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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
Όβ^ς ΜαυρομιχΛλνι 16-

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

φΐ πανωλης δυστυχώς εύρίσκετσι πλησίον 
ημών· καί επειδή έχομεν άμεσον ενδιαφέρον 
είο τήν μελέτην των κατά την νόσον τούτην, 
θεωροΰμεν έπάνσγκεςνά μεταφέρωμενένταϋθα 
σημειώσεις τινάς.

★

ΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ!

Έν Έλλάδι βλέπομεν τήν Πανώλην τό πρώ
τον καταλαβοϋσαν τήν Πελοπόννησον και τήν 
Στ. Ελλάδα κα ιά τό 7η7> τό ι ο8η τήν Μακε
δονίαν, τό 133ο τά Χανία Κρήτης, τό |3^8 
τήν Πελοπόννησον, τό 1368 τά Ιωάννινα, 
τό ι^72 τήν Πελοπόννησον, τό τά
’Ιωάννινα, τό i3gi τήν Πελοπόννησον, τό 
1409 τήν Κρήτην, τό t^s3 τήν Βοιωτίαν, 
τας ’Αθήνας, τά Μέγαρα, τό ιη3ι τήν Πε
λοπόννησον, τό ιη56 τήν Κρήτην, τό 1498 
τήν Πελοπόννησον καί τήν Ρόδον, τό i5s3 
τήν Κρήτην, Ρόδον, Κέρκυραν, Ζάκυνθον, 
"Αρταν, ’Ιωάννινα· τό ι$ί>γ τάς Αθήνας, τό 
1646 τήν Κρήτην, τό 1673 τήν Λευκάδα, τό 
1688 τήν Πελοπόννησον, Ναύπακτον, Αθή
νας, Θήδας, Άταλάντην, Λαμίαν, Εύβιιαν, 
Σκόπελον, Χίον, Σύρον, Σαλαμίνα, Κεφαλ
ληνίαν, Ζάκυνθον, τό 1716 τήν Χίον, Μυ
τιλήνην, Σάμον, τό 1718 τήν Πελοπόννησον, 
καί παλιν αυτήν τό 1741» έπίσης τό 1761, 
επίσης τό 17^4» ®n^orlc τ® ι792 ^βν θσνσ_ 
τηφόρως, ώς και τήν Στερεόν καί πολλάς νή
σους. Κατά τόνλήγοντα τούτον αιώνα άνεφάνη 
εις τήν Θεσσαλίαντό 18 ι4, εις τήνΉπειρον, 
Κέρκυραν, Σάμον, Χίον, τό ι8ι6 είς τήν 
Πελοπόννησον, Λαμίαν, Λεόάδειαν, Ήπει
ρον, Κέρκυραν, τό 1817 εις τήν Κρήτην, 
διαρκέσασα 8 έτη καί θερίσασα τό πλεΐστον 

των κατοίκων, τό 1822 είς τά ’Ιωάννινα καί 
Παραμυθίαν,είςτήνΕύόοιαν, Τήνον, τό 1817 
—1829 δεκατίοασα τον έν Πελοποννήοω Αι
γυπτιακόν στρατόν καί έί αυτού ολόκληρον 
τήν Πελοπόννησον, τέλος τό 1887 άνεφάνη 
είς τον Πόρον, προκαλέσασα ι 5ο θύματα επί 
3316 κατοίκων.

★ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υγρά κυρίως θερμοκρασία υποθάλπει τήν 

έπέκτασιν αυτής,ώς έν Αΐγύπτω,ένθα ή ατμό
σφαιρα είναι πάντοτε υγρά έν καιρω θέρους.

Χείριστοι κοινωνικοί όροι, ήτοι ελλειψιςτη- 
ρήσεως τών υγιεινών συνθηκών, δηλαδή ακα
θαρσία τών πόλεων καί τών κατοίκων, συμ- 
πύκνωσις αύτών, σιτοδεία, λιμός, δυστυχία, 
(misfire), έλλειψις αερισμού, διάφοροι κατα
χρήσεις, ύπερόολικοί κόποι, αλκοολισμός καί 
τά παρόμοια έξαντλοΰντα τόν οργανισμόν, 
προπαρασκευάζουοι μέν εύνουν έδαφος προς 
άνάπτυξιν καί διάδοσιν τής νόσου, άλλα δεν 
προκαλοΰσιν αυτήν, ουδέποτε γεννωμένην αυ
τομάτως, άλλα πάντοτε έκ μολυσμού έκ προ- 
γενεστέρας νόσου.

Τό γένος, ή ήλικία, ή φυλή ούδεμίαν έία- 
σκοϋσιν έπιρροήν καί ή νόσος άλίσκει κατά 
γενικόν λόγον καί τούς νέους καί τούς γέρον
τας καί τούε λευκούς καί τούς μαύρους. Έάν 
είς τινσς επιδημίας ή μικρά ήλικία καί αί 
γυναίκες δεν προσεόλήθηοαν, σημεΐον οτι δέν 
έξετέθησαν είς τάς έκ τής νόσου προσόολάς.

Ό τοκετός, ή κύηοις, ή έποχή τών εμ
μήνων, φυσικοί καί ψυχολογικοί λόγοι προδια- , 
θέτουσιν έπίσης τον οργανισμόν, εύρισκομενόν 
έν αδυναμία νά παλαίση κατά τοΰ μικροόίου 
τής νόσου, ώς καί διάφοροι καταχρήσεις, αί 
προγενέστεροι νόσοι καί τά παροιμία εξαντλη
τικά του όργανισμοϋ.

Ή νόσος αυτή έστί πασών φοόερωτέρα,διότι
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έπ! ιοο προσκεκλημένων θνήσκσυσιν οί go" οί 
σωθέντες δέν άναιτροσβάλλονται ευτυχώς, 
άποκτώντες ανοσίαν (immunite).

*

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Περί τό τέλος τού ι^ου αίώνος ό Ιησουί

της Athanase Kircher ίσχυρίοθη δτι ευρεν 
έν τώ πύω τών βουβώνων Ζωάριά τινα (ani-. 
malcules), άπερ έθεώρησεν ώς τά σπέρματα 
τής νόσου, Έ,κτοτε ούδεμία έδόθη. προσ
οχή πρός έίακρίδωσιν τού νοσογόνου στοι
χείου τής νόσου και μόνον κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους ησχολήθησαν οοδαρύς 
περί τού μεγάλου τούτου αντικειμένου.Ούτως 
•ό Yersin,αποστολείς τό 1894 e‘c Hong-Kong 
πρός μελέτην τής νόσου καί θεωρήσας τούς 
βουβώνας ώς χαρακτηριστικήν έντόπισιν αύτής 
κοί έέετάσας τόν οπόν αύτών, άνευρε μικρό
βιου, θεωρήσας τοΰτο ώς τό ειδικόν τής νό
σου, δπερ επίσης άνεΰρεν έν τώ αϊματι καί 
τοΐς λοιποϊς όργάνοις τοΰ παθόντος τήν νόσον 
ταύτην- μεταγενεστέρως δέ ό Wilm καί έν 
τώ έπιχρίοματι τής γλώσσης, έν τοΐς πτυέ- 
λεις καί τοΐς άποχωρήμασιν. Ό KitasatO, τάς 
αύτάς μελέτσς ποιούμενος κατά τήν έποχήν 
εκείνην καί έν τή αύτή πόλει εύρισκόμενος, 
κατέληίεν εις παροιμία σχεδόν συμπεράσματα. 
Ό Yersin, άποχωρήσας καί καλλιεργήσας τό 
μικρόβιον τοΰτο, ήδυνήθη νά προκαλέση τόν 
θάνατον μυών, κονίκλων καί ινδόχοιρων έντός 
24 ωρών μέχρι 3 ημερών, άλλ’ άπετυχεν είς 
τά έπί τών περιστερών πειράματα αύτοϋ,άπερ 
ήδυνήθησαν μετ ’ επιτυχίας νά έκτελέσωσιν οΐ 
Calmette καί Bosel. Διά τού μικροβίου τούτου 
τών Yersin-Kitasato, άγαν δηλητηριώδους 
μεταδίδεται ή νόσος είτ’ αμέσως διά τής έπο
ψής πρός τούς παθόντας είτ ’ εμμέσως διά τών 
ενδυμάτων καί άλλων αντικειμένων μολυνο- 
μένων ύπ’ αύτών, ήτοι έμπορευμάτων, τα
χυδρομικών δεμάτων, ώς καί διά τοϋ εδάφους, 
έν ω τό μικρόβιον £ή καί έν βάθει 5—6 έ. μ. 
ούχί δμως διά τού ύδατος, διότι έν αύτώδέν 
εύρέθη τό μικρόβιον.

Διά τών μυών παρετηρήθη, οτι ή νόσος 
δύναται νά μεταδοθή.Τοΰτο μέν έπιστημονι- 
κώς κατέδειΕεν ό Yersin εύρών έν τοΐς εντέ- 
ροις αύτών άπειρον αριθμόν μικροβίων τής 
νόσου, γνωστόν δμως τοΰτο έτυγχανε πρό 
άμνημονεύτων έτών, οί ιθαγενείς δέ τών 
’Ινδιών έλάμβανον μέτρα περί αύτών, βλέ- 
ποντες ασυνήθη θάνατον μυών έν τοΐς οΐ- 
κίαις ή όδοϊς τών κωμών αύτών πολλάκις έγ- 
κατελείμπανον αύτάς.

Καί μεταγενεστέρως ό Bocber (1881), ύ- 
Λοστηρίζει τήν σχέσιν ταύτην, καί ό Simond 
(1890) παρετήρησε τήν σύμπτωσιν τής νόσου 

ταύτης μεταίύ τών μυών καί τών ανθρώπων 
καί πειραματικώς κατέδειίε τοΰτο έπί κονί
κλων, καί έν πολλαϊς έπιδημίαις έπίσης άπε- 
δείχθη ότι οι μΰς, ή πρώτοι αύτοί νοσοϋντες 
ή έκ τών ανθρώπων παραλαμβάνοντες τήν νό
σον, χρησιμεύουσιν ώς φορείς τής νόσου ταύ
της καί διαδίδουσιν αύτήν.

Τό μικρόβιον τής νόσου ταύτης έίαοθε- 
νοΰται εύκόλως διά τής καλλιέργειας και έία- 
σθενωθέν χρησιμεύει, ού μόνονώς μέσον θε
ραπευτικόν, άλλά καί προληπτικόν.

■k

ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μεταίύ τών προφυλακτικών μέτρων κατα- 
τάσσομεν τόν άντιλοιμικόν ορρόν (serum an- 
tipesteux). Έν τή ’Ιατρική ’Ακαδημία τών 
Παρισίων κατάτό 1897 ό Roux, προγενεστέ- 
ρως δ’ ό Brouardel (1896), άνεκοΝωσε τάς 
παρατηρήσεις τού Yersin, θεραπεύοαντος διά 
τοΰ άντιλοιμικοΰ ορρού παθόντας τήν νόσον 
ταύτην.

Έν τώ περί μικροβίων τής νόσου κεφαλαίω, k 
είδιμεν ότι τό μικρόβιον διά τής καλλιέργειας 
έίασθενοΰται καί έίασθενωθέν δύναται νά 
χρησιμεύοη ώς μέσον προληπτικόν καί θερα
πευτικόν.

Ό Yersin διά τής έπανειλημμένης καλ
λιέργειας τοΰ λοιμικού μικροβίου καθίστησιν 
άνοσα μικρά ύώα, διά τοΰ ορρού δέ τούτου 
καθίστηοιν άνόσους ίππους διά τριών ένέσεων, 
3 δε ’ έβδομάδος, μετά τήν 3ην ένεσιν άφαιρεΓ 
αίμα καί ό ορρός ούτος ένιέμενός δέν μετα
δίδει τήν νόσον είς ύώα, άλλά καί θεραπεύει 
τά πειραματικώς καθιστάμενα νοσηρά καί προ- 
φυλάττει αύτά άπό τών μεταγενεστέρων 
πειραματικών ένέσεων. Έκ τούτων καταφαί
νεται, ότι ό ούτω παρασκευασθείς ορρός έχει 
δύναμιν προφυλακτικήν καί θεραπευτικήν, ώς 
τοιαύτην έχει καί ό άντιδιφθεριτικός όρρός.

Πρό παντός όμως, μέγας προφυλακτικός 
όρος, απαραίτητος, είναι ή καθαριότης και ή 
άντισηψία, ήν δέον πάντοτε αύστηρώς νάτη- 
ρώμεν, καθ’ ολον τόν χρόνον τής επιδημίας. 
'Ομοίως καί ή ψυχραιμία τών ατόμων μεγά- 
λως συμβάλλεται, ύπό ύγιεινήν έποψιν. Αλ
λως τε καί φόβος δέν δικαιολογείται κατά τούς 
χρόνους ήμών, όπόταν βλέπωμεν τήν v^bov 
ταύτην έζηοθενημένην όδεύουοαν άνά τάς 
διαφόρους πόλεις. Εκείνο όμως εις ό κυ
ρίως πρέπει νά έφιστώμεν έκ τών προτέρων 
τήν προσοχήν ήμών είναι ή καταστροφή τών 
τρωκτικών τών οικιών, τών μυών τούτέστι, 
οϊτινες ώς είπομεν είναι οί κυριώτεροι φορείς- 
τοϋ μικροβίου τής νόσου.

Τοιουτοτρόπως δέ πάντες ήμεΐς ού μόνον 
θέλομεν τηρήσει στάσιν άμυντικήν άλλά καί 

επιθετικήν καί καταστρεπτικήν απέναντι τής 
νόσου ταύτης ήτις άλλως τε εύρίσκεται και 
έν τώ τελειοϋσθαι, διότι μετ’ όλίγον έλπίζε- 
ται ότι τελείως θά έκλειψη έκ τής άνθρω
πότητος, όπως καί άλλαι νόσοι έμφανισθεϊσαι 
κατά τινα χρονικήν περίοδον τελείως έέηφα- 
νίσθησαν κατόπιν.

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ;

^οσούτους καί τόσον ποικίλους έτυχε ν’ άνα- 
γνώσω ορισμούς τής δυνάμεως έκείνης τοΰ πνεύ
ματος, τήν όποιαν όνομάέομεν συνήθως φαντα- 
σ ί α ν, ώστε δέν ένθυμοΰμαι συγκεκριμένως κανένα. 
Τοΰτο δέ μόνον δύναμαι άδιστάκτως νά βεβαιώσω, 
ότι μεταίύ αύτής καί τής άναμνήσεως, ουσιώδης 
διαφορά δέν υπάρχει κάμμία. Έκ πάντων τφ δντι 
τών φανταστικών Ινδαλμάτων, τά οποία δύναται ό 
ποιητής ή ό τεχνίτης νά παραστήση ή, ώς κατα
χρηστικάς λέγεται, νά δημιουργήση, ούδέν ύπάρ- 

. χει δσον δήποτε παράδοίον και πρωτοφανές, τού 
όποίου τά στοιχεία δέν προέρχονται έκ τής μνήμης. 
Άν συνδυάση τήν μορφήν τού άνδρός μετά τής τοΰ 
ίππου, άν τής γυναικός μετά τής τοϋ όψαρίου ή τήν 
τού έφήβου μετά τοϋ'τράγου, πλάττει Ιπποκενταυ- 
ρον, σάτυρον ή σειρήνα. Καί άν μέν ύπάρχη έν τώ 
συνουασμώ άναλογία καί άρμονία,λέγομεν περί τοϋ 
συνδυαστού δτι έχει ζωηράν φαντασίαν, άν δέ α! 
άναμνήσεις του είναι άμυοραί, άσύρραπτοι καί συγ
κεχυμένοι, συνειθίζομεν νά λέγωμεν, δτι στερεί
ται τοιαύτης. Κατ’ άμφοτέρας έν τούτοις τάς περι
στάσεις άντλοϋσιν ουτοι έκ μόνης τής μνήμης αύ- 

, ■ τών. Καθ’ δσον αύτη είναι ισχυρά ή άτονος, κατά 
τοσοΰτον διακρίνεται τό έργον κατά τήν γονιμό
τητα ή τήν έλλειψιν τής λεγομένης φαντασίας. 
Άλλά καί Σοφοκλής, άν ύποτεθή τις, Ραφάήλος ή 
Σαιίπήρος, τήν ΰλην τών έργων αύτοϋ άντλεΐ έκ 
τοϋ ταμείου τών άναμνήσεων τής παιδικής καί τής 
νεανικής αύτού ήλικίας. Τούτων ή μέν τελεία έν- 

λ ?έ|α καλείται ήλιθιότης, ή σύγχυσις παράνοια, ή οέ 
εύκρίνεια καί ό πλούτος μεγαλοφυία.

Προφανής κατάχρησις τών λέίεων είναι νά όμι- 
ζ,ώμεν περί τής δημιουργικής δυνάμεως τού ποιη- 
τ9ύ, δστις ούδέν πράγματι δημιουργεί, άλλά μόνον 
αίσθάνεται, ένθυμεΐται καί συνδυάζει. Τί θά ήδύ- 
VOtVTO νά έπινοήσωσιν ό Άριόστος, ό Τάσσος ή ό 
Βύρων, άν είχον ύήση παιδιόθεν μεμονωμένοι έν
τός είρκτής, ή τίνα συγκομιδήν ήδύνατο ν’ άπο- 
οώση ό έγκέφαλος αύτών ό ούδεμίαν δεχθείς σπο- 
ρ«ν;Αί όλίγισται καί στοιχειώδεις αύτών ίδέαι 
θά είχβν έκτασιν καί ποικιλίαν μικροτέρσν τών 
παρά το·ς Αλγςγκίνοις καί Έσκιμώοις, περιοριίό- 
μεναι, ώς παρ’αύτοϊς, είς μόνα τά σχετικά πρός 

■Λ Τήν πείναν, Τήν δίψαν, τό ψΰχος καί τάς άλίας 
λ. βωματικάε άνάγκας ή παθήσεις. Άλλ’ ουτοι άπε- 

ναυτίας διήγαγον βίον πολυτάραχου καί περιπε- 
^Τέτωδη τοΰ όποίου αί παντοίαι συγκινήσεις άπετυ- 

. πωθτ·σαν ζωηρώς καί βαθέως .έν τή θαυμασίως ώρ- 
γανωμένή πρός άποοοχήν καί διατήρησιν αύτών 

μνήμη. Ταύτης μόνον ή ύπεροχή διακρίνει τούς 
ποιητάς καί τούς τεχνίτας άπδ τών συνήθων άν- 
θρώπων. Ό Δάντης έγραψε τήν Κόλασιν, έχων 
πρό ούτοϋ τήν εικόνα τής άγρίως σπαρασσομένης 
ύπδ τών κομμάτων Φλωρεντίας καί περιέγραψε τήν 
μακαριότητα τού παραδείσου, άναλογιζόμενοε πό
σον θά ήτο ό βίος του μακάριος, άν είχε παρ’ αύτώ 
σύντροφον τήν Βεατρίκην. Άλλά δυνάμεθα άρα νά 
είπωμεν δτι έστερεΐτο τής δυνάμεως, ήν όνομάζό- 
μεν φαντασίαν, διά τόν λόγον δτι δέν ύπάρχει έν 
τώ ποιήματι αύτού ούτε Ιδέα, ούτε είκών, μή λη- 
ψθεΐσα έκ τής φύσεως καί τής ιστορίας ;

01 λογοτέχνσι τών κλασικών χρόνων ούδέποτε 
ή τουλάχιστον σπανιώτατα όμιλοϋσι περί δημιουρ
γίας, έπινοήσεως ή φανταρίας. Ταύτας έχουσιν ά- 
διαλείπτως είς τό στόμα μόνοι οί γράφοντες κατά 
τάς περιόδους τής έέαντλήσεως καί τής παρακμής. 
Μόνον άψού σπανίσωσιν ή τελείως έδαντληθώσι 
πΰσαι αί εικόνες, άπαιτοΰσιν ή νομίύουσιν δτι άν- 
ευρίσκουσι παρά τοΐς εύνοουμένοις αύτών οίτεχνο- 
κρίται άδύνατον πρωτοτυπίαν. Αύτη, ώς άνωτέρω 
είδομεν, έν ούδεμιά έποχή είναι άνευ διαστροφής 
τής σημασίας τών λέέεων δυνατή. Οί μέγιστοι τών 
δήθεν δημιουργών,δύνανται κατά μέν τάς περιόδους 
τής άκιιής τής φιλολογίας νά όμοιωθώσι πρός τά 
άκριβή καί στιλπνά κάτοπτρα, τά πιστώς άυτανα- 
κλώντα ωραίου πρόσωπο/ ή ώραίαν σκηνογραφίαν, 
κατά δέ τάς έποχας τής στειρώσεως ή έπιδίωέις τής 
δήθεν πρωτοτυπίας είς ούδέν άλλο συνίσταται, ή 
τήν άντικατάστασιν τών άκριβών τούτων κατόπτρων 
δι’ άλλων, όμοιαύόντων πρός τά έπινοηθέντα χά
ριν ποιδιάς ύπό τών όπτικών, δπως παριστώσι τά 
άντανακλώμενα άντικείμενα διάστροφα καί παρα- 
μεμορφωμένα' πρόσωπα,λ.χ. άπιστεύτως μακρά, ή 
παρά φύσιν συντετμημένα, κωνικά, τετράγωνα ή 
πυραμιδόσχημα. Άντί δηλ. πιστών είκόνων, γελοιο
γραφίας.

"Οπως αδύνατον είναι είς τό άτομον τό στερού- 
μενον άναμνήσεων νά έχη φαντασίαν, οΰτω άδύ
νατον είναι καί είς τά έθνη, τά χθές γεννηθέντα 
νά έχωσ* προμήθειαν άναμνήσεων ίκανώς άφθονου, 
ώστε νά έπαρκέση είς Τάς άνάγκας φιλολογικής πα
ραγωγής. Μάταιου δέ είναι νά κρύπτωμεν δτι ή 
χθές γεννηθείσα σημερινή 'Ελλάς δέν έχει άκόμη 
εώσαν ιστορίαν. Πρός τήν εύκλειαν τής άρχαίας 
'Ελλάδος, τάς Πλαταιάς, τόν Πλάτωνα καί τόν 
Παρθενώνα ούδέν'έχομεν κοινόν, διότι άπό τούτων 
χωρίζουβεν ήμάς είκοσιτέσσαρες δλοι αίώνες άδο- 
έίας καί έντελούς άπραέίας, ίσοδυναμούσης πρός 
άνυπαρέίαν.’Οπως δέ πρός τούς προγόνους ήμών, 
οΰτω εΐμεθα δλως έένοι πρός τήν Ιστορικήν δράσιν 
καί τήν πνευματικήν κίνησιν τών τε μέσων καί 
τών νεωτέρων χρόνων Άφοΰ έπί βραχύτατου 
χρόνον έλαμψε καί έμεσουράνησεν, έσβέσθη ή 'Ελ
λάς, ούδέν ίχνος έν τφ στερεώματι καταλιποΰσα. 
Τοιαύτη θά ήτο ή τύχη καί τής Ιταλίας, άν δέν 
είχε συνεχίσει τήν Ιστορίαν τής δημοκρατικής Ρώ
μης ή τής 'Αγίας "Εδρας, τής Φλωρεντίας καί τής 
Ένετίας, ένώ ή άφάνεια ήμών ήτο τότε τοσαύτη, 
ώστε έπί έπτακόσια δλα έτη ήγνοείτο, άν έέακο- 
λουθώσι νΛύπάρχουσαι ή Σπάρτη καί αί Άθήναι 
καί έπί τοΰ χάσματος έκείνον ήδυνήθη ό Φαλμε- 

^άΰερ νά οίκοδομήση τήν αυθαίρετον αύτού περί 
άποσλαβώσεως τής φυλής ήμών θεωρίαν. Διάφε- 
ρουσα πάντων τών άλλων Εύρωπαϊκών έθνών ή 
Ελλάς δύναται νά έίαμοιωθή κατά τοΰτο πρός τήν 
Άιιερικήν. Τά πάντα έν αύτή είναι χθεσινά.Όπως 
ή βοστόνη καί ή Νέα Ύόρκη, οΰτω καί αί Άθήναι 
ούδέν έχουσιν ιστορικόν,ούδέ κάν οπωσοΰν ήλικι-
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ωμένον μνημεΐον. Αΐ πσλαιόταται αύτής οίκΙαι εί
ναι τά έςηκονταετή περίπου χάρβαλα τής Πλάκας, 
αί άρχαιόταται αυτόχθονες οΐκογένειαι δέν ύπερ- 
βαίνουσι τάς τέσσαρας ή πέντε άσήμους γενεάς, 
καί τό γηραιότατον τής Αττικής δέναρον είναι ό 
φαλακρές πλάτανος τής Κηφισιάς. Κάπως περισ
σότεροι είναι αΐ άναμνήσεις τής Φραγκοκρατίας καί 
τής Τουρκοκρατίας, άλλ’ αύται δέν συνδέονται 
πρός μεγάλα γεγονότα, οΰδ’είναι καν γνωστάΐ είς 
τούς πολλούς, άλλ’ είς μόνους τού Χόνς, τοΰ 
Σπόν, τοΰ Βέλερ, τοϋ Χδφ καί τοϋ Σάθα τούς 
άναδιφητάς. Ανάλογος πρός τήν τών πολιτικών 
Ϊεγονότων είναι ή ενδεια τών συγκινησάντων τό 
θνος αισθηματικών έπεισοδίων. Αί πλεΐσται τών 

ήρωίδων τών ύποβαλλομένων είς τούς ποιητικούς 
ήμών διαγωνισμούς δραμάτων, είναι πρόσωπα Ιδα
νικά καί έκ τούτου ίκανώς ψυχρά, Ιστορικήν δέ πλήν 
τής Κυράς Φροσύνης δέν ένσυμούμεθα άλλην, ένφ 
έν τή ίστορίςι τής ’Ιταλίας ή τής Αγγλίας αί 
Φραγκίσκαι ’Αριμίνου, α! Πϊαι Τολομέη, αί Βιάγ- 
και Καπέλου, αί Λοκρητίαι Βόργιαι, αί Έλεονό- 
ραι Έστε, αΐ Παριζίναι, αΐ Άνναι Βολέναι, αΐ 
Μαρίαι Στουάρται, αί Αίκατερίναι Χόβαρτ καί αί 
Ίωάνναι Γρέΰ άριθμοννται καθ’έκαστον αίώνα άνά 
δωδεκάδας, καί μόνον τδ όνομα αύτών αρκεί ο 
συγκινήση τά πλήθη.

Αλλά καί ούδαμοΰ τής Γαλλίας, ’Αγγλίας, Ι
σπανίας, ’Ιταλίας, Γερμανίας ύπάρχει γωνία γής, 
όπου δέν ύψοΰται κατά τδ μάλλον καί ήττον πα
λαιόν οίκοδόμημα, άνάκτορον, πύργος, φρούριον, 
σχολή, δεσμωτήριον, παρεκκλήσιον, δημαρχείου ή 
μοναστηριού, τοϋ δποίου οί μαύροι τοίχοι δέν συν
δέονται πρδς άναμνήσεις τοϋ παρελθόντος, πρός 
ήρωΤκάς πράέεις ή σκηνάς βίας, έγκλημάτων καί 
μαρτυρίων, τδ Λοϋβρον, τδ Τέμπλου, τδ Έσκου- 
ριάλιον, ή Άλάμβρα, τδ Βιστμίνστερ, δ Πύργος 
τού Λονδίνου ή καί πάντες οί παρά τάς δχθας τού 
Λείγηρος, τοϋ Ταμέσεως, τοϋ Άλυος ή τοΰ Ρήνου 
τιμαριωτικοί πύργοι. Παρ’ ήμΤν άπ’ έναντίας τά 
πάντα είναι άσβεστόχριστα και χθεσινά. Τοιαύίη 
περίπου είναι καί τοϋ σημερινού "Ελληνος ή διά
νοια, ή όλιγίστας έχουσα νά συνδυάση ιδίας άνα- 
μνήσεις καί συγκινήσεις. Άλλ’ αύται, ώς εϊδομεν 
άνωτέρω, άποτελούσι τήν πρώτη.ν καί άπαραίτητον 
πάσης έθνικής φιλολογίας ύλην, ούδ’ ύπάρχει τι 
τδ δυνάμενον ν' άναπληρώση τήν έλλειψη» ή τήν 
σπανιν αύτών.

Έμ. Ροίίης

mm ths moEToms

(«ννίχιι»' "is ηροηγού^ιΐνον φύλλον)
*^οΰτο κοινώς μέν πρόοδος, κατά μεταφοράν 

έκ τών οδοιποριών, καλείται,,κατ' ουσίαν όμως 
είναι έξευγένισις ή ακριβέστερου προαγωγή τής 
φύσεως τού ανθρώπου έπί τά κρείττω. Πάσα άλ
λη κοινωνία,μή άρυομένη τήν δύναμίν της έκ τής 
πολιτείας, ή διόλου δέν συντελεί εις τόν σκο
πόν τούτον ή έλάχιστον. Ή πολιτεία, κοινωνία 
τις καί αυτή ούσα, ώς είπομεν,άλλ ’ έχουσα τά 

μέλη της συνηρμοσμένα και συμπεπηγμένα εις έν 
δλον, ώς τά ζώντα οργανικά δντα, έχουσα δη
λονότι κεφαλήν, κορμ.όν καί άκρα, ίνεργεΐ ώς 
ένιαία υπέρογκος δύναμις καί ούναται νά φέρη 
τήν έπιδιωκομένην προαγωγήν κ«ί είς τό δλον 
καί είς τά μέρη άθρόαν.Τί ζητεΐ ό άνθρωπος έν τω 
κόσμφ τοΰτο ; αεί τήν βελτίωσιν τής καταστά- 
σεώς του,ήτοι τήν προαγωγήν καί τελειοποίησιν 
τής φύσεως του, ώς έφθημεν είπόντες. Τοΰτο 
έπί παντός οντος επιδεκτικού τελειοποιήσεως, 
καλείται ευδαιμονία τοΰ οντος τούτου. Τήν ευ
δαιμονίαν τοΰ ανθρώπου έπί τής γής τίς υπόσχε
ται; Μετά θεόν ή κοινωνία, ή πολιτική ιδιαί
τατα’ ούοείς άλλος δύναται νά ύποσχεθή. Καί 
ο πλούτος καί αί τέχναι καί αι έπιστήμαι καί 
πασα άλλη επινόησις καθ έαυτάς μέν εις ούδέν 
χρησιμεύουσιν, υπό τήν αιγίδα δέ τής πολιτείας 
είναι πολυτιμότατα. Πάν μέλος λοιπόν τής πο
λιτικής κοινωνίας, ώς έχον άπό αυτήν πάν δ,τι 
καλόν έχει καί ώς προσδοκών πάν δ,τι καλόν 
άνθρωπίνως δύναται νά έχγ,, οφείλει νά θεωρεί 
αυτήν περί πλείστου,νά εύλαβήται αυτήν καί νά 
έζυπηρετή τά συμφέροντα αύτής, δση αύτφ δύ- 
ναμις. Άρα ό μ.ή έκπληρών τήν οφειλήν του 
ταύτην,ό μή σεβόμενος αύτήν, ό ορών άντιξόως 
πρδς τήν βούλησιν αύτής, αδικεί αύτήν. Τήν 
αδικίαν ταύτην καί δικαιούται ή πολιτεία καί 
καθήκον απέναντι .τής λογικής φνσεώς της έχει 
νά τιμωρή, δπου ουνηθη. Τήν αυτοκτονίαν, 
ώς αδικίαν πρός έαυτήν, δικαιούται ή πολιτεία 
νά τιμωρή διά πολλούς λόγους’ καί διότι διατα- 
ράττει τήν ησυχίαν τής κοινωνίας, καί διότι 
άφαρπάζει ενεργά καί δή σφριγώντα μέλη τής 
κοινωνίας, τά οποία ή πολιτεία ύπό τήν χειρα- 
γωγίαν της έξέθρεψε, καί διότι ένεργεϊ δηλη- 
τηριωοώς έπί τών ψυχών τών ατόμων, καί προ 
πάντων διότι χαλαρώνει τό αίσθημα τής ζωής 
καί τό συναίσθημα τό θρησκευτικόν. Είναι δέ 
προφανές πόσην δύναμιν άρύονται αί πολιτεία’, 
άπό τό ζωικόν αίσθημα καί άπό τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα. "Οτι δέ αί άλογοι καί άμαρτωλαί αύ- 
τοκτονίαι προσβάλλουσι τό θρησκευτικόν συναί
σθημα, είναι εύκολον νά κατανοηθή, δτανληφθή 
υπ’ οψιν, οτι ό αυτοκτονών δι’ επίγεια αντι
κείμενα τών επιθυμιών του, δέν προσδοκά ουρά
νια, δηλονότι δέν πιστεύει-θεόν καί μέλλουσαν 
κρίσιν καί άνταπόδοσιν. Π. χ. ό αυτοκτονών 
δι' έρωτα, ζηλοτυπίαν, πείσμα, φιλοδοξίαν, αισ
χύνην άλογον, οία έστίν ή έπί πενία έντίμφ, 
καί τά παραπλήσια, δεικνύει, οτι πάντα τά αγαθά 
προσεδόκα άπό τόν κόσμον τούτον. Έρχεται 
λοιπόν είς άντίθεσιν πρός τους άλλους, οιτινες 
τά πάντα προσδοκώσιν άπό τόν Θεόν έν τφ 
μέλλοντιβίφ· τοΰτο δέ δηλητηριωδώς έπιδρφ--έπί 
τού θρησκευτικού συναισθήματος. Όμοία είναι ή 
άπόδειξις καί περί τής προσβολής τού αισθή
ματος τής ζωής. Πάντες οί άνθρωποι έχουσι τήν
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ζωήν μέγιστον αγαθόν καί άγαπώσιν αύτήν καί 
πεοιθάλπουσι καί περισώζουσιν, ό αυτοκτονών δ
μως θυσιάζει αύτήν διά μηδαμινόν πάθος του, τό 
όποιον είχε μ.υρίους τρόπους νά προλάβη καί μ.ή 
ποοληφθέν νά κατασιγάση, εάν έσωφρόνει καί 
εάν έσέβετο τήν κοινωνίαν, άπο τήν οποίαν 
είχε πάν αγαθόν, δι ’ οΰς λόγους έν τοις ήγου- 
μ.ένοις κατεδείξαμεν. Άρα άδικεΐ τους εύεργέ- 
τας του έκφαυλίζων εκείνο τό αίσθημα, τό όποιον 
αυτοί εχουσιν έν μεγίστη τιμή. Ότι δέ τό αί
σθημα τής ζωής άπολαύει τιμής μεγίστης, μαρ- 
τυροΰσι τά «μά τήν ζωήν μου, νά χαρής τήν 
ζωήν σου, νά ζήσουν τά παιδιά σου, ζήτω δ βα
σιλεύς »καί τάτοιαύτα. Ό προσβάλλων τά δημόσια 
ήθη καί συναισθήματα κωλύεται ύπό τής εξουσίας 
καί τιμιορεΐται ύπό τών νόμων, καί ό αυτοκτονών 
προσβάλλων τόσον πολύτιμα συναισθήματα καί 
μέ τρόπον ούχί αφανή, ώς υποθέτει ίσως ο αυ
τοκτονών, αλλά καί μάλα φανερόν γινόμενον 
έκ τοΰ αποτελέσματος, οέν πρέπει νά τιμω- 
ρήται; ’Αλλά, λέγουν, καί τις τιμωρία μένει 
πλέον διά τόν αύτοκτονοΰντα ; « Ό άποθανών 
δεδικαίωται άπό τής αμαρτίας». Σωματική τι- 
μωρία δέ^μ.ένει, μένει δμως ήθική τιμωρία, ή 
άτίμωσις. Ονχί βεβαίως πρός σωφρονισμόν τοΰ 
θανόντος, δπερ θά ήτο γελοΐον, αλλά πρός πρό- 
ληψιν τής είς άλλους μεταδόσεως τού ηθικού μο
λύσματος. Έχει λοιπόν μέγα δίκαιον ή εκκλη
σία θεωρούσα τους αύτοκτονούντας αναξίους πά
σης θρησκευτικής συγχωρήσεως και αρνουμένη 
αύτοΐς τά είς τούς νεκρούς οφειλόμενα κτερί- 
σματα. Γό δέ νύν συμβαινον παρ 'ήμιν, είναι λίαν 
άτοπον. Ή πολιτεία, ήτις ώς εΐοομεν έχει τό 
μεγαλείτερον συμφέρον καί τό μεγαλείτερον κα
θήκον νά προφυλάξη τό έαυτής πλήρωμα άπό τά 
τοιαΰτα μολύσματα, έπρεπε νά άπαγορεύη πά
σαν τιμητικήν συνοδείαν είς τούς ενταφιασμούς 
τών αύτοκτονούντων, βπως άναδεικνυμένης τής 
άτιμώσεως μή έθίζηται ή ψυχή τών νέων είς 
τήν τοιαύτην οΐκτράν σκληρότητα. Έκ τών έκ- 
τεθέντων εξάγεται, δτι ή αύτοκτονία είναι δύο 
ειδών καί δτι πρέπει νά έκτιμάται έκ τών ελα
τηρίων τής πράξεως καί ούχί έκ τού παθήματος. 
"Οταν τά ελατήρια είναι ηθικά ή θρησκευτικά, ή 
πράξις ευκταία βεβαίως δέν είναι, τό πικρόν ποτή- 
ριον μόνον νά τό ανεχθή δέχεται ό άνθρωπος, ούχί 
οέ καί νά τό εύχηθή. Είναι δμως έπιδοκιμαστέα, 
επαινετέα, τιμητέα καί δοξαστέα. Όταν τά 
ελατήρια είναι έγωϊσμός, ιδιοτροπία, έρως, ρα
θυμία, κενοδοξία, παντοειδείς άμαρτωλαί δια
θέσεις καί προ πάντων έξ άθείαο ασέβεια, ή 
αυτοκτονία είναι άποδοκιμαστέα, ασύγγνωστος 
και ατιμωτέα έπί τή έλπίδι, δτι ή έκδήλωσις τής 
κοινής οργής καί άποδοκιμασίας πολλάς διαθέ
σεις αποληγούσας είς τήν άπαισίαν άπόφασιν καί 
πράξιν δύναται νά παρακώλυση καί νά μ.ετα- 
στρέψη έπί τό αίσιώτερον.

Τελευτώντας τδν λόγον, είς ΰποστήριξιν τής 
παρούσης θεωρίας, συντελές νομίζομεν νά ύπο- 
δειχθή, δτι καί ή ιστορία τού ανθρωπίνου βίου 
διπλήν δψιν τής αυτοκτονίας παρουσιάζει, Παρ’ 
άπασι τοΐς έ'θνεσι καί κατά πάντας τούς αιώνας, 
δύο μεγάλαι αίτίαι παράγουσι τάς αυτοκτονίας, 
απελπισία περί τής περαιτέρω άπολαύσεως αγα
θών τοΰ παρόντος, καί φόβος περί απώλειας τών 
μελλόντων αγαθών' έν γίνει μέν τών αγαθών 
των ανωτίοων της ζωής, oia eitft ιιοη τ$να της 
τιμής καί τής ελευθερίας, ιδίως δέ τών αγαθών 
τών έλπιζομένων μετά θάνατον. Καί τά δύο 
ταύτα είναι περιπτώσεις τής περί αγαθού ιδέας, 
τής έν τή συνειδήσει άναγεγραμμένης ώς αρχής 
πρακτικής. Παραδείγματα έχομεν άπειρα. ΓΙαρά 
τοΐς είδωλολάτραι,, παρ’ οίς τά μετά θάνατον 
αγαθά παρίσταντο αμφίβολα, ή αυτοκτονία δέν 
ήτο πολύ δύσκολος, διότι δέν ήτο ψεκτή. Αίας, 
’Αριστόδημος, Θεμιστοκλής, Δημοσθένης, ’Ισο
κράτης, Κλεοπάτρα, άναρίθμητοι επίσημοι Ρω
μαίοι. ΓΙαρά τοΐς Πανθιϊσταΐς, παρ’οίς τά μετά 
θάνατον άγαθά είναι έκμηδένωσις τού ατόμου 
καί συγχώνευσις έν τή άπείρφ πνευματική ού- 
σίφ ή αύτοκτονία οΰ μόνον δέν ψέγεται, αλλά 
καί συνιστάται, ώς άπαλλαγή έκ τών κακών τού 
παρόντος βίου’ διό καί πάντοτε παρ’ αύτοΐς συ- 
χναί υπήρξαν καί ύπάρχουσιν αί αυτοκτονίας. 
Γυμνοσοφισταί, Κάλανος, Στωϊκοί-Ζήνων, Κλε
άνθης’ νεώτεροι Πανθεϊσταί, παρά τοΐς άθέοις 
τοΐς καί ύλισταΐς καλουμένοις πάντων τών αιώ
νων, παρ ’ οίς ββέννυται ή ψυχή ώς λαμπάς παρά 
τφ τάφφ καί πέραν αυτού άπλοΰται τό μηδε’ν. 
(μάρτυς κύριός τις I. Λ. ενταύθα άπό περιωπής 
άγορεύων), ή αύτοκτονία θεωρείται επαγωγόν τι 
καί φιλοτιμίας ικανοποιητικόν’ διό καί άθρόαι 
παρ’αύτοΐς επέρχονται αί αύτοκτονίαι· τοιαϋται 
δέ αί παρ' ήμιν σχεδόν πάσαι.

Παρά τοΐς θεϊσταΐς δμως, παρ’ οίς υπάρχει 
μετά θάνατον ό άμείβων τήν αρετήν καί τιμώ 
ρών τήν κακίαν, οσάκις είναι ακμαία ή πίστις, 
ή ποσώς δέν συμβαίνουσιν αύτοκτονίαι ή σπα
νιότατα.

Τελευτώσα τόν λόγον ή παρούσα μελέτη νο
μίζει έπάναγκες νά υπόδειξη ότι αί εσχάτως 
άθρόαι παρ’ήμΐν, κακή μοίρφ, συμβαίνουσαι αύ- 
τοκτονίαι, είναι άπόδειξις οτι πάσχει ή κοινωνία 
ηθικήν επιδημίαν καταφθείρουσαν τήν ψυχήν τού 
νεωτέρου ελληνος, άπό τήν όποιαν ή έπίρρωσις 
τών θρησκευτικών καί ηθικών πεποιθήσεων δύ
ναται νά άπαλλάξη τόν κόσμον, εν συνεργασία δέ 
μετ’ αυτών καί ή πολιτική, διοικητική και δικα
στική χρηστότης. "Ας εύχηθώμεν τφ φιλανθρώπφ 
θεφ,δπως έπιβλέψη έπί τήν άναξιοπαθοϋσαν ’Ελ
λάδα καί βοηθήση ήμιν τή απιστία, ήτις εφερεν 
εις τήν ώραίαν ήμών πατρίδα πάντα τά δεινά.

Πνοιτο I
’Ιωάννης Γαλανός»

-i
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ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ρός δύο κυρίως σημεία βαδίζει ό άνθρωπος 
έπί της Γης. 'Γδ πρώτον είναι ό πλ.οΰτος, τό δε 
οεύτερον ή οοςα. Εύγενέστερον καί οιαρκεατερον 
έκ τούτων είναι ή δόξα και δι’αύτό οί πλεΐστοι 
τών ανθρώπων τήν δόξαν ποθοϋντες άπαύστως 
εργάζονται.

Άλλα δέν άρκεΐ και μόνον εργασία, όπως ε
πιτυχή τις σκοπού τίνος οίουδήποτε, απαιτούνται 
και περιστάσεις. Υπήρξαν ζητήμ.ατα, ούχί τό
σον σπουδαία, δσον άλλα, άτινα ομ.ως μεθ'ολην 
την έλαχιστην αυτών αξίαν μ.εγα προσέδωκαν 
κλέος.

Τοιούτόν τι είναι και τό ζήτημα τής μεταρ- 
ρυθμίσεως τού υφισταμένου ημερολογίου μας.

Ούοεμία αμφιβολία ότι εκείνος δστις άνδρικώς 
θέλει εργασθή και φέρη εις πέρας τό ζήτημ.α 
τούτο, μέ δόξαν θά συνδέση τό όνομα αυτού καί οί 
αιώνες θά μνημονεύωσιν αυτόν, διότι αυτή καθ' 
έαυτήν ή δόξα ούδέν άλλο είναι ή μάλλον ή ήτ- 
τον μεγάλη διατήρησις τής άναμνήσεως τών άν- 
ορών εις τούς αιώνας.

Ίδοόλοιπόν στάδιον έπιφυλάσσον δόξαν εις τον 
βουλόμενον νά εργασθή επωφελώς καί δι' 
εαυτόν καί διά τήν πατρίδα του Ίδου Ιργον, 
δπερ έπιχειροΰ·τες οί δυνάμενοι επ’ αύτοϋ νά 
έπέμβωσι, μέγα τι κατά τον λήγοντα αιώνα θά 
συντελέσωσι.

Διότι άφ ’ ετέρου είναι και αισχύνη, είναι 
μεγάλη οπισθοορόμησις εις έθνος, οίον είναι ή 
‘Ελλάς, καυχώμενον επί παιδεία και άκριόείγ. 
έν τοΐς πράγμασιν αυτού, νά εΐσέλθη μ.ετ ’ ολί
γον χρόνον είς τον 2Οόν αιώνα άποκομίζον μεθ’ 
εαυτού μέγα τι φορτίον περιττόν καί πεπαλαιω
μένου, τό άπαρχαιομένον Ίουλιανόν Ημερολό
γιου, οπερ ύφ’ δλων τών πεπολιτισμένων λαών 
άπεδείχθη λελανθασμένον καί σφαλιοόν.

Ή 'Ελλάς πρέπει κατά τόν 20όν αιώνα νά 
παραστή εις τόν κόσμον άλλοία καί οΰχί γελοία 
είς δλα τά ζητήματα της, μεταξύ τών όποιων 
μεγάλως διακρίνεται καί τό ζήτημα τοϋ Ημε
ρολογίου, δπερ πρέπει νά τάχιστα νά μελετηθή 
καί άντικατασταθή υπό νεωτέρου ακριβέστερου καί 
ούχί ψευδούς καί ημαρτημένου. Νά άντικασταθή 
υπό τού Γρηγοριανού Ημερολογίου, δπερ άπαντες 
οί πεπολιτισμένοι λαοί τού κόσμου εχουσι πρό 
πολλοΰ έν χρήσει.

Ή παρούσα περίστασις, έπί τή λήξει τοϋ 
παρόντος αίώνος, είναι ή μάλλον ευνοϊκή και 
συμφέρουσα καί δέν πρέπει διόλου νά παροραθη 
ύπό τών αρμοδίων εκείνων,ους ή πολιτεία ώρι- 
σε νά διαλευκαίνωσι καί επιδιορθώσι τά ημαρ
τημένα καί σφαλερά.

Ουδέ ουναταί τις νά είπη, δτι ετεοα ζητή

ματα μάλλον επείγοντα μάς άπασχολούσιν ήδη. 
Τό τοιούτον είναι πλάνη.Οί ιθύνοντες οίονοήποτε 
σύνολον, πρέπει τόν νούν αυτών καί είς τά πλέον 
ελάχιστα απαύστως νά εχωσιν έστραμμένον. 
οιότι ακριβώς τό σύνολον τών ελάχιστων εκείνων 
καί βλαβερό» στοιχείων, άν.αυροΐ καί τόδλον, 
καθώς άπλή καί μόνη παρατονία μουσικής αρμο
νίας, ολόκληρον τήν μελωδίαν αυτής καταστρέφει.

Ν. S.

-....—- «

ο ΚΟΙΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΣΊΡΩΚΟΙΡΑΝΕΙΟΝ

τώ τελευταίω τεόχει τής «Διεθνούς 
Έψηρερίδοςτής Νομισματικής», ό 
διαπρεπής αύτής και τοϋ ήμετέρου ’Εθνικού 
νομισματικού μουσείου διευθυντής κ. I. Σβο- 
ρώνος δημοσιεύει, σπουδαιοτάτην διατριβήν, 
περί Παρίου Κοιράνου και Κοιρανείου, άμα 
δέ τά αρχαιότατα νομίσματα τής Σύρου,πα- 
ριστΰντα κατά τήν εΰφυεστάτην έρμηνείαν 
τού Κου Σβορώνου,τόν Κοίρανον γυμνόν έπί 
δελφίνος όχούμενον.

Κατά τον παρά Πλουτάρχω, Αίλιανώ, Ά- 
θηναίω κατά Φίλαρχον μύθον ό Κοίρανος 
σώσας έν Βυζαντίω δελφίνος άπό τού θανά
του, ναυαγήσας δ' ειτα μεταξύ Πάρου καί 
Νάξου, έσωθη, των λοιπών συμπλεόντων πνι- 
γεντων, ύπό δελφίνος καί ήχθη κατά τόν 
Πλούταρχον «τής Σικύνθου (sic) κάτά σπή- 
λαιον, ο οείκνυται μέχρι νϋν και καλείται Κοι- 
ρανειον». Σπουδαιοτάτη επιγραφή άνακαλυ- 
φθείσα πρό μικρού έν Πάρω, αναφέρει τά περί 
ναυαγίου καί διασώοευς τοΰ Κοιράνου κατ’ 
'Αρχίλοχον κο! οτι έσώθη είς τήν νήσον 
τήν Συρίην, οπού έδεικνύετο καί άντρον ΚοΊ- 
ρ ά ν ε ι ο ν. Τούτα αυνδυάζων ό κ. Σόορώνος, 
καταδεικνύει τό μέν οτι παρά Πλουτάρχω 
διορθωτέον άντί Σικύνθου Σύρου, ότι τά 
αρχαϊκά νομίσματα τά φέροντα άνδρα έπί δελ
φίνος άνήκουσι τή Σύρω καί παριστώσι τόν 
Κοίρανον, ότι δέ λίαν πιθανώς τ,ό Κοιρανεϊον 
έκειτο ΰπεράνω τής Έρμουπόλεως, κατά τήν 
θέοιν Πατέλι, όπου τό οπήλαιον τής Άγιας 
Άννης έπί δέ τού βράχου επιγραφή ιιεγάλοις 
γράυμασιν

Ο 
Κ'

δηλοϋσα πιθανώς Όρ ο ς Κ ο ι ρ α ν ε ίο υ.
Ό διαπρεπής ερευνητής τής αρχαίας Θή

ρας Βάρώνος "Ιλλερ φόν Γκέρτριγκεν (HWer '· 

von Garlrh'gen'i σκοπεί προσεχώς, ερχόμενος 
,ΐίΣ&ρον, νά ένεργήοη άνοοκοψας καί πλήν 
άλλων νά έξετόση παν οχετιζόμενον προς το 
Κοιοανεϊον, έλπίίομεν δέ οτι αί έρευναι αυ
τού'θά έπι-χύσωοι πλήρες φώς έπί τού έητή- 
(ΐατοο τούτου, οπερ τοοοϋτον εύφυώς καί το- 
οοΰτον πολυμαθώς έπραγματεύθη ό κ. Σδο- 

ρώνος.
______ .1 .—rs "*■ ----

ΤΟ ΎΨ03 ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Τό νίοΐ; κιΐϊ τό μήκος τών κυμάτων, 
;-.νιΐι αντικείμενα έπί τών όποιων ό ψαν- 
τιιοΰΐ· τών θιΐίσισσιι ών και τών ταξειδιω- 
τών, έπεδόθα ελευθέρων- αλλά πολύ σπά- 
νΐ-αί είσιν αί ακριβείς αποδείξεις αί συλ- 
λενεϊσαι ύπό καλούς καί αυστηρούς έπι- 
στιιμυνίκους ορούς. ΣοΨός τις γερμανός, 
ό κ? Schott, έδημοσίενσε πρό ετών τινων 
ιιονονραφίαν, έν η αναφέρει τάς παρατη
ρήσεις τάς οποίας έκαμε κατά ταξείδιόν 
του είς τό άκρωτήριον τής Καλής Ελ
πίδας ύπό όρους ακρίβειας τοιουτους. 
ώστε ενδιαφέρει νά άναγράύωμεν ένταΰ- 
Για. τά αποτελέσματα.

Ύπό άνευον ετησίων αρκετά ισχυρόν, 
ό συγγραφεΰς βέβαιοί οτι, ή τών κυμά
των περίοδος ήτο ^,8 δευτέρων λεπτών, 
τό μήκος των όγ,οο μέτρων καί ή ταχύ- 
τιις αύτών -,38 μετρ, κατά δεύτερον λε
πτόν, ήτοι 2- χιλιόμετρα καθ’ ώραν, ίση 
σχεδόν ποός τήν τών ιστιοφόρων πλοίων.

Ύπό ίσχυρότατον ζέφυρον, τό μήκος 
τών κυμάτων αυξάνει, τεΐνον προς τά *8 
μέτρα, και ή ταχύτης των φθάνει μέχρις 
ι ι» μέτρων κατά οευτερόΛεπτον-

Τέλος έν καιρώ τρικυμίας- ή περίοδος 
τών κυμάτων εϊνε ρ δεύτερα λεπτά, το 
μήκος των 120 μέχρις 128 μέτρων και ή 
ταχύτης των όι χιλιομέτρων καθ’εύραν.

Έν τινΐ περίπτώσει ύπό πλάτος 28" 
καί μήκος 3<ju, ό κ. Scholl, παρετήρησε 
κύματα έχοντιι περίοδον ι"’, μήκος 3γ·'> 
μέτρων καί ταχύτητα. 86 χιλιομέτρων καθ ' 
Γόμαν.—Όσον άφορΰ τό ϋΰος τών κυμά
των, ών τό μέγιστον έσημειωθη ύπό τινων 
συγγραφέων μέχρις 20 μέτρων, τούτο δέν 
ι'ά ύπερέθη ποτέ τά ο,6ο μέτρα κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ ταξειδίου.καί ό κ· Sciioll 
ο'κέπτεται ότι τό ύύος τών ιό μέτρων εί
ναι εξαιρετικόν. — Ύπό τους συνήθεις ε
τησίους τό μέσον ύύος τών κυμάτων εί
ναι ι.όο μέχοι 2 μέτρων.

Λ. Λ.

Η ΕΞΙ2ΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΗΤΟΣ

Γ^ξίσωσις τοΰ <|ιωτός ονομάζεται, έν 

τη επιστήμη.,ό χρόνος ον απαιτεί τό ζ-ώς 
τοΰ Ήλιου όπως ή>θάσιΐ μέχρι τής Γής. 
Επειδή όμως ή άπόστασις τών δύο τούτων 
σωμάτων δέν είναι πάντοτε ή αυτή, λαμ- 
όάνεται ό χρόνος τής μέσης τούτων άπο- 
στάσεως. Πρώτος ό Roemer τό 1670 μελε 
τιίσας τάς έκλείζιεις τοϋ προίτου δορν^ό- 
ουυ τοϋ Διός, έλνσε τήν έξίσωσιν τού 
Φωτός, εύρών ότι τό ήιώς διανύει τό με
ταξύ Ήλιου καί Γής διάστημα εντός ιι 
προίτων λεπτών, έξ ού έξάγεται ότι ή τα
χύτης τοΰ φωτός είναι 2 13 οοο χιλιόμε 
τρα. κατιί δεύτερόλεπτον,δήλα δή δέν βλέ
πομεν τόν Ήλιον αμέσως άνατέλλοντα,αλ
λά μετά ι ι λεπτά άπό της ανατολής αύτον- 
Ό πρώτος ούτος υπολογισμός,καίτοι μή 
άπέχων κατά πολύ τής άληθείας, λαμβα- 
νομένών ύπ ’ δ-ζει τών ανεπαρκών μέσων, 
καί οργάνων τά όποια τότε ή έπιστήμη πα
ρείχε,δέν ήτο βεβαίως ακριβής- Κατά τάς 
άρχάς τοϋ παρόντος αίωνος ό Delambre ά.- 
ναθεωρήσας τούς ύπολογισμούς τοϋ Roe
mer καί έ^αρμόσας τήν μέθοδον αύτοϋ έπί 
όοο έκ?^είύεων τοΰ πρύίτου δορυφόρου τοϋ 
Διός,εϋρεν 8' ,ιδ’,όπερ αναλογεί πρόςδιο 
χιλ· χιλιόμετρα κατά παν δεύτερον λε
πτόν.Τέλος ό Μ. vonGlassennapp, διευθυν
τής τού αστεροσκοπείου, τοϋ Πανεπιστη
μίου τής Πετρουπόλεως, έγκύι|ιας έπί τοϋ 
θέματος τούτου καί στηριχθείς έπί τών 
παρατηρήσεων 3ρι έκλειι^εων, εϋρεν 8', 
2θ' ’, 8, ήτοι 2^8, όθ θ χιλιόμετρα κατά δεν · 
τερόλεπτον.'Ο σήμερον γενικώς παραδε
δεγμένος χρόνος, όπως τό ήιώς ώθάση άπό 
τοϋ Ήλιου μέχρις ήμών, λαμβανομενης 
ώς μέσης άποστάσεως τής Γής άπό τοϋ 
Ήλιου 149,466,000 χιλιόμετρα,είναι 8', 
18" καί φβ,η 6 κατά τόν Μ- S. Newcomb, 
έξ οί- έξάγεται. ότι ή ταχύτης τον φωτός 
είναι 2y8, 6<>ο,η κατά Newcomb 299,860 
χι?νΐόμ. κατά δευτερόλεπτον.

ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

•Ijlfo ενός κβί μόνου έτους νίώταΤί; κλάοοο 

τής Γεωπονίας άνεφύν. καί ηρξατο γιγαντιαίοις 
3ήαασ·. όίεύων προς πρόοδον έν Γερμανία, ό κλά
δο; τώ< n^vriz&v .Ιιπασ^ιΰταγ.
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Η ΦΥΣΙΣ

Ή νί» αυτή έφεύρεσις τά μ.ά\κ χρήσιμ.ος καί 
επωφελής, συνίσταται είς τό έξης :

Λαμ-βάνονται διάφορα'. χημικά*. ενώσεις, ανα- 
>όγως τής χημικής συστάσεως τοΰ μέλλοντος ·<α 
κάλλιεργηθή εδάφους, καί ένοΰνται αύται. καθ' 
δν χρόνον τελείται ή καλλιέργεια των αγρών, 
μετά τών γα'.ώντών αγρών. Έπερχομίλων βροχών 
μετ ’ όλίγον λαμβάνει χώραν χημική τις ενωσις 
μεταξύ τών τεχνητών εκείνων λιπασμ.άτων και 
τοΰ εοάφους και αναπτύσσονται μ.ικροργανισμοι, 
ο'ίτινες έπιτελούσι ζυμώσεις.

Τοιουτοτρόπως διά τών ώρισμενων «κείνων 
μικροβίων,το έδαφος καθίσταται γονιμότατου και 
εύφορώτατον, παράγονται δέ καρποί άφθονοι και 
μεγαλείτεροι τών συνήθων. Οντω δύνανται άπια 
καί μήλα συνείθη οιά τοιαύτης τεχνητής καλ
λιέργειας καί τοιούτων τεχνητών λιπασμάτων, 
να παραχθώσιν εχοντα με’γεθος τριπλάσιον καί 
τετραπλάσιον ίσως τοΰ πρώτου αυτών μεγέθους.

Ή άνάπτυξις και ή τελειοποίησες,καθώς καί 
ή εισαγωγή μιας τοιαώτης επωφελούς βί£ΐ£.ι^^<χ-- 
νιας είς την Πατρίδα μας,ώς είναι επόμενον, 
οέν δύναται ή νά είναι ή ιύχαι παντός προοδευ
τικού καί φιλοπάτριδος πολίτου, άγαπώντος και 
συντρέχοντος την έν γίνει βιομηχανίαν, ήτις σώ
ζει τά "Εθνη. —ς.

ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ

ά~$1 γή ε’νε έν σημεΐον αόρατον έν ’ώ 
πείρε), είπεν ό ΒολταΤρος.

Ό κόκκος outoc τής. άμμου, όστις αφανίζε
ται είί τό διάστημα, τό αόρατον τούτο μό- 
ριον, έχε; προικισθή δι ’ ενός δορυφόρου, δ- 
στις ονομάζεται Σελήνη. Ούδεις τούτο άγνοεϊ.

Ό πλανήτης, οΰτος ακολουθών τόπεπρω- 
ιιένον τής σφαίρας ημών, λέγονσιν δτι είναι 

φοράς μικρότερος τής γήί, ή άπόαταοις δέ 
ήτις απ' αυτού μας χωρίζει ανέρχεται εις 
δό,οοο λεύγος περίπου.

Σάς διαβεάαιοϋμεν όμως ότι δεν πρόκειται 
περί τούτου.

Ό σκοπός ημών δεν εΤνε ενταύθα, άπτό- 
μενοι τοΰ αντικειμένου τούτου νά κάμωμεν α
στρονομικά μοθήυατα, ήνά γράφωμεν κοσμο
γραφίαν. Ουδόλως. Δ'ότι άλλοι πολύ σοφωτε- 
ροι έχουν κατοστήσει ημάς μύστας τών νόμων, 
οϊτινες διέπουν τούς δύο περί ού ό λόγος τού

τους πλανήταο, και φαίνεται ότι τό πδν έλέγ- 
χθη και έγράφη τόσον διά τον ένα όσον καί 
διά τον έτερον.

Ύπάρχε* εν τούτοις έν σημεΐον, εις το ο
ποίον ci σοφοί φαίνεται δεν συμφωνούν.

Ή σελήνη έχει ή οχι ατμόσφαιραν ;
Φοβερά απορία! δίλημμα ανεξήγητου!
Υπάρχει σναμφιβόλως μυστήριον είς τό βά

θος όλων τούτων.
Θά έ£ιχνιαοθή ; Παραδεχόμεθα νά τό πι- 

στεύσομεν, εάν τό ισχυρόν τελεσκόπιον, όπερ 
ήδη κατεσκευάσθη, δικαίολογήση τάς εικασίας, 
αίτινες έστηοίχθησαν έπί δεδομένων έπιστη- 
μονικώς άνεξελέγκτων.

Άπό τής ευτυχούς εκείνης ήμέραο τό ά- 
στρον τών νυκτών ούδέν μυστικόν θέλει κρύ
πτει άπό ήμας· διότι ή σεβαστή άηόστασις 
ήτις μάς χωρίζει θά συντομενθή. ... εις έν 
μέτρον ή σελήνη εις έν μέτρον.

Θά έμ^ανισθοΰν τότε κοιλάδες, όρη, ήφαί- 
στια . . . οντα τις οϊδε ποΤα I

Οΐαδήποτε όμως καί άν ή ή εκβασις ή τό 
αποτέλεσμα τής τοιαύτης έπιχειρήσεω:, δεν 
δύναται παρά νάτίμηση εκείνον όατιςτήν άνέ- 
λαβεν.

Στεφομένη δέ ΰπό επιτυχίας, θά χρησιμεύοη 
ώστε ή επιστήμη νά κάμη έν μέγα άλμα προς 
την πρόοδον καί θα κολακεύση τήν έθνικήν 
ήμων φιλοδοξίαν.

Πρό τινων ετών εΐς 'Αμερικανός σοφός συν
έλαβε τήν ιδέαν, ϊνα έξαποστείλη έν βλήμα 
προς τήν σελήνην.

Κατεσκεύασε μηχανήν τινα έκ χαλκού λίαν 
επιμήκη καί στερεότητος δεδοκιμασμένης. Ή 
βαρεία αύτή μηχανή, ήτις ώμοίαζεν αρκετά 
προς έν τερατώδες όβούζιον,έγεμίοθη διά 30 
χιλιόγραμμων πυρίτιδος κανονιού· κατόπιν 
είσήγαγον έν βλήμα έκ χαλκού κολώο οφαι- 
ροποιημένου μετά κωνικής άκρος,και άφ ’ού έλή· 
φθηοαν όλαι αΐ κατάλληλοι άτομικαί προφυ
λάξεις καί έτοποθετήθη ή μηχανή εΐς τρόπον 
ώστε τό στόμιον αυτής ήτο έστραμμένον κσ- 
θέτως προς τον ουρανόν, έθεσαν πΰρ· πλήν 
μετά παρέλευσιν 6 ωρών και 3-{ λεπτών τό 
βλήμα έπσνήλθεν είς τήν γην, είσδύοαν πε
ρισσότερον τοΰ ένας μέτρου είς τό έδαφος. 
Τό πείραμα έπανελήφθη τρεϊς είςέτι φοράς· 
τό αποτέλεσμα υπήρξε τό ίδιον. Έν τουτοις 
ό σοφός ούτος δεν άπηλπίοθη. Κατεοκεύασε 
καί δευτέραν μηχανήν, τριπλάσιος δυνάυεως 
τής πρώτης,κοί έγέμισε τούτην μέ 68 χιλιό
γραμμα πυρίτιδος. Αυτή παρήγαγε τοιού- 
τον κρότον, 'ώστε ήκούοθη μέχρι τής Φιβο- 
κάρ 8 μυριάμετρα μακράν της Φιλαδέλφειας. 
Τήν φοράν τούτην τό βλήμα δεν έπανήλθεν 
έπι τής γης. Ό δόκτωρ Λίβρα έπέτυχεν, ή 
επιστήμη λοιπόν είχε θρ,αμβεύση. Πλήνό σκο- 

ιτόί τού σοφού τούτου δεν ήτο νά φθάση jji- 
vpic αυτού τοΰ σημείου, όπως Κατωτέρω 
θά ίδωμεν τούτο ήτο μόνον άπλή άφε- 
τηρία- Ή μηχανή έκ νέου έγεμίσθη άλλα τότε 
τό βλήμα έμελλε νά σύρη όπιοθέν Του μίαν 
άλυσον έκ σύρματος όρειχαλκίνου, ήτις εΐχε 
μόνον δύο χιλιόμετρα διάμετρον. Ή μία άκρα 
τής άλύσου ταύτης, ής τό μήκος ήτο 3αο 
εκατομμύρια μέτρα(85.οοο λεύγας, άπόστα- 
&£ yjTic υποτίθεται άπό τόν πλανήτην ημών 
μέχρι τής σελήνης) ήτο έψηρμοσμένη είς τήν 
βάσιν τού βλήματος, έν ω τό έτερον άκρου 
ήτο στερεώς προσδεδεμένον είς τό έδαφος. 
Τό βλήμα έρρίφθη ακόμη και τήν φοράν ταύ
την μετά τής ίδιας έπιτυχίας, πλήν μετά 
ώρας, άφ’ ής ήρξατο ή έκτύλιξις τής άλύσου 
—όπως θά έκαμνεν έν κουβάρι έκ νήματος δε
δεμένου είς ένα χάρτινον αετόν—τό άκρου ο- 
περ ήτο προσηρμοσμένον έπί τού εδάφους διερ- 
ρήχθη. Ή περίστασις αύτη έπικαίρως ήρχετο 
όπως έπιβεβαιωση τήν γνώμην, ήν άλλοτε ό 
κ. Λίβρα έόέφρασεν, εΐς τά πολυάριθμα συγ
γράμματα, άτινα έδημοοίευσεν, ότι δηλαδή ή 
άπόστασις τής γής άπό τήν σελήνην εΤνε με- 
γαλητέρα άπό τής νύν παραδεδεγμένης. ’£ξε- 
τέλεοε λοιπόν τό τρίτον καί τελευταίων πεί
ραμα, άφ’ ου ηύξηοεν τήν έξ ορειχάλκου ά- 
λυσον κατά ιο.οοο μέτρα περιπλέον. Τόμετ’ 
άλύσου βλήμα έκσφενδονιοθέν έκ νέου έζε- 
τυλίχθη ολόκληρον έχτός 2.οοο μέτρων ά
τινα έμειναν είς τήν θέσιν των, καί άπερ ό 
Κος Λίβρας άρέσκεται νά καλή τό νήμα τού 
χάρτινου άετού του.

Άφ’ ου λοιπόν τά πράγματα έμειναν είς 
το σημεΤον τούτο, ό δόκτωρ Λίβρας ηλεκτρί
ζει πολλάκις τής ημέρας τό άκρον τής έί ορεί
χαλκου άλύοεως, ήτις εΐνε προσηρμοσμένη 
εις τό έδαφος, μέ τήν ελπίδα, ότι εάν οί 
κάτοικοι τοΰ πλανήτου είς ον μετεφέρθη τό έ
τερον άκρον τής άλύσου έχουν γνώσεις, ώς 
υποθέττομεν,φυσικής θά δυνηθΰσιν, ίσως, νά 
υποπτευθώσι κατ ’ άρχάς, καί νά καταλήξουν, 
εις τό νά εννοήσουν τόν σκοπόν τής συνενοή- 
σεωςτον οποίον προσφέρουν καί προτείνουν είς 
αυτούς οί κάτοικοι τοΰ ήμετέρου πλανήτου.

(Έκ τού γαλλικού)
Άλέζ. ΒογτατζΛς.

Ο ΜΝΗΣΤΗΡ
ίΔιηγηιΜι ίκ τοΰ Γαλλικού)

Έπί μίαν σχεδόν ώραν ή Μερσεδέ εμενεν όρ
θια, στηριζομίνη εΐς την θύραν τής εκκλησίας 
τοΰ Άγ. Ίωάννου. 'Ακίνητος, ή Μερσεδέ, απέ

ναντι τοΰ όγκου τού κτιρίου, έφαίνετο ώς u-αρ- 
μ.άρινον άγαλμα. Σάλι πολύχρωμο-/ ίκ’.-τζν άφε- 
λώς καί εΐς πτυχάς άπό τούς ώμους της, έως 
κάτω. Ούτε χεΐρες έφαίνοντο, ούτε πόδες, ούτε 
τό κύρτωμα τοΰ σώματός της, αλλά μόνον τό 
ολίγον χλωμόν πρόσωπόν της καί τά μάτια της, 
τών οποίων τά βλέφαρα ήσαν χαμηλωμένα.

Μεσημβρία έσήμαινεν. Ό "Ηλιος άποτόμως 
οιεσκέδασε τά παγέα πούπουλα τών νεφών ύπό 
τά όποια έκρύπτετο καί έφάνη έν πλήρει αίγλη. 
Συγχρόνως ή πέριξ τοποθεσία, τά έλα'.όδενΟρα 
καί αί βερυκοκκέαι, τό παν ένεδύθη ποικίλην 
έορτάζουσαν στολήν. Καί αύτή ή πόλις, ή αρ
χαία Τολέδη, περιζωσμένη άπό επάλξεις, ήγεί- 
ρετο ώς γραία λευκόθριξ ύπεράνω τής σιωπηλής 
έκτάσεως τών πεδιάδων.

Έν τούτοις, παρά τήν ζωηράν ακτίνα τοΰ 
ήλιου, ήτις προς στιγμήν τήν έκτυπα κατά προ
σώπου, ή Μερσεδέ ϊστατο πάντοτε ακίνητος, 
οίονεί έγκεχαραγμένη είς τόν λίθον.

Έργάται τ®ΰ οπλοποιείου άντιπαρείρχοντο, 
.χωρίς νά προσέχωσιν εΐς αυτήν. Γυνή τις, ή ό
ποια εσυρεν ήμίονον έκ τοΰ χαλινού, έσταμάτησε 
μίαν στιγμήν έν άμηχανίορ· εΐτα κινήσασα τήν 
κεφαλήν, έρρίφθη εΐς τήν κατωφέρειαν τήν άγου
σαν προς τήν γέφυραν τοΰ Αγίου Μαρτίνου καλ- 
πάζουσα. *Η μοναξία έκ νέου διεχύθη είς τά 
πέριξ τής εκκλησίας, ένθα έκρέμαντο, είς τρό
παια σκωριώντα, αί άλύσεις τών Χριστιανών 
αιχμαλώτων.

Έπί τέλους, ή Μερσεδέ άνεσκίρτησε και δι’ 
αποτόμου κινήσεως άπέσπασε τό σώμα της εκ 
τοΰ κτιρίου. "Ηγειρεν ε'τα τούς οφθαλμούς της 
καί δύο λάμψεις έξετοξεύθησαν . . . Έκεΐνον τόν 
όποιον άνέμενε, διέκρινε είς όλίγην άπο'στασιν* 
ένα νέον προχωροΰντα μέ βήμα εύκαμπτον καί 
αρειμάνιου έπί τής πετρώδους γης. Άπό μακρό- 
θεν ήτενίσθησαν ανευ μειδιάματος, χωρίς ο' εις 
νά σπεύση προς τόν άλλον. Αλλά μόλις εύρέ- 
θησαν αντιμέτωποι, άντήλλαξαν όλίγας λυπηρός 
λέξεις.

— Λοιπόν ; διέκοψεν ή Μερσεδέ χαμηλοφώ- 
νως.

— Λοιπόν! άπεφασίσθη, έτραύλισεν ό νέος. 
’Επιβιβάζομαι αύριον μέ τούς άλλους, . .

« *
»

Κρατούμενοι έκ τών χειρών τρυφερώς, κατήρ- 
χοντο άμφότεροι σιγηλοί. Ή Μερσεδέ έσκέπτετο 
τόν Άλόνζο καί ό Άλόνζο τήν Μερσεδέ. Τοι
ουτοτρόπως ό σκληρός Ίσπανοαμερίηανικός πόλε
μος έκεΐ κάτω, πέραν τοΰ Ωκεανού, έμελλε να 
συντρίψη τάς καρδίας των,πριν ΰ γάμος τάς 
ένώση δια παντός. . . . Τδ άγέρωχον, δπερ προς 
στιγμήν επεσκίασε τό μέτωπον τοΰ νέου, όταν 
προέφερε τάς λέξεις .· «αναχωρώ μέ τούς αλλουςί 
δεν ανεπτεροΰτο πλέον. Έβάδιζε σκυθρωπός είς

\ -
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τό πλευράν τής μνηστής του, ήτις τόν έκράτει 
άπό τήν χεΐρα.

Βλέπων τις αυτούς βαδίζοντας καί τόσοι στε- 
νώςσυνδεδεμένους,θά τούς έξελάμβανενέξάπαντος 
ώς αδελφούς ή μεμνηστευμενους. Ήσαν τοΰ αύτοϋ 
αναστήματος, μελαχροινοί και πελιδνό; άμφό- 
τεροι. Πράγματι δέν ήσαν ωραίοι, ούτε κομψοί 
καί οί δύο δμως ήγαπώντο έξ ίσου.«Δεν υπάρ
χουν δυσειδείς έρωτες,καθόιςκαίφυλακαί ωραία;;» 
λέγει ή παροιμία’ είς τοΰτο συνεφώνουν. Έκ 
τής τοιαύτης σιωπηλής ό.φοσιώσεώς των έμαν- 
τευέ τις οποία μυστική άγάπη τούς κατέκαιεν.

ΙΙρούχώρουν εν μέσφ τών σκιερών έλαιοδέν- 
δρων, κλονιζόμενων ύπό τοΰ ανέμου. ’Ενίοτε 
ανεμοστρόβιλοι σκόνης τούς έκάλυπτον καί δριμύ 
φύσημα ανέμου τούς έμαστίγωνε κατά πρόσω
πον, Δέν εσπευδον διά τοΰτο· ό περίπατος αυτός 
ήτο ό τελευταίος πριν ν’ άποχωρισθώσι. Κα
τόπιν, πότε θά έπανέβλεπον άλλήλους ; Ίσως 
μετά εν έτος μόλις, ίσως ποτέ! !

'Οταν αφίκοντο οιά τής γέφυρας τοϋ Άλκαν- 
τάρα είς τήν πόλιν, έμειναν άμφότεροι έν έκ— 
στάσει, μή προφέροντες λέξιν. Ή προσέγγυσις 
τής εσπέρας καθίστα μάλλον μονότονου καί πένθι
μου τήν περί αυτούς τοποθεσίαν, τήν στακτό- 
χρουν πόλιν, καί τόν ποταμόν, ούτινος ό άφρός 
έφαίνετο από σκόνην μεμιγμίνος.

Άπεχαιρετίσθησαυ άνευ δακρύων :
— Χαΐρε Μερσεδέ!
— Στο καλό Άλόνζο μου !
Όρκους δέν άντήλλαξαν. Ήσαν άν,φότεροι 

έκ τής γενεάς εκείνης,ήτις δέν γνωρίζει απιστίαν 
ι Ο !

διεκρίνοντο σημεία τοΰ πολεμικού παρελθόντο;, 
Ά ! τόν άπαίσιον πόλεμον.

Και ή Μερσεδέ, ύψοΰσα τούς οφθαλμούς πρός 
τόν ουρανόν, ΐνα παρηγορηθή, έπανέβλεπεν είσέτι 
έκει τδν αιμοσταγή· ήλιον, όστις κατέθραυε τά 
ακόντιά του εις τήν ςηράν καί ανυορον πεδιάδα.

* *

Έπι τέλους ημέραν τινα έγνώσθη οτί αι 
εχθροπραξία1, κατέπαυσαν καί οί στρκτιώται έπ- 
ανήρχοντο. Λυπηρά δκβασις ήν επιφέρει ή ήττα ! 
Ή Μ-.-.Μ ----- ήσΟάνετο βαθεΐαν χα-

αίτινες τήν έχώριζον
Ή Μερσεδέ, έν τούτοις, 
ράν. Ήρίθμει τάς ώρας, 
είσέτι τοΰ Άλόνζο. Ήδη πάσα ανησυχία διελύ- 
ετο. Δεν παρεδέχετο δτι είχε φονευθή ή πλ.η- 
γωθή. Τουναντίον τή έφαίνετο, δτι τόν έβλεπε 
προ αυτής καθώς τόν είχε άποχωρισθή πρό ες 
μ.ηνών, μέ τήν ωχρόν δψιν του καί τήν ψυχήν εις 
το στόμα !

Ό Άλόνζο, πραγματικών, έπανήρχετο τήν 
εποχήν καθ’ ήν έλογάριαζεν ή Μερσεδέ. ’Εσπέ
ραν τινά, διά τής πύλης τοΰ Άλκαντάρα πολλά 
άμάζια εκόμιζον τούς ανικάνους στρατιώτας. 
Άλλοι εβάδιζον όπισθεν κεκμηκότες καί κεκλι
μένοι. Ή Μερσεδέ ήρώτα δλα τά πρόσωπα τών 
αντιπαρερχομίνων στρατιωτών διά τοΰ οφθαλμού, 
έν τούτοις, δέν ήδύνατο ν’ αναγνώριση τό τοϋ 
Άλόνζο. Καί δμως εκείνος τήν είχεν αναγνώρισε’..

— Μερσεδέ ! ανέκραξε μέ φωνήν πνιγηρόν.
Ήτο πραγματικώς, έκεΐνος, ό Άλόνζο; Δι’ 

αποτόμου κινήσεως αποτροπιασμού, ή Μερ- 
σιδέ ώπισθοδρόμησεν. Πόσον ό πόλεμος τόν είχεν 
αλλοιώσει ! Είς ίκ τών οφθαλμών του ήτο έξω-καί επιορκίαν. . .

Άπό καιροΰ είς καιρόν, εφθανον ειδήσεις περί ρυγμ.ένος καί τό πρόσωπον του ήκρωτηριασμένον. 
τοΰ πολέμου είς τήν πλατείαν Ζοκοδόβερ συνη- 
θροίζοντο πρός τό εσπέρας, όπως μάθουν τά κα
θέκαστα. Αΐ υπανδροι καί αί νεάνιδες ήκουον 
παρά τών άνδρών, τά διάφορα γεγονότα. ’Τπήρ- 
χον στιγμαί ενθουσιασμού καί στίγμα; απελπι
σίας. θάνατος ή νίκη ! "Ω ! θ’ άπέθνησκον 
ήττημένοι. Έκάστοτε οί φονευμένοι άνεγράφοντο 
περισσότεροι είς τά δελτία. Ή Μερσεδέ πρώτη
■_____5... -ν r... ζ...·υ ........οι..έσπευδεν εις τήν πλατείαν Ζοκοδόβερ. Ή καροία 
της έκτυπα 
λοφώνως τά ονόματα τών φονευθέντων καί 
πληγωμένων. Μάλιστα οσάκις έβεβαιουτο οτι δέν 
άνεφέρετο ό Άλόνζο, έπέστρεφε σκυθρωπή και 
μάλλον τεταραγμε'νη,άναλογιζομένη τδ μέλλον. 
Ά ! τον κατηραμένου πόλεμον. Πάν δ,τι παρε- 
τήρει είς τήν πόλιν τής έπροξένε; τήν φρίκην 
έκαστον αντικείμενου ώμίλει περί σφαγών περί 
μαχών καί αίματος !

Είς τάς έςωθύρας τά σιδηρά πλήκτρα ώμοιαζον 
μέ δπλα παλαιά εξειργασμένα διά τήν σφαγήν 
καί τήν φρίκην. Οί πύργοι έδείκνυον μαζρόθεν 
τήν απειλητικήν σιαγόνα τών επάλξεων των, 
και εις αύτάς τάς εκκλησίας, πρός το ιερόν,

άτάκτως, δταν άνεγίνωσκον μεγα- 
τών

Άπό τών βλεφάρων μέχρι τών χειλέων μία ούλή 
ηυλάκωνε τήν παρειάν. Δέν ήρκεσαν ταύτα ; τό 
αύτό απαίσιου όβούζιον τφ είχεν άποκόψει τόν 
βραχίονα, καθότι ή χεερές τής στολής του έκρέ- 
ματο κενή κατά μήκος τοϋ σώματος του.

Έν τούτοις άμα άπέβαλε τήν πρώτηυ έκπλη· 
ςίν της, ή Μερσεδέ έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοϋ 
μνηστήρός της. Αφού έζη είσέτι, αδιάφορου τά 
άλλα1 'Ο πρδς αυτόν ερως της έδιπλασιάζετο 
τήν στιγμήν εκείνην μάλιστα, τδν ήγάπα πράγ
ματι, τόν ήγάπα παρ’ όσον ουδέποτε άλλοτε, 
αν καί τόσφ καταβεβλημένου καί παραμεμορφω- 
μενον.

Καί εκείνη 
απουσίας 
φιβολίαι και 
πρόσωπον τη: 
εβδομάδων ένυμφεύθησαν 
τής αμοιβαίας συζυγική· 
ζέσι.
των.

’Λθήνησι

πίσης καθ’ δλον τό διάστημα τής 
ου δέν είχε γείνει ωραιότερα. Αί άμ- 

αί άνησυχίαι είχον ρυτιδώσει τό 
. Καί διιως, δταν κατόπιν ολίγων 

, εγειναν τό παράδειγμα 
αμνιυα-.ας ννι,υγικης εμπιστοσύνης, διότι ή 

.ς τής άφοσιώσεως είχε κέντρου τάς καρδίας

Μίλτων

Η Φ ΥΣΙΣ

ΕΡΓΑΖΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΥΙΣ
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ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΙΑ 1

Π Ο I Η Σ I Σ

ϊ^ρεμουλιαστά στή βεμματιά 
Γροίκα το ρυάκι πώς κυλάει, 
Γροίκα ή αγράμπελη πλατυά 
Τήν εΰωδιά τηςπώς σκορπάει.

Γροίκα τώ άηδόνι στά κλαδιά 
Πώς κελαϊδίςει έρωτςμένο. 
Γροίκα τδ άγέρι άπό μακρυά 
Πώς παιχνιδίζει μυρωμένο.

ΕΙΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗΝ

θέλω μελαγχολικήν 
Διόλου, νά ΰέ. βλζπω 
Μ’αρέσεις εύθυμος, άόρά, 
ΧαρίεΛΖα,γελώσα 
Στοΐτς όψθαλψιούς ο'ον αίσιον 
Τό μέλλον διαβλέπω 
Γιατί λοιπόν ώς ανοιξις 
Δέν είσαι μειδιώσα ;

Ήξεύρω Έχωρίσθητε I 
Τά στήθη σας πονούνε, 
Όταν χωριζωντ’ εύγενεΐς 
Ποτέ δέν λησμονούνε’

’Αλήθεια! Άλλ’ησύχασε 
Θά έπανέλθη χρόνος 
Ν ’ άνταμωθήτε ύστερον 
Δέν θά ύπάρχιι πόνος.

Δέν 'ξεύρεις οτι ό καιρός 
Όπόταν μας χωρίζη 
Γλυκύτερου μετέπειτα 
Μάς έπαναγνωριζει ;

Ν. Σαχίνης.

Γροίκα στή χλόη τή δροσερή
Πώς βάσχουν τ’ άσπρα προβατάκια 
Κι’ άκου ή φλογέρα τρυφερή 
Πόσα άραδιάζει τραγουδάκια.

Όλα μέ άνέκφραστο σκοπό 
Τήν ώμορφιά σου τραγουδάνε
Καί μοΰ μυνοΰνε νά σου ’πώ
Πώς τήν αύγή σέ καρτεράνε 

Ξύπνα, Νεράιδα μου, νά πάς
Κι' όταν ό ήλιος βασιλέψη,
Στή λαγκαδιά νά καρτεράς 
Κάποιος θαρθή νά σέ γυρέψη. 

Άβηναι
Σωτήρης Ε. Χχίπης

ΣΚΕΨ ΕΙΣ

ΣΤΗΗ ΑΝΑΖΩΡΗΣΙΗ ΤΗΣ

Mi outs ένα «έχε γειά» έθάσταξε ή καρδιά σου
Να- μή μοϋ δώσης, at’ «φυγές νά τεγκ \τή ξενητιά. ; 
Μα ούτε ναλ,ίης νά ϊοώ μία γλυχίιά ματιά σου 
Νάχω αύτήν τουλάχιστον κρυφή παρηγοργιά ;

”Α« «ϊνα; δεν πίιράζει. 
Πήγαινε στο καλό 
Κι ’ ελπίζω όταν βάλβηί 
Να μή σ» ζαναίδώ

Μά πάλιν ή καρδιά μου α·> ouvjOi) ν’ άνΟέξγ
Σ' «ΰτήν τήν αδιχη πολύ χαί άσπλαχνη απονιά σου 
Δεν βί ν« ίδής σά» άλλοτε σε σε να πρωτοτρέξη, 
Γιατί τώρα «γνώρισε τι τρέφεις στή καρδιά σου ι 

2άχυν9οί 18J4J9D0
Μήτοος Μασσάδιος

ί^ΐοΐος παρατηρητής τών γήινων πραγμάτων, 
παρακολουθών μετ ’ ενδιαφέροντος τήν εξέλιξιν 
τής άνθρωπότητος, δέν άποθαυμάζει τήν ομόθυ
μου έξίγερσιν τών λαών, ζητούντων ούδέν άλλο 
ή τήν υποστήριξε·» καί τήν ωατήρησιν τών πα
γκοσμίων νόμων, τών είσχωρούντων και οιεπόντων 
καί τά ελάχιστα τής φύσεως πράγματα; Τίς 
άκούων, κατ’ αύτάς, τήν Κίναν έξεγειρομένην, 
δέν φαντάζεται, 8τι μεγαθήριου τι φωλεΰον έπί 
αιώνας ολοκλήρους έξεγείρεται, ινα τίς οΐδε 
όποιον ρόλον ποιίξη είς τήν επίγειον παλαίστραν ;

Ό αιώνιος νόμ.ος τής άνακαινίσεως ·ζλ>. τής 
έξελίξεως τών πραγμάτων πανταχοϋ διεισ
δύει.

Είς πάντα τά έθνη υπήρξαν έποχαί παρακμής, 
καί περίοδοι ζωής καί δυνάμεως. Μεταξύ τώνέθνών, 
σεβαστήν θέσιν κατεΐχεν άλλοτε καί ή Κίνα, ή ' 
άπωτάτη εκείνη Σαχάρα, ή οποία αντί κόκκων 
άμμου βαστάζει έκα-ςομμύρια λαοΰ,' αμαθούς f 
και ήμιβαρβάρου. Καί τό μεγαθήριου ε
κείνο κατεπεσεν είς μακροχρόνιον νάρκην καί έν 
τή νάρκν; του εκείνη μύριοι όσοι τό κατεπάτουν 
καί τό ενέπαΐζον. Άλλ ’ ήδη ό χρόνος τής νάρκης 
του εκείνης φαίνεται λήγων καί ό κολοσσός εκεί
νος ήρχισε νά κινήται, νά έγείρηται καί νά έκ- 
πλήττη τόν κόσμον δλον, δστις τρομάζει μέ τόν 
υπέρογκου αριθμόν τών 400,000,000 κατοί- ! 
κων της, οίτινες θά ήδύναντο διά μιας, νά κατα- 
πατήσωσι καί κυριεύσωσι τήν γήν άπασαν, εάν 
είχον δυνάμεις καί πολιτισμόν εύρωπαϊκοΰΈθνους. -

Η ΦΓΣ I S

Καί μ.’ όλα τα.ΰτσ. ψ-ζίυί'αι ήοη, οτι ή αυτο
κρατορία έκ·ίνη ή άπΐ’ραντος, ε νόησε τχ: άκαλλιερ- 
νήτουο δυνάμεις της καί "ιεζου.ένη ύπό οιαφό- 
w ·7ύ·ιιφ:;ό>ν συυγ,σθάνθη τήν θεσιν του καί ήρ- 
'ατο νά άναλαυ.βάνη Πάντες ενθυμ.ούυ.εθα, ότι 

πρό καιρού είς πάσαν τής Γής άκραν 
αποστείλει άπεσταλυ-ένους, όπως μελετή- 
τά διάφορα συστήματα τών λαών, τά διά- 
πολίτεύμχτα, τούς έξοπζισαού; χαί πάντα 

ά σχίτιζόμενα. προς τήν πρόοδον, ΐυα 
,ί χ κράζη νέαν οδόν 

ιι.οϋ, ήν ήδη χαράττει διά τοΰ πολέμου, 
.; είναι άδηλον οποίαν δύναται νάλάβη 

- '------,, χ^σαλήξη.
ομωςύπ’ δψει ημών, ημείς s', μα- 

ών έκει γινομένων, ότι ό 
δεν είναι εκφυλισμένος, Οπως ήθη εί- 

οιάφοροι λαοί τής Ευρώπης, δέν δυνάμεθα 
" * ή» τή άπωτάτη έ-

άνατολή κράτη μίαν ημέραν θά καθέξωσι 
,ηλον θέσιν έν τή ανθρωπότητι, όπόταν π·.- 

ήδη π·πολιτ'.σμένθι λαοί, μεμαραμένο·. 
κ, άκολουθοΰντεςτούς αιωνίους τής φύ- 

. καί ούτοι εις περίοδον 
καί πάλιν τίς οιοε μετά πόσους 

, ως ήδη άναλαμ- 
....... t ί ζωήν ή απέραντος εκείνη
χώρα,ή όψοϋσα άγέροχον τήν κεφαλήν αυτής καί 
δεικνύουσα εις τόν κόσμον ζωηρούς καί μεγάλους 
οφθαλμούς, σημαίνοντας καί ψυχήνμεγάλην φω- 
λεύουσαν είς τά πελιόρια εκείνα στήθη της.

Κ. Σαχίνης

της καί 
Λ,ν Ο-,νησθάνθτ, 

ξατ: νά άναλαν.βάνη 
ή Κίνα 
είχεν 
σωσ'.
φρρχ 
τάάλλα 
σχηαατίση καί αύτη γνώμ.ην κα’ 
πολ1. ............ ..
καί 
Ο'.ίύθυνσιν καί πρΰ όύνχτα'

Έχεν 
κίόθεν παρατπρηταί 
λαό: αυτός 
ναι οί ι 
ή νά τϊαραόεχθώμεν, οτ1. 
κείνη 
ι../,., 
θανόν εί ί 
καί άτονο· 
σεως νόν.ους, θά πέσώσ·. 
νάρκης, έξ ης 
αίίϋνας θά άναλάβωσ1. ουνάμ.εις 
βάνει ξυνάμ.εις καί

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

οαρά. Μη όιστόζητε δθ«ν, έχ φόβος, jxv, τα έπιπλα 
ύμ.ών xxtaorpayiat, τα παραθυρα κχι τας θυρίδϊς 
σας νξ διατηρήτε ανοικτά: καθ’ όλην τήν ημέραν, 
ινα ό ήλιο: αόθόνως εΐσέρχηται εις τά δωμάτιά σας.

Έπ βλχδή ομοίως είναι χαί σά μεγάλχ εκείνα παρα
πετάσματα τά τιθέμενα προ τών παραθύρων τών οικιών, 
χάριν στολισμού καί μεγαλοπρεπείας καί έμποδίζονία 
το φώς τοϋ ήλιου. Ή ύγιΐχ ίϊνχι ό σπουδαιότερο; παρά
γων τής ζωής, όθεν δι ’ αυτήν τά πάντα ας ύποχωρώσιν.

β.

ΑΙ nATSEIS ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

χΡδ ύδωρ γενιχώς θεωρείται έπιθλαβες είς το δέρμα Κ 
ιού προσώπου, ιδίως όταν τό δέρμα ftvxi μαλακόν χαί | 
τουφεράν, χαθώ: εί: τάς κυρίας.Έχει μεν τήν’ιδιότητα i 
νάκαίχρ ζγι αυτό, άλλ' έπίσης εχει τψ ώ'ότητα τήν 
απαλότητα αύτοϋ νά τραχύνη καί να καβιστμ αυτό 
σχληρότερον κχί άμαυρότερον, δι’ ο αί συχνά! πλύσεις | 
τβΰ προσώπου παραδλάπτβυσιν αυτό, έςαλείφουσαι τήν | 
στιλπνότητά του.’Αποφεύγετε δβεν τά< σνχνάς πλύσεις, ( 
πρό πάντων δέ τάς «υνοδευομένας μετά σίπωνος άκαβάρ- 
του. ’Ολίγον ύδωρ, μετ' άραιάς διαλύσεως κολωνίας, 
αρχεΓ προς πλύσιν τοϋ προσώπου,άπαξ ή δίς τό πολύ τής 
ήμβρα,ς.

*
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΧ

Το φώ» του ήλιου ούδεις ποτέ μή τρομάζη. Είναι 
ό υγιεινότερος δρος τής ζωής. Είναι δ μεγαλεί«ρος 
jflopjti: τών μιχροθίων· χαί άπόδειςι; ότι δποιι αί 
ακτίνες του ήλιοι» διεισούουσι, έχεί καί ϋγεία αχρα βασι
λεύει

Το φώς τοϋ ήλιου έχει έπίαη: τήν ιδιότητα νά διαλύη 
και αφαιρεϊ τήν υγρασίαν, τόν μεγάλον αυτόν εχθρόν 
τής ανΟρωπότητος, τόν προχαλοΰντα τάς πλείστας τών 
νόσων και τόν χαθιστώντα τά σώματα ατονα καί πλά

s’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Αί ΣΙΝΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

;^δον μέσον άττλούστατον πρός άναπαράστασιν 
τών σινικών λεγομένων εικόνων έπί 
τού τοίχου, ήτοι πειράματος άρκοΰντως διαοκεδα- 
στικοΰ καί περιέργου διά τάς οίκογενείας καί συν
αναστροφές.

Περικόψατε it εικονογραφημένου, αχρήστου ύ- 
μΐν, περιοδικού ή βιόλίου, εικόνας τινάς γελοιο- 
γραφικάς ή προσωπικός, ας κρατείτε διά τής δε
ξιάς χειρός, οιά δέ τής αριστερός βαοτάζετε κα· 
θρέπτην, άψοϋ προηγουμένως τοποθετήσητε έπί 
τής τραπέόης σας έν σύνηθες κηροπήγιου άνηιιμέ- 
νον καί μέγα τι βιόλίον, ή έτερον άντικείμενον 
πυκνού πάχους, 3ν θέλετε. Έπί δέ τοΰ τοίχου καί 
έναντι τών θεατών, οΤτινες δέον νά ϊστανται έστραμ- 
μένοι, τά νώτα έχοντες πρός τό φώς, τοποθετείτε 
τεμάχιον λευκού χάρτου ή ηίνακος λευκού, ώς έμ- 
φαίνετβι έν τή κάτωθι είκόνι.

Ήδη ύπολείπεται νά παραγάγητε τήν είκόνα σας 
έπί τοΰ τσίχσυ. Μετακινείτε τόν καθρέπτην σας 
μεταδύ τού κηροπηγίου καί τοϋ τοίχου, ούτως ώστε 
ν’ άποτελή γωνίάν καί νά αντανακλά ό κσθρέτττης 
σας όλόκληρος έντός τοΰ χάρτου Τότε διά τής 
αριστερός σας χειρός πλησιάζετε μεταΕύ τοΰ κηροπη
γίου καί τοϋ καθρέπτου τά χάρτινα σχήματά σας 
καί θά (δήτε αμέσως ωραίοι μικρά) φανταστικοί 
εικόνες νά σχηματίζωνται καί μετακινώνται έπί τοϋ 
τοίχου, έφ’ όσον έπιτηδείωσ κινείτε τά σχήματά 
σας, προς μεγίστην εύχαρίστησιν καί διασκέοασιν 
υμών καί τών παρεστώτων.

Φ· Π,
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Η ΗΧΩ

Ο ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ

Γέρων τ'.·. ~\a<j<r.at, εΐ'/ζν αποφασίσει νά διέλθη 
τό υπόλοιπον τής ζωής του έν ήσυχί? καί ανα
παύσει. Δέν έκαμνε οέ απολύτως ούδεμίαν εργα
σίαν καί ακριβώς διά τούτο οί ανεψιοί του άπε- 
κάλεσαν αυτόν χασομέρηκ.

Ημέραν τινα έσκέπτετο καί έ).εγε καθ' εαυ
τόν.

— Έπέρασα τήν νεότητά μου εργαζόμενος, 
φυλάττων τά χρήματά μου καί άποφεύγων τάς 
διασκεδάσεις καί τάς ανοησίας. Αί, τώρα τόν 
ολίγον χρόνον, όστις μοί μένει νά ζήσω, θέλω νά 
τόν περάσω μέ υγείαν καί καλοπέρασιν. Σπήτι 
καλό, κουζίνα καλή, τό τσιγαράκι μου, κάποτε 
περίπατον μέ τήν άμαξαν, ποϋ καί πού εις τό 
θέατρου, κρασί δυνατό, φωτιά καλή, αυτά μέ 
αρκοϋν. Θά έξωδεύσω κάτι περισσότερον, άλλα 
θά ζήσω καλά. Οί δέ ανεψιοί μου, θά εΰρουν καί 
αυτοί μερικαις χιλιαδούλαις λίρες !

Έν τούτοις έπέβλεπε καί τήν ανατροφήν τών 
ανεψιών του, οϊτινε; βαθμηδόν μεγαλυνόμενοι, 
ηυζανον τάς απαιτήσεις των διάγοντες βίαν ού
χί ώμαλόν. Τοΰτο ουσηρεστει πολύ τον θειον. Ό 
εις ήρέσκετο νά ίππεύη, - -------  -—‘·· '
χορεύτριαν, καί ο τ*'

ο έτερος οιετήρει μίαν 
τρίτος είχε τό ελάττωμα νά 

χαρτοπαίζη καί τό κακόν ιδίωμα επίσης απαντε: 
νά οανείζωνται έκάστοτε ποσά εις βάρος τής μελ» 
λούσης κληρονομιάς των.

Ημέραν τινα οί τρεις ανεψιοί υπό- τήν προε- 
ορειαν του έςαδέλφου των Καλοΰμπα υπολόγισαν 
ώς έγγιστα τήν περιουσίαν τού θείου των καί 
οιεμοιράσθησαν αυτήν έν λόγοι: καί άριθμοΐς- είτα 
οε πωλήσαντες έκαστος τό μερίδιόν του είς τον 
Καλούμπαν, εδωκαν ένΐ έκάστω τό τρίτον ανα
λογούν ποσον, αφοΰ εννοείται, ΰπίγοαψαν τά 
αναγκαιοΰντα συμ.βόλαια.

Ταύτα περιήλθον μετ’ ολίγον είς γνώσιν τοΰ 
θείου, όστις φοβερά δυσηρεστήθη.

— Κρίμα, είπεν όπου έπερίμενα νά ίδω τρεις 
ανεψιούς, ανταξίους μου καί εργατικούς καί τόν 
τέταρτον κάτι τι άλλο παρά κλεπταποδόχον καί 
απατεώνα !

Βλίπων οέ ότι ούτοι έξηκολούθησαν νά διά
γουν βίον άσωτον καί άπρεπή, μέ χρέη καί συν
αλλάγματα και οτι μετ ’ ανησυχίας καί πόθου 
ανεμενον τόν θάνατόν του- σκεπτόμενος δέ άφ’ 
ετέρου, δτι τώ άπέμενον έτι εξήκοντα χιλιάδες 
λίρες, ελαβεν αίφνιδίως παράδοξον καί ηρωικήν 
όντως άπόφασιν.

Καλέσας τόν πιστόν υπηρέτην του Βατίσταν 
τώ λέγει.

— Πήγαινε νά μ.ού φέρη; αμέσως τόν δικη
γόρον μου κ. Καρπίσην.

Οί δικηγόροι, ώς γνωστόν, είναι πάντες οί 
αυτοί, μόνον οί πελάται διαφέρουν.

Ιίροσελθών ούτος, συνεζήτησαν ιδιαιτέρως ϊπι 
μίαν ώραν, οτε τέλος λέγει εις τόν Χασομέρην;

— Έσο ήσυχος, Κύριέ μου, δσον άφορ# διά 
ηλεκτρολόγον, θά φροντίσω έγώ. Θά σοΐ στείλω 
τόν ανεψιόν μου Λαμποσβύστην.

— Τί ; Λαμποσβύστην ;
— Ναι, αυτόν, δστις άνεκάλυψε τόν γκάμαη 

τών καταιγίδων, δι' ού δύναται νά φέρη βροχήν, <
χάλαζαν ....

— Μά δέν μεταχειρίζονται τό κανόνι, νομίζω; ‘
— Βεβαίως, αλλά εις τό Συνέδρων τής Εϊ- 

ρήνης, αι έπιτροπαί διεμαρτυρήθησαν κατά τού 
μέσου τούτου, ώς βαρβάρου. Τό ίδικόν του μη
χάνημα είναι πολεμικόν επίσης πάντοτε, άλλα 
λίαν ευφυές καί επιστημονικόν καί θά ώφελήση 
πολύ τήν βιομηχανίαν.

— Μεγάλη κεφαλή καί μέγας νούς ! ,
— Είναι ο νέος Έοισσων. “Ηδη δε καταγί- |

νεται εΐ: τά πειράματα τοϋ a.itiixff/avrtii.i rip: |
ΐσίχιΐΐ, ήτις όντως είναι ήλεκτρομηχαν,κή επα- |
νάστασι: τής εποχής μας. 1

— Πολύ καλά, ωραία, περίφημα, αγαπητέ I
μου κύριε Καρπίση. Ώστε στείλε μου αυτόν τόν |
κύριον Λαμποσβύστην. ώ: τόν ονομάζεις, καί ελ
πίζω νά συνεννοηθώμεν καλώς μετ’ αυτού.

Καί μετ’ ολίγον άποχωρούντος έκεΐθεν τού 
κ. Καρπίση :

— “Λ, τόν άνόητον ' είπε καθ’έαυτόν, Είναι 
τυσον πλούσιος καί ευτυχής, ώστε δεν γνωρίζει 
>ις τί νά χρησιμοποιήση τήν περιουσίαν του.

Έν τούτοις ή διαγωγή των άνεψ-.ων του
Χασομέρη εξηκολούθει ή αυτή πάντοτε και /ε1.- |
ρ-τέρα έτι. Ιππασία'., χορεύτρια; χαρτοπαίγνια, ,'ί
συναλλάγματα, άπάται καί ψεύδη είς τήν ήμερε- J
σιαν πάντοτε διάταζιν. Πάντα δε ταύτα έπειθον >
πλειοτερον τον ατυχή θειον, οτι καλώς ισκέφθη ί

εί: τήν άπόφασιν του. Ημέραν δέ τινα προσκα- 
λέσα: αυτούς εις πλούσιον γεύμα, τοΐς ανεκοι- 
νωσε πρός μεγίστην εκπληξίν των, ότι ήγόρασε 
οικίαν εξοχικήν έν Κα.πιόκα διά μέσου του οικη- 
νόο-ου του κ. Καρπίση μέ ηλεκτρικόν σύστημα 
τού υ.ηχανικού Λαμποσβύστη, οπού εμελλεν ορι
στικούς νά εγκατασταθή. Καί συνάμα τούς άπε- 
χαιρέτισεν.

Το αιφνίδιου τούτο έφάνη παράδοξον τοΐς άσώ- 
τοις άνεψιοΐς του καί πολύ δυσχεραΐνον τά μέλ
λοντα κληρονομικά σχέδια των, δτε είς «ξ αύτών 
σκεπτόμενος ήπιώτερον καί έμπορικώτερον.

—Άΐ, θά έχωμεν, τοΐς λέγει καί τό εξοχικόν 
τοΰτο μέγαρον έπί πλέον νά διαμοιράσωμεν.

— Νά τό διαμοιράσωμεν τότε καί αύτό από 
τώρα, ύπέλαβεν έτερος ανεψιός.

— Είναι περιττόν, προσέθηκε τότε ο πολυμή
χανος καί ίοιοτελής έξάδελφος, διότι είναι ήδη 
ίδικόν μου, δυνάμει τών συμβολαίων, τά όποια 
ΰπεγράψαμεν.

— “Οχι, δέν συμπεριλαμβάνεται καί αύτό, άν- 
τεΐπον οί άλλοι καί ζωηρά μεταξύ των ήγέοθή 
περί τούτου φιλονεικία.

έτεραι περί μαγικών τινων κήπων, άλλαι 
;ί ζωοτροφείων καί άλλαι περί άλ-

Άλλ’ αί εκπλήξεις τών τεσσάρων έξαδέλφων 
οέν περιωρίσθησαν έως εδώ, διότι τό μέγαρον τής 
Καπιόκας είχε καί παρεπόμενα.

Αι εφημερίδες συχνάκις επραγματευοντο περί 
τοϋ δίασήμου Χασομέρη καί τοϋ νέου κτήματός 
του. Καί άλλαι μέν έγραφον περί άμυθήτου πλού
του, 
περί λιμνών καί 
λων τοιούτων. Χασομέρης άπ' εδώ, Χασομέρης απ 
έκεΐ, όλος ό κόσμος Χριστιανικός καί εθνικός έ- 
πραγματεύετο περί αυτού, ώς τοϋ μόνου εΰδαί- 
μονος θνητού τής εποχής, έννοοϋντος καλώς νά 
ζήση, καί ώς τοΰ κατ'εξοχήν πτηνοφίλου άν&ρό; 
τής ημέρας.

Καί όντως ! Ή περίφημος όρνιθολογική αυ
τού συλλογή,ήτο κατά κοινήν ομολογίαν πράγμα 
τι έκτακτον ! Πάντες έθαύμαζον τό λαμπρόν σύ
στημα, τήνποικιλίαν τών ειδών, τό ώραιονφαι- 
νόμενον, τά σπάνια αποτελέσματα. Μεταξύ δέ 
τών ποικίλων ειδών τής πτηνολογικής συλλογής 

του, υπήρχε καί αία πελώριο: πυραλίς, εχουσα 
τάς πτέρυνας εις τό αντίθετον τών ποοών μέ
ρος, είς θαυμάσιος, ΐςοχος ούτως είπειν, αετό:, 
αετά δύο κεφαλών και τον οποίον ο Αυτοκράτωρ 
τής Αυστρίας έζήτησε ν’ άγοράση άποστείλα: 
αύ-ώ τέσσαρας σάκκου: πλήρεις χρημάτων.

— “Οχι, τώ άπήντησεν ό Χασομέρης δεν τόν 
δίδω. Ό άετός αύτός είναι ή τιμητής οικίας μου 
«ν Καπιόκα καί ο εν τόν πωλώ.

Ό απεσταλμένος έπέμεινε προσενεγκών και 
έτέραν ποσότητα χρημάτων.

— 11-ριττόν, άπήντησεν ό Χασομέρης, διότι 
σας βεβαιώ δεν θέλω κατ ’ ούδένα τρόπον ν ’ απο- 
χωρισθώ τοΰ πτηνού μου.

— Άλλ’ ό θειος έτρελλάθη λοιπόν ; έλεγον οί 
ανεψιοί συσκεπτόμενοι περί τής άρνήσειός του. 
Έξοδεύει τήν περιουσίαν του άγοράζων τόσα καί 
τόσα πτηνά καί τώρα τψ παρουσιάζεται τόσον 
καλή ευκαιρία καί προτιμ.α ένα παληοαετόν από 
χιλιάδας λιρών !

— ’Αφήσατε τόν θειον νά πράξη όπως θέλει, 
αύτός είναι επιχειρηματίας καί γνωρίζει καλλί
τερου πώς νά αύξήση τήν περιουσίαν του, τοΐς 
έλεγεν ό Καλούμπας. Έκεΐ κατήντησε πλέον 
μουσειον, δπου συνέρχονται οί σοφοί,' επιστήμο
νες καί ξένοι. Άμα δέ ημείς κληρονομήσωμεν 
καί τό μέγαρον του, θά εΐμεθα μεγάλοι άνδρες 
καί θά έχωμεν άνεκτίμητον θησαυρόν. Δεν βλέ
πετε τί γράφουν αί εφημερίδες διά αύτά τά σ.να- 
ρίθμ.ητα καί σπάνια πτηνά του ;

„ Έχει δίκαιον I εχει δίκαιον, απήντων οι 
άλλοι.

Χωρίς νά σάς αναφέρω, τόν σπουοαΐον μηχα
νισμόν τόν όποιον έχει έγκαταστήσει καί διαρκώ: 
εργάζεται ό μηχανικός του Λαμ.ποσβύστης εις τό 
άνώτερον πάτωμα, έν τφ μέσφ τού όποιου εύρί- 
σκεται τό περίφημ,ον καί ξακουστόν κρυστάλλινου 
δωμάτων τού θείου, τό όποιον φωταγωγεΐται μέ 
άπλετον ηλεκτρικόν φωτισμόν. Είναι αληθώς μία 
μαγεία, έν ίξοχον ενδιαίτημα, αληθής παρά
δεισος, μία Νέα Μέκκα, μία τέταρτη Ρώμη καί 
τί πληθώραν άπό ώοαίας γυναίκας όπου έχει φέρε, 
έκεΐ ιχέσα ! Χάνει κανείς τόν νοΰν του άπό σλα 
αύτά-

Πάντες έτριβον τάς χεΐρα-ζ άκούοντες ταύτα.
— Καί πόσα πτηνά νά έχη έως τιόρα ; έρωτα 

είς άνεψιός.
— Πτηνά έχει ήδη 4,712 καί μέ τόν άετόν 

4713.
— Καί τί θέλουν καθ’ έκάστην διά τροφήν ; 

έρωτά έτερος.
— Καταγίνονται 22 άνθρωποι δΓ αύτά καί 

άπαιτούνται 150 λίραι καθ' έκάστην.
— Περισσότερα κουστίζουν άπό τούς ανθρώ

πους, έπεΐπεν έτερος.

Γ
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—· Άλλα καί τι δφελος διά τό έθνος καί τήν 
επιστήμην, άντιΐπεν ό Καλσύμπας 1

Παρήλθον έκτοτε «τη τινά, καθ’ άή φήμη τού 
μεγάρου τής Καπιόκας καί τά χρέη τών ανεψιών 
τοΰ Χασομέρη έξίκοντο είςτό κατακόρυφον. Άλλ ’ 
ήλπιζον πάντοτε ούτοι είς τήν κληρονομιάν,

Ό αύτοκράτωρ δέ έξηκολούθών πάντοτε νά 
εχη τό βλέμμα πρός τόν δικέφαλον αετόν καί 
απελπιστείς φαίνεται έκ τών αρνήσεων τοΰ γέ- 
ροντος άπετάνθη προς τούς κληρονόμους, παρ ’ ών 
άπήτησεν έπίβλεψιν καί συνεχείς πληροφορίας. 
Ούτοι δέ καθ’ εκάστην έλάμβανον δελτία περί 
τής υγείας του διασήμου αετού, παρά τοΰ fyyt- 
θοΛογιχοϋ ίατροϋ τοΰ θείου των. Τοσοΰτον ο’ 
έκήδοντο περί τής υγείας του, ώστε καί νεκρόν 
βαλσαμωμένου, έσκέπτοντο, δτι ήδύναντο νά τον 
πωλήσωσιν αντί αδρότατης τιμής.

Ήμε’ραν τινά τοις έδόθη τό ακόλουθον οελτίον, 
όπερ τούς ένέδαλεν είς μεγίστην ανησυχίαν.

«Σήμερον δέν έφαγεν ούτε ψυχίον κονίκλου. 
Διά τήν αύριον διέταξα αμνόν γάλακτος, εάν ώς 
ελπίζω είναι καλλίτερα. Τόν εύρον σήμερον κε
κλιμένου έπί τής μιας πλευράς, .Είχε ημικρανίαν 
έπί τής μιας κεφαλής καί έφώναζεν ήσύχως τσι- 
άου ! τσιάου ! έκ τής έτέρας "στατο καλώς. 
Όταν ή μία κεφαλή πάσχη, τό πράγμα δέν 
είναι σοβαρόν, άλλ ’ δταν πάσχωσι καί αί δύο, 
τότε ή νόσος περιπλέκεται. Ίδωμεν αύριον».

Οι ανεψιοί μεταβάντες παρ’ αύτφ αμέσως, 
τφ ειπον ;

— Εμπιστευόμενα είς σας, ιατρέ. Φροντί
σατε παντί σΟένει περί τής υγείας του καί Οά 
σας άμείψωμιν. Δέν πρόκειται περί ημών τόσον, 
όσον &ιά τόν αϋτοκράτορα, υ.ή ουσαρεστηθή.
— Ησυχάσατε, φίλοι μου, τοΐς άπεκρίθη ό ια
τρός καί αφήσατε τήν ΰπόδεσιν επάνω μου. Δεν 
τό κάμνω τόσον διά τά χρήματα, ούτε διά τό 
παράσημου οπού δύναμαι νά λάβω, αλλά διά 
τήν επιστήμην, διά . . . τήν . . . επιστήμην.

Μετά τινας δμως ημέρας ό περίφημος άετός 
έχειροτέρευσε καί ό ιατρός έσκέφθη νά τοΰ αναί
ρεση τήν μίαν κεφαλήν διά νά σώση τήν άλλην.

— ’Αδύνατον ! άπαντώσιν οί κληρονόμοι.

τοις— Τήν βαλσαμόνομεν καί δέν φαίνεται, 
» » f

> α*0 ο

λέγει ό ιατρός.
— Αι, τότε έστω, άπεκρίθησαν.
Άλλ’ώ τοΰ θαύματος I αίφνιδίως 

τός γίνεται καλά, άνευ τής βοήθειας τοΰ ιατρού, 
ώς συνήθως συμβαίνει είς τινας σοβαρά; κατα
στάσεις καί τουναντίον ασθενεί βαρέω; συνεπεία 
τοΰ νήρατος, ο θειος.

Όλαι αί εφημερίδες καθ’ εκάστην ομιλούσ·. 
περί τούτου, τά δέ ιατρικά δελτία αναφέρουσι 
πάντοτε βαθμιαία·, χειροτέρευσιν τοΰ ασθενούς.

Ήτον ωραιότατη ημέρα τής άνοίξεως, ό ή
λιος έκτινοβόλει θαυμασίως, τά πρώτα α.νθη τού 
έαρος εύωδίαζον καί έμυροβολουν, τά σε πτηνά 
δλα τριγύρω τοΰ κρυστάλλινου δωματίου τοΰ α
σθενούς περιχαρώς καί χαριτωμένως έκελάδιζον.

Όποια θαυν.ασία ορχήστρα καί τί γλυκύτατη 
αρμονία !

Τρίλλοι, τερετίσματα, συριγμοί, πιππιλισμοι, 
στριφό-φθογγοι καί ποικιλία κελαϊοισματων και 
φωνών, αληθές πανδαιμ.όνιον πτηνολογίας, φω- 
νοφωνίας καί φωνοκρουσίας έπεκράτει έξωθι τοΰ 
επιθανάτιου θαλάμου τού εξοχικού εκείνου με
γάρου. Πέριξ δέ τής κλίνης τοΰ Χασομέρη ει- 
χον συναθροισθή πάντες συγγενείς καί φίλ.οι, σο
φοί έπιστήμονες, θαυμασταί τουκτλ.

Ιίλησιαζούσης δέ όλονέν τής στιγμής τοΰ μοι
ραίου τέλους τοΰ διασήμου τούτου ασθενούς μας, 
έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά τόν ανεγείρουν ολίγον 
διά νά καθήση έπί τής· κλίνης. Τούτου όέ γινο
μένου ερριψε βλέμμα πέριξ αυτού καί καλέσας 
τούς ανεψιούς του, τοΐς είπε.

— Σάς συνιστώ νά διαμοιραση 
τήν κληρονομιάν μου, ώς καλοί 
αγίαν ειρήνην.

μεταξύ σας 
ανεψιοί, καί μ^

Διά τελευταίας δέ κινήσεώς του α.νενείρας τήν 
.δεζιάν χεΐρα ήγγισε κομβίον τι ηλεκτρικόν πα
ρακείμενον καί τεντώσας άμφοτέρας τάς χεΐοα: 
έκλεισε οιά παντός τούς οφθαλμούς μετά μει
διάματος.

Άλλ ' ώ τού θαύματος τού ηλεκτρικού εκεί
νου κομβίου τοΰ συστήματος τού Λαμποσβύστον! 
χίλιοι κλωβοί διά μιας ήνεώχθησαν καί πέριξ 
όέκα χιλιάδες πτηνά παντός είδους καί χρώμα
τος, διαστάσεων καί μεγέθους, άναπετάσθησαν 

έλεύθιρα καί ευτυχή άνά τά ύψη καί τούς ου
ρανούς μετά τής ψυχής του μακαρίτου, συνεπι- 
φέροντα καί τήν κληρονομιάν αΰτοΰ.

*Η διάσηυ.ος λοιπόν περιουσία τού θείου ά
πεπτη καί αύτη μετ’ αυτού ! Ά, Χασομέρη, 
Χασομέρη ’ τί έπραξες I

Οί ανεψιοί δέν τό έπίστευσαν. Άλλ’ έπί τέ
λους είπον : «Μάς μένει τό εξοχικόν ^μέγαρόν 
του τουλάχιστον».

Αλλά πού λογαριασμός άνευ τοΰ ξενοδόχου !
Ό δικηγόρος Καρπίσης τοις παρουσίασε δια

θήκην εχουσαν ούτως I
«Τό εξοχικόν μου μεγάρου είναι εντελώς υ

ποθηκευμένου είς τόν πιστόν μου υπηρέτην Σαμ- 
πατϊνον,δστις μοί έδάνεισε τά άναγκαιούντα πρός 
οικοδομήν αυτού χρήματα. Συνεπώς τφ ανήκει».

Οί κληρονόμοι μας έμειναν κεχηνότες καί ό δι
κέφαλος άετός .... ξεύρετε που εύρίσκεται.

Ι’Εχ το» Ίτα.Ιιχον.)
Ροίίς·

έν είναι μόνον Α Κική, 
ό Μί-μης, ό Μανούλης . . . 
δπον φοβούνται μήι τν^δν 
μάς έλθη Λ Πανώλης.

Όλος ό κόσμος ήρχισεν 
αύτήν νά συλλογάται, 
κι ’ έκείνην Ονειρεύεται 
τλ νύκτα πού κοιμάται.

Κι’ οι ποντικοί, ακούσαντες 
κι' αύτοί’περί Πανούλους, 
έτρόμαξαν μήπως έλθη 
καί τούς άρπάξη δλους!

Ν. εειχένης

— Γιατρέ μου, είναι ώραϊος παπαγάλλος, όμιλεΐ 

ολας τάς γλώσσας.

— Καί πόσον ετών είναι; (
— Ά, είναι μικρός, άφοΰ δέν έβγαλε» ακόμη 

δλα τά δόντια. ,
— Και πώς έμαθεν δλας τάς γλώσσας, αφοΰ 

είναι ακόμη μικρός;
— Δηλαδή, θά τάς μάθη, ομοιάζει μέ εκείνα 

τά κοριτσάκια, πού μαθαίνουν 8,τι τούς λένε αί 

γουβερνάνταις τους. “Εχεις γουβερνάντα τοΰ λό

γου σου,βάλλε τον μαζύ και θά μέ θυμάσαι, γιατρέ 

μου. _______

ΤΕΡΠΝΆ

ΤΟΠΙΚΑ

Διάλογος μεταξύ δύο φίλων :

— Βρέ αδελφέ, εσύ ήσουν εδώ- πώς έδημο- 

σίευσες πώς μετέβης είς τό Παρίσι;

Ό άλλος.

— Κατά λάθος, φίλε μου, κατά λάθος.Έγεινε 

λάθος, αντί νά δημοσιεύσουν 8 τ ι έπεσκέφθη ν 

τ ά Π α τή σ ι α,έδημοσίευσαν 8τι έπεσκέφθην 

τ« Παρίσια. (Καί γελών). Αΰτδ άλλως τε εί

ναι καί σύνηθες.

Ό κ. Σ.. . κατερχδμενος έκ τίνος διαλέξεώς 

του, έν τή Αιθούση τοΰ Παρνασσοΰ: ,
___Ά,χ 1 πώς μας έκάματε νά γελασωμεν, τφ 

λέγει μετά θυμηδίας, δεσποινίς τις.

— Μπα, αληθώς, τή άπεκρίθη ουτος;, προσέ- 

χων μάλλον νά δέχηται συγχαρητήρια ή ν απαντ? 

άρμοϊίως, ήθελα νά ήμουν και έγώ μαζύ σας να 

διεσκέδαζον τόσον πολύ.
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— Κυρία, κυρία, τό σκυλί σας μέ έδάγκασι. .
— Τί φωνάζεις, ανόητε; Αυτό να παίζει · Και 

ψ-ένα πριν μέ «δάγχασι...
—1 Και Η* έλύσσαξες·,..
— Τί είπες ζώον; μέ «δάγκασε καί «λύσσαξα;...
— Μά ίδίτε, βγάζει άφρούς άπό τό στόμα του.
— Τότε άπό σένα «λύσσαξε, αυτό ήτο χαλά!...

Έν τή όδώ Αιόλου συναντώνται δύο γνώριμοι 
ετερόφυλοι.

— Τί κάμνετι ; Αλλάξατε ; Κυρία, τή λέγει ό 
κ. Δ. . .

— Καλά, ευχαριστώ, ναί, ήλλαξα μίαν λίραν 
έδω εις τό άργυραμοιδείον, τώ άπαντα εκείνη.

Ή Κυρία Μ.... άγαπα πάντοτε ν’ άναγινώσκη 
τάς επιφυλλίδας τών εφημερίδων.

—· Τι κάμνεις, πάλιν έκέϊ ; τή λ«'γ«ι μετά 
θυμού ό γέρων σύζυγός της, ολο μυθιστορήματα 
θά διαβάζης ;

— Α, όχι, αγαπητέ, άναγινώσκω τα διάφορά, 
τώ απαντά αύτη τεταραγμένη,γράφουν δια τάς γεν
νήσεις καί ακριβώς ήθίλα να -ίδω, μήπως έγεν- 
νήθη κανείς γνωστός μας.

Έν τφ Εενοδοχείω τής Β. . ., «ι; πελάτης.
— Θά φύγω άπ’ έδώ, δέν ύποφέρονται οί ψύλ

λοι σας και οί κορέοι.
— Έχετε λάθος, Κύριε, τώ άπαντα ό υπάλ

ληλος, ήμεΐς μένομε* διαρκώς «δώ καί δέν αίσθα- 
νομεθα τίποτε’και σείς μια βραδεία μόνον καί δέν 
τούς υποφέρετε ;

Ό χ. Γ.. . . προσκληθείς^ εσχάτως πάλιν είς 
μονομαχίαν.

— Διάβολε ! έλ«γ«ν «ί'ς τινα φίλον του, ειχο- 
βάκις ηλθον «ίς έριδας καί πάντοτε τήν τελενταίαν 
στιγμήν ό αντίπαλος μοί «ζήτησε συγγνώμην καί ή 
μονομαχία έματαιοΰτο οΰτω.

— Πώς ; τον «ρωτά εκείνος, ήδη τό αΰτό θά 
έπαναληφθή ;

— Ά, αύτήν τήν φοράν, αγι, ΰπέλαδεν ό κ. 
Γ.... θά ζητήσω έγώ συγγνώμην, είναι πλέον ή 
σειρά μου.

— ΑΓ, τί κάμνει ό θεϊός σου, Πέτρε, «λπίζω, 
αυτήν φοράν θά τόν κληρονομήστε.

— Δέν τό πιστεύω, μολονότι οι ιατροί του μ 
«βεβαίωσαν σήμερον,δτι άφεύκτως θά ταξειδεόση διά 
τόν άλλον κόσμον !

— Αί. λοιπόν, νά τα, τί αμφιβάλλεις :
— Τί αμφιβάλλω; Άφου άποστρέφεται τά τα- 

ξείδια, θέλεις νά πιστεύσω ήδη, όιι θ’ άποφασίση 
αυτός *ά κάμη «ν τόσον μέγα και επικίνδυνον τα
ξί ίδιον ;

*7 Βλέπεις, έλ«γ« πατήρ τις εις τόν υιόν του, 
πάντοτε τά μανιτάρια βγαίνουν μέ τήν υγρασίαν. 

' — Ά, δι’ αυτό έχουν λοιπόν τό ίδιον σχήμα 
μέ ταΐς ομβρέλλαις, άπήντησεν ό ευφυής παΐς, 
που βγαίνουν καί αυΐαϊς μέ τήν βροχήν.

Δύο Κυρίαι ανωτέρω* υπαλλήλων, ήριζον ε
σχάτως, έν τινι συναστροφή, π«ρί πρωτείων, ότε 
παρϊμόάντος υπουργού τίνος παρευρισκομίνου, όπως 
λύση τήν διαφοράν :

— Τί βαθμόν έχουν 0: σύζυγοί σας ; ήρώτησεν 
αύτας.

— "Εχουσι τόν αυτόν βαθμό», απήντησαν αξ,ιαι.
— Ποιος «κ τών δύο είναι αρχαιότερος είς τήν 

υπηρεσίαν ; ήρώτησεν ειτα. ■
— Συγχρόνως προήχθησαν, τφ «ίπον.
— Τότε’ τίς έχ«ι μεγαλειτίραν ηλικίαν ;
—■ ’Ακριβώς και οί δύ^άγουσι τό τριακοστέν 

δεύτερον έτος. *

— Περίεργον ! άπαντα συλλογιζόμενος « υ
πουργός. Καί οί δύο φαίνονται ανόητοι, αφοΰ ουδέ
τερος κατορθώνει νά υπερβή τόν άλλον.

Αί Κυρίαι τότε παρατήρησαν άλλήλας έκστα- 
τικαί.

— ’Επομένως, ή άνοητοτέρα έξ υμών άς κατα- 
λάβη τή* πρώτη* θέσιν, συνιπέρανεν ό υπουργός.

’Αμφότερα: ύπεχώρησαν.

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΨΑΡΑ
(Είκών εχ τοϋ Φυσικού)

Σϋάν καταγάλανο πανί, σέ κάμπο απλωμένο 
’πού ?ό φιλεΤ γλυκός βορειάς καί ψουσκοκυματίζει 
κΐ’ ή μιά του άκρη ύακρυά τόν ούρανό χωρίζει 
έτσι μοιάζει τής θάλασσας τό πρόσωπο βρεγμένο'

Πέρα ! στήν καρσινή μεριά ή Δήλος άχνοσβύνει 
κρυμμένη άπό τό Θόλωμα ’ποϋ ό Όστριογάρμπης 

[πέρνε: 
κι’ άνασηκώνει σύγνεφα, πού ή Τήνος τής τά φέρνει 
άπό τής Άνδρου τό στενό . . .—Είναι καιρδό πού 

[δίνει 
θάρρος, ζωή γιά τόν ψαρά,νά βγάλη τό ψωμί του, 
καί πάη γιά τό ψάρεμα τραβώντας τό κουπί του.

Τραβάει μ’ Ιδρώτα τό κουπί, καί που καί που τ’ 
[άφίνει, 

κΐ’ δλο τόν καίει τής ζωής τό άστρο τό άναμμένο 
ο Ήλιος 1 είς τόν ίδρωτα τόν έχει βουτημένο. . . 
μά μ’ δλο του τό ίδρωμα, τρώει ψωμί καί δίνει 
καί στό παιδί του τό φτωχό μ’ έληές καί μέ κρομ

μύδια 
—Γιά τή ζωή παλεύουνε μέ δόλωμα κι' άρμίδια 1..

Κάψα, φωτιά καλοκαιριού,γυιό καί πατέρα δέρνει, 
στήν λαύρα τού καλοκαιριού σέ ντάλα μεσημέρι· 
άλλά ό πόθος! πούρχσνται ψάρια άπό ίένα μέρη 
καί θά τά πιάσουν...τούς ξεχνάει κι'είς όνειρα τούς 

[φέρνει.

Κι’ δλοτραβούνε τά κουπιά, καί φθάνουν στ’ άλη- 
[βάρια 

καί ρίχνουν τής άπετονιές,τό σκίρτο καί τ’ άρμίοια 
μά πάλι κακορρυζικιά, μ’ έληές καί μέ κρομμύδια 
βά κλείση κι’ ή σημερινή,γιατί δέν πιάσαν ψάρια 1..

Κι’ έτσι περνούνε τή ζωή κακιά, δυστυχισμένη 
καί πότε πότε τούς γελάει σάν Μοίρα παιχνιδιάρα, 
βάν καλή μάνα τό παιδί στής φτώχιας τήν κατάρα... 
-—Γιατί ή Μοίρα τοΰγραψε ςωή βασανισμένη.

Άπό τό Νησάχι μας τή 5 ’Ιουλίου 1899
1 Γ. Νάννος

παραποηοη μκμιμμϊ

Νεκρά άν ήσουν, θά ’λεγα : 
«Άπέθανεν έκείνη, 
Ήτΐί ζωήν ήδύνατο 
Καί sic έμέ νά δίνη».
Άν ε’χεο φύγη, μακρινά
Θά έλεγα γιά σένα : 
«Κατηρβμένη ή στιγμή 
Ποϋ έφυγες στά ξένα».
Άν ήσουν άσπλαχνοι:, χωρίο 
Ποσώς νά σέ λυπήσω, 
Θά έλεγα, ^ιέ στεναγμόν : 
«Γιατί νά σ άγαττήσω» !
Αλλά νά είσαι άγγελος,
Νά ζώμε» σέ μιά πάλι,
Νά μή σέ βλέπω, είναι σκληρό ! 
Καί νά σέ βλέπουν όλοι.

Ν. ϊαχίνης

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΗΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

©ΕΑΤΡΟΝ ΒΑΡΙΕΤΕ
Uf τόσον φιλοτίμως εργαζόμενος θίασος «Έλλη*. 

Δραμ. 'Εταιρεία», νέας καθ’έκάστηνπαρουσιάζωνέχ· 
πλήξεις είς τό πολυπληθές αύτοϋ άχροατήρων, τό όποιον 
χαθ* έχάστην συρρέει άποτελούμενο» από τόν χαλλί- 
τερον κόσμον,βαίνει από επιτυχίας είς επιτυχίαν. Ούτω 
κατά τάς τ«λευταίας αύτάς ημέρας έδίδαξε νέαν άστ«ιο· 
τάτην φάρσαν τοϋ χ.Μάρχ—Μασέλ καί Δελαχούρ, χατ’ 
επιτυχέστατη» χαί τελείαν μετάφρασνν τού φίλου χ.Γ. 
Ν. Διαμαντή δικηγόρου, όνομαζομένη «Οί έρωτες τής 
Κλεοπάτρας».

Οί «'Ερωτες τής Κλεοπάτρας» χαρτί είς τήν Ιςοχον 
καί εντελή έχτέλεσιν τής χ. ’Ολυμπίας Λαλαούνη ώς 
Κλίοπάτρας, τοΰ χ· Δαμάσκου ώς Γιουλιστάν, τοϋ 
λαμπρού κ. ΠαπαΓωάννου ώς Κουνενέ, τοΰ χ. Καν- 
τιώτου ώς Κοτεβίλ χαί τοϋ κ. Γεωργοποΰλου ώς £ε· 
νοδόχου χαί Παρέδρου, είναι μέχρις σήμερον ή πρώτη 
θεατρική επιτυχία τής έφ«τ«ινής περιόδου.

’Επίσης ώραιίτατα έδιδάχθη και υπβρήρεσεν ή χαρι
τωμένη μονόπρακτος Χωμφδία του χ. Λάσκαρη «Τό 
χοχαλάχι τής νυχτερίδας», καθώς χαί μια ώραιοτάτη 
Γαλλική φάζσα τοϋ Δεβαλιερ «Δάνεισε μου την γυ
ναίκα σσυ» επιγραφομένη, χατά γλαφυρά» μετάψρασι» 
τοδ χ. Αλεξίου, προχαλέσα τόν άτελεύτητον γέλωτα 
τοϋ ακροατηρίου.

Κατά τας τελευταίας δέ ταύτας ημέρας έδιϊάχθη τό 
εξοχον δραμα τού περιφανούς Μάξ-Νορδάου «Δικαίωμα 
ό ϊρως ;» τό όποιον χαί πάλιν έγένετο αφορμή »α θαυ- 
μάσωμεν τήν λαμπρά» υποκρισίαν τής χ. ’Ολυμπίας 
Λαλαοΰνη εις τό πρόσωπο* τής Βέρθα; καθώς χαί τόν 
χ. Πετρίδην ώς Βάρμονντ χαί τόν χ. Δαμάσκο» ώς 
Βαρδελώμ χαί τό κοινωνικόν τοϋτο δράμα ύπερήρεσε είς 
τό πάντοτε πολυπληθές ακροατήριο» τό όποιον χαθ’ ί- 
χάστην συχνάζει ε’κ « Βαριετέ,

Τέλος ό θίασος, χάρις είς τά έξοχα salons ferm^s 
τής Δοΰζε, χαί εις τάς άλας καινουργείς ενδυμασίας τών 
ηθοποιών, sivat ό περισσότερον «ύπρόσώπος θίασος τής 
«Φ«τεινής θερινής περιόδου.

&. Κ·
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ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

■φπό tw ανω τίτλον έκοίοοται άρ'.στον μη- 
νςαΐον περιοδικόν. περιεχον πολλά; οδηγίας διά 
τήν επιστημονικήν καλλιέργειαν αγρών, αμπέ
λων, κήπων, όπωροφόρων δένδρων, τής ελαίας, 
άνβέων, διά τήν κτηνοτροφίαν, ορνιθοτροφίαν, 
ελαιοκομίαν, οινοποιίαν,σηροτροφίαν, μελισσοκο
μίαν· οι * ασθένειας φυτών κλπ. Συντάκται- οί 
επιφανέστεροι τών γεωπόνων τής Ελλάδος.

Έχδότης S- ΧαΟιώτης, διευθυντής τοϋ 
Γεωργικού Στάθμου Τίρυνθος είς Ναύπλιον 
(Grdce), προς δν απευθύνονται αιτήσεις εγγρα
φής συνδρομητών έπι προπληρωμή δρ. 2 τό έξά- 
μηνον καί 4 τό έτος. Έκ τοΰ εξωτερικού φρ. 
ΧΡ· 4·

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμα, ΙΟον

Μέ δυσκολίαν έρχεται, 
αναχωρεί μέ βίαν 
καί χωρίς οργανον κανέν 
άρμονικώς χτυπά- 
μάς βασανίζει άπηνώς 
τςν νοϋν καί τήν χαρδίαν 
χι’ όλα τοΰ κόσμου τά δεινά 
γλυχιαίνει, σιωπφ.

Αίνιγμα, 11ον
Μαυρίζω όπως σύννεφο 
τοΰ ούρα*οΰ μαυρίζει 
κ>’ αν ειιιαι μαϋρος αληθώς, 
κανείς δέν τδ γνωρίζει" 
κανείς δεν ξεΰρει αν έγώ 
είμαι χαλδς τφ δντι 
γ»’ αύτδ άς παυσουν St’ έμέ 
τά σχόλια κι’ οί πόντοι. 
Ει< τούς ναούς μέ συναντάς 
εις τούς ναούς μέ χάνεις 
καί άπ’ έμέ παρηγοριά 
λαμβάνεις πριν πιθανής.

Έρώτηότς,
Τί δύναται δ άνθρωπος 
χωρ·ς λεπτά νά κάνη, 
κ_ι αφοΰ τα κάνει ημπορεΐ 
κι’ δ ίδιος νά ξικάνη ;

X. Σαχίνης

Inu. Είς τδν πρώτον λύτην δύο έκ τών ά- 
νωτέρω άοκήσεων, δοθήσεται ώς δώρον έν βι
βλίου.Τών δέ λοιπών δημοσιευθήσονται τά όνίματα.

Αίνιγμα Ιον Ή Γυνή.
“Ελυσαν auto οί χ. χ. Δ Φόροι, Ιω. Άγγελίδης· 

Κωνσταντίνος Παπαοικβ’όμου, Δ-Ροδίτης έξ ’Αθηνών» 
ή Δνίς Κλεάνθη Μανιατάχη έχ Καλαμών, δ κ. Π· 
Παπαγιαν,ακόπουλος εχ Λαρίσσης.

Αίνιγμα ίον Νους —ποϋς —οΰς.
Έλυσαν αύτδ οί κ χ. Δ· Φόρος, Κ. Παπαοικονόμου, 

ή Δνις ’Αγλαΐα Σχεδαρέση, Ίω. Άγγελίδης έξ Αθη
νών, ό χ.Παπαγιαννακόπουλος έκ Λαρίσσης χα'ι ήΔνίς 
Κλεάνθη Μανιατάχη έκ Καλαμών.

•Ερώτησες 3η ΤρΛνσβαλ.
Ελυσαν αυτήν οί χ. χ. Δ. Φόρος, Κ. Παπαοικο— 

νόμου, ή Δνίς ’Αγλαΐα Σχεδαρέση κα! δ χ. Ίω. Άγ
γελίδης, έξ ’Αθηνών δ κ. Π. Παπαγιανναχόπολος εκ 
Λαρίσσης χαί ή Δνίς Κλεάνθη Μανιατάχη έκΚαλαμών.

•Ερώτησες 4η "Ονος —πόνος.
"Ελυσαν αύτήν δ κ. Παπαοικονόμου έξ Αθηνών 

χαί ή Δνίς Κ. Μανιατάχη έκ Καλαμών.
Έρώτησις 8η Ό ίνθρωπως.

Έλυσαν αύτήν δ κ. Παπαοικονόμου, ό χ. Ίω. Άγ· 
γελίδης, ό κ. Δ. Φόρος, χαί Δ. Ροδίτης, έξ ’Αθηνών 
χαί Δνίς Κ. Μανιατάχη έχ Καλαμών.

Σημ. Τό βραβεΤον λαμβάνει δ πρώτος άποστείλας 
τάς λύσεις κ. Α. Φόρος, έξ ’Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,

2. Κ. Ίσμαϊλιαν, ’Επιστολή έλήφθη. Εύχαρι- 
στοϋμεν διά φροντίδα. Βεβαίως σάς θεωροΰμεν λοίμοβλή- 
τους, τουλάχιστον προσκαίρως χαί δέον να ύποστήτε 

• τοϋ καθαρτηρίου τάς βασάνους- άλλα γράφετε μας συ
χνότερου.—Ο Γ. Κ. Μελέτην. Δέον νά διατελήτε 
πρδς τοΰτο συνδρομητής μας. Σάς γράφομεν χαί τα- 
χυδρομικώς.—Μ. Ν. Μασσαλίαν. Συνδρομή σας 
ελήφθη.Εύχαριστοϋμεν.—Κ. ΣΚ ώ ν)π ο λ ι ν. Νέ
ους συνδρομητάς ενεγράψαμεν,Σάς εύχαριστοΰμεν.Προσ
εχώς στέλλομεν αποδείξεις.—Ο. X. Ένταδθα. 
Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά τάς λίαν κολακευτικός ύπέρ 
τοϋ φύλλου μας εκφράσεις σας. Είναι καθήκον νά βαί- 
νομεν παραλλήλως, πρδς τήν τών συνδρομητών μας έκ- 
θυμον ύποστήριξίν, πρδς διάδοσιν ωφελίμων γνώσεων.— 
Ν. Ν. Βόλον, Δελτάριον έλήφθη. Προσεχώς συν- 
εννοούμεθα, μολονότι δυσχερής ή ευθύνη —Μ. Κ. Γα· 
λ ά ζ ιο ν. Εύχο^ιστοϋμεν διά καλήν διάθεσίν σας χαΐ 
δεχόμιθα πρότασινσας, άφΐνοντες ύμάς εις' τήν διάθε
σίν σας. Γράψανε μαι. — Π. Κ. Αργος Ζητού
μενοι αριθμοί σάς άπεστάλησαν.—Κ. Σ. Σπάρτην, 
Ζητούμενους αριθμούς σάς άπεστείλαμεν.—Π. Κ. ’Α
λεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη και σάς άπην· 
τήσαμεν αμέσως, διά δελταρίου. Έλπίζομεν τέλος ν’' 
άπεστείλατε κιβώτιου εις 'Αλεξάνδρειαν.—I. Κ. Ζ α- 
γαζίκ. Δελτάριον καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαρι- 
ϊτοΰμεν. Άναμένομεν ήδη ειδήσεις σας περιτομών.· 
Ν. Ζ. Βόλον. “Ηδη μέ νέας βελτιώσεις περιοδικού 
μας,έλπίζομεννά έξακολουθήσητε.—Μ. Β. Κάΐρσν. · 
Καλώς, άναμένομεν συντόμως.—A. Κ. Γαστού- 
ν ην. Άναμένομεν νεωτέραν σας.

........................................................... .............................. ».....................................................
Έν Άθήναις ίκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου «£·
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