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•φϊατά τόν Πίνδαρον, -οί δαίμονες 
έθεωρούντο ώς προστάται τών άνθρώπων. 
’Αποδίδει δέ είς ένα έκαστον τούτων από 
ένα δαίμονα, έν ίδιότητι φύλακος. Προσ- 
τίθησιν ώσαύτως, δτί έν έκάστμ γεννή
σει ανθρώπου παρίσταταικαί είς δαίμων.

Ό Πορφύριος, νεοπλατωνικός φι
λόσοφος, λέγει δτι οί άνθρωποι όφείλουσι 
τάς τέχνας τοϊς δαίμοσι καί ότι ούτοι εί- 
σϊν αόρατα δντα, μή ύποπίπτοντα είς τάς 
αισθήσεις μας. Έν τούτοις δμως αί μορφαί 
των γίνονται κάποτε όραταί, αλλά δέν 
δυνατοί τις νά τάς άντιμετωπίση-

Τά καλά πνεύματα Λ δαίμονες προει- 
δοποιοΰσι τούς άνθρώπους, όσάκις, τά 
κακά πνεύματα άπειλούσιν αύτούς διά 
κινδύνων. Αί δέ προειδοποιήσεις αύται 
έκδηλούνται αύτοϊς ή δι ’ όνείρων ήδι*' 
έμπνεύσεων ήδι’άλλου τινός μέσου- Έάν 
δέ τις είχε τό προτέρημα νά έννοή ταύ- 
τας, θά προεφυλάσσετο εύκόλως έξ δλων 
τών άπειλούντων αύτόν δεινών- Τά καλά 
πνεύματά προαγγέλλουσί τοϊς άνθρώποις 
πάν τό συμβησόμενον, άλλ’ ούτοι δέν δί- 
δουσι προσοχήν- Τά δέ κακά πνεύματα, 
κατοικούσιν είς τάς πέριξ τής γης χώρας 
καί προξενούσιν όσα δεινά ύφιστάμεθα έν 
τή ζωή τάύτμ, ήτοι νόσους, ξηρασίας, 
έπιδημίας κτλ-

’Ωφελούμενα τών αδυναμιών μας τά 
κακά πνεύματα, μάς έμποδίζουσι νά έπι- 
κοινωνώμεν πρός τά θεία και μας έμπνέ- 
ουσιν έρωτα πρός τάς τιμάς, τήν δόξαν, 
τά πλούτη, τάς ήδονάς καί λοιπάς μα

ταιότητας- Τά κακά πνεύματα εχουσι τήν 
φιλοδοξίαν νά έκλαμβάνονται ώς θεοί, ό 
δέ άρχηγός αύτών ώς μέγας Θεός. 
Εύχαριστούνται είς τάς αίματηράς θυ
σίας, διότι τρέφονται έκ τών έξατμίσεω-ν 
αύτών καϊ τού καπνού τής καιομένης σαρ- 
κός. Ούτω λέγει ό Πορφύριος-

Ό Πλούταρχος ήτο πεπεισμένος, δτι 
άν δέν ύπήρχον δαίμονες, Λ φύσις δι’ 
ήμάς θά ήτο αίνιγμα άκατανόητον- Ό 
δέ Ποσειδόνιος φρονεί, δτι ό αήρ γέμει 
άθανάτων πνευμάτων.

Ό Πλωτϊνος καί ό Πορφύριος έξήτα- 
σαν τήν διαφοράν μεταξύ θεών καί δαι 
μόνων.

Ό πρώτος λέγει, δτι οί θεοί δέν εχουσι 
πάθη, τούναντίον δέ·, δτι οί δεύτεροι 
εχουσι καί κατατάσσει αύτούς μεταξύ τών 
θεών καί τών άνθρώπων. Φρονεί, δτι οί 
θεοί κατοικούσι τόν νοητόν κόσμον, οί 
δέ δαίμονες τόν αίσθητόν. Ότι οί δαί
μονες εχουσι σώμα αερώδες καί πυρώδες 
καϊ έπικοινωνούσι τφ σώματι, ένφ τού
ναντίον οί θεοί-

Τό αύτό φρονεί καί ό Πορφύριος- Έ
γραφε δέ τφ Νέβωνι, δτι οί θεοί. εί<Λ 
πνεύματα καθαρά, ένφ οί δαίμονες έχουσι 
σώμα-

Ό Πρόκλος έδόξαζεν, δτι οί θεοί συνο
δεύονται πάντοτε ύπό μεγάλης ακολουθίας 
δαιμόνων, οϊτινες μεγάλως εύχαριστοΰν- 
ται, όσάκις έκλαμδάνονται ώς θεοί, ών 
άποτελούσι τήν άκολουθίαν-

Μερικοί φιλόσοφοι δοξάζουσίν,,δτι ούχϊ 
έν, αλλά δύο πνεύματα άγρυπνούσιν έπά 
τών πράξεων τών άνθρώπων. Τήν αύτήν 
γνο5μην είχαν ό Εμπεδοκλής καί ό Εύ- 
κλείδης.

Οί ’Ρωμαίοι ύπέθετον, δτι πνεύματα 
ύπάρχουσι παντού διεσπαρμένα καί άτιναι 
ένδια<|>έρονται διά τόν κόσμον-
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01 Στωϊκοί, μολονότι όμολογούσιν. δτι 
πας άνθρωπος έχει τό πνεϋμά τον, φρο- 
νοΰσιν, δτι τούτο ούδέν άλλον είναι ή τό 
παρά τού'θεού καί της φύσεως λαμβανό- 
μενον λογικόν. Τό αύτό έπρέσβευε καί 
ό αύτοκράτωρ Άντωνΐνος.

Ό 'Ιάμβλιχος (*)  είναι ό μόνος έκ τών 
άρχαίυιν συγγραφέα» . δστις βαθύτερου 
έμελέτησε τό ζητημάτων π νε u μ ά- 
τ ω ν, καθόσον έζησεν είς έποχήν, καθ ’ Αν 
Α προσοχή τών διασημοτέρων φιλοσόφων 
είχε στραφη πρός τήν μεταξύ τών ανθρώ
πων καί πνευμάτων συνάφειαν.

(*) Νίοπλατωνίχΐί χαί ούτος φιλόσοφοί, γε>ν.χιρΙ to. 
τ«λη τοΰ Γ . αιώνος, ΐχρημάτισεν άσπονδος έγδρδς τοΰ 
χριστιανισμού. Ήνωη is τήν μαγιίαν μβτά τής φιλο
σοφίας.

Κατ’ αύτόν, Αθεουργία είναι τέχνη 
θεία, έπιτρέπουσα τη φυχή στενοτέραν 
συνάφειαν μετά της θεότητος. Όμιλών 
ούτος περί της έμφανίσεως τών πνευμά
των, έκθέτει λεπτομερώς τά συμόαίνοντα 
έν ταΐς συνεννοησεσι μεταξύ ανθρώπων 
καί πνευμάτων·

Διϊσχυρίζεται, δτι οί όφθαλμοί χαίρου- 
σιν έκ της έμφανίσεως τών θεών 'Ενώ 
τρομάζουσιν έκ της τών ’Αρχαγγέλων. 
Αί τών ’Αγγέλων έμφανίσεις είσί γλυ
κύτεροι. Αί τών δαιμόνων, Λρώων καί 
αρχόντων έμπνέουσι τήν φρίκην καί τΑν 
κατάπληξιν· Υπάρχει τάξιςκαί γλυκύτης 
είς τάς έμφανίσεις τών θεών, ταραχή καί 
αταξία είς τάς τών δαιμόνων, θόρυβος 
3έ. εί£ τβ£„ άοΥόντων. Όιτόηιν οί

κ<αί Α σελήνη μέλλουν νά έξαφανίσθώσιν. 
Θά ένόμιζέ τις, δτι Α γή δέν δύναται ν’ 
άνθέξη είς τΑν παρουσίαν των. Όπόταν 
’Αρχάγγελος έμφανίζεται, έπισυμβαίνει 
σεισμός εις τι μέρος της γης προηγεί 
ται δέ φώς μεγαλείτερον τοΰ ύπό τής έμ
φανίσεως τών ’Αγγέλων συνοδευομένον.

- Είναι δέ μικρότερου κατά τΑν έμφάνισίν 
δαίμονος καί έτι έλαττοϋται,όπόταν ήρως 
της έμφανίζηται.

Αί θεοράσίαι όμοιάζουσι τάς άστραπάς. 
Αί τών ’Αρχαγγέλων καί ’Αγγέλων, όπ- 
τασίαι πρός καθαρώτατον φώς. Αί τών 
δαιμόνων πρός τεταραγμένον καί συγκε
χυμένου φώς, ένώ' -τό συνοδεΰον τάς 
οπτασίας τών θεών Α τών ’Αρχαγγέλων 
φώς είναι ακίνητον.

Οί κακοί δαίμονες, καταπρούνουσι τό 
σώμα καί τΑν ψυχήν, κρατούντες τούς 
άγαν φιλήδονους, ούς καθιστώσιν άσθε- 
νιεΐς. Οί ήρωες όδηγοΰσιν ένίοτε τούς 
Ανθρώπους πρός μεγάλα έργα. Οί άρ- 

χοντες διαθέτουσι τά αγαθά τού κόσμου 
τούτου. Αί καθαραί ήυχαί, αϊτινες κατα
τάσσονται είς τΑν τάξιν τών ’Αγγέλων, 
έπαναφέρουσι τόν άνθρώπον είς αγαθοερ
γίας ’ καί άνταμοίβούσιν αύτόν. Αί δέ 
ακάθαρτοι φυχαί, πληροΰσι αύτόν παθών, 
άποκαθιστώντω-ν τούτον είλωτα τού σώ
ματος.

Όπόταν οί θεοί έμφανίζωνται τοΐς άν- 
θρώποις συνοδεύονται ή ύ/to θεών Λ ύπό 
μεγάλης ακολουθίας 'Αγγέλων· Οί 'Αρ
χάγγελοι συνοδεύονται ύπό ’Αγγέλων 
πάντοτε. Οί κακοί δαίμονες προαγγέλ- 
λουσι δεινά καί φαίνονται συνοδευόμενοι 
ύπό αγρίων κτηνών. Οί άρχοντες έπιφέ- 
ρουσι φαντασίας ποικίλας τοΐς άνθρώποις- 
Οί δέ "Αγγελοι, όπόταν έμφανίζωνται, 
κινοΰσι τόν αέρα, ούτως ώστε νά μΑ 
βλάπτωνται οί άνθρωποι.

Οί θεοί έμφανίζονται μόνον είς τούς 
έναρέτους έκ τών ανθρώπων, δτε ίδίως 
άποκαθαίρονται διά θυσιών ένισχύουσι 
δέ αύτούς κατά τών κακών καί παθών

Ό ’Ιάμβλιχος όμΐλεϊ περί διαφόρων 
τάξεων πνευμάτων, άτινα οί άλλοι θύρα
θεν συγγραφείς δέν έγνώρισαν, ώς είναι 
οί Άρχοντες καί οί ’Αρχάγγελοι. Ό Πορ- 
φύριος καί ό Ιάμβλιχος ανέγραφαν τάς 
περί ύπάρξεως τών Πνευμάτων τούτων 

των τ0’-£ συγγράμμασι τών 
Τ®%^'·/Άά^δάίώνΑ··άί:Ζώροαστρών. Πιθανώς δέ 

οί ’Ιουδαίοι έμαθον τΑν υπαρξιν τών ’Αρ
χαγγέλων έν Βαβυλώνι, καθόσον έν ταΐς 
πρό τής αιχμαλωσίας Ίεραΐς Βίβλοις δέν 
άναφέρεται ποσώς περί ’Αρχαγγέλων.,

Κατά τόν Φίλωνα, τά διοικοΰντα τόν 
αόρατον κόσμον Πνεύματά είσίν αί φυ- 
χαί, αϊτινες δέν ύπεβιβάσθησαν τελείως, 
δπως ένωθώσι μετά τής ύλης. Οί δέ Άγ
γελοι καί έν γένει πάντα τά Πνεύματα 
τής ύφηλής φύσεως, άποστρέφονται τΑν 
ένσάρκωσιν.

Κατά τόν Φίλωνα λοιπόν τά ύφηλά 
πνεύματα είσίν ούσίαι καθαρώς 
πνευματικοί, ώς έπίσης φρονούσιν δ 
Θαλής, Πυθαγόρας, Πλάτων καί οί στωϊ- 
κοί διά τά πνεύματα καί τούς δαίμονας.

Οί τρεις ούτοι διάσημοι κορυφαίοι τ.οΰ 
πρώτον χριστιανισμού Αηοφαίνονται, δτι 
ύπάρχονσι πνεύματα διοικητικά, άτινα 
ούδέποτε ένσαρκούνται καί τά όποια προ- 
ίστανται τής διοικήσεως πάντων τών όρα- 
τών· Αντικειμένων, έμφύχων κεί άφύχων. 
Ή Γένεσις έν τφ ίο κεφαλαίω όμιλεϊ περί 
τής κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς τών Σοδόμων ύπό 
τών άγγ έ λ ω ν, τών ύπουργών τού Θεού, 
διά μέσον, τών όποιων ό ήαντοδύναμος

δρά. ’Αλλαχού δέ ό άγγελος τού Κυ
ρίου προάσπιζε', τόν φοβούντα αύτόν κτλ.

Ερχόμενοι ούτως -έκ τών καλών 
πνευμάτων είς τά κ α κ.ά, παρατη- 
ρούμεν, έξ δσων ειπομεν, δτι οί δαίμο
νες δέν ήσαν ποσώς, κατά τούς Έλλη
νας συγγραφείς, κακά πνεύματα. Μόνον 
οί Τιτάνες, κατ’ αύτούς, ύπήρξαν 
κατηραμένοι θεοί· Δέν πρέπει δμως νά 
συγχέωμεν τούς Τιτάνας τούτους μετά 
τών συντρόφων τού Πλούτωνος, οϊτινες 
έκλήθησαν χθόνιο-ι θεοί μόνον καί 
μόνον πρός οιάκρισιν τών θεών τού Ό- 
λύμπου. Είς τούτους προσφέρουσιν εύ- 
χάς, θυσίας καί προσευχάς. ένώ είς τούς 
πρώτους, τούς έγκεκλεισμένους είς τά 
βάθη τού άδου, άρνούνται τοιαύτας, 
ενεκα τής πρός τόν θεόν αύθαδείας καί 
τόλμης των, θελησάντων μετά τών χθο- 
νίων λεγεοίνων τού Σατανά νά έκθρονίσωσι 
τΑν Ανωτάτην θεότητα. Στερούμενοι διά 
παντός τής δφεως τού Ήλίου καί τής 
δρόσου τού Αέρος, φυτοζωούν έν τφΤαρ 
τάρω, τφ άληθεΐ Άδει, τώ κειμένω κατά 
τόν Όμηρον, πολύ κάτωθι του Ερέβους 
τού προδόμου τής κολάσεως.

Ή εβραϊκή παράδοσις, πανομοιοτάτην 
εικόνα δίδωσί τών άποστάντων αύτών καί 
έκπτώτων αγγέλων, τών ήττηθέντων ύπό 
τού Ιεχωβά καί κατακρημνισθέντων έν 
τώ σκοτεινοτάτω καί βαθυτάτφ τού "Άδου.

Κατά τόν Τερτουλλιανόν, τό δνομα τού 
Σατανά, δέν Αγνοείτο ύπό τών έθνικών. 
Τούντεύθεν Α γνώμη, δτι αί λέξεις Σ α
τά ν καί Σ ε ϊ τ ά ν προήλθον έκ τού Τ ι- 
τάν ή Τ εϊτάν, τών Ελλήνων μετα- 
χειριζομένων τότε κατά· τόν Λουκιανόν, 
άδιαφόρως τά γράμματα Σ καί Τ, ενεκα 
τής μεγάλης μεταξύ αύτών συνάφειας.

Οί αρχαίοι έπίστευον, δτι ώς ύπήρχον 
πνεύματα, άγαπώντα τούς ανθρώπους, 
ούτως ύπήρχον καί πνεύματα κακά, άτινα 
έδράττοντο πάσης εύκαιρίας, δπως ώθώσι 
τό Ανθρώπινον γένος είς τό έγκλημα· Ό 
δέ Πλούταρχος έπίστευεν, δτι ύπάρχουν 
πνεύματα, πονηρά καί κακεντρεχή, άτινα 
προσκολλώνται είς τούς μάλλον έναρέ
τους Ανθρώπους, δπως παρεμποδίζωσίν 
αύτούς έκ τών καλών πράξεών των, πα- 
ρεμβάλλοντα αύτοϊς τόν τρόμον καί τήν 
τραχήν καί άπομακρύνοντα αύτούς έκ 
τής Αρετής.

’Επίσης ό Πλάτων, ό Ξενοκράτης, ό 
Χρύσιππος καί ό Δημόκριτος έδόξαζον,δτι 
τοιαύτα πνεύματα ύπάρχουσιν.Είναι δμως 
άξιον παρατηρήσεως, δτι τά κακά ταΰτα 
πνεύματα δέν ήδύναντο νά βλάφωσι τούς 

ανθρώπους, έκτός άν έλάμβανον τήν Α
δειαν, δπερ συμφωνεί καί μέ τό δόγμα 
τή« βίβλου τού Ίώβ-

Τινές αρχαίοι πατέρες τής ’Εκκλησίας 
έδίδασκον ώσαύτως, δτι έκαστος άνθρω
πος έπιβλέπεται ύπό τίνος κακού Αγγέ
λου, ζητοΰντος τΑν καταστροφήν τον. 
Άλλοι δέ τινες φιλόσοφοι έπίστευον, δτι 
αί νόσοι τών ανθρώπων είσίν δαίμονες. 
Ούτως έδόξαζον καί οί ’Ιουδαίοι.

Νομίζομεν, δτι αί περικοπαί αύται τών 
Ελλήνων φιλοσόφων, αρκούντως άποδει- 
κνύουσιν, δη οί Εμβριθέστεροι φιλόσοφοι- 
οϊτινες έλάμπρυνον την σύγχρονον ιστο
ρίαν τών πνευμάτων έν Εύρώπη, ύπήρ
ξαν π ν ε u μ ατ ισ τ α ί. Ό-δέ ’Αριστο
τέλης Αναγνωρίζων τΑν αξίαν τής ανα- 
ζητήσεως τών αοράτων δντων, είπεν : «Αί 
έπί τών θείων έπιστημών γνώσειςμας εί
σίν ατελέστατοι, καθόσον δέν ύποπίπτου- 
σιν είς τάς αίσθήσεις μας· αλλά τά όλίγα 
άπερ γινοίσκομεν, έχονσι μεγίστην αξίαν, 
διότι ή μελέτη αύτών ανάγεται είς τά 
θεία».

φ. Πρίντεζης

— — ι ο ■ —

ΝΕΟΝ ΜΕΣΟΝ

npowMM m nrams τοϊ raw
KAI

Κατακολέ^ησις τδ>ν συνήθων αίτιών τοΰ θανάτου 
(συνέχεια χαί τέλο<)

^μέν καταγίνομαι άναιτίως 8λως είδικώς εν
ταύθα είς τά άφορώντα τό νευρικόν σύστημά, 
καθόσον μέχρι τοΰδε υπήρξε τό μόνον οσ€ερ παρ· 
ημελήθη έν τε τή υγιεινή ώς καί έν τή θεραπευ
τική τοΰ γήρατος.

'Οποία ή πρώτη ενδειξις τοΰ γήρατος ·, Δέν 
είναι ή πρός άναπαύσιν τάσις καί ή ελάττωσή 
τής πρός κίνησιν ίκανότητος;

Έν τφ γήρατι ώς καί έν τή εφηβική ήλι- 
κία, ή απραξία καί οκνηρία είσι φυσικώς καί 
ηθικώς οί μεγαλείτεροι εχθροί μας.

Ηθικώς μέν, καθόσον ή αδράνεια τοΰ πνεύ
ματος καί ή ελλειψις πάσης τάσεως πρός εργα
σίαν, επιφέρει θλίψιν καί κατά συνέπειαν έλάτ- 
τωσιν τής γενικής ζωτικότητος. Φυσικως δε', 
καθόσον ή σωματική αδράνεια επιφέρει τήν έλάτ- 
τωσιν πασών τών εκκρίσεων, ΐδίφ τής άερμότη- 
τοο, τής δερματικής ίδρώσεως κτλ. Έλατποϊ 
ώσαύτως τάς χωνεϋτικάς δυνάμεις τοΰ στομά
χου, ευνοεΐ τήν πολυσαρκίαν καί, κατά παρά&ο-
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ξον Ιδιότητα, ένίοτε ούδεμίαν άπόλαυσιν άφίνει 
την των γευμάτων.
.Άλλ’ Ιτι παραδοξότερον 1 ή αδράνεια α'ύτη 

επιφέρει ώσαύτως τάσιν εις τιτανώδείς εγκολ
λήσεις, τόσον, έν τοϊς μυώδεσιν ίστοΐς οσον καί 
έν τοϊς άρθρικοϊς καί αγγειακούς ίστοΐς.

Ούτως οί μΰς καθίστανται κατ’ ολίγον Απα
λοί καίσυνεσταλμένοι,αί αρθρώσεις σκληρύνονται, 
αί μεγάλαι καί μικραί άρτηρίαι έγκολλώνται, 
α'ύτη δέ ή καρδία συμμετέχει εις τήν «ποστέω- 
σιν ταύτην.

Ούτως εξηγούνται αί τόσον συνεχείς διαταρά
ξεις τής κυκλοφορίας έν τφ γήρατι καί αί έν τη 
περιστάσει ταύτη άναφαινόμεναι δυσάρεστοι δια
χύσεις καί στομαχικά! διαταράξεις καί άδυνα- 
μίαι τών οργάνων καί τοΰ εγκεφάλου. Είς πολ- 
λάς δέ περιστάσεις ή καρδία χρήζει άνακουφί- 
σεως, δι’ οπερ δέον ν’ άποφεύγη 6 πασχών τήν 
Οδοιπορίαν, τάς ζωηράς εξασκήσεις, τά ανδραγα
θήματα τοΰ κοιτώνος κτλ.

Έν τφέσχάτφ γήρατι, αί άρτηρίαι καθίσταν
ται σκληραί καί εύθραστοι, καί πρός ορισμόν 
τής αποπληξίας δέν υπολείπεται άλλο ή διακοπή 
μιας τοιαύτης έγκεφαλικής αρτηρίας. Τό δέ φλε, 
'βίκον σύστημα- συμμετέχει καί αύτό είς τήν βρα- 
ίδείαν ταύτην έξάντλησιν τοΰ ζωτικοΰ συστήμα
τος.

Ωστε, ως βλέπομεν, ή νευρική ζωτικότης 
οιοικεϊ τό παν καί αύτη δέον ν ’ άναζωογονηθή. 
Άλλα ή συνήθης χρήσις τών φαρμακευτικών μέ

σων δέν έπαρκεΐ καί απαιτείται .καί ή ,^π«αυ- 
gi», ποιας 'τινδς ίήθί&^ί^ί^ςϊ''·'Άίθ¥έ^^' οι ’ - 
επιμόνων καθημερινών μέσων τής νά
καταπολεμηθώ ή προχώρησις. τής άορανείας.

’Ελλείψει εξωτερικής γυμναστικής, δέον νά 
- ζητηθή ή έν οωματίφ σωματική έξάσκησις διά με

θοδικών αναπνευστικών μέσων. Εις τοΰΐο δέον 
νά δοθή μεγάλη ψυχική σημασία, καθόσον, ώς 
γνωρίζετε, τδ ψυχικόν μέρος6'τής άνθρωπότητος· 
διοικεί τόν κόσμον I

Δυστυχώς πρός διατήρησιν τοΰ νευρικού ημών 
συστήματος είς άρμόζουσαν περιοπήν, πάντα τά 
κατάλληλα μέσα έκφεύγουσιε ώς έπϊτό πλεϊ- 
στον τών δυνάμεών μας, διότι αί οίκογενειακαί 
θλίψεις, αί άτυχίαι τών ύποθέσεών μας, τά 
απρόοπτα δυσάρεστα, είσί πολλάκις έπικινδυνο- 
δέστερα τη ύγείφ μας ή αί νόσοι, καθόσον άνοί- 
γουσι τάς πύλας είς δλα τά σωματικά δεινά.

Έν τούτοις έν ταϊς συνήθεσι περιστάσεσ.ι, 
τά μέσα ταΰτά είσιν επαρκή πρός παρεμπόδισιν 
βαρυτάτου φόρου κατά τής έσχατιάς τοΰ βίου.

Όσον άφορφ είς τούς ρευματισμούς έν τφ γή- 
ρατι, μόνον χρόνιοι ρευματισμοί έπερχονται καί 
είναι απάτη νά θεωρή τις τούτους ώς άπλοΰν σύμ
πτωμα. Οίαδήποτε καί αν είναι ή φύσις αυτών, 

έπιστημονικώς διακρίνονται δύο διακεκριμέναι αΐ- 
τίαι. Ιον ποία τις δξύτης τών κυκλοφορικών υ
γρών καί 2ον ή μάλλον ή ήττον συνεχής ενέρ
γεια τοΰ ψύχους καί ιδία τού ύγροϋ ψύχους έπί 
τού εξωτερικού ημών δέρματος. Έν άμφοτέραις 
δμως ταΐς περιστάσεσιν, ή έπενέργεια αύτών εί
ναι τόσον σημαντική, δσον ό οργανισμός εΰρί- 
σκεται εις περιστάσεις εφήμερου ζωτικότητος.

Κατά τοΰ αρθριτικού ρευματισμού, δστις συ- 
χνάκις παρουσιάζεται έν τφ γήρατι έπτα έως 
οκτώ, κόκκοι κοΛχικίγης καθ ’ έκάστην ώραν άρ- 
κοΰσιν ενίοτε προς θεραπείαν τοΰ πόνου καί τής 
φλεγμονής.

Είναι γνωστόν σήμερον, δτι ή κολχικίνη, πα
ρεχόμενη είς μικράς δόσεις έξ ■’/^ χιλιοστογραμ- 
μαρίου, περιορίζει σημαντικώς τό κακόν καί υπό 
τήν έποψιν ταύτην, δύναται,βοηθουμένη καί υπό 
τινων κοκκιδίων καλλιοειδικών, οίον τής στρυχνί
νης,περί ής ήδη ώμιλήσαμεν,τής άποζ-ιτέζης-,τής 
ΛίΐκεΛΛιβαρΙκης, τής arappirlrqc, νά γίνη με
γίστης ώφελείας πρόξενος τφ πάσχοντι . Ύπό τήν 
έποψιν δέ ταύτην ή ιατρική τών αλκαλοειδών λε- 
γομένη δοσιμετρική, θεωρείται καταλληλότατη.

Όσον άφορφ. είς τάς ετέρας διαβατικός ρευ- 
ματιστικάς συμπτώσεις, αϊτινες συνήθως αναφαί
νονται υπό τό σχήμα πόνων, ήτοι τούς εξωτε
ρικούς ρευματισμούς, άρκοΰσι πάντοτε πρός έξά- 
λειψιν αύτών φλογιστικαί τοπικαί έντρίψεις, είς 
ας δύναταί τις νά προσθέση θερμάς επιθέσεις καί 
έρεθιστικάς έγχύσεις.
. . Εις ,,τινας. περιπτώσεις ό μυϊκός ρευματισμός

‘ καί δή έντερϊκός άπαιτοϋσι τήν χρήσιν αλκαλι
κών ύδάτων, τοΰ Βάλς καί Βισύ.

Είς άπάσας τάς περιπτώσεις ή θεραπεία πρέ
πει νά έπέλθη άμεσος. Δέον πάση θυσίφ δ' ρευ - 
ματισμός νά μή έγκατασταθή έν τφ δογανισμφ, 
οιοτι πάσα βραδύτης καθίστησι τήν θεραπείαν 
αυτού δύσκολον.

Πάντες γνωρίζομεν; δτι οί ηλικιωμένοι δέν 
δύνανται νά ύποστώσι τήν.δίαιταν εκτός δέ 
τούτου περιωρισμένη ή λίαν κεκορεσμένη τοιαύτη 
δύναται νά ή βλαβερά.

’Επειδή έν τφ γήρατι ό κοπρώδης. βώλος, συ
νήθως σκληρότατος ών, σταθμεύει ιδιαίτατα έν 
τή προστατική καί κυστική χώργ, προξενεί ενί
οτε μέγιστον έρεθισμον τών ουρητικών οργάνων 
καί δέον νά προσέξωμεν καί είς τούτο. Πρός 
θεραπείαν δέ τής νοσηρός ταύτης καταστάσεως, 
ή θεραπευτική διαθέτει σήμερον, έκτός τής ειδι
κής διαιτητικής καί τήν χρήσιν τοΰ καθαρκτικόΰ 
υδατος σελτς τοΰ Καρόλου 2αντώ, ώς καταλ
λήλου καί ισχυρού άντιφαρμάκου. Είναι , καλια- 
κόν μαλακτικόν, δλως αβλαβές, ελαφρώς διεγερ
τικόν καί κατά μικράς δόσεις λαμβανόμενον δύ
ναταί τις νά τό εξακολούθηση έπ’ άόριστον.

Ως τροφήν κατάλληλον διά τούς προβεβηκό- 
τας, έκτος τών ελαφρών φαγητών, εύχύλων,

ψητών κρεάτων, ιχθύων., ώών, ουνάμεθα νά συμ- 
βουλεύσωμεν τήν φακήν, λατινιστί καί ίταίιστί 
revalenta όνομαζβμένην, ής τό ά>ευρον θεωρεί
ται πολύ υγιεινόν καί θρεπτικόν. Όσοι δέ πάσ- 
χουσι εκ τών ουρητικών οργάνων δύνανται νά 
προσθέτουσι καί τήν χρήσιν τού γάλακτος, υφ’ 
δλας τάς ιδιότητας αυτού, ώς καί τήν τοΰ χορ- 
τώδους ζωμού, a la JalienneA είπομεν ήδη.

Ιδού, Κύριοι, έν συνάψει, τό σύνολον τών 
μέσων, δι’ών'δύναταί τις νά σταματήση καί πο- 
λεμήση τήν έξάντλησιν τοΰ γήρατος καί νά προ- 
λειάνη στεράν πορείαν μέχρι τού είμαρμένου 
τέλους.

(Έκ τον γαΛΛικον) Φ. D.

αρχαίοι ναοί, κατ’ άρχάς άπλοι βωμοί 
όντες, τήν άρχήν αύτών ελαοον έκ τής εύλα- 
έείας καί τιμής, ήν έδείκνυον οί παλαιοί δει- 
σιδαιμονικώς πρός άνάμνησιν τών προαποθνη- 
οκόντων φίλων αύτών. Καί επειδή οί πλεΤοτοι 
τών τότε ανθρώπων διάτας εύεργεοίας αύτών 
πρός τό κοινόν καλόν τών πολιτών απεθεώ- 
θησαν, οί βωμοί αύτών ήρχιοαν νά κτίζωνται 
μεγαλοπρεπέοτεροι καί πολυτελέστεροι καί 
παρεμφερείς πρής τάς οικίας, ϊνα εντός αύτών 
φυλάττωνται τά πρός θυσίαν ιερά.

Οί αρχαίοι Έλληνες άψηφοΰντες καθόλου 
τάς δαπάνας, ουδέ τό έλάχιστον παρέδλεπον 

- καί παρημέλουν έκ τών άναγκαίων πρός λα
τρείαν τοΰ θείου. Έπιθυμοΰντες δέ νά δει— 
ξωσι μεγάλην εύλάέειαν καί νά διεγείρώσι τό 
σέβας τών πολιτών πρός τό θειον, ωκοδόμουν 
ναούς πολυέξοδους καί μεγαλοπρεπέστατους, 
οΐοι ήσαν ό Παρθένων καί οί λοιποί ναοί τής 
άρχαιότητος, ών τό κάλλος αιώνιον και αθά
νατον παραμένει καί θά παραμείνη εις τους 
αιώνας. , t

Ώς πρός τόν τρόπον δέ οί ναοί εκτιζοντο ως 
έπί τό πλεΐστον κατ’ ιδιαίτερον ρυθμόνΆΓ 
έκαστον θεόν ούτω ό Δωρικός ρυθμός^ ητο 
αφιερωμένος διά τόν Δία, τόν Αρην καί τον 
Ήρακλήν, ό ’Ιωνικός ρυθμός διά τόν Διόνυ
σον, ’Απόλλωνα και Άρτεμιν, ό Κορινθιακός 
δέ διά τήν 'Εστίαν κτλ. ’Ομοίως καί ό τόπος 
όπου έκτίζοντο οί ναοί ήτο έπίσης ώρισμένος. 
Ώς έπί τό πλεΐστον δ’ έκτίζοντο ούτοι είς χώ
ρας περικυκλωμένας άπό δάση, αφιερωμένος 
είς τόν ύπερασπιστήν τοΰ τόπου θεόν. Μονον 
οί Ταναγραίοι ωκοδόμουν τούς ναούς αύτών 
είς τόπους έρημους.·

Τό έσωτερικόν τών ναών διηρεΤτο είς δύο 
μέλη, κυρίως, τό έσωτερικόν καί τό έξωτερι- 

κόν τού Περιρραντηρίου, ήτο δέ τό Περιρραν
τηρίου άγγεΐον λίθινον ώς έπί τό πολύ καί 
πλήρες αγιάσματος δι ’ ού έρραντίζοντο οί 
προσερχόμενοι, τούτέστι παρόμοιον πρός τό 
έν χρήσει σήμερον ύπό τών Καθολικών.

Εντός τοΰ ναού εύρίσκετο τό θησαυροφυ- 
λάκιον, όπου έφυλάσσοντο τά πολυτιμότερα 
σκεύη τοΰ ναού, οί διάφοροι βωμοί καί τα 
αγάλματα.. Κατεσκευάζοντο δέ -τά αγάλματα 
κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους έπί τεμα
χίων ξύλου, δι’δ έκαλοΰντο καί ξάχχα. Τίτο 
δέ τό ξύλον αύτό κυπάρισσος ήτε δρυς, ήτε έόε- 
νος, ήτε κέδρος, ήτε έλαία, άναλόγως τής 
άφιερώσεως ήν εΐχον κάμει τοΰ δένδρου. Ούτω 
τα αγάλματα τοΰ Διός κατεσκευάζοντο πάν
τοτε έκ δρυόο, τής ’Αφροδίτης έκ μύρτης, 
τοΰ Ήρακλέους έκ λεύκης καί τής ’Αθηνδς έξ 
ελαίας.

Πλήν τούτων όμως, τών ξύλινων αγαλμά
των, κατεσκεύαζον οί αρχαιότατοι λαοί καί λί
θινα αγάλματα, ίδίως δέ έκ μελανός λίθου, 
σημαίνοντος τό αόρατον τών θεών, έκ μαρ
μάρου, έξ όστοϋ έλέφαντος κλπ.Ό πηλός καί 
ό γύψος έχρησίμευσαν κατόπιν καθώς και ό χρυ
σός, ό άργυρος, ό χαλκός καί τά άλλα είδη 
τών μετάλλων.

Τα δέ αγάλματα κυρίως έτοποθετουντο είς 
τό μέσον τοΰ ναοϋ, έπί βάθρων ΰψηλοτέρων 
τοϋ-βωμοΰ καί περιεστοιχίζοντο ύπό-κυγκλί- 
δων· οί δέ βωμοί έκτίζοντο πρός άνατολάς, ήοαν 
δέ ώς είπομεν, χαμηλότεροι τών αγαλμάτων. 
Εΐχον δέ ύψος διάφορον άναλόγως τής ίδιότη- 
τος τών διαφόρων θεών. Ούτως οί βωμοί τών 
μεγάλων θεών, έξεΤχον αρκούντως τοΰ εδά
φους, έφ ’ ού ϊσταντό. Οί βωμοί τής ‘Εστίας, 
τής Γης, τής θαλάσσης, ήσαν χαμηλοί. Των 
Ηρώων οι βωμοί ήσαν ολόκληροι επάνω τής 
γης, τούναντίον τών υποχθονίων θεών οι βω
μοί ήσαν έσκαμμένοι ύπό τήνγήν, ώς είδος 
χανδάκων. . (

Οί βωμοί καί τά άγάλματα, ήσαν τά ιερό
τατα αντικείμενα τοΰ ναοϋ παρ’άρχαίοις, έχρη- 
σίμευον δέ καί ώς καταφύγιον τών πιστών, 
διότι ούδεϊς ήδύνατο νά άποσπάση έκεΐθεν 
προσφεύγοντα βιαίως.

Ό ναός τής Άρτέμιδος συνήθως ήτο κατα
φύγιον τών χρεωφειλετών, ό δέ ναός τοΰ Θη
σέως τών δούλων καί τών εύτελών, οιτινες 
έπιέζοντο άπό τούς όμοιους αύτών ή άπό 
τά άλλα σημαντικά άτομα.

Τό άσυλον τούτο έπεςετείνετο πολλάκις καί 
είς τάφους Ηρώων τινών· ούτως ό τάφος τοϋ 
Άχιλλέως, ό είς το άκρον τοΰ Σιγείου όρους 
εύρισκόμενος, ήτον Ιερός καί απαραβίαστος, 
ομοίως καί ό τάφος τοΰ Αΐαντος.

Πλήν μετά τήν έλευοιν του Χωτήρος., οί 
ναοί ούτοι καί οί βωμοί άνεσκευάσθησαν δια*
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• ψόρως. και οί άρχοΓοι ναοί παρέμειναν καί θά
• παραμείνωοιν' ακόμη έπί πολύν . χρόνον ως 
μνημεία-ιερά-και θαυμαστά εις τούς παρερχο- 
.μένοιχ >άνθρύπουο.,

------- μομ» ι —

Η ΝΕΚΡΑ

,·Ό-Πέτρος ,έσκέφθη. «θά υπάγω εις το νε- 
-κροταφεϊον.» -

ΆσΜ δέκα μηνών, στερηθείς .τής προσφιλούς 
συντρόφου του, δέν έλησμόνεε ποσώς αύτήν καί 

>συχνάκΐς, ιδίως, τάς Κυριακάς, μετέβαινε φίρων 
άνθη έπί τοΰ ..τάφου της. Καί βεβαίως ή λύπη 
του δέν ΐιετηρεΐτο τοσοΰτον ζωηρά, δσον κατά 

..τάς πρώτας ήμέρας τοΰ αποχωρισμού των, -δτε 
εισερχόμενος είς το δωμάτιόν της, ήσθάνετο έτι 
αυτήν εκεί .καί. ένόμιζεν, δτι άπό στιγμής εις 
στιγμήν θά τήν έβλεπε, θά τή ώμίλει καί θά τήν 
περιεπτύσσετο- άλλ ’ δμως έπίστευεν, δτι έπισκε- 
■πτόμενος τήν νέαν κατοικίαν της, άνεκουφίζετο 
,έκ τής συνεχής άναμνήσεως, ήτις κατείχε διαρ · 
‘Αως τάς σκέψεις του.

. Βαθμηδόν οί αόρατοι δεσμοί, οΐτινες συνεκρά- 
τουν αύτόν έτι μετ>’ εκείνης, άνεπαισθήτως διε- 
σκεδάζοντο έκ τής συνεχούς προς τον τάφον της 

"έπισκέψεως καί .ή πενταετής
■ ι^ς .χ^τ^δχί'γον'ί^β^νέΐτο; «τε-ή αινιγματώδης 
τ:όΰ τάφου σιγή έξωκίασεν αυτόν προς άπλοΰν 

■πιρός τό. νεκροταφείου περίπατον. Ή δέ επίσκεψις 
'κατέστη πλέον συνήθεια και ή συνήθεια καθήκον. 

Ή φύσις, ώς φαίνεται, ένεκα τοΰ. πυκνοτάτου 
πέπλου, οπερ παρεμβάλλει μεταξύήμών καί τοΰ 
μέλλοντος καί βαθμηδόν βσφ παρέρχεται τδ πα
ρελθόν, μας βαυκαλίζει μόνον μέ τάς σκηνάς τοΰ 
παρόντος, οϋτινος τό παραπέτασμα άρχήθεν αίρει.

Έν τούτοις ό Πέτρος ηύχαριστεΐτο μέ τδ πα
ρόν ·καί έξηκολούθει ^αίνων . μέ άνθη τδν τάφον 
τής ήγαπημένης του, τοϋ μόνου ορατού έτι 
προπυργίου ,μεταξύ ήμών καί τών απερχομένων 
προσφιλών οντων, μέχρι, τής .ώρας, ώς λέγεται, 
τής έκ νέου συναντήσεώς μας μετ’ αύτών.

Καί εύχαριστούμεθα μέ τδ παρόν, ό δέ Πέτρος 
ππρηγορεΐτο διά τδ μέλλον καί ήλπίζεν εις τό 
πεπρωμένου. Πόσον δέ γλυκύ τφ έφαίνετο, όπό- 
tav. ιδίως ό καιρός ήτον εύδιος καί γλυκύς, νά 
μεταβαίνη μέ άνθη είς τδν τάφον τής προσφιλούς 
του,.καί νά βλέπη καί άλλους πράττοντας τδ 
αύ·τό. Άλλοι διά τούς γονείς των, άλλοι διά τάς 
συζύγους των καί τούς συζύγους των, άλλοι διά 
τά τέκνα των.

Ημέραν τινά μετά μεσημβρίαν τοϋ γλυκυτά· 
του φθινοπώρου μετέβη εΐς τδ νεκροταφείου καί 

φθάς πρό τοΰ τάφου τής συζύγου του, «τοποθέ
τησε τά άνθη του έπ’ αύτού καί διά νά μή τα- 
ραχθή, ούτε άπδ τήν πτήσίν μικρού πτηνού, 
ιπταμένου κατά τύχην ίκεΐ που πλησίον παρα
κειμένου τάφου, ούτε έκ τής κινήσεως τών φύλ
λων τών δένδρων, εκλεισεν εύλαβώς τούς οφθαλ
μούς καί περιμαζευθείς προοηυχήθη μετάζέσεως. ■ 
Είτα άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην του τήν εικόνα 
τής νέκρας καί ενεθυμήθη τάς ευτυχείς τοΰ βίου 
του μετ' αύτής ήμέρας. Άλλ’ ή φανταστική* 
αύτη μορφή τής γυναικός του δέν έβράδυνε νά 
έζαλειφθή ταχέως άπό τής φαντασίας του. Κα 
τότε, δπως πάντες οί συνήθεις θνητοί, οί έπισκε- 
πτόμενοι διά τοιούτους λόγους τά νεκροταφεία, 
ήσθάνθη τήν ανάγκην τής διασκεδάσεως τοΰ 
πράγματος, καθόσον φυσικώς επέρχεται ή ανάγκη 
αύτη, χωρίς νά τό θίλωμεν, χωρίς νά τδ ζήτώ- 
μεν καί άνεπαισθήτως, ώ; εξ ένστικτου, άπε- 
μακρύνθη έκεΐθεν, καί .... επορεύθη ολίγον, 
άνά τούς τάφους, άνμ τούς θλιβερούς τοΰ νέκρο- .# 
ταφεΐου δενδροφύτους δρομίσκους τεθλιμμένος, καί 
μελαγχολικός, μόνος καί απαρηγόρητος.

Δέν ήζευρε τί πλέον νά σκεφθή καί τι νά 
κάμη έκεΐ. Τά' πάντα τφ έφαίνοντο μαύρα κσ.ί 
σκοτεινά kal ακατάληπτα.

Καί διατί δχι ·, τί θέλομεν ημείς εκεί, οί ζών- 
τες ετι “εις τάς κατοικίας τών νεκρών; Αυτοί 
εζησαν καί δι ’ ένα λόγον ή άλλον άπήλθον. Πού 
καί τί κάμνουν, δέν γνωρίζομεν. Πιθανώς νά 
ιύρίσκονται πολύ μακράν ήμών καί νά έπιθυμώσι 
^ΐ&γαλήνήν'.κ.αί ησυχίαν, ήν δέν ήδυνήθησαν 
νά εϋρωσιν «ΐς τόν κόσμον τούτον. Πιθανώς νά 
απηγοητεύθησαν τόσον τού άθλιου τούτου κό
σμου, ώστε νά έβαρύνθησαν αύτόν καί νά έπι- 
θυμοΰσιν εντελώς νά τδν λησμονήσωσιν. “Ωστε, 
διατί νά τοΐς ταράττωμεν την επιθυμητήν ταύ
την ησυχίαν καί νά τούς άνησυχώμεν; Αύτοί 
μάς άφήκαν ελευθέρους ενταύθα νά κάμυωμεν 
β,τι θέλομεν καί δέν μέλλει αύτοΐς παντά- 
πσ.σι διά τσΰτο, ούτε μίας Ινοχλώσι. Διατί λοι
πόν καί ,ήμεΐς νά μή τούς άφήσωμεν ήσύχους 
εΐς τό μέλλον των καί νά μ.ή καταγινόμεθα εΐς 
τά.εγκόσμια μας τάς απολαύσεις μας, τάς δια
σκεδάσεις μας και τδν άένναον συρφετόν υ,ας; 
.. «Τά τού Καίσαρος τφ Καίσαρι καί τά τού 

θεού τφ Θεφ». ,
Άφώμεν αυτούς λοιπόν είς εαυτούς καί ήμάς 

αυτούς είς έμαυτούς.
— Τδ καλλίτερου είναι νά φύγω εντεύθεν, 

διενοήθη ό Πέτρος, αφού έπί μικρόν έτι περιε- 
πλανήθη άνά τούς λόφους καί τους δρομί- 
'σκους, διότι δέν μέ προσελκύει τι πρδς αυτήν. 
Δέν δύναμαι νά τήν φέρω ποός έμέ; αύτη δέ 
ίσως εύρίσκεται πολύ μακράν μου καί είς κόσμον 
πιθανώς πολύ καλλίτερον καί ευτυχέστερων τού
του καί. . .ΐσως ίσως δέν προσέχει πλέον καί 
τόσον είς έμέ. Τις οίδε;

γενώς καί μετά ποιας τίνος ταπεινοφροσύνης, 
άλλά Οά ειπω μίαν προσευχήν ακόμη καί Θά φύγω.

Ό Πέτρος μετά τήν ταπεινήν καί ειλικρινή 
ταύτην ίεράν έξομολόγησιν, έκρινε καλόν εύλά— 
βώς νά τήν χαιρετήση καί νά τήν άφήση ήσυ
χου,£.δπερ’-·καί αμέσως έπραξεν.

, ΈσκέφΘη καθ’ εαυτόν, δτι θά τήν ήνώχλει 
εις τδ ιερόν καθήκον της καί άπεμακρύνθη άμέ- 
σως/Φθάς δέ£πρό μεγάλου τινός τύμβου, εστη 
παρατηρών αύηόν, δτε οί οφθαλμοί του εστρά- 
φησαν πρδς τήν άγνωστον καί είδεν αυτήν ακί
νητον, στηριζομένην έπί τών κιγκλίδων τοΰ τά
φου καί προσευχομίνην μετ’ άφοσιώσεως- καί συ
στολής πολλής.

— «Άλλά διατί τοσαύτη άφιέρωσις; έσκέ- 
φθη, πρδς απελθόντα τοσοΰτον μακράν αυτής ;... 
τί προσδοκ^ ετι παρ ’ αύτοϋ ή αύτής ;»

Εσωτερική δέ τις φωνή τφ έλεγε·. «Περί— 
μενε καί θά τό μάθης.»

Καί μετ’ ολίγον έλεγε καθ’ εαυτόν : '
«Τί ακατανόητος κόσμος!. . . λησμονώ τήν 

προσφιλή μου σύζυγον καί ή είκών ταύτης είσέ- 
ουσεν είς τά βάθη τής καρδίας μου. Ή φωνή 
της ηχεί έτι εΐς. τά ώτα μου καί δέν τολμώ ν’ 
απομακρυνθώ εντεύθεν. Συγκεχυμένου δέ τι πε- 
πρωμένον^μέ ώθεΐ πρδς τήν άγνωστον ταύτην 
γυναίκα».

Ένφ διελογίζετό ταϋτα, ή νεαρά ετι γυνή 
περαιώσασα τήν προσευχήν της, ςφυγεν έκεΐ®εν 
καί είμαρμένως δ^ήλθε πρδ τοϋ Πέτρου, δτε έκαυ- 
σίως ή άκουσίως, άς τδ έξηγήσωσιν οί φιλόσοφοι, 
έμειδίασ.ε μετά χ.άριτος.

ΤετέλεαταιΙ ’Ο Πέτρος ήχμαλωτίσθη. Τδ 
μειδίαμα τής γυναικός είναι άλυσσος, ήτις περι
βάλλει τδν λαιμόν τοϋ δεχόμενου αύτδ και δυσ- 
κόλως αύτής έλέυθερούται.

Ό Πέτρος ήκολούθησε τήν γυναίκα, αύτη τφ 
άπήντησε συμβαοίζουσα, άνευ ετέρων διατυπώ
σεων ποιητικών καί πεζών μέ θέμα αρχικόν, τό 
νεκροταφεΐον, τούς τάφους, τούς νεκρούς καί τά 
άνθη των. 'Οποία ειρωνεία τής τύχης I Ό έρως μέ 
θέμα τόν θάνατον ! Καί μολονότι αί πρώται 
συνδιαλέξεις των ούδέν τδ ενδιαφέρον, καί τό 
σπουοαΐον ένεΐχον, έν τούτοις αί περί τάφων mat 
νεκρών όμιλίαι των υπήρξαν ή εισαγωγή, τό 
προοίμιον καί τό θεμέλιον τής γνωριμίας των 
καί ώ ! τής παραδοξότητος 1 τοΰ σφοδροΰ αμοι
βαίου έρωτός των!

Ήγαπήθησαν έν τφ νεκροταφείφ, άνωθι τώ'< 
τάφων αύτών τών προσφιλών αύτών άπελθόντων 
και έν τούτοις ουδείς έτόλμα νά θίξη ίτι τό ζή
τημα τοΰτο καί νά εΐπη ό είς πρδς τδν άλλον τδ 
προαιώνιον καί άλυτον έτι αίνιγμα «Σ’ αγαπώ.'» 
Καί όντως ό έρως είναι αίνιγμα, άφοΰ πάντες οί 
άνθρωποι τής ύφηλίου άναλαμβάνουσι νά τό λύ— 
σωσι καί ούδείς τό κατόρθωσε, διότι ούδείς "έτι

Έκαμε βήματά τινα πρός τά όπίσω καίάνε- 
παισθήτως οιελθών έκ νέου έκ του τάφου τής 
συζύγου του, άπεκαλύφθη εύλαβώς καί .... 
θέσας άμα τήν χεΐρα έπί τοϋ στόματος μετά 
φόβου και συντριβής δπως άποχαιρετήση αυτήν, 
έστη έμβρδντητος, διότι τήν στιγμήν εκείνην 
έν άχ! λεπτόν, δειλόν, δλως άπροσδόκητον καί 
επαγωγόν τον έκαμε νά διακ'όψη τδν διά τής χει- 
ρος ασπασμόν καί νά τείνν) τήν προσοχήν του ■ 
πρός τά έκεΐ. Έν ταύτφ δέ βλέπει έκ παρα
κειμένου τάφου, νέαν μελανοφοροΰσαν, έγειρο- 
μένην καί προσπαθούσαν διά μέσου τών· κλάδων 
πυκνότατων δενορυλίων νά διέλθη καί διά τής 
μιας μέν χειρός ύπεγείρουσαν τδ φόρεμά της καί 
διά τής έτέρας παραμέρούσαν τούς κλάδους πυ
κνότατης ωραίας Tptarra^vJMaC· Είχε τραυμα- 
τισθή ή τάλας έκ τής άκάνθης τοΰ φυτού καί 
προσεπάθει να δ'.έλθ-^. Έξ οϋ και τό δειλόν 
εκείνο άχ !

'Ο Πέτρος ήναγκάσθη καί έκ δευτέρου νά χαι
ρετήσει καί έπροχώρησε πρδς τήν άγνωστον νά 
τήν βοηθήση.

— Σάς ευχαριστώ, τφ άπαντμ ή άγνωστος, 
καί είτα έπεδόθη εΐς τήν τακτοποίησιν τών άν- 
θέων, διότι όντως είχον μεγαλύνει καί περιεκά- 
λυπτον τδν τάφον.

— Τίποτε, άπήντησεν ό Πέτρος καί βραδέως 
άπεμακρύνετο έκεΐθεν. ■
- Άλλά ..... ή συνάντησις αάτη τδν «στενο
χώρησε. Κάτι ενοομύχως τδν συνεκράτει καί κάτι 
είς τήν κεφαλήν τόν έπίεζε νά σκεφθή τήν περί- 
στασιν.

’Απομακρυνόμενος κατ ’ ολίγον ό Πέτρος, έβρά
δυνε τήν ·κ τοΰ νεκροταφείου έξοδόν του, ανα- 
γινώσκων τάς έπί τών τάφων έπιγρα.φάς, άλλά 
καί έν τ’ αύτφ άκατανοήτως πως Ιρριπτεν ύπό- 
κρυφα βλέμματα πρδς τήν άγνωστον. Ή νέα 
γυνή έφαίνετο θελκτικωτάτη καί συμπαθέστατη- 
ήτις, αφού παρέμεινεν έτι ολίγον έκεΐ, ήρξατο νά 
βαδίζη μικροΐς βήμασι πρός τινας τάφους καί 
πού καί που νά συλλέγω άπδ ϊν άνθος. Ήτον ήμί- 
πενθος καί ό Πέτρος συνεπέρανεν, δτι ό συγγε
νής, οϋτινος έλυπεΐτο τήν στέρησιν, είχε πρό και
ρού άποθάνει. Όσφ δέ παρετήρει ταύτην κατά 
τοσοΰτον τήν εϋρισκε θελκτικήν καί χαριτόβρυ- 
τον καί ήθελε νά4τή όμιλήση, άλλά δέν έτόλμα, 
άφοΰ άπαξ είχε οιακόψει τήν συνέντευξιν καί οέν 
είξευρε άπ’ άρχής νά ώφεληθή της περιστάσεως.

Έν τούτοις μετ’ ολίγον βλέπων, δτι ή ΰπο· 
, ' μονή του έγίνετο ανυπομονησία, εστράφη διά μιας

άντιθέτως καί διά τής έναντι οδού εύρέθη άπέ- 
' ναντι τής αγνώστου αύτφ .ταύτης γυναικός.

—Φαίνεται, δτι στενή συγγένεια σάς συνδέει 
πρδς τδν τάφον, δν περίποιεΐσθε, κυρία, τή λέ
γει μετά θάρρους καί.δέν σάς κάμνει κόπον νά 
τόν έγκαταλείψητε.

— Είναι άληθές, κύριε, τφ άπαντα: ή νέα εύ-
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είπε, «Δέν αγαπώ» ούτε πρό τοΰ τάφου, άλλ.’ 
οΰτβ καί |αετ’ αύτόν.

Άμφότ«ροι περιήλΟον τότε τό νεκροταφείο?, 
διότι φαίνεται εύρον έκεϊ «ύχαρίστησιν καί άν έβλε
πε τις τότε αύτούς συμβαδίζοντας ήσύχως καί βρα- 
οεως μέ ενδόμυχον εύχαρίστησιν, χαρωπάς καί 
ευτυχείς φυσιογνωμίας έπί του έοάφους αύτοΰ 
τών^ νεκρών, έπί τοΰ χώματος, οπερ περικλείει 
την κόνιν τοσούτων έξαφανισθεισών γενεών, μά- 
την θ αποκάλυπτε θλίψιν καί απελπισίαν πρόσ 
φατον δντων άποχωρισθέντων καί θ ’ αμφέβαλλε 
αν αι καρδίαι των συνίπασχον τοϊς νεκροΐς.

Η ημέρα εκλινεν ήδη πρός τήν δύσιν της καί 
οί νεωστί ούτοι γνώριμοι έβάδιζον πρός τήν έξο- 
οον. Η ελαφρά μελαγχολία τοΰ νεκροταφείου, 
ή επικαθήμένη έν τή ψυχή παντός εισερχομένου 
σέν εζεοηλοΰτο είς τό πρόσωπόν των, καθόσον 
έκυριάρχει ή παγίς τοΰ έρωτος, καθόσον οί προσ
φιλείς νεκροί εΐχον λησμονηθή. Έμελλον δέ νά 
εισέλθουν είς τήν πόλιν τών ζώντων καί έν τή 
τύρβη τοΰ κόσμου, δπου τά πάντα επιτρέπονται 
καί τά πάντα συγχωροϋνται.

Έφ’ δσον έβάδιζον, ή συνομιλία των καθί
στατο στενωτέρα καί φιλικωτέρα, αί δέ ψυχαί 
των συνηντώντο εις πλήρη συμφωνίαν. ’Αλλά τί 
ϊοει πλέον γενέσθαι ; ν’ άποχωρισθώσι, μέ τήν 
έλπίδα νά έπανιοοθώσιν ; Άμφότεροι άμφέβαλλον 
τι να πραξωσι, οιότι ούδείς έγνώριζε τόν βίον καί 
τό ποιόν τοΰ άλλου καί ούδείς εϊχε τολμήσει να

Έν τούτοις ένδομύχως ζωηρώς έξ ενστίκτου 
ή·^απώντο.

Ο Πέτρος οέν «τόλμα νά εϊπη, δτι έκόμιζεν 
άνθη εις προσφιλή άποθανοΰσαν σύζυγον, ή δέ 
νεκρά γυνή βεβαίως καί αύτη δέν θά έτόλμα νά 
ειπη πρώτη εις ξένον τίς ήτο καί διά ποιον τόσον 
ευλαβώς καί άφοσιωμένως προσηύχετο, διότι θά 
εξετίθετο. Ωστε άμφότεροι εΰρίσκοντο πρό δι
λήμματος και ούδείς έπί τοσαύτην ώραν έτόλμα 
ναι λύση τόν γόρδιον δεσμόν, έπί τφ φόβφ μή 
καταστρέψη τό τοσόΰτον ποιητικοκοιμητηριακώς 
γβννηθέν άκατανόητον έρωτικόν αίσθημα. Καί 

. αληθώς, πόσοι τοιούτοι άφωνοι ερωτες δέν κα- 
τεστράφησαν μέ τήν πρώτην λέξιν τής έκμυ- 
στηρευσεως τών κοσμικών δεσμών;

Αλλ’ έπρεπε προ τοΰ αποχωρισμού των κάτι 
να; είπωσι, αλλά καί ποιος νά ο'μιλήση πρώτον ; 

Εφοβοΰντο άμφότεροι νά ψευσθώσι πρό τοΰ τά
φου. Ήτο επιορκία καί άνευ αύτής ή άλήθεια 
συνέτριβε το οικοδόμημα τοΰ έρωτος.

Τέλος ήγγικεν ή ώρα τοΰ άποχωρισμοϋ καί 
πρώτη ή Εδα ήρώτησεν:

— ’Αλλά δέν μοΰ είπατε, ποιον ήλθατε νά 
κλαύσητε είς τό νεκροταφείο?;

Ό Πέτρος έπάγωσε. Δέν ώμίλει διόλου.
—· Ποιον ήλθατε να ίδητε; καί πάλιν ήρώ

τησεν ή γυνή.

Ό Πέτρος πρό τής μνήμης τής συζύγου του 
υπεχώρησε, διότι πενταετής μετ’αύτής συμβίω- 
σις δέν ήτο μικρόν τι καί άπήντησε μηχανικώς.

— Τήν σύζυγόν μου.
·— Καί δέν τήν ήγαπάτε τότε λοιπόν ; έξη- 

κολούθησεν ή τραυματισθεϊσα γυνή !
— Ώ ναί, τήν ήγάπων !
— Καί τήν έλησμονήσατε ήδη ; υπέλαβεν ή 

άπελπις γυνή.
— *Ά, όχι, έψέλισεν ό Πέτρος.
— Τότε οέν έπρεπε νά μοί όμιλήσητε καί νά 

μέ γνωρίσετε, διότι ...
Και έσιώπησε. Είτα μέ πικρόν βλέμμα τόν 

άπεχαιρέτησε, λέγουσα.
-γ· Έγώ ήλθον νά κλαύσω τόν άδελφόν μου!
Η ταλας ειχεν αγαπήση τυχαίως συντετριμ

μένου βράχον καί εφυγε νά κλαύση τήν τύχην 
της.

Ο οέ Πέτρος έρριψε βλέμμα όπισθεν του είς 
τό νεκροταφεϊον καί είπε καθ’ εαυτόν μετά 
λύπης! - (

— Είς τά νεκροταφεία δέν αγαπούν ! άλλα... 
κλαίουν I

Φ. Πρίντεζιις

^. ΣΚΕΨΕΙΣ

, 'Αρχαίος th φιλόσοφος «ίπ«ν ; «Έκαστος έξ ήμών 
ofttXet να κατασκευάση τδ άγαλμά του. δηλαδή νά 
τελειοποίηση και «ξωραίση τήν ψυχήν τον, συμφώνως 

ην

Όπόταν .τις είναι νέος, αί ήμέραι του δμοιάζουν 
«ρος χρυσά νομίσματα, τά οποία «ξοδεύει ώς πεντά
λεπτα. Ενώ όπόταν γηράτη, αί ήμέραι του δμβ1άζουν 
προς πεντολεπτα, τα όποια οίκονομεΐ ώς λουδοβίκια.

*
, Δέν δύναται τις νά «ννοήση κατά πόσον ό άνθρωπος 

είναι Ικανός εις τι, όπόταν ?χη τήν θέλησιν και ε"ως 
που δύναται να φθαση, εάν άφεθή ελεύθερος.

*
Τδ αγαπάν τδ μεγαλείο?, είναι "σον τού ε’σθαι μέγας.

★

Περιωρισμένος εν τή φύσει του δ άνθρωπος, άπεριώ- 
ριστος δε εις τας ευχάς του, όμοιάζει πρδς θεδν πεπτω- 
κότα και αναμιμνησκόμενον τοΰ ουρανού.

★

|$6λις σέ είδα ή έντός τού στήθους Vου γαλήνη 

μετέπεσε είς ζοψεράν, φρικωδη τρικυμίαν 
ό νους μ’ έπαρεψέρετο καί τήν στιγμήν έκείνην 
δέν εΐχον τών αίσθήσων συναίσθησιν καμμίαν.

Οτ όψθαλμοί μου άπλανεϊς, έψέροντο άσκόπως 
καί μόνον ήλιον λαμπρόν, διέκρινον έσένα 
.πλησίον σου άνεύρισκον οέ ατυχείς άκοπο^ς, 
τόν άσψαλέστερόν ποτέ έπάτής γής λιμένα.

Πλήρεις χαράς έζήτησαν, νά ψέρωσι σιμά σου 
τήν έρεόώδη μου -ψυχήν, στήν ήρεμον γαλήνην, 
ην διαχέει πανταχοΰ τό ψλέγον ψιλημά σου, 
στό μυροόόλον άρωμα πού ή ψυχή & άψινει·

Άλλ’ οι δειλοί έδισταζον κι’ έδίστάζον μέ πόνον, 
άνέμενον δ’ έπά στιγμήν σημεϊον συμπάθειας, 
άλλ’αΐ στιγμαϊ παρήρχοντο μετέπιπτον είς χρόνον, 
ένώ συγχρόνως ηύξανεν ό πόνος τής καρδίας.

Τέλος.·· μειδίαμα γλυκύ έψάνη άνατέλλον 
έκ τών γλυκών χειλέων σου, κι ώς θεία μελωδία 
εν ψώνημα περιπαθές έλπίδα άποστέλλον 
αντήχησε περΤέμέ ήδΰνον τήν καρδίαν.

' «Μή δειλίας» έπρόψερες καί Λ άθωα χείρ σου. 
τας χεΐράς μου συνέθλιόεν ήρέμα καί ήπίως 
«Σέ αγαπώ». - · έπρόσθεσα «ποθώ νά ζώ μαζί σου 
μακράν σου είναι είς έμέ αδύνατος ό βίος...»

Ν. Γ. Χαχίνης

—----------------* ιθΟΡΒΓ η----- ■--------------

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ■ ■

,Έάν δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν τδ καλόν είς όλους, 
τουλάχιστον δυναμεθα νά επώείξωμεν αγαθότητα το"ς

★

Όπόταν μελετώμεν τδ παρελθόν καί τδ παρόν, μο
λονότι αμφότερα ένέχουσι πικρίας καί θλίψεις, έν τούτο<ς 
διακρινομεν τας χρυσάς ημέρας τού μέλλοντος.

Άνθη ζητείς κι’ άπό έμέ ; άνθος δέν είσαι μόνη ; 
Θεάς άν ψέρμς τ’ όνομα, μήπως θεά δέν είσαι;
Ή στάσις σου, τό βλέμμα σου κάθε θνητόν θαμπώνει 
Νουν, χάριν καί γλυκύτατα ύψ’ών σύ έμψορεΐσαι. 
Αδύνατον μέσ’ τούς θνητούς συχνά τις ν’ άνταμώνη.

Braila XI 1900. -Mester Manolis
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
VXIO ΕΠΟΨΙΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΜ 

(Μετ’εικόνων)

npoAords

ΚΑΡΠΟΕ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ή Αίγυπτος ύπήρξεν ή κοιτίς τοΰ πολιτισμού τής . 

ανθρωπότητας, ώς τοΰ χριστιανισμού, καί τής προό

δου τών τεχνών καί τών επιστημών, ώς επίσης καί 

τής ελευθερίας τοΰ λό

γου. Τδ μεγαλεϊον τής 

Μέμφιδος καί τών Θη- . 

6ών κατα πολύ ύπερέδη 

τδ τής Νινευής καί Βα- 

θυλώνρς. Πλήν άλλ’ δ

μως, ή σύγχρονος Αίγυ

πτος κατά πολύ διαφέ

ρει τής τότε, καθ’ ήν 

ιερείς, βασιλείς καί μΰ- 

σται συνεπράτουν τήν 
άνάπτυξιν τής πνευματικής ελευθερίας’ ακριβώς δέ 

τοΰτο συνετέλεσεν εις τήν πρόοδον τής άνθρωπότη- 

τος.Τϊαρήλθε δέ καί δ καιρός, καθ’ δν ό άνθρωπος 

περιωρίζετο εντός ώρισμένων σημείων τοΰ Νείλου’ 

σήμερον δέ βλέπομεν αυτόν έπεκτάθέντα «νά τάς 

.τι'σμδς::ίάί''άΐίί^Τ^^Ο·ΐΙ'^^Ύ^^^^^·" * '■ 

'■ ’ Σήιμερον ή Αίγυπτος κατφκήθη πολύ, όλα τά δυ

νατά «άποικισμου σημεία κατελήφθησαν, ύπό τε τών 

αΰτογθώνων καί τών ποικίλων λαών τής ύφηλίου, 

ή δέ χώρα τών Φαραώ παρουσιάζει τανϋν όψιί εντε

λώς διάφορον καί έκπολιτιστίκήν.

Την Αίγυπτον κατέχτησεν όΈλληνισμός, ώς θά 

ίδωμεν δέ παρακατιόντες, παρουσιάζει ήμϊν έδαφος 

σπουδαίας μελέτης καί άναδιφήσεως ύπό έποψιν .κα- 

θαρώς εθνολογικήν έμπορικήν καί εκπολιτιστικήν. 

ΦρονοΣίμεν δέ οτι, ώς έπανειλημμένως έπισκεφθέν.- 

τες αυτήν καί έκ τοΰ πλησίον γνωρίσαντες καί τδν 

τόπον καί τά άτομα, θά δυνηθώμεν, όσον οίόν τε 

άκριδή καί αμερόληπτου τήν περί ταύτης γνώμην 

ημών νά έκφέρωμεν.

Κβφάλαιον Λ’.

ΚαταγωγΛ τήζ Αίγυπτου— Ό Νείλον·
— Ό πάπυρος· — Ό· λωτός.

Έάν έπί τινας χιλιάδας ετών ή ήμίσεια ιστορία 

τοΰ κόσμου έπεκράτησεν έν τή λαμπρα Μεσοποταμία, 

χώρα τίής Συρίας,^ύν Όλδζεζίρα, μεταξύ Τίγρεως 

v/ja Κΰφρατου ποταμών,ή έτϊρα ήμίσεια συνετελέοθη 
έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου, έν τή χώρα τών Πυρα

μίδων. ’

Λέγεται περί τούτου, οτι στενοχωρηθέντες οί πρώ

τοι έν τή ύπό τών ποταμών τούτων διαβρεγρμένζ 

χώρα, διεσπάρησαν, άλλοι μέν προς τάς’Ινδίας καί 

τήν ανατολικήν Σινικήν καί άλλοι πρός τήν δυτι

κήν ’Αραβίαν. Πιθανώς οί τελευταίοι συνήντησαν 

ενταύθα έτέραν τινα Αίθιοπικήν φυλήν, έγκατεστη- 

. μένην έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου, ήν υπέταξαν καί 

άπερρόφησαν.

Καθ’ ήν έπΟχήν ή Αίγυπτός κατφκήθη κάί άνέ- 

Οωρεν ή-Αίγυπτιακή καλούμενη φυλή, ή κοιλάς 

τον Νείλου ήτο πολύ άλλοια τής σήμερον, ό δέ άπδ 

τών βαθύτατων κέντρων τής ’Αφρικής προς τήν 

Μεσόγειον ρέων μέγας ευεργετικός ποταμός της, 

συνήντα ταύτην έκεϊ ένθαάνηγέρθησαν τότε ή πόλις 

τής Μέμφιδος καί ειτα ή τοΰ -Καϊρο'ν τό δέ Δέλτα 

έσχηματίσθη. κατ’ ολίγον. Ύπήρξεν αρα καιρός, 

καθ’ ον, έκεϊ ένθα βλέπομεν σήμερον πολιτισμόν 

καί ήμερότητα, πόλεις καί' καλλιέργειαν, σιδηρο

δρόμους'καί διώρυγας, έδαφος ομαλόν καί γόνιμον, 

έπεκράτονν γλώσσαι ξηρδς καί ΰδατα τήδε κακεϊσε, 

. λίμναι κάι βάλτος άγρια δένδρα και φυτά, τόποι 

τέλος άθλιοι καί δυσδιάδατοι, ένθα μόνον ιπποπότα

μοι, κροκόδειλοι καί ποικίλα ερπετά ένδιαιτώντό. 

Οί δέ πρώτοι κατοικήσαντες τήν χώραν ταύτην, 

κατεγίναντο αμέσως- είς τήν έκρίζωσιν τών αγόνων 

δασών.,'τήν τάκτοποίησιν πρός πλοΰν τών ύδάτων 

και καταστροφήν τών αγρίων καί έπιβλαβών ζφων. 

Βαθμηδόν ή γή καί τά δδατα έλαβον τήν χαλλιερ-τά δδατα έλαβον τήν χαλλιερ-

ΚΔΑΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
γικήν αυτών, όψιν, τοΰ Νείλου τάς έκδολάς .από 

έπτά περιόρισαν είς τάς ήμισείας και έπί τών βρα

χιόνων αύτοΰ άνηγέρθησαν χωρία, άτινα βαθμηδόν 

μετετράπησαν εις κωμοπόλεις καί ήδη εις μεγαλας 

πόλεις.

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙ

Μόλις ό πολιτισμός καί ή άνθρωπίνη χειρ ένε- 

κατεστάθησαν έκεϊ,οί κροκόδειλοι και οι ιπποπόταμοι 

άνήλθον πρός τήν Άνω Αίγυπτον και βαθμηδόν 

ήδη έκλείπουσι, διότι δ πολιτισμός εισχωρεϊδια του 

άγγλικοΰ βήματος καί πρός τά ενδότερα. Δέν θα- 

παρέλθη δ’ είσέτι πολύς χρόνος καί ό σιδηρόδρομος 

θά διασχίζη απ’ άκρου είς άκρον τήν ’Αφρικήν 

ολην, έκεϊ δ’ όπουέτι σήμερον υπάρχουν πτωχαι 

καλύβαι ή ασήμαντοι οάσεις,θ’άνεγερθώσι νέαι Ούα- 

σιγκτώναι, Βοστώναι, Άγιοι Φραγκϊσκοι καί Συ- 

κάγα.Τούς δέ άγγλους παρακολουθεί φυσικώξ και ο 

Ελληνισμός, διότι άν δέν τφ επιτρέπεται νΰν, ώς έκ 

τών περιστάσεων, ώς άλλοτε, μόνος και αφ έαυτοΰ 

καί δι’ ιδίων ηθικών καί υλικών μέσων νά διαδωση 

τόν πολιτισμόν και τά γράμματα, τό πράττει οΰχ’ 

ήττον διά τών υπαρχόντων του μέσων καί τδν βλε- 

πομεν έν κακοτυχίαις καί στερήσεσιπαρακολουθοΰντα 

τδν σκοπόν καί πηγνύοντα τδν σταυρόν καί τήν ση

μαίαν, οπού μέχρι τοΰδε ή βαρδαρότης και αμαθεια 

έπεκράτουν. Έν 'Ρωσσία, 'Ρωμουνία, Βουλγαρία 

καί Αίγύπτφ ζωηρά ύφίστανται τα τεκμήρια ταΰτα, 

καί ό Ελληνικός πληθυσμός είς. τάς χώρας ταύτας 

έχει στήσει τόσον ύψηλά τήν σημαίαν του, ώστε 

ούδεμία ιστορία θά τφ διεκδικήση ποτέ τά απαρά

γραπτα δικαιώματα του.Άνεξάλειπτα καί άναλλοί» 

ωτα θά διαμείνωσι τά θεμέλια τών επάλξεων του 

καί όπως νυν έν Αιγύπτφ, τήν πρωτίστην μεταξύ 

τών άλλων εθνών θέσιν κατέχει λόγφ ιστορίας, πο

λιτισμού καί' έμ.πορίου,οΰτω καί εις τα ενδότερα τής 

’Αφρικής ό Έλλην θά διαδώση τής προόδου, καί 

έλευθερίας τά φώτα' καί θά έγκατασταθή καί έκεϊ, 

όπως και είς τάς προμνημονευθείσας χώρας. Ή ιδιο

φυία του, ή γλώσσα, τδ προοδευτικόν πνεΰμα του, ή 

υπομονή καί έπιμονή του, ή άνεκτικότης του, ή ευ

μάθειά του, εισίν έχέγγυα έπαρκή-τής έπιτυχίας του 

σκοπού του καί οΰδέν τδν κωλύει και ήδη να παρα- 

κολουθή κατά βήμα τούς Άγγλους είς τάς άπολιτί" 

στους ετι ταύτας χώρας.
Ό βάμβαξ καί ή σάκχαρίς είσι διά τήν σύγχρο

νον Αίγυπτον ή μεγαλειτέρα πηγή τοΰ. πλούτου της, 

ένεκα τής άφθόνδυ καί γονιμότατης παραγωγής της, 

όφεΑομένης εις τάς ευεργετικός ιδιότητας τοΰ ΝεΙί- 

λου, δστις σύν τώ έξαιρέτω ΰδατι, όπερ άφθόνως 

φέρει έκ τών ενδοτάτων καί άπωτάτων κέντρων 

τής ’Αφρικής, καταδιδάζει καί θρεπτικωτάτην διά 

τάς γαίας ίλύν, ήτις διανέμεται ούτως έν ταϊςέκ- 

τεταμέναις γύρωθεν γαϊαίζ, ας άποκαθίστησιν εΰφο- 
ρωτάτας, διά τήν καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος. Τδ 

πάλαι ή μόνη πηγή τοΰ Αιγυπτιακού πλούτου, ήταν 

ό λωτδς χαι ό πάπυρος, οστις σήμερον μόνον 

ώς άνάμνησις εύρίσκεταί που. Πλησίον δέ τής Δα- 

μιέττης έπί τοΰ ποταμού, υπάρχουν έτι οί λευκοί 

καί κυανοί λωτοί, τών όποιων τδν σπόρον μετέ- 

τρεπον τδ πάλαι είς άλευρον καί έχρησίμευεν ώς 

τροφή παρά τή κατώτερα τάξει, έν τοϊς χρόνοις τών 

Φαραώ· Ο πάπυρος έπι τινας αιώνας υπήρξε ση

μαντικόν προϊόν εμπορίου καί μετεχειρίζοντο αΰτδν 

οΰ μόνον Οι Αιγύπτιοι,αλλά καί έτεροι πολιτισμένοι 

λαοί τής Μεσογείου, ιδίως οί Έλληνες δια γραφήν. 

Κατεσκεύαζον δε τό είδος τούτο τοΰ χάρτου δεά τής 

έξαπλώσεως τής έν τόϊςκαλάμοις περιεχομένης εν
τεριώνης, σχηματίζοντες αυτήν εις φύλλα, άτινα 

έλείανον καί κατόπιν έκόλλουν τδ έν μετά τοΰ άλ

λου, Οπως άποτελέσωσι μικρούς κυλίνδρους. Ό πάπυ

ρος «χρησιμοποιείτο άπδ τής εποχής τής κατασκευές 
τών πρώτων πυραμίδων. Μόνον δέ μετά τήν κατά- 

κτησιν τής Αίγυπτου ύπό τών Ρωμαίων, ήρξατο 

μειουμε’νη ή καλλιέργεια τοΰ παπύρου, οστις οντω 
βαθμηδόν άντεκατεστάθη ύπό τής περγαμηνής καί 

ειτα ύπό τοΰ χάρτου.
Ό πάπυρος δέν έχρησίμευε μόνον, ώς χάρτης, 

. αλλά, κατά τδν Πλίνιον, τδν μετεχειρίζοντο είςπ^λ-
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νοστιβάδων, τών έξ ύψους τών όρέων καταφερομένων, 

κατακρημνίζονται δλα ταϋτα μετά λίθων, χώματος 

και κορμών δένδρων πρδς τας κατωφερείας, οπού 

προστιθεμένων καί άλλων ποταμών καί ρυάκων, συμ- 

πληροΰσιν απειρομεγέθη χείμαρρον, δστις μεθ’ορμής 

καί πατάγου καταφέρεται, ρέων πρδς τας βορείους 

χθαμαλάς πεδιάδας καί τήν Θαλασσαν, συμπαρασύ- 

ρων παν τδ προστυχδν μετά ποικίλων γονίμων υλών. 

' ."· ύΤοιοϋτος,ε’ναι.σ Νεϊλο;.

Κατά τδν Αύγουστον μήνα συμβαίνει ή μεγαλει- 

τέρα πλημμύρα, καθόσον κατα τήν ώραν ταύτην δ 

ποταμδς μεταφέρει πρδς τήν Αίγυπτον άπασαν αύτοϋ 

τήν αφρικανικήν ίλύν καί μολονότι οί Αιγύπτιοι ποι* 

οΰσιν αύτφ πολλάς αφαιμάξεις διά πολυαρίθμων διο

χετεύσεων και διορύγων καθ’ δλον αύτοϋ τον ροϋν, έν 

τούτοις ο θαυμάσιος ούτος. ποταμός, μεγαλοπρεπώς 

καί ακριβής ρέρι πάντοτε πρδς τήν θάλασσαν, χωρίς 

δ δγκος αύτοϋ να ύποστή αλλοίωσιν,. Καί κατά μέν 

τήν μεγίστην πλημμύραν, ή επιφάνεια τοϋ Νείλου 

δέν έχει πλάτος όλιγώτερον τών τριών χιλιομέτρων, 

ένφ τά ϋδατα αύτοϋ πλημμυροΰσι τάς μεμακρυσμένας 

πεδιάδας τής Αίγυπτου, μεταφέροντα ούτως έτησίως 

έπί έκα,τομ.μυρίων πλέθρων γής τάς γονιμοποιούς έκ 

τών ένδοτέρων τής ’Αφρικής ΰλας, 'Ώστε ή Αίγυ

πτος ζή έκ τής ’Αφρικής, δ δέ Νεϊλός έστιν προ

πομπός καί μεταφορεύς τής τροφής καί εύδαιμονίας 

της.“ , . ■
Ώς φαίνεται, ή ιλύς .τοΰ Νείλου έσχημάτισε τδ 

Δέλτα τής Αάγύπτου. Είς εποχήν τινα, άναντιρρή- 

τως παλαιοτάτην, προγενεστέραν ίσως τής γεννή- 

σεως τοΰ ανθρώπου, τδ Αιγυπτιακόν έδαφος περιω- 

ρίζετο εΐς τήν θέσιν άκριβώς έκεϊ, ένθα σήμερον 

εύρίσκεται τδ Καϊρον. ’Εντεύθεν δέ ήρχιζεν ή 
. Μεσόγειος θάλασσα, ήν οι κάτοικοι τότε τής Αίγυ

πτου έκάλουν «Μεγάλην πρασίνην».

(επεται συνέχεια)

Φ. Π-

λάς άλλας έμπορικάς άνάγκας. Έπλεκον δι’αύ

τοϋ στεφάνους διά τούς θεούς, εκαιον τάς ρίζας καί 

δια τής πυράς των έψηνον τάς τροφάς, τδν μετε- 

χειριζοντο πρδς κατασκευήν αγγείων’ μετά τινας 

δέ προπαρασκευάς κατεσκεύαζον δι’αύτοϋ λέμβους, 

ιστία, σχοίνους, σκεπάσματα, ένδύματα κτλ. Οί 

πρώτοι δ’ Αιγύπτιοι, όπως καί τδν λωτόν, μετε- 

χειρίζοντο και τδν πάπυρον ώς τροφήν, είτε .ωμόν; 

ειτε.έψημίν<Μ:νΏ.^έ-Λτ00ω^^^

■ Λάρφχημένόυς χρόνους, απασαι αι βλαστήσεις τοΰ 

ΙΝείλου έχρησίμευον άποκλειστικώς πρδς τροφήν 

τκαί ενδυμασίαν τών οίκούντων τήν μακράν καί στε

νήν κοιλάδα λαών, μεταξύ τής Λυβίης καί ’Αρα

βίας. Ειτα δέ οί έγκατασταθέντες κατά μήκος τών 

οχθών του ποταμού, έτρέφοντο έκ τών έν αύτώ ιχθύων 

και τής αγρας τών πέριξ ποικίλων πτηνών.
Η ιστορία τής.Αΐγύπτου είναι αύτή ή ιστορία 

τοΰ Νείλου. Ανευ τούτου, ή χώρα αύτη, ένθα το- 

σαϋται γενεαί ανθρώπων εζησαν και έξίκοντο είς 

πόν ύπατον βαθμόν τοΰ πολιτισμού, ήθελεν ε’σθαι 

επίσης ακατοίκητος, ώς αί φρικώδεις έρημοι τής 

Σαχάρας. Τούνατίον δέ ή γονιμστης αυτού, τής 
σποράς παραγούσης τδ τριπλάσιον τοΰ πβοσδοκωμέ- 
νου, έξήγειρε τδ ένδιαφέρον τών άλλων λαών καί 

βαθμηδον,οί Σύριοι, Αίθίοπες,- Πέρσαι, Έλληνες, 

Ρωμαίοι, Αραβες καί Τούρκοι ένεκάτεστάθησανέκεϊ, 

«λλ ως προείπομεν, μόνον οί Έλληνες διέπρεψαν. 

ενεκα τής ιδιοφυίας καί τοΰ έκπολιτιστικοΰ πνεύμα

τός των.

Ο Νείλος άπδ χιλιάδων έτών έκτελεΐ μετά θαυ

μάσιας ακρίβειας καί κανονικότητος τδν εύεργετικδν 

αυτού προορισμόν, ήτοι νά σχηματίζη δλονέν πρδς 
τήν θάλασσαν γαιώδες έδαφος καί νά μεταφέρη έξ 

απώτατων μερών ύδωρ άφθονον πρδς πόσιν εις τούς 

πολυαρίθμους τής Αίγυπτου κατοίκους καί νά ποτίζη 

τας έκ.τεταμίνας αύτής γαίας, ας δ ούρανδς δέν δύ
ναται νά εύνοήση διά τής εύεργετικής αύτοϋ βροχής. 

.Εκαστη υδροφόρος περίοδος τοΰ Νείλου, άρχεται 

προς το τέλος τοΰ Ιανουαρίοο, άρχομένη άπδ τοΰ κέν-

τρου της Αφρικής 

καί σχηματιζομίνη 

απο τών ανέμων του 
’Ινδικού Ωκεανού, 

ων οί ύδατμ.οί διαλύ- 

' ονται είς βροχάς έν 

ταΐς κοιλασι αύτοϋ 

ή συμ.πυκνοϋνται εΐς 

χιονας έπί τών κορυ-. 

φών τών υψηλών ο

ρίων της. Αί βροχαί 

S’ αυταί είσίν ορμη

τικά! πρδς τδ τέλος 

τοΰ Φεβρουάριου, ένφ 

έν τφ αύτφ χρόνφ ό 

ήλιος διαλύει τας 

χιόνας.Τότε χείμαρ

ροι ανασυσταίνονται 

σχηματίζοντες ίλη 

καί λίμνας πέριξ τών 

σχοίνων καί χαμο- 

δένδρφν, δτε προστι

θεμένων καί τών χιο-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΔΙΕΔΘΗι ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟΓ 

ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΟΥ’,

^δού τό ζήτημα, δπερ ούδείο τών. έν συνανα

στροφή φίλων σας θά δυνηθή νά έίηγήση καί έκ- 

τελέση, άν δέν γνωρίζη τήν προκειμένην λύσιν.

Καί όντως είναι πολύ δύσκολον νά φαντασθή τις 

πώς δύναται νά διέλθη δλόκληρον άνθρώπινον 

σώμα διά τόσου μικροϋ^χάρτου. Φανταζόμένος δ’έν 

ταύτφ τήν παράδοσιν τής ‘Αγίας Γραφής, δτι δσον 
δύσκολον είναι νά είσέλθη κάμηλος διά τής όπής 

μιας βελόνης, τόσον δύσκολον είναι νά είσέλθη τις 

είς τόν παράδεισον κλπ. άποφαίνεται άδιστόκτως, 

δτι είναι άούνα.τον τούτο.
Καί έν τούτοις, δπως πάντα τά ύπό τόν ήλιον, 

είναι εύκολο» πράγμα καί τούτο καί ιδού ή έκτέ- 

λεσις.
Λαμβάνετε έν φύλλον παιγνιοχάρτου, έπί τοΰ 

όποιου διά μαχαιριδίου ή ψαλλίδος ποιείτε σχίσμα 
' έπίμηκες έν τφ μέσω καί δπερ νά σταματά πλη

σίον τών άκρων τοΰ χάρτου, ώς έμφαίνεται έπί 

τοΰ πρώτου μικρού σχήματος τής είκόνος μας. 
Μετά τοΰτο διπλώνετε τό παιγνιόχαρτον είς δύο. 

κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ ποιηθέντος έπ’αύτού σχί
σματος καί διά τής ψαλλίδος ποιείτε καί τάς έν τφ 

δευτέρφ σχήμα-ι ένδεικνυόμέναςτομάς, προσέχον- 

τες ούτως ώστε αί τομαί σας νά μή φθάνουν έντε- 

λώς μέχρι τής άκρας τού χάρτου.
Ή^η §ιά τών δακτύλων τών δύο χειρών σας άνοί- 

ξατε τδν χάρτην, δστις θά έκτανθή ούτως είς με
γάλην κυκλικήν ταινίαν, έντδς τής όποιας διαπε

ρατέ τό σώμα σας, πρός.μεγίστην έκπληίιν πάντων 

τών παρισταμένων.
Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αί ά’αλογίαι τοϋ ανθρωπίνου σώματος,ε’ισιν ακριβώς 
. καί μετά μαθηματικής έπιμελείας χαθωρισμέναι.

Τδ μήκος τοϋ σώματος, είναι έξάκις μείζων τοδ πο- 
δίς. Ό κανών ουτος εφαρμόζεται επί τί τους Ισχνού; 
καί τούς παχύσαρκους, πάσα $’ έξ αύτού εκτροπή 
δηλοΐ άπομακρυνσιν άπδ τοϋ έν σύμμετρέ ΰψίστου 
καλού. Οί ’Ελληνες κατεσκεύαζον τά άγαλματά των 
κατά τδν κανόνα τούτον.

Τδ πρόσωπον άπδ τοδ άκροτάτου σημείου τοΰ με
τώπου, ένθα άρχονται αί τρίτες μέ^ρι τοϋ πώγωνος, 
είναι.τδ έν δέκατο» του βλου αναστήματος.

Ή χειρ άπδ τοϋ καρπού μέχρι τής άκρος τοϋ μεσαίου 
δακτύλου, έχει τδ αύτδ μήκος.

Τδ άπδ τής κορυφής τοΰ στήθους μέ- 
»( τοϋ υψηλότατου σημείου τοϋ μέτώ- 

* ’ Τ «Λ 'που μήκος είναι το εν εοοομον.
Έάν τδ μήκος τοΰ προσώπου, α«δ 

τών ριζών τής κόμης μέχρι τοΰ πώγω- 
νος, διαιρεθή είς τρία ίσα μέρη, ή πρώτη 
διαίρεσις βρίζει τδ μέρος, ένθα αί όσφρϋς 
συναντώνται, ή δέ δεύτερα τό μέρος τών 
^ωθώνων.

Το άπδ τών πδδών μέχρι τής κορυφής 
τής κεφαλής ΰψος, είναι τδ αύτδ ο'ον 
είναι τδ· μήκος μεταξύ τών άκρων τών 
δακτύλων τών δύο χεφών, άφοΰ έκταν- 
θώσιν οί βραχίονες.

★ ■
Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ

Ή Σελήνη απέχει τής γής 96,000 
λεύγας Τηλεσχόπιον δέ, δπερ μεγεθύνει 
τά αντικείμενα δίς χιλιάκις,τήν πλησιάζει 
εΐς 48 λεύγας πλησίον τών οφθαλμών μας.

’Εάν τηλεγραφικόν τι σύ^μμ ήνωνε τήν γήν μετά 
τής σελήνηοζ βΐς’διάστημα ένος δευτερολέπτου καί ήμί- 
σεως θά διήνυεν έν τηλεγράφημά μας μέχρις εκεί.

Ή δε σφαίρα τών νέων τηλεβόλων, έάν διετήρει κα(0’ 
δλον τδ διάστημα-την αυτήν αρχικήν ταχύτητα, θά 
εφθανεν είς τήν σελήνην μετά εννέα ήμέρας.

’Οκτώ δέ μήνας καί είκοσι έξ ήμέρας θά έχοιιάζετο 
δ ταχύτερος σιδηρόδρομος διά νά μεταφέρη εκεί έπιβά- 
τας εκ τής σφαίρας μας.

Ή σελήνη είναι τετρακοσιάκις πλησιεστέρα τής γ'ης 
ή δ ήλιος. Ό δέ μάλλον πλησιέστερος ήμΐν άστήρ απέ
χει έχατοντάχις εκατομμυρίων φοράς μακρότερον τής 
σελήνης.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Εΐς κόκκος χρυοόϋ, άξίζβι καλείτερον εκα
τόν οκάδων οιδήρου.

Μία καλή λέίις καί μία θωπεία, κάμνουν 
τόν έλέψαντα ήμερον ως αμνόν.

«8838©
Ό,τι εΐαέρχεται έν τή καρδία,ψάίνεται καί 

εΐς τούς δψθαλμούς.

Ό μή κάμνων τό καλόν fpevipct; άνή]ρ, 
ομοιάζει πρός μέλισοαν,ήτις δέν παράγει μέλι.
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ΕΝ ΤΡΟΜΕΡΟΝ ΣΥΜΒΑΝ

Ιστορία έχει 
μέχρι τοϋδε αναγρά
ψει πολύ περιέργου 
καί παραδόξους συμ
πτώσεις άντιπαθεί- 
ας, άναφέρεται οέ 
μάλιστα, δτι πολ
λοί έκ τών διασήμων 
άνδρών, υπέστησαν 
συμπτώματα ούχί 
λελογισμένης φυσι
κής αποστροφής πρός 
τινα αντικείμενα.

Ό Πλίνιος αναφέρει, δτι ύφίσταται πάντοτε 
αντιπάθεια μεταξύ αμνού καί λύκου, καθ ’ δσον 
ό πρώτος δέν δύναται ν’ άτενίση τόν δεύτερον 
άνευ φόβου καί αμέσου τάσεως πρός φυγήν..

Είς διευθυντής μεγάλου θεάτρου τών Παρισίων 
δέν ήδύνατο νά ίδη κλίβανον, χωρίς νά καταλη- 
χθή ύπό νευρικού ρίγους’ πολλοί δέ καταδεδικα- 
σμένοι είς θάνατον καταλαμβάνονται έκ συγκο
πής τής^καρδί^^ΐσξ^^ζ^^^^ί^ή^^^^ητ^  

. τόμουη”Δέν>θάΗίπώρΛ* δ£υπερβολήν, ΐαν άνα- 
ιφέρομεν ώδε, δτι μέγας αριθμός ανθρώπων εχουσι 
ίμεγάλην αντιπάθειαν πρός τον θάνατον. ’Εσχά
τως ό τελωνοσταθμάρχης κ. Βριδώ ήσθάνετο 
τήν μεγαλειτέραυ Αποστροφήν πρός τό οινόπνευμα 
ύπό οίανδήποτε μορφήν καί αν παρουσιάζετο τούτο 
είτε κονιάκ, είτε κίρση, είτε ρούμιον κτλ..

Συνεπείς φρικώδους τίνος περιστάσεως έξ έ- 
κείνων, αϊτινες πολλάκις άνορθούσι τάς τρίχας 
■τής' κεφαλής, ό τελωνοσταθμάρχης κ. Βριδώ- 
ύπάλληλος διακεκριμένος καί άγαπώμενος ύπό 

• τών άνωτέρων του, ειχεν άναγκασθή ν’ άποστρέ- 
φηται τδ άπαίσιον δι’ αύτόν τούτο ποτόν, τδ 
όποιον άλλοτε ή Γαλλική κυβέρν.ησις έφορολόγει 

>διά βαρυτάτου^όρου. Ό κ. Βριδώ δέν ήδύνατο 
-νά' ιδη ποτήριον οινοπνεύματος, χωρίς νά κατα- 
Τληφθή ύπό σφοδράς αηδίας, άπεστρέφετο δέ έν 
γίνει δλα τά οινοπνευματώδη ποτά πρός τά ό
ποια έτρεφε τρομεράν αντιπάθειαν.

.Ήτο διορισμένος είς τόν σιδηροδρομικόν σταθ · 
μδν τής.Λυώνος. Είχε δέ μεγάλον ζήλον εις 
πήν υπηρεσίαν του, κατεδίωκε σφόδρα τδ λα- 
θίρεμπόριον’καί μετά λεπτού πάντοτε μειδιάμα
τος έχαρακτηρίζετο εις τό καθήκόντου.

Μετά οφθαλμού λυγκδς έπέβλεπε τούς διερ- 
χομένους ταξειδιώτας, διά τού βλέμματος,ένεβά- 
θυνε είς τούς, σκοπούς των καί διά τής οσμής έκ

Η ΦΥΖΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ3

&

τοϋ μακρόθεν ήννόει τί περιεϊχον τά κιβώτιά των. 
Έπρεπε νά είναι πολύ έπιτήδιος Εκείνος, δστις 
ήδύνατο νά διελθη έκτων χειρών του, χωρίς νά 
έννοηθή. 'Οσάκις δέ συνελάμβανέ τινα τον έξή- 
ταζε καί μέχρι τών ελάχιστων αντικειμένων του, 
ηύχαριστεϊτσ .δέ τότε πολύ, οτε εξετέλει το κα
θήκον του. Ήτο δέ ώς εκ τοΰ είδους του πολύ 
ύποπτος πρός πάντας.

*Οτε έφθανε τό τραϊνον έξήταζε ταχέως τούς 
έπιβάτας μέχρις ένός, πρός τάς κυρίας δέ ήτο 
πολύ λεπτός, αλλά και πολύ ακριβής.

— Τί έχετε έκεϊ μέσα ; ήρώτα σοβαρώς.
— Τίποτε, κύριε.

. — Ούτε καπνόν, ούτε τίποτε άλλο ;
— Τίποτε σας λέγω, απολύτως τίποτε, ιδού 

,ε'τάσατε.
— Πολύ καλά, πηγαίνετε, σάς άπήντα καί 

σάς άφινε ελεύθερον νά διέλθητε εκ τών χειρών 
του.

Ήρέσκετο δέ πρό πάντων δσάκις συνελάμβανε 
τινά, νά τόν τυραννή μέχρι τών ελάχιστων αν
τικειμένων του ενώπιον πολλοΰ κόσμου, ώστε 
εις τό εξής νά μή τολμφ νά τό έπαναλαμβάνη. 
Πρωίαν τινά κύριός τις κατέρχεται είς Λυώνα, 
ερχόμενος έκ Μασσαλίας φέρων τήν βαλίτζα του 
καί μέγα κιβώτιον έκ ζίγκου, 2 μέτρων μήκους.

—, Δέν έχετε τίποτε νά δηλώσητε ; τόν έρωτά 
ό σταθμάρχης.

— Απολύτως τίποτε! τφ άπαντ? ό ταξει- 
Είέ ί,'τήν. . βαλίτζαν μου έχω μόνον τά 

' ενδύματα μου, τό δέ κιβώτιον αύτό θά τό άφήσω 
εδώ και θά έλθω αύριον νά τό λάβω.

— Πολύ κολά, πηγαίνετε, τφ λέγει ,ό Βριδώ 
καί έν ταύτφ έκαμε σημεϊον διά τής κιμωλίας 
ίπΐ τοΰ κιβωτίου.

"Οτε δλοι οί ταξειδι.ώται είχον αναχωρήσει, 
ό Βριδώ συνοδευομενος ύπό τίνος φύλακος· τοΰ 
τελωνείου, έπλησίασε τό κιβώτιον, δπερ τφ έφαί- 
νετο ύποπτον.

— Περίεργον, ειπεν, τί κιβώτιον είνε αύτό 
τοσούτου μήκους.

Καί έν ταύτφ έκτύπησε αυτό διά τίνος ξύλου. 
Τφ έφάνη πλήρες, δύο δέ φύλακες άνεκίνησαν 

αύτό ολίγον καί ήκουσαν κρότον ύγροΰ.
— ’Εμπεριέχει ύδωρ ίσως, είπε τις τών 

λάκων.
— Ίσως οίνον, προσέθηκεν έτερος.
— "Ισως θάλασσαν, έπεϊπεν τρίτος.
— Δέν είνε δυνατόν, τοΐς λέγει τότε ό 

Βριδού,'διότι προς τί τδ σχήμα τούτο τοΰ 
βωτίου·

— Νά δοκιμάσωμεν,κύριε σταθμάρχα, τφ λέ
γει τότε είς τών φυλάκων καί έν ταύτφ,διά τί
νος σιδηρού εργαλείου, εκαμεν οπήν έν τφ κι- 
βωτίφ.

Μόλις δέ έξήγαγε τδ έργαλεΐον και τδ ώ- 
σφράνθη:

φυ-

κ.
κι-

καί ώσ~
— Έχει οινόπνευμα μέσα, τοΐς ειπεν
Ό τελωνοσταθμάρχης έπλησίασε 

φράνθηκαί αύτός.
— ’Από τό καλόν μάλιστα οινόπνευμα, προ· 

σέθηκεν ουτος. Δέν ,άμφέβαλλον.
—“A ! τον κατεργάρη ήθελεν ίσως νά τδ πε- 

ράση διά λαθρεμπόριον, αλλά δέν έλαβεν ύπ’ 
δψει του καί άπό τι χεϊρας θά περάση.

Είτα δέ προσέθηκε μειοιών :
— Πηγαίνετε νά φέρετε έν ποτήριον, νά δο

κιμάσωμεν καλλίτερου τό περιεχόμενον οιά τής 
γεύσεως.

Ή πρότασις αυτή; φαίνεται ήρεσκεν είς τούς 
συντρόφους του. Μάλιστα ό εις έξ αύτών, κομί- 
ζων τδ ποτήριον, προσεκάλεσε καί τινας άλλους 
φίλους του παρισταμένους καί πάντες έδοκίμασαν 
έκ τοΰ περιεχομένου.

— Είναι εξαίρετου οινόπνευμα, ΐπανίλαβεν ό 
τελωνοσταθμάρχης, δεκαοκτώ τούλάχιστον βα
θμών.

— Τί ώραίαν γεΰσιν έχει έπανέλαβεν εις έκ 
τών τελωνοφυλάκων.

— Έχει γεΰσιν τής έπαναλήψεως, έπεϊπεν ό 
σταθμάρχης, και ας τδ δοκιμάσωμεν πάλιν.

Τά κύπελλα άνανεώθησαν έκ νέου,καί πάντες 
έπιον είς ύγείαν τοΰ ταξειδιώτου. Ό τελωνο
σταθμάρχης κύριος Βριδώ ώς καλός οικογενειάρ
χης, έπλήρωσε μίαν φιάλην έκ τοΰ οινοπνεύματος 
διά νά τήν δοκιμάσουν τά τέκνα του καί ή ’σύ- 
ζυγός του ένεκα τής εξαιρετικής αύτοΰ γεύσεως.

Τήν επαύριον, όπόταν ό ταξειδιώτης παρου- 
σιάσθη είς τό τελωνείου, τόν ήρώτησευ ό τελω
νοσταθμάρχης.

— Δέν μοΰ λέγεις,τί περιέχει αύτό το κιβώ
τιου ;

— Δέν πληρώνει τίποτε φόρον. Είναι ατελές.
— .Πώς ατελές, ύπέλαβεν ό κύριος Βριοω. 

Δέν γνωρίζετε, δτι δλα τά ποτά πληρώνουν βα
ρύ μάλιστα τέλος;

— Τί λέγετε, αδελφέ ; Ποια ποτά πληρώνουν; 
Τό κιβώτιον αύτό περιέχει τόν νεκρόν τοΰ αδελ
φού μου, τόν όποιον φέρω, νά ενταφιάσω είς τήν 
πατρίδα μου.

— Λοιπόν πτώμα είναι μέσα ; έπανέλαβεν 
μετ’ αποστροφής ό σταθμάρχης I

— Πρώτην φοράν δπου μάς συμβαίνει αύτδί
— Καί ήμεϊς έπίομεν τδ οινόπνευμά του ! 

Κακούργε J θά σέ καταγγείλω
Πάντες σέ οί παριστάμενοι ήρξαντο μωρφά- 

ζοντες νά πτύωσι καί νά σφογγίζωσι τά στό
ματά των.

— Λοιπόν έπίατε άπό τό οινόπνευμα τοΰ πτώ
ματος ; ήρώτησεν ό ταξειδιώτης.

— Μάλιστα έπίομεν, καί μας .έφάνη έξαί- 
ρετον ϊ

— *Οτε δέ μετ’ όλίγον ήνοιξαν τό κιβώτιον 
καί είδον τδ αποτρόπαιου πτώμα πλέον έν τφ
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οίνοπνεύματι, κατελήφθησαν πάντες ύπό φρίκης, 
ό δέ τελωνοσταθμάρχης έπί τή θέα αύτοΰ έπεσε 
λυπόθυμος μετά βαρυτάτου γδούπου έπί τοΰ εδά
φους.

Προσκληθέντος δ’ άμέσως ιατρού, ελαβον τή 
διαταγή του άμέσως πάντες δραστήριον φάρμακου.’

Καί τέλος ιδού διατί ό τελωνοσταθμάρχης 
άποστρέφετο φρικωδώς τό οινόπνευμα, δπως πολ
λοί άλλοι, ώς προείπομεν, άποστρέφονται άλλα 
αντικείμενα.

(Έχ τον γαΜιχοδ)
Φ. Π

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

’Αστείος τις συνιστα τον φίλον του προς φίλον 
ούτως :

— Επιτρέψατε μοι, νά σας συστήσω τον φίλον 
μου κ- Ν. δστις δέν είνε τόσον ηλίθιος, δσον έχει 
τήν δψιν. Είναι φυσικόν του.

Ο δέ συσταινόμενος προασπιζόμενος αμέσως :
— ’Ακριβώς, λέγει, ή διάφορά αΰτη, υπάρχει 

μεταξύ του φίλου μου καί έμοϋ’ έγώ μέν νά φαίνω- 
μαι ηλίθιος, ένφ δέν είμαι, ένφ δέ αΰτδς είναι,χω
ρίς νά φαίνεται. Γ

. ’Εσχάτως έδικάζετο είς μαύρος, κατηγορούμενος 
έπί -κλοπή.

— Που έγεννήθης : τον έρωτα δ πρόεδρος.
— Εις τάς Πάτρας, άπαντα ό μαύρος.
— Εις τάς Πάτρας ; έρωτ£ μετά περιεργείας ό 

πρόεδρος, πάλιν μας περιπαίζεις ;
— Ναί, κύριε πρόεδρε, είς τάς Πάτρας, έγεννή- 

θην,άπαντα ό μελαψός έκ νέου, εις τάς Πάτρας, νά 
έρωτήσητε και τους μάρτυρας· .

— Περίεργον ! λέγει τότε ό πρόεδρος σιγηλώς 
είς τον παρακαθήμενον δικαστήν, τον έξέλαόον σ' 
αίθίοπα I

Εις νέος καθηγητής, νεοδιορισθείς, θελήσας νά 
έφαρμώση καινοτομίαν είς τήν τάξιν .του, έλεγε 
τάδε τόϊς μαθηταϊς του:

— Προσοχή ! Είναι καιρός νά άλλάξωμεν κε
φαλήν, είναι καιρός νά δείξωμεν έργα, πρόοδον καί 
αξίαν, λοιπόν καινοτομίας καί καινοτομίας θε'λω. 
Καί πρώτον οί παρόντες δέν θά έγείρωσι πλέον τάς 
χεϊρας όταν άπουσιάζωσι. Τάνάπαλιν δέ οί απόντες 
θά τάς έγείρωσιν.Ήκούσατε ;
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Ό ύποπλοίαχος πρδς τον πλοίαρχον, χοιμώμενον 
έν τφ δωματίφ του:
Ό πλοίαρχο ς.—Κύριε πλοίαρχε, σηκωθείτε, 
... έκαθήσαμεν.
Ό π λ ο ί α ρ χ ο ς.—(κυριευμένος έτι έκ τοΰ ύπνον) 

Ο3φ, προ ολίγου έφάγαμεν. Δέν πεινώ.
Ό πλοίαρχο ς.—Δηλαδή έπέσαμεν έξω, κύριε 

πλοίαρχε. Τδ πλοΐον έχάθησεν είς τήν ξηράν.
Ό πλοίαρχος; — Τ.ί λέγεις, έπέσαμεν ίξω ; 

ώ τί δυστυχία ! καί έγώ έβλεπα δνειρον, δτι έτρώ- 
γαμεν καί τώχα ρίξει έξω !

Όπλο ί α ρ χ ο ς.—ίδιαν). Άμ ολο καρ
βέλια βλέπεις ε'ως τώρα γί,ά να ίδωμεν τί θά βλέ
πεις τώρα.

ΒΗ ΤΩ* ΑΪΤΩι ΠΛΟΙΑ*

Ο σ ύζ υ γ ο ς..— (μέ ήπιέτητα,ί'να μή ταραχθη ή 
σύζυγός του) Αί, τάμαθες, Μελπομένη ; Τώρα, 
τι νά σοΰ κάμωμεν. Υπομονή.- θά διαβάζωμεν 

. εφημερίδας^ έως δταυ φθάσωμεν... 
Ή σ ύζ υγ ο ς.—Τδ βλέπεις, διαβάζω.
Ό σύζ ο γ ο ς.— Ναί, αλλά θά μείνωμεν ακόμη 

έδώ δυο τρεϊς ήμέρας.
Ή σύζ υγος.— Καλείτερα. θά διαβάζω έρημε· 

ρίδας, σοίείπον.

Ό σύζ υγος. — Λοιπδν είσαι ευχαριστημένη, 
οπού έκαβήσαμ.εν ·,

Ή σ ύ ζ υ γ ο ς, — Πώς όχι; άροδ περνώμεν έδώ 
καλά I

Ό σ ύζ υ γ ο ς.— Πώς ; γνωρίζεις ;
Ή σ ύ ζ υ γ ο ς.— Ναί, μου τδ είπεν δ πλοίαρχος.

ΟΠΩ ΡI Κ Α

Δύο σύζυγοι όμιλοϋσι μεταξύ των περί κληρονο
μιάς. ·,

— Θ’ αφήσωμεν τά υπάρχοντά μας, εις τον τε- 
λενταίόν έπίζήσαντα, όπόταν άποθάνωμεν, ειπεν ό 
σύζυγος;

Ή σύζυγος τότε αρχίζει νά κλαίη, καί ό σύ
ζυγος να λυπήται δια τδν θάνατόν των.

— Α! τότε, επιλέγει, νά μή τ’άφήσωμεν είς 
ούδένα.

Κυρία τις παρατηρούσα τάς γραμμάς τής χειρδς 
φίλης της, τη προλέγει τήν τύχην. .

— Περί του μέλλοντος σου,«αγαπητή μου, δέν 
βλέπω τίποτε νά σοΐ> είπώ. τη προσθέτει, άλλά έάν 
θέλης δύναμαι νά σοΰ εί'πω τδ παρελθόν σου.

— "Α ! οχι, πρδς θεοΰ ! αγαπητή μου, να μήν 
άκούση τίποτε ό σύζυγός μου.

— Τί έπραξεν ή Άθηνα καί ή Ήρα ; ήρώτησέ 
τις δεσποινίδα τινά, όπόταν δ Πάρις δεν ταϊςεδωκε 

«..^.μήλον,,ς -
: —-Άπλοόστατον, τδν περιεφρόνησαν διά τήν αγέ
νειάν του καί τδν έμούτζ...

Έφημερίς τις έγραφε τήν -ρογενεστέραν ημέ
ραν : «’Εφέτος δέν θά έχωμεν χειμώνα, άφοΰ αί 
μέλισσα: δέν έκλείσθησαν εισέτι είς τά κελιά των.»

Τήν δ’'επαύριον άνέγραφεν : «Άφοΰ αί άγριαι 
νήσσαι έφανησαν τόσον εγκαίρως, είνε βέβαιον, οτι 
θα έχωμεν βαρύν χειμώνα.»

— Ποιον έκ τών δύο νά πιστεύση τις ;

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ή κ. Δ. συμθουλεύουσβ τήν νεαράν κό
ρην της, άλλά ληομονήσαοα τάς της προτε
ραίας ουμθουλάς της:

— Τέκνον μου,τή λέγει,πρέπει πάντοτε νά 
είναι φρόνιμος καί νά βαδίζης μέ τούς όφθαλ- 

μούς πρός τά κάτω, διότι έκτος τούοτι τούτο 
αρμόζει εις τάς νέας, δύνασαι νά εύρης καί 
κανέν χρηματόδεμα, τίποτε άλλο, τις οίδε ;

— Μά,καλά, χθες δέν μοϋ εϊπετε μητέρα, 
νά προοέχω, μήπως μέ παρατηρεί ή χαιρετά 
κανείς ;

Κύριός τις έλεγε πρός Κυρίαν :
— Ε’σθε έίόχως ωραία, Κυρία, άλλ ’ έτι 

μάλλον είοθε ωραία, όταν έχητε κλειστούς 
τούς οφθαλμούς σας. Τότε είσθε θεία!

— ’Αληθώς ; Μέ άατειεύεσθε, Κύριε.
— Σάς τό ορκίζομαι.
τ- Τότε, θά παρατηοήσω εις τόν καθρέ- 

πτην, νά ίδω μήπως μέ γελάτε, κατεργάρη.

“Εν τινι συναναστροφή, Κύριός τις έγνώ- 
ριοε μίαν νέαν, ήν ηυχαριστεϊτο νά περιποιή- 
ται ιδιαζόντως.

— Καί έχετε άλλας άδελφάς ; τήν έρωτά, 
• — Βεθαίως, Κύριε, έτέρας πέντε, άπάοσς 
μάλιστα καλοπανδρευμένας.

— Χαίρω, άλλά διατί μσί λέγετε τούτο ; 
■; — Διά νά τό γνωρίζετε, .Κύριε, δέν μέ 

βλάπτει ποσώς νά ύπανδρευθώ κα'ι έγώ.

Μεταίύ δυο φίλων :
—· Δέν σοί έφάνη. είρωνία, ’Ιουλία, δτι c 

Περικλής σο! έλεγεν, δτι είσαι ωραία ;
—1 Ά, όχι φιλτάτη, διότι τοιαύτη είναι 

καί ή ιδέα μου.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Έδραζε τήν περίστασιν : ■
Ε'ς “Αγγλος καί-είς Γάλλος έπρόκςιτο να μονομαχή- 

σωσι διά του πιστολιού· ένψ δέ.εμελλον νά πυροβολή- 
σωσι κατ’ άλληλων, λέγει ό πρώτος προς τδν δεύτερων, 
διστάζων ετι:

—Συμβιβαζόμεθα;
—Ναι, άπαντά δ δεύτερος και έν ταυτώ ή σφαίρα 

του Κατασυντρίβει την κάτω σιαγόνα του αντιπάλου
του.

★

—Τί κάμνεί δ Ιατρός π. Κ. ; ήρώτα κυρία τις εν 
τινι συναναστροφή τδν παρακαθήμενόν της, επίσης ια
τρόν.

—Ζή ήσύχως εις τδ κτήμά του, αφ’ δτου ’ιδιω
τεύει Κυρία, «υριον δέ θά τδν ιδω, θέλετε νά τώ ειπώ 
τάς προσρήσεις σας ;

— "A I δχι, ευχαριστώ. Είπέτε του μόνον, δτι καί οί 
πιλαται του ζώσιν επίσης ήσύχωι, ώς αυτός.

★

Έν τή αγορά μεταξύ δύο αγοραστών, ενδς χαθηγη- 
τοΰ τής ιστορίας χαι ετέρου τής φυσικής:

— Ή αγορά ούδέν άλλο είναι τήν σήμερον ή μία έχ- 
θεσις πτωμάτων ζώων, ειπεν ό Ιστορικός.

—Τά όποια «ίαφανίζομεν ήμεΐς, τά ϊτι μεγαλείτερα 
ζφα, έπεϊπεν δ φυσικός.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Παιδίον τι ήρώτα τήν μητέρα του :
— Είναι αληθές, μαμά, δτι ή γή γυρίζει πέ- 

ριξ τοΰ ήλιου;
— Ναί, τέκνον μου, είναι αληθές, τφ άπαυτα 

ή μήτηρ·
Τδ δέ παιδίον μετά τινά σκέψιν :
— Καί όταν οέν είναι ήλιος, μαμά,τότε ποΰ 

γυρίζει ή γη ;

Είς τήν Έκθεσιν.
■ — Ένφ ή. Λιλή^ίσταται νά παρατηρη πρό
έκαστου περιέργου· αντικειμένου, ό αδελφός 
της λαμβάνει αυτήν, άπδ.τής χτ.ΐφδς καί τή λέγει:

— ’Εάν στεκώμεθα τόσον κάθε λίγο, δέν θά 
κατορθώσωμεν νά ίδωμεν τίποτε.

Ό μικρός Τάκης ήρώτα τδν πατέρα του:
— Τί σχήμα έχει ή σημαία τών Κινέζων ; 
Ό δέ πατήρ του τώ άπαντα:
— Είναι, κίτρινη, και τετράγωνη μέ ένα δρά

κου είς τδ μέσον.
Καί ό μικρός Τάκης μετά μικράν σκέψιν:

■— Τότε, πατέρα, θά όμοιάζη μέ τδ παντα
λόνι τοΰ δράκου μας, τδ πρωί τοΰ τδ έβγαλ.ε ή 
μαμά καί ίτανε έτσι.



178
Η ΦΤΣΙΣ 179

Είς τον περίπατον b μιχροξ ’Αγησίλαος ακο
λουθεί τδν πατέρα του, Sts αίφνης ισταται πρό 
τίνος διερχομένης κηδείας.

-----Πατέρα^ τφ λέγ«ι, διατί έκαμαν τόσον 
μακράν το νεκροταφείο? ;

— Διότι οί νεκροί έχουν νόσους καί πρέπει νά 
Οάπτωνται μακραν τών πόλεων.

— Μα άφοΰ αποθνήσκουν, δέν πεθαίνουν καί 
αί νόσοι ;

ΧΕΙΜΩΝ

Βαρύς έπηλθεν ό χειμών 
καί ό βορράς συρίζει 
καί ο βοσκός τα πρόβατα 
άπ’ τά βουνά γυρίζει.

Μέσα οτά δάση πίπτουοι 
τά φύλλ’ άπ’τάν αέρα

. καί ’στά λειόάθια δέν ήχεΤ 
τοΰ βοσκού φλογέρα.

Ή βοσκόπουλα έπαυσε 
νά παίζη ο’ τό ρυάκι, 
όπως τ ’ αηδόνι έπαυσε 
νά τρέχη σ’το κλαδάκι.

σ’ τούς κήπους γιά νά τρέχουν 
καί είς τά ^έρια λούλουδα 
έπαυσαν για νά έχουν

Κ ’ ή άργυρά πανσέληνος 
δέν φέγγει πειά τά βράδυ 
ούτε τ’ αστέρια λάμπουνε 
σ’ τής νύκτας τδ σκοτάδι.

Καί χιόνι πίπτει άφθονο 
σ’ τους κάμπους καί σ’ τά δάση 
καί ως συνδόνι πάνλευκον 
έσκέτίασε την πλάσι.

Αάρισσα
’Αδαμ. Ν. Νινολαίδη;

ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ

Στή demt. άιύνω Π*
Τί 6έλει;; Πίς μου Λιένιο ιεου τόν κόσμο νά χαλάσω 
νά κατεβάσω τά χρυσά τ’ αστέρια βες τή φύσι 
καί πύργο μες τή ίάλασσ’ άστερόφωτο νά φχιάσω 
'ποΰ ναχν) μέσα ζωγραφιές τον πριν νά δύση.

Νάχει βουνά βεωρατα, ποταμοί μί πλατάνια 
νιραΐδες ποΰ νά λούζωντα» κ,.' ipv&xja. νά βωηιανε 
χρυσοβαμμένα σύννεφα νά λάμπουν ’σ τά ουράνια 
χαί παρθενιές ολόδροσε; χιά σέ να τραγουδάνε.

"Ενα; τσοπάνο; ωμοφφο; νά παίζη'τή φλογέρα, 
’σ το μεσοχώρ’ ή χωριγιανέ; συρτο χορό να σέρνουν 
καί ή φωνές του; σαν πουλιά νά σχίζουν τόν αγέρα 
κι* επάνω στές φτεροΰγες των βασίλισσα να φέρνουν.

Καί θρόνο ώμορφο yja σέ ’σ. τόν πύργο να σοΰ στήσω 
καί συ νασαι βασίλισσα καί σύ νά διατάζη;
κώ μέ φτερά αγγελικά κα'ι ’στασπρα νά σέ ντύσω 
κι ’ άνταμα την καρδούλα μου νά πάρης νά πετάξης.

Μά μή θελήστε ν ’ άρνηόω τά μαϋρά σου τά μάτια 
ποΰ μέσα ζωγραφίζεται ή δόλ^α μου καρδιά 
’ποΰ άπ’ τά στήβια μωκλεψε; σαν έγιναν κομμάτια 
δταν τήν πρώτη ασπλαγχνη μοΰ έρβιξε; ματιά.

Κδμης - ΆμτώφΆθηναι $6 {H) 900.

Μ£ ΑΦΗΣΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ...

Μέ έσφιγγες γλυκά βτήν άγκαλιά σου 
μ' έπότιζες μ’ όλόδροσα φιλιά σου, 
μέ ήθελες κοντά σου γιά νά μένω 
σάν νάμουνα μικρά κσΐ χαϊδεμένο.

Άλλ’ έίαφνα άλλάζεις τή λβλιά σου 
μοΟ λές πώς θά γυρίσης στή φωληά σου 
πετδς καί μέ άφίνης μ’ ίνα τρόμο. . . 
δέν συλλογίσθηκες πώς μ’ άφησες στδ δρόμοι 

< Ν. Σαχ.

ΠβϊΣΟΙΜΚ
ΠΩΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Ευχαρίστως druiomevofier τήν κάτωθι ζπιστοίην, δπως ιοωοιν ol ν/οι πως αρχίζουν τινίς συνάδίΛφοί των να γράφουν καί 3&ς το χΧΐ^ια ποΛΛάχις Ιμπυίίΐ και ενθαρρύνει αυτούς, διάταν ιδίως ούτοι γνωρίζουν νά 
ώφεΛωτται τής περιοτάσεως.

Ζάκυνθος τή γ Νοεμβρίου 1900. 
θ«ϊ«,

^αθήμενος ήμέραν τινά είς τδ ώραϊον παραθα
λάσσιον τής εύάνθου Ζακύνθου καί παρατηρών τδν 
ώραϊον όρίζοντα Τής νήσου, διεννοήθην να γράψω 
καί έγώ κάτι τι καί κοσμήσω οδτω τας στήλας τού 
ύμετέρου λαμπρού περιοδικού τής βΦύσεως», διά- 
τινος πρωτοτύπου διηγηματίου μου. Αίσθανθείς 
δμως τδ πενιχρόν τών πνευματικών μου γνώσεων, 
ώς καί τήν άδυναμίαν τού καλάμου μου, κατ’άρχάί 
παρ^τήδην, ώε άπειρος τών τοΰ κόσμου.

Τώρα όμως, δτε πάλιν έσχάτως ώραίαν τινά νύ
κτα τοΰ ’Οκτωβρίου, εύρέθην, δέν ένθυμοϋμαι πώς, 
είς τδν λιμενοβραχίονα, κατάμονος καί μετά λύ
πης έσκεπτόμην, δτι δέν έχω καί έγώ μίαν θέσιν 
ν’ άπολαμδάνω κάτι τι, ίφθασα χωρίς νά έννοήσω 
είς τδ άκρον τοΰ λιμενοδραχίονος. Ή σελήνη έλαμ- 

πεν έπί τού στερεώματος, άντανακλωμένη είς τήν 
ποιητικήν τής Ζακύνθου θάλασσαν, δτε μία μόνον 
λέμβος κατ’έκείνην τήν στιγμήν διέσχιζε τήν ύγράν 
έπιφάνειάν της. Έν αυτή δμάς νέων διεσκέδαζεν 
ψδουσα, ένώ μία κιθάρα συνώδευε διά τής τανύ- 
σεως τών χορδών της τά ώραϊα καί ίκφραστικά 
άσματά των.

Τότε κ’έγώ έκάθισα είς τινα πέτραν τοΰ γιαλού 
καί ήκουα τό γλυκύτατου άσμα. Ητον δντως ώραϊον 
καί παρεσυρδμην είς σκέψεις καί φαντασίας! Μετ’ 
όλίγονδμως παρετήρησα, δτι δέν ήκροώμην πλέον 
τοΰ άσματός των καί δτι ό νοΰς μου έτρεχεν είς 
ιδεώδη πράγματα......

Έζήτουν νά κάμω έν διήγημα. Ή αύτή ίδέα, ήτις 
μοί διήλθε τδν νοϋν καί άλλοτε. Καί τοιουτοτρό
πως έσχημάτισα αύτήν τήν πενιχροτάτην Ιστορίαν, 
ήν καί θάναγνώσητε. Αύτήν τήν ιδέαν τήν έψαν- 
τάοθηυ, μόνος τήν έγραψα καί τήν έκαλλώπισα, 
δσον μοί έπέτρεπεν δ άοθενής μου κάλαμος καί σάς 
τήν άποστέλλω πρδς δημοοίευσιν. Τώρα σείς, έάν 
έγκρίνετε, δημοσιεύσατέ την. Εΐνε καθαρά φαντα
σία τοϋ νοός μου καί ούδείς μ’έδοήθησε είς τούτο, 
Οθεν εΐνε ίργον μου. Καί ναι μέν αναγνωρίζω, 

δτι δέν εΐνε άίιον διά τήν «Φύσιν», άλλά τέλος 
πάντων πρέπει νά ένθαρρύνετε καί νά ώθήτε έπί 
τά πρόσω, πολλοΰ γε καί δή συγγενή σας.

Έάν τήν δημοσιεύσητε, σάς παρακαλώ πολύ νά 
άποστείλητε έν φυλλάοιον τοΰ θείου μου Λεονάρ- 
δου, μή τδ λησμονήσητε, καθώς καί είς έμέ εί δυ
νατόν δύο.

Πρδ καιρού σάς άπέστειλα έν δελταρίου, άλλά 
μή λαβών άπάυτησίν σας ύπωπτεύθην μήπως δέν τδ 
έλάδετε, 3θεν έπαναλαμδάνω τά γραφόμενα μου 
καί ήδη.

Σάς ίγραφον, δτι μετέβην είς τού κ. Έμ.,Γιαν- 
νοπούλου, δστις μοί εΐπεν, δτι κατά τόν νέου νό
μον πρέπει νά εΐνε τις γαιοκτήμων διά νά είσέλθη 
είς τήν τράπεζαν, ώς ύπάλληλος. ’Αποτυχία λοι
πόν. Προσέτι μοί εΐπεν, δτϊ άφ’ ής ήλθετε είς Ζά
κυνθον, μόνον έν φυλλάδιον είς διπλοΟν έλαβεν 
έκτοτε. Τώ ύπεσχέθητε, μοί είπε καί ένα τόμον 
τοΰ παρελθόντος έτους, άλλά δέν τδν έλαδεν είσέτι.

"Ανευ ετέρου άσπάζομαι τήν θείαν 
ώ< χαι δλους τοίιί έξαδελφους μου.

βεόδοτο; Μ- Φιλίππου

Υ. Γ. Θεϊε, σάς παρακαλώ,-μή μέ λησμονείτε 
καί φροντίσατε διά καμμίαν θέσιν, σείς που γνωρί
ζετε τόσον κόσμον.’Αναμένω δέ ταχέως άπάντησίν 
σας, δπως ?δω, έάν σάς ήρεσε τδ διήγημά μου καί 
έάν θά'τό δημομοσιεύσητε. Έάν εΐνε δυνατόν νά 
βάλετε καί δύο τρεϊς είκόνας.

Ό αύτδ; άνεψιός σάς

Άπάντηΰες. Θά μελετήσωμεν τό πρωτότυπον 
διηγημάτιόν σας καί άν ήναι καλόν, εύχαρίστως θά 
δημοσιευθή, άλλως θά ριψθή είς τδν κάλαθον τών 
άχρήστων! Διά δέ τήν θέσιν, ώς μάς γράφετε, θά 
φροντίσωμεν τά δέοντα καί ήσυχεϊτε.

ΟΛΓΑ ΠΑΝΝΟΤΚΟΥ
ΌδΟς Έρμοι», άριθ. 99 Άύήναι.

Μοδίστα γυναικείων φορεμάτων, μέ άριστα; συστά
σεις. ’Εργασία ασφαλή; καί εγγυημένη, ακρίβεια χα'ι 
στερεόνης είς την έντέλειαν, εφαρμογή δέ τοΰ τελευ
ταίου συρμοΰ τελεία Χαΐ τιμα’ι έχτό; παντός συναγω
νισμού, Συνιστΰται ταΐς συνορομητρίαι; ήμών.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Ό καθήμενος μετά δαίμονος άγγελος,άνα- 
γκαστικως μανθάνει παρ’ αύτοϋ τήν κακίαν 
καί τήν απιστίαν.

Ό κλαίων καί όδυρόμενος, περισσότερον 
βλάπτεται ή ωφελείται, καθόσον ή άνακούψι- 
σις μόνον άπαί επέρχεται.

Ή κοιλία ομοιάζει πρδς τδ ώρολόγιον,δσον 
περισσότερον άμψότερα κορδίζονται, τόσ.ον 
ταχύτερον καί χαλοΰν.

SE88SI®
Είς τδν κόσμον δ άνθρωπος έρχεται διά 

τόσον ολίγον καιρόν, ώστε μόλις κατασκευάση 
τήν φωλεόν του, τήν άφίνει και φεύγει.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΟΕΑΤΡΟΝ ΒΑΡΙΕΤΕ

Αί Άθήναι, δύνανται νά βεωρηθώσιν ευτυχείς, διότι 
καθ’ δλον τον χίιμώνα εφέτος προαγγέλλεται ή δια
μονή ένταΰδα τής έξοχου καλλιτέχνώο; Κας Αΐκατε. 
ρίνηςΒέρώνη, τήν.όποιαν ή ’Αθηναϊκή κοινωνία άγαπ£ 
χαί τιμά υπερβαλλόντως. - /

Μή έπιτρέποντος ομω?, ήδη, τοΰχώρου ήμΐν ν« »π- 
εκτανβώμεν, περιοριζόμεβα έπί τοϋ παρόντος ν’ άιναγ- 
γείλωμεν μόνον τήν ευχάριστου ταύιην είδησιν, επι
φυλασσόμενοι λίαν προσεχώς νά έχβέσωμεν τά Χαόί- 
κσσια, ώ; καί τάς κρίσεις ήμών επί τών εργών, άτινα 
μέλει νά διδάξη, ή περίφημο; Έλληνί; καλλιτέχνις.

■ Ν. X. '

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
7ου ΤΕΥΧΟΥΣ

20· Αίνιγμα: τ* αίνιγμα.
"Ελυσαν αύτο ό κ. Μ. Νικοκλή; έξ '*Α9ηνών, ό κ. 

Περ. Διομήδης έκ Πατρών, ή Κυρ. 'Ελένη Φουντούλη, 
έκ Πειρσιώς, δ κ. Βισιλ. Δεληχατερίνης έκ Πάτμου, δ 
κ. Ν- Σταματόπουλος έχ Κέρκυρας χαί ή Δεσποινίς 
Χαρίκλεια Λογιωτατΐδου έκ Κωνσταντινουπόλεως.
21 · Έρώτησις: Αιότι ή φύβις ίναλλ&ξ άνανεοίϊται.

Έλυσαν αυτό δ κ. Μ. Νικοχλή; έξ ’Αβηνών δ κ. Β. 
Δεληχατερίνης έκ Πατρών καί ή Δεσποινίς Χαρίχλεια 
Λογιωτατΐδου έκ Κωνσταντινουπόλεως.
22- ’Απορίαν άτι ουδεμία όμυια^ει μέ τήν άλλην.

Έλυσαν αυτήν δ χ. Μ. Νικοχλή; έξ ’Αβηνών,. δ κ. 
Ν. Δαροΰμος έκ Πε'ραιώς, ή Δεσποινίς Βέρα Ντίνου έχ 
έκ Πατοών, δ χ. Σωκράτη; Σιμού έξ ’Αλεξανδρεία;, ή 
Δεσποινίς ’Αντιγόνη Σαλαντσπούλου έχ Πάρου, δ χ. 
Νικολ. Μανωλόπουλος έχ Βολου καί δ κύρ· Μενέλαος 
Νίχήτας έχ Θεσσαλονίκης. ,

ΣΗΜ. Τό δώρου 1\α6ε διά κλήρου ό κ. Μ., Νι- 
κοκλής έί ’Αθηνών.
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Έξεδόθη I Έξεδδθη! Έξεδόθη !

ΚΩΝ. Φ· ΣΚΟΚΟΥ 
το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του (901 

Ζρονογραψεκόν, ψελολογεκόν, γελοτογραψτκδν
Τόμος ιβον—'Επος ιβο».

Ακμαίου πάντοτε, χαριτωμένου, μοναδικόν, 
πλούσιον, καλλιτεχνικότατου έςεδόθη καί τδ έφε- 
τεινδν ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥτοΟ ιςοι.

Σπενσατε νά τδ άπολαύσήτε, νά έντρυφήσητε 
είς τάς κομψός του σελίδας, νά συναντήσετε 
πάντας σχεδόν τούς διαπρεπεστέρους ποιητάς καί 
λογογράφους, οϊτινες συνειργάσθησαν καί έφέτος. 
νά θαυμάσετε τάς λαμπρός του είκόνας, νά αίσθαν- 
θήτε άλληλοδιαδόχως έλας τάς συγκινήσεις έκ τής 
ποικιλίας τών περιεχομένων του έε δλων τών ει
δών τής Λογοτεχνίας

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως», χάριν τών έν τφ 
Έέωτερικώ, φίλων καί άναγνωστών αύτής, πέμπει 
έλεύθερον τελών είς πάντα έμβάίοντα αύτή τδ Ισό
τιμον φρ. χρ. 5 τδ άληθώς άπαράμιλλον.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ Tor 1901
Μή τό λησμονήτε I Είνε τδ έκλεκτότερον φιλο

λογικόν βιβλίου- άληθής άπόλαυσις- σύντροφος θελ
κτικός, κόσμημα άπαραίτητον πάσης βιβλιοθήκης.

NICHOLAS S· M1GUARESSIS 
STEVEDOR

And General Commission Agent Galatz, 
Braila, Sulina and Kustendji.

Contracts fon Stevedoring with Unga- 
rische Fluss—und—Seeschiff—-feiirts—Ac-

ms
REVUE MEDICALE MENSUELLE

REDACTEOR EM CHEF Dr P. DlVARIS
Tft όννεργαόΐςι τών {ηαπρεχεότέρων 

Ιατρών τών Πα^ιόΙων.
68 Rue de Rennes^ Paris 

Συτάρομ,η sr 'EdAAdi dpajp. 15.
Συνιστάται τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΐς, 

λίαν ωφέλιμον καί σοβαρόν σύγγραμμα, περιέχον 
έκάστοτε τά νεώτερα τής ιατρικής επιστήμης 
καί συντάσσεται μετά πολλής έπιμελείας ύπο 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ρέκτου -κ. Π. Διβάρη.

ώς

ΝΕΚΤΑΡ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

‘ίδρνθεϊόα τφ i860 
ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ 

ΑΝΤΛΝΙΟΥ ΑΚΥΛΑ 
’Οδός Μνηματάκιαόριθ. 32

Υποκατάστημα Άσμαλή Μετζιτ άριθ. 51—53 
ΚΟ ΝΣΤ A NT IΝ Ο ΤΠόΛ IS 

Συνισταται μοναθιχώς 3ιά τή» γνησιότητα των οίνων του

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5ϊβ. Λαβύρινθος
Γιατί τδ «σώσου ...» κλπ 
άντί γιά νά μάς σώση 
ποθεί Αλως τ’ά ντί 0 ετο ν . . . 
το πάν νά θανατώση ;

■27» Έρώτηόις
.Γιατί ή νήσος δίλημμα 
έκφράζει κι’ άπορίαν ;

28. Αίνιγμα
• Μέ βλέπεις ! είμαι άνθρωπος 

πλήν θεωρούμαι κτήνος, 
άλλ’ ήμην φεΰ καί βασιλεύς 
καί μέγας Κωνσταντίνος. 
’Επιθυμείς τδ δνομα 
νά μάθης τδ δικό μου ; 
Τού κόσμου δλου τδνομα 
καί τδ ’δικό σου δό μου !

2ST. Σ3·
ΣΗΜ. Διά κλήρου δοθήσεται εΐς τούς λύτας δύο έκ 

τών ανωτέρω ασκήσεων ώς δώρον & «Προξένησες», 
ή έμμετρος, κωμωδία τοΰ κ. Σαχίνη. Τών λοιπών δη- 
μοσιευθήσονται τα ονόματα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩ2,,

Γ. Π. Βόλον. Συνδρομή ®ας έλήφθη. Εύχαρισεοΰ- 
λαχείου σας εστάλη τα* 

“ττχβδ^ίκβ^—Β. Κέρκυραν. Σας ένεγράψαμε» 
χαί άπεστείλαμεν τέσσαραφύλλα,άρ. 8. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Ευχαριστούμε».—Γ. Μ. Νέαν "ΊΓόρχην. 
Καθυστερούμε»» φύλλα σας στέλλο»ται προσεχώς χαΐ 
ήσυχείτε.—Μ. Κ. X α λ x ί 5 α. Χρυσόδετοι τόμοι σας 
στίλλονται προσεχώς χαί ήσυχείτε.—X. Α. Σμύρ
νην. Δέν έστείλατε είσέτι τά ύποσχεθέντα καί σας 
παραχαλούμεν μή αναβάλλετε πλέον.—I. Κ. Π ό τ ι- 
Ρωσσίας Καθυστέρούμενα φύλλα θά λάβητε προσε
χώς καί ούδέ» θά σας λειψή προς συμπλήρωσιν τοΰ τό
μου τοΰ έτους τούτου. Τ. X. Κισσόν .’Επιστολή σας 
έλήφθη Παραγγελία σας έκτελεσθήσεται ώς γράφετε.— 
:Α. Γ· Κ. Π ΰ ρ γ ο »·Β ου λ γ α ρ ί α ς. ’Επιστολή σας 
έλήφθη. Προσεχώς σας γράφομε» έν έχτασει.—Π. Δ. 
Παρίσιους. ’Επιστολή έλήφθη. Εχει καλώς, δη- 
μοσιευθήσηται.—I. Κ. Co n ρ I β. Προσεχώς σας γρά
φομε» καί αποστίλλομε» αποδείξεις.—Ν. Κ. Π ε τ ρ ο ύ
πο λ ιν. Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη. Τα
χυδρομικές λαμβάνετε άπόδειζιν μετ’ αριθμού λαχείου 
σας-—Σ. Υ. Όδησσσόν. Έχει καλώς δσα γρά
φετε. Εύχαρ<σ»οΰμεν δι ’ ευμενείς χρίσεις περί περιοδι
κού μας. Μ. Ν. Σύρο ν. Συνδρομή έλήφθη. Ταχυδρο» 
μιχώς εστείλααεν απόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου σας. 
— Κ. Σ. Πόρον. Εύχαριστοΰμεν διά πρόσχλησι», 
άλλα οέν τδ έπιτρέπει ή εποχή.'Τδ προσεχές θέρος, θίοΰ 
ίέλοντος, ερχόμεθα καί μας φιλοξενείτε, ώς γράφετε.—■ 
Α. Π. Κ ύπρον. Έχετε δίκαιον, τή αληθείς, άλλα' 
έάν ήξεύρατε, τί κόπους, θυσίας καί απογοητεύσεις 
πολλάκις μάς φιλοδωρή ή έκδοσις τοιούτου φύλλου, ο’ο» 
ή «Φύσις· θά εδικαιολογείτε μετ’ ενθουσιασμού τάς μι
κρός μας ταύτας ελλείψεις. Έν τούτοις σας ευχαρι
στούμε» διά τδ ζωηρόν ενδιαφέρον σας.

4*· Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘Ανίατη Κωναταντινίθαυ 4*


