανοικτού χρώματος, είς 25 δέ έως 3ο καθίσταν· 
ται τοσοΰτον κυανά, ώστε δέν διακρίνει τις τίποτε.

ΟΠΩΡΑΙ

Συμβουλή έκ τού προχείρου.
— ’Ιατρέ, έχω εγκεφαλικόν κατάρρουν, τί μέ συμ

βουλεύετε νά πάρω ;
— Μερικά μανδήλια.

Άνέγνωσα έντίνι λευκώματι :
« Άξιάγαοτος είναι εκείνος, όστις μετ'ενδιαφέρον

τος άκροάται ο,τι γνωρίζει έκ τοΰ στόματος τοΰ άγνο- 
οϋντος αύτό. »

Καί έγραψα κάτωθι :
«Συνεπώς δεί πάντες οΐ σοφοί, πολιτικοί, έμπειροι, 

πολυπράγμονες καί πλούσιοι νά έκθέσωσι λευκώματα 
τοιαϋτα τώ λαφ.»

Δέν είξέύρω διατί ήρέραν τινά ήρώτησα τόν υιόν τοΰ 
ήμετέρου τοκογλύφου Δ...

— Ό πατήρ σου τοκίζει φιλίας δραχμάς πρός 5ο 
δρ. μηνιαίως. Πόσον τόκον θα λάβη μετά έξ μήνας;

— Χιλίας διακοσίας δραχμάς, μοί άπήντησε.
— Πολλά είπες, τώ λέγω..
— Όχι, διότι ίσα ίσα μέ συμβουλεύει νά μάθω άπό 

τώρα νά διπλασιάσω τήν περιουσίαν του διά νά γνωρί
ζω, άμα άποθάνη.

Άνθρωπός τις παρουσιασθείς εις τήν άστυνομίαν έζή- 
τει πληροφορίας περί άτόμου, κατοικοΰντοσ παρ’ αύτώ 
καί έζαφανισθέντος.

— Τί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εΤχεν ό άνθρωπος 
αύτός, τόν ήρώτησαν.

—- Έπινε πολύ καί έκοιμάτο εις τά καπηλεία, ά- 
πήντησεν.

— Τότε έξετάσατε έκεϊ καί ειδοποιήσατε μας, τώ 
άπήντησαν. ,

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

έδεότιητβς τοφ «β·τυλ·νέον·

Είς τήν 'Ακαδημίαν τών έπιστημών έν Παρισίοις ά- 
νεκοινώθη σειρά σπουδαίων πειραμάτων έπι τής εκρηκτι
κής ίδιότητος τοΰ άσετυλενίου. ’Εμελέτησαν διαδοχι
κές τήν επιρροήν τής πιέσεως, τής συγκρούσεων καί ώ- 
ρισαν τήν σειράν τών ληφθηοομένων προφυλάξεων πρός 
κανονισμόν τών συσκευών τού άσετυλενίου. Η επιρροή 
τής πιέσεως εΐνε σπουδαιοτάτη. Είς συνήθη πίεσιν τό 
άσετυλένιον δέν εκπυρσοκροτεί, άλλ’ είς δοχεϊον κεκλει- 
σμένον ύπό πίεσιν δύο ατμοσφαιρών, άπαιτεΐται διάρ
κεια ο"076, ύπό πίεσιν έξ άτμοοφαιρών, διάρκεια ο” 
ο66 καί ύπό πίεσιν είκοσι μιας, διάρκεια ο”οΐ7, ϊνα 
παραχθή έκπυρσοκρότησις. Βλέπει τις λοιπόν έκ τούτου^ 
ότι τό φαινόμενου είνε τοσούτω μάλλον στιγμιαίου, όσον 
ή συμπύκνωσις τής ύλης εϊνε μεγαλειτέρα. Τό ρευστόν 
άσετυλένιον περιεχόμενον είς ιιεταλλικόν δοχεϊον έκπυρ- 
σοκροτεϊ τή ένεργεια νήματος πλατίνης θερμανθέντος 
εις έρυθροπύρωσιν καί βυθιοθέντος είς τό υγρόν. Παρά
γει δέ τό ρευστόν άσετυλένιον,άποτελέσματα τών οποίων 
ή δύνσμις εΐνε σχεδόν ή αύτή πρός τήν έκρηξιν τής 
νιτρογλυκερίνης καί τής βαμβακοπυρίτιδος. Τά αποτε
λέσματα τής συγκρούσεως τούναντίον είσίν άρνητικά. 
ΆγγεΤον πλήρες άσετυλενίου πίπτον άπό ύψους έξ μέ
τρων δέν εκπυρσοκροτεί4 άλλ’ άν θλίψη τις τούτο αι- 
φνηδίως διά σφύρας βάρους 286 χιλιόγραμμων άφεθέί- 

σης άπό ύψους δύο μέτρων, έπερχεται έκπυρσοκρότησις. 
Παρεδέχθησαν οτι είς τήν περίστασιν ταύτην ή προστρι
βή τού μετάλλου παράγει σπινθήρα, όστις εΐνε.ή αλη
θής παραγωγός αίτια τής έκρήξεως. Ώς πρός τόν χει
ρισμόν τών συσκευών τοΰ ρευστού άσετυλενίου ουμβου- 
λεύουσι νά άποφεύγη τις τήν απότομον έκπωμάτισιν τοΰ 
άγγειου, διότι διατρέχει τις τόν κίνδυνον νά άνυψώση 
έκ τούτου τήν θερμοκρασίαν καί νά έπιφέρη έπικίνουνα 
άποτελέσματα.Τέλος είς συσκευήν ένθα τό άσετυλένιον 
παράγεται δι ’ ύδατος πίπτοντος κατά σταγόνας, τό ά- 
σβεστιοκαρβίδιον δύναται νά έρυθροπυρωθή καί προκαλέ- 
ση τήν έκρηξιν. Πρέπει προσέτι ν’ άποφύγωμεν, όπως 
έπέλθη έρυθροπύρωσις είς μέρος τι τής συσκευής. !

Εΐνε σπουδαιότατου νά δύναταί τις εύκόλως' νά δια- 
κρίνη τόν θετικόν άπό τού άρνητικοΰ πόλου.

Διαλύει ι έως 2 γραμμάρια φενολιοφθαλεΐνης είς ιο 
κυβικά έκατοστόμετρα οινοπνεύματος τ&ν 90® κ°ί 
προσθετει ι ίο κυβικά έκατοστόμ. άπεσταγμένου ύδατος. 
τούθ’ όπερ δίδει μϊγμά τι γαλακτώδες. Έμβαπτίζομεν 
είς τούτο φύλλα πορώδους χάρτου, άτινα μετά 
τήν άπορρήφησιν άφίνομεν νά στραγγίσωσι. Κατό
πιν, ένώ άκόμη ταΰτα είοίν ύγρά, τά βυθίζομεν εις 
διάλυμα 20 γραμμαρίων θειϊκοΰ Νατρίου έντός ιοο κυβ. 
έκατοστομ, άπεσταγμένου ύδατος καί στεγνόμενον είς 
ταπεινήν θερμοκρασίαν. Όταν θέλωμεν νά διακρίνωμεν 
τό θετικόν τοΰ αρνητικού ρεύματος, λαμβάνομεν τεμά- 
χιον τοΰ χάρτου τούτου, τό ΰγραίνομεν καί στηρίζομεν 
έπ’ αύτοϋ τά άκρα τών δύο ηλεκτρικών συρμάτων,προσ- 
έχοντες ν’ άπέχωσι ταΰτα άλλήλων, ούχί πλέον τοΰ ενός 
έκατοστομέτρου. Καί τό μέν αρνητικόν σύρμα άφίνει 
πάραυτα έρυθράς κηλΐδας, ένώ τό θετικόν οΰδόδως κη- 
λιδοϊ τόν χάρτην.

Πόα*  «ϊδιη ζώων νπάρχουν.

Ό άριθμός των έπί τής γής υπαρχόντων ζώων άνέρ 
χεται εις εκατοντάδας χιλιάδων, αυξάνει δέέφ' οσονέ- 
ρευνώνται άκριβέστερον αί θάλασσα! καί αί διάφοροι χώ- 
ραι. Νεωστί έγένετο ύπό τών ζωολόγων άπαρίθμησις τών 
μέχρι τοΰδε γνωστών βιδών καί εύρέθη, ότι ό άριθμός 
των άνέρχεται είς 366,οοο. Τά πλειστα έξ αύτών είναι 
τά έντομα, άνερχόμενα εις 23ο,οοο είδη. Έκ πτηνών 
γνωρίζομεν Ι2,5οο, έξ ιχθύων !2,οοο,έξ άμφιβίων καί 
ερπετών 4»4OO Ke‘ *κ  θηλαστικών 2,5οο είδη. Τά λοιπά 
είναι κατώτερα ζώα μεταξύ τών όποιων τά πλεϊστα είναι 
τά μαλάκια, άνερχόμενα είς 5ο,οοο είδη.

Γλώββαι, Ορηβκ·ΐαε, δεάρχβεα ζωής, άρεΒμ,ός 
κατοίχων x*c  άποβεώσεες.

Αΐ έν τή οΐκουμένν) λαλούμενε» γλώααι άριθμοϋνται περί 
τά? 3,064.

Αί δέ διάφοροι θρηακεϊαι είσι 1,000.
Ό αριθμός τών γυναικών έίναι οχιδόν ίσος πρός τέν 

τών άνδρών.
Ό μέσος δρος τΐίς ζωϊίς εινε 33 έτη. Kat το μεν 1 ]4 

τών ανθρώπων αποθνήσκει πριν φθάση τό έβδομον έτος της 
ηλικίας, τό δέ 1)2 άποθνήοκει πριν φθάση.τό δέκατον έβδο
μον έτος. Έπί 1,000 ανθρώπων υπάρχει είς έκατοντούτης. 
Έπί 100 οί 6 φθάνουσι τό 65 έτος, και έπί 500 υπάρχει 
είς όγδοηκοντούτης.

Έπί της γης ζώσιν άνθρωποι 1,500,000,000 άποθνή- 
σκουσι δέ κατ’ έτος 333,333,333 περίπου, καθ’ ημέραν 
91,854,κάθ’ώραν 3,730,60 καθ’έκαστον λεπτόν ώρας 33.
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οί ί’άβοθνήσκοντες άναισληρούνται 5ι’εξίσου περίπου αριθ
μού γεννήσεων.

Οί νυμφευμένοι ζώσι περισσότερα έτη παρά οί άγαμοι, 
μάλιστα εκείνοι έκ τούτων, οϊτινες όιάγουσι βίαν κανονικόν.

Οΐ υψηλού αναστήματος (εύμέγεθεις) ζώσι περισσότερα 
έτη ί οί βραχείς τό σώμα.

Αί γυναίκες φθάνουσι τό 50 έτος μέ περισσοτίραν βε
βαιότητα παρά οΐ άνορες· παρελθούσης δέ τής ηλικίας ταύ- 
της, συμβαίνει τό αντίστροφον.

Οί έγγαμοι είσίν έν αναλογίά πρός τούς αγάμους 65 
πρός 100.

Οί γάμοι γίνονται συχνότερα κατά τους μήνας Ιούνιον 
καί Δεκέμβριον. Τά γεννώμενα παιοία κατά τό φθινόπωρον 
είσίν ισχυρότερα των άλλων. Αί γεννήσεις καί αί άποβιώ- 
σεις γίνονται μάλλον τήν νύκτα ή τήν ημέραν. Οί δέ δυ- 
νάμενοι νά φέρωσι τά όπλα είσί τό όγδοον τοΰ όλου 
πληθυσμού.

Γ ΝΟΜΙΚΑ
Ό ποιων χρήσιν πολυτελείας ύπεμμέτρου άξίας 

πρός τάς τον βίου άνάγκας, έκτός τοΰ δη έξευτε- 
λιζει καί ταπεινοί τά εύγενη αίσθήματά του, 5ta- 
φθβίρει καί καταστρέφει τήν Αθικήν καί ύλικήν αύ
τοΰ ύγβίαν καί εύεξίαν, ήτοι τδ σώμα καί τήν 
ψυχήν.

Της πολυτελείας δέον νά γίνηται χρήσις παρά 
τών πλουσίων έκ τών περισσευμάτων τών προσό
δων αΰτών πρός βελτίωσιν τών τεχνών καί έπιστη- 
μών καί άμιλλαν τών καλλιτεχνών. Τότε μόνον 
αΰτη έκπλημοι τόν προορισμόν τοΰ συσσωρευομέ- 
νου χρήματος έν ταις χεροί τών «Ανθρώπων τούτων.

‘Όσον όλιγωτέρας άνάγκας έχει ό άνθρωπος έν 
τφ θίφ, τοσοΰτον εύδαιμονέστερος είναι, διότι διά
γει ρίον άτάραχον, ήρεμονκαί τερπνόν, έχει τήν 
διάνοιαν διαυγή καί τόν νοΰν ήσυχον πρός έργα- 
σίαν έπιτυχή καί τελεσφόρον καί ύπό έλαχίστων 
κατατρύχεται, άν δχι ποσώς, βασάνων-

Ό κατορθών ν ’ άπαλλάξμ τό σώμα αύτοΰ άπό 
τών εγκοσμίων άναγκών, «Απαλλάσσεται καί ύπό 
πάντων τών δεινών τοΰ κόσμου. Τοΰτο όμως κα- 
τορθοϊ αύτή ή φύσις, άπαλλάσσουσα τό σώμα της

Ό όλιγώτερσν ύποφέρων κατέχεται ύπό ήπιας 
τινός φαιδρότητος, αίσθάνεται άνεξαρτησίαν φρονη
μάτων, έχει τό φρόνημα πάντως Αψηλά καί έλεύ- 
θερον, δέν ταπεινοΰται πρό ούδεμιας άνάγκης 
άποφεύγει τάς κολακείας καί θωπείας,μισεί τό χρή
μα, πράττει πάντοτε τό καλόν καί έχει ένδόμυχον 
χαράν, δτι άναμένεται έν τφ διαρκή οίκφ του, — 
έν τμ μελλούσμ ζωή.

Δέν είναι υγιής ό έχων πρόσωπον εύειδές, ό έ- 
σθίων καί ένδυόμενος καλώς καί πλουσιοπαρόχως 
καί ό άναπαυόμενος έν άφθόνοις μαλακοϊς στρώμα- 
σιν, άλλ’ ό έχων τόν τε νοΰν καί τό σώμα ύγιεια, 
τάς κινήσεις του λελογισμένος καί τάς πράξεις του 
μεμετρημένας.

Ή άνισος πρός τά έσοδα πολυτέλεια έπιφέρει 
έκτός τής άτομικής καί οίκιακής καταστροφής καί 
τόν θάνατον ταχύν έν οίκτρότητι, άλγηδόσι καί 
περιφρονήσει-

Φρονίμου ίδιον είσην τό δαπανάν όλιγώτερα τών 
δσων έσοδεύει καί διατηρειν κεφάλαιόν τι διά τήν 
τοΰ μέλλοντος άφευκτον. άνάγκην.

Φύσις.

Ο ΠΤΑΡΜΟΣ
Ό πταρμός προέρχεται συνήθως έξ αίφνηδίας 

προσβολής καί είσπνοής ψυχρού άέρος ή έρεθιστι- 
κής κόνεως, ένίοτε δέ καί έξ έσωτερικών αίτιών.

'Οταν τις έπταρνίζετο, οί άρχαίοι προσεφώνΟυν 
«Ζ ε ΰ σ ώ σο ν,»ΛμεΤς δέ τήν σήμερον προσφωνοΰ- 
μεν σύγίεια» ή «σωτηρία σου».

Όταν Κΰρος ό νεότερος Λτοιμάζετο πρός πόλε- 
λεμον, είς στρατιώτης έπτάρη, άμέσως δέ πήντες 
οί στρατιώται έφώνησαν «Ζ ε ΰ σ ώ σ ο ν».

Ό Εύστάθιος λέγει, δτι ό πρός τά άριστερά 
πταρμός σημαίνει κακόν,ό δέ πρός τά δεξιά καλόν.

Ό Πλούταρχος λέγει, δτι δταν ό Θεμιστοκλής 
έθυσίαζε πρό τής έν Μαραθώνι μάχης, είς τών θεα- < ? 
τών έπτάρη καί έκ τούτου έμάντευσεν, δτι οί Έλ- 
ληνες νικήσουσι.

Ό Γαληνός λέγει, δτι έάν πταρνίσθίί ή πάσχου- 
σα έξ ύστερισμοΰ γυνή, είνε σημεΐον άγαθόν.

Ό δέ 'Ιπποκράτης λέγει,, δτι τό άνηθον όσφραι- 
νόμενον παύει τόν πταρμόν.

Λ,ύβεες τ&ν έν τφ ύπ' άριθ- dT φύλλω 
Αινιγμάτων.

45. Αίνιγμα. ΠρωββΙα—ΡωββΙα—ΌβΙα.

Έλυσαν αυτό & κ.Γ. Μ. Καμπάνης tx Σύρου, δκ. θ. Εΰστα- 
θιάδης έξ ’Αθηνών, & χ. Θεόφραστος Σ.’Αναγνωστόπουλος έκ Γαρ- 
γαλιάνων, δχ. Κωνστ. Βαρβατζόπουλος ex Σμύρνης χαί δ χ. Ν. 
Μαγχάκηι έκ Σκοπέλου.

46. Πρόβλημα

*Ητο 96 Ιτ&ν χρί ύπηρέτηόε στρατιωτιχ&ρ εαΐ 49 έτη.

“Ελυσαν αΰτδ b χ. Έρ. Σκιίσης έξ ’Αθηνών, δ κ. Γ. Μ. Καμπά- 
νης έκ Σύρου, δ χ. Κωνστ. Βαρβατζόπουλος έχ Σύρου, δ χ- Σπυρ. 
Πολιτόπουλος έχ Πείρα»»;, χαί ή Κυρία Καλλιόπου Βχόάκη «κ 
Μασσαλία;·
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47. ΑεξΙγριφος.
“Ελυσαν αυτδ δ χ. Γ. Μ. Καμπάνης 

έχ Σύρου, δ χ. Ά· Δενδρινός έξ Αθηνών, 
δ χ. Σπ· Πολιτόπουλος έχ Πειραιώς, δ 
χ. Ν. Έλευθφίου έχ Πατρών, ή Δεσποι
νίς Κ«χή Χατζίσχου έξ ’Αθηνών, δ χ. Ν· 
Μαγχάχης έχ Σκοπέλου, δ χ. Σ. Δενδρι- 
νδς έξ Αθηνών χαί δ χ. Π. Σαραντόπου- 
λος έξ Αθηνών.

εβραβεύθη έν

Αινίγματα.

’Ερωτήσεις.
1. Ποιος άπέθανεν έν τή άρχαιύτητι έχ χαράς, δτε 

τοΐς 'Ολυμπιακού; άγώσι μια τραγψδία του ;
2. Τις δμοίως άπέθανεν έχ χαράς, δτε εμαθεν δτι έχυριεύθησαν δύο 

πόλεις ;
3. Ποια γυνή χατά τήν μυθολογίαν άπέθανεν έχ φόβου ;
4. Πώς χαλεΐται δ καθιστάμενος βωβός έχ φόβου ;
5. Ποιος χαρπώς τών Ινδιών αυξάνει τήν μνήμην χαι τήν διάνοιαν;
6. Ποιον έχτών φυτών ζή περισσότερα (τη χαί πόσα ;

Έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων Άν. Κωνταντινίδου 1897.


