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Άπο τών αρχαιότατων χρόνων κατενοήθη- ή προσωπική 
ώραιότης καί καλλονή χαί πρώτον οί ήμέτεροι πρόγονοι κα- 
τεγιναν καί άνέπτυξαν το αίσθημα τοΰ ωραίου.

Μεταξύ τών ποικίλων 
------® διάφορων τοϋ άνθρωπίνου 

σώματος, έκάστη φυλή έπε- 
---- & δείζατο ίδιον αίίθημα τοϋ 

ώραΐον· Το δέ μάλλον άρε ■ 
... στδν εί; τδ δμμα σώμα διε- 
’ κρίθη κατά τήν άντίληψςν 

ϊκάστου
έκαστον τούτων κατά την 
φυσικήν αύτοΟ συγκυρίαν έ- 
σχημάτισεν αίσθημα·· πλήν 
ούδενός έθνους τδ ώραΐον έγέ- 
νετο παραδεχτόν παρ’άλλου 
έθνους. Μόνον δ’ -οί "Ελλη
νες ήδυνήθησαν νά κατανοή- 

καΐ τέλειον ώραΐον σώμα καί κατόρθωσαν 

έθνους καί ίδιον

σωσι τδ άληθές καί τέλειον ώραΐον σώμα καί κατόρθωσαν 
τδ αίσθημα αύτών τοΰτο νά μεταδοθώ καί άναγνωρισθή παρ’ 
άπασι τοΐς άλλοις έθνεσι.

Οί ήμέτεροι πρόγονοι έλκδον ώς βάσιν τοΰ πθαγματικώς 
ωραίου σώματος τδ πρόσω- 
πον τοΰ άνθρωπου, έφ* ου 
ώρισαν κανονικάς καί κατ’ 
αποστάσεις καί κατά σχήμα 
ίσας γραμμάς, άς ώνόμασαν 
^ροσωπιπάς γρα/ιαάζ,. δι’ 
ών έχανό'ΐσαν την καλλονήν 
διά κανονικών συμμετρικών, 
άποστάσεων. ’·

Έπί τό® προσώπου ώρι
σαν δύο γραμμάς, την γραμ
μήν μήκους καί την γραμμήν του πλάτους.

, Ή γραμμή τόΰ μήκους διαιρείται είς τέσσαρα ίσα μέρη

έπί γραμμής κάθετου, άρχομένης άπδ τής ύπέρ τδ μέτωπον 
στεφάνης*(στεφά/η καλείται ή γραμμή ή χωρίζουσα τδ τρι
χωτόν έκ τοΰ μετώπου) έπί τοΰ άκρου τής κάτω σιαγώνος. 
Αυτή διαιρεΐται_είς τρία μέρη./Εν άπδ’τής’στεφάνης μέχρι 
τοίί μεσοφρύου βγ, δεύτερον άπό τούτου μέχρι τής βάσεως 
τής στυλίδος τής ^ινδς'γδ, καί τρίτον' άπδ ταύτης μέχρι τοΰ 
άκρου τής κάτω σιαγώνος, ώς δείκνυται έν τφ,έναντι ήμε- 
τέρφ σχήμα». Είς τά. τρία δέ .ταΰτα μέρη προστίθεται καί 
ή γραμμή τοΰ κρανίου, ήτι; άποτελεϊτάι έκ καθέτου γραμ
μής, άπό τής στεφάνης τοΰ μετώπου καί ληγούσης έπί τής 
κορυφής, λαμβανομένης έξ 
έφαπτομένης.όριζόντείως τής 
κορυφής.

"Ώστε κατά τήν εύφυά 
ταύτην άρχάϊιήν μέθοδον 
τό σύνολον τοΰ προσώπου 
τής κεφαλής κατά μήκος 
•άποτελεΐται έκ τεσσάρων 
ίσων εύθυγράμμων διαμερι
σμάτων αβ, βγ, γδ, καί δε.

Τά πέντε ταΰτα εύθύγραμμα διαμερίσματα κεΐνται μέν 
έπι γραμμών καθέτων, δέν εύρίσκονται δμως κατ’ ευθείαν, 
άλλ’ ένούμενα άποτελοΰσιν αυγοειδές τόξον, τοΰ οποίου τό 

,έν άκρον /.είσαι έπί τής κορυφής τής κεφαλής’καί. τό άλλο 
έπί τοΰ άκρου τής κάτω σιαγώνος

•Ή καιά πλάτος γραμμή γ τοΰ προσώπου κεΐται όριζον- 
τίως διερχομένη διά τοΰ μεσοφρύου. Διαιρείται καί α5τη εΐς 
4 ίσχ μέρη,λαμ5χνομένου“τοΰ μήκους τοΰ οφθαλμού ώς μέ- 
τρον. Ό είς όφθαλμός άπέχει τοΰ άλλου ίσον διάστημα πρδς 
τδ μήκος του οφθαλμού, ώστε οί δύο όφθαλμοί κατά γραμ
μήν καί τδ μέσον αυτών ν’ άποτελώσι τρεις ίσας γραμμάς· 
πρδς τά έξω έκάστου όφθχλμοΰ είναι ήμίσεια γραμμή.

Τά τέσταρα σημεία τής προσωπικής γραμμής έπί τοΰ 
κανονικοΰ προσώπου ού μόνον πρέπει ν’ άπέχωσιν επίσης άπ* 
άλλήλων, άλλά καί νά σχηματίζωσιν. ένούμενα διά γραμ
μής τόξον, τοΰ οποίου ώ; προελέχθη, τδ έν άκρον νά προε
κτείνεται έπί τής στεφάνης τοΰ κρανίου, τδ δέ άλλο άκρον



210 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥ SIS 211

νά χήται έπί τοΰ Ακρου τίίς κάτω σιαγώνος. Έκ τίίς διά
φορον κ'υρτότητος τοΰ τόξου τούτου οί Αρχαίοι έπεδείκνυον 
τδν βαθμόν τής νοημοσύνης. Πρδς παράστασιν δέ παύσης1· 
έσχημάτιζον γωνίαν έκ δύο -ευθειών γραμμών, έξ δν ή μία 
ήτο κάθετος, διήρχετο έκ τοΰ μεσοφρύου καί έληγεν έπί τής 
βάσεως τίίς στυλίδος τής ρινος, ή δέ Αλλη ήτο όριζσντία, 
ήρχετο έκ τής βάσεως τίίς στυλίδος καί έληγεν έπϊ τοΰ Α- 
κόυστικοΰ πόρου. Όσον ή γωνία αυτή πλησιάζει πρδς την 
ορθήν, τόσον πνευματωδέστερος είναι ό άνθρωπος· καί έάν 
μην είναι έντέλώς όρθή, είναι ό μάλλον νουνεχής. Έάν θέ 
ύπερβαίνη τήν ορθήν γω
νίαν, είναι ό των πάντων
τελειότερος, ώςήτον ό Ζευς. 
Οί άλλοι θεοί είχον άναλό- 
γως τίς θέσεως αυτών άνά- 
λογον πρδς όρθήν γωνίαν, 
οί δέ άνθρωποι ήττον όρθήν 
και όξυτέραν οί ήττον πνευ
ματώδεις.

Διά τών γραμμών τούτων
ιαγινώσκεται ί νοημοσύνη και έπί τών τεθνηκότων κρανίων, 

δ ”Ηδη έάν έκ τίίς έπι τών ανθρώπων μεθόθου ταύτης με- 
ταβώμεν είς την κλίμακα τών ζώων, εύρίσκομεν οτι ί κε
φαλή τοΰ πίθηκου έρχεται Αμέσως κατόπιν είς τδν βαθμόν 
τίς νοημοσύνης.

καί οδτω καθεξής.

Τοΰ εύρωπαίου ή γωνία εχει 80°
τοΰ αίθίοπος » 70°
τοΰ πιθήκου > 30°— 36
τής γαλής » V 25°
τοΰ κύνδς 26°—30°
τοΰπροβάτου καί αίγδς Β 20°—25°
τοΰ βοδς » Igo
τοϋ ίππου » > 11°

'Έάν δέ έκ τών ζώων μεταβώμεν είς τά πτηνά, έρπετά, 
ίχθΰς κτλ. εύρίσκομεν, οτι είς τά Ατελέστερα ζώα αί δύο 
αδται γραμμαί πίπτουσι σχεδόν παραλλήλως.

*0 Κάμπερ έκ τών μεταγενεστέρων φυσιολόγων προσέθετο 
καί άλλην γραμμήν φυσιογνωμικήν. 
Ούτος λαμβάνει γραμμήν, διερχο- 
μένην διά τοΰ μεσοφρύου και διά 
τής βάσεως τίς στυλίδος και έκτει- 
νομένην μέχρι τοΰ έμπροσθίου άκρου 
τίίς κάτω σιαγώνος. Όρίζει τδ μή- 
κος αύτίίς Αρχόμενον άπδ τοΟ άνω 
άκρου τοΰ μετώπου Ε έπί τίίς στε
φάνης (σχ. 1) κα ληγούσης είς τδ 
σημεϊον τοΰ έμπροσθίου άκρου της 
κάτω σιαγώνος Γ. Έκ τοΰ σημείου 
Γ λαμβάνει έπί τίς οριζόντιας 
γραμμής ΔΗ τής κεφαλής μενούσης

έπί τής φυσικής θέσεως της, Γσον μήκος ΓΖ πρδς την κάθε
τον ΕΓ, ώστε άποτελεΐται γωνία ισόπλευρος ΕΓΖ. Έκ τοΰ 
Λιμείου Γ διαγράφει διά διαβήτου τάξον ΕΖ.

Εαν λοιπόν τδ σημεϊον Ζ πίπτη πέραν τοΰ άκρου τοΰ αύ· 
Χ®νος, ή κεφαλή είναι πνευματώδης, ύγιειρά· έάν πίπτγ έπι 
τοΰ αύχένος καί μάλιστα ύπδ τδ οΰς καί έντεΟθεν ή κεφα
λή ε?ν«ι μικρού νοός.

Ώς δήλον ταΰτα'γίνονται έπί τών παρακειμένων εικόνων 
2, 3, 4. . *

ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ

Τί έστι "Αθως ;
«‘Ο ’Άθως Αριθμεί· είκοσι καί μίαν μονές καί έπεκεινα 

τών πεντακοσίων σκητών ή έρημητηρίων, περιέχοντα πλέον 
τών τετρακισχιλίων μοναχών τοΰ τάγματος άγιου Βασι

λείου Έκ τών είκοσι καί ενός μοναστηρίών, δεκαεπτά είσίν 
ελληνικά, δυο βουλγαρικά καί δύο ρωσσικά.

Κατά τήν.π-αράδοσιν, τά πρώτα έν Άθωνι μοναστήρια 
ίδρύθησαν έπί τής αύτοκρατείρας ’Ελένης, μητρδς τοΰ Κων
σταντίνου. Βραδύτεοον τδ’άκρωτήριον έκαλύφθη ύπδ μονα- 
στηρίω.ν καί ό "Αθως, δστις κεϊται- είς την νοτιανατολικήν 
έκραν τής χερσονήσου, κατέστη τόπος προσκυνήματος. Καί 
σήμερον έτι χιλιάδες Ελλήνων μεταβαίιουσιν έκεΐ κατ’έτος.

Οί μοναχοί τοΟ Άθω άφιεροΰσι -τδν βίον ιίς τήν προσευ
χήν καί είς .τήν καλλιέργειαν τών απέραντων κτημάτων των.

Τινές τών μονών, οία ή τών Ίβήρων, είσί πλουσιώταται καί 
έχουσι σπουδαία κτήματα μέχρι Βλαχίας καί Μολδαυίας. 
Εγειρόμενοι τδ μεσονύκτιόν, οί μοναχοί δέονται μέχρι τής 
τρίτης πρωινής ώρας. Έντδς τήςήμέρας, κατά τά διαλείμ
ματα τών θρησκευτικών τελετών καλλιεργουσι τόν σίτον, 
τήν έλαίαν, την άμπελον, ή μετέρχονται τό έπάγγελμα τοΰ 
ξυλουργού, τοΰ κτίστου, τοΰ γλύπτου,, τοΰ λιθοτόμου, του 
ύφασματοποιοΰ. Ούδέποτε γυνή ή παΐς έπάτησεν είς μονα
στηριού τού Άθω. Τοΰτο Αποτελεί αυστηρότατο? κανόνα. 
"Οπως άπανΤες οί μοναχοί είσί λίαν εγκρατείς-καί σπανιως 
τρωγουσι κρέας. Τδ γεδμά των άποτελεϊ.ται Αναλλοιωτως 
έξ ορύζης. λαχανικών, ιχθύων,- έλαιών καί όπωρών. Πίνου- 
σιν έλάχιστον οίνον, έκ τούναντίου δμως άγαπώσι πολύ το 
τεϊον καί τόν κάφε.

Τά είκοσι καί έν μοναστήρια τής Χερσονήσου είσίν ίσκορ- 
πισμένα είς τινα Απ’ Αλλήλων άπόστασιν, σχεδόν δέ άπαν
τα είσίν έκτισμένα πρδς τό μέρος τής θαλάσσης. Τά πλεϊστα 
τούτων όμοιάζουσι πρδς άληθή φρούρια μετά πύργων xat προ
μαχώνων.Ώς γνωστόν, είσί πλούσια είς Αρχαία καί μεσαι
ωνικά χειρόγοαφα, δυστυχώς όμως οί μοναχοί δεν ίφά- 
νησαν πάντοτε φροντίζοντες περί τοΰ άνεκτιμήτου τουτου 
πλούτου, ούτινος ήσαν οί φύλακες. ’Αφηγούνται οτι, μέχρι 
πρδ ύλίγου χρόνου, μοναχοί τινες μετεχειρίζοντο τά πολύ
τιμα ταΰτα χειρόγραφα ώς δέλεαρ κατά τήν αλιείαν, ή ώς 
έναύσματα τοΰ πυρδς τοΰ μαγειρείου-

Πολλάκις, ξένοι έξηρεύνησαν τάς βιβλιοθήκας τών μονα- 
στηρίων τούτων,- αί δέ έν αύτοΐςΑνακαλύψεις των κατέ
στησαν τούς μοναχούς δύσπιστούς, ου ένεκα μετά πολλής 
δυσκολίας έπιτρέπουσιν ήδη ουτοι τήν είς τάς βιβλιοθήκας 
των είσοδον. Υπολογίζεται, βτι,έπέκεινα τών 13,000 χει
ρογράφων περικλείονται έτι είς 21 μονάς τής ίεράς Χέρσο- ’ 
νήσου είς τά πλεϊστα δέ τούτων άναφέρονται είς την θεο
λογίαν. Άπαντα τά πλούτη ταΰτα κεΐνται έντδς αιθουσών, 
ών οί τοίχοι καλύπτονται ύπδ αραχνών ή είσί φύρδην μίγδην 
έρριμένα ΐντδς υπογείων, κατοικουμένων ύπδ ποντικών.

Τά γενικά συμφέροντα τών μονών κανονίζονται ύπδ ίεράς 
συνόδου, συνερχόμενης είς τάς Καρυάς, τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
'Αγίου Όρους, ής ό Αποκλειστικώς άρρην πληθυσμός ανέρ
χεται είς 500 ψυχάς. Έκεΐ έδρεύει καί τοΰρκος άξιωμαίι- 
κός. .

Μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, ό κ. Μίλλερ, οστις 
έπεσκέψατο άπάσας τάς μονάς τοΰ Άθω, άφηγεΐται τά επό
μενα περί τής είς Καρυάς Αφίξεώς του.

«Ή συνοδεία μας, λέγει, έφθασε περί τήν 10 π. μ. ώραν 
εΐς Καρυάς, μικρόν θελκτικόν χωοίον. Έπερίμενα νά ευρώ 
καλύβχς, άντί οικιών, καί Ακαθάρτους οδούς- Μεγάλη ύπήρ- 
ξεν ή έκπληξίς μου όταν εί.δον λιθίνας οικίας, κάλλιστα έκτι- 
σμένας μετά καθαρών οδών, καλώς έστρωμένων καί είς τερ
πνήν θέσιν. Έκεΐ έδρεύουσιν οί είκοσι καί είς Αντιπρόσωποι 
τών μοναστηρίών,. άποτελοΰντες συμβούλιου, συνερχόμενου 
πολλάκις τής έβδομάδος καί συζητοΰν άπάσας τάς γενικώς 
καί ιδιαιτέρας υποθέσεις.

'Οσάκις πρόκειται περί καθαρώς Αστυκου ζητήματος,έπεμ- 
βαίνει καί ό τοΰρκος διοικητής ή καϊμακάμης. Ο πρώτος 
τδ Αξίωμα λέγεται Ναζίρης, έρχονται κατόπιν οί άντιπρό- 
σωποι, μεθ’ οδ; οί έπιστάται ή έντεταλμένοι τήν ίπίβλεψιν 
καί τήν χρήσιν τών κεφαλαίων τής κοίνότητος καί τέλος ό 
γραμματεύς τοΰ συμβουλίου. Εΐς πρόεδρος καί τέσσαρες έπι- 

4

σιάται έκλέγονιαι κατά πενταετίαν, κατ’ έτος όμως όφεί- 
. λουσι νά δίδωσι λόγον τής διαχειρίσεώς των είς τήν κοι

νότητα. _
Αί συζητήσεις δέν Ιχουσιν ίσχύν, είμή οσάκις είσί περιβε- 

βλημέναι διά τοΰ κύρους τής έπισήμου σφραγΐδος. Ή άρ- 
γυρά σφραγίς ait η είναι δινιρημένη είς τέσσαρα τεμάχια, 
ων έκαστον εύρίσκιται είς χεΐρας ένδς έπιστάτου. Ό πρόε
δρος κρατεί τήν κλείδα, τήν συνενοϋσαν τά τέσσαρα τεμά
χια, απαιτείται δε ή συγκατάθεσις καί τών πέντε, δπως 
δοθή κύρος είς έκάστην άπόφκσιν. "Εκαστος άντιπρο’σωπος 
κατοικεί είς οικίαν ονομαζομένην κονάκιον. "Απασκι at λοι
ποί είσιν ίδιαίτεραι ίδιοκτησίαι των μονών, ενοικιαζόμενα! 
είς μοναχούς ή άλλους λαϊκούς, έξασκοΰντας οίονδήποτε έμ- 
πόριον, ού ενεκα άπαντφ τιςείς Καρυάς σπουδαίαν άγοράν».

Είς Καρυάς φθάνουσιν αί έκ τού έξωτιρικοΰ έπιστολαί- 
Οί μοναχοί διωργάνωσαν έκεΐ ταχυδρομικήν υπηρεσίαν δι’ 
άπασαν τήν χερσόνησον. Διωργάνωσαν έπίσης ναυτικήν ύπη- 
ρεσίαν μέχρι Κ)τ.όλεως.

Είπομεν, δτι τά μοναστήρια τής παρά τήν Θισσαλονίκην 
χερσονήσου άνέρχοζται είς «Γκοσι καί έν. Τά σπουδαιότερα 
είσί τά -τής Λαύρας, τών Ίβήρων και τοΰ Βατοπεδίου. Τδ 
τελευταίου τοΰτο, κατοικούμενον ύπδ τριακοσίων καλογήρων, 
κέκτηται άρχαιοτάτην ’Εκκλησίαν. Αί άλλαι μοναί είσίν ή 
τοΰ Χιλανδαρίου, κατοικουμένου ύπδ σέρβων καί βουλγάρων 
μοναχών, λειτουργούντων δμως ελληνιστί, Κοντομουσίου καί 
Φιλοθέου. Είς τδ πλουσιώτατον είς χρυσοχοϊκά ς^δη μονα- 
στήριον τοΰτο, εύρίσκεται Αρχιερατική ράβδος, θαυμασίας 
έργασίας καί κέκοσμημένη διά μαργαριτών, άδαμάντων καί 
σμαράγδων.

Ή. μονή τής Λαύρας τυγχάνει Αξία συντόμου περιγραφής. 
Ίδρύθη περί τδ 963, είναι δέ τδ μεγαλείτερον καί σπου
δαιότερου τών μοναστηρίών τοΰ Άθω, ούχ ήττον όμως έξέ- 
πεσε μεγάλως άπδ τής Αρχαίας αίγλης του, κεΐιαι είς τήν 
Ανατολικήν πκραν τής χερσονήσου καί εγείρεται έχΐ 
εκατόν περίπου πόδας δπερθεν τής θαλάσσης, δεσπόζοντος 
τοϋ Ακρωτηρίου Σμύρνη καί μικροΰ όχυρώματος.

Ή Λαύρα ομοιάζει πρδς όχυρωμένον χωρίον, φθάνει δέ 
τις είς ταύτην διά μακράς θολωτής διόδου, κλειόμενης διά 
πολλών σιδηρών θυρών. Ή κυριωτέρα εκκλησία της, ή'το
σοΰτον ’αρχαία δσον καί ή μονή, είναι βυζαντινού ρυθμοΰ. 
Ή Λαύρα είναι ή πλούσιωτίρα τών έν Άθω μονών είς δια
κοσμήσεις. · .

Μεταξύ τών θησαυρών της, ΰπάρχουσι πολ.λά πολύτιμα 
λείψανα, σταυροί, όστεοθήκαι καί θαυμάσιου έπ χρυσοΰ και 
σμάλτων άρτοφόριον, «άριστών ναόν. Ή βιβλιοθήκη τοΰ 
ναοΰ τούτου τυγχάνει μία τών σπουδαιότερων τοΰ όρους. 
Παρά τήν Λαύραν υπάρχει περιώνυμον ερημητήριου, έν φ 
διατηρείται, έντδς άργυράς θήκης κεκοσμημένης διά πολυ
τίμων λίθων, ό άπεξηραμένος πους τής αγίας Άννης, δν οί 
μοναχοί έπιτρέπουσιν είς τούς ταξειδιώτας νά άσττάζωνται.

Ποιήσωμεν έπίσης μνείαν και τοΰ μοναστηριού τοΰ 'Αγίου 
Τάφου, τοΰ κατοικουμένου ύπδ 150 μοναχών, τοΰ Αγίου 
Διονυσίου, ΐδρυθέντος τφ 1375 και έν φ ΰπάρχουσι 200 κα 
λόγηροι. ΤοΟ Αγίου Γρηγορίου, ΐδρυθέντος κατά τδν δωδέ
κατον αίώνα. Τής Σιμοπέτρας, ίδρυθέν τδν δέκατον τρίτον 
αιώνα ύπδ του ερημίτου Σίμωνος. Τδ μοναΟτήριον τοΰ Ξη- 
ροποτάμου, ουτινος ιδρυτής λέγεται ή αύτοκράτειρα Πουλν 
χερία. Τδ Ρωσσικόν, ένθα αί λειτουργίαι τελοΰνται ρωσσι- 
στί καί. ελληνιστί. Τδ τοΰ Δοχιαρίου καί τοΰ Κατσαμονίτου 
κείμενα έπί βράχου. Άπασαι αί μοναί αύται είσί Ανεξάρ
τητοι Απ’ ,άλλήλων καί κέκτηνται ιδιαιτέραν διοίκησιν.

Μεταξύ τών μοναστηρίών τούτων θά Αναφέρωμεν τό τοΰ 
... Βατοπεδίου, δπερ, μολονότι έλληνικδν, λαμβάνει παρά τής 

ρωσσικής κυβερνήσεως έτησίαν έπιχορήγησιν διακοσίων περί
που χιλιάδων φράγκων.»

Η ΑΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΑΝΑΤΙΚΑ! ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Και άλλοτε έγράψαμεν περί τών έπανειλημμένώς γενο - 
μενών έν’Αμερική Αποπειρών, δπως Αντικατατήσωσι τά 
υπάρχοντα Αποτρόπαια, άλλ’ αναγκαία έκτελεστικά όργανα · 
διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ήτοι διά μέσου μάλλον εξευγενισμένου 
καί προοδευτικού, ήττον επιπόνου διά τδ θΰμα, ·μή προξε- 
νοΰντος δέ φρίκην καί κατάπληξιν είς τε τούς έκτελεστάς καί 
τούς παρισταμένους. Πλήν μέχρις έσχάτως τ’Αποτελέσματα 
ύπήρξαν οδυνηρά καί Απροσδόκητα και οί Αντίποδες μας 
Αμερικανοί δέν έφάνησαν διατεθειμένοι ν’άντικαταστήσωσι 
τδ είδος τών ύφισταμένων θανατικών εκτελέσεων. Περί τού
του δ’ έγράψαμεν έν τρ. «Φύσει»’ έν έκτάσει πρό τινων 
μηνών. . -

’Επειδή όμως πάντα τά παράδοξα έξ ’Αμερικής μάς ' 
άποστέλλονται, Ανέγνωμεν, βτι εσχάτως νέον πείραμα θα
νατικής έκτελέσεως έγίνετο έκεΐ, δπερ έπέτυχε πληρέ
στατα, δικαιώσαν τάς προσδοκίας τών νεωτεριστών.

Τδ πρόσωπον, καθ’ οδ έφηρμόσθη ή ποινή ήτο γυνή 
τις, όνόματι Μαίρη Πλέϊς, ήτις κατεδικάσθη είς θάνα
τον, διότι έδολοφόνησε τδν παρελθόντα Φεβρουάριον τήν μι- 
κράν προγονήν της. Όταν ή Πλέϊς είδοποιήθη τδ Απόγευμα 
τής προτεραίας τοΰ θανάτου της, δτι ή ποινή είς ήν κατα- ' 
δικάσθη θά έξετελεϊτο τήν έπιοΰσαν, Απήντησεν ήσύχως·

— θά είμαι έτοιμη ! θά έμπιστευθώ τδν εαυτόν μου είς 
τδν θεόν !

Όταν έξύπνησε τδ πρωί, Ανέγνωσε τδ Εύαγγελιον καί 
προσηυχήθη. Έφαίνετο λίαν ψύχραιμος καί ^προγευμάτισε 
μέ πολλήν δρεξιν. Κατόπιν έδέχθη τδν πνευματικόν της, 
δστις έτυχε νά ohe είς παλαιός φίλος της, είς τόν όποιον 
είπε· «Θ’Αντιμετωπίσω τδν θάνατον γενναίως».

Οί παραστάντες είς τήν θανατικήν έκτέλεσιν λέγουν, δτι 
ούδείς έβάδισε ποτέ πρδς τδν θάνατον μέ ηρεμίαν μεγαλ«ι- 
τέραν έκείνης τής γυναικός. Είσήλθεν είς τδν νεκρικόν θά
λαμον, στηριζομένη έπι τοΰ βραχίονος τοΰ πνευματικοί της, 
δστις τήν έβοήθησε νά καθήση. Έπανήγειραν τότε τήν 
κόμην της ύπεράνω τοΰ μετώπου, τή έγύμνωσαν τήν κνήμην 
καί τή έφήρμοσαν δύο ήλεκτρφδια, τδ έν είς ταύτην καί 
τό άλλο είς τήν κεφαλήν. Κατά τδν χρόνον τοΰτον ή κατά
δικος έξηκολούθει νά κρατή τδ Εύαγγελιον είς τάς χεΐράς 
της, ένφ παραπλεύρως της ίσταντο δύο γυναίκες, αΐτινες 
έξετέλουν τά καθήκοντα τοΰ δημίου καί αί όποΐαι ένήργη- 
σαν δλας τάς άναγκαίας προετοιμασίας.

Ή Μαίρη Πλέϊς ούτε καν έκινήθη, δταν έφήρμώσαν είς 
αύτήν τά δύο ήλεκτρφδια, άλλ’ έψιθ’υρισε μίαν προσευχήν, 
είς τδ τέλος τής οποίας ήκούσθη, λέγουσα : «Ό θεός νά μέ 
λυπηθή».

Τότε έξηκόντισαν κατ’ αύτής τδ ήλεκτρικον ρεΰμα. Τδ 
σώμα τής καταδίκου δέν ύπέστη ούδέ τδν έλάχιστον τιναγ
μόν, ώς συνέβη είς προγενεστέρας, τοιαύτας άποπείρας, άλλά . 
προσέλαβεν άμέσως τήν άκαμψίαν τοΰ θανάτου καί τδ 
στόμα της συνεσφίχθη.

Αί δύο γυναίκες δήμιοι άπετέλουν παράχορδον άντίθεσιν 
πρδς τδ Αλγεινόν θέαμα τής θανατικής έκτελέσεως. Είχον 
ένδυθή καί αί δύο ώς δΓ έορτήν, φορέσασαι άνοιΧτοχρώμους 
έσθήτας καί πλατυγύρους ψ&αθίνους πίλους. Μία έξ αυτών, 
ήτις έξετέλει καί τά .καθήκοντα τοϋ ιατρού, έλυσε τά ήλεκ- 
τρώδια καί έθηκε τήν χεΐρά της έπί τής καρδίας τής νεκράς, 
ήτις είχε παύσει πάλλουσα. Μέ έκτακτον δέ ψυχραιμίαν 
παρέστησαν άμφότεραι είς τδν θάνατόν της. Έξ οδ Υπο
δεικνύεται δτι δέν ύπάρχουν καταλληλότεροι δήμιοι άπδ 
τάς γυναίκας.

Τδ πρώτον ήλεκ. ρεύμα, δπερ διωχετεύθη είς τδ σώμα 
τής καταδίκου, ήτο δυνάμεως 1,760 βδλτ, διετηρήθη δέ έπι 
τέσσαρα δευτερόλεπτα, οπότε καί ήλαττώθη είς 200.-Τδ 
δεύτερον ρεύμα τ.ών 200 βδλτ, διετηρήθη έπί πεντήκοντα έξ
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. δευτερόλεπτα, Arot άμφότεθα τά ρεύματα έπί έν μόνον 
λεπτόν τήί ώρα<. \

"Οταν άψγρέθησαν τά Αλεκτρώ^α, τδ σ&μα της νεκρΚς 
δέν έφερέ κανλν έζωτεριχδν δείγμα το3 κεραυνοβόλου θανά
του, είς 8ν ύπεδλήθη. Μόν»ν δ’ αί άρτηρίαι τοΰ λαιμοί της 

,έξωγκώθηταν έλαφρως. Τδ πρόσωπόν της ίφερςν Αρεμον καί 
άποθή Ιίςφρασιν καί μόνον τά .χείλη της·συνετφίγχθησαν.

"Ώστε Αδη θά είσαγάγωσιν όριττικδς τδ σύστημα τούτο 
οί άντίπόδές μας;

-ί · ■

ΣΙΜΟΝΙΔΟΥ Γ. ΒΑΑ8ΙΑΝΟΥ

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΕΝ THr ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΗΤΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ THE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Συνέχεια- ϊδε προηγ. ψύλλον)
Ή πληθώρα τών ’Εκκλησιών Λ άνά παν βήμα συ- 

νάντησις αύτών Α ^ωλύουσά με είς δείγμα εύλαβείας 
ι ά κάμω τό σημεϊον τοΰ Σταυρού, διότι ούτως ούδέν 
άλλο, μά τήν άλήθειαν, θά έπραττον ή νά σταυροκο- 
πούμαι καθ’ δλην την Αμέραν άφ’ Αςέξέλθω τοΰ οί
κου μου μέχρι τής έπανόδου μου είς αύτόν, Α παρι- 
στώσα καθ’ οΑον μέν τό έτος λυπηρόν κενότητα μό
νον δέ κα?ά τάς έορτάς τοΰ Πάοχα παρουσιάζονσα 

.· αξιοθρήνητον καί λυπηρόν ασφυκτικήν πλήρωσιν διά 
λόγους ούδεμίαν σχέσιν έχοντας πρός, τόν Έσταυρω 
μένον, δν άντικαθισεωσιν αί ΐερουργούμεναι πρός άς 
καί οί άσπασμοί καί αί περιπτύξεις, δι’ άς καί ό συ
νωστισμός, δι’ άς καί τά πάθη τοΰ Χριστού, τσιμπή
ματα καί δεσίματα καί άγρια δαγκώματα καί λύσσα 
Αφρικανική ύπό τοΰ θυμιάματος έξερεθιζομένη καί έν 
αρμονία βαίνουσα πρός τήν ρινοφωνίαν τών ψαλτών, 
Α πληθώρα λοιπόν αύτη τών ’Εκκλησιών άς έκλείφμ 
καί Α δημιουργία νέων άς παύση καί μετ’ αύτής καί 
τό παντοΐα σκάνδαλα καί αί καταχρήσεις ’Επιτροπών 
καί ’Επιτρόπων, ήκιστα συντελοΰντα είς έποικοδόμη- 
σιν τής ήθικής τού Χριστεπωνύμου πληρώματος. Τό 
κήρυγμα τοΰ θείου λόγου τό είς γλώσσαν Κινεζικήν 
διά τά πλήθη γινόμενον τό όποιον μέ νυστάζει, δταν 
δέν μέ άγανακτή, καί ταΰτα δταν δέν μέ τρέπη είς 

, άτακτον φυγήν, τό κήρυγμα τό νωθρόν καί τό στομ
φώδες, τό κήρυγμα τό ύβρίζον τόν Διάβολον καί άπο- 
ιάσσον τόν Σατανάν, τό άκουόμενσν άπαξ τού έτους 
άνά τό Κράτος ύπό δέκα ή δεκαπέντε Ιεροκηρύκων, 
έξών ό μέν κάμνει τό ταξείδιον χάριν τής ύγείάς του 
ό δέ χάριν τής σακκούλας του, ό άλλος διότι 
πρέπει νά δικαιολογία καταστάσεις καί ούδείς χάριν 
τού κηρύγματος έμπεφορημένος, θεόληπτος, έμπνευ- 
σμένος, σοφός, εύφραδής ούχί διά τήν εύφράδειαν 
άλλά διά τό άποτέλεσμα, ούχί διά τόν κόμπον τοΰ 
έγώ, άλλά διά τήν έπίδρασιν έπί τόν λαόν, ούδείς χά 
ριν τοΰ σκοπού του Ιερού της διδασκαλίας έν γλώσση 
εύλήπτω, έν λόγοις όρθοΐς καί διά τών έργων αύτοΰ 
έπιβαλλομ.ένοις, τό κήρυγμα λόιπόγ δς άνατεθή ούχϊ 

' . είς έκατονταδράχμους δέκα ιεροκήρυκας, άλλ’ είς αύ·
τούς τούς ιερείς καί ίεράρχας, δταν δημιουργηθώσιν 
ώς προσήκει, ώς άνάγκη Αναπόδραστες καί πρώτη νά 
δημιουργηθώσι.

Άλλά καί τό ζήτημα τών έργασιών τής Ίεράς Συ
νόδου, τό ζήτημα τής ψαλμωδίας καί τών ψαλτών, τό 
ζήτημα τής γλώσσης τού Εύαγγελίου .καί· τών Απο
στόλων, τών εύχών καί τροπάριων, τών μυστηρίων 
καί λειτουργιών καί τόσα, άλλα ζητήματα δσα μόνον 

έν χιλιοσελίδω πραγματεία Αδύναντο νά διϋλισθώσι 
καί λεπτομερώς έρευνηθώσι, πάντα ταΰτα Α Οίκουμε- 
νικΑ Σύνοδος ήθελε κανονίσει, .αύτη ήθελε διά τών 
έπιλέκτων αύτής μελών εύρύτατα καΓείδικώτατα όσον' 
ένεστι συζητήσει, θά έπαφίετο δέ τη πολιτεία Α έφαρ- 
μογΑ καί έκτέλεσις τών θεσπισθέντων, έξ ών θά άπέρ- 
ρεε μέγα μέρος της εύδαιμονίας καί μεταβολής της 
τύχης τής άθλίας καί όζούσης Κοινωνίας μας. Άλλά 
καί άν Σύνοδο? τοιαύτη έπί τον παρόντος καθίστατο 
δύσκολον νά συνέλθη, άποβλέπσυσα είς καθολικωτέ- 
ραν ένέργειαν, άλλά βεβαίως διά τά καθ’ Αμάς τού- 
λάχιστον θά Αν έπαρκής Α σύσκεψις τών "Ιεραρχών 
Αμών έστω καί κατ’ ίδιαν έστω καί άνεπισήμως, διότι 
τά πορίσματα της συσκέψεώς των θά εύρίσκετο τρό
πος νά έπιβληθώσι τώ Υπουργώ δστις θά έδνστρόηει 
περί την έφαρμογήν των. Ταύτων δέ γενομένων πέ- 
ποιθα, δτι ηθελον τοσόϋτον εύεργετικώς έπιδράσει έπί 
τοΰ .άρρωστου Αμών τής Κοινωνίας μας, ώστε καί μό
νον έξ αύτών μεγάλως θά έβελτιοϋτο καί θά έπερ- 
ρώνυτο.

Ή θρησκεία, λοιπόν είνε, ίνα παραλληλίσωμεν καί 
πάλιν τό άτομον πρός τΑν Κοινωνίαν; Α ψυχική 
ύ π οβ ο λ ή, Ατις έν εύρντάτη καί μεγαλοπρεπεστάτμ 
κλίμακι μεγεθύνσεως έπιτελεΐται έπί τής Κοινωνίας, 
ύποβάλλουσα αύτη τάς Αγνότερος των Ιδεών καί τάς 
ΰψηλοτέρας τών αρχών καί Ατις δύναταί καί σήμε
ρον μετά παρέλενσιν δύο , χιλιετηρίδων καί πάλιν νά 
Οανματονργήστι.

Καί τά μέν κατά την θρησκείαν καί τΑν. έξ αύτής. 
εύεργέτιδα έπίδρασιν ούτως έχουσιν· άλλά μόνη Α 
θρησκεία καί τών άπαιτουμένων μεταβολών καί διορ
θώσεων γίγνομένων δέν έξαρκεΐ, άν μΑ ή Πολιτεία 
προσέλθη αρωγός καί συμπράκτωρ· Διότι Α Πολιτεία 
είναι έκείνη ηης θά. μεριμνήση περί πάντων, αύτη 
θά έφαρμόση ύλικώς καί δσα Α θρησκεία Απαγορεύει 
μόνον Αθικώς,-Αύτη τόν έν μέση όδώ βλασφημοΰντα 
κοντσαβά κ η ν X ρ η στό καί Π α ν αγ ι ά 
διά τών νόμων της θά σύρη παρέυθύς είς τάς φυλακάς 
καί έκεϊ θά σαπίση ύπό τό μαστίγιον, κάν μΑ νήφων 
Α είς νηφαλιώτατον θά μεταβάλη, αύτη θά καπάσχη 
τά άσεμνα δημοσιεύματα, άτινα διασπείρουν είς τΑν 
Κοινωνίαν μιάσματα ψυχοφθόρα, αύτη θά βραβεύση 
τόν τίμιον, φίλεργον, τόν ικανόν καί θά περιφρονήση 
τόν ανίκανον, τόν άεργον, τόν άτιμον. Άλλ’ Α Πολι
τεία Αμών οποία τις έστί;

Έκ τών 'Ελλήνων έκλογέων έν μέν τέταρτον ψηφί-
■ ζει δελειασθέν έξ ένός φιλήματος είς τά άδρά του χεί
λη Α έκ μιας έπιστολής Α έκ τής συγγενεία.ς, Αν έπό- 
ρισεν Α κολυμβήθρα Α ό χορός τοΰ Ήσαίου, έτερον 
τέταρτον ύπνωτισθέν έν τη Βακχική ατμόσφαιρα κευθ- 
μωνικοΰ καπηλείόυ έν φ κατεδέχθη νά συγκατέλθη 
καί συμπίη έν έναγκαλισμφ τόν άκρατον (όητηνίτην 
ό εύνοούμενος αύτοΰ πολιτευτής, τά δύο τέταρτα έκ 
τής προσδοκίας θέσεως καί δ,τι ύπολείπειαι κατά συ- 
νείδησιν.

Λί τύχαι τών πολιτευόμενων έν Έλλάδι δημιουρ- 
γοΰνται κηί έξυφαίνονται έν τοΐς καπηλείοις- Καί δ - 
ταν τοιαύτη είνε Α προέλενσις καί Α διαστάθμισις 
τής ψήφου, άφ’ ης έξήρτηνται έκάστ.οτε οί τοΰ "Ε- · 
θνους έπίλεκτοι, όποίους περιμένετε τούς τελευταί
ους τούτους λογάδας; Διό δΑ ’καί τόδε. τό βάδος βαδί- ' 
ζομεν. Καί όντως. Έχομεν διοίκησιν, έχομεν νόμους, 
έχομεν δικαστήρια, έχομεν ύπαλληλίαν, έχομεν ασφά
λειαν έσωτερικΑν· έχομεν τέλος άνωτάτην έποπτείαν 
αληθώς τοιαύτην έφορώσαν έπί τών συμβαινόντων. 
Ούδέν έκ'τούτων άτυχώς καί μόνον τά Αχυρά όνόμα- 
τα μας έναπελείφθησαν. . Πάντων τών αίσθημάτων 
κυριαρχεί ό έγώϊσμός άνεπτυγμένος είς βαθμόν Έγω-

<· παθείος, Ατοι παραφροσύνης,ώς έξ ού έλλειψις χαρα
κτήρων έν τή πολιτική. Μόνον διά συστηματικής καί 
μεθοδικής έργασίας προοδεύουσι τά έθνη καί τά άτο
μα, συνήθως δμωςτά δτά τοιαύτην έργασίαν προγράμ- 
νιατα οίκτρώς. καταπατούνται καί Α ,παράβασις αύ
τών εύναι ό κανών. Τά προγράμματα συνήθως.γίνον
ται διά νά άθετώντάι, έγραψεν <5 Daudei, Α Αληθώς. 
Άποβλέψατε είς τά συμβαίνοντα καθ’ έκάστην παρ’ Α- 
μΐν. Μέθοδοςπαντάπασιν έλλείπει πιθανόν κατά τινα 
πεοίοδον Αργάσθημεν καί έκοπιάσαμεν, άλλ’ οί κόποι 
καί Α έργασία Αμών άπέβη άγονος, διότι άπό ταύτης 
έλειπε τό παν, Α μέθοδος, τό σύστημα. Τούναντίαν δέ 
προγραμμάτων Αφθονήσαμεν καί ύπεσχέθησαν πολλοί 
δροι καί θαύματα, άλλά τά Αθέτησαν άναιδώς αύτοί 
πρώτοι τά προγράμματά των καί έκαπηλεύθησαν καί 
τά ίερώτερα καί τά τιμαλφέστερα.

Ό τελευταίος άτυχΑς πόλεμος ό άφθονών ποραδει- 
γμάτων διά' τήν παρούσαν Αμών μελέτην, απέδειξε 
ποία έκλυσις κατεβίβρωσκεν άπό μακρών έτών πάντα 
κλάδον τής πολιτειακής δράσεως,ποία έλλειψης έργα
σίας, ποία στειρία χαρακτήρων,ποια δέ καί πόσα φρένο· 
λογικά φαίλ’όμενα άνεπτύχθησαν έν τή κοινύΐνία περί 
ών όλόκληρος ιδιαιτέρα μελέτη θ.άήτο άνάγκη νά γίνη.

Άλ2? έπί τών ζητημάτων τούτων τοσαΰτα έλέχθη- 
σαν καί τοσαΰτα λέγονται καί γράφοντυι καθ’ έκά
στην, ώστε θά Ατο άληθής ματαιοσχολία νά μειραθώ- 
μεν Αμεϊς ένταυθα νά θίξωμεν ζητήματα πασίγνωστα 
καί κοινά πλέον καταστάντα. Τίς πταίει; πταίει Α βα
σιλεία ; πταίει ό λαός ; πταίουν οί βονλευταί, οΐ ύ- 
πουργοί, οί πρωθυπουργοί ;■ δλοι πταίουν καί ούδείς 
πταίει Πταίουν δλοι, διότι έν τινι μέτρω αμοιβαίας 
συνενοχής ήχθησαν τά πράγματα δπου εύρίσκονται, 
δέν πταίει ύπό τινα πάλιν έποψιν κανείς έξ αύτών, 
διότι παρ’ δλων Α αίτίασις αποδίδεται αλλαχού καί Α 
άτμόσφαιρα έν η έβίωσαν καί βιοΰσιν ήτο άσφυκτική, 
δέν έπέτρεπεν είς αύτούς έλευθερίαν κινήσεων. Πταίει 
λοιπόν όμοφώνως τό Πολίτευμα καί ίδού δτι δπως έ- 
ζήτησα διά τήν Θρησκείαν μίαν Οίκ'ουμενικήν Σύνο
δον θέλω ζητήσιά διά'τό Έθνος1 μίαν Εθνοσυνέλευσήν 
είς Αν συζητούμενα τά τρωτά του ένεστώτος θά λη- 
φθή φρόντίς διά τό μέλλον. Προνομίαι τής Βασιλείας 
πλείονες ή έλάσσονες, καθολική ψηφοφορία η ένιαΐον 
ψήφου, Γερουσία Α Συμβούλιον ’Επικράτειας, προ-, 
σόντα τών ύπαλλήλων καί άμετάθετον αύτών, διάρ
κεια τών νόμων, άναδιοργάνωσις τών δικαστηρίων, τό 
σύστημα τών φυλακών, θανατικής ποινής κατάργη- 
σις, ϊδρυσις γεωργικών τραπεζών, χειραφέτησις τού 
στρατού κατά ξηράν καί θάλασσαν, χωρισμός νομοθε
τικής καί έκτελεσηκής έξουσίας, έκπαίδευσις στοι
χειώδης μέση καί άνωτέρα, πάντα ταΰτα θέλει Α Έ- 
θνοσυνέλευσις διακανονίση κατά τάς μεταξύ σοφών 
αύτής μελών συζητήσεις έφ,’ ένός έκάστου θέματος, , 
διότι είς πάντα θά εύρη τις ψεκτόν, έλλιπές. Ούτωσεί 
δέ διοργανουμένης νέας Πολιτείας^ σνμφώνως πρός 
τάς ύπό τής πείρας ύποδεΐχθείσας άνάγκας άδύνατον 
είνενά μή έπιδράση σωτηρεωδώς αύτη έπί τής Κοινω
νίας, είς Αν θά δώση πολίτας Αγαθούς, γνωρίζοντας 
νά σέβωνται τούς, νόμους', διότι θά έχωσι πεποίθησιν 
έπί τήν λειτουργίαν αύτών, πολίτας τών οποίων δέν 
θά διασαλεύηται Α διάνοια έκ παθών άγριων, ούτως 
ώστε νά προβαίνωσιν εις μυσαρά έγκλήματα πρός δι- 
εκδίκησιν τοΰ δικαίου αύτών, πολίτας είς ούς θά δίδη 
έργον άνάλόγως 'τής ίκανότητος αύτών καί θά άπο- 
τρέπμ τής κλοπής, πολίτας οϊτινες δέν θά είνε έπιτε- 
τραμμένον νά συκοφαντώνται ύπό του πρώτου τυχόν
τος έν τη δημοσιογραφία, Α δπως άλλως, διότι θά τι- 
μωρήται θανάτφ ό συκοφάντης, πολίτας τέλος ώς 
τούς άρχαίους έκείνους ιδανικούς πολίτας τής Σπάρ

της καί τών Αθηνών, ών πολλά τά κοινά πρός τούς 
σήμερον έν τε τοΐς προτερήμασι καί έλαττώμασι· Διά 
τής αμοιβαίας δ’ έπιδράσεως θρησκείας καί πολιτείας 
άδύνατον νά μη μορφωθώσι καί χρηστότεροι γενεαί, 
διότι είναι τόσον πικρόν δσον καί αληθές, δτι δλα τά 
πολιτεύματα καί δλοι οί σοφοί νόμοι ναυαγοΰσι πρό 
πολιτών αισχρών καί φαύλων, πρό ανήθικων προσώ
πων, τά πάντα.μηχανευομένων πρός καταδολίευσιν 
καί τοΰ άρίστου τών πολιτευμάτων. Δεύτερον λοιπόν 
ίαμα καί ίαμα πολύτιμον Α Πολιτεία έσμέν- βέβαιοι δτι 
διαμορφουμένη έν πάσι θέλει σπουδαίως έπιδράσει έπί 
τής καταστάσεως τής Κοινωνίας, ,Ατις έν πολλοϊς έξ- 
αρτάται έκ ταύτης, καί Ατις ζη καί κινείται έν έκείνη. 
Δυνάμεθα είπειν δτι Α Πολιτεία δρα άμεσώτερον έπί 
τής Κοινωνίας, ώς τι φάρμακον ύλικόν, ένώ Α θρη
σκεία μόνον ώς ήθικόν, Α ώς έφθημεν είπόντες, ώς 
ύποβολΑ ψυχική πρός τόν νοσοΰντα.

Ούχ ηττον παρά ταΰτα ύπολείπεται έτι παράγων τις 
σπουδαιότατος, φάρμακόν τι δραστικώτατόν, άνευ τοΰ 
όποιον κλονίζεται Α λοιπΑ θεραπευτική ήμών άγωγΑ 
καί δπερ προστιθέμενόν τοΐς δυοίν έτέροις συμπληροϊ 
θάνμασίως αυτά καί μόνον τότε ό άρρωστος Αυών ύ· 
γιής γίγνεται. Ή οικογένεια. Ίδού τό όρρητήριον πά· 
σης καλής Α κακής πράξεως, ίδού ό γενικός ύπεύθυ- 
νος σχεδόν τοΰ πλείστου τών ύπέρ καί κατά, άτόμων 
καί Κοινωνιών. Ή οικογένεια εινε ό μοχλός, ό άξων 
περί δν στρεφόμεθα, είνε έν σμικρω κοινωΛία, ή έν 
σμικρώ πολιτεία, αύτή κατά βούλησιν κανονίζει παρά 
τό περιέχον πολλάκις παρά τό θρήσκευμα καί τάς έ
ξεις καί τάς κλίσεις, αύτή τέλος είναι Α πηγή συλλή
βδην· παντός καλού καί παντός κακού. Καί η οίγογέ- 
νεια αύτη Α έθνοποιός, αύτη Α πανσθενΑς οικογένεια 
Α πρό όλίγων έτι έτών θαυμασίως συγκροτουμένη καί 
ώσπεο μηχανή τις λειτουργούσα, Λ οίκογένέια σήμε
ρον παρ’ Αμΐν κινδυνεύει νά διαλυθή, νά άποσυντεθή 
άν είναι ήδη συμπεπηγμένη, δυσχερέστατα δέ συμπή· 
γνυται νέα καί ύπό άθλιεστάτας συνθήκας, διότι ό γά 
μος δστις eivat Α βάσις αύτίίς κατέστη δυάκολώτατος 
καί κατήντησε τοιοΰτος, διότι ό άνΑρ δέν θέλει ν ά 
χάση τό μυαλό τον· Είναι Α έκφρασις τών 
έτοιμογάμων, είναι Α πιστή έν λέξεσιν εΐκών τής θέ
σεως, είς Αν όντως περιέρχεται ό-νυμφευόμενος. ”Ω ! 
πού έθφΑσαμεν Ύψιστε θεέ ! έκεΐνο δπερ άλλοτε έθεω- 
ρεϊτο ώς λιμην γαλήνιος, είς.δν Α θαλασσεύου fa νεό- ' 
της Αγκυροβολεί, έκεΐνο δπερ περιέβαλε μέ ούράνιον 
αίγλην τόν άνδρα, έκεΐνο δπερ τόν καθίστα εύτυχή 
διά τής συμπληρώσεώς του. τανΰν θεωρείται ώς έμπό · 
ριον άτιμον συναπτόμενον διά μεσιτών καί μεσιτικών 
γραφείων, ώς έπιχείρησις είς Αν αποτυγχάνει τις έν- 
νενήκοντα έπί τοΐς έκατόν, ώς δυστυχία έπιβληθεϊσα 
ύπό δυσμενών περιστάσεων, ώς πέλαγος ταρασσόμενον 
καί τρικυμιώδες, ώς άβυσσος είς Αν πλέον καταπον- 
τίζεταί τις, ώς μ π ε λ λ α ς, ώς αίτιον ένδεχομένης 
τρέλλας Α μ α λ ά κ α ς. Καί δντως τόν κατΑντη- 
σαν τοτούτον τόν γάμον, τήν κατήντησαν τοιαύτην τήν 
Οίκογένειαν οί άπό τής "Εσπερίας έπιδρομεϊς, οίπλου- 
τοκράται καί οί όψίπλουτοι οί μεστά μεντά βαλάντια, 
άλλά κενόν τόν νοΰνκαί τΑν καρδίαν ταύτην πρό πάν
των κενήν έχοντες· Έπρεπε νά εύρίοκετο ό πρώτος 
είπών «0 ά π ά ρ ω γ υ ν α ι κ α μ έ π ρ σΐκ ά» ίνα 
παροδοθή είς τό αίώνιον άνάθεμα. Θά λάβω σύζυγον. 
φέρουσαν προίκα,..διατί; ϊνα πληρώσω νήν ματαιο&ο- 
ξίαν μου, ϊνα έχω άμαξας καί ύπηρέτας καί1 τάς τρυ- 
φάς τού βίου άπάσας, άφοΰ αύτά ,Α Κοινωνία αγαπά, 
άύτά έκτιμα, άφοΰ δΓ αύτών θά είσέλθω είς τήν Αύ- ' 
λήν καί είς τόν κόσμον των distingu^s, άφοΰ διά τοΰ 1 
χρήματος μόνον θά κατορθώσω τό παν, άφοΰ omnia 
venalia stint. Άλλά τά βέλη Πάρθια πρέπει νά-^ιφθώσι



ί

2U

' ■

·'■ * ' i ' Η ΦΥΣΙΣ 215η ♦ γ j π

κανκατ’αυτών τών γυναικών, αιτινες διά της κουφό- 
τητός των ένηγκαλίσθησαν τόν συρμόν και. την χλιδήν 

ί καί κατά .φυσικήν άπόββοταν ένέόαΑον τάς σκέψεις τω 
σκζύγω περί προϊκός διά τάς ύπερόγκους δαπάνας είς 
£Γς άποτόμως θέλει έκτεθΰ. Καί κατά τοχοϋτόν τρόπον 
σκέπτονται ήδη πάσαι αί -τάξεις άναλόγως πρός τήν 

ν εύ,μάρειαν κα\ τήν Κοινωνικήν αύτών θέσιν. ’Ιδού λοι
πόν δτι ή οικογένεια ώς κοινωνικός θεσμός άπό τών 
π-ρώτων βημάτων έτι πι ός σύστασιν αύτής βαδίζει έπ\ 
άκανθων, Ιδού ή οικογένεια άντΐ νά ή. τοΰ νοΰ άνά- 
παυσις, έγινε τοΰ νοΰ ανεμοζάλη, Ιδού δτι είς τήν 

• πρώτην κοινωνικήν δυσχέρειαν άντί νά εύρη ό σύζυ
γος ανοικτάς τής συζύγου τάς άγκάλας. ϊνα τή, έκμυ 
στηρευθή τό τυχόν ατύχημά του, εύρίσκετ ένα τυραν 
νίσκον δστις τώ σκυθρωπάζει, διότι δέν έκαμεν είσέτι 
τό φόρεμα τοΰ συρμού, τό όποιον έφόρεσεν ήδη κα\ ή 
πλύστρα της. Κα\ ό σύζυγος ! ώ έκλέγει τήν συντο 
μωτέραν. ή καρδία του σκληρυνδεϊσα παραβαίνει τήν 
συζυγικήν πίστιν καί είς τής· πρώτης τυχούσης. τάς 
θωπείας κολακεύει τήν φιλαυτίαν του, είτα δέ άν μέν 
διαχειρίζη άλλότριον πλούτον καταχράται αύτοΰ δια 
τελών ύπό τό κράτος ψυχώσεως, τής σταθεράς ιδέας 
τής ύλης, τοΰ χρήματος- άν όφείλη δέν άποτίει τήν 
όφειλήν του καί άργά ή γρήγορα ή φιλοτιμία του τι- 
τρώσκεται καιρίως κάτά τινα πρωίαν δτε οί δικαστικοί 
κλητήρες έμφανίζονται ζητοΰντες νά κατάσχωσι τά έ
πιπλά του. "Αν μετέρχεται έλευθέριον έπάγγελμα αρ- 
χεται παραμελών ύπό τό κράτος τής βαρυθυμίας, ήν 
αντλεί έκ τοΰ ορυχείου τοΰ οίκου του καί τούτο δταν 
δέν κύύη και τινάξη τά κώλα έξ έργασίας σπασμωδι
κής, είς ήν άποδύεται δπως ίκανοποιήση τάς ορέξεις 
τής Κυρίας, τής Κυρίας, ήης μορμολύκειου άΖηθές, 
διέρχεται τάς. ώρας αύτής μεταξύ ένός Κατόπτρου καί 
ένός μυθιστορήματος, άνά μέσον τοΰ Piano καί τής 
Saison μεταξύ ένός apres-midi καί ένός έμπορικοΰ κα
ταστήματος τής οδού Έρμοΰ, τής Κυρίας, ήτις είς 
τήν πρώτην έλαφράν (όυήδα τοΰ άνδρός είναι έτοιμη 
ν’ άποπτύση τόν χαλινόν τής συζνγικής πίστέως καί 
νά έκδικηθή τόν σύνοφρυν έταΐρον διά τού φιλοπαί- 
γμονος καί αεί μειδιώντος έραστού- Καί ταύτα δταν 
δέν έπέρχηται τέλος τραγικόν έκσπών έπί τής κεφαλής 
τοΰ συζύγου, τού έραστού, τού άντεραστου, τής άντε- 
ραστρίας καί παντός συνδεομένου μετά τής προτοτύ- 
που ταύτης οίκογενείας. Τά δέ τέκνα, τί παράδειγμα 

- θά λάβωσι; πώς θέλετε νά γίνωστν άγιοι, αφού τά 
πρό τών όμμάτων αύτών παραδείγματα είναι προσόντα 
Διαβόλων ; πώς θέλετε Α Παιδεία, ή θρησκεία, ή Πο
λιτεία πράγματα αίθέρια. πράγματα ούχί άπτά, ούχί 
όφθαλμοφανή, λόγοι και ούχί πράγματα νά έπιδράσω- 
σιν εύνοϊκώς είς διαμόρφωσιν κολών κάγαθών πολιτών 
καλής κάγαθής Κοινωνίας ; πώς θέλετε νά μή γίνων
ται φόνοι, νάμίι γίνωνται κλεφιγαρίαι νά μή γίνων
ται διαζύγια δσα καί γάμοι, νά μή γίνωνται ατιμώσεις 
καί έκβιασμοί άτυχων πλασμάτων, αφού ύπό τήν ζο
φερόν έπήρειαν τοιαύτης δηλητιιριώδους άτμοσφαίρας 
όποιαν συσκευάζει Λ οικογένεια δύνανται καί τά’ άνθη 
νά μαρανθώσι καί οί άψυχοι λίθοι νά δηλητηριασθώσι 
καί νά άποσυντεθώσι ; πώς θέλετε νά μή έχωμεν Π α- 
ραφροσύνην έν τή Κοινωνίακαί παρά- 
φρονας.'τά μέλη αύτής άρρενας καί θήλείς, δταν μία' 
κραταιά δύναμις, βασιλεύη καί αίωνίζη καί κατακυρι- 
εύη τάς διονοίας πάντων καί πασών ό πλούτος, τό 
χρήμα ; ή έμμονος αΰτη ίδέα ή έξοστρακίσασα άπό 
τών στηθών τής νεολαίας τά πρός τήν πατρίδα αισθή
ματα, ή άπεμπολήσασα τά χριστιανικά Ιδεώδη, ή είς 
αξίωμα καί άρχήν.τοΰ βίου άγαγοΰσα μόνον τήνψεν- 
δεπίδειξιν .καί τήν κουφότητα, ή σταθερά αΰτη ίδέα 
μή δέν είναι καθαρά παραφροσύνη, Ας ό Ιατρός καί 

αύτός παθών έκ τής Ιδίας νόσου Απολαμβάνει τά πάν
τα φυσιολογικώς έχοντα καί άπώλεσε τήν όροθετικήν 
γραμμήν τήν μεταξύ τής λογικής καί τής φρενοβλα- 
βλείας ;

(Έπεται τδ τέλος)

ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ

Εΐς κυνόφιλος ο κ. Γεώργιος HariBOis ίδρυσεν έσχάτως 
»ν ΙΙαρισίοις εταιρείαν σκοπούσαν τήν έγχατάστασιν κοιμη
τηρίου τών κυνών, όμοίου τοΰ ύπάρχοντος καί λειτουργούν· 
τος ήδη έν Άγγλίφ.

"Οπως λάβωσι γνώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται τοιούτου 
κοιμητηρίου πιριγράφομεν έν,όλίγοις τδ ύπαρχον έν Άγγλίγ.

Τδ άγγλικδν τοΟτο κοιμητήριο'* κεϊται έν τινι γωνί^ τοΟ 
Hyde Park. Έπιμβλώς δέ διατηρείται καί «’ναι πεφυτευ- 
μένον έξ άνθέων, ποικίλλων φυτών καί δενδρυλλίων.

Διερχόμενός τις τήν θύραν Βικτωρίας παρατηρεί αμέσως 
έπιτυμβίους έκ λευκότατου μαρμάρου λίθους, τετοποθετη- 
μένους έν τάξει καί έν εύθείφ γραμμή καί χρησιμεύοντας ώς 
στόλισμα τής παραδόξου ταύτης μικρόϋς νεκροπόλεως, τής 
μόνης ύπαρχουσης έν τφ κόσμφ είς τδ είδος της·

Τδ άφιερωμένον δι' έκαστον κυνικδν «μνήμα» διάστημα 
είναι διακεχωρισμένον διά σειράς κοχλάκων, φυτών, πλίν
θων ή κιγλκίδων. Ύπάρχουσι δέ έκεϊ διακόσιοι πεντήκοντα 
τάφοι καί μερικοί έξ αύτών περιέχουσι δυο ή τρία σώματα.

Τά μάλλον περίεργα καί συγκινητικά έπίθετα τής αγγλι
κής γλώσσης έχρησιμοποιήθησαν είς τήν σύνταξιν τών ύπαρ- 
χόντων έκεΐ επιταφίων. Τινες δέ έπιγραφαί έγένοντο γαλ
λιστί, και δύο τρεις λατινιστί καί έλληνιστί..

Έν τφ μικρφ τούτφ κοιμητηρίφ έχουσιν ένταφιασθή άρι- 
στοκρατικώτατοι κΟνες. Ή βασιλική οικογένεια, οι λόρδοι 
καί διάφοροι έξοχότητες ένεταφίασαν έκεΐ τούς πεφιλημένους 
αύτών κύνας.

Ό δούξ του Cambridge κατεσκεύαστν ένταΠθα τάφον 
μοναδικόν διά τδν άγαπητόν αυτοί) άτυχή «Μικρόν πρίγ
κιπα® ή δί μις Φλωρεντία Saint-John «βαλσάμωσε τόν μι
κρόν «Πομπήίόν» της, χαρίεντα κΰνα, οδτινος ή μνήμη έ'σχε 
τήν τιμήν ν’ άποθανατισθή διά στίχων του Βύρωνος.

Μολονότι δέ τδ μικρόν τοΰτο κοιμητήριον είναι άφιερω- 
μένον είς τήν κύνικήν φυλήν, έν τουτοις καί γαλαί τινες 
ήξιώθησαν τής εύμενείας ταύτης.

Τδ άναπαυτήριον τοΰτο ίδρύθη τφ 1881, καί κατά τά 
πρώτα διαρρεύσανται δέκα έτη μόλις έγένοντο τριάκοντα 
?ως τεσσαράκοντα τάφοι! Αλλά κατά τήν τελευταίαν 
πενταετίαν ό άριθμδς ηυξη« κατά πεντήκοντα τάφους κατ’ 
έτος, κα' κατά μέσον ορον, είς τρόπον ώστε εσχάτως ούδε- 
μία θέσις έμεινε κενή διά νέον τύμβον. Ήδη πρόκειται νά 
γίνν) εύρυτερον καί μέ σημαντικής διαστάσεις σχετικόν και 
πολυτελέστερου κοιμητήριον είς τά περίχωρα τοΟ Λονδίνου.

Παρ’ ήμϊν είναι καιρός διά τήν καινοτομίαν ταύτην ; Τί 
ωραίοι ταφίσποι έκ πεντελικοΟ μαρμάρου θά γίνωνται !

ι
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΔΙΚΗ

Έν τή συλλογή τών πιριέργων μικρών δικών βεβαίως 
πρέπει νά καταταχθή καί ή δίκη τοΟ Κ. Rosenthal, τοδ 
καθηγητοΟ του ζατρικίου, δστις ήγαγιν ένώπιον Τών δικά-' 
στηρίων τδν μαθητήν αύτοΰ κ. de Balaschoff·

Ό δεύτερος ουτος μανιώδης έραστής τού ζατρικίου, είχε 
παρ’ έαυτφ τδν κ. Rosenthal, τφ έδιδε 6,000 φρ. κατ’ 
έτος καί τδν προσελάμβανε μεθ' έαυτοΟ είς τά ταζείδια του, 
δτε τφ έδιδεν έπιπροσθέτως άποζημίωσιν έκ 1,000 φρ. κατά 
μήνα· ,

Ό κ. Rosenthal ύποχρεοΟτο νά μένγ) πάντοτε πλησίον 

του, όπως τδν συμβουλεύεται· πολλάκις δέ έν βαθεί^ νυκτί 
καί γλυκυτάτω 5πνφ τδν αφύπνιζε διά νά τφ ύποβάλη πρό
βλημά τι.

Ό κ. Balaschof έπαιζε ζατρίκιον καί μόνος σκεπτόμενος 
ένφ έκοιμ&το ! Τό δέ πάθος τής άπασχολίας ταύτης φαίνε
ται, δτι συνήθως έκδηλοϊ τόιαΰτα φαινόμενα. Αγγλική δέ 
τις έφημερίς σοβαρώς άναφέρει τοιαϋτα σημεία έν τφ βίω 
τοΟ κ. Blackhurne, τοΟ διάσημου ζατρικιοπαίκτου, δστις 
επόμενός τγί πολλ$ σκέψει καί μελέτη τοΟ παιγνίου' τούτου 
κατελαμβάνετο ύπό φαντασιοπληξιών. Αί οδοί, αί πλατεΐαι, 
αί έξοχαί τφ έφαίνοντο διγιρημένα είς κανονικά τετράγωνα 
διαμερίσματα. Καί αύτός δέ έφαντάζετο ένίοτε εαυτόν ώς 
τεμάχιον ζατρικίου καί μετ’άκριβείας περιέγραφε τάς κι
νήσεις.

Ημέραν τινά,. έν τινι όδφ τοΟ Λονδίνου τρέχει πρός τινα 
διαβάτην καί τφ άνακράζει διά θριαμβευτικής φωνής :

— Έφοδος εΐς τδν βασιλέα !
Άλλ’ αί παραφοραί αυται τοΟ κ. Banckburne γίνονται 

έν πλήρες συνειδήσει, διότι τάς διηγείται κατόπιν γελών 
αύτός πρώτον.

Ήδη ό κ. de Balaschoff παρουσιάζει σχεδόν τό αύτό 
φαινόμενου, άλλα μετά μείζονος μανίας. Έν τέλει δέ ήρισε 
πρός τόν καθηγητήν του καί άπεχωρίσθη τοΟ άδιάχωρήτου 
αύτοΟ συντρόφου καί συμβούλου, δσης δμως εννοεί ήδη ν’ 
αποζημιωθώ διά τάς μανιώδεις ιδιοτροπίας τοΟ μαθητοΟ του.

. 'Ώστε έκ τών δύο άντιπάλων ό ζατρικικός κόσμος άναμένει 
ήδη νά μάθγ τις θά γίνγ σκάκι καί τις μάτι.

ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

Συνιστάται διά τούς ταμίας, κλέπτας παντός εέδους καί 
λωποδυτας, οίτινες ήγειραν θρασυτάτην κεφαλήν άπό τίνος 
παρ’ ήμίν.

Ανεκαλυφθη έσχάτως κόνις, ήτις δίδει τέρμα είς τάς 
τοιαύτας καταχρήσεις καί κλοπάς. Έγένοντο δέ πειράματα 
εν Πεστγ) τής Ουγγαρίας καί έπέτυχον πληρέστατα. Μά
λιστα εΐς εργοστασιάρχης τής πόλεως ταύτης, ό Αίμήλιος" 
Schrabl παρατηρήσας, οτι τφ άφγροΟντο έκάστοτε άπδ τοΰ 
χρηματοκιβωτίου του χρήματα καί μή δυνάμενος ν’ άνακα- 
λύψη τόν κλέπτην, άπετάνθη εΐς τόν κ. J. Teleck, καθηγη
τήν τής έμπορικής Σχολής έν Frangsdat, δστις τφ έδωκε 
τοιαύτην κόνιν καί τδν συνεβούλευΟε νά ραίνη καθ’ έκάστην 
έσπίραν τδ χρηματοκιβώτιόν του διά ταύτης· Ή κόνις αύ- 
τη είχε τήν ιδιότητα νά βάφγ κυανώς τήν χεϊρα,ήΓ*ς θά ήρ 
χετο εις επαφήν μετ’ αύτής, νά τή* καθιστφ κυανωτέραν έάν 
Ιζεπλυνετο δι’ υδατος, ,προ’ς δε οΰδείς σάπων ήδύνατο ν* ά- 
φαιρεσγι τδ χρώμα.

Ό έργοστασιάρχης χωρίς νά ει'πτ) τίποτε περί τούτου είς 
τους υπαλλήλους του έθετο είς ένέργειαν τδ πείραμα καί 
την επαύριον προ-ϊεκάλεσι αύτούς νά τφ δείξωσι τάς χεΐρας 
αύτών. Πάντες ^προθυμοποιήθηκαν έπτδς ένός, δστις μάλ
λον έκρυπτεν αύτάς, Τδν ήνάγκασεν δέ τότε νά θίσ^ ταύ- 
τας εντός τοΟ δδατος καί άμέσως έλαβον ζωηρόν κυανοΟν 
χρώμα.

Ο κ. Schrabl τφ λέγει άμέσως ’.
— 2ύ είσαι ό πλέπτης 1
Ουτος ήναγκάσθη νά όμολογήσν) τήν πράζιν.

0 ΠΕΡΙΠΛΟΓΣ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΥ

Κατά τούς γινομένους ύπολογισμού; ύπό τοΰ Ρώσσου υ
πουργοί» τών Συγκοινωνιών, πρίγκηπος Σιλκώφ, θά δύνα- 
ταί τις, δταν πιρατωθγί ό Σιβηρικδς σιδηρόδρομος, νά έκτε- 
λέσγ) εΐς 33 μόνον ημέρας τδν γυρον τοΟ κόσμου. ’Ιδού δε 
τδ χαραχθέν δρομολόγιου ύπό τοΰ πρίγκηπος Σιλκώφ. J

Έκ Βρέμης είς ΙΙετρούπολιν διά τοΟ σιδηροδρόμου I η
μέραν καί ήμίσειαν.

Έκ Πετρουπόλεως είς Βλαδιβοστόκ διά τοΟ σιδηροδρόμου, 
διανύοντος 48 χιλ καθ’ ώραν, 10 ήμέρας.

Έκ Βλαδιβοστόκ είςΆγιον Φραγκίσκον διά τοΟ Ειρηνικοί)· 
ΏκεανοΟ 111)2 ήμέρας·
Έξ Άγ. Φραγκίσκου εΐς Ν. Ύόρκην 4 ήμέρας καί ήμί- 

σ.ειαν,
Έκ Νέας Ύόρκής εΐς Βρέμην, 7 ήμέρας.
Ήτοι έν συνόλφ 33 ήμέρας.
Μέχρι τοΟδε τδ ταχύτερου δρομολόγιου ήτον.’
Άπδ Ν. Ύόρκης είς Σοόθαμπτων 6 ήμέραι.
Άπδ -Σούθαμπτων είς Βρεντήσιον διά Παρισίων 3 ήμέρκι 

καί ήμίσεια.
Έκ.Βρεντησίου είς Ύοκοχάμαν διά τής διώρυγος τοΟ 

Σουέζ 42 ήμέραι· .
Έξ Ύοκοχόμας είς Άγιον Φραγκίσκον 10 ήμέραι.
Έξ Άγιου Φραγκίσκου είς Ν. Υόρκην 4 ήμέρρα» καί ήμί- 

σεια.
Ήτοι έν συνόλφ 66 ήμέραι άκριβώς.
’Αλλά ποΟ είναι αί 80 ήμέραι τοΟ ’Ιουλίου Βέρν;

ΠΑΤΗΡ ΑΠΕΓΝΩΣΜΈΝΟΣ
επί ΤΜι ΑΠΛλείΑι THZ ΚΟΡΗ2 ΤΟΤ

Tir ovparir μοι Ιίιιζαξ εις το yaitpdr της ομμα' 
τον ιιίον χαι σ' τθαύμασα, Set, μί χαΐνον στόμα... Είσαι Λοιιτίν άπαττύν ψβυίίΐς φωστήρας πάάτιωτ, φαντασμαγόρας τους θνητούς πΛανΖν ίι ’ ίραμάτων ;

iev ίπάρχιις, η στιγμας /χτις παραφροσύνης, καθ’ &.ς τα ττμαΛφίσταΐα τΰν σΰν πΛασμάτιοτ χτιίντις. Τίς t^jav iftalvovza τον νο$ν ο$το? Φτιθίας ΐζθτΛτ θρανσιι ίργον τον τοιαύτης τνττΜας ; "Αν πβρι σοϊ> θτν ^θβΑτς, ω ΠΑάστα, ν' άμφιβάΛΑω, 
ά-Ιάά to μτγαΑβΐόν σον τνγναμονίΐν νί ^άΛΛα, 
τά τισαχονσης ώρ>ί«Λ«ί to? αΐχονς τας ϊτ^στις, χ' τις τά; αχχάΛας τοΐ! πιτρος τό τ/xt-ov τον ν' άφ ίσης, ϋττ ηαρά τήτ χΛίνην τον> την &ραν την ύστάτην, την βπιστημην τϋν θνητΆν ίπτχαΑτιτο μάτην, 
χαΐ στρόψας προς τίν ονρανον απτχνωσμτνον ϋμμα στ αντζηττι αρωγόν τις τί χτνόν σον δΆμα. Άφοΰ μοι την τδύρηστς, πρδς τΐ να την άρπάσης ; 
Τδ στίμμα μόνον παρ’ ιμοι δτν τφτρβν ανάσσης, αΑΑ’, ίπτρτόρα στόμματος, απηΑανον δποίας ΛχγτΧος ΐτνιζόμτνος όπϊ τ*}ς Λατρτίας. 
Μήπως τις reS απτίρον σον παντδς την αρμονίαν τόσον γΛνχτΐα ^παρζις παρηγτ χασμωδίαν;Τί πρός στ τις την ζοφτραν χοιΑάδα τοΰ χΑαυθμΖνος 
?r /τι Sv ηχονττο χοΑάδηΛ’ αηδόνος;
ή μία ίΐι δόησις όζ τυωδΰν χτιΑτων, 
ώς μνρον άνθους της αΰγϊ}ς, Λατρτίας αποπντον', τΤς άτι χτχμηχδ>ς πατήρ απί της γήο άπαίρων ίπδ τδ φόγγος τ&ν 6γρΆν της θυγατρύς άστόρων; Φονοντις ττχνα, χ' τις χοντίς χαρίζτις χαιρτχάχως ^μτ'ρας τόσον άπτχθτίς, τοιοΰτον ράκος ;
Δδν όφριχίας, ^ισττ, τοιοντους νόμους γράφων χ’ όγχαταΛτίπων τούς γοντϊς παρά τοιοΰτον τάφον ; θβός τις Sv μας /πΛατττ, θά τιχτ χαι χαρδίαν, θά τιχτ πρδς τά τόχνα του πατρδς φιλοστοργίαν· άλλ’ τ’μτθα απόκληροι tijc πόρνης Τύχης νόθοι, f χαί, ώς Ταντάλου χόλασις, μάς φλίγουσιν οί ποθύι. Τοΰ φόβου τισαι γόννημα χαί τίίς ανάγχης πλάσμα, χ' τίχων τοΰ τφτνρττου σου τδ αυλόν σου φάσμα. 
Άλλ' όχω χρτίαν αυτονργοΰ δολοφονίας θτίας, ανάγκην τχδιχηστως διά τής βλασφημίας.Ή βλασφημία τιντ πΰρ όχρηζτως αίτναίας, χρανγη όπανασταστως κατά θτΰν δικαίας, δι’ ό άδιχοόμτνος, ώς ήρως αποστάτης, 
ραπίζτι την θτότητα, τά Ιργα τά σοφά της. Πΰς άλλως, πώς τδν φδνον της θνητός τά τχδικησω; 
"Βθτλον, Πλάστα θυγατρδς πατήρ xal σύ νά ησο, χαι απνουν οις τάς θτίας σου νά την Ιδης άγκάλας, 
ώς τιδον την Δανάην μου τχπνόουσαν δ ταλας.
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ΙΔΕΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣΤΟΣ

’Εν άρχή ήν ό λόγος, τό πνεύμα, ό νούς. 'Άπαντα.δέ 
όμού είσι συνώνυμα κάί καλούνται θεό-, δστις είναι δύνα- 
μίς τών δυνάμεων.

Ό Θεός έποίησε την δλην άπό λεπτότατα αιθέρια άτομα» 
άτινα πληρούσι τό χάος καί άτινα έχουσι δύναμιν συνεκτι
κήν., άποτελούντα οΰτω τά διάφορα τού σύμπαντος σώματα·

■ έ.
, .. Ή διάφορος δύναμις τής συνοχής άποτελεί τρεϊς ιδιότη
τας, τήν στερέάν, τήν ύγράν καί άερώδη· οπού δέ μείζων

• είναι ή δύναμις, τόσον πυκνότερόν έστι τό σώμα.

' ■ ±
Τά σώματα διήοεσεν ό θεός είς δύο τάξεις : Είς όργα- 

, νικά jft ζωϊκά καί είς άνόργανα ft νεκρά. Είς τά πρώτα 
έδωχε τήν ζωήν, ήτοι τήν δύναμιν τής σκέψεως, τής κινή- 
σεως, αύτοβουλίας καί επιβολής έν τφ κόσμφ.

ά
'Ομοίως τά όργανικά διήρεσεν είς δύο τάξεις, είς.,άρ- 

ρενα καί θηΑεα, πρός διατήρησιν 'τής διαδοχής τής ζωής 
άφ’ εαυτών, καί είς μέν τά άρρενα έθετο διαβοχίκώς ίδια 
όργανα άρρενα, είς τά δέ δργανα θήλεα.

ί
Τά δργανα τού μέν θήλεως είσίν αί ώοθήκαι, τού δέ άρ. 

ρενος οί δίδυμοι· άμφότερα τά δργανα ταύτα.έμπεριέχουσίν 
ιδίαν παραγωγικήν αίθερίαν ύλην, έκπηγάζουσαν έξ όλων 
τών μερών τού σώματος.

ά
,Πρδς παραγωγήν όμοιου όργανικού σώματος και διαιώνι- 

σιν τής πλάσεως έρχονται άτομα αιθέρια τού άρρενος είς 
έπαφήν μετά τών αιθέριων άτομων τού θήλεως καί παρά- 
γεται έν τφ ώφ άντίτυπον καθ’ §λα, κατά μέλη, κατά< 
χρώμα, καθ’δλας τάς διαστάσεις, κατά σάρκα καί κατά 
τά ήθικά πάθη, κλπ.

£
Ή αίωνιότης τής ύπάρξεως εύρίσκεται είς τό ώδν τού 

θήλεως, τό όποϊον συν αίθερίφ τού άρρένος παράγει τό 
άντίτυπον, τό έμβρυο».

έ
Οπως παραγεται ο άνθρωπος καί τά ζώα, οδτω γίνεται 

καί έπί τών φυτών, διότι καΙ.ταΟτα είσί ζώα άκίνητα 
καί έχουσιν δμοια παραγωγικά δργανα.

S
, Ο καρπός τού φυτού είναι τό ζωογονηθέν ώόν διά τών 

αιθέριων άτομων τοΟ ζώου. Ουτος καλυπτόμενος ύπό την 
γήν ζωογονείται, έτι μάλλον άναπτύσσεται καί έξέρχεται 
φυτρωνων καί αναπτύσσεται έπι τής έπιφανείας τής γής, 
άκμάζει, παρακμάζει και θνήσκει, εγκαταλείπων σπόρον, 

. οστις εμπεριέχει τό αντίτυπου τού φυτού.

φ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΧ “ΦΥ2ΕΩΖ,,
Μ, Κ. Achmoun. ’Επιστολή έλήφθη. "Εχει χαλώς. Σδς άναμίνομεν.— 

Π. X. Βατούμ. "Εχιι καλώς. Ευχαριστούμε». Αναμένομε» 5μίασμά 
σας —Α· Ο. II ά τ ρ ας. 'Επιστολή χαί άπιΛε/ξεις έλήφθησαν. Εύχαριστοΰ- 
μεν. Προσπορίσατε διαθέσητε Ημερολόγια.—-Γ. Ρ. Κέρκυραν. 'Ε
πιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριβτοϊμεν πολύ. Ταχυδρομικώς 
έχετε χα'ι έπιστολήν μας. — Δ, Σ. Μ ε λ I τ η ν. Επιστολή χαι συνδρομή 
σας έλήφθη. Ευχαριστούμε». Άπόδειξις μετ’αριθμοί λαχείου σας Ιστάλη- 

σαν ταχυδρομικώς ώς καί φύλλα «Ήχους». — !. Ν. Μ. Σ 8 ρ ον. Έπι 
στολή έλήφθη χαί συιδρομητήν ςνδγρίψαμεν. Εΰχαριστοΰμίν. Ήμερολόγιον 
βας απισιείλαμιν χα'ι εχιι Καλώ; περί συνδρομής σας. Ήσυχιϊι».— Δ. Λ. 
Γ-αλάζιΟν. Συνδρομή σας έ'.ηφβη.. Εύχαφ ιστοϋμςν. "Εχει χαλώ; ώ; 
γράφιτε. Ήμιρολόγιον «ϊ; άπιστείλαμτν.— Κ. Λ. Βραίλ.α. ’Επιστολή 
ίλήφθη χαι σάς άπφτ.ήσαμεν χαίά τήν επιθυμίαν σας άμίσως. Άλλα δίν 
βλέπομεν χαί τήν αυτήν προθυμίαν ίχ μέρους σα,. — Ν. Ν. Βόλον.-Έπι- 
σιολή σας έλήφθη. Έρμήν Πραξιτέλους θέλετε λάβει ασφαλώς iv καλή ευ
καιρία —Ξ. χα'ι 2α. Π ό ρ τ · Σ α ί 8. Συνδρομή σας έλήφθη, Ευχαριστού
με».—Α. Ά. Τ α ϊγ ·£ ν ι ο ν. ’Επιστολή μετά χρημάτων έΐήφθησαν. Εν- 
χαριστοδμεν. Γράφομεν.—Ν, I. Σ ϋ ρ ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. Λυπούμεθακ 
δτι δέν κατορθώσατε τίποτε» Προσεχώς γράφομεν ύμίν σ/ετοίώς.— A. Α. 
Αργοστολιού. Άναμένομεν τήν ίχχαθαρισιν τών Αποδείξεων χαί 
Ημερολογίων.—Ν. Ο. Πάτρας. Συνδρομή σ«ς έλήφθη. Άπόδειξις 
χαι Ημερολόγιου σας άπεστάλησαν.—Κ. Β. Ρ ώ μ η ν. Παραγγελία σάς 
άπεστάλη.

- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΣ «ΦΤΣΕΛΣ» ΤΟΥ 1899 ΕΤΟΥΣ

Έξεδόθή λαμπρόν, ώράϊον, τερπνόν,'οικογενειακόν, φιλο
λογικόν, εικονογραφημένου, έν τχύτφ δέ χρήσιμον καί δι 
δκκτικόν, χάριεν καί μελίρρυτον τό έφετεινδν Ήμερολόγιόν 
μας, δπερ πωλείται έν άπκσι τοΐς βιβλιοπωλείοις τών ’Αθη
νών καί έν τοΐς γραφείοις μας, άνιί φρ. 2 άπλούν και φρ. 3 
χρυσόδετον.

” ' ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΛΣ,,
T0ftoi προηγου/ι&ωΓ er&r τής «Φύσεως·» &^2ot xal 

χρνσόδίτΜ πω-ΙοΟχται ir τοΐς γραφιΐόις ι?/εώ> ιίς τάς άχο- 
Λούθονς iiftdc· -- . '

"ΌΛη ή ceif>& r&r;8 τόμων, .
drrl φράγκων .............................. 90

Χρυαοόιτων άντί φράγχων . . ·............. 120
’Έχαστοί 0i ι όμυς χίχωρισρόνος τοΰ 1, 2, 8, (ι, 5, 6,

7 xal 8ου ίτους :
''ΆπΛοϋς drrl φράγκων ..... ..... 12
Χρυσόόίτοζ άντί φράγκων..................... 15

'^ποστέΧ-Ιονζαι δέ ϊΜύ^τροι ταχυόρομιχων τεΛων 
παντί χαταβάΛΛοντι τό τίμημα.

2.50
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4.—
8.—
3 50
1.10
1.10

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ε. .'ΖΥΓ'ΟνΡΛ

1. Ό πρακτικός βίος τού έμ. . .................
2. ‘Οδηγός τού έμποροΰπαλλήλου.......
3· Έμπορευματολογίας-φυτικά προϊόντα.
4. ’Εμπορική έπιστολογραφία έκδοσις β’..
5. Γενική Λογιστική πλήρης. . .......
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. ...
7. Διδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεία.
8. Έγχειρίδιον Οικονομίας, έγκριθέν....
Τά βιβλία ταύτα είνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα πρδς 

διδασκαλίαν, άλλά καί πρδς ίδιαν μελέτην. Παρά τώ αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίάς καί Λο
γιστικής έπι μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσις Ε.. Ζύγουρα, 
διασταύρωσις οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς Αθήνας.

ί

BALTIMORE OYSTER BOUSEiRESTAURABT 
PHONE MINT 1691 

A· J. KOSTA Props.
91 Sixth Street SAX FRANCISCO

Είναι τό μόνον καλείτερον ξενοδοχείου καί εστιατόριο» 
έλληνικόν έν ‘Αγίφ Φραγκίσκφ .τής’Αμερικής. ’Ανοικτόν 
καθ’ δλην την νύκτα.

Παρακαλούνται οί έν Ρωμανία συνδρομηταί μας, ήδη δτε 
ήρξατο ή έφαρμογή τών. ταχυδρομικών έπιταγών μεταξύ 
Ελλάδος και Ρωμανίας ν’ αποστέλλωσιν ήμϊν τάς συνδρο- 
μάς των διά ταχ. ίπιταγής.


