
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ
^Ζς είς καί μόνος μαθητής κατε- 

νόησε τδ γνήσιον πνεύμα τής σω
κρατικής φιλοσοφίας και πολυμερώς άνέ- 
πτυξεν αύτό. <5 Πλάτων, οΰτω και τού
τον τήν φιλοσοφίαν εΐς τών μαθητών 
τον κατενόησεν, ό βαθύς ’Αριστοτέλης.

Πρός τοΰ Πλάτωνος τήν θεμελιώδη 
αρχήν, οττ-αΐ ίδέαι άποτελοΰσι τήν αληθή 
τών πραγμάτων ούσίαν, σννεφώνησε καί 
ό ’Αριστοτέλης, ό ύπατος τών αίώνων 
έρεννητής καί πολυΐστωρ, δστις πάντα 
τον έπιστητοΰ τά βασίλεια διά πεφωτι
σμένης' καί ακαμάτου σπουδής κατεκτή- 
σατο καί θαυμασίως διέταξεν, άλλά πρός 
τήν αυθυπόστατον ύπαρξιν τών ίδεών 
έξω τών φαινομένων, ώς έδίδαξεν ό ού- 
ρανοδρόμος διδάσκαλος, άπισχυρίσατρ ό 
τάς βάσεις τοΰ εμπειρισμού καταόαλών 
πρακτικός μαθητής.

Ά^ορμώμενος έκ τής αρχής, δτι τό 
άνθρύίπινον πνεύμα κτάται τάς Ιδέας, 
τούτέστι τούς καθολικούς καί αιωνίους 
τών φαινομένων τύπους, τά είδη, έκ τής 
παρατηρήσεως τών καθ’έκαστα, ένόησε 
ταύτας τάς ιδέας δυνάμεις μέν ζώσας καί 
ένεργούς, ένδελεχώςτήν ύλην είς τόδε 
τι διαμορφούσας. άλλά πάντοτε πρός 
αύτήν συνεχομένας καί συμπεφυκνίας. 
Άλλ’ άπό τών παρατετηρημένων διακρί- 
νας τήν θαυμασίαν τής φύσεως σκοπιμό
τητα, προεόιβάσθη έπαγωγικώς είς τόν 
διέποντα ταύτην νοΰν, τήν νόησιν τής 
νοήσεως, είδος καθαρόν, κατ’ άνάγκην, 
μόνον αύλον, δπερ τό σόμπαν κινεί ακί
νητον, ώς συγκινεΐ τήν φυχήν τό κάλ
λος, «κινεί ού κινούμενον κινεί 

ώς έρ ώ μ ε ν ο ν»-Είναι ό θεός,ή πλήρης 
ένωσις νοοΰντος καί νοονμένον ή νόησις 
τής νοήσεως, πρώταρχος κινήσασα τήν 
ύλην καί ταύτην μυριόμορφον έν άνιούση 
σκοπιμότητι διατάξασα μέχρι τού ύφί- 
στου σκοπού τής άνθρωπίνης προκοπής 
καί εύδαιμονίας, ήτις στηρίζεται πρό 
πάντων είς τήν έπίδοσιν τού κοινού συμά 
φέροντος καί καλού, δημοσία άφ’ ών ένί 
έκάστω ίδία άπονέμεται εύδαιμονία κατά 
λόγον'τής οίκείας φύσεως καί άρετής.

Παρατηρήσας ό ’Αριστοτέλης δτι πάσα 
κίνησις έν τή ζωή τών δντων έχει σκοπόν 
καί ούτος είναι ό νόμος τής προόδου, 
άνελογίσθη, δτι ή έπί τά μείζω έπίδοσις 
πάντων τών σκοπών τής φύσεως βλέπει 
είς ένα ύπέρτατον σκοπόν, τήν τελειό
τητα τού έξοχωτάτου οντος τής φύσεως 
αύτής, τού ανθρώπου, διά μορφώσεως 
άποκειμένης έν τή σνμμέτρω καί αρμο
νική αναπτύξει τών δυνάμεων αύτο-ύ τού 
άνθρώπου, ώς οντος σωματικού, διά τής 
περίτό σώμα έπιμελείας, ώς ήθικού, διά 
τής άγάπης, τής δικαιοσύνης, τοΰ άγα- 
θού. τοΰ μόνου τή άνθρωπίνη φύσει άρ- 
μόζοντος καί ακολούθου' ώς λογικού, διά 
τοΰ πόθου πρός τήν μάθησιν κάι τήν 
άλήθειαν φεύγοντος τήν αμάθειαν,ώς πη
γήν τής πλάνης καί τού κακού- ’Ιδού ό 
σκοπός τών σκοπών.

Άπό τοιαύτης φροντίδος προάγων ό 
άνθρωπος τάς τε διανοητικός, ήθικάς καί 
φυσικάς αύτου δυνάμεις, έναρμονίως είς 
ακμήν και τελειότητα, εύδαιμονεΐ καθ ’ δ 
μέτρον άσκεϊ τήν άρετήν ταύτην, διότι 
πάσα ή άρμονική αύτη άνάπτυξις βαθμη
δόν καί κατ’ ολίγον διά τής συνήθειας 
αποκαθιστώ τήν έπιθυμίαν, ήν έκτος τον 
νοΰ κέκτηται ό άνθρωπος, θέλησιν είς 
χρηστόν βίον, είς άρετήν, έλλογον δηλο-
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νότι ζωήν και ένέργειαν σκοπούσαν την 
ευδαιμονίαν.

Άλλ' Α άρετή καί ή εύπραγία τον 
•άνθρωπον ένισχύονταχ και εΰδοκχμοΰσχ 
μόνον έν ταϊς χρησταχς πολιτείαις, δι
δάσκει Αμας ό ’Αριστοτέλης, διότι ή άν· 
θρωπίνη ψΰσις δηλονται μόνον εύάγωγος 
πρός άρετήν, ώς έλευθέρα έν τη αίρέσει 
τον αγαθόν Λ τον κακόν, ή δέ χρηστή 
πολιτεία διευθύνει ένός έκάστον πολίτου 
τήν έλενθέραν θέλησιν είς έξιν πρός 
ήθικήν αάτενέργειαν καί αίρεσιν τον αγα
θόν. Ώς ό Πλάτων, οντω καί ό Αριστο
τέλης θεωρεί τήν πολιτείαν παιδαγωγόν 
τον πολίτον είς αγαθήν βονλησιν καί 
•άρετήν, διότι Λ πολιτεία άπαρτίζονσα 
τελείαν άνθρώπων κοινωνίαν προδικάζει 
διά τον νόμον τήν λογικήν καί εύκοσμον 
τούτων διαβίωσιν, διά τον νόμον δσ- 
τις ένέχει διφυή προορισμόν, τούτο μέν 
τήν έκρίζωσιν τον κακόν έκ τής θε- 
λήσεως διά τής τιμωρίας, τοντο δέ τήν 
ένίσχνσιν τον αγαθόν διά τής αμοιβής 
καί τής δικαιοσύνης. ’Ιδού ό προορισμός 
τής πολιτείας καί τών νόμων αύτής I

Τό περιεχόμενον τον νόμον είναι τό 
δίκαιον. Τό πρώτον ό ’Αριστοτέλης έν 
τή ιστορία τής φιλοσοφίας έξηγήσατο 
δι’ άκριοείας τήν έννοιαν τον δίκαιον. 
Τό δίκαιον σνμφνές τή ανθρώπινη φύ
σει, έχει άμεσον σχέσιν πρός.τόν ύφι- 
στον νόμον τόν διέποντα άρμονικώς τά 
σύμπαντα, ώσεί άπήχησις τής μελωδίας 
τών ούρανών. Τό δίκαιον σνγκρατεϊ δρθιο> 
πάσαν άνθρώπων κοινωνίαν, ότέμέν, ώς 
διανεμητικόν διανέμον τό προσήκοντα ένί 
έκάστω, ότέδέ,ώς διορθωτικόν, διορθονν 
καί έπανάγον πάλιν είς τό ίσον καί άκέ- 
ραιον τά πλημμελήματα καί συμφοράς- 
Τό δίκαιον έν αύστηρα έννοια είναι αύτό 
τό πολιτικόν, τούτέστι τό πρός πολίτας 
ίσους ίσχνον φυσικόν καί νομικόν, οΰ 
διόρθωσις είναι Λ έπιείκεια, ήτις κατ’ 
ούσίαν μέν είναι δικαιοσύνη, άλλ ούχί 
καί κατά τύπον, νόμιμος, άλλ’ έπανόρ- 
Θωμα νομίμου δικαίου καί μάλιστα έπα- 
νόρθωμα νόμου «Α έλλείπει διά τό 
καθόλου».

Ώς ό ’Αριστοτέλης άπό τής λογικής 
φύσεως τού ανθρώπου καί τών αιωνίων 
νόμων τοΰ σύμπαντος παράγει τό δίκαιον, 
ούτω καί τήν πολιτείαν, τήν κιβωτόν ταύ
την τοΰ δικαίου, ούχί άπ’ αύθαιρέτου 
θελήσεω·ς. συναλλαγής, Λ χρείας, άλλ’ 
άπ’ αύτής τής φύσεως τού ανθρώπου ; 
«φύσειπολιτικόν ζώονόάνθρω- 
πος». Οί άνθρωποι φύσει κεκτημενοι 

όρμήν πρός τήν πολιτικήν κοινωνίαν, 
συνίστώσιν αύτήν ώς νψχστον σταθμόν 
άνθρωπίνης εύημερίας διά τήν κτήσιν 
τών άγαθών της ζωής, τό κοινόν συμφέ
ρον καί τό καλόν. Άπό τής οικίας, ήν 
κατά φύσιν θεμελιούΟ’-ν άνήρ καί γυνή, 
προέρχεται Α κώμη, καί άπό ταύτης βαθ
μηδόν ή πολιτεία, ώς τέλειον καί έναρ- 
μόνιον ολον, δπερ απεργάζεται κατά- 
στασιν τοιαύτην, ήν τό· κατά μέρος στε
ρείται, τήν αύτάρκειαν, επαρκή τού- 
τέστι δύναμιν πρός ζωήν αύτόνομον, αύ- 
τόδικον καί αύτόβουλον, αγαθήν δέ καί 
τελείαν ζωήν, διότι ή ένωσις τών όμο- 
φύλων έν πολιτεία εύνομουμένη χαρί
ζεται τούτοις πνευματικόν καί ύλικόν 
μεγαλεΐον., Είς έκαστος κοινωνός καί πο
λίτης έν αύτή έχει λόγον ύπάρξεως καί 
Ισχύος, ουτος δέ είναι ό λόγος δι’ δν ό 
’Αριστοτέλης τήν κατά χρόνον Αστέραν 
πολιτείαν, θεωρεί φύσει προτέραν τής 
οίκίας καί έκάστου ήμών, διότι κατ’ έν
νοιαν βαθυτάτην τό μέρος ώς μέσον έχει 
προύπόθεσιν τό δλον ώς σκοπόν, άφ ’ ού 
προέρχεται τι τέλειον. Έκ τούτου ή πο
λιτεία έν η προκύπτει ένός έκάστου τό 
ήθικόν, ώς δύναμις μία καί αδιαίρετος, 
έξεδηλώθη βαθμηδόν ώς θειον δώρον, 
άπ’ αιώνων προωρισμένον καί διά τήν 
πλήρωσιν τών χρειωδών τής ζωής, πρό 
πάντων,δέ διά τήν άρετήν καί εύπραγίαν.

Ό ’Αριστοτέλης έν τοίς Πολιτικοίς 
ανθις άνώρθωσεν δσας ό Πλάτων ίδιώσεις 
έν τή Πολιτεία κατέβαλεν, ώς κακά δια· 
σπώντα τήν αρμονικήν ζωήν τών άνθρώ
πων έν τη κοινωνία αύτών. 'Ο Πλάτων 
συνήγορος τής Κοινότατος καί όμονοίας 
τώνπολιτε.ιών άποστρέφεται τό τε·έμόν 
καί ούκ έμόν, μακαρίζων τήν πόλιν 
έν η τοιάδε βήματα ούδαμώς φθέγγονται. 
Εύδαίμων ή πόλις, όταν εγγύτατα ένός 
ανθρώπου έχη, δτε, ένός πάσχοντος τών 
πολιτών ότιοϋν ή άγαθόν Λ κακόν, απασα 
ή συνήδεται ή συλλυπεϊται· Πρός ταύτα 
ό Αριστοτέλης έναντιοϋται, πεπδιθώς, 
δτι ή πόλις ούδέν άλλο είναι ή πλήθος 
άνθρώπων φύσεως διαφερούσης. Έκ τού
των τό ίδιον καί τό αγαπητόν «ά μάλιστα 
ποιεί κήδεσθαι τούς ανθρώπους καί φι- 
λεϊν» θεωρεί ώς καλά καί συμφέροντα 
καθεστώτα καί ασφαλώς ταύτα έν τή πο
λιτεία διαφυλάσσει, έν φ προθυμότατος 
ποιείται μνείαν τής παροιμίας «κοινά τά 
φίλων» ώς πρός τήν έλευθέριον τού 
πλούτου χρήσιν πρός τους ένδεεΐς καί 
χρείαν έχοντας.

Έν τουτοις τήν ένότητα τής πολιτείας, 

ήν ό Πλάτων έν τή άρσει τών ίδιώσεων, 
ό ’Αριστοτέλης ένορά έν τή όμοιομόρφω 
καί κοινή τών παίοων αγωγή καί παι
δεύσει, σκοπούσα κυρίως τό καλόν, ώς 
πρέπει είς τούς έλευθέρους, καί έν τη 
προαγούση τήν άρετήν τών πολιτών νο
μοθεσία ύπό κυβέρνησιν πεφωτισμένην 
καί χρηστοτάτην άρχόντων διορατικών, 
φιλοπατρίδων καί σεμνών τοΰ θείου νό
μου θεραπευτών. Άπό τοιαύτης πολιτι
κής ένότητος καί αρετής προάγονται οί 
χρηστοί χαρακτήρες καί τά πνεύματα, 
καί ασφαλής προέρχεται τής πολιτείας 
ή τε πνευματική καί ύλική δύναμις· Α
κριβώς δέ τάς πολιτείας έκείνας, ών προΐ- 
στανται οί άριστοι πρός τό κοινόν συμ
φέρον άρχοντες, ώνόμασεν ό Αριστοτέ
λης όρθάς, τάς δέ κυβερνωμένας ύπ’ 
άνθρώπων έξαπατώντων καί ίδιωτελών 
ημαρτημένος καί δυσπραγούσας. Έπί τέ- 
λει παρετήρησεν ό Αριστοτέλης, δτι έκα
στον άνθρώπων γένος άρχόμενον ύπ’ άν- 
δρών άρίστοιν μετά πολιτεύματος αρμο
δίου πρός τό οίκεϊον πνεύμα καί τάς πα
ραδόσεις. τήν ιστορίαν καί τήν γεωγρα
φίαν, προκύπτει έν τη ιστορία, πρός δέ 
τό γένος τών Ελλήνων, τδ φύσει έλεύ- 
θερον καί πρός άρετήν εύάγωγον, δυνά- 
μενον πάντων άρχειν, άν βέλτιστα πολε- 
τεύηται, άρμόζει πολιτεία άριστων,έθνική 
καί αύτόβουλος, προάγουσα έν τοίς πρόί- 
τοις τήν έμφυτον τοίς Έλλησι πολιτικήν 
έλευθερίαν καίτάξιν, καί παιδαγωγούσα 
είς πάσαν άρετήν καί έπιστήμην τό πε
ριούσιον αύτό γένος, δ πρό παντός προώ- 
ρισται πρός άρετήν εύάγωγον, έκπολιτι- 
στικόν, μέγα καί εύδόκιμον ύφηλοτάτου 
προορισμού έν τή άνθρωπίνμ ιστορία, άν 
σωφρόνως πολιτεύηται-

Ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης διά τής 
έξοχωτάτης αύτών νοήσεως έξεπροσώπη- 
σαν έν τή ιστορία τής φιλοσοφίας, τά φρο
νήματα, νοήματα καί ιδεώδη τής έλληνι- 
κής φυλής είς τήν έντέλειαν, δτε φώτα 
μεγάλων λαμπάδωνκατηύγαζον τόν δρό
μον αύτής. Αί φωτεινότατοι έκειναι κεφα- 
λαί συγκεντρώσασαι έν έανταϊς,ώς ένδυ
σήν έστίαις, πάντα τά πυρά τού ελληνι
κού πνεύματος, κατέστησαν αστέρες τη
λαυγείς καί ανέσπεροι φωτίζοντες πάντο
τε τήν όδόν τής άνθρωπίνης άρετής καί 
προόδου, ήμερώσεως καί εύπραγίας- Ό 
Πλάτων καί ό Αριστοτέλης δηλοΰσι της 
φιλοσόφου Ελλάδος δύο μεγαλεία άνυ- 
πέρβλητα, έναντι άλλήλων ώσεί δύο πό
λοι ύπάρχοντα, άφ’ ών ούδέποτε άπέ- 

κλινε, καί περί ούς πάντοτε κινείται τό 
πνεύμα τής έπιστήμης καί τής προόδου.

Αντ. κοντόουβέλης 
υφηγητής της ιστορίας της Φιλοσοφίας

0Ε2ΡΙΔ THZ ΑΥΤ0ΕΤ0ΗΙΑ2
(συνίχιια' ϊδς προηγούμενο» ψύλλον)

Βεβαίως ή κοινή άντίληψις ένίσταται είζ τήν 
θεωρίαν ταύτην, άλλ’ ή κοινή άντίληψις δέν είνε 
πάντοτε ασφαλής γνώμων των πραγμάτων. Ό μή 
δυσπιστών εις τήν έξ ΰπογυίου άντίληψιν ένί
σταται· λέγων Καί πώς ; δέν είναι βέβαιον, δτι 
ό δείνα ηύτοκτόνησεν εκ φιλοτιμίας, ό δείνα έκ 
μεμψιμοιρίας κατά τής κακίας τοΰ κόσμου, έκαΐνοι 
οί άλλοι οί πολλοί έκ πενίας καί έξ άτυχούς έρω
τος ; Ναί, άλλ’ ουτοι δεν θά προέβαινον είς τήν 
πράξιν, έάν δέν ένομιζον, δτι το έξελθεΐν βίου 
καταστάντος τοσούτον αλγεινού είναι βέλτιον τοΰ 
παραμένειν έν αύτφ. Τοΰτο δέ τί σημαίνει ; δτι 
επικρατούσα ιδέα περί αγαθού έν τή συνειδήσει 
αύτών ήτο ή ίκανοποίησις τοΰ εαυτών πάθους, 
ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ οποίου διετέλουν κατά τήν 
άπόφασιν καί τήν πράξιν τής αυτοκτονίας. Ταύ
της τής ίκανοποιήσεως μή τυχόντος καί μή βλέ- 
ποντες άλλο τι βέλτιον αύτής, άπεφάσισαν τήν 
άρσιν τής ζωής. Βεβαίως, αν είχον ΰψηλοτέραν 
ιδέαν περί αγαθού, έάν έβλεπον, δτι ΰπάρχουσι 
καί άλλα αγαθά έν τφ κόσμφ, ΰπάρχουσι τά ού- 
ράνια αγαθά πρό πάντων, απέναντι τών όποιων 
τά επίγεια είναι μηδέν, έάν εβλεπον ταύτα καί 
είχον τήν ιδέαν, δτι ή πραξίς τών αναιρεί πάντα 
ταύτα τά αγαθά, ουδέποτε θά τήν άπεφάσιζον. 
Άλλ’ είς τάς ανωτέρω κατηγορίας τών αύτο- 
κτονούντων δέν ΰπάρχουσι καί χριστιανοί, παρ’ 
οίς ή ιδέα τού αγαθού άναφέρεται είς τά ουρά
νια καί αιώνια καί οχι είς τά επίγεια καί πρόσ
καιρα ; Ναί· καί δχι μόνον οί χριστιανοί, άλλά 
■καί πάντες οί μονοθεϊσταί έχουσι τοιαύτην τινά 
ιδέαν περί άγαθοϋ, άλλ ’ οί αύτοκτονόΰντες με
ταξύ αύτών ένεκα βίου αμαρτωλού, ένεκα στρε
βλών διδασκαλιών, ίσως δέ καί ένεκα έλαττωμα- 
τικής ιδιοφυίας, έχουσιν έπεσκοτισμένην τήν έκ 
τών θρησκειών των ιδέαν περί αγαθού καί επι
κρατούσαν τήν τών επιγείων άγαθών ιδέαν. Είς 
δύο δέ περιστάσεις δύναται νά δεχθή ό άνθρω
πος .τήν άπόφασιν τής αύτοκτονίας ή δταν δέν 
μένη αύτφ πλέον ελπίς περί άγαθοϋ, διότι 
τότε είναι άλογος ή παράτασις ζωής άλγους σω
ματικού ή ψυχικού, ή δταν νομίζη, δτι ή πα- 
ράτασις τής ζωής είς. τίποτε άλλο δέν χρησι
μεύει, είμή είς τό νά στέρηση τόν παρατείτοντα



24 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 25

τό τυχεΐν άγαθών άνωτέρων τής ζωής πραγμα
τικών ή νομιζομένων τοιούτων. ’Εντεύθεν κα
ταφαίνεται, ότι όφείλομεν νά δεχθώμεν δύο είδη 
αύτοκτονίας, καλήν καί κακήν. Άλλά δύναται 
νά ύπάρξη και καλή αυτοκτονία ;

Δύναται, έάν είναι λογική· διότι πάν τό λο
γικόν είναι καί καλόν, πάν δέ τδ άλογον είναι 
κακόν. Καί πώς είναι δυνατόν νά είναι λογικόν 
ή αυτοκτονία, άφοΰ είναί τι παρά φύσιν ; Είναι 
τι παρά φύσιν, άλλ’ δχι πάντοτε· ύπάρχουσι 
περιπτώσεις, καθ' άς και ή αυτοκτονία είναι 
φυσικόν τι. Τοΰτο προέρχεται έκ τοϋ ότι ή φύ
σις τοϋ άνθρώπόυ δέν είναι μόνον αισθητική, ώς 
τών λοιπών ζφων, είναι πολλφ μάλλον ηθική. 
Τό δε ηθική σημαίνει, ότι τδ φυσικόν είς τόν άν
θρωπον είναι νά άκολουθή τδ λογικόν του καί 
δχι τήν αισθησίν του, όσάκις τά δύο ταΰτα έρ
χονται είς άντίθεσιν. Κατά τούς νόμους δέ τοϋ 
λογικού, ηθικόν είναι τδ βούλεσθαι πάντοτε τό 
άγαθόν καί προαιρεΐσθαι πάντοτε τδ βέλτιον. 
'Επειδή δέ άγαθόν μέν είναι καί ή έν σώματι 

ζωή, άλλ’ή ζωή τοϋ πνεύματος, καθ’ εαυτό, 
είναι άγαθόν άνώτερον, λογικόν κάί δίκαιον είναι 
νά θυσιάζεται ή σωματική ζωή χάριν τής πνευ
ματικής, όσάκις έρχονται πρδς άλλήλας είς τοι- 
αύτην άντίθεσιν, ώστε ή διατήρησις τής μιάς 
νά είναι άρσις τής έτέρας. Δίκαιον δέ δέν είναι 
άλλο ή ή άπονομή τοϋ προσήκοντος άγαθοΰ είς 
τούτον είς δν προσήκει τό άπονεμητέον άγαθόν· 
καί ούδαμού άλλαχοϋ άπαντ^ τδ δίκαιον, εί μή 
έν τή σφαίρερ τοΰ άγαθοΰ. Ή. άπονομή τοϋ προ
σήκοντος, τουτέστι τό τιθέναι πανδήποτε εκεί, 
δπου αρμόζει νά τίθεται, είναι τδ έργον τοϋ λο
γικού, άλλά τδ τιθέναι τοΰτο μόνον έν τή σφαίρα 
τοΰ άγαθοΰ λέγεται δίκαιον, είς πάσαν δέ άλλην 
περίπτωσιν λέγεται απλώς λογικόν, ορθόν, άρ- 
μόζον καί δ,τι άλλο.Άρα ή αυτοκτονία είς τήν 
άνω ^ηθεΐσαν περίπτωσιν, τής άντιθέσεως μεταξύ 
σωματικής καί πνευματικήν ζωής, επιβάλλεται 
ύπό τοΰ λογικού. Είναι λοιπόν δικαία, δσον σκληρά 
καί &ν είναι. Καί τίνες είναι αί περιπτώσεις, έν 
αίς ή αυτοκτονία εν πάση τή σκληρότητι αύτής 
είναι δμως καλόν τι ; Αύται είναι έκεΐναι, έν 
αίς άποφεύγοντες τδ κακόφημου, καλοϋμεν τήν 
πράξιν αύταπάρνησιν, αυτοθυσίαν, ηρωισμόν καί 
δ,τι άλλο· τό πράγμα όμως καθ’ εαυτό είναι 
αύτό τοΰτο, αυτοκτονία, άφοΰ ό πράττων αύτδς 
άποκτβίνει έαυτδν ή,καί άλλον μέν, ώς ό "Γλλος 
τδν Ήρακλέα, άλλ' εντολή ή απαιτήσει ή προ- 
κλήσει αύτού τοΰ πάσχοντος. Ήρωίκαί αύτο- 
κτονίαι έν τή ιστορία είναι ή τοΰ Κάδρου, τοΰ 
Θεμιστοκλέους, τοΰ Δημοσθένους, τοΰ Ίσοκρά- 
τους καί πλείστων άλλων όνομαστών άνδρών καί 
γυναικών. Τήν δέ κορωνίδα μεταξύ τών τοιού
των κατέχουσιν οί έθνομάρτυρες. ,Τοιοΰτοι δέ 
υπήρξαν οί τοϋ Δραγατσανίου, τής Κιάφας καί άλλην περίπτωσιν οργανική ενωσις καλείται,-καί 
αί Σουλιώτιοες, τών Ψαρών, τοΰ Μεσολογγίου,

τοϋ Άρκαδίου και άνάριθμοι άλλοι. Έν γένει οέ 
οίπίπτοντες ΰπέρ τοϋ σώσαι τιμήν, ελευθερίαν καί 
πατρίδα εκ προθέσεως και έν γνώσει τής τύχης, 
ήτις τους αναμένει, δύνανται νά θεωρηθώσιν^αύ* 
τοκτονοϋντες. Ή μήπως ό θάνατος τοΰ Κέδρου, 
τοϋ Λεωνίδου καί τών τριακοσίων, Κωνσταντί
νου τοΰ Παλαιολόγου, Ρήγα τοΰ Φεραίου, Γρη- 
γορίου τοΰ Πατριάρχου κ.λ.π. τής ’Ελληνικής 
ιστορίας δέν δύναται νά θεωρηθή αυτοκτονία; 
Ύπάρχουσι λοιπόν περιστάσεις, καθ’άς ή αυτο
κτονία δέν είναι βεβαίως εύκτή, είναι δμως θαυ
μαστή, έπαινετή, οοξαστή, δ έστι καλή· διότι 
τδ κακόν οΰοαμοΰ, ουδέποτε είναι επαινετόν. 
Κατακριτέα πράζις λοιπόν είναι ούχί πάσα αύ - 
τοκτονία, άλλά ή κακή ή άλογος, ή αμαρτωλή, 
ή άδικος. Πώς άδικος; Τίνος δίκαια προσβάλλει 
ό αύτοκτονών ; Μάλιστα, ό αύτοκτονών άλόγως 
προσβάλλει τά δίκαια τών έπιζώντων, καθώς εξ 
εναντίας ό αύτοκτονών έλλόγως ποιεϊ άδίκαια θυ- 
σιάζων τήν έαυτοΰ ζωήν υπέρ τών φίλων.. Διά 
ταΰτα ούτος μέν τιμάται καί δοξάζεται, εκείνος 
δέ κατακρίνεται, καταφρονεϊται καί πολύ δικαίως 
καταδικάζεται είς τήν άτίμωσιν τοϋ νά μή κη— 
δευθή ο νεκρός αύτοϋ άνθρωποπρεπώς. Τό δίκαιον 
όμως ένταΰθα κεΐται εις βάθος και δέν κατανο- 
εϊται εύχερώς. Διά τοΰτο ό ανωτέρω διϊσχυρι- 
σμός χρήζει άποδείξεως. ’Αξίζει δέ τόν κόπον 
καί άκροθιγής άπόδειξις· διότι τό πράγμα είναι 
λίαν σοβαρόν καί άξιον συντόνου μελέτης. Ό 
άνθρωπος καθ ’ εαυτόν είναι δυστυχές τι ζφον καί 
θά έζέλειπεν .εντελώς έξ άμνημονεύτων αιώνων 
άπό προσώπου τής γής, ύπό τών παντοειδών καί 
ισχυρών εμψύχων καί αψύχων εχθρών του, έάν 
δέν είχε έξοχόν τι δώρον τής φύσεως· δώρον δυ
νάμει τοϋ οποίου ού μόνον σώζεται, άλλά καί 
προάγεται καί δεσπόζει πάσης τής περί αύτόν 
φύσεως. Τό δώρον τοΰτο δέν είναι απλώς ό νους, 
διότι νοΰν εχουσι πάντα τά ζφα καί δή τά τε
λειότερα έξ αύτών· δέν είναι ό νους έν συνόλφ, 
άλ,λά ή ίδική εκείνη ενέργεια αύτοϋ, ήτις επί
νοια καλείται. Έπινοίας δέ πολλάς ποιεί ό άν
θρωπος έν τώ βίω έκάστοτε κατά τάς χρείας, 
άλλά πάσαι αί άλλαι αύτοϋ έπίνοιαι δέν θά ήδύ- 
ναντό νά τόν κάμωσιν άνθρωπον, έάν δέν έπήρ- 
χετο μία, υπέροχος διά τήν αξίαν του δύναμις

— ft » W f V. . Λ. t \— * ..ο. Ουνανταζ τής όποιας και άπασαι αί άλλαι 
τελεσφορήαωαιν.

Ή επίνοια αδτη δεν είναι ούτε 
σμός πρός ομιλίαν και ανταλλαγήν νοημάτων 
καί άλλων χρειωδών, ούτε ή απλή κατ’άθροισιν 
ενωσις τών ατομικών δυνάμεων πρός άπόκρουσιν 
κοινών κακών καί κινδύνων η καί πρός τελεσιν 
κοινών έργων, απερ καί πολλά τών ζφων ποιοϋ- 
σιν ευστοχότατα, άλλά ή λελογισμένη ενωσις 
πρός σκοπόν τινα ώρισμίνον. Τοΰτο δέ είς πάσαν

ό συναγελα—

τί έκ τής ένώσεως .γενόμ-ινον οργανισμός, άπο- 

βλέπει δέ πάντοτε πρός έπιτυχίαν έργου τινός. 
Ή τοιαύτη ενωσις ένταΰθα, δπου γίνεται διττή 
ενωσις, έ’νωσις βουλήσεων, καί ενωσις δυνάμεων 
συγχρόνως, καλείται δχι πλέον άθροισμα, άνθρώ- 
πων ούτε κοινωνία άπλή, άλλά πολιτική κοινω
νία καί διά τό εύμεταχείριστον πολιτεία μόνον. 
Κοινωνίαν άποτελοΰσι και αί συνοοειαι, και αι 
έργατιαί, καί αί άγοραί καί αί συνευθυμίαι, καί 
αί κοιναί προσευχαί, καί αΐ πανηγύρεις, άλλά 
πολιτείαν ούδεμία τών τοιούτων αποτελεί. Διότι 
ό κύριος σκοπός, ού τήν επιτυχίαν φύσει επιζη
τεί ό άνθρωπος, δέν είναι ήπλήρωσις απλώς τής 
παρούσης χρείας, δπερ καί τοΐς άλόγοις κοινόν, 
άλλά ή βελτίωσις τής καταστάσεώς του, ήτις 
έπίρχεται χρονίως,καί έν τφ μέλλοντι.

(Έπεται τδ τέλος)
Ίω. Γαλανός

-------- ------------------------- -

Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΤ ΠΑΣΧΑ

Ό άγγλος περιηγητής Η. Veve-Barclay, 
λίαν γνωστός διά τάς έν Αύστραλία έρευνας 
αύτοϋ, έπισκεψθείς έσχάτως τήν νήσον τοΰ 
Πάσχα άνεκοίνωσε λίαν σπουδαίας και περιέρ
γους ειδήσεις.

Ή νήσος αύτη έστίν ή άνατολικωτάτη πα
σών τών νήσων τής νοτίου Ωκεανίας, μεμο
νωμένου τι σημεΤον έν τώ εΐρηνικώ, περί τάς 
4 χιλιάδας χιλιόμετρα άπέχον άπδ τού Βαλ- 
σαπαραίζου. Άνεκαλύφθη δέ τδ 1722 ύπδ 
θαλασσοπόρου δλλανδοΰ κατά τήν ήμέραν τοϋ 
Πάσχα. Λέγεται όμως, βτι καί *Αγγλος τις 
πειρατής είχεν έπισκεψθή αύτήν τώ 1688' 
άνεγνωρίσθη ύπδ τού Cook τώ 1774 καί ή- 
ρευνήθη ύπδ του La Pevouse τώ 1786, οστις 
καί έτοπογράφησεν αύτήν.

Ή νήσος τοϋ Πάσχα, έχουσα επιφάνειαν 
118 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έστί πρδ πάν
των περιεργοτάτη διά τάς έν αύτη άνευρι- 
σκομένας αρχαιότητας, αϊτινες άνήκουσιν ά- 
ναμφιβόλως είς λαόν, τοϋ όποιου βεβαίως ούκ 
είσίν απόγονοι οί νΰν ένοικοϋντες τήν νήσον. 
Αΐ αρχαιότητες αύται συνίστανται έκ λίθινων 
αγαλμάτων, έχόντων ύψος περί τά 25 μέτρα 
καί βάρος περί τούς 25ο τόνους. Έν τοΐς 
άγάλμασι τούτοις το πρόσωπον καί ή ράχίς 
μόνον είσιν ειργασμένα- πάντα δέ φέρουσιν 
έγκεχαραγμένας έπιγραφάς, τάς όποιας δέν 
ήδυνήθησαν είσέτι ν’ άναγνώσωσιν. ’Αριθμούν - 
ται πλέον τών 5οο τοιούτων αγαλμάτων βλε- 
πόντων πρδς τήν θάλασσαν καί ιδρυμένων έπί 
παμμεγέθων λίθινων ύπιβάθρων τδ δέ πε

ρίεργόν, οτι τά αγάλματα ταΰτα εύρίσκονται 
έν διαφόρω στάσει ή σημείω τής κατεργασίας 
αύτών ήτοι άπδ τής απλής πέτρας, ής μόλις 
ήρξατο ή κατεργασία, μέχρι τοΰ τελείου αγάλ
ματος, τδ όποιον όμως δέν άπεσπάσθη είσέτι 
άπδ τού όλου βραχώδους όγκου, έφ’ού έλα- 
ξεύθη· φαίνεται,οτι αιφνίδια τις ηφαιστειώδες 
ενέργεια διέκοψε τήν έργασίαν τών άγαλμα- 
των. τούτων. Άλλα πώς έν τή ύποτιΦεμένη 
ταύτη μεγάλη τοΰ εδάφους άναστατώισει, οί 
κολοσσοί ουτοι έμειναν έπί τών κρηπίδων αύ
τών καί δέν άνετράπησαν, δέν κατεθραύσθη- 
σαν; 'Υποτίθεται ότι μόνον τό ήμισυ τής νήσου 
έπαθεν ύπδ σεισμού ή οπερ καί πιθανωτερον, 
ή νήσος άπετέλει μέρος μεγάλου αρχιπελάγους 
καθιζήσαντοςκαίέξαφανισθέντος ύπδ τά ύδατα.

’Εγείρεται βεβαίως τδ ζήτημα, τις άραήν, 
ή πεπολιτισμένή εκείνη φυλή ή άνεγείραοα τά 
αγάλματα ταΰτα· διότι οί παρόντες κάτοικοι 
οί πολιτισμένοι καί τών αναγκαίων έργαλείων 
στερούμενοι δέν ήδύναντο βεβαίως ν’ άνεγεί- 
ρωσι τοιαΰτα έργα.

Άναμένομεν νεωτέρας έρεύνσς πρδς δια- 
λεύκανσιν τοΰ ζητήματος.

Πόσοι δ’ είσίν οί κάτοικοι τής νήσου σήμε
ρον; Περί τούς ι5ο. Κατά τινα σημείωσιν 
γραφεϊσαν ύπό τίνος κατοίκου τοΰ Περού κατά 
τδν 18ον. αιώνα καί άναγεγραμμένην έν τώ 
γεωγραφικώλείικώ τού Vivien de Saint-Mar
tin, οί κάτοικοι τής νήσου ταύτης δέν ήδύ
ναντο νά ύπερβώσι τούς 9οο· τουτέστιν οί 
νησιώται ουτοι έν τή μεγίστη αύτών 
προνοητικότητι ύπελόγισαν,δτι ή νήσος 
δέν ήδύνατο νά διαθρέψη πλείους τών ^οο, 
άμα λοιπόν ουνεπληροΰτο ό άριθμός ουτος 
καί συνέβαινε νά γεννηθή άλλος, έφόνευον τόν 
ύπερ τά 6ο έτη γέροντα ή έν έλλείψει τοιού- 
του έφόνευον τδ άρτιγέννητον βρέφος. Ό ν- 
τως σοφός νόμος! Δυστυχής άνθρωπότης 
διά πόσων διήλθες καί διέρχεσαι τερατωδών 
ιδεών, σκέψεων και πράξεων I!

Κ____

ΠΝΕΥΜΑΤΙ2ΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ή τελευταία έμ^άνιόις τοΰ πνενμα· 
τος της Kiltie BAing.

άγγλος καθηγητής William Crookea περί— 
γράφων διάφορο πνευματιστικά φαινόμενα, 
είς ά παρέστη αύτόπτης μάρτυο, άναφέρέι έ
σχάτως καί τό έξης :

« Άπδ τής αρχής τών πνευματιστικών έσπε-



26 Η ΦΥ2ΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 27

ρίδων, σρχεται λέγων,. τό πνεύμα τής Katie 
King, μεσαζούσηε τής δεσποινίδάς Cook, είχε 
προαναγγείλη, οτι δέν είχε τήν δύναμιν νά 
μείνη πλησίον τής_μεοαζούαης αυτή περισσό
τερον τών τριών έτών, καί ότι μετά τήν πάρο
δον τού χρονικού τούτου διαστήματος, θ’ άπε- 
χαιρέτα τούτην διά παντός.

Ό όριοθείς πρός τοΰτο χρόνος έληγε τήν 
τελευταίαν Τετάρτην- αλλά πριν ή άποχωρι- 
σθή ταύτης, συνήνεσεν όπως κάμη τρεις εισέτι 
άποχαιρετηστηρίους πνευματιοτικάε εμφανί
σεις.

Ή τελευταία έλαόε χώραντήν Πέμπτην 22 
παρελθόντος. Ή Katie είχε σαφώς ορίσει, ότι 
κατά τήν εσπέραν τούτην θά ένεφανίύετο 
μόνον είς ολίγους φίλους αύτής, πεπεισμένους 
καί δεδοκιμασμένους, διαμένοντας είοέτι είς 
Λονδϊνον, καί οϊτινες άντεπείήλθον έπί πολύν 
χρόνον κατά τοΰ κοινού υπέρ τής μεσαζούσηο 
της,δι’δ παρά τάς πολυαρίθμους ικεσίας,μίαν 
μόνην έέαίρεσιν έκαμε, προσκαλέσασα τους κ.κ. 
Floreure, Marryat. Ross-Cburch.

Μεταξύ τών θεατών παρευρίόκετο όκ.’Wil
liam Crookes, ή δεσποινίς Mary καί άλλοι...

Περί τήν γ καί α3 λεπτά τής εσπέρας, ό κύ
ριος Crookes ώδήγησε τήν δεσποινίδα Cook 
είς τον σκοτεινόν, θάλαμον, έν τώ όηοίω αύτη 
έίηπλώθη έπί τοϋ εδάφους, στηρίέασα τήν κε
φαλήν της έπί προσκεφαλαίου. Είς τάς 7-,aS ή 
φωνή τής Katie ήκούσθη διά πρώτην φοράν, 
καί εις τάς φ,δο παρουσιασθη δλόκληρος έξω- 

,θεν τού παραπετάσματος. τΗτο περιόεόλημένη 
λευκόν φόρεμα, μέ περιχειρίδας βραχείς, καί 
ό λαιμός της έφαίνετο γυμνός, είχε μακρούς 
βοστρύχους, ζωηρότατου καστανού χρώματος 
έπιχρυσίζοντας καί πίπτοντας κατά πλοκάμους 
ένθεν καί ένθεν τής κεφαλής, κατά μήκος τών 
νώτων μέχρι τών ποδών. Έφερε καί πέπλον ον 
μόνον άπαξ, ή δίς, κατά τδ διάστημα τής πα
ρουσίας της, έρριψεν έπί τού προσώπου της.

Δέν ήτο ποσώς ή μεσάζουσα, διότι εκείνη 
έφερε φόρεμα έκ μερινού κυανοΰν ανοικτόν, 
ένώ αύτη λευκόν προς τόύτοιςδέ το παραπέ
τασμα τοϋ σκοτεινού θαλάμου ήτο παραμερισμέ- 
νον, είς τρόπον ώστε όλοι ήδύναντο εύκρινώς 
νά (δωσι τήν μεοάζουοαν ύπνωττουοαν, καί τό 
πρόσωπον έχουοαν κεκαλυμμένον δι’ έρυθροΰ 
σάλιου, όπως έμποδίζη τό φώς· δέν έκινήθη 
ποσώς έκ τής θέσεώς της άπο τής αρχής τής 
έσπερίδος κατά τό διάστημα τής όποιας τό φώς 
άνέδιδε ζωη^οτάτην λάμψιν, άλλ’ έμενεν- 
αδρανής καί άναυδος. . .

Ή Katie προχωρήσαοα παρέμεινε καθ ’ ολον 
το διάστημα τής παρουσίας της όρθια καί ώμί- 
λα περί τής προσεχούς άναχωρήσεως της, εδέ- 
χθη ανθοδέσμην, προσφερθεΐσαν ύπο του κ. 
Tapp, καθώς καί ολίγους κρίνους ύπο τοΰ κ.

Crookes, οΐτινες ήοαν προοδεμένοι εις τήν 
ανθοδέσμην. Ή Katie τότε παρεκάλεσε τόν κ. 
Tapp νά λύση τήν ανθοδέσμην καί νά θέσητά 
άνθη ενώπιον αύτής έπί τού πατώματος. Έκά- 
θησεν ακολούθως, κατά το τουρκικόν σύστημα 
παρακαλέσασα πάντας ήμδς, όπως πρσέωμεν 
τό ίδιον πέριΕ αυτής καί ήρχιοε νά διανέμη 
τά άνθη,δίδουσα είς ένα έκαστον μικράν ανθο
δέσμην, ήν περιέοφιγγε διά ταινίας κυανής.

Έγρα^εν επίσης άποχαιρετηστηρίους έπι- 
στολάε εις τινας των φίλων της ύπαγράφουοα 
«Annie Owen Morgan» καί λέγσυσα,ότι τοϋτο 
ήτο τό αληθές αυτής όνομα κατά τό διάστημα 
τού έπί τής γής βίου της. Καί εις τήν μεσά* 
ζουοαν αυτής έγραψεν επιστολήν, έκλέέασαδιά 
τούτην ώς δώρον κάλυκα ρόδου- Μετά τοΰτο 
λαόοίοα ψαλλίδα, έκοψε βόστρυχον έκ τής κό
μης τηε καί διένειμαν αυτόν είς ήμ5<· κατόπιν 
δέ στηριχθεΐοα έπί τού βραχίονος τοΰκ. Croo
kes, έκαμε μίαν στροφήν έπί τής αιθούσης, 
σόίγγουσα τήν χεΤρα ενός έκάοτου έξ ημών. 
‘Επειτα έκάθησεν έκ νέου καί έκοψε πολλά 
τεμάχια έκ τού φορέματος της, άπνα διένειμεν 
είς ημάς ώς δώρα. Βλέποντες τόσον μεγάλας 
οπάς οιανοιχθείοας εις τδ φόρεμά της, τήν 
ήρωτήσαμεν έάν ήδύνατο νά διορθώοη τήν βλά
βην τούτην τσϋ φορέματος της, όπως τοΰτο 
είχε κάμει καί είς άλλας περιστάσεις. Έφερε 
τότε το κεκομμένον μέρος έπί τής λάμψεως τοΰ 
φωτός, έκτύπηοε τοΰτο άνωθεν καί στιγμιαίως 
Το μέρος εκείνο έγένετο εντελώς ακέραιον, ώς 
είχε πρότερον. ’Εκείνοι οίτινες εύρίοκοντο πλη
σίον οΰτής ήγγιοαν τό ύφασμά, έίετάσαντες 
τούτο τή άδεια της καί έόεόαίωοαν, ότι ούτε 
οπή, αυτ-ε ραφή, ουδέ άλλο τι παραπλήσιον 
έφαίνετο έκεϊ όπου προ μιας ήδη στιγμής εΓχον 
ίδεί όπάς πολλών ποδών διαμέτρου.

Μετά ταύτα έδωσε τάς τελευταίας παραγ
γελίας της είς τδν κ. Crookes καί άλλους 
αυτής φίλους, περί τής διαγωγής ήν έμελλαν 
νά τηρήσουν. Αΐ παραγγελίαι της έσημειώθη- 
σαν έπιμελώς καί παρεδόθησαν είς τον κ. 
Crookes. Έφάνη τότε κεκοπιακυϊα κοί έλεγε 
περιλύπως, ότι έπεθύμει ν' αναχώρηση, καθότι 
αΐ δυνάμεις αύτής έζηντλοΰντο. Άνταπήντα 
περιπαθώς είς όλους τούς χαιρετισμούς μας, 
οΐ δέ παρευρισκόμενοι τήν ηύχαρίστουν διά 
τάς θαυμασίας δηλώσεις, άς τοΐς παρέσχεν. 
Ένώ δε διηυθύνετο πλησίον τών φίλων της, 

ρίψασα τό τελευταϊον βλέμμα σοοορδν καί 
σκεπτικόν, κατεβίβααε τό παραπέτασμα και 
έγένετο άφαντος.

Ήκουσαμεν κατόπιν ν’άφνπνίζη τήν μεσά- 
ζουοαν, ήτις τήν παρεκάλεσε δακρύουσα νά 
μείνη έπ’ ολίγον, πλήν ή Katie τή είπε : 
«Φιλτάτη, δεν δύναμαι- ή εντολή μουέλη£εν, 
είθε ό Θεός νά α’εύλογήση». Ήκούσαμεν κα-

τόπιν τδν ήχον τού άποχαιρετηστηρίου φιλή
ματος αύτής καί ή μεσάζουσα παρουσιασθη 
είς τό μέσον ημών έί ολοκλήρου έξηντλημένη 
κάϊ περίφοβος.

Ή Katie ειπεν, Sri δέν ήδιλατο νά όμιλή 
τοϋ λοιπού μηδέ νά δεικνύει τό πρόσωπον αύ
τής, οτι συμπληρώοασα κατά τό διάστημα 
τών τριών έτών τάς ψυχικάς αύτής δηλώσεις 
διήλθε ζωήν πολύ κοπιώδη, όπως εξάλειψη τά 

ΜΣ ΙΙΤΪΜΪΤΙΙII ΙΙΜΙΚΙΟ
ξ^ϊΛΗΘΩΣ, πώς έκ- 
τυπούται έν βιβλίον; 
Ίσως φανή η έρώτησις 
αύτη άπλουστάτη διά 
τούς μέν, αινιγματώ
δης διά τούς δέ. Καί 
δμως είναι εργασία πο
λυποίκιλος. Επειδή δέ 
ενέχει περίεργα τινα 
και διδακτικά συνάμα, 
θά προσπαθήσωμεν νά 
περιγράψωμεν ταύτα 
μετά πάσης δυνατής 
λεπτομέρειας.

Βεβαίως κατά πρώτον ό συγγραφεύς οφείλει 
νά συγγράψ/) τό βιβλίου, κατόπιν δ’ έξ απλού 
υλικού νά κατασκευασθώσιν οί τυπογρ. χαρακτή
ρες, νά στοιχειοθετηθή, έκτυπωθή κα'ι βιβλιοθε- 
τηθή. Πάντα ταύτα φαίνονται έκ πρώτης δψεως 
άπλούστατα όσον καί. εύκολα, μή άπαιτοΰντα 
κατά το φαινόμενου καμμίαν βραδύτητα. Άλλ 
δχι- διά νά κατορθωθούν ολα ταύτα απαιτούνται 
τά έξής :

Πρώτον πρέπει νά κατασκευασθούν οί τυπο
γραφικοί χαρακτήρες (στοιχεία). Οί τυπογραφ. 
χαρακτήρες κατασκευάζονται εκ μίγματος μόλυ
βδου, αντιμονίου, χαλκού καί κασσιτέρου.

Όλοι οί τυπογραφ. χαρακτήρες είναι άποτυ- 
πωμένοι είς τεμάχιον χαλκού έχοντος περίπου 
μήκος 5 εκατοστών καί πάχος 1 εκατοστού, τδ 
όποιον ονομάζεται μήτρα (τύπος). Όλα τά στοι
χεία τού άλφαβήτου όφείλουσ.ι νά έχωσι τό αυτό 
βάθος έν τή μήτρα ϊνα καί τά στοιχεία χυνόμενα 

(*) Σ. Φ. Βεβαίως οί άναγνώσταί μας θά άγνοοΰν τήν έρχασίαν, ήτις άπαιτεϊται διά νά έκτυπωθΡ) δν 
βιβλίου, καθώς καί τδν τρόπον τής γενικής έκτυλίέεως τής ένδιαφερούσης ταυτης έργασίας, διά τούτο 
παρεκαλέσαμεν τδν κ. Θησέα Άνεστη Κωνσταντ<ν(δην,(ού τήν εικόνα παραθέτομεν), είδικώτατοον περί 
τδ θέμα τοΰτο καί διευθυντήν τών έργοστασίων τών Καταστημάτων Κωνσταντινίοου νά γράψη ττήν μι
κρόν τούτην καί λεπτομερή περιγραφήν.

σφάλματα αύτής, ότι είχεν όριοθή όπως 
ύψωθή κατά μίαν άνωτέραί* βαθμίδα τής πνευ
ματικής αύτής ζωής καί <5τι μόνον κατά μα
κρύ διαλείμματα θά ήδννατο νά συγκοινωνήοη 
μετά τής μεσαζούσης, δυνάμει τής μαγνητικής 
αυτής διαύγειας.

ί'Εχ τοΰ άγγΛικοϋ) (
•Ί

Αλεβ. βοπατζης

είςέχωσι τό αύτό ύψος, τούτο δέ κατορθοΰταΐ 
τήν κατασκευήν τών μητρών υπό ειδικού εργα
λείου, βαθυ^ϊζρο» όνομαζομένου. Τό τεμάχιον 
τούτο έτοιμασθέν τίθεται επί τής υπαρχούσης 
θέσεως έν τφ έμπροσθίφ μέρει τής μηχανής ακρι
βώς έναντι τής μικρός οπής, δι’ ής εξέρχεται τό 
μίγμα τοϋ μετάλλου πιεζόμενον καταλλήλως υπό 
τής υπαρχούσης έν τώ μικρφ λέβητι αντλίας, 
ταυτοχρόνως δέ διέρχεται ύδωρ διά μικρών σωλή
νων καί ψύχει αύτό. Διά τής αύτής κινήσεως 
πλέον εξέρχεται τό στο.ιχεΐον σχεδόν έτοιμον 
λέγω δε σχεδόν, διότι θέλω περιγράφει τήν κα
τασκευήν τών στοιχείων μέ τάς παλαιοτέρας 
μηχανάς, αϊτινες απαιτούν μετά τήν κατασκευήν 
τών στοιχείων καί άλλην συμπληρωματικήν εργα
σίαν, ένφ αί νεώτεραι (τοιαύτην προ ολίγου έπρο- 
μηθεύθησαν τά ήμίτερα Καταστήματα) έχουσαι 
διαφόρους, τελειότητας κατορθούσι διά τού αύτοΰ 
τρόπου, δ» έως εδώ ήδη έχω περιγράφει, νά 
έτοιμάζουν τά στοιχεία τέλεια καθ ’ δλα οι ’ έκτύ- 
πωσιν. Έξερχόμενα τά στοιχεία έκ τής παλαιο- 
τέρας μηχανής, ήτις είναι ακόμη έν χρήσει, 
παραλαμβάνουν αυτά οί μικροί επί τούτφ έργά- 
ται καί λειαίνουσι τελείως έπί πλακών έκ σμύ- 
ριδος, θέτουσίν αυτά είς πήχεις, ούς ό άρχιτε- 
χνίτης παραλαμβάνει καί θέτει έπί τής κοπτικής 
τραπεζης άφαιρών τά? περιττόν καί έξέχον, εις 
τρόπον ώστε έπί τού κορμού τών στοιχείων ούδέν 
άλλο υπάρχει ει μή ό οφθαλμός τού γράμματος 
έν εύθυγραμμίφ.

Ουτω λοιπόν άφοϋ κατασκευασθούν τελείως τά 
διάφορα στοιχεία καί διαστήματα (μικρά τεμάχια, 
δπως τά στοιχεία, μή εχοντα οφθαλμόν καί τρ 
ύψος τών στοιχείων καί χρησιμεύονται πρόςχωρι-
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σμόν τών λέξεων άπ’ άλλήλων) παραδίδονται είς 
τόν τυπογράφον, δπως τοποθέτηση έκαστον γράμ
μα έν τή οικεία; θέσει τής γραμματοθήζης, ήτις 
είς μέν τήν ’Ελληνικήν απαρτίζεται έκ 212 υπο
διαιρέσεων, ήτοι κοινών γραμμάτων τοΰ αλφαβή
του, κεφαλαίων, τόνων, πνευμάτων, τελειών,

δλα, είναι προτιμώτερον, δίδων έκ διαλειμμάτων 
νά φροντίζη, ούτως ώστε ό τυπογράφος νά μή 
βραδύνη ενεκεν έλλείψεως τής ύλης. Ό έργοστα- 
σιάρχης άφοΰ λάβη τά χειρόγραφα καί άκούση 
πάσας τάς οδηγίας τοΰ συγγραφέως, παραδίδει 
αυτά είς τόν εργάτην, δστις αμέσως θά σχημα-
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Η. ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ Κ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ

( Έκ τού Bion ΕΗών Λριατουργηματικί; Ραφαήλου. -Αντιγραφή Βρενδαμούρ.

κομμάτων, αριθμών κλπ., είς δέ τήν Γαλλικήν 
έξ 162. Ώς έν τφ ανωθι άκριβεΐ καθ’ δλας τάς 
ύποδιαιρεσεις σχεδιογραφήματι βλέπετε, ή τοπο- 
θέτησις τών στοιχείων γίνεται αναλόγως τής χρη- 
σιμ.ότητος έκαστου, δπως ό εργάτης έχη πλη- 
σιέστερον τά περισσότερον χρήσιμα στοιχεία.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τής τοποθετήσεως ό 
συγγραφευς έρχεται είς συνεννόησιν μέ τον έργο- 
στασιάρχην, είς σν οφείλει νά υπόδειξη τό σχήμα 
τό όποιον θέλει δώσει είς τό έργον του (σχήματα 
δέ είναι τό δίπτυχον, τό τετράπτυχον,τό όγδοον, 
τό δωδέκατον, τό δίκατον έκτον, τό εικοστόν 
τέταρτον, 32ον, 64ον, καί τό 96ον), εκλέγει δέ 
έχ τοΰ δειγματολογίου τους καταλλήλου |υθμοΰ 
χαρακτήρας διά τό κείμενον, διά τάς σημειώσεις 
ή σχόλια, έάν έχη, καί διά τους γενικούς τί
τλους.

Ό συγγραφεύς οφείλει επίσης εύθύς έξ αρχής 
νά παραδώση είς τόν έργοστασιάρχην πάσαν τήν 
ύλην τοΰ έργου έν χειρογράφοις έτοίμ.οις, ■ μή 
περιμένων νά χάμη προσθήκας καί αφαιρέσεις είς 
τήν διόρθωσιν, καθ’ δσον τοΰτο μεγάλως βλά
πτει τήν έργασίαν περί τήν έγκαιρον έκτύπωσιν 
τοΰ πονήματος. Έάν δ’ δμως δέν δύναται νά 
παραδώση πάντα τά χειρόγραφα έτοιμα καθ '

τίστ) έν τφ συνθετηρίφ του (Σχ. 1) τό σχήμα
τοΰ μή
κους τοΰ 
στίχουάρ- 
χόμενΟς 

τής στοι
χειοθεσίας ΣΧ· ··
έκ τής γραμματοθήκης.

Όύτω προχωρών, σχηματίζει έκάστην σελίδα 
ήν θέτει έπί τού σελιδοθέτου (Σχ. 2) παρεμβάλ-

δπως ά-

λων με- 
ταξύτών 
στίχων 

συνήθως 
έν διά-

νετώτε- 3χ· 2·
ρον κατορθοΰται ή ανάγνωσες. Άφοΰ συμπλήρωσή 
τοιουτοτρόπως τάς σελίδας τοΰ πρώτου τυπογρ. 
φύλλου ό εργάτης διά τοΰ μικροΰ πιεστηρίου τής 
χειρός (Σχ. 3) τυπώνει έν αντίτυπου, ϊνα ό συγ- 
γραφευς κάμη τάς άπαιτουμένας διορθώσεις εν 
τφ περιθωρίφ, ώς έμφαίνεται είς τόν όπισθεν 
πίνακα.
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μεταστροφή γράμματος 

τηρησεν δτι τδ κέ|τρον τοΰ πρόσβεσις γράμματος 

άραίωσις λέξεων 

ενωσις λέξεων 

άφαίρεσις γράμματος 

διά προσχλ, χαρακτήρ. 

αλλαγή γράμματος 

μετάθεσις γραμμάτων 

μετάίεσις λέξεων 

αφαίρεσις λέξεως

/ Ό δέ Κολοζοχρώνης παρε- 

/Χ
έχδροΰ ήτο|δυνα.τδν καί άδύ- 

! £ νατΌι α- πτ4 Ρυϊ®ς του, διά! £ νατΌι α- πτ4 Ρυϊ®ς του, διά 

J τοΰτοο άφοΰ έθάρρυνε τό κατά 

τήν κάμ-ινον |μ.ικρδν σώμ.α,| 
t/ £ |λετέβη [Λητά τοΰ σηρ»αιοφό- 

'! ρου του Καρα^^ καΙ τοΰ 

An ύπασπιστου | Φωτάάου) του| 

1_^ πρός τό άλλοΙ^Μβ^έρος, τό

Ο συγγραφεύς λοιπον αφού διόρθωση μετά 
προσοχής τό ψύλλον, αν μεν έχή πολλά σφάλ
ματα, απαιτεί καί δευ- 
τέραν διόρθωσιν, ίνα 
παραβάλη, έάν έγειναν 
τά σημειούμενα έν τή 
πρώτη· έάν δέ έχη πολύ 
ολίγα, τότε πλέον είς 
τό τέλος τής τελευ
ταίας σελίδος γράψει 
«Τυπωθ-ήτω jisra την 
διίγθ<ύ<ηνκ θετών κά
τωθι τήν υπογραφήν του, ϊνα μή ό τυπογράφος 
ψέρη ευθύνην νέου τυχόν σφάλματος, δ ήθελεν 
εύρη ό συγγραφεύς μετά τήν έκτύπωσιν.

Ούτω τελείως καταρτισθέν πλέον στοιχειοθε- 
τικώς το τυπογρ. ψύλλον παραδίδεται είς τόν τυ-

Σχ. 3.
ϊνα μή ό τυπογράφος

εύρη ό συγγραφεύς μετά τήν έκτύπωσιν.

πογράφον πιεστήν, δστις θέτει πάσας τάς σελί
δας έπί τής σιδηράς τραπέζης καί 
σφίγγει αύτό τοποθετών εις άραί- 
ωσιν έκάστης σελίδος (δπως .μεί
νουν τά λευκά περιθώρια) τά κα
τάλληλα μέταλλα, έντός σιδηρού 
πλαισίου (Σχ. 4), διά τών οδον
τωτών σφιγκτήρων (Σχ. 5). Άφοΰ 
καταρτίση αυτό ώς έν σώμα, με
ταφέρει τοΰτο έπί τής πλακός τού 
πιεστηρίου (Σχ. 6 Α.), δπερ είνε 
μηχάνημα εργαζόμενον ώς έπί τό 
πλεΐστον έπί δδοντωτών τροχών 
καί κινούμενου είτε δι’ατμού,είτε 
δι’ ήλεκτρισμού.

Ο πιεστής, άφοΰ κανονίση διά

λεπτότατης καί δυσκολω- 
τάτης εργασίας, τδ ύψος 
δλων τών στοιχείων καί 
τών τυχόν εικόνων, καθώς 
καί τήν ανάλογου μελάνην, 
ήτις άπαιτεΐται δια τήν 
ποιότητα τοΰ χάρτου, δια
τάσσει τόν χαρτοθέτην νά 
άρχίση την έκτύπωσιν, δ σ
τις καί αρχεται ταύτης 
ούτω : Λαμβάνει άνά έν 
ψύλλον χάρτου εκ δεσμί- 
οος, ήτις εύρίσκεται είς 
τήν άνωθεν τοΰ πιεστη
ρίου έπί τούτφ θέσιν (σχ 
6Β), καί θέτει έπί τού

πιεστικού κυλίνδρου (σχ. 6 Γ). Ταυτοχρόνως οέ 
εκ τοϋ κεντρικού μελανοδοχείου (σχ. 6 Δ)παρα- 
λαμβάνουσι τήν μελάνην οί μελανοφόροι κύλιν
δροι (σχ. 6 Ε) ό είς παρά τοΰ άλλου, ούτως 
ώστε ο τελευταίος μεταδίδει τήν μελάνην έπί 
τής έστοιχειοθετημένης πλακός (σχ. 7 Α). Πε- 
ριστρεφομένου τότε τού πιεστικού κυλίνδρου άνω
θεν τής πλακός έκτυπούται τό ψύλλον, δπερ 
εςερχομενβν παραλαμβάνεται ύπό τού πτερυγίου

Σχ. 5.
(σχ. 6 1), άπαρτίζοντος καί αύτοϋ μέρος τού 
πιεστηρίου, καί μεταφέρεται έπί τής έμπροσθεν 
κείμενης τραπέζης (σχ. 6 Η) τό εν κατόπιν τοΰ 
άλλου μέχρι έκτυπώσεως δλων τών αντιτύπων. 
Μετά τό τέλος τής έκτυπώσεως ό πιεστής οφεί
λει νά μέτρηση τά άντίτυπα καί βεβαιωθή αν 
έςετυπώθη ό άπαιτούμενος άριθμός αυτών είτα 
δε παραδίδει ταύτα είς τόν εργάτην βιβλιοδέτην, 

Σχ. 6.

δστις, αφού καί αύτός τά μετρήση, τά διπλώνει 
άναλόγως τοΰ σχήματος τού βιβλίου, καί δενων 
αύτά είς πακέτα γράφει έπ’ αύτών τόν αριθμόν 
τού τυπογρ. φύλλου, αναμένει οέ τήν έκτύπωσιν 
δλων τών φύλλων, ϊνα, αφού θέση έπί τής τρα
πέζης άπαντα, άρχίση νά συνθέτη άνά εν ψύλ
λον έξ έκάστου δπως συμπληρώση έκαστον σώμα· 
συμπληρών δε ταΰτα παραδίδει είς άλλον εργά
την, δστις συρράπτει αύτά. Μετά τούτο δέ άρ· 
χεται ή εργασία τής προσκολλήσεως τών χρω
ματιστών εξωφύλλων, καί ούτω λήγει δλη ή

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ—ΤΡ1ΚΚΑΛΑ—ΛΑΡΙΣΣΑ

’Ερχόμενοι είς Βόλον, μεγίστην έκδούλευσίν 
προσφέρετε καί είς εαυτόν καί είς τόν τόπον, είσ- 
χωρούντες είς τά ένδότερα τής Θεσσαλίας. Τούτο 
δέ πράττοντες, πολλά μανθάνετε συγχρόνως,γνω- 
ρίζοντες έκ τού πλησίον τήν ώραίαν ταύτην χώραν 
καί τούς ηπίους, φιλότιμους καί φίλεργους κατοί
κους της' ό τόπος εύχαριστεΐταισημαντικώς έκ τής 
παρουσίας ξένων στοιχείων, έστω καί πρόσκαι
ρων, διότι βοηθεΐται πολύ, είτεδια τού λόγου, 
είτε δι’ έργων. Ή Θεσσαλία έχει ανάγκην πολ
λών πραγμάτων, εμπορίου καί βιομηχανίας, γε
ωργίας καί κτηνοτροφίας, κεφαλαίων καί χειρών 
διά νά προοοεύση καί εύημερήση. Είναι έοαφος 
γόνιμον καί διψφ ύδατος καί ρώμης. ’Ενέχει δέ 
καί τοιαύτα πλεονεκτήματα καλλονής φυσικής 
καί τοπεΐα αξιόλογα, περίεργα καί θαυμάσια, 
ώστε κατκγοητεύισθε έκ τής ωραιότητος αυτών.· 
Τό Βελεστΐνον, πρώτη μετά τδν Βόλον ερχόμενη 
σημαντική πόλις, κεΐται είς τήν κοιλάδα πολυ
ποίκιλης σειράς βουνών, διαχωριζόντων τάς εκτε
ταμένα; πεδιάδας τών Φαρσάλων καί τής Λα- 
ρίσσης άφ’ ένός, καί τοϋ Βόλου άφ ’ ετέρου. Αί 
κοιλάδες δ ’ αύται, τά πολυποίκιλα καί πολύ
μορφα δρη, αί παραποτάμια', πόλεις καί ρωμαν- 
τικά τινα σημεία τής Θεσσαλίας μετά τών άπορ- 
ρώγων Τεμπών καί τής εκτεταμένης σειράς τού 
Όλύμπου είς τό βάθος, συμπληρούσι τήν ολην 
εκτασιν τής θεσσαλικής χώρας, ήτις άρχαιόθεν 
έθαυμάσθη, έφημίσθη καί έδοξάσθη· καί ήτις φεύ ! 
έπέπρωτο, μόνον έσχάτως, είς τούς καθ ' ήμάς χρό
νους, ν ’ άποτελέση μικράν όασιν στειρώσεως καί 
άδρανείας, πικρίας καί άτασθαλείας.

Ή σιδηροδρομική συγκοινωνία τής Θεσσαλίας, 
επετέλεσε τό πρώτον βήμα τής προόδου καί 
άναπτύξεως τής έπί σειράν αιώνων καθυστέρησα- 
σης πρδς εκπολιτισμόν ταύτης χώρας. ’Ετερον 
ούδέν άτυχώς έπήλθεν έκτοτε ή μόνη ή φιλοτι
μία καί ασθενής προοδευτική τάσις τών κατοί
κων καί διά τοΰτο τά πάντα στενάζουσιν ύπό 

πολυποίκιλος εργασία τής άποπερατώσεως ενός 
βιβλίου.

Διά .τής μικράς ταύτης ιστορικής άφηγήσεως 
περί τής έκτυπώσεως ενός βιβλίου πιστεύομεν, 

δτι οί άναγνώσται έπείσθησαν, δτι δέν είνε καί 
τόσον απλή καί εύκολος ή παρασκευή ένός βι
βλίου, καί θά έμαθον λεπτομερώς έκ πόσων χει- 
ρών καί εργαλείων διήλθε τδ παρόν τεύχος τής 
«Φύσεως», ινα παραδοθή είς αυτούς καθ’ ολοκλη
ρίαν έτοιμον.

ΘΗΣΕΥΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

τό βαρύ τού αιωνίου καθεστώτος σκήπτρον.Γεωρ
γία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, εμπόριον, κλήρος 
καί έκπαίδευσις έμειναν όπίσω, χάρις τή αβουλία 
καί άτολμία τής τε διοικήσεως καί τών κεφαλαίων 
αν δ’ έξαιρέσητε τόν Βόλον, δστις όντως προώ- 
δευσε ■ καί προοδεύει, καί κάπως εύημ.ερει, αί 
λοιπαί πόλεις τής Θεσσαλίας κυριολεκτικός καί 
πραγματικός, άνευ υπερβολής, ύποφέρουσι. Τό 
δέ περίεργον, δπου καί αν μεταβή τις εκεί, βλέπει 
καί άκούει αύτούς τούς κατοίκους παραπονουμέ- 
νους καί σφριγώντας διά τήν άνάπτυξιν καί βελ.- 
τίωσιν εαυτών καί τής χώρας των.

Άπδ τοΰ Βόλου μεταβαίνετε σιδηροδρομικός 
είς Βελεστΐνον καί διά καταλλήλου διακλαοώ— 
σεως, άφ’ ενός μέν είς Λάρισσαν καί άφ’ ετέρου 
είς Φάρσαλα, Καρδίτσαν Τρίκκαλα, καί Καλαμ
πάκαν. Καί είς μέν τδ Βελεστΐνον, τά Φάρσαλα 
καί Καλαμπάκαν, εκτός τής όντως φυσικής αύτών 
καλλονής, λαμπροτάτης τοποθεσία; καί εξαί
ρετου καί γονιμωτάτης χώρας, πρός παραγωγήν 
προϊόντων καί κατασκευής διαφόρων εργασιών καί 
βιομηχανικών έργοστασίων, τίποτε άλλο δεν θά 
σάς κίνηση τδ ενδιαφέρον αύται δέ αί πόλεις 
είσίν άθλιέσταται, στάσιμοι πάντοτε καί ανάξια; 
πλείονος λόγου. Θά περιορισθώμεν έπομένως εις 
τήν περιγραφήν τής Καρδίτσης, τών Τρικκάλων 
καί τής Λαρίσσης, τών κυριωτέρων τής Θεσσα
λίας μερών.

Ή Καρδίτσα .πρωτεύουσα επαρχίας, κεΐται εν 
τφ μέσφ τής μεγάλης ομωνύμου πεδιάδος, 9 Vi 
κυβικών χιλ. χωρητικότητος, παραγούσης καπνόν 
καί άφθονους δημητριακούς καρπούς, έχει 9 χιλ. 
κατοίκους καί εύρίσκεται έπί τφ Καλέντζη,παρα- 
ποταμίφ τοΰ Πηνειού. Ή τοποθεσία της είναι 
ώραιοτάτη μέ θέαν λαμπροτάτην καί έχει μερι
κά; καλάς οικοδομάς, μέ πλατείαν μεγάλην καί 
εύρύχωρον, πέριξ τής οποίας ΰπάρχουσι τά κυριώ- 
τερα καφενεία τής πόλεως, καταστήματα, εστια
τόρια καί ξενοδοχεία. Άλλά τά τελευταία ταύτα, 
παρά τήν συγκίντρωσιν αρκετής υπαλληλίας, 
πρωτοδικείου καί στρατού, είσίν εντελώς απερι
ποίητα, ρυπαρά καί στενόχωρα.



*
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Έπεσκέφθημεν τόν κ. Άχ. Μυλωνάν, ταμίαν 
χκΐ τόν χ. Έμ. Βερνίκον, διαχειριστήν τοΰ μονο- 
πωλείου, συνδρομητάς τής «Φύσεως», φίλεργους 
καί δραστήριους δημοσίους λειτουργούς, εν τοΐςγρα- 
φείοις αύτών. Ό κ. Βερνίκος, χάλλιστος,ηλικιω
μένος άνήρ, είναι κοσμοπολίτης, ζήσας πολυετώς 
εις Ρωμουνίαν καί Ρωσσίαν και διατηρεί ακμαίας 
έτι τάς αναμνήσεις τών τέως ευτυχισμένων εκείνων 
μερών,περί ώνήδη είπομεν αρκετά. Ευχαριστείται 
οε ήδη πολύ διηγούμενος τά τοϋ βίου του εκείνου. 
Εχει ο επίσης υιόν επιστήμονα και κάλλιστα 

μεμορφωμένον. ’Ενταύθα έγνωρίσαμεν καί τόν κ. 
Δημ. Τσιάκαν, παλαιόν συνδρομητήν μας, κάλ- 
λιστον^έπίσης φίλον και πατριώτην, αντιπρόσω
πον των εκτεταμένων κτημάτων καί εργασιών 
Άγαθοκλέους έν Θεσσαλία, δήμου Κιερίου, εκα
τόν χιλ. στρεμμάτων, άτινα παράγουσι σιτηρά 
καί τά καλείτερα καπνά της Θεσσαλίας, λίαν 
φιλόπονου καί άκάματον άνδρα. Τόν ευρίσκετε 
οε πανταχού παρόντα, αεικίνητον καί άγρυπνον 
φύλακα τών συμφερόντων τοϋ κυρίου του. Είναι 
δέ πολύ φιλότιμος καί λίαν περιποιητικός.

Τά Τρίκκαλα,οίωρον εντεύθεν άπέχοντα,είναι 
ωραιοτέρα καί μεγαλειτέρα πόλις, αλλά κακο- 
οιηρημένη καί κατερειπωμένη έκ τού χρόνου καί 
Τής αδιαφορίας. Είναι ή αρχαία Τρίκκη, πρω
τεύουσα έπαρχίας καί νομού μέ 20 χιλ. κατοί
κους καί κείται έπί άμφοτέρων τών οχθών τοϋ 
Ληθαίου ποταμού, ού μακράν τού Πηνειού καί 
τού μεθοριακού σταθμού τής Κούτρας, διεξάγουσα 
σημαντικόν έμπόριον σιτηρών, καπνού καί μετά— 
ξης. Τά Τρίκκαλα ήσαν πόλις διάσημος τό πά
λαι διά τήν λατρείαν τού Ασκληπιού, νύν δέ 
κατά τον χειμώνα συναθροίζονται πολλοί ξένοι, 
κατερχόμενοι έξ ’Ηπείρου καί Μακεδονίας χάριν 
εμπορίας σιτηρών, κτηνών καί καπνού. Έχουσι 
πλατείαν μεγάληνκαί καλλιθέατον,δενοροστοιχίας 
καφενεία καί ξενοδοχεία,κτίρια καλά εκατέρωθεν 
τοϋΛηθαίου, συνδεόμενα διά δύο λιθίνων εύρειών 
γεφυρών’άλλάό ιστορικός ούτος ποταμός δυστυχώς 
σήμερον κατήντησε οχετός ρυπαρών ΰδάτων καί 
πηγή ουσωδίας καί ακαθαρσιών, ένεκα τής στα- 
σιμότητος αυτών είς τινα εντός τής πόλεως ση
μεία. Βαρέλια, χοίροι καί πλύσεις ένδυμάτων 
και έντοσθίων ζφων, έν πλήρεί μεσημβρίμ καί 
απολύτφ ελευθερία, έκπροσωποΰσι προ τών όμ- 
μάτων τών ξένων τήν άθλίαν κατάστασιν τής 
πόλεως, ήτις κατά μέν τήν ημέραν παρουσιάζει 
όψιν θεαματικώς μέν απολαυστικήν καί ευάρεστου, 
αλλά όυσώδη, μετά δέ τήν όγδόην ώραν τής 
νυκτός εντελώς έρημον καί νεκράν. Υπήρχε δέ 
καί καφέ—σαντάν, έν φ, ώς μοί έλεγε ξένος τις 
εϋρωπαΐος, «onfeit naufrageen tombantdans 
un caffe concert de Triccala» ήτοι ναυαγεί τις 
εν ωδικώ καφενείφ τών Τρικκάλων.

’Ενταύθα συνήντησα τούς άξιολόγους δικηγό
ρους κκ. Ίω. Γεωργόπουλον, παλαιόν φίλονέξ

’Αθηνών, συνδρομητήν μας, τόν κ. θ. Δημάκην 
κάλλιστον νέον καί αριστον επιστήμονα επίσης, 
οϊτινες μας περιεποιήθησαν αρκούντως καί μάς 
διηγήθησαν τήν άθλίαν κατάστασιν τοΰ τόπου, 
ώς καί τόν κ. Νέστορα Λαχανοκάροην, παλαιό* 
επίσης φίλον μας καί συνδρομητήν.

Ό κ. Γ. Ραδινός,βουλευτής καί ιατρός κατά 
πρώτον πολιτευόμενος, είναι νέος κάλλιστος 
καί μέ άρτίαν κοινωνικήν καί επιστημονικήν μόρ - 
φωσ·.ν, υποσχόμενος πολλά εις τό νέον πολιτι
κόν του στάοιον, εμφορούμενος ύπό καλλίστων 
αισθημάτων καί προοδευτικωτάτων ιδεών. Είναι 
δέ υιός τού αοιδίμου άρίστου ιατρού καί κτημα- 
τίου Ραδινού, πολλάκις χρηματίσαντοςβουλευτοΰ 
Τρικκάλων. Τόν κ. Στ. Μαζαράκην, ταμίαν,ευ- 
ρομεν έν τοΐς γραφείοις αυτού, τυγχάνει λίαν 
φιλόμουσος καί φιλόπονος, καταγίνεται δέ καί 
είς άστρονομικάς μ.ελέτας καί συγγραφάς, αγα
πών πολύ τόν κλάδον τούτον, άλλ’ ένεκα τών 
πολλών του εργασιών, ώς μάς έλεγε, δέν τφ 
μένει ήδη καιρός προς άνάγνωσιν. Μάς άνέγνωσε 
δέ έκ τού προχείρου καί πονημάτιόν του, δπερ 
ετοιμάζει προς δημοσίευσιν, άμα ώς ό καιρός τφ 
επιτρέψε τήν ευκαιρίαν.Έχει οέ καί υιόν λαμ- 
πρότατον, φιλόμουσον καί φιλαναγνώστην επίσης, 
όστις καί σπουδάζει καί βοηθεΐ τόν πατέρα του 
είς τήν πολυάσχολου εργασίαν του.

Άπό τών Τρικκάλων δύνασθε νά μεταβήτε 
είς Λάρισσαν καί σιδηροδρομικώς διά μέσου τοΰ 
Βελεστίνου αυθημερόν, καί δι’άμ.άξης κατ’ ευ
θείαν διά μέσης όδοΰ, μεστής χαριεστάτων το- 
πείων καί ομαλής πεδιάδος σπαρτοφόρου καί 
που καί που κατάφυτου καί παρακτίας τού Πη
νειού. Τό ταζείδιον τούτο είναι ώραιότατον, διδα
κτικότατου καί προτιμώτατον, άλλ’ ένεκα τής 
συννεφώδους καταστάσεως τοϋ καιρού κατά τήν 
ήμ.έραν τής άναχωρήσεώς μας, έπροτιμήσαμεν τό 
πρώτον καί άπελθόντες περί τήν μεσημβρίαν 
άφίχθημεν μετά διασκεδαστικωτάτην σιδηροορο - 
μικήν πορείαν είς Λάρισσαν, πρός τό εσπέρας.

Τήν Λάρισσαν γνωρίζομεν σχεδόν πάντες. Κεί- 
ται εν τή πάλαι Πελασγιώτιδι, έπί τής δεξιάς 
όχθης τού Πηνειού καί ύπήρξεν έξ άρχαιοτάτων 
χρόνων ή σπουδαιοτάτη πόλις τής Θεσσαλίας. 
Είναι δέ πόλις πελασγική,άρχαιοτάτη, έν ή εζη- 
σε καί άπέθανεν ό περιώνυμος ιατρός Ιπποκρά
της’ ήκμασε δ’ αύτη έν τή άρχαιδτητι καί κατά 
τόν μεσαίωνα διετέλεσεν ύπό τούς Φράγκους. 
Νύν είναι έδρα αρχιεπισκόπου, έχει πρωτοδικείου, 
γυμνάσιου καί σύνταγμα πεζικού καί Ιππικού 
κτλ., άλλ ’ ένεκα τής μεταναστάσεως τών Τούρ
κων καί τής καχεξίας τοϋ τόπου, ώς είπομεν, 
συνεπεία τής έλλείψεως γεωργικών καί υδραυ
λικών έργων καί πάσης εμπορικής κινήσεως, πά
σχει πολύ καί ή γεωργική ιδίως τάξις εύρίσκε- 
ται εις λίαν στενόχωρου θέσιν. Κεφάλαια καί 
έργα! κεφάλαια καί έργα I φωνάζουσι πάντες 

καί ή Λάρισσα θ’ άναλάβη αυθωρεί. Άλλ’ θύ
σεις κινείται καί ό τόπος δυστυχώς άφεθη εις τό 
έλεος τής τύχης.

Έν Λαρίσση είδομεν πολλούς, διότι καί πολ
λούς συνδρομητάς έχομεν εκεί. Έπεσκέφθημεν τόν 
κ. Θεόδ. Ίατρόπουλον, έκ τών καλλίστων δικη
γόρων τής πόλεως, αξιόλογου οικογενειάρχην καί 
λαμπρότατου φίλον,ύφ ’ ολας τάς επόψεις. Δημο- 
τικώτατος, ειλικρινής, προσηνέστατος καί ευγε- 
νοϋς συμπεριφοράς, έδείχθη ήμ.ΐν εις άκρου φιλό- 
φρων καί μάς ύπεχρέωσεν έκ τής ευάρεστου συν
αναστροφής του. Έχει καί υιόν σπουδάζοντα, 
τόν πρεσβύτερον, πολύ επίσης φιλόμουσον καί 
αντάξιον τού πατρός του.

Τόν κ. Λέων. Αναγνώστου, άξιολογώτατον 
επίσης καί έκ τών διακεκριμένων δικηγόρων, τόν 
αρχαιότερου καί πρώτον συνδρομητήν μας, έν 
Λαρίσση, μή δυνηθίντες νά έπισκεφθώμεν οίκοι, 
ώς έκ τής σοβαράς ασθένειας δύο τέκνων του, 
συνηντήσαμεν έν τή πλατείφ καί δι’ ολίγων εννο
ήσαμε·* τδν λαμπρόν αύτου χαρακτήρα. Προσε- 
φέρθη έν τούτοις ήμίν νά μάς παράσχη πληρο
φορίας τινάς, περί τής καταστάσεως τοΰ τόπου, 
άς τφ ίζητήσαμ.εν, άλλα δυστυχώς δέν συνηντή- 
θημεν, μολονότι ώς έπληροφορήθημεν, μάς έζή- 
τησε καί έπεθύμει πολύ καλλίτερου νά γνωρι- 
αθώμεν καί δεόντως νά μάς φιλοξενήση.

Ό κ. Β. Μέξης,άντιπρόσωπος τού κ. Ζάππα 
ενταύθα, είναι τύπος αληθούς καί τελείου gen
tlemen, ύφ’ ολας τάς επόψεις· ποοσηνής, ευγε- 
νής, φιλόμουσος, πεπαιοευμ.ένος, κάλλιστα με- 
μορφωμένος, κάτοχος γλωσσών καί πολλών κοι- 
'.ωνικών γνώσεων, ««προικισμένος δέ μέ καλά 
ήθη καί ζηλευτά προσόντα· εις δέ τήν συνανα
στροφήν του είναι αξιόλογος καί πολύ ευχάρι
στος άνθρωπος. ’Εγνωρίσαμεν αυτόν ενταύθα καί 
πολύ ηύχαριστήθημεν έκ τής συναντήσεως.

Τόν κ. Ν. Άναστασόπουλον, διευθυντήν τού 
υποκαταστήματος τής Τραπέζης Ήπειροθεσσα- 
λίας, έγνωρίσαμεν τη συστάσει τού κ. Γ. Πολί
του, διευθυντού τού ταχ. Λαρίσσης, τοΰ γνωστού 
πολυφιλήτου ποιητού καί συνεργάτου μ.ας, δστις 
διά τής δημβτικστητός του, τής συμπαθούς συμ
περιφοράς του, τών ευφυών λογοπαιγνίων του καί 
τής αγαστής συναναστροφή; του κατέκτησε τήν 
αγάπην απάντων τών κατοίκων. Ό κ. Άνα- 
στασόπουλος τυγχάνει εξαίρετος λογιστής καί 
διακεκριμένος υπάλληλος μέ μόρφωσιν καλλίστην.

Οί έμποροι κύριοι Χατζόπουλος καί Γ. Σου— 
σούρης μάς εξέθεσαν μέ τά μελανώτερα χρώματα 
τήν καχεκτικήν κατάστασιν τοϋ τόπου, ήτις 
οφείλεται είς τήν παραγκώνισιν τής γεωργίας καί 
κτηνοτροφίας, έλλείψει έπαρκών κεφαλαίων καί 
άναζωπύρωσιν αύτής από μέρους τών δυναμένων. 
Ό τόπος ενέχει άπαντα τά προσόντα τής προό
δου καί ευημερίας καί όντως είναι πολύ λυπη
ρόν νά παραμελήται καί παραγκωνίζεται πάσα 

ενέργεια πρός εύόδωσιν παντός καλού. Είθε τά- 
χιον νά έπέλθη ή διόρθωσες τών κακώς κειμέ
νων άπό μέρους τών αρμοδίων, ινα ταχέως άνα- 
λάόη ή ώραιοτάτη ημών αυτή θεσσαλική χώρα.

Ύπάρχουσιν έν τούτοις ένταύθα καίκάλλιστοι 
παράγοντες,αξιόλογοι προύχοντες καί σημαίνοντες 
κτηματίαι,έξ ών έγνωρίσαμεν τινάς, τοίΰς κ κ. 
X. Δημητριάδην, Άπ. Χαρακόπον, ’Αναστά
σιον Φίλιον, Δ. Γαλάτην, Ιωάν. Καλίλιάδην, 
Άλ. Μιχαηλίδην κτλ. κτλ. οίτινες πολύ βυν- 
τελούσιν είς τήν οσον ενεστιν άξιοπρεπεστέραν 
παράστασιν τοϋ τόπου καί βελτίωσιν τών παρα
γωγικών δυνάμεων αυτού.

Ό κ. Θ. Στεργίου, έκ τών καλλίτερων κα- 
πνεμπόρων τής Λαρίσσης, κάλλιστος καί φιλοτι— 
μώτατος έμπορος, έχει τήν καλειτέραν πελα
τείαν, καί άγαπβται πολύ’ πρός το εσπέρας όε 
συγκεντρούνται είς είς τό κατάστημά του πολλοί 
έκ τών άνωτέρων ύπαλλήλων, ινθα [με τα 
εξαίρετα σιγαρέτα, άτινα τοΐς προσφέρει, πίνουσι 
καί τό έξαίσιον οΰζον τοϋ τόπου καί ανακουφί
ζονται κάπως έκ τής μονοτόνου καί οχληράς 
ήμερησίας εργασίας των.

Φ. D.

ΠΟΙΗΣΙΣ

Ο Α Π Ε Δ ΠI Σ

Κλαίω ’jjipa, κλαίω νύκτα ή ζωή μου θέλει σβύση, 
τήν καροία μου κλονίζει κάτι πράγμα μυστικό, 
άχ I δ νους μου, κάθε ώρα πλησιάζει νά μ’ άφήοη 
καί τόν ύπνο μου ταράττει ένα όνειρο κακό·.

Όστις πάντα αγαπάει 
κι’άγαπδται τρυφερά, 
ευτυχής! γιατί περνάει 
τήν ςωή τού μέ χαρά-

Περιστέρι μέ κορδέλλαις έρωτος χρυσαϊς δεμένο 
έκρατούσα είς τά χέρια μ’ ένα γέλοιο τρυφερό, 
τό φιλούσα είς τά μάτια καί έκείνο χλωμγασμένο 
μέλεγε νά, μή ραγίζω καί μαζί του νά χαρώ.

Όστις πάντα άγαπάει 
κι’άγαπδται τρυφερά, 

κ. τ. λ.

Έπινε τά δάκρυά μου καί μέ βλέυμα όλο χάρι 
μ’ έδιδε παρηγοριάν, θάρρος καί υπομονή, 
άχ ! φοβούνταν τό καϋμένο μήπως τύχη καί μέ πάρη 
ό σκληρός έκείνος Χάρος πού κανέναν δέν πονεϊ.

Όστις πάντα άγαπάει 
κι’ άγαπάται τρυφερά, 

κ· τ. λ,
J
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Μ' αγαπούσε, μ’ έφιλοϋσε πάντα παραπονεμένο, 
έκοιμώταν ’ς τήν άγκάλη έναν ύπνο μυστικό 
καί έπάνω είς τόν ύπνο μέ τό μάτι δακρυσμένο 
φώναζε τρεμουλιαμένο οσ’ άγαπώ πουλί γλυκά I»

Όστις πάντα αγαπάει 
κι’άγαπάται τρυφερά, 

κ. τ. λ.

Τί ζωή ήταν έκείνη I τ! χαρά κ ’ ευδαιμονία 1 
δλο χάρι, δλο γέλοιο έπερνούβαμε μαζί...., 
δμως τώρα μέ τόν πόνο ’ε τήν ταλαίπωρη καρδία 
άνακράζω πικραμένοι : «άχ ! απίθανε δέν ζή» 1

Ή ζωή δέν μέ εύφραίνει 
πλήρης θλίψεως σκληρής 
εΤν εύδαίμων δστις μπαίνει 
είς τδν τάφον ένωρίς.

Είς τήν τόση εύτυχία,μαύρο σύγνεφο προφθάνει 
καί αρπάζει τδ πουλί μου δίχως νά τδ αισθανθώ, 
είς πικρίας καί είς θλίψεις τρισαλύπητα μέ βάνει... 
άχ ! κλονίζομαι μαραίνω καί δακρύζω καί πενθώ I

ή ζωή δέν μέ ευφραίνει 
πλήρης θλίψεως σκληρής, 

κ τ. λ.

Τί μέ ώφελεϊ νά ζήσω χωρισμένος άπ’έκείνην; 
τ! τά θέλω πλούτη, δάδαν, ευτυχίαν καί χαράν ;
ώ I καλλίτερα ςτδν τάφο ςτήν αιώνιον γαλήνην 
άπ’ τού κόσμου τάς πικρίας 'πιθυμώ νά ζώ μακράν.

Ή ζωή δέν μέ εύφραίνει,
κ. τ. λ. -

Κάλλιο χώμα, ήσυχία, κάλλιο μνήμα καί σκοτίδα 
παρά τέτοια μαυρισμένη, άνυπόφερτη ζωή 
δίχως: γέλιο καί άγάπη, δίχως έρωτος έλπίδα, 
ςτδνομά της, ’ςτήν σκιάν της νά μοΰ οδύνη ή πνο:

Ή ζωή δέν μέ εύφραίνει 
πλήρης θλίψεως σκληρής 
ε’ν’ εύδαίμων δστις μπαίνει 
είς τόν τάφον ένωρίς !

Πέτρο; I. ’Αξιωτίδηε

Ο ΜΑΗΣ

® Μάης νειδς καμαρωτός, 
Ο Μάης νειδς στεφανωμένος 
Μέσ’ άπ’ τά δάση γελαστός 
Άπ’ τις δροσιές μέσα βγαλμένος 
Ό Μάης νειδς καμαρωτός 
Ό Μάης νειδς στεφανωμένος.

Κάμπο σέ κάμπο περπατεϊ 
'Ράχη τή βάχη άνεβαίνει 
Κι' έχουν τά λούλουδα γιορτή 
Γιορτάζει δλ’ ή Οίκουμένη 
Κάμπο σέ κάμπο περπατεϊ 
’Ράχη τή βάχη ανεβαίνει. 

Μεργιάζουν τ’ άγρια κλαργιά 
Τά κρϊν’ άνοίγουν νά περάση 
Χαίρουνται χώρες καί χωργιά 
Λές καί γελάει δλ’ ή πλάση 
Μεργιάζουν τ’άγρια κλαργιά 
Τά κρίν* άνοίγουν νά περάση

Τό Μάη, τώμορφο παιδί 
Τοΰ χρόν’ άγόρ’ αγαπημένο, 
Κάθε πουλάκι τραγουδεϊ
Κάθε άγέρι μυρωμένο 
Τδ Μάη, τώμορφο παιδί
ΤοΟ χρόν’ άγόρι αγαπημένο.

Κάθε τρεχούμενο νερδ 
Κάθε ψυχή ποΰ άγαπάει 
Τραγούδι λέει τρυφερό
Στοϋ χρόνου τό παιδί, τό Μάη

• Κάθε τρεχούμενο νερδ 
Κάθε ψυχή πού άγαπάει.

Τοΰ χρόνου τώμορφο παιδί, 
Τό Μάη τδν καμαρωμένο 
Κάθε καρδιά τόν τραγουδεϊ 
Καί κάθε στήθος πονεμένο · 
Τού χρόνου τώμορφο παιδί 
Τδ Μάη τόν καμαρωμένο 

Ναύπλιο* 18 Απριλίου 1899
Μ9)τβος Π»πασπύρ<»υ.

ΣΚΕΨ ΕΙΣ

Είναι πολύ περίεργοι ζ.α'ι διπρόσωποι, όσοι 
σκοπίμως ύπαινίττονται μυστικόν τι, όπερ κατέ- 
χουσιν, άρνοΰνται ο’ έπειτα τήν έκμ.υστήρευσιν 
αυτού. Οι τοιοΰτον είδους άνθρωποι προσποιούν
ται φοβερά, προφανώς, ψεύδονται, θέλουν καί 
εαυτούς έτι ν’ άπατήσουν, ζητούντες νά έξανα- 
γκασθώσιν «ίς τήν άποκάλυψιν διότι άλλως τίς 
ή ανάγκη νά κεντούν τήν περιέργειαν, τήν ενο
χλητικήν ταύτην μάστιγα. "Αν σάς φέρουν λ. χ. 
εν ώραΐον πεποικιλμ-ένον κιβωτίδιον καί τό άφή- 
σουν έπί τής τραπέζης σας, ή μ.εγαλειτέρα σας 
επιθυμία, τό πρώτον κίνημά σας, έξ αυτομάτου 
σχεδόν, θά είναι νά τδ ανοίξετε νά ίδήτε τί πολύ
τιμον πράγμα έγκρύπτει, καίτοι καθόλου δέν 
ένδιαφέρεσθε ατομικός · άδιάφορον ή περιέργεια 
διεγείρεται πάντοτε διά τά ξένα πράγματα. "Ε, 
λοιπόν ! τό θιγόμενον μυστικόν τί άλλο είναι ή 
έν ώραΐον κομψόν κιβωτίδιον, μυστηριώδες.... 
κεκλεισμένον. Έχετε τήν κλείδα έμπροσθεν σας. 
σχεδόν σάς προσφέρεται, δέν θά είναι ανοησία νά 
μή τήν μεταχειρισθήτε ; Ή νύξ τού μυστικού 
είναι είς τό πρώτον ξεκλείδωμα τοΰ κιβωτίου.

• *

Αί φιλοφρονήσεις ομοιάζουν πρδς τά ώραΐα 
ποικιλόχρωμα πυροτεχνήματα., Ένόσφ φλέγον
ται,ευχαριστούν καί θαμβώνουν άμα παρέλθουν, 

όύδέ εν μικρόν σπινθήρα αφήνουν. Μή μάς θαμ
βώνουν αί στιγμιαΐαι λάμψεις· οσφ περισσότερα', 
αί φιλοφρονήσεις, τόσφ ταχύτερον αφανίζονται.

* « '

Ή πλάνη έν τφ έρωτι είναι φαϋΛος χϋχΛος, 
έν ω περιστρέφεται ό έρών,χωρίς νά έπιτυγχάνη 
έξοδόν τινα, χωρίς νά εύρίσκη τήν άλήθειαν.

♦ Α
♦

Ώς τεραστίως νύν προάγεται ή πολεμ.ική 
τέχνη, άγεται τις νά πιστεύση, δτι τά Ευρω
παϊκά έθνη δέν θά πολεμώσι πλέον ή διά τού 
χρήματος· τό τελευταίου θ’ άποφασίζη τήν νίκην 
καί ούτως αιωνίως περί χρημάτων έσται ό αγών 
Ό δυνάμ.ενος νά προμηθευθή βαρύτερον σίδηρον, 
ό άγοράζων άφθονωτέραν πηγολαστίτιδα,θά είναι 
ό ευτυχέστερος καί 'ασφαλέστερος νικητής. Οι 
ομηρικοί ήρωες αφανίζονται έκ τής συγχρόνου 
ιστορικής σκηνής καί οί στέφανοι τής δάφνης 
θ’ άπομείνωσι μόνον οια τά μέτωπα ονειροπο
λώ* τής φαντασίας oxeJsr&r. Ή τέχνη δέν θ’ 
άργήση ν ’ αναστηλώσει τό φοβερόν δίκαιον τού 
ΐσχυροτέρου, αφού μόνον ή εΰρωστία τών θησαυ
ροφυλακίων θά σκοπήται καί ούχί ή τού εθνι
κού φρονήματος.

Δ I. ΚΑΛ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Ή δρόσος τών τροπ κών νυκτών είναι έπιβλεβλαδε- 
στάτη τή ύγβίφι, ιδίως δι* εκείνους, οίτίνες συνηθίζουσι 
κατά τήν νύκτα νά κοιμώνται έν ύπαίθρω, έν άγ·οίςι 
τοΰ επαπειλοΰντος αυτούς κινδύνου.

★

Η ΕΝ ΓΕΝΕΙΥΓΡΑΣΙΑ

Τήν έπίδρασιν τής υγρασίας, έν γίνει, πρέπει νά τήν 
αποψεύγωμεν, διότι αΰτη ναί μέν πρός στιγμήν θέλγει 
χαί ανακουφίζει, γίνεται όμως πρόξενος διαφόρων πα
θήσεων : βρογχίτιδων, χατάρρων, ρευματισμών, οφθαλ
μικών νοσημάτων, πνευμονικών παθήσεων καί άλλων.

★

ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΕΡΣΕΩΣ

Είναι πλάνη τό κακώς κοινώς θεωρούμενου καλόν νά 
εγείρεται τις ενωρίς τήν πρωίαν. Τό τοιοΰτον πρέπει 
να ρυθμίζεται αναλόγως τοΰ κλίματος τής χώρας. "Αν 
έπί παραδείγματος, τό κλίμα είναι ξηρόν, ή πρωϊνή 
εγερσις είναι ώφελιμωτάτη και πρό πάντων ή συνοδευο- 
μένη μετά περιπάτου άνά τάς δασώδεις εξοχάς, άν 
δμως τό κλίμα είναι ύγρόν καί έλώδες επ’ούδενί λόγω 
επιτρέπεται ή πρό τής ανατολής τοΰ Ήλίου ϊγερσις.

*
ΠΡ0ΦΥΛΑ81Σ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΟΡΕΩΝ

Τάς κλίνας υμών και τά έπιπλα έάν έπιβυμήτε νά 
προφυλάξητε άπό τούς κορέους, τά οχληρότατα ταΰτα 

ζωύφια τοΰ βέρους, πλύνετε αΰτά καλώς διά ζέοντος 
υδατος, εντός τοΰ δποίου έχετε διάλυση προηγουμένως 
ποσότητά τινα στυπτηρίας.Ευθύς ταΰτα βά έξαλειφθοϋν, 
χωρίς ουδέποτε πλέον νά «μφανισθώσιν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΩΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ ΝΑ ΠΛΕΏΣΙΝ

ΟΙ ΦΕΛΛΟΙ

^ό πείραμα είναι άρκετά ένδιαφέρον καί πρός έκτέ- 
λεσιν αυτοΰ δέν άπαιτεϊται άλλο ή είς κάδος (μα- 
στέλλον) μέ υοωρ καί έπτά φελλό* κυλινδροειδείς, 
τών φιαλών έν παραδείγματι.

Πάντες γνωρίζομεν, δτι οί φελλοί ουτοι, έπιμή- 
κεις κύλινδροι, κλίνουσιν όριζοντίως έπί τοΰ ύδα· 
τος, ώς έκ τής φυσικής αύτών ιίαταστάσεως καί τοΰ 
κέντρου τής βαρύτητάς των. Άλλά, τίνι τρόπω 
δυνάμεθα νά τούς άναγκάσωμεν νά σταθώσι καθέ- 
τως, ώσ έμφαίνεται έν τώ άνωτέριρ σχήματι, άνευ 
χρήσεως ούοενός έργαλείου ή μηχανικού μέσου ;

’Ιδού πώς :
Θέσατε κατά πρώτον τους φελλούς σας έπί τίνος 

τραπέζης όρθίως. ουτω : τόν ένα είς τό κέντρον 
καί τούς λοιπούς Σί πέριξ αύτοΰ καί διά μιας λάβετε 
αύτούς όλους διά τής χειρός σας, ώς Σχουσι, βυθί
σατε καθέτως έντός τού ίύδατος, όπως έντελώς 
περιβραχώσι καί ε’τα άποσύρετε έν μέρει, άφίνον- 
τες αύτούς έν τή θέσει ταύτη. Τό ύδωρ, δπερ είσε- 
χώρησε μεταξύ τών φελλών,θά συγκρατήση αύτούς 
έν τή θέσει ταύτη καί μολονότι Σκαστός αύτών δέν 
εύρίσκεται έν σταθερά Ισορροπία, τό σύνολον αύ
τών, έν τούτοις, συγκροτεί τό δλον, καθόσον τό 
σχηματισθέν ήδη’ πλάτος είναι μεγαλείτερον τοΰ 
ύψους τών φελλών.

Τό φαινόμενου τούτο έρείδεται έπί τής μοριακής 
συνολκής καί άποδεικνύει Στι μάλλον τήν άλήθειαν 
τοΰ γνωστού ήμΐν ρητοΰ :

«Ή ϊνωσις ποιεί τήν δύναμιν.»
Φ. Π.
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ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 01 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ο κύριοι, 45 ίτνν ί
Η ΚΥΡΙΑ, 32 β ίηυρογ»^.

(Εΐς τδ παράθυρον τής πρώτης οροφής τής ΐπΙτήςδδοΰΚ. . 
οικίας τω»),
^σύζυγος. Καί θά μένης έως τδ βράδυ έδώ, 

παρατηρούσα τούς δισδάτας ; . ...
Ήσύζυγοί. Ναί, διότι δέν θά έίέλθω. Μοϋ 

άρέσει νά βλέπω τδν κόσμον.
Ό σ ύ L υ γο ς. Όλο τδν κόσμον θά βλέπης ;
Ή σ ύ ζ υ γ ο ς. Όνι· καί θά διαβάζω, θά έχω έτσι 

κλειστά τά παράθυρον καί θά κάθημαι έδώ και 
πότε θά διαβάζω, πότε θά βλέπω έζω.

Ό σύζυγος. Καίόνομάζεις τδ παράθυρον κλει
στόν ούτως ;
Ή σύζυγος. Ναί, νομίζω τουλάχιστον.
Ό σύζυγος. Έγώ τά νομίζω, άρθάνοικτον.
Ή σύζ υ γ ος. Ώ 1 ... f· ' ' λ'’^; '
Ό σύζυγοί, (εντονώτφ»’·) Ναί, Κυρία άρθάνοι- 

κτον καί δλος δ κόσμος είμπορεί νά βλέπη τί 
γίνεται μέσα είς τά σπήτί μου.

Ή σύζυγος. Είμπορεΐς σύ νά βλέπης τί γίνε
ται έδώ άπ’ έκεΐ έίω ; άπά του καφενείου. . .

Ό σύζυγος Μ’ έννοεΐς τί θέλω νά είπω.Δέν 
πρόκειται περί τού καφενείου έκεΐ κάτω,- άλλα 
περί τών διερχομένων έδώ πλησίον.

Ή σύ ζ υγ ος. Καί τίς βλέπει τούς διερχομένους 
άπά πλησίον;

Όσυζυγος Σέ βλέπουν αύτοί I
Ή σύζυ γ oc Αί, καί μέ τούτο;
Ό σύζυγος, (συσφίγγω* τούς όδέντας xal βιδί· 

ζων) Εύρίσκει τούτο φυσικόν I
Ή σύζυγος. Τί είπες ; δέν είναι φυσικόν;
Ό σύζυγος. Δέν μοϋ άρέσει, δέν μοΰ κάμνει 

καλάν είς τήν καρδιά.
Ή σύζυγος. Ά, έμένα μοΰ άρέσει πολύ καί σέ 

βεδαιώ μοϋ κάμνει πολύ καλό.
Ό σύζυγος. (Προσποιείται φεύγω* θυμωμένος).
Ή σύζυγος. Είς τά καλό, φίλε μου.
Ό σύζυγος. Δέν έρχεσαι μαζύ μου;
Ή σ ύ ζ υ γ ο ς. Όχι, εύχαριστώ.
Ό σύζυγος, (καθήμενος). Τότε δέν έίέρχομαι, 

θά μείνω.
Ή σ ύ ζ υ γ ο ς. Τόσον τά καλείτερον μοΰ κάμνεις 

συντροφιά, άλλά σέ παρακαλώ, μήν έμποδίζεσαι 
χάριν εμού νά έΕέλθης.

Ό σύ δυ γ ος. Πώς ; προτιμάς νά έίέλθω ;
Ή σύζυγος. Διόλου, άρκεϊ νά μέ άφήσης νά 

διαβάζω. ...
Ό σύζυγος. Καί νά βλέπης είς τά παράθυρον ;

Ή σύζυγος. Ναί,καί νά βλέπω είς τά παράθυ
ρον τάν άκακον αύτδν κοσμάκον, δστις τόσον 
ήσύχως διαβαίνει. . . . Δέν σοΐ ζητώ περισσό
τερόν τι.

Ο σ ύ ζ υ γ ος. (εγειρόμενος άποτόμως χαί πλησιάζω» 
είς τή» θυρίδα) Παληανθρωπιαΐς ;

Ή σύζυγος Ποιοι είναι παληανθρωπιαΐς ;
Οσυζυγος. Νά’ δλος αύτδς δ παλιόκοσμος, 

ποΰ περνά σάν νευρόσπαστα .... Δέν βλέπω 
κουτοτέρους άνθρώπους

Ή σύζυγος Μεταίύ αύτών θά ΰπάρχουσι καί 
κουτοί.

Ο σύζυγος (μετά μιχράν σιωπήν). Γνωρίζεις 
αύτδν τδν κύριον, δστις σέ παρατηρεί ;

Ή σύζυγος (μετ* άπιθείκς) Ποιον κύριον ;
ΌΣύζυγος- Νά, αύτδν τάν βλάκα, δστις 

ϊσταται έκεΐ καί στρίβει τάν μύστακα, παρατη- 
φών σε.

Ή σ ύ ζ υ γ ος. Δέν τάν γνωρίζω, ποσώς. Σέ βε- 
βαιώ δέ καί άν έμένα παρατηρή, θά πάρη τήν 
βόλταν του πολύ γλήγορα δι’ άλλην διεύθυνσιν. 

Όσύζυγος. Δέν φαίνεται έν τούτοις, δτι δέν 
γνωρίζεσθε.

Ή σύζυγος Άπατάται, ίσως Πρώτην φοράν 
δπου τάν βλέπω.

Ό σ ύ ζ υ γ ο ς. Νά, σέ παρατηρεί άκόμη· καί μέ τί 
αύθάδειαν 1 Μοΰ έρχεται νά κατέβω κάτω νά τδν 
συγυρίσω.

Ή σύζυγος Μή βιάζεσαι, περίμενε όλίγον καί 
θά φύγη.

Ό σ ύ ζ υ γ ο ς.Τί θά φύγη, δέν βλέπεις δτι άκόμη 
στέκεται καί δέν το κουνά ; (μετά θυμού) θά κα
τέβω . . .

Ή σύζυγος. Στάσου,μή πιασθήτε. . . .
Ό σύζυγος. Τότε μοΰ κάμνεις μίαν χάριν ;
Ή σύζυγος. Ευχαρίστως, διατί δχι ;
Ό σύ.,ζυγος Πήγαινε νά διαβάσης είς τλν τρα

πεζαρίαν.
Ή σύζυγος. Ά, τέτοια χάριν, δχι. ·
Ό σύζυγος. Δέν πηγαίνεις ;
Ή σύζυγος. Όχι.
Ό σύζυγος. Διότι βεβαίως δέν περνά κόσμος 

άπ’ έκεΐ.
Ή σύζυγος. ’Ακριβώς.
Όσύζυγος. Βλέπω άσχημα θά τελείωση αύτή 

ή Ιστορία.
Ή σύζυγος. Όπως αγαπάτε.
Ό σύζυγος, (πλησιάζω* έχ νέου τήν θυρίδα). 

Άκόμη έκεΐ κάθεται.
Ή σύζυγος. Φαίνεται πολύ ζωηρός καί εύχαρις 

αύτδς δ νέος. Δέν σού δμοιάζει.
Όσύζυγος. Σ’ έννοώ, δέν παιδιαρίζω.
Ή σύζυ γος. Βεβαίως δέν είσαι διόλου παΐς.
Ό σύζ υγ ος. Ούτε τόσον διασκεδαστικδς, δσον 

αύτδς δ νέος.
Ή σύζυγος. Ποσώς, μάλιστα.
Όσύζυγος. Καί φυσικώς δέν σοΰ άρέσω.
Ή σύζυ γ ο ς., Μάλιστα αύτήν τήν στιγμήν !
Ό σύζυγος. Καί ίσως ούδέποτε έφάνην χαρίεις.. 
Ή σύ ζ υγ ο ς Μόνον τήν ήμέραν τών γάμων μας 

καί πλέον ού.
Όσύζυγος. Τότε είπέ έλευθέρως, δτι σέ 

κατέστησα δυστυχή.
Ή σύζυγος. Δέν μέ κατέστησας δυστυχή, άλλ’ 

ούτε καί εύτυχή.
Ό σύζυγος. Έάν συνεμερίζεσο τάς ίδέας μου, 

ουδέποτε θά διεφωνοϋμεν.
Ή σύζυγος. Έχω τάς ίδέας μου Δέν παραδέ

χομαι άλλας.

Η ΦΥΣΙΣ

Όσύζυγος. Καί έάν έΕακολουθήσωμεν, ούτως 
δ,τι καί άν συμβή, θά προέρχεται έ£ ύπαιτιό- 
τητός σου.

Ή σύζυγος Δέχομαι τήν εύθύνην.
Ό σύζυγος Έννοεΐς, οέν θέλω νά νομίσης δτι 

ζητώ άφορμήν έριδος άπδ ένα άνόητον, δστις 
ϊσταται άπέναντι τοΰ παραθύρου μας. Ά, ίδού 
έφυγε·/.

Ή σύζυγος. Ναί, έφυγε καί αύτό 
Όσύζυγος. Άλλά θά έλθουν άλλα;
Ή σύζυγος. Όλα έρχονται καί φεύγουν.
Ο σύζυγος, (πλησιάζω* αυτήν). Μ’ έννοεΐς, δτι 

έχω άλλας σπουδαιοτέρας άφορμάς ;
Ή σύζυγος. ΙΙοίας ;
Ό σύζυγος Ή σπουδαιοτέρα είναι, δτι δένσυμ- 

φωνοΰμεν είς τίποτε, ούτε είς τά οικιακά μας, 
ούτε είς τά πολιτικά.

Η σύζυγος. Άφοΰ άπατάσαι είς τάςκρίσεις σου! 
Ό σύζυγος. Φθάνεις δέ είς τοσοΰτον άληθώς 

άπροχώρητον κατά τάς συζητήσεις σου,ώστε είσαι 
έντελώς έπαναστατική. Δέν είναι δυνατόν νά 
ζήση τις μαζύ σου .

Ή σύζυγος. Πολύ πλανάσαι. Δέν είμαι ποσώς 
έπαναστατική έγώ, ούτε φθάνω είς τδ άπροχώ
ρητον, ώς λέγεις. Εννοώ νά ζήσω βίον εύχά- 
ριστον καί ήσυχον, εί δυνατόν ιδού έγώ. Ένώ 
οέ μέ βλέπεις ήρεμοΰσαν καί εύδιαθετοΰσαν, σύ 
τούναντίον είσαι πάντοτε δύσθυμος. Τίποτε δέν 
σέ εύχαριστεΐ. Ευρίσκω τδ θέατρον θελκτικόν, 
σύ τδ ευρίσκεις άπαίσιον, μοί άρέσει δ περίπατος, 
σύ δέν εύχαριστεΐσαι, σοί προτείνω νά φάγωμεν 
είς τήν έίοχήν, άκριβώς τότε σύ δέν έχεις διά- 
Θεσιν καί έπισυμεΐς τήν οικίαν. Ήδη ή δέα τού 
κόσμου σ’ ένοχλεΐ καί είς νέος σέ ταράσσει, 
ένώ έγώ διασκεοάζω ώς παιδίον άπδ τού παρα
θύρου τής οίκίας μας. Δέν ουμφωνούμεν είς τά 
οικιακά καί πολιτικά, ώς λέγεις. . . Αϊ, φίλε μου, 
άρχίζω πλέον νά πιστεύω, δτι δύο πράγματα 
μόνον άληθεΐ ύπάρχουσιν είς τδν κόσμον, ή καλή 
οιάθεσις καί ή κακή διάθεσις καί δτι ή μεταίύ 
αύτών άπόστασις είναι δ μόνος άπροσπέλαστος 
φραγμός, δστις διακρίνει τούς άνθρώπους καί 
σχηματίζει τούς χαρακτήρας.

Ι*οΰς.

ΓΕΛΑΤΕ

Τό καλοκαίρι μέ χαραΐς 
καί μέ δροσιές σιμώνει, 
καί λησμονοΰντ ’ Λ συμφορές 
οί στεναγμοί κι’ οί πόνοι.

Γελούν τοΰ κάμπου τά κλαδιά 
άνθοστεφανωμένα 
καί κλαίει μόνον Α καρδιά 
π’ έλπίζει στά χαμένα-
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Κλαίγω καί ’γώ γιά τόν δειλό 
αύτόν ποΰ δέ γελάει, 
δταν λουλούδι δροσερό 
τοΰ κόσμον άγαπάη.

’Αλλοίμονο είς την καρδιά 
ποΰ μαύρα δάκρυα χάνει, 
γιατί ζητάει παρηγοριά 
κι’ έλπίδα δέν λαμβάνει.

Είναι συχνότατον στη γή 
τό μή άνταγαπασθαι, 
γιά αύτό φειδώ στά δάκρυα, 
τά γέλοια μή λυπάσθε·

Ν. s.

ΗΘΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ό φΛύαρος «rat πρδε πάντας όχΛηρός.
★

Ή φύσις, φαίνεται, θέΛουσα νά διδάξη είς 
ήμας ' τήν χαΛήναγώγησιν τής γΛώσσης, ένί- 
χΛεισεν αυτήν εντός τοϋ έρχους των οδόντων.

★
Ή μέθη άγει είς ρέϋμα Λόγου άένναον, ενω 

ή φΛυαρία είναι πραγματική μέθη.
★

Ό πΛοϋτος ομοιάζει προς ιατρόν, οστις επαυ
ξάνει τήν νόσον άντί να τήν θεραπεύη.

★
Ούτε ή αρετή, ούτε ή ευδαιμονία αγοράζον

ται διά χρημάτων.

Τό πάθος τοϋ Ιρωτος έΛαττοϋται συν τή ήΛι- 
χία, ενω ή φιΛαργυρία επαυξάνει. θέΛει πάν
τοτε νά έπισωρεΰη, χωρίς ουδέποτε νά άποΛαμ- 
θανρ.

Ό άΛηθής πΛοϋτος ίγχειται είς τάς άρετάς 
τής χαρδίας xal τάς γνώσεις τοϋ πνεύματος.

★
Οί δεσμοί τής φιΛίας είναι ή είχών τών εξ 

αίματος δεσμών.

Ή πρός τούς εχθρούς μεγαΛοψυχία είναι τι 
άξιοθαύμαστον.

Ό ΙΛεγχος τής συνειδήσεως είναι άΛηθής τι
μωρία. Πλούταρχος
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ΜΙΑ ΠΑΤΙΝΑΔΑ

— ΑΓ, τώρα, δάσκαλε, στάσου, μή κτυπφς τά 

παλαμάκια, έβγήκε. Τί νά τής ’πώ ;

— Ά. .. . πές της, δτι τήν άγαπώ έμμανώς, 

είμαι ολως ίδικός της.

— Καλά.. .. Δεσποινίς, σέ άγαπώ, είμαι όλος 

ΐϊικός σου.

Ό δάσκαλος. Όχι σύ, έγώ εΐμαι ίδικός της, 

είπέ της.

Ό μεσάζων. Δεσποινίς, ίχι εγώ, αύτός λέγει 

εΐνιι ίδικός σου.

Ή δεσποινίς. Καλά, σας ευχαριστώ, κσί τούς 

δύο σας’ τώρα τί θέλετε; βά κοιμηθώ

Ό μεσάζων. Σ’ ευχαριστεί, αϊτώρα τί θέλομεν;
•Ο δάσκαλος. Τίποτε" παρά νά κοιμηθή ήσυχα 

και τής εύχόμεθα ύπνον έλαφρόν.

Ή δεδποτνίς. Ευχαριστώ, επίσης, παιδια μου...

ΤΕΡΠΝΑ

Κακούργος τις φθάσας έπί τοΰ ικριώματος τής 

αγχόνης διψών έζήτησε νά πίη.Τοϋ προσεφέρθη τότε 

ζϋθος,άλλ’ ούτος τδν άπέκρουσε λίγων «οτι ήχουσε 

παρά τίνος ίατροΰ, δτι δ ζύθος μετά παρέλευσιν 

χρόνου τινδς επιφέρει λιθίασιν».

Χωρικός τις, πρώτην φοράν εισερχόμενος είς 

πόλιν,εξεπλάγη βλέπων τόσος οικίας, τόσον κόσμον 

καί τόσα μαγσζεΐα. Έκ περιέργειας δέ ωθούμενος 

ήρώτα έκαστον καταστηματάρχην τί έπώλει.

Διερχόμενος δέ πρδ ένός άργυραμοιβείου καί βλί

των τήν προθήκην του κενήν, ήρώτησε και τδν 

καταστηματάρχην τούτον τί έπώλει' αΰτδς δέ θε'λων 

νά έμπαίξη τδν απλοϊκόν.

— Κεφάλια γαϊδάρων,τφ άπαντα,πατριώτη μου..

— Μπά, άνεκραξεν ό χωρικός, φαίνεται, θά 

έχετε μεγάλην κατανάλωσιν, διότι δεν έμεινεν άλλο 

κεφάλι εδώ άπδ τδ ίδικόν σας.

’Ιατρός προσκληθείς νά έπισκεφθή ασθενή, ήρω- 

τήθη παρά τής οίκοδεσποίνης περί τής νόσου.
— Ά, είναι πολύ βαρειά, κυρία.

— Καί τί έχει, Θεέ μου!

— Έρυσίπελας I

— ’Αλλά πόθεν τδ εννοήσατε ;

— Άπδ τσς χεΤράς τον, δέν βλέπετε πόσον 

είναι έρυθραί;

— Άλλά, γιατρέ μου, τοιαΰται εΐναι πάντοτε, 

διότι δ σύζυγός μου εΐναι βαφεύς.

—- Είναι βαφεύς 11 Και διατί δέν μου τδ έλέγατε 

πρίν ;

Συγγραφεύς τις, τελειώσας τήν αντιγραφήν έρ

γου τού τίνος έφώναξε μετά χαρας :

— Τδ τέλος στέφει τδ έργον.

Και προφέρων ταΰτα λαμβάνει τδ μελανοδοχεϊον 

αντί τοΰ άμμοδοχείου και καλύπτει διά μαύρης θα

λασσής τδ μετά^τόσου κόπου αντιγραφέν έργον.

Έμπορός τι; οίνων παρουσιάζεται εις ιατρόν 

τινά:

— Ά I τφ κάμνει δ ιατρός I Έχω άκόμη άπδ 

τδν οίνον σου. Μέ έκαμεν άρρωστον.

— Τόσο τδ καλλίτερον, τφ λέγει δ έμπορος.
Σύστησε αύτό εΐς τούς φίλους σου καί οίίτω- θά 

αυξήσης τήν πελατείαν σου.

Ο ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ
Τδ αίμα βέ φοβίζει, 
Ή τύψις σέ κλονίζει, 
Τδν κόσμον άπωθεϊς· 
Ή δ ’ άμυνα σαλεύει 
Ή δίκη σέ γυρεύει 

Καί τρεχεις νά κρυφθής.
Άλλ’δ διάβολος πού σ' έκαμε τ’ άδίκημα νά πράξης 
Άπδ τά μαλλιά σον σέ τραβά, τδ αίμα νά έεράσης. 
Βουνά δέ λίμνάς·,ποταμούς καί άγκάθια θά πατήσης. 
Έως βτου τό σαρκίου σου καί σύ περιφρονήσης. 
Τρισκατάρατοι κ ’ οί δυό σας πον δλο μαζύ βογγδτε. 
Ό εΐς τδν άλλον θά ζητά,κ' είς τήν κόλασιν θά πάτε.

.....-Μέθυσός τις έλεγεν ,ήμ,έραν τινά πρδςφίλον του:
— Λέγουσιν. δτι εν ποτήριον καλού οίνου δίδει 

δυνάμεις, ιδού εγώ έπια 40 καί δέν δύναμαι νά 

σταθώ εις τούς πόδας μου.

Μετά σφοδράν συζήτησιν δ σύζυγος λέγει πρδς 

τήν σύζυγόν του, παρουσία τοΰ μικρού υίοΰ των:

— Δέν σοί λέγω περισσότερον, διότι έχεις χά

σει τήν κεφαλήν σου·

Ή δέ σύζυγος θυμωθεΐσα άπήλθε τοΰ δωματίου' 

δ δε μικρός υιός μετ’ ολίγον πρδς τδν πατέρα :

— Μπαμπά, δέν θά πας νά είίρης τήν κεφαλήν 

τής μαμμάς ;

ΤΟΠΙΚΑ

Έν τφ βαγονίφ του ίπποσιδηροδρόμου Συντάγ

ματος— Όμονοίας, παρουσιάζονται αίφνης τρεϊς 

ευειδείς Κυρίά:, ένφ ήδη αί θέσεις δλαι ήσαν κα· 

τειλημμέναι. Άλλ’ αυθωρεί εύγενής τις Κύριος 

«γείρεται καί αποτεινόμενος πρδς αότάς.

— Παραχωρώ-τήν θέ«ν μου, τάϊς λέγει, εΐς 

τήν πρεσβυτέραν υμών. Οΰδεμία έξ αύτών έκάθισε, 

να δηλωθή ώς μεγαλειτέρα.

Έν τινι κουρείφ τής Όδοϋ..., ύπάρχει ή δή- 

λωσις On parle toutes les Langues.
Ημέραν τινά. εισέρχεται εΐς ξένος καί έρώτα : 

Όμιλειτε ϊλας τάς γλώσσας ;

— Δηλαδή οί προσερχόμενοι, άπαντα δ κουρεύς.

Ή Μαρία κΓ δ Γιαννάκης είναι τόσον άγαπη- 

μένοάνδρόγενον, ώστε ενώ τήν μίαν ώραν δέρονται 

τήν άλλην τά πάντα λησμονοΰσιν και γελώσι.

Διάλογος αύτών περί τήν μεσημβρίαν .

— Γυναίκα έχομε νά φάμε τίποτε ;

— Δΐν ξεύρω. Έγώ έφαγα...

— Τί έφαγες ;
— Δεν έφαγα ξΰλο τδ πρωί από 'σέ ;

— Χά χα χα, κ»ί έγώ τδ ελησμόνησα.

Καί ή Μαρίκα (μορφάζουσα).

— Έπιλήσμων. !. · .

Η ΑΠΟΝΙΑ ΤΗΣ

Μέ δάκρυ τήν καρδιά σου 
έπότιζα ν’ άνθιση 

τοΰ λούλουδου νά πάρω 
γοργά τή μυρουδιά' 

μά σύ στό πρώτον εδωκες 
διαόάτη νά μυρίση 

το πρώτον της μπουμπούκι 
μέ τάση άπονγά !

3ϋρος 1899.

ΤΗ< ΕΞΑΔΕΛΦΗι ΜΟΥ ΕΛΕΝΗ'

Όσα νά γράψω, περιττά.
Πράσ τι νά σ’ εγκωμιάσω ;
Ή άνοιίις δέν ψάλλεται.
’Αδίκως θά κοπιάσω.
Ένα μονάχα ώς αρχήν
οού συνιστώ Ελένη :
«τής άρετής τό κόσμημα» 
ποΰ χρόνος δέ μαραίνει.

Άθήνησι 1899.
ΜΙλτων Βιτάλης^
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

0 ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Έ«ί τΛ (3&ΰ«γ τών Αγίων Γραφών 
καί τών ιταραδόόεων τΛς ’Εκκλησίας

^ξεδόβη εσχάτως μετά πολλών εικόνων ό 
Βίος τΛς Πανχγίας, ύπό τοΰ κ. Άριστ. 
Γαλανού, βιβλιοπώλου έν Άθήναις, εργον χρι- 
στι,ανικώτατον καί χρησιμότατου δια πάσαν οι
κογένειαν, έν φ έκτίΟινται μετά πολλής λεπτο
μέρειας καί ακρίβειας τά κατά τήν αγίαν εκείνην 
εποχήν καί μανθάνει τις πράγματα, τά όποια 
είσίν απαραίτητα είς τάς χριστιανικά; γνώσεις 
πάσης έλληνικής οικογένειας.

Είς τους συνδρομητάς τής «Φύσεως» δίδεται 
αντί ορ. 5.

ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Έζεργασΰεϊσα ύπο τον άρχψαγε'ιρου 
το>ν araxzopur χ. Π. Κανζωρον

Ομοίως έζεδόθη εσχάτως μετά πολλών ει
κόνων ύπό τοΰ ίδιου βιβλιοπώλου κ. Άριστ, 
Γαλανού ή Μαγειρική καί Ζαχαρο«λα> 
Οτικίι έπί τή βάσει τών τελευταίων τελειό
τερων πληρεστάτων κλασικών συγγραμμάτων καί 
τών Menus τών Βασιλικών γευμάτων, ήτις 
περιέχει τρόπον τής κατασκευής τών ποικιλωτέρων 
καί άπλουστέρων φαγητών,-ώς και τών τελειο- 
τέρων γλυκισμάτων. Πάσα οικογένεια δέον νά 
ή εφοδιασμένη μέ τοιοϋτον βιβλίου.

Τιμαται δέ δρ. 4 διά τού; συνδρομητάς τής 
«Φύσεως».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμα, βον

Είμαι τής γης τό κέντρον, 
άλλ' εχω καί φωνήν· 
μέ χάνεις εί; τόν τάφον 
μ’ ευρίσκεις ’στην ζωήν.

Ερώτησες, 7 ν)
Τί δμοιοκαταληκτεΐ 

μέ τήν κλεινή ’Αθήνα 
κι’ ό άνθρωπος παρατηρεί" 
συνήθως είς τόν χϋνα ;

Αίνιγμα, 8ον
’Αδύνατον νά έννοήτης

πού κατοικώ ή καί τί είμαι, 
δέ“ δύνασαι νά εξηγήσης 
χαί πώς ένώπιόν σου κείμαι.

Έν Άθήναις Ικ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 'Ανίατη Κωνσταντίνου ·>»

Καί μ’ όλα ταύτα, πρός έμενα 
στρέφεις. χ2’ενώ δέν μέ γνωρίζεις, 
να έπιδοηθώ καί ’σένα 
συχνά πιιχνά.μοΰ ψιθυρίζεις.
, - ’Ερώτησες, 9> '

Ποιος ’Απόστολος ρωτά, 
άν τρώη τό παιδί του ;

Ν. Σαχίνης

Σημ. Είς τόν πρώτον λύτην δύο έκ τών ά~ 
νωτέριρ άσκήσεων, δοθήσεται ϊν’βιδλίον. Τών δό 
λοιπών δημοσιευθήσονται τά όνόματα.

ΘΕ^

ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΔΕΩΣ
Λίαν προσεχώς, καιρού έπιτρέποντος, ποιείται εναρξιν 

τών παραστάσεων του καί τό κομψόν ήδη καταστάν 
βέατρον τής Νεαπόλεως τό οποίον τοσοΰτον χχτενθου- 
σίασε καί διεσχέδασε πέρυσι τούς έν τη συνοιχίφ Νεα
πόλεως πολυπληθείς θαμώνάς του, μετά τοΰ άρτίως χαέ 
κάλλιστα χατηρτισμένου θιάσου του, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ έμπειροτάτου χ. Δ. Άλεξιάδου. Τό θέατρον τοΰτο 
έφέτο; ένεχαινιάοθη έπι τό καλείτερον,χομψότερον χαΐ 
άνετώτερον, προστεθέντων πάντων τών άπαιτουμένων 
και κατέστη μοναδικόν. Αί δέ τιμαί του ώρισθησαν 
έπι τό λαϊκώτερον έτι καί πάντες θά είναι ευχαριστη
μένοι.

Έλπίζομεν, ότι πάντες θά προθυμοποιηθώσι νά 
ύποστηρίξωσι χαί τον λαμπρόν τοΰτον θίασον, όστις 
όντως πολλάς προσπάθειας χατέβαλεν,όπως φανή αντά
ξιος τών προοδοχιών τοϋ φιλομούσου χοινοΰ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ
'ί- Έ»’ήφ.';£^άτ·ρφ τούτω αί παραστάσεις ήρξαν'το πάνυ 
έπιτυχώς δ δέ κόσμος συρρέει ήδη άθρόως χαί ανα
κουφίζεται έχ τής τοΰ καύσωνο; καί τών ασχολιών του 
άθυμίας. Έλπΐζεται ότι το δρομολόγιου του θά εύχαρι- 
στήση πολύ τούς πολυπληθείς θαμώνάς του.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

1. Κ- Ν. ’Αλεξάνδρειαν, Ρουμανίας, 
Διεύθυνσίς σας ήλλάγη,ώ; γράφετε.—Β. Τ. Βόλον, 
Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικώ; άπεστείλαμεν λαχών 
σοι δώρον εις κληρώσεις χαί εγράψαμεν.—Α. Ο. 
Βο υκ ο υ ρέστ ι ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομητήν 
ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. Άπηντήσαμεν καί άπε
στείλαμεν και ζητούμενα φύλλα.—Δ. Κ- Κώσταν· 
τζαν. Ημερολόγια σάς άπεστείλαμεν. Γράψκτέ μας 
παραλαβήν.—Κ 1. Βόλον. Επιστολή έλήφθη. Δώ 
ρον άπεστάλη ύμίν ταχυδρομικός διά μέσου κ. Ν-Ν- — 
1. Κ. Ζα γ α ζ ί χιον. ’Επιστολή έλήφθη και σας 
άπηντήσαμεν. ’Αναμένομίν άπάντησίν σας, νέαν.—Δ. 
Σ. Ζάκυνθον ‘Επιστολή μέ χρήαατα κτλ. ελήφθη- 
σαν καί σάς εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς πλειότερα, 
—Λ. Π- Κέρκυραν. Ελήφθησαν χαί αί τρείς συ
στημένα! έπιστολαί σας και σάς άπηντήσαμεν σχετικώς. 
—Α Π. Β. Πάτρας. ’Επιστολή σας έλήφθη. Έξυ- 
πνητήριον λαμβάνετε προσεχώς. — Κ· X- Πειραιά. 
Σάς ένεγράψαμεν άπό 1ης Μαιου. Εύχαριστοΰμεν.— 
Μ. Σ. Κ,ων)πολιν. Χρήματα ελήφθησαν. Ζητού
μενους τόμους σάς άποστέλλομεν ταχυδρομικώς, έπί συ- 
στάσει, προσεχές Σάββατον.—Κ. Ο. Βόλον. Ζητού
μενες αριθμούς σάς άπεστείλαμεν.


