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1899
Έν έτος Ακόμη προστίθεται είς τήν ήμετέραν χρι 

στιανικήν έποχήν και χρονολογίαν καί έν έτος ακόμη 
προστίθεμεν είς τά ήμέιερα έτη, είς τήν ήμετέραν 
ήλικίαν καί είς τήν ήμετέραν ράχιν. Καί τά μέν παι
δία χαίρουσιν έπί τούτω, Αγάλλονιαι καί εύχαρι- 
στοΰνταΐ, διότι δέν βλέπουσι τήν ώραν νά φθάσω’σι 
τήν ανδρικήν ήλικίαν, τήν έλευθέραν ζωήν, τήν ανε
ξάρτητον βούλησιν, οί δέ άνδρες καί αί γυναίκες 
άδιαφοροΰσι διά τούτο, διότι Αποκατασταθέντες, νομί 
ζουσιν δτι έσταμάτησεν ό βίος των-έκεΐ, οΰτ' έμπρός 
ούτ’ όπίσω πορευόμε'νοι πλέον.τοίς φαίνεται δ’ δτι έδώ 
ό βίος εΐναι στάσιμος ή μάλλον, δτι ό κόσμος είναι 
ίδικός των και διά χατήρι των θά διαιωνισθή ή ζωή 
των έκεί, αί δέ νεάνισες καί οί γέροντες, αί κόραι καί 
τά έγκαταλελειμένα ύπό τής φύσεως όντα, μετ’ άλ
γους ψυχικού ύπομένουσι τήν παρέλευσιν τού έτους 
καί βαρέως φέρουσιν έπί τών ώμων τήν προσθήκην 
νέων ένιαυτών.—Άχ, πόσον ύποφέρω, μοί έλεγε τήν 
πρώτην τοΰ έτους μετ’ αισθητής θλίψέως νεάνις τις 

. ένώ τή ηύχόμην τόν νέον ένιαυτόν-—Καί τί έχετε ; 
τήν έρωτώ- —Δέν είξεύρω, μοί άπαντά, κατ’ έτος τήν 
ήμέραν αύτήν ύποφέρω, άχ, πόσον ταχέως παρέρχον
ται τά έτη I Καί ήννόησα, σιωπήσας.

Οί δέ γέροντες κινούσι καί δικαίως τήν κεφαλήν 
των, οσάκις τοϊς εύχομεθα περιττόν βίον, τήν ήμέραν 
ταύτην. Φυσικώς είναι καταλελυπημένοι, διότι βαδί- 
ζουσι ταχύτερου πρός τόν τάφον. Πρός τί λοιπόν, αί 
εύχαί; Άλλ’ αί εύχαί σκοπούσι καί έγένοντο πρός 
άλλοΐον σκοπόν-. Αί εύχαί συμφωνούσι πρός τήν έξέ- 
λιξιν τής φύσεως, πρός τά γεγονότα τού βίου, πρός 
τάς Ανθρωπίνους σκηνάς, ό οέ άνθρωπος έγκολποΰται 
τά πάντα πρός ίδιον όφελος. Ή φύσις Από τού Ιου.μέ- 
χρντού 1898 έτους τής νέας ταύτης έπόχής μας, δέν 
έσταμάτησεν ούδ’έπί στιγμήν, έκτοτε δέ πορεύεται 

τόν δρόμον της,ανεξαρτήτως τών καλών ή τών κακών 
αύτής ήμερων, ανεξαρτήτως τών όδνρμών καί θρήνων 
της, Ανεξαρτήτως τών πόνων καί θλίψεων της,Ανεξαρ
τήτως τών χαρών καί τών Λδονών της, Ανεξαρτήτως 
τών έτών τής ήλικίας της, τοϋ γήρατος ή τής νεότη
τάς της· Ούτως έχει καί διά τόν άνθρωπον, αφού Ανή
κει καί αύτός είς τήν φύσιν. Αύτη τόν γέννα, αύτη 
τόν θανατόνει, αύτη τόν διασκεδάζει, αύτη τόν λυπεί, 
αύτη τόν πλημμυρεΐ Αγαθών, αύτη τόν ύστερεΐ τοΰ 
άρτου καί αύτη τον φέρει πλούσιον ή πτωχόν, δπως 
αύτη τόν αναλαμβάνει εύτυχή ή δυστυχή. - Πρός τί 
λοιπόν αί εύχαί μας ; Ό άνθρωπος Αναγκαστικώς 
Ακολουθεί τήν φύσιν καί θά τήν ακόλουθή, μέχρι τής 
συντέλειας τών αίώνων-— Ό άνθρωπος, παΐς ή νέος, 
Ανήρ ή γέρων, ούδέν άλλο εΐναι ή σταθμός πλέον ή 
ήττον βραχύς, πολύ μεγάλου, Απεράντου, Απεριορί
στου σταδιοδρομίας έν παμμεγέθει,Ακατανοήτω, ίλλιγ- 
γιώδει, σύμπαντι, κενω, Αχανεϊ, διαοτήματι, δπως 
θέλετε, όνομάσατέ τα· Τί λοιπόν απέναντι τούτου εί
ναι μία εύχή ένός νέου έτους διά παΐδα, νεον ή γέ
ροντα;

Μηδέν, κόκκος άμμου έν έρήμω. '
Άλλά τούτο φαίνεται δέν Αφορά τό παν, ούτε τήν 

φύσιν, Αλλά τήν καρδίαν κανέπειδή Λ καρδία εΐναι 
έφήμερος, δπως είναι τά έτη και αί ήμέραι, έχουσι δί
καιον οί νέοι καί οί γέροντες φοβούμενοι τό έφήμερον 
αύτό, δπερ καί. τούτο αύτή ή φύσις έπλασε κας έρχό- 
μενοι έπίκουροι καί παρήγοροι τής έφημέρου ταύτης 

. παροδικότητος, 'εύχομεθα καί ήμεϊς πασι τοϊ,ζ ήμετέ- 
ροις συνδρομηταϊς καί Αναγνώσταις. εύτυχές, ύγιές, 
όλβιον, εύδαιμον τό νέον τούτο τοΰ 1899 έτους, δπερ 
ώς αύτοφυές νεογέννητου, ήλθεν έτι νά μάς μυκήνη 
τόν βίον.

Είθε τούτο νά είναι εύτυχέστερον τοΰ παρελθόντος-
Ή Λιεύύυνβις
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ΔΙΑ'ΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΚ ΠΤΩΧΩΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ;

Έστερεϊτο δυνάμεως 9ι τφ έλειπον τά μ.ίβχ', ήτο μι.κρός 
ή έγεννήθη πένης; Εύρέθη τυχαίως είς τήν φάτνην ή τδ 
ρεύμα τής εποχής του ίπήτησε τοΰτο ; ήτο προεσκεμμένη ή 
γίννησίς του τοιαύτη ί πνεύμα προνοίας προητοίμασε τόν 
βίον του, ώς ή Ιστορία μάς διδάσκει:

Πολλαι έξηνέχθησχν έκτοτε. σχετικαί γνώμαι, πλήν πάν
τες οί άπόστολοι, ιερωμένοι καί φιλόσοφοι συνεφώνησαν ομο- 
φώνως είς την ιδέαν, οτι ό Ίησοΰς έγεννήθη πένης, διότι έν 

πενίφ: έμφωλεύει ή άρετή καί ή πενία άναδεικνύει την 
τυνείδησιν άγνών καρδιών έκ πάσης κακίας, υστεροβουλίας 
καί πονηροΰ πνεύματος.

’Αρχή πολυσήμαντου διδάγματος. «Ή πενία προτιμότε
ρα Τής χλιδής, τοΰ πλούτου καί τής εγκοσμίου ευτυχίας !» 
Ρήμα ένέχον μεγίστην δόσιν σοφίας, άλλά και σπουδαιότα
των υλήν, πρδς μελέτην τών ανθρωπίνων. Ό πλοΰτος, ό χρω
ματισμός, ό θησαυρισμος, είνε έστία μεγίστων κακών ένφ, ί, 
στέρησις τών πολυποίκιλων αγαθών, καί τρυφηλώ? παροχών 
τοΟ κόσμου, είναι μέσον έξαγνίσεως τής ψυχής και φανερά 
οδός πρδς άπόκτησιν του ούρανοΰ; Δυάς αποχτημάτων ζωής 
καί θανάτου ! Ό πένης ευτυχής, ό πλούσιος δυστυχής εΐς 
ιήν άνταπόδοσιν ! Άρα άντεκδίκησις ; Οί πλούσιοι λοιπόν 
δέν πρέπει νά πόιώσι χρήσιν τών άγαθών, δι* ών έκ γενετής 
έπροικίσθησαν ; Τό παράδειγμα τοΰ Ίησοΰ κατά τους θρη
σκευτικούς φιλοσόφους καί ιερωμένους, είνε πόρισμα καί έρ
χεται νά καθιςρώση τήν ισότητα καί ν’ άποπέμψη τήν δια
φοράν της φυσικής άνωμαλίας, άνισότητος, δυάδος, πολλα- 
πλότητος καί ποικιλίας τών τε δντων καί πραγμάτων ;

Ώ ΊησοΟ ! πόσον έγένεσο άφορμή καί παρεξηγήσεως. 
3έέθεσαν ,ύπεράνω πάντων, άλλά σε κατεβίβχσα?, έξ άδυνα- 
μίας καί έλαφρότητος Γσως καί ύπδ τήν φύσιν. Σύ, έβάδι 
σας, ώμίλησας, έξήγησας καί άπεφάνθης πάντοτε όρθώς, 
καί ούδαμοΰ άντεστρατεύθης τούς φυσικούς νόμους καί πώ 
ποτέ προσέβαλες τάς καθεστηκυίας άρχάς. Έγεννήθης πέ
νης καί μικρός, άδύνατος καί άσκεπής, διότι τοιοΰτον ή φύ- 
σις φυσικώς γεννφ τδν άνθρωπον καί ήκολούθησας τήν φυσι
κήν έξέλιξιν, διότι έν τοιαύτη (δει -φυσικώς νά ζήσης, ώς 
έζησας. Ήκολούθησας δέ τήν σταδιοδρομίαν διδασκάλου τοΰ 
γένους, διότι ό προορισμός τοΰ πλουσίου άντίκειται πρδς τδν 
σκοπόν,δν προύτίθίσο- Τφ καιρφ έκιίνω, πλουτοκρατικαί καί 
άριστοκρατικαί τάξεις δέν ύπήρχον, ώς σήμερον,και δν ύπήρ
χον, βασιλείς καί φαρισαϊοι, γραμματείς καί μεγιστάνες, ίε· 
ρόδουλοι καί μάγοι, ύπήρχον, διότι αί κοινωνικαί άνάγκαι 
τοιούτους έπέβαλλον ταΐς περιστάσεσι,- φυσικώς δέ ώς θεάν
θρωπος δέν ήτο δυνατόν νά έλθης τόιουτος έν τφ κόσμφ καί 
πρδς σκοπόν θεϊον, ώφειλες άρα νά ίλθης πένης καί άφανής 
κατ’ άρχάς, ώστε βαθμηδόν φυσικώς άνδρούμενος καί ήλικι- 
ούμενος, νά συναναστροφής τήν κοινωνίαν καί γνώρισες, νά 
διδάξη; καί έπιβληθΐ|ς, νά φωτίσης και σβυσθής, ινα διά 
τού αναγκαστικοί) θχνάτου σου είπα δοξασθής καί άπο· 
Οανατισθής. '

Πενία! καί τίς δέν είναι πένης έν τφ κόσμφ'; Μόνος ό 
ΊησοΟς*δίν ήτο, διότι φυσικώς καί τούς φυσικούς νόμους 
π.ώτος αύτδς ήκολουθησε καί δστις έχει σώας τάς φρένας και 
πνευματί/.ώς είνε τέλειος, ούδενός στερείται, τά πάντα έννοεϊ 
και ύποτάσσει καί διά τής πνευματικής του δυνάμεως τά 
πάντα διευθύνει, των πάντων άφθονεΐ, τήν φυσικήν έξέλιξιν 
ναλώς οίδε καί τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν κάλλιστα κατα
νοεί καί θεραπεύει.

’’Απόλυτος πενία τών εγκοσμίων πραγμάτων, είναι τε- 
λειότης, ή δέ πνευματική τελειότης οπουδήποτε τοΰ σύμ
παντος είναι θειότης, ή δέ θειότης, αΐωνιότης.

Δι’ αύτό έγεννήθη ό Χρηστός πένης!
Φ. Π.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΛΛΟΣ

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟί
Ήτο παραμονή Χρηστουγεννων. Άπαντες έκ τοΰ οίκου 

του είχον μεταδή είς τήν ίκκλησίαν, αυτός δέ μόνος μείνας 
έν τφ δωματιω του, έκάθητο παρά τφ γραφείω αύτοϋ καί 
πλησίον τής πυράς., Έκράτει τήν γραφίδα του πρό τοΰ λευ- 
κοΰ χάρτου του, άναμένονιος τάς έντυπώσεις του καίέν τού · 
τοις αυτός μέν έπάγωνεν εκ τοΰ ψύχους, ή δέ γοαφίς του 
ήτο παγωμένη έκ τής άκινησίας. Είτα, αίφνης τόν κατέλα
βε? ό θυμός, ή χείρ του ήρξατο νά τρέμη καί-χτύπησε ς διά 
τοΰ γρόνθου του τήν τράπεζαν :

— Διάβολε, εϊτεν, δέν δύναμαι πλέον τίποτε νά γράψω !
Είτα ήρχισε νά βαδίζη κατά μήκος τοΰ δωματίου, παρα- 

πονούμενος, όδυρόμενος καί όλίγον κλαίων, χωρίς νά χύνη 
δάκρυα καί σταματήτας πρό τής πυράς, ήρξατο νά σκέπτε
ται, βτε έν τή άπολύτφ εκείνη σιωπ$5, τφ έφάνη, δτι κά
ποιος έβάδιζεν έν τή παρακείμενη αιθούση. Ήκροάσθη μετά 
προσοχής καί ήκ υτε πάλιν τόν κρότον. Τότε, ώς έξ ενστί
κτου κινούμενος, ’λαβεν έκ τοΰ έρμαρίου τό πολύκροτόν του 
καί άποτόμως ωθεί τήν Ούρχν τοΰ παρακειμένου δωματίου. 
Οΰδείς δπήρχεν έκεΐ- Έπροχώρητε πρός τήν αίθουσαν, είτα 
έπεσκέφθη. δλα τά δωμάτια, πλήν ούδένα συνήντησεν. Έκ 
περιέργειας δί κινούμενος ένεζήτησεν είς τά ερμάρια, άπο- 
θήκκς, ύίΐό τάς κλίνας, παντοΰ, άλλ* ούδέν ήδυνήθη νά άνα- 
καλύψή. Καί έν τούτοις είχεν άκούση καλώς τδ βάδισμα, ήτο 
βεβαιότατος περί τούτου. -

Ό Ροβέρτος, κινεί έν άπορίφ του τήν κεφαλή» επιστρέφει 
εΐς τό γραφειον του, άλλά.κάπως σκεπτικός καί πεφοβισμέ- 
νος. Δέν ήτον ή πρώτη φορά, καθ’ ήν έμε-ε μόνος. Συνήθως 
ή σύζυγός του μετά τής θυγατρός του, έξήρχοντο, διότι αύ - 
τό;, πάντοτε έγραφεν, άλλά κατά τήν νύκτα ταύτην συμ» 
παρέλαβεν καί τήν ύπηρέτριαν.

‘Ο φόβος κάπως τόν κατέλαβεν, ό ψυχρός έκεϊνος καί 
σκληρός φόβος, ό προδότης τοΰ πνεύματος, όπόταν τό συλ- 
λάβη μονάζον, άμέριμνον, τυρβάζον είς τάς σκέψεις καί τήν 
φαντασίαν, ό ταράττων τό λογικόν, δπως ή μελάνη πίπτου- 
σα έντός διαυγούς καθαρού ύδατος, ό βλακώδης εκείνος φό
βος, ό άλογος, ό άνυπόφορος, ό αιφνίδιος καί.ώς θανατηφό
ρος μυΐα τό αίμα κυρίως πληττων, μολύνων καί δηλητηριά- 
ζων. Έλαβε τήν γραφίδα διά νά γράψη, άλλ’ άδύνατον, 
δεν ήδυνήθη ούτε τδν νοΰν, ούτε τήν χεΐρα νά μετακίνηση. 
Έστρεψε μετά παραδοξότητος τήν κεφαλήν καί είδε τό πα
ραπέτασμα τής θυρίδος νά κινηθή. Το είδε καλώς. Δι’ ενός 
άλματος τό συνέλαβε, τό άνέτρεψε, τό ώνετίναξε καί ούδέν 
όπισθεν αύτοϋ, ούτε έντός, εύρήκεν. Καί έν τούτοις τό είχεν 
ΐδεί νά κινήται !

Τί τρέχει; διενοήθη, τί συμβαίνει; Τά μέλη ήρχισαν νά 
συστέλλονται, ν’ άδρανοΰν καί τολμήσας ύστάτην προσπά
θειαν, ίνα κατανίκησή, τήν άνεξήγητον ταύτην· κακοδιαθε
σίαν καί τόν άτρόμητον τοΟτον αΰξάνοντα εφιάλτην, ήοχίσε 
νά κινί! ζωηρώς έν τφ κενφ τάς χεΐρας καί τούς πόδας του, 
να τούς έκτείνη καί τούς περίμαζεύη, νά τούς συστέλλη καί 
τούς διαστέλλγ, άκριβώς ώς μυΐα, συλληφθείσα έν τφ ίστφ 
τής άράχνης, καταβάλλει άγονους προσπάθειας ίνα έλευθε- 
ρωθίί.Ό νους έφαίνετο δεσμευμένος. Αίφνης δέ νομίσας έαυ· 
τόν άταλαττόμενον τοΰ κακοΰ :

— Άλλά, δέν έχω τίποτε, δέν είμαι τρελλός, δέν έχα
σα το λογικόν μου, είτεν.

Καί διά νά πεισθ^, ήρξατο νά τακτοποιή τά πράγματά 
του, τά βιβλία του, τάς γραφίδας του, τό έρμάριόν του, 
άλλά άπό καιροΰ είς καιρόν είς έκαστον άχουόμενον,κρότον, 
ίττατο και ήκροάτο καί είτα θορυβωδώς έγέλα, ίνα διασκε
δάσει τό πράγμα καί βεβαιώσγ εαυτόν,, ότι δέν έχει τίποτε 
καί οτι δέν πάσχει άπό τίποτε. Άλλ’ή. μοναξιά τδν έφό- 
νευεν. Ήκουεν κρότον έξω, ομιλίας, βαδίσματα κάί ποΰ κα^ 

που τού; κώδωνας τδν ναώΛ : Τφ ήρχετο ή διάθεσις νά έ- 
ξέλθρ, νά ίδη κόσμον, νά μετ'αβίί είς τδν ναόν, ν’ άνταμώ- 
στι γνωστά συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, ή συναναστροφή 
τόν προσείλκυεν ήδη, άλλ’ ή φιλοτιμία άφ’λτέρου τον έκέν- 
τα καί δέν τόν άφινε. —«Πώς, διελογίσθη,- νά-φανώ ήδη 
δειλός, φοβούμενος τά πνεύματα-καί τά φαντάσματα, κα- 
ταδιωκόμενο'ς άπό τό μηδέν; Ά, δχι, ποτέ» καί λαμβκνων' 
έκ νέου τήν γραφίδα, ή χείρ του έκαρφώνετο ώς μαγνήτης ά· 
πέναντι τοΰ χάρτου κχί ό νους του, άπεμακρύνετο έκ τής 
λευκής έπιφανιίας, ώς νά έδιώκετο έκεΐθεν, χωρίς νά δύναται 
νά ένοήση τί συμβαίνει.;

Άλλ’ ή άπόλυτος μονα'ζία ένδομύχως τον έτάραττέν. ’Α
πέναντι τοΰ τ,οίχου ήτον είς καθρέπτης. Εγείρεται- άμέσως, 
τόν πλησιάζει καί παρατηρεί έντός αύτοϋ. Ήτον ωχρότατος 
καί στεγνός ώς'σίδηρος, τό βλέμμα'του σκοτεινόν κχί ή διά- 
νοιά του. Τεθωλωμένη καί πεφοβισμένη. Μηχανικώς λαμβά
νει τόν πίλον του καί κινείται νά φύγρ έκεΐθεν, δτε μετα
νοεί και κάθεται έκ νέου πλησίον τοΰ.γραφείου του. — Άλλά 
τί έχω λοιπόν, διελογίσθή, οδτε φοβοΟμαι, ούτε τρελλός 
είμαι, καί έν τούτοις έκεΐνο τδ όποιον θέλω, «δέν δύναμαι 
νά τό πράξω.» ' . .

'Εθεσε τήν δεξιάν χεΐρα του έπί τής κεφαλής του κα! 
έσκέπτετο. Άλλά καί νχ σκεφθή δέν ήδύνατο, διό·ι ή φυ
σιογνωμία του, ήν είδέν είς τδν καθρέπτην, δεν τδν έγκατέ 
λειπεν ούδ' έπί στιγμήν.- Ό φόβος ή τι άλλο, τόν κατέλα 
βεν ήδη έπί τοσοΰιον, ώστε δέν ήδυνήθη πλέον νά μείνγι έκεΐ 
είς τήν οικίαν του, είς τδ δωμάτιόν του, εΐς τά υπάρχοντά 
του. Καί ήγέοθη πάλιν διά ν’άπέλθη έκεΐθεν, δτε .φοβερά τις 
άνάμνησις τόν έκαμε ν’ ήνατριχιάση., Ένεθυμήθη, δτι δτε 
ήτο πάιδίον, ή μάμμη του διηγείτο κάποτε περί τών καλι
καντζάρων, οίτινες κατά τήν παραμονήν τών χριστουγεννών 
είσήρχοντο άπό τάς θυρίδας καί τάς καπνοδόχους εΐς τάς 
οικίας και άνεζήτουν ύδωρ ή έκακοποίουν τά-παιδία, έάν τά 
ευρισκον μόνα.

«Άλλά ποΰ είναι» διελογίζετο, αύτοί ούδαμοΟ φαίνονται 
καί έθετε τήν χεΐρα του έπί τής λαβής τοΰ πολυκρότου του. 
Ακριβώς δέ, διότι τά υποτιθέμενα ταΰτα ύποκείμενά καί 
φαντάσματα δέν φαίνονται, δι’ αύτό, φαίνεται, προξενούν 
φόβον καί δέν γνωρίζομεν τί είναι καί διότι αν έφαίνοντο ό 
κόσμος θά έμάνθανε τι είναι καί δέν θά τά έφοβεΐτο-

Δεν ήδυνήθη νά μένη έκεΐ περισσότερον. Ό νους του έσκο- 
τίσθη εΐ; τό μή περαιτέρω καί τό σώμα του ίτρεμεν ήδη 
λίαν ταραχωδώς. Κατήλθε μηχανικώς τήν κλίμακα μέ τήν 
δίψαν νά ίση .κόσμον καί νά ,όμιλήσρ μέ τινα. Εΐς τήν οδόν 
άνέπνευσεν, ήκολουθησε τήν πρός τδν ναόν άγουσαν, άλλά· 
δέν ήθέλησε νά φαν·?! άνακόλουθος καί γελοίος.

Τά θεία- δέν τφ ήρεσκον καί τά έμυκτήριζεν. Καθ’ οδόν 
είδεν ανθρώπους, άλλά πάλιν τφ έφάνη άπρεπές νά τοΐς 
όμιλήση. Καί ούτως άναγκαστίκώς έβάδισε μηχανικώς, εως 
δτου άφίκετο εις τήν πλατείαν τής πόλεως, δπου κόσμος πο
λύς παριυρίσκετο καί πολλοί τόν παρετήρουν- μετά περιέρ
γειας. Τό ψΰχος ήτο δριμύ καί ένφ πάντες είχον άνυψώσει τό 
περιλαίμιον τόΰ έπανωφορίου των, αυτός έβάδιζεν έν τάχει 
καί χωρίς τοιοΰτον· τούναντίον δέ ήσθάνετο ζέστην καί πυ
ρετόν. Πλησιάσας καφενεΐον τι, είσήλθεν έντός καί έζήτησε 
τέϊον, βπερ έπιε διά μιας. Έν τφ καφενείφ πάντες τόν πα 
ρετήρουν μετά περιεργείας, δπ«ρ άνιιληφθείς, άνεχώρησεν 
έκεΐθεν άμέσως. Καθ’ οδόν ήτο έτοιμος νά πυροβόληση καθ’ 
οίουδήποτε ήθελε τδν πειράξη ή τόν χλευάση, οτε πζρατη- 
ρήσας άστυφύλακα, ίχασε τό θάρρος του καί έστη, διότι ου- 
τος τόν πχρετήρει μετ’ έπιφυλάξεως- Είτα ήρξατο νά τρέχη, 
νομίσας, δτι όΑστυνομικός υπάλληλος τόν κατεδίωκε καί διά 
μεγάλων έλιγμών άφίκετο ασθμαίνω?, είς τήν οικίαν του.

-—’Αλλά, πώς είσαι είς αυτήν τήν κατάστασιν; τόν έρωτά 
ή σύζυγός του, βλέπουσα αύτόνεΐσερχόμενον μετ’έκπλήξεως 
έν τοιαύτη καταστάσ^ι, ποΰ ήσο άνευ έπανωφορίου καί μέ 
ταΐς παντούφλα;; ; πώς άφησες τό σπήτι άνοικτόν καί δέν

τό έκλείδωσες ; χωρίς λαιμοδέτην.; .χωρίς χειρόκτια; μέ 
άύτό τό ψΰχος ; ..

' ‘Ό Ροβέρτος ήρκέσθη νά παρατηρητή τούς πόδίς του, νά' 
θέσή τήν χεΐρα-του είς τόν λαιμόν του καί-βεβαιωθείς, οτι 
δέν έφερεν υποδήματα, ούτε λαιμοδέτην, δτε έξήλθέν έξω, 

.έταπείνωτε τήν κεφαλήν, χωρίς ν’ άπχνεήτη και μετέβη εΐς 
τδ γραφεΐον του; ’

Ή γύ ιή του τδν ήιολούθήσε μετά περιεργείας καί έκπλή- 
ξεώς .έν ταύτφ χαί τφ λέγει : ·

■ —- Άλλά, τί έχεις φίλε μου-, διχτΐ είσαι εΐς τοιαύτην θέ- 
σίν ; τί έπαθες ;

Ουτος δέ κτ.υπών τήν τράπεζαν:
. — Δέν «Ιμπί τρελλός ! δέν. είμαι τρελλός, έλεγεν.

Ή σύζυγός ιου φοβηθεΐσακαί τρομάξασα, δέν τφ άπήντα, 
ίνφ έκεΐνο; έξηκολούθει έ'κάστοτε νά έπαναλαμβάνη :'

— Δεν είμαι τρελλός ί όχι, δέν είμαι τρελλός ! '
Βλέπων δέ δτι αίτή έσίγα !
— Είπέ καί σύ, δτι δέν είμαι τρελλός, τή- έλεγε μετ’ 

επιμονής. -
Καί εκείνη άναγιάστικ-ώς τφ άπήντησε :
— Μά, βεβαίως, δέν είσαι τρελλός, δ'έν είσαι τρελλός καί 

τόν άφήκε μόνον, μή γνωρίζουσα τί νά πράξη;
Ούτος δμώς νομίζων, οτι ή σύζυγός του τόν ένέπαιζε καί 

τόν έπρόδιδε καί οτι αδτη διέδιδεν εΐς τδν κόσμον, οτι είναι 
τρελλός, τήν έβλεπε πανταχοΰ, δΐίίσθεν τοΰ καθρέπτου, όπι
σθεν τών θυρών, όπισθεν τών παραπετασμάτων καί παντα· 
χοΰ, κατασκοπεύουσαν δήθεν τάς κινήσεις του. Ήρξατο δέ 
νά την ύβρίζη καί νά τήν άπειλή, ?ω; δτου αυτή ήναγκά- 
σθη νά κρυβή καί άσφχλισθή εΐς τό π τρακείμενον δωμάτιόν 
μετά τής θυγατρός της,”κλείουσα ερμητικώς τήν θύραν.

Ό Ροβέρτος τότε έξηγριώθη περισσότερον και κτύπων τήν 
θυραν :

—-Στάσου, λοιπόν νά σοΰ δείξω ίτχυρώς άνχκράζει, πρδς 
τήν σύζυγόν του, χαί ώθήσας τήν θύραν διά μεγάλης δυνά
μεως, ύιτεχώρησεν αυτή καί είσήλθεν έντός τόΰ δωματίου.

- Ή σύζυγός του όρθίως ίσταμένη μετά τής θυγατρός της, 
προσεποιοΰντο ήσύχως, δτι έβλεπον τάς εικόνας βιβλίου τί
νος καί έστραμμένα έχουσαι ιά νώτα πρός αύτόν, δέν προσ - 
είχον πρδς αύτόν. Ό δέ Ροβέρτος, ουτινος τά ώτα έβόμβουν 
έκ τή; ταραχής και τό αίμα του έβραζεν, ζητών θΰμα, 
δπως κζιευνάση τό πάθος τής έξάψεώς του, χύνεται ώς 
λέων κατά τής συζύγου του καί διά συνεσπασμένων κι
νήσεων τών χειρών του συλλαμβάνει αύτήν άπό τοΰ λαιμοΰ. 
Αυτή άμύνεται, θέλει νά φωνάξη, άλλά δέν δύναται, ή φω · 
νή της πνίγεται είς τάς χεΐρας του, υί δέ όφθαλμοί της έ- 
ξογκοΰνται, αΐ φλέβες της φουσκόνουν, ή γλώσσα της ωθεί
ται πρός τά έξω, μετ' άφροΰ και. σιέλου καί καμπτόμενη 
ξηρώς, ώς ξυλον στεγνή, πίπτει έπί τοΰ έδάφους.Ή θυγάτηρ 
της έξαλλος τότε κραυγάζει,σπαρακτικές εκβάλλει οίμωγάς, 
οτε ρ τρελλός έκ τρόμου πρδς τδ θΰμα συνεχόμενος, έγκα- 
ταλείπει αύτό καί μετά δέους κυττάζων, όπισθοχωρεΐ πεφο- 
βισμενω.ς πρός τήν θύραν, έξέρχεται πρός στιγμήν καί.είτα 
Ιπανέρχεται, άνεγείρει τδ θΰμα του, δπερ έπαναπίπτει 
ξηρόν έπί τοΰ έδάφους καί γονατίζων, τφ λέγει!

— Έλμίνα ! Έλμίνχ ! σέ έφόνευσα ;
Πλήν τό θΰμα δέν άπαντ<£ καί ό τάλχς αυτός έπανακτφ 

τό λογικόν, του, ή ισορροπία του έπανέρχεται, ό μηχανισμός 
προσκαίρως άλλαξοδρομήσας επαναλαμβάνει τήν τροχιάν 
του, καί... άλλά πρός τί ήδη εννοεί ;

Ήδη φαντάζεται, δτι συνελήφθη, έφυλακίσθη, έδικάσθη 
καί καρατομεΐται; Τό αίμα άνέρχεται έκ νέου μεμολυσμένον 
εΐς τήν κεφαλήν, παντοΰ διαβλέπει έγκλημα, θύματα, κα
ταδιώξεις κάί φυλακάς καί τρέχει ώς μανιώδης, άνοίγει τήν 
θυρίδα καί άνακράξει δλαις δυνάμεσιν :

— Είμαι τρελλός ! Είμαι τρελλός ! Είμαι τρελλός !

Φρέκ.



172 Η Φ ΥΣΙ Σ Η Φ ΥΣ ΙΣ 173

' ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ Έ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Φίόγτι <ροΰγβι ντροπιασμένη καί χατάχΛωμ’ ή χρονιά· 
αοθινης τά πρόσωπό της .tit to παριΛθον βυθίζβι, 
ιιναι πΛέ··ν πίρασμένη. . .rival κρύα σαν χιονιά, 
τητ j8ap«'^xe δ χόσμος xal tit νέαν άτινίζα.·

Mi έΛπίδας scat μέ πόθους i χαθένας xaptepel 
note νά ίδη νά φθάρηνέον έτος... x' ιύτυχία. . . 
τά προσμένει μέ Λαχτάρα χαι βαθυά παρατηρέΐ 
άΛΛ’ ζωη ναναχαΛύψη, γέΛχο, rrJoPro χαί δγόία ..!

Ή· πρωτοχρονιά σπορπίζιι μιά ανέκφραστη χαρά. . . 
δ καθείς θά όωση δ&ρα χαί τύχη θέΛιι προσφέριι 
tie tone φίΛ^ύς ή σ’ έχείνην μέ τά χείΛη ανθήρα.. · 
η er φί.1·ημα θά δώοη 'ς τ&ν γονέων του τά χέρι. . -t

Τ' άρχοντοπουΛα θά είναι στοΛισμένα χαι Ceara,
rd καινούργια »o>r rd ρούγα θά rd βΛέπονν θά πηίοΰκί.. .; 
θά κρατοΰν τά παιχνιδάχια βίο τά χέρια των σφιχτά 
χαι θά τρέχουν ζίνιασμένα. . . . χορταμένα θά γεΛούίνε. . . I!

θά πττηοΰνται *c την άγχάΛη της μανουΛας χαι φιΛί 
είς rd μάγουΐσ θά παίτρβοτ. .. rre’cov τα. καλοτυχίζω.. . ■ 
δ χαθείς θά *d poirai) ό χαθείς θά τά ’μιΛη....
'γω'μονάχα το καύμένο είς τούς δρόμους, θά γυρίζω....

θά γυρίζω δίχως νάχω οντο τ'να συγγενή, 
οχι δώρα νά μέ διίση ούτε ερίΛημα 'ς τά χοίΛη. ■ ■, 
παρά μόνον νά ’μιΛηση την καρδιά μου πο9 πονεΊ. . ■ 
δέν θά έχω γιατί ζένο κι' ορφανά εύρέθην φίλοι. ..It

'Μέρα νύχια, τρέχω, κλαίω rd ματάκι μου πλανϋ 
καί το στρέφω θολωμένο με μια μυστική ελπίδα . . 
rd. . . τά στρέφω οχόΐ πέρα 'ς τάν βαθύ τον ούρανά 
χαί θαρρΆ πόΰ διακρίνω μιά χαρά εις την σκοτίδα... !

ff?r’ ή μάνα μου μά βλέπει δέν μ’ άφίνει μοναχδ..., 
άπο 'χάνο τά παιδί της rd ζητεί rd ενθαρρύνει.. . . 
ί’λοι μ ’ έχουν Λησμονηση τις τον κόσμο το φτωχά, 
μά έχέΐ έ,πάνω κάποιος τ’ ορφανά δέν τά άφίνοι. . .:

Είς αυτόν κ' εγά> θά πέσω νά σχορπίση θά τάν π& 
εή>· χαρά την ευτυχία για τάν νέο τούτον χρόνο.. .· 
και θ'-άχούση την τύχη μου. επειδή τάν άγαπΖ 
χαι τάν έχω γιά πατέρα... εις αυτόν ελπίζω μόνο... .1

Γιά πτωχούς χαί για πλουσίους ’ς τάν θεο θά ευχηθΆ. .. 
νά, ίο δΰ/po ποδ θά δώσω itr’ μικρά.. . δέν /χω άλλο. . . . 
3μως live κάτι πραγμα ποϋ δέν θά το στερηθώ. ...
ro5 πατρός μας τοΰ επάνω είνε χάρισμα μεγάλο,. .11

Λάβετε Λοιπόν, αδέλφια, διά την πρωτοχρονιά 
την ευχή μου ταύτη θΐΰρον.. . μέ χαρά σάς την προσφέρω· 
χι ας πεινΆ δέν μέ πειράζει. ., etc roS δρόμου την γωνιά 
τί σημαίνει αν ’πβ^άνω.. . ; δέν Λυπούμαι παρά χαίρω. . ! '

Πέτρος ’λξιωτίδης

Μ ΕΒΒΑΙΟΙΤΟΏΟΛΑ

Είναι παραμονή Χριστουγεννών. Ε?ς τινα πόλιν τής Βουλ 
γαρίας, κατοικουμένην άπό Βουλγάρους, Έλληνας, ’Οθωμα
νούς, 'Εβραίους καί Καθολικούς, οί Χριστιανοί ήτοιμάζοντο 
νά Εορτάσουν τάς άγίας ήμέρας τής τού Χρίστου Γεννήτεως. 
Κατ’ έπιφάνειαν τούτο Siv ένέχει τι το άσύνήθες, διά τούς 
άδιαφόρους, μή κριτικούς καί μη φιλοσοφούντας· Άλλά διά 
τούς σχολιάζοντας και παρατηρούντας τά πάντα μετά του 
φακού, ί παραμονή αυτή έχει πολλά τά Αξιοπερίεργα, Αξιο
παρατήρητα, τερπνά.καί ωφέλιμα, διά τόν λοιπόν κόσμον, 
?σως δέ καί διά τδν πολύν.

Κατά παράδοξον συγκυρίαν ίτυχόν έκεϊ και τδ περίερ 
γον βπου ευρισκόμενός βν τινί έλλήνικφ κλιβάνφ, έν συνοι
κία κατοικουμένηύπο έλληνων καί έβραίων, . έθεώμην την 
κίνησιν τών Χριστιανών.Ώραιοτέρχν Αληθώς Απόλαυσιν δέν 
ήθελον. Ό καταστηματάρχης ητο κυριολεκτικώς πηγμένος 
είς την εργασίαν, αί σανίδες, αΕ σκάφαι, τά σκεύη, είρχοντο 
στρατιωτικές έκ των διαφόρων όϊών τΐίς πόλεως πρδς τδν 
κλίβανον, κάτέκλυζον τδ εσωτερικόν αυτού την είσοδον 
καί δρόμον, οί δέ κλιβανεΤ; έκλιβάνιζον έν τάχει,. παρατη · 
ροΰντες μο'νον καί λαμβάνοντες τά έπί τών άρτων τεθειμένα ■ 
σήματα πρδς διάκρισιν. Καί έβλεπε τις άρτους, άρτίδια, 
κουλούρες καί κουλουράκιχ, π^τες καί πητάκια, γλυκίσμα
τα διαφόρων ειδών καί άποχρώσιων, ποικιλίαν τέλος ζυμα- 
ρικίς παντός γένους καί ζυμώσεως, στιβάζόμενα μετ’ έπι- 
τηδειότητος έντδς τού κλιβάνου. Ό δέ καταστηματάρχης 
»έος, ξανθός ευειδής καί ζωηρός, μετά χάριτος καί ευθυμίας 
συντρέχων την εργασίαν καί τά πάντα έξοικονομών, τούς μέν 
παρηγόρει, τούς δέ έβοηθει, άλλους.έπέπληττε καί ετέρους 
μετά καλού ύφους ήνάγκαζε ν* άναμένουν, είργάζετο όντως' 
μετά τόσης θελησεως, ζήλου και ένδιαφέοοντος, ώστε θά υπέ
θετε τις, οτι μέγα κέρδος θά προσεπορίζετο'.

Μοί είχε παραχωρησγ χάριν φιλοξενείας θέσιν είς την θυ
ρίδα τού παρακειμένου δωματίου του καί εύχαρίστως πα- 
ρηκολούθουν τ^ν κίνησιν ταύτην.

— Βεβαίως, θά κερδίζης πολλά, τφ είπον, διά νά ίσαι 
τοσούτον ευχαριστημένος-

- — ’Ασήμαντα πράγματα, μοί άπηντησε, περισσότερος ό 
μπελάς των.

Και 'δναγκάσθην νά ψυχολογήσω έπί τού βίου τοΰ κλι- 
βκνέως, διότι έγνώριζον, δτι συνήθως οί άνθρωποι ουτοι 
είναι κατηφεϊς, βαρείς, τραχείς καί- άπαιτητικοί.

Οί προσερχόμενοι, ώς έπί τδ πλεϊστον άποτελουμενοι έκ 
κορασίων, γραίδιων καί παίδων, έφώναζον, έγέλων, ήριζον, 
συνωθούντο καί έγκαρτέρουν.

— Καί μένα καί μένα...
·— Είναι ή σειρά μου.
^ Φούρναρη, τά κουλούρια μου.
—■ Πάρε τδ σημάδι μου.
— Νά μού τά.ψήσης καλά.
— Βάλε μού .τα μέσα.
— Κάμε γλήγωρα.
Καί τά τοιαΰτα ήκόυέ τις έν τώ πανδαιμονίφ έκείνφ 

.κλιβάνφ. ’
'Ο δέ καταστηματάρχης πότε καί πότε σταματών έκ 

τού κόπυυ καί τίς πολλές ένοχλήσεως,έβλεπε πρός τήν οδόν 
καί έκαραδόκει, ώς νά άνέμ.ενέ τι νά τον άνακουφήσγι.

Ήκολούθησα τήν κίνησίν του καί κατ’ έμαυτδν εϊπον, 
οτι κάτι θά συμβαίνγ είς τήν όχληράν ευαρέσκειαν τού Αν
θρώπου αύτοΰ.

Μετά τινας τοιαύτας_ αύτοΰ προσβλέψεις, τό αίνιγμα 
έλύετο.

Παρετήρησα μικράν καί χαρίεσσαν ξανθοπλόκαμον νεά- 
νΐδα, ήτις έν συνοδείρ: φίλης της, καί κινούσα ζωηρώς τούς 
βραχίονας της, ώς καί αύτοί νά έβοήθουν τδ επαγωγόν βά
δισμά της, περιεδιάβαζεν .εύθύμως συνομιλούσα μετά τίίς 
συντρόφου της. Ή κόμη της πίπτουσα όπισθεν μακρά καί 
πρδς τά άκρα μέ ταινίας, τδ ευχαρι πρόσωπόν.της καί οί 
ζωηροί όφθαλμοί της, ώς φαίνεται, είχον καταμαγεύση τδν 
φίλον μου κλιβανέα.

Άμα τ?ί διαβάσει της, ήκουσα ζωηρόν άχί βαθέως καί 
εγκαρδίου αναστεναγμού καί συνάμα είδον τδν κλιβανέα 
συλλαμβάνοντα μετά μανίας τδ φουρνόξυλον έκ τών χειρών 
τοΰ έργάτου καί άνακράζοντα ;

— ΑΓντε, μωρέ, φούρνισε τα γλήγορα!
Ήννόησα, διότι πάντες σχεδόν έγέλασαν και δέν ήθελε 

πολύν κόπον ν’ άντιληφθίί τις τδν έρωτόπληκτον.
Άλλ’ ήτον εβραιοποΰλα !
— Τί σημαίνει, μοι είπεν <5 κλιβανεύς, βτε τδν ήρώ-
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. του, τήν χάμνομεν χριστιανόν!
'■ —Και Sv αβτη άπαντήσ*! τό έναντίον;-τφ είπον, 

— "Α, μπά, δέν γίνεται, θά τό θελήσ)).

. αύτή είναι άξια

1

νά μέ

τήσα μετά θάρρους καί δέν ήδυνήθη νά κρύψ-ρ τό αίσθημά 
.. του, τήν χάμνομεν χρεστιανήν!

'■ —Καί Sv αβτη άπαντήσή τό έναντίον;-τφ είπον."tr < / μ , λ

— Καί Sv δέν,βελήσγ;
— Τι νά .’πώ, ξεύρω έγώ<{ · . 

τρελλάνν). - , '
— Καί σέ αγαπδ; '
— Ξεύρω έγώ; μόνον λέξεις τινάς τυπιχάς άντηλλάξα- 

. μεν ίως τώρα.
- . — Καί Sv δέν σέ θέλγι; ·

— Θά τήν κλέψω.
— ’Ερχεται άπ* έδώ;
-—. Κάποτε παίρνει ψωμί, άλλά μέ’τόσην ευγένειαν καί 

ώραΤον τρόπον, δπου δέν τολμώ νά τής είπώ τίποτε.
— Καί Sv άγαπφ άλλον;
— ΑΓ, πολλά μ’^έρωτφς καί δέν τά έσκέφθην αύτά.
Καί στραφείς, πρός τόν ξεφουρνίζοντα χριστόψωμα έρ- 

γάτ,ην: . ' Ζ
■ —— Μρ>ρέ σκυλί, τά ’κάψες, τφ λέγει.

Καί έν ταύτφ ζωηρός γέλως ήκούσθη-
. τΗτον ή ωραία έβραιοποΰλα, ήτιςήκουσε διερχομένη τάς 
λέξεις ταύ'τας καί έγέλα άπό καρδίας. \

Ή ζημία, τό πείσμα, ό πειρασμός, αί μικρκι άτυχίαι 
είναι φαίνεται, συμπτωματικά άπαραίτητα έπεισόδια τοϋ 
πρώτου καί σιωπηλοϋ έρωτος.

Τότε διά πηδήματος ό καταστηματάρχης εύρέθη πλη
σίον μου, ’

— Βλεπεις, μοι λεγεί, όλο τέτοια έχομεν, μέ πειράζει., 
— Σέ άγαπ$, τφ άπαντώ.
— Τότε ουτος μέ παρετήρησε μετά γλυκύτητος καί άγά- 

πη; καί
—”Αχ, μοί.λέγει,άν τδ ήκουα καί άπδ τδ στόματης θά.· 
— Τί θά ;

z “ ”Αχ, δέν ξεύρω τά ’χασα μοί είπε, καί έσπευσεν ά
μέσως είς τόν κλίβανον.

Ήγέρθην νά φύγω, άλλ’ έσπευσεν άμέσως πρός με.
— Μή μοϋ κάμεις αυτό -----1. ' -

κλήσεως, κάθησον άκόμη, σέ παρακαλώ 
πάλιν.

— Δζ καί μέ τοϋτο ;
' — Θά μέ δικαιώσης.
Καί παρέμεινα έτι όλίγον, καί έπείσθην, oti ό καϋμένος 

καί άπδ τον φοϋρνον καί άπό τήν άγάπην είχε πολύ δίκαιον, 
άλλ’ έπειδή είχον έργασίαν έπείγουσαν τφ ηύχήθην καλήν 
διασκέδασιν καί άπήλθον.

— Γράψε τουλάχιστον δύο λέξεις καί διά τήν έβραιο- 
ποϋλα μου είς τήν <Φύσιν>, μο! λέγει, ένφ άπεμακρυνόμην, 
μετ’ ικετευτικοί) βλέμματος.

Ι»οΟς.

τό κακό, μοί λέγει μετά παρα- 
>, νά τήν ίδ^ς καί

ΕΚΔΙΚΗΣ1Σ ΤΟΥ ΗΛΙΟΓΑΒΑΛΟΥ

τούΡωμαίοι τινές μηχανενθέντες συνωμοσίαν κατά 
Ήλιογαβάλου (H^liogabale), ρωμαίου αύτοκράτορος, 
διάσημου διά τάς ανοησίας, ώμοτήτας καί κραιπάλας 
αύτοΰ καί είδοποιηθέντος εγκαίρως περί τούτου, δέν 
έφανέρωσε ποσώς, δτι έγνώριζε τίποτε, καί προσκα- 
λέσας είς μέγα γεύμα,έκ συμπτώσεως,τούς κατ’ αύτοΰ 
συνωμότης. Οί πλείστοι έξ αύτών μετέδησαν είς τήν 
πρόσκλησιν παρεκάθησε μεταξύ αύτών.Ό αύτοκράτωρ 
τούς φιλοξενεί μετ’αύτοκρατορικης όντως πολυτελείας 
καί δεξιώσεως. Μόλις δέ τδ γεύμα έπερατώθη, ό Λγε- 
μών έγείρεται καί απέρχεται, καί αμέσως μετά την 
άναχώρησίν του,οί θεράποντες κλείουσι μετ’έπιμελείας 
τάς αύρας τού εστιατορίου,καί μετ’όλίγον. άφθονα ρόδα 

φυλλοτομηθέντα ποογενεστέοως αρχονται νά πίπτωσιν 
είς τού Αμιανοίκτου θόλον έπί τών κεφαλών τών συν- 
δαιτημόνων. ·.

Τό χάρχεν φαχνόμενόν έξελήφθη. ύπό τών συνδαχτη- 
μόνων,ώς αύτοκρατορχκΛ φιλική ,εύχαρις έκπληξχζ-καί 
άντί νά ύποπτευθώογ σοβαρόν τι, τουναντίον θεωρσύσι 
τό πράγμα ώς διασκέδασιν· Πλήν άλλ’ όμως σηγμάί 
παρέρχονται καί ή τών άνθέων βροχή τούς πλημμυρεϊ 
άπαυστως, Λ αίθουσα.πληροΰται κατά τό μάλλον καί ' 
μάλλον, καί οί τοίχοι έξαφανίζονται ύπό τών ρόδων. 
Τότε μόλις ένοηθέντος τού κινδύνου, φωναί όδύνης 
ήρξαντο ν ’ άκούωνται, καί ή. τρομερά παγίς έξεδη- 
λώθη, άλλ’ ήτο πλέον άργά, διότι νέοι καί γέροντες 
άλληλοδιαδόχως έκπνέουσιν έντός μυροφόρων δεινών 
βασάνων καί αί φωναί των σποβαίνουσι μάταιαι. Ού
τως οί προσκεκλημμένοι πάντες . εύρον σκληρόν καί 
άποτρόπαιον θάνατον, εντός δμως άνθέων εύοσμων.

Εν Ιθακ-γι ’Αθην® Βλασβοπούλου

ΠΕΡΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τά καρυκεύματα είσιν 5λαι, έξ ών τινίς είνε θρεπτικαί, 
«λλαι ούδόλως· άπασαι όμως είσιν ύπό δόσιν μετρίαν τονι- 
*αί τοΟ στομάχου, υπό δόσιν δέ μεγαλειτέραν έρεθιστικαί, 
καί ένίοτε επικίνδυνοι προς τήν ύγίειαν.

Τά καρυκεύματα έπενοήθησ«ν ύπδ τών κατοίκων τών θερ - 
μών κλιμάτων, οιτινες φύσει διάκεινται χαλαρωμένοι τόν 
’άμαχον, διότι περιβάλλονται ύπδ ατμόσφαιρας θερμής καί 
αραιωμένης· διό και Ανέχονται ελαφρά; μόνον τροφάς καί 
μετρίως θρεπτικά;· διότι ό διοργανισμός δέν έργάζεται ζωη- 
ρώς όπως δαπανα ποσόν μέγα πρός ζωογόνησιν τής ζωϊκής 
θερμότατος- έν τούναντίον γίνεται είς τά ψυχρά κλίματα- 
έκ τούτον προέρχεται, ώστε οί κάτοικοι τών θερμών κλιμά
των νά έχωσι άνάγκην τονικών καί διεγερτικών υλών, δπως 
διαγειρωσί την ενέργειαν τοΟ στομάχου καί ολου τοΰ διορ- 
γανισμοΟ. Πρός την φυσικήν σαύτην άνάγκην, και αύτη ή 
φύσις έπροίκησε τά θερμά κλίματα μέ τόσα είδη άρωματι-' 
κών φυτών, ών χρήσιν ποιοΟσιν οί κάτοικοι· διά toCto τών 
άρωματικών χρήσις'πρέπει νά γίνεται μάλλον τό θέρος ί τδν 
χειμώνα- έκ τούτου και ο! χωρικοί ήμών κατά τούς καύ
σωνας τού θέρους τρώγουσι σκορδαλιάν· διότι τό σκό’ρδον είνε 
τονικώτατον τοΰ τε στομάχου καί τοΟ νευρικού συστήματος. 
Έν γένει τά καρυκεύματα άρμόζουσιν είς χαλαρούς στομά- 
χους. /( .

Τήν φυσικήν ταύτην διάθεσιν ή ήδυπάθεια καί ή πολυτέ
λεια τών κατοίκων τών θερμών κλιμάτων έπηύξησε, καί 
διαφόρους σκευασίας καρυκευμάτων έπενόησε πρός κέντησιν 
τοϋ στομάχου ή τής όρεξεώς· καί πρός άποκατάστασιν ευά
ρεστου όσμής καί γεύσεως τών τροφών, ίνα οδτω τις βιάση 
τον διοργανισμόν τοϋ· σώματός νά δεχθίί περισσότερον ποσόν. 
Έκ δέ τούτου αύτδς οδτος ό άνθρωπος αιτία γίνεται σημαν
τικής βλάβης τής ύγιείας του κκί ενίοτε καί αύτής τής κα
ταστροφής του· διότι δταν ό στόμαχος βαρυνθή μάλιστα 
ίιά καρυκευμάτων ένδέχεται νά φλόγσθίί καί επομένως διά
φορα ολέθρια άποτελέσματα νά έπέλθωσιν. Ό άνθρωπος διά 
νά διατηρώ ύγίειαν πρέπει νά διατηρεί δρεξιν, ήτοι ύγιδ 
στόμαχον· διά νά ύπάρχη υγιή; στόμαχος καί χωνεύνί κα
λώς, πρέπει νά τρώγη δταν πεινδ», καί νά πίνη δταν διψ#, 
νά τρώγη οσον θέλει ή δρεξίς του, ώσαύτως και νά πίν$· 
πάσα ύπέρβασις κουράζει τόν στόματον. Μόνον συγχωρεϊται 
τονικόν τι καρύκευμα οσάκις τρώγρ τις ίλην, δύσπεπτου, οίον 
λάχανα, οίς άρμόζει τό ερυθρόν πέπερι· είς χήνα ήν αρμόζει 
τό πεπερί, τό σκόροδον, κλπ. τό καλείτερον καρύκευμα είνε 
τδ άλας.

Φοίβος

Η ΠΕΙΡΑ for ,ΒΌΓ

»■

Όϊτόταν όδοιπορ^ς, , κράτει στερεώς τήν ράβδον’καί τδν 
οάκκον σου καί δέν θά κουρασθής ποτέ.

Ή όδύνη παρέχει πλείονα ελευθερίαν είς τδ πνεϋμα, ενι
σχύει τήν καρδίαν καί ήθικοποιεϊ. "Οσω δ’ έξασθενίζει τδ 
σώμα, τοσοΰτον ένδυναμόνει τή' ψυχήν.

?
Έάν ή μεγάλη παιδεία μάς κάμνει νά αίσχυνώμεθα εαυ

τούς, ή έσχάτη άπαιδευσία μάς κάμνει μηδέ τούς άλλους 
νά αίσχυνώμεθα.

Καί οί παλαιοί είχον τάς άδυναμίας των. Έθεώρουν υδα- 
τά τινα ώς παιδογόνα, ώς τό έν Θεσπιαϊς καί άλλα ώς 
άγονα, ώς τό έν Πύρρ<£.

Έν οσω περί ήμών σκεπτόμεθα, ό θεός σκέπτεται διά 
τούς άλλους, καί έν όσφ περί τών άλλων καταγινόμεθα, ό 
θεός καταγίνεται δι’ ήμδς.

Ό άνθρωπος γεννάται πένης καί άποθνήσκει πλούσιος έν 
πνεύμα τι καί αύτογνωσίςι.

— Διατί ή φύσις παραδόξως πρός εαυτή» άντιφάσκουσα 
θάπτει ένίοτε λευκόν μαργαρίτην είς τό βάθος τών θυριωδε- 
στέρων ψυχών ;

— Διά ν’ άποδείξρ, ότι ξένος είς ξένον οίκον προσκαίρως 
εμφωλεύει.

Τά έλαττώματά μας ύζ τούς οφθαλμούς τών άλλων είναι 
σκιαί, αίτινες μεγεθύνονται, έφ* όσον άπομακρύνομεν έαυτοές 
τοϋ φωτός, .ήτοι τοϋ κέντρου τής άληθείας.

Ρί«

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
όΧων τών έηχβτημ-ών καί τεχνών καί «άσης έγ- 

καπικιού μ.τ.βή,σεωζ

Έ^δοθίτ ΜΠΑΡΤ x«l ΧΙΡΣΤ

Τό έγκυκλοπαιδτκά λεξικά, παρέχοντα πρόχειρον λύΰιν 
τών άποριών, πληροΰΰι μίαν των προ>τΜτων άναγκών παν 
τός πεπολίτιόμένου. άνθρώπου. Ή τεραότία τών έπιΟτημών 
καά τών τεχνών άνάπτυξις, ό Αμύθητος πλούτος τών γνώ
σεων, ό διά μακρών, αιώνων άποτεθησανρίάμένος. καθιστώ- 
σιν Απαραίτητον την ύπαρξιν τοιούτων έργων, δι’ ών νά' 
προάπορίζηται εύχερώς πάς τις στοιχειώδεις γνώσεις των 
δ;ω τοϋ οικείου ,αύτφ κύκλου κειμένων, νά καθοδηγήται δέ 
κανείς.άκριδεστέραν καί τελειοτέραν έρευναν αύτών. Τού
των δνεκα'έν τοϊς άλλοις έθνεσι κατά τάς τελευταίας μά
λιστα δεκαετηρίδας, έπολλαπλαδιάσθησαν τά έγκυκλοπαν 
δικά λεξικά, καί τοσοΰτον άσπαΟτά κατέστησαν, ώότε τινά 
τούτων έκδίδονται είς πολλάς μυριάδας Αντιτύπων. Άν 
δέ Αναγνωρίζεται ft χρησιμότης τών λεξικών τούτων έν 
έθνεσι, παρ’ οίς τίΐν έλλεφν αύτών δύνανται έν μέρει νά 
ΑναΛληρώσωσι τά συνήθη λεξικά, πολλφ μείζων είναι αύτη 
παρ’ Λμϊν, στερουμένοις λεξικών της καθωμιλημένης καί 
γραφομένης γλώσσης. Τά συνήθη λεξικά τής Έλλιινικής 
γλώ.σσης, περιλαμόάνοντα μόνον τάς έν τοίς Αρχαίοις κει- 
μένοις ύπαρχούόας λέξεις, Αποκλείουσιν, ώς εϊκός πάσας 
τάς δημιουργηθείσας έν νεωτέροις χρόνοις, πρδς δήλωόιν 
έπιότήμών, τεχνών, ιδεών Αγνώότών είς τούς παλαιούς, 
καί πάσας τάς νεωτέρας σημασίας Αρχαίων λέξεων. Ούτω 
δέ ού μόνον έλλείπουόιν έκ τών λεξικών τής Αρχαίας Ελ

ληνικής λέξεις τού καθ’ ήμέραν §ίου κοινόταταί, >οίόν τα
χυδρομείου, τηλέφωνον, Αερόστατου, άλγεβρα, φωτογραφία 
κλπ., Αλλά ματαίως θ’Ανεζήτει τις έν τούτοις καί αύτά τά ' 
όνόματα σπουδαιοτάτων κλάδων τών έπιστημών καί τών 
τεχνών καί τούς συνηθεστάτους τών νεωτέρων έπιότημο- . 
νικών δρων, οίον χημεία, γεωλογία^παλαιοντολογία, στατι
στική, τηλεγραφική, τυπογραφική τέχνη κλπ. "Ενεκα δέ 
τούτου 'Ελληνικόν έγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Αποβαίνει

Απαραίτητον ' βυμ.πλήρωμ.α πάντων τών λεξε- 
κών έλληνικιγς γλώββης.

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
συνετάχθή μέν καθ’ ύπόδειγμα γερμανικών και γαλλικών 
τοιούτων, καί ούτω όυνενοϊ κατά τό ένόν τάς κυριωτάτας 
άρετάς, τάς άπαιτουμένας πρός εύδοκίμηόιν έγκυκλοπαι- 
δικού λεξικού, ήτοι

ακρίβειαν, σαφηνίαν καί συντομίαν,

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ- ΛΕΞΙΚΟΝ
Αποτελεΐται έξ 6 όγκωδών τόμων, οί όποιοι δχουόιν έν δλφ 
57C0 σελίδας.

Πλήριις σειραί αύτοϋ τιμωνται άδετοι μέν φρ. χρ. <25, 
δεδεμέναι δέ φρ. χρ. <44. "Ινα δέ άγοράζηται ευκόλως καί 
ύπό τών όλίγότερον εύπόρων, πωλείται τό λεξικόν καί κατά 
τόμους άντί φρ. 21 καί φρ. χρ. 24 έκαστον.

'Η Διεύθυνόις τής <Φύόέως» Αναλαδοΰόα τήν άντιπρο· 
σωπείαν αύτοΰ είς τό έξωτερικόν, Ουνιότα αύτό παόι τοϊ 
φιλομούόοις δυνδρομήταΐς μέ έκπτωόιν 10 o‘o καί άναδέχε- 
ται πάσαν παραγγελίαν.

Ή Διεύθυνόις της «Φύσεως».ΜΕΓΑ ΟΙΗΟΠΗΕΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
“ΝΕΑ ΧΙΟΣ,,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΪΡΙΚΗ χαί ΥΙΩΝ
Έ.τί της προχνμαΐαι;, χάτωδι τον ζϊτοδοχιίον τής Ευρώπης , 

ΈΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκευάζεται Μαστίχη καί Κονιάκ άοίστν,ς ποιότη
τος, έκ καθαράς σταφυλής. Άριφότερα ίβραβεόθησαν κατά 
τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τής Rochefort SUf 
Mere τής Γαλλίας διά βραβείου πρώτης τάξεως, Σταυρού 
καί Μεταλείαυ χρυσοϋ καί άργυροί» καί &ιά Διπλώματος 
Τιμής. Τό δέ 'Υπυυργεΐον τών ’Εξωτερικών δΓ επιστολής 
έξέφρασε τοίς κατασκευασταίς τά συγχαρητήριά του διά 
τήν έξαίρετον επιτυχίαν. Άνευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο
κιμή δύναται νά πείσν) τό Σεβ. κοινόν roO-τε ’Εσωτερικοί 
καί ΈξωτέρικοΟ περί τής γνησιότητος τών προϊόντων τού
των. Τιμαί λίάν συγκαταβατικαί.

Ί’ποκατά στημα

Έτ Κοιτσταυτικουπό^ίΐ, ΧασΙρ Ίσχί-lsffi fiapaxti-i 
Σοχάχι. 80. 'jipviir τώ 1880.

Ειδοποιείται ώσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόίει πολυά
ριθμος πελατεία του καί τό Σεβαστόν Κοινόν, βτι έν τφ 
αυτόθι ύποκαταστήματι έκομίσθη έσχάτως Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλία βραβιυθέντων είς Δαμεζάνας, ώς καί Κονιάκ είς 
μικρά βαρέλια.Ή δέ μόνη σύστασις είναι κ'ΕΜί χαί Ιδί». 
/ Πώλησις χονδρικ’ώς καί έίς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.

Τό κατάστημα δέχεται καί παραγγελίας. Μόνος Αντι
πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει ’Αριστείδης Κ. Πυρίκης.
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* ΠΟΛΥΚΟΠΟΝ MAXAIPION

Ή κυριωτέρα αίτια τών ασθενειών τοϋ στομάχου προέρχε 
ται έκ τής άνεπο^οΰς |4£σσήσεως τών τροφών, άποκαθι- 
σταμένων ουτω βλαβερών είς τον στόμαχον,έξ οδ έπέρχονται 
διαστολαι αύτοϋ, γαστραλγίαι, γαστρίτιδες, κτλ.

Αί στομαχικα'ι και γαστθικαί αυται Ενοχλήσεις καί νο'σοι 
δύνανται νά έκλείψωσι διά τής κοπής τοΰ κρέατος είς μικρό 
τατα τεμάχια, διά τής χρήσεώς τοΰ νε'ου πολυκώπου μπ

χαιρίου, τοΰ έσχάτως έπε>·ηθέντι.ς ύπο τοΰ κ. G· Bay. Β
μάχαιρα αυτή ίχει τδ αύτό σχήμα τών συνήθων μαχαιρών, 
φέρει δ’ έξαιρετικώς άντί μιάς τεσσαρας κοπίδας (λεπίδας) 
ένουμένας έν μι? μεταλλική λαβίδι και δυναμένας ευκόλως 
νά διαχωρίζονται πρός καθαρισμόν,άνευ τής χρησ»ως ουδενος 
Εργαλείου. . ,

’Διά νά μεταχειρισθή Τις τήν μάχαιραν ταύτην, δέον νά 
κόψη προηγουμένως διά τής συνήθους μαχαιρκς το κρέας εις 
τρία ή τέσσαρα τεμάχια καί είτα διά ταύτης και τοΰ περον- 
ίου είς δύο σταυρώτικά τομάς νά διαίρεση έκαστον τεμάχιον 
τοΰ κρέατος είς λεπτότατα τεμάχια, τά οποία δύνανται νά 
φάγωθώσιν ευκόλως καί άκόπως χωρίς νά μασσηθώσι. Ή 
κοπή ένεργείται καλήτερον καί επιτυχέστερου, προσέχοντας 
ώστε ή πιρόνη νά μή διαπερ? τό κρέας, άλλά.μόνον νά τ^

pl
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,, -
J. K. Beni-Suef.. Συνδρομή σας έλήφθη. ^Απόδειξίς μετ’ ά- 

ριθμοΟ λαχίίου «α; χαι Ημερολογίου, απεστάληβαν ταχυδρομικώς. - 
—Π. Π. Behera. ’Επιστολή ελήφβη. Σοιρα φύλλων άπεστάίη '· 
χαί σας ίγράψαρεν.— IV. θ. Σφάξ. “Εγγραφα μετά σχετικών σδς 
άπεστείλαμεν. Ομοίως τραβιχτιχήν. “Οπως γράφετε χαί άναμί- 
νομεν νεωτέραν σας.— Μ. X. Σφαζ. Εΰχαριστοόμεν βερμώς δι’ α
ποδοχήν.—J. Μ. Χαρτούμ. Διεύθυνσίν. σας ήλλάξαμεν, ώς γρά
φετε.—Σ.Κ. ’AJefaripeiav.Συνδρομητήν ενεγράψαμεν. Ευχάριστου- 
μεν.Ταχυδρομιχως εχετε σχετιχήν άπόδειίιν· — Κ. H. Xai'por. Δελ- 
τάριβν ΐλήφβη. Άπίδειζιν σάς άπεστείλαμεν.Άναμένομεν έμβασμα. 
Λ. Σ. 'AJelaripgiar. Εύχαριστοΰμεν πολύ διά γραφόμενα σας 
Έλπίζομεν να συνενοηβήτε καλώς. — Σ. X. ΝανπΧιοτ. Σας άπην- 
τήσαμεν ταχυδρομικώς, άποστείλαντες άπόδειξιν και Ήμερολόγιον 
1899.—Γ. Ρ. ΤρίχχαΑα. «ναμένομεν άπάντησίν σας, καί άποτέλε- 
λεσμα ίνεργειών σας =ά. Κ. Λείαόε/ατ. Συνδρομή σας ελήφβη εύ- 
f αριστοΟμεν, ήμερολόγιον απεστάλη ταχυδρομικώς.
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Τό Ήμερολόγιον της «Φύσεως» τοΰ 1.899, έξεδόθη 
ήδη, με ύλην, ώς προανηγγείλαμεν, εύχάριστον, τερ
πνήν καί δχασκεδαστικήν καί λαμπροτάτάς είκόνας, 
ήρξατο δε διανεμόμενον τοΐς Αμετέροις, προπλήρωσα- 
σι τήν τρέχουσαν έτησίαν συνδρομήν των, συνδρομη- 
ταϊς. Παρακαλοΰνται έπομένως οί όλίγοι,.καθυστε- 
στερονντες έτι αύτήν, δπως εύαρεστούμενοι μας άπο- 
σεείλωσι ταύτην’ συντόμως, όπως μή στερηθώσι τοϋ 
λαμπρότατου Ημερολογίου μας τούτου καί διότι βρα- 
δύτερον θά ώσιν έξηντλημένα·

Διά τούς μή συνδρομητής τής «Φύσεως» τό *Ημε- 
ρολόγιον τιμάται, άπλοϋν μέν φο· 2. χρυσόδετον δέ 
φρ. 3.25· ‘Ως δώρρν τοϋ νέου έτους είνε καταλληλό
τατου καί δσοι τών ήμετέρων έπιθυμοϋσιν έκτός τοΰ 
ίδιου τεύχους νά προμηθευθώσι . καϊ άλλα, παρακα
λοΰνται νά εΐδοποιήσωσιν ήμας εγκαίρως συναποστέλ- 
λοντες καί τό τίμημα.

J

‘H Λοεύϋυνβος

EMTTOFIKA ΕΡΓΑ
S. Ζ>*ΓΟ1*Ι*Λ

1. *0 πρακτικός βίος τοΰ έμ............ .. .. .. .·. δρ. 2.50
2. Όδ-ηγός τοΰ έμποροϋπαλλήλου................ » 2.— .
3· Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα. » 2.—■
4. ’Εμπορική επιστολογραφία έκδοσις 6'.. » 4.—
5· Γενική Λογιστική πλήρης..· ....... » 8.—
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. ... » 3.50
7. Διδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεία. » 1.10
8. Έγχειρίδιον Οικονομίας, έγκριθέν....» 1.10
Τά βιίλ'α ταΰτα είνε χρήσιμα οΰ μόνον ώς κείμενα πρός

διδασκαλίαν, άλλά καί πρός ιδίαν μελέτην. Παρά τφ αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Κάταστιχογραφίας καί Λο- 
Ϊιστικής έπί μετρίοις διδάκτροίς.'Διεύθυχρις Ε. Ζύγουρα, 

ιασταύρωσις όδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.

■·

συγκρατί] είς τά άκρα, αί δέ κοπίδες τοΰ μαχαιριού νά δια- 
σταυροΰνται μέ τά στελέχη τής περόνης, ώς ένδείκνυται έν 
τώ παρακειμένφ σχήματι.

Τό νέον τοΰτο σύστημα ένεχει τά άκόλουθα πλεονεκτη
- ματα. Παρασκευάζει το κρέας άνευ πιεσεως καταλλήλως νά 

τό δεχθή τό στόμα καί ό στόμαχο;, χωρίς ν’ άπόλλνται ό 
χυμός του,άποφεύγετε οΰτω τδν κόπον τής μασσήσεως καί ό 
τρόπος ούτος καθίσταται άπαρατήρητος jial μή ένοχλήτικός 
είς τούς παραχαθημένους πλησίον σας.

Φ. Π·

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,
Τόμοι προΐϊγονμίνωτ it&r της αΦνστως·» άπΛοΐ καί 

ϊγυσόδετοι πωίοϋνται Jr τοΐς γραφιίοις ήμωτ ςίς τάς άκο- 
-Ιούΰους τιμάς.

“0.1η η ceipi των 8 τόμων,
ΆπΛων άντί φράγκων ..... Γ. ..... 90
Χρνσοόότων άντί φράγκων ..·..... . 120 

“Εκαστος H τόμος κιχωρισμ&ος τον 1,2, 3, i, 5, 6, 
καί 8ον ίτους .·

’ΛπΛοϋς άντί φράγκων............ ..... 12
Χρυσόδετος άντί, φράγκων .................... 15

ΆποστϋΛονται di i^eiStpoi ταχυδρομικών τεΛ&ν 
παντί καταόάΛΛοντι το τίμημα.
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