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Παρακαλςΰνται ίσοι καθυστερςΰσιν εί- . 
σέτι τήν.συνδρομήν των, ν’ άποστειλωσιν 
ήμΐν ταύτην άμέσως, όπως λάβωσιν έγκαι- 
ρως τήν άπόδειξιν μετά τού άριθμου τοΰ λα
χείου των, καθόσον ή έκκύβευσις αύτοϋ γε- 
νήσεται κατά τδ δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τοΰ προσεχούς Ιανουάριου.

ΔΓΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΥΛΗ
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ΠΟ τά πλέον περιμά- 
χητα ζητήματα τής ε
πιστήμης εΐνε τδ περί 
ύλης και δυνάμεως.

Υπάρχει δύναμις 
πνευματική καί απόλυ
τος, ήτις ύφίσταται α
νέκαθεν πρδ τής δημι
ουργίας καί ήτις κυ

βέρνα τδ σύμπαν μεΤα τήν γένεσίν του, 
κυρίαρχος πάντοτε αυτού καί διακεκριμένη 
άπ’ αυτού ; Ιδού τδ έν μέρος τού ζητή
ματος, ;
-- Ύπάρχονσι.δυνάμεις δεοπόζουσαι των δυ
νάμεων τής ύλης, έ,κδηλούμεναι μέν έν αύ- 
τή, άλλά μή συνταυτιζόμεναι μετ' αυτής, 
ριΘμίζουοαι αύταί τάς κινήσεις τής ύλης 
καίκατευθύνουσαι αΰτάς σκοπίμως ; ή αί κα
λούμενα! ένταΰθα δυνάμεις εΐνε άπλαΤ τής 
ύλης ιδιότητες καί κινήσεις καί μεταόολαι 
τυχαίως παραγόμεναι; ’Ιδού τδ έτερον μέ
ρος, τοΰ ζητήματος.

Τί πρέπει νά δεχθώμεν;
Οί ύλισταί άπορρίπτουσι καθ ' ολοκληρίαν 

καί τήν ύπαρζιν Δημιουργικής Δυνάμεως, 
καί την ύπαρίιν δυνάμεων, αϊτινες ρυθμί-

ίουσι τά< κινηοεκ και τάς μεταδολάς τής 
ύλης.

Ό Gotta λέγει: βούδέν έν.τώ κόσμω έπι- 
τρέπει ήμϊν τήν ύπόθεσιν ύπάρίεως αυτοτε
λών δυνάμεων,-άνευ σώματός τίνος, έί ’ ού 
άπορρέουσι καίέφ* ού ένεργοΰσιν αυται».

Ό Molescholt κράζει" <ή δύναμις, ή δί- 
δουοα τήν ώθησιν έκ τών εκτός, ούτε Θεός 
τις είναι, ούτε κεχωρισμένη τής υλικής τών 
πραγμάτων ουσίας, άλλ’ ή άχώριστος τής 
ύλης ίδιότης, ήτις είναι Ουνδεδεμένη μετ’ 
αυτής έμφύτως έν πάση αίωνιότητι..Δύνα- 
μις, μή συνημμένη μετάτής ύλης, άλλ’ ίπτα- 
μένχ| έλευθέρως ύπεράνω άύτής, εΐνε ιδέα 
παράλογος». ·

Κατά τδν Mohr «ή δλως κεχωρισμένη 
ύπαρίις τής δυνάμεως $χττο τής ύλης, είναι 
πράγμα αδύνατον».

Κατά τδν Mayer «ή δύναμις ούδαμώς ύ- 
φίσταται έκτδς τής ύλης».

Καί κατά τδν Βύχνερ «κίνησις τής ύλής 
έίαρτάται μοναδικώς άπδ νόμων, έν αυτή 
διαδηλονμένων καί τά φαινόμενα ταΰτα εΐνε 
τά άποτελέσματα διαφόρων τυχαίων συνθέσε
ων· ούδέν πράγμα ήδυνήθη μέχρι τοΰδε 
ν’ άποδείέη τήν ύπαρίιν δυνάμεως, έκτδς 
τών μεταβολών, άς παρ,ατηρόύμεν εΐς Tjg 
σώματα, τή' βοήθεια τών-ήμετέρων αισθήσε
ων . Είς ταύτας δέ τάς μεταθολάς, τάς κατα- 
τεταγμένας ύπδ διάφορα ονόματα, εφαρμό
ζεται ο γενικός ορισμός, δύναμις. . . Οί δέ 
δμίλοΰντες περί’ Δημιουργικής Δυνάμεως, 
έφ ’έαυτής παραγαγουσης τδν κόσμον έκ τού 
μηδενός. άγνοούσι τήν πρώτηνκαί άπλου- 
στέραν άρχήντής σπουδής τής φύσεως, βα- 
σιζόμένης επί τής φιλοσοφίας και τής εμπει
ρικής. Ή ίδέα προσωπικής δημιουργίκής,&ι- 
νάμέως άπαγει εις’ τδ αδύνατον». (Βύχνερ 
Δύναμις’καί ύλη). '

Τάς βεβαιώσεις των ταύτας 
έξαγγέλλονσι μετά στόμφον καί

Δύναμις'και ύλη). • )' 
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καί τάς θεωροϋσιν άνεπιδέκτους πόσης ανα
σκευής, ό δέ Βνχνερ άποδΐδων ολόκληρον 
τόν μηχανισμόν τοΰ Χύμπαντος είς τυχαίας 

y τής; ύλης κινήσεις, δέν διστάζει νά χαρακτι- 
ρίόη ώςάναξίαν πόσης συζητήσεων τήν ιδέαν 
περί υπάρξεων Θεού καί δυνάμεων, επιβαλ
λόμενων είς τήν ύλην καί ρυθμιςουσΰν αύτήν. 
' Έάν τό σύμπαν ύπήκουεν απλώς είς κι · 
νήσείέ τυχαίας πράγματι, ώς διατείνονται 
οΐ ύλισταί, άρρυθμίσ·ους, άτάκτουν, άσκο
πους, η Ολιστική περί δυνάμεων θεωρία θά- 
ήτον ευλογοφανής. Άλλ’ όταν έκ τών κινή
σεων τούτων προκύπτη ή τόσον θαυμαστή 
καί έξαισία του Σύμπαντον αρμονία, όταν αί 
κινήσεις αυται, τόσον είς τήν άνόργανον 
όσον καί είς τήν ένόργανον φύσιν, διενερ- 
ίώνται μετά νοΰ καί σκοπού καί σχεδίου, 

αμπρώς έκφαινομένων είς τήν ισορροπίαν 
τών σωμάτων, είς τήν κυριαρχίαν τής ιδέας 
έν τή παραγωγή τών ειδών και είς τήν σο- 
φωτάτην όργάνωσιν καί λειτουργείαν των 
ποικίλων αυτών δυνάμεων, τό διατείνεσθαι 
οτι τό Σύμπαν ύφίσταται, κινείται καί ρυθ
μίζεται απλώς διά τυφλών καί τυχαίων τής 
ύλην συνθέσεων καί κινήσεων, ύπερβαίνει τά 
άπωτατα βρια καί αυτής τής ήλιθιότητος καί 
παραφροσύνης.

Ευτυχώς αί ύλιοτικαί αυται θεωρίαι άπο 
κροΰονται ύπό τών μεγίστων καί κορυ
φαίων καί άναμφισβητήτου κύρους έπιστημό- 
νων. Καί έν πρώτοις εξελέγχεται ή αμαθής 
οϊασις τών ύλιοτών, οϊτινες όμιλοΰσι περί 
τής ύλης ώς περί πράγματος, τό όποιον 
δι αυτούς δέν έχει σκότος καί μυστήρια.

Πάσα ύλη, ώς γνωστόν, ουνίσταται έκ 
μορίων καί άτόμων. Άλλ’ έκαστον μόριον 
καί άτομον εμπεριέχει απειροελάχιστα ατομα, 
καί μετά πάσαν νέαν διαίρεσίν του πάν ύλι · 
κόν μόριον καί άτομον εΐνε δεκτικόν άλλης 
άπειροστής διαιρέσεως, καθόσον ή ιδέα τοΰ 
άτόμου τής ύλης ένέχει πάντοτε τά στοι 
χεία του όγκου καί τής έκτάσεως.

·-· Πώς·λοιπόν τελείται αύτή ή έπ’ άπειρον 
ούτως είπείν, διάίρέοίς τοΰ πεπερασμένου, 
τί δέ δύναται νά ήνε τό άτομον τής έσχάτης 
ύποδιαιρέσεως, τό άνεπίδεκτον πλέον άλλης;

Ή επιστήμη βλέπει είς ταΰτα μυστήρια. 
Ό φυσιοδίφης Στούαρτ καί ό μαθηματικός 
Ταί, εις τό ογκώδες και περισπούδαστου σύγ
γραμμά των περί δυνάμεως καί ύλης, δέν 
άποκρύπτουσιν οτι αΐ περί ύλης γνώσεις τής 
έπιστήμης εΐνε έωλοι καί άτμώδεις. Δυνάμε- 
θα μέν νά όρίσωμεν μαθηματικώς πολλά τών 
φαινομένων αύτής καί τών άποτελεσμάτων 
τώνένεργειών της, άλλ’ είό τά περί συνθέ
σεων τής ύλης καί τής ύποστάσεως αύτής, 
δέν γνωρίζομεν πλέονα τσΰ Δημοκρίτου.

Ό δέ Ζέλν.ερ γράφει:«αι ακτίνες τουφω
τές διαφωτίζεσαι τά μόρια τής ύλης άλλ ’ έπι - 
κρατείραθύτατον σκότος έπί των ατόμων.έξ ’ 
ων συντίθενται. Αΐπλέον αντίθετοι δοξασίαι 
δύνανται νά παραταθώοιν ώς εΰλογοφανείς. 
Δύοκολον δ ’ εινΧ νά ..εύρη τις ασφαλή οδόν 
μεταξύ Χκύλλης καί Χαρυβδεως».

Ωσαύτως, ποια εΐνε ή ουσία τών φυσικόν 
δυνάμεων, ποια ή έδρα των, πόθεν άπορ- 
ρέουσιν αυται ηαί ποια τά πρώτα αίτια τών 
φυσικών νόμων καί φαινομένων ; Πάντα ταΰτα 
τά ερωτήματα άπομένουσιν άλυτα και μυ
στηριώδη διά τήν έρευναν τής επιστήμης. 
Αί μάλλον αντίθετοι περί αυτών γνώμαιδια- 
σταυρούνται έκ τών τάξεων τών φυσιοδιφών, 
άναγκάζεται δέ τις νά θεωρήση, ότι. νηφα- 
λειωτέρα βεβαίως εΐνε ή τοΰ Κλαυδίου Βερ
νάρδου, άνομολογοΰντος, 5τι σημείς βλέπο· 
μεν τά άμεσα τών φαινομένων αίτια, άλλά 
τά πρώτα αίτια μας διαφεύγουοιβ.

Προκειμένου περί δυνάμεως καί ύλης, οι 
ύλισταί θεωροϋσι τά άτομα ώς την πηγήν 
πόσης δυνάμεως. Άλλ’ό Αμπέρ μετ’ άλ
λων θεωροϋσιν, ότι τό ον καί το ύπαρχον 
εΐνε ή δύναμις, τό δέ άτομον εΐνε απλή εν- 
σωμάτωοις τής δυνάμεως." Ο Νςύτων, προ
κειμένου περί τού νόμου τήςβαρύτητος,ομο
λογεί, ότι αγνοεί τίς ή έδρα του, άλλά θεω
ρεί άλογον τό πιστεύειν,ότι ή δύν,αμιο έγκει
ται έν αύτοϊς τοΐς άτόμοις τών έλκομένων. 
Ό Φλαμμαρίων χαρακτηρίζει ώς παιδαριώδη 
τήν δοξαοίαν, ότι ή δύναμις εΐνε ιδιώτης τής 
ύλης, ό δέ Χίρν εις τήν περιώνυμον θερμο
δυναμικήν του βέβαιοί,ότι τό αίτιον τής κα
θολικής έλέεως δέν εΐνε ίδιό,της τής ύλης, 
άλλάφύσεως άύλου καί ότι θεωρία, έπαγγελ- 
λομένη τήν έξήγηβϊν· τών φαινομένων τοΰ 
παντός διά τής αύτομάτου τής ύλης κινή - 
σεως, εΐνε εναντία πάντων · τών εξαγομένων 
τής νεωτέοας επιστήμης καί πόσης μελέτης 
καί άναλύσεως τών πραγμάτων.

"Αλλοι πάλιν φυσιοδίφαι δέχονται μέν μη
χανικός δυνάμεις συμφύτους είς τά υλικά 
ατομα, άλλά καί πρεσβεύουοιν, δτι διάφοροι 
εΐνε οι νόμοι, οί διέποντες τό ένόργανον καί 
ζωικόν βασίλειον καί οτι έν τώ βασιλείω · 
τής άνθρωπότητος, αποκαλύπτεται έμφανέ- 
στατα ή ύπαρςις Δημιουργού υπερκόσμιου.

Οι ύλισταί καθυπάγουσι τά πάντα εις τήν 
κινησιν τών μορίων τής ύλης. Άλλά κατά 
τόν Δεϊλίγγερ, πρόεδρον τής έν ’Αγγλία 
εταιρείας τών μικροσκοπικων ερευνών,βή κί- 
νησις δέν^έχει άφ έαυτής ούδεμίαν δημιουρ
γικήν ιδιότητα. Φέρει μεταβολήν θέσεως τών 
ατόμων καί ούδέν πλέον. Άλλ’ ή σκοπιμό- 
της καί αρμονία τών κινήσεων, καί ό σύν
δεσμος όλων τών νόμων καί τών μεταβολών 

τών ατόμων, μάς οδηγεί ένώττιον ακατάλη
πτου δυνάμεως, αιτίας τής αμεταβλήτου καί 
αδιάλειπτου ένεργείας. Αί μέθοδοι τής επι
στήμης (τής εμπειρικής) δέν έπιτρέπουσιν 
ούτε τήν βεβαίωσιν ούτε τήν άρνησιν πρώ
του αίτιου, άπειρου καί αιωνίου, διότι δέν 
πρόκειται περί φαινομένου, ύποβαλλομένου 
είς τήν εμπειρικήν άνάλυσιν καί παρατήρησιν. 
Άλλ’ ή ύπαρξις τοιούτου όντος όχι μόνον 
εΐνε δυνατή, άλλ’ εύρίσκεται καί έν πλήρει 
αρμονία πρός όλας τάς νοητικάς ήμών ικα
νότητας >

Καί ήδη ο άναγνώστης δύναται νά έκτι 
μήση τινα θέσιν έχουσιν έν τή έπιστήμη αί 
πεφυσιωμένοι διαβεβαιώσεις τών ύλοφρόνων 
περί τον άδυνάτου τής υπάρξεων απολύτου 
καί άύλου δημιουργικής δυνάμεως, ώς καί 
περί τοΰ χαρακτηρισμού, καθ’δν αί διέπουσαι 
τήν ύλην δυνάμεις εΐνε μόνον άπλαϊ ίδιότη 
τητες καί άπλαϊ κινήσεις αύτής.

«* Ανάπλαβςς»
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ΠΙ τή εύκαιρία της ένσκάφθ
ων έσχατως έν Παρισίοις καί 
Λονδίνω πνκνοτάτων ομιχλών 
αΐτινες σπανιότατα αναφαί
νονται μετά τοσαύτης έντάσε 
ως, πυκνότητος καί πολυ
ημέρου διάρκειας καί αχτί
νες έγένοντο αφορμή, ώστε 
έν μέν τοΐς Παρισίοις νά κα- 

ταστώσι σχεδόν αδιάβατοι αί διά τών 
όδών συγκοινωνίαι, έν τώ Λονδίνω νά 
βαδίζωσιν οί άνθρωποι μόλις τή βοη 
θεία πυρσών, έν τώ πορθμώ τής Μάγ
χης ν ’ άνασταλώσιν οΐ απόπλοι τών ατμό
πλοιων καί πολλοί θάνατοι νά έπακολου-

«I

θήσωάι. καθ’ &ς τό ύγρόμετρον τών Πα- 
ρισίων έσημείωσε 90 μέχρις 9^ βαθμούς, 
ένώ ά?Λοτε τό μέγιστον δέν ύπερέβη τους 
9^ ο'ο, όφυσιοδόφης Ερρίκος δέ Παρβίλλ 
έδημοσίευσε τήν ακόλουθον περί ομιχλών 
μελέτιιν του, ήν χάριν τών ήμετέρων φυ
σιολόγων αναγνωστών μεταφέρομεν καί 
ημείς έν μεταφράσει έν ταΐς στήλαις τής 
«Φύσεως».

« Ή όμίχλη πραγματικώς ούδέν άλλο 
εΐνε ή νέφος σχηματιζόμενον έπί τής έπι· 
φανείας τού έδάφους, έν τοΐς κατωτέροις 
στρώμασι της ατμόσφαιρας, φυχομένης 
Γής γής καί τής θερμοκρασίας τοΰ άέρος 
συγκερανυμένης πρός τήν τού έδάφους. 

Έν γένει πρός τούτο απαιτείται καιρός 
ήσυχος καί ή έπάλληλος έπιβολή τών άνέ 
μων νοτείου καί βορείου· τότε ό ΰοατμός 
συμπυκνούται καί ένίοτε έπαρκώς, ώστε 
νά σχηματισθώσι φεκάδεζ ύετού Εύρι- · 
σκόμεθα ακριβώς εντός νέφους, διαλυο- 
μένου εις βροχήν καί έν τή περιστάσει 
τούτη, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, OTt παχνί· 
ζει ή φεκάζει

Ό άγγλος φυσιολόγος Atken απέδει 
ξεν, ότι οίασδήποτε φύσεως ή ατμοσφαι
ρική κόνις διευκολύνει τόν σχηματισμόν 
τής δμίχλης καί τής βροχής, καθ’ όσον 
έκαστος κόκκος κόνεως γίνεται πυρήν 
συμπυκνώσεων ύδατμού, ήτοι μικρός στα- 
γώνος.

Ένίοτε παράγονται έτι τοπικαί όμί- 
χλαι, έχουσαι τήν αύτήν τών μεγάλης έκ
τάσεως όμιχλών καταγωγήν, ήτοι τό φύ- 
χος τού έδάφους καί τοιαύται είσίν αί 
συγκεντρούμεναι τό έσπέρας καί τήν πρω
ίαν όμίχλαι έπί τών δασών, τών λιμνών, 
τών. ποταμών καί πεδιάδων, ώς καί κατά 
μήκος τής θαλασσίου ακτής. Έχουσι δέ 
ώς αφορμήν τήν φύξιν τοΰ έδάφους καί 
τήν σΐ'μπύκνωσιν τών ύδατμών τών πο
ταμών, λιμνών κτλ.

Ιδίως άπό όρείνών μερών δύναταί τις 
άνέτως νά παρακολούθηση τήνγένεσίν τι- 
νων όμιχλών. Καί κατά μέν τήν πρωίαν, 
μέ δροσώοη καιρόν, βλέπει τις σχηματι- 
ζόμενα μικρά νέφη πέριξ τών κλιτύων 
τών όρέών καί βαθμηδόν καταλαμβάνοντα 
άπασαν τήν έκτασιν. Τά νέφη συσσω
ρεύονται καί άν μεσολάβηση, ό ήλιος, 
ύφούνται ταύτα κατ’ όλίγον, άναρριχών- 
ται έπί τών πλευρών καί βραδέως διαλύ 
ονται είς τά ανώτερα μέρη τού όρους· Τά 
νέφη κρέμανται πολλάκις έν είδει λευκών 
ρακών έπί τών βράχων μέσου ύφους.

Εν έκ τών ώραιοτέρων φαινομένων, τά 
όποια δύναταί τις νά ,παρατηρήση. έπί 
τοΰ όρους, εΐνε ή λεγομένη ’ < θάλασσα 
τών νεφών». Εΰρίσκεσθε κάτω είς τήν 
ύπώρειαν ορούς, ένθα έπικρατεΐ όμίχλη, 
ό καιρός εινε μελαγχολικός καί ό ού- 
ρανός κεκαλυμμένος. Άνέλθετε ήδη άνω 
μέχρι ι,ιοο μέτρων Λ ι,όοο, ώς συνή
θως συμβαίνει νά εΐνε τό ύφος τού όρους. 
Τό θέαμα αλλάζει άποτόμως καί αμέσως. 
Έν δσω διέρχεσθε τάς όρεινάς ατραπούς, 
τά ένδύματά σας είσίν ύγρά καλύπτον
ται ύπό ύδατίνων φεκάδων,Α δέ αναπνοή 
σας καθίσταται δύσκολος. Όπόταν έξέλ- 
θετε τού όμιχλώδους τούτου νέφους, ό 
ούρανός αναφαίνεται καθαρός, ό δέ ήλιος 
πλησιαφαώς λαμπερός. Κάτωθι παρατη-

f
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ρεΐτε τά ομιχλώδη ταΰτα νέφη, άνωθι 
τήν ατμόσφαιραν ήσυχον καί φωτεινήν. 
Έν ’Ελβετία. τά πάντα μεταχειρίζονται, 
δπως διεγείρωσι τήν περιέργειαν τών 
περιηγητών διασκεδάζουσι δ ’ αύτούς μέ 
τήν όμίχλην· 'Οσάκις ό καιρός είνε με
λαγχολικός και όμιχλώδιις έν Λονκέρνη, 
0 τηλέγραφος προσκαλεΐ αύτούς ν ’άνέλ- 
θωσιν επί των ξενοδοχείων άνωθι κειμέ
νων τοΰ Ρίντζη, όπως θαυμάσωσιν έκεϊ- 
θεν την κάτωθι «θάλασσαν των νεφών». 
Καί προθυμοποιούνται, δσοι δέν έχονσι 
έργασίαν νά σπεύσωσιν είς τον σταθμόν 
τοΰ Βιτζνάου καί άνέλθωσι σιδηροδρομι 
κώς μέχρι τού Κούλμ. Αλλά συνήθως ή 
ομίχλη διαλύεται καί τό τραΐνον φθάνει 
αργά· Τήν έπαύριον τρέχουσιν έκ νέου 
καί προλαμβάνουσι τό θέαμα-

Πολλάκις παρέστην είς τό θέαμα της 
«θαλάσσης των νεφών». Έν Ρίντζη Σχέϊ- 
δεγ τό θέαμα είνε ώραιότατον, ίδια κατά 
τά πρώτα ψύχη τον φθινοπώρου Ή ομί
χλη αναφαίνεται ένωρίς καί ήκολουθήσα- 
μεν αύτήν από της έκτης τής πρωίας μέ
χρι τής δευτέρας ώρας μετά μεσημβρϊαν- 
Έκπλήττεταί τις όντως έγειρόμενος καί 
βλέπων δπαν τό χωρίον ιιεταμεμορφωμέ 
νον. Τά μεσαία όρη έντελώς έξαφανίζον- 
ται από τού όρίζοντος καί δέν διακρίνει 
τις είς τό· βάθη Λ λαμπρόν λευκόν όγκον 
κινούμενον, ώς ύδατμός τής θαλάσσης. 
Θά τόν έξελάμβανέ τις ώς έπιφάνειαν ύδα - 
τος, ζωηρώς μεταφερομένην ύπό τον ανέ
μου καί ενίοτε ώς παγοσειράς φαιάς η 
ψωτεινάς, περιπλεκομένας άλλήλαις. Ά
νωθι τής λευκής ταύτης θαλάσσης έπι- 
φαίνονται τήδε κακεΐσε ύπόφαιοι, δίκην 
νησιδρίων, βουνώδεις κορυφαί. Νομίζει 
δέ τις προς στιγμήν,δτι εύρίσκεται άπολ- 
λυμένΟς έν τώ μέσω άπεράντον έπιφα- 
νείας ύδατος, ώς έν κατακλυσμό·· τά δέ 
ίίδατα ανέρχονται ούτω πάντοτε καί κα- 
λΰπτουσι τό όρος μέχρι πλημμύρας· Ή 
έντύπωσις εϊνε μοναδική, ό δέ ούρανός 
άνωθι δλως ανέφελος φαίνεται ώραίου 
κυανού χρώματος. Καί ό ήλιος ακτινο
βολεί καί φωτίζει τήν ασύγκριτου ώραιό- 
τητος μοναδικήν ταύτην σκηνήν.

Είτα, μετά τήν μεσημβρίαν βλέπει τις 
τά λευκά ταΰτα κύματα προσκρουόμενα 
επ’ άλλήλων μετά πλείονος βιαιότητος 
καί βραδέως κατερχόμενα· Τά πάντα είτα 
μετατοπίζονται καί έξαρθρούνταικαί διά 
μέσου τής μετακινούμενης ταύτης θαλάσ
σης, αρχίζουν νά διακρίνωνται αί πλευ- 
μαί τού όρους. Μετά μίαν δέ ώραν, τό 
παν τετέλεσται καί Λ αύταπάτη έξαφανί- 

ζεται. Ενίοτε Λ θάλασσα τών νεφών έπα- 
ναλαμβάνεται δύο καί τρεις ήμέρας κατά 
συνέχειαν. Τό νέφος έχει συνηθέστερον 
πυκνότητα 900 μέτρων περίπου καί έν 
τή περιπτώσει ταύτη κατά τό φθινόπωρον 
συμφέρει νά ίδμ τις τήν «θάλασσαν τών 
νεφών».

Τό δέ αίτιον; Πάντοτε τό αύτό Τα- 
πείνωσίς τής θερμοκρασίας έν τή γειτνια- 
ζούση τώ έδάφει ζώνμ. “Υψωσις τής θερ
μοκρασίας συνεπεία τής ήλιακής ακτινο
βολίας έν τοΐς μεγάλοις ύψεσιν-

Αί θερμοκρασίαι εύκόλως άνατρέπον- 
ται έν τοΐς δρεσι. Συμβαίνει ώστε νά ή- 
νε ψύχος είς 5οο μέτρα καί θερμότης εις 
ι ,οοο— t έοο μέτρα.Νότειοςδέ άνεμος έπι- 
κρατεϊεΐςτά μεγάλα ύφη,όπόταν βόρειος 
άνεμος ύπάρχει ετι κάτωθι τοΰ όρους-

Είνε πολύ πιθανόν οί άνερχόμενοι έπί 
αεροστάτων εις ύφος ι,όοο μέτρων, νά 
βλέπωσι τό περίεργον τούτο φαινόμενον 
τής «θαλάσσης τών νεφών».

Έτερον φαινόμενον έπίσης ένδιαφέρον, 
δπερ παρατηρεϊται συνήθως έπί τών {φι
λών κορυφών τών όρέων καί δπερ καί 
ήμεΐς εΐδομεν πολλάκις από τών υψω
μάτων τοΰ Ρίντζη, έν ώρα καταιγίδος,εί
νε καί τό λεγόμενον θέαμα τού « Βρό- 
κεν » όνομασθέν ούτως ώς πρώτον παρα· 
τηρηθέν έπί τής κορυφής τοΰ φερωνύμου 
όρους. ’Εάν ό παρατηρητής τυποθετηθή 
μεταξύ τοΰ Αλίου καί τής όμίχλης,Α σκιά 
του πρυόπίπτουσα έπί ταύτης σχηματίζει 
τήν σκιαγραφίαν του, παραδόξως μετα- 
κινονμένην, συνεπεία κινήσεων, τού πα- 
ρατηρητοϋ.

Φ. Π.
---------·—.--------

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΝΑΤΤΑΙ
Ή πρός εμετόν κλίσις μετά τίνος οκοτο 

δίνης πάθηοις καλείται ναυτία, έέ ’ ής ύηο- 
φέρουοιν οί θαλασσίως ταέειδεύοντες καί περί 
ής πολλοί έκφέρουσι διαφόρους γνωμας διά τε 
τά αίτια καί τήν θεραπείαν αυτής.

’Από τών αρχαιότατων χρόνων αίτιον τής 
ναυτίας κυρίως έθεωρήθη ό φόβος, περί ού 
ό Πλούταρχος ποιείται μνείαν καί δν ό ια
τρός Γκουεπράτης παραδεχόμενος,άποφαίνε- 
ται, οτι τά παιδία,ώς μή καλώς κρινονταφυ- 
αικώςδέν ύποφέρουσι. Τήν περί φόβου ομωε 
ιδέαν άντικρουει ό Μονταίγν, έν κεφαλαίω 
έκτω τοΰ Γ'. βιβλίου τοΰ «Δοκιμίου» του, 
πειραθείςέπίτοΰ ίδιου αύτοΰ ατόμου καί έτε-

ΕΟΡΤΗ ΤβΝ αΡΑΒΛΝ Elf
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ροι ίοχυριζόμενοι,ότι έν έλαχίότοκ διάπλοις 
εϊδον μικρά παιδία ναυτιϋντα και παρατήρη
σαν κύνσς ύποκειμένόυί καί ζώα πρότοφαγήν 
ρεταφερόμενα καί πάσχοντα καταφανώς έκ 
τής ναυτίας.

Ό Σεμανας τή βοήθεια παρατηρήσεων, 
ας συνήγαγε κατά τούς διαφόρους αύτοϋ 
πλόας. συμπεραίνει, ότι ή ναυτία παράγε
ται ύπό δηλητηριάσεως, προερχόμενης ύπό 
μιασμάτων καί όμοιας τή έλώδει δηλητηριά
σει, άλλά πρός άπόδειέιν τού έναντίου τής 
γνώμης τού Σεμανά, άρκεϊ ν’ άναφέρωμεν 
ότι ή αιώρα, ή άμαξα καί τό βάδισμα τής 
καμήλου έχουσιν αποτελέσματα προφανεστά- 
της αναλογίας πρός τήν έκ τής θαλάσσης 
πάθησιν.

Ο Δαρόινος ΐσχυρίοθη.ότι ή ναυτία προ
έρχεται έκ τής σκοτοδίνης, ήν επιφέρει ή 
κίνησις τοϋ αντικειμένου· άλλά τότε θά 
ήρκει νά κλειωμεν τούς όφθαλμού.ς, όπως μή 
ύποφέρωμεν, πάντες όμως γινώσκομεν. ότι οί 
τυφλοί δέν εξαιρούνται τής άσθενείας.

Μνείας δέ έτι άξιαι θεωρίαι περί τής πα · 
θήσεως τών άνθρώπων, ούς πιάνει ή θάΛασσα 
έξηνέχθηοαν ύπό τοϋ Βαλαστύνος, παραδε
χόμενου είδος εγκεφαλικής συμφορήσεως, ώς 
έκ τής αντιθέτου κινήσεως τοϋ πλοίου, ύπό 
τοϋ Πελαρέν βεόαιοϋντος άναιμικήν τινα 
κατάστασιν τ.οΰ εγκεφάλου, ύπό τοΰ Ώτρίκ 
αΐτιωμένου εγκεφαλικήν συγκίνησιν,προερχο- 
μένην έκ τών ταλαντεύσεων τοϋ πλοίου, 
ύπό τοϋ Σάπμαν, άποδίδοντος τήν ναυτίαν 
είς ανώμαλόν τινα συρροήν τού αίματος έν 
τη όπισθία πλευρά τών νευρικών κέντρων καί 
τής ύπό τού Κεράουδρων, πρεσόεύοντος ώς 
κυρίαν αιτίαν τήν κίνησιν καί θεωρούντος 
ώς δευτέρεύοντα αίτια τήν διατάραίιν τής 
όράσεως καί τού κάλου, τής πίσσης καί 
τού άνθρακος.

Ένώ όμως ούδεμία τών έίηγουσών τήν 
ναυτίαν θεωριών κέκτηται τό προτέρημα τοΰ 
νά ΐκανοποιή ημάς έντελώς, έν τούτοις έπί 
αύτών στηρίζεται ένεργι^τικώς ή περί φό
βου προμνησθεΐσα ιδέα, ην πρέπει νά παρα- 
δεχθώμεν ως μοναδικόν αίτιον τεκμαιρόμενον 
έξ άνθρώπων, οϊτινες ίψα ώς πατήσωσι τό 
πρώτον τόν πόδα αύτών επί τού πλοίου,κατα
λαμβάνονται ύπό σπασμωδικών'κινήσεων καί 
ναυτιάσεως, ένώ οί αύτοί μετ’ επανειλημ
μένους δοκιμαστικούς πλόας καί έξοικείωσιν 
τής όράσεως ιδία πρός τήν θάλασσαν σπαν!- 
ώς προσβάλλονται υπό ναυτίας.

Έίς έπίρρωσιν . τής έκ φόβου ναυτιάσεως 
γνώμης παραθέτομεν τήν ιστορίαν τών Άρι- 
στοναυτών τοΰ Κορινθιακού κόλπου.

Πρός τή Πελλήνη (νΰν Ζούγρα) τή άνα· 
τολικωτέρα τών δώδεκα αρχαϊκών πόλεων, 

ήν ή Όλουρος, έν τή ατενή κατά Παυσα
νίαν κοιλάδι, ήν διαρρέει ό Χύθας ποταμός, 
έκβάλλων νϋν έγγύτατα τοΰ Ξυλοκάστρου, 
παρ’ ώ ύπήρχεν έπίνειον, κατά Στράβωνα, 
πρός τήν Σικυωνιαν, πιθανώς έν τώ ορμω 
Συκιάς,έφ’ ου οί πέριξ οίκούντεςέν τή αλι
εία ασκούμενοι καί είς συνεχείς καί διαρκείς 
τρικυμιώδεις πλόας έξοικειωθέντες. έφημιίον - 
το ώς οί άριστοι τών ναυτών, έξ ’ ών καθ’ 
Ηρόδοτον (Α, ι^ό) καί Άριστοναΰται ό 
λιμήν έπεκλήθη, διά τε το ύπερήφανον καί 
τό έλεύθερον τής κινήσεως τών ναυτών, όρ
θιων ίσταμένων, κατά τόν αείποτε άνεμώδη 
εϊσπλουν καί έκπλουν αύτών.

Τόν λιμένατών Άριστο-ναυτών τινές τών 
μεταγενεστέρων προσδιορίζουσιν είς τήνά-· 
σφαλή ακτήν τού μίαν ώραν περίπου έκ Ξυ
λοκάστρου άπέχοντος Καμαρίου, έφ’ ου δια- 
τηροΰντες ίχνη αρχαίων τειχών, άποδιδομέ- 
νων είς τήν Όλουρον, ήν όμως πάντες οί 
αρχαίοι συγγραφείς ίστοροΰσι κειμένην έν 
στενή κοιλάδι, ήν διαρρέει ό Σΰθας έξ ού 
ώς καί έκ τών επομένων φυσικών ρωπογραφι
ών δηλοΰται.ή Όλουροςφέρεται μεταξύ Κα 
μαρίου καί εγγύτερον τοϋ Ξυλοκάστρου πρός 
τήν παραλιακήν κλ^ισώριαν τής Πελλήνης, 
ής πάλιν ύπέκειτο ό λιμήν, παρακείμενος τοΰ 
χυλοκάστρου πρός τόν συνεχόμενον πευκώνα, 
τής Συκιάς κατεχούσης μέχρι σήμερον ασφα
λέστερου όρμον, ^ιεθ ’ όλον τό έκ τής έπιοω-ί; 
ρεύσεως τής ίλύος τών ποταμών καί χει·.' 
μάρρων καί τής άμμου τής θαλάσσης σχη · 
ματισθέν εύρύχωρον πεδίον,

Ξυλόκαστρον δέ έπεκλήθη έκ τού ώς ξν- 
.Itror κάσζροκ περιβάλλοντος τήν κωμόπολιν 
πευκώνος, τοϋ ήδη έκτεινομένου πρός τήν 
ρωμαντικήν Συκιάν, διασώσαν τήν τε φαει
νήν ιστορίαν τών ζυ.ΙΙνων τειχών καί τήν 
πεφημισμένην αρετήν τών άριστων ναυτών 
τής οικουμένης (’) γραφικής παραλίας άπο- 
ποτελούσης βάσιν τριγώνου, ου ώς κορυφή 
προβάλλει ό κωνοειδής λόφος τής ιερός Μο
νής, έφ’ής ό ίστάμενος απολαμβάνει ένός 
τών μαγευτικωτέρων τής εύαισθήτου ψυχής 
θεαμάτων.

Εύχλίϊδηί Λ. ΒΛγιαννη?.

η: τοκ μπόι m οδιγκα: mmmi
Ξύπνα, πολύ κοιμήθηκες ’ςτό μαϋρό Σου κρεββάτι, 
Σ’έφαγε ό πόνος, ΰ' έσβυσε, σου σφάλισε τδ μάτι- 
Καί τώρα φαίνεσαι νεκρή... Σέ βλέπω πεθαμένη, 
Γ1’ αύτό κ’ έγώ σέ τραγουδώ σέ λύρα πικραμένη- 
Μά. ξύπνα πάλι μία στιγμή, καχ ’ς τά γλυκά Σου χείλη 
Κάμε νά βρουν παρηγοριά οί ορφανοί Σου φίλοι! 
Ξύπνησε, ξύπνα, Όλιγκα, και πές πώς είναι ψέμμα, 
Πες μας πώς δέν έσβύστηκε γιά πάντα ή πνοή Σου. 
Γην καλωσύνη σκόρπισε μέ τό γλυκό Σου βλέμμα 
Καί τήν αγάπη δεΐξέ μας πού κρύβεις ’ς τήν ψυχή Σου. 
Ξύπνα καί μέ χαμόγελο παρήγορο ’ςτ’άλήθεια- 
Χρυσαΐς έλπίδες χάρισε σέ πονεμένα στήθεια.
Τόση ζωή, τόση χαρά καί τόση καλωσύνη 
Πως είμπορεΐ γιά μιά στιγμή νά χάνεται, νά σβύνμ, 
Καί ν’ απομένουν όρφανοί έκεΐνοί, ποϋ σιμά Σου 
Θάρρος κ’ ελπίδας έκλεβαν απ’ τή χρυσή καρδιά Σου; ·

,· ή καρδιά σου ή άγνή, ή ζωντανή, ή μεγάλη 
Γιά κάθε φίλου στεναγμό θέ νά κτυπήσμ πάλι. 
Ναι θά κτνπήση, γιατί έσϋ πονοΰσες σάν μητέρα, 
Σάν αδελφή, σάν άγγελος γιά ’κείνους π1 αγαπούσες 
Γι’αύτό δταν παράδερνες ’ς τό στρώμα νύχτα ’μέρα 
Γιά, κείνους πού αγάπαγες αδιάκοπα ρωτούσες, 
Γι’ αύτό ένα δάκρυ ύστερνό κ’ ένα ύστερνό φιλί Σου 
'Έστειλες δώρο ατίμητο σάν έβγαινε ή φυχή Σου- 
“Αχ I δσοι δέν σ’ έγνώρισαν, έκεϊνοτ δέν σέ κλαϊνε, 
’Εκείνοι μόνον τ’ όνομα τής Όλιγκας θά λένε 
Χωρίς νά χύνουν δάκρυα, χωρίς νά νοιώθουν πόνο.

(1) Ilpw/ώ; Οί ϊηαοσιιύίωμίν μζχράν μελέτην 
πε:ι τε τή; χρχχίΐς Πελλήνη; χϊι μέρου; τή; Συχι- 
ωνίας, ώ; χαί-$:) τών «υγ/ρένων οικουμενών μερών 
τοϋ Δήμου Τριχχχλω, τής Κορινθίας, τοΰ βίου, τών 
ηθών χα· τών εθίμων αύτών, μετά εξαίσιων εικόνων 
καί '^ωρογραφι-λν.

Αύτοί. που δέν σ’έγνώρισαν, αύτοί δέν κλαϊνε μόνο.

Έμεϊς, ποΰ έγνωρίσαμεν τήν γνώσι, τήν καρδιά Σου 
Θά κάνωμε προσκύνημα αίώνίο τ’δνομά Σου.’ 

Τώρα πού πέρασαν καιροί κακοί καί μαύροι χρόνοι, 
Τώρα ποϋ ή άνάστασις τοϋ Τόπου ξημερώνει, 
Τώρα ποϋ δλος ό Λαός προσμένει τήν ήμέρα, 
Γιά ν ’ άγκαλίάσι^ μέ χαρά τό γέρω του πατέρα 
Ποϋ φεύγεις καί μάς άφησες καί πού διαβαίνεις μόνη ; 
Άχΐ πάντα, πάντα τή χαρά ό πόνος φαρμακώνει!

Σ.έ τέτοιο, τέτοιο έπρεπε νά έλθουν πανηγύρι 
Εκείνοι ποϋ σ’έγνώρισαν, δταν ’ς τόν κόσμο, ζούσες ; 
Καί μέσα ς’τό ατελείωτο, ς’τό μαύρο κοιμητήρι 
Ν’ ανάβουν νεκροκάνδηλα έκεΐνοι που αγαπούσες ;
'Η Όλιγκα άπέθανε κι’ ανάβουν νεκροκέρια 
Κι’ ό Ήλιος δταν σβύννεται φεγγοβολούν αστέρια I 

Τό μνήμά της ν’ανοίξετε βαθύ, πλατύ ς’τ’άλήθεια 
Τήν πεθαμένην Όλιγκα ς’ τά βάθη του νά κλείση, 
Νά περνούν μέσα άνασασμό τά πονεμένα στήθεια 
Καί ροδωνιά φυτρώσετε ’ς τόν τάφον της ν ’άνθίσμ 
Γιά νά έρχωνται τήν άνοιξι τ’ αηδόνια νά τής λένε 
Πώς λέν οί φίλοι ■ Όλιγκα, καί κλαϊνε, κλαϊνε, κλαϊνε 1 

Νίκος κοτόίλόπουλος
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Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΪΝΙΔΙ
ΕΙ2 ΧΡΙΙΣΙΜΟΣ ΚλΙ ΑϊίΕΠΑΙΝΟΣ ΟΜΟΓΕΝίΙϊ

Μεταξύ τών πολλών πικριών, άς δοκιμάζουν 
συνεπεία πολλών Ατυχιών οι ήμέτεροι Ομογε
νείς σπογγαλιεϊς καί σπο(γαλιέμποροι έν τή 
ξένη, μας Αγγέλλεται έν εύχάριστον, δπερ δέν 
άμφιβάλλομεν, ότι θέλει εύχαριότήσμ μεγάλοις 
τούς ήμετέρους φιλογενεΐς άναγνώστας.

«’Από τόν παρελθόντα Μάίον ή Α. Υ. ό Βέτις 
τής Τύνιδος Άλή Πασσας Βέης. λαβών ύπ oijiiv 
τάς πολλάς καί ποικίλας υπηρεσίας, Ας παρέ- 
άχ ν ε<ς τό κράτος έπί 20 έτη όπου διατρίβει ό 
κ Ν. θεοδωρίδης έν τώ κράτειτου, ηύδόκηόεν 
νάτφ άπονείμμ τό παράόημον τού 'Ιππότου 
α'· τάξεως τού Niciian Zltikbar Έκ τών πολ
λών του υπηρεσιών αί μάλλον έκτιμηθεΐσαι, 
είναι ή έξάπλωάις τής σπογγαλιείας, ήτις έπι- 
φέρει σήμερον είς τό. ταμείο - τοΰκράτους άνω 
τών όεο,οοοφρ. καί Λ διά τών είάηγήσεώντου 
κοτάργησις τού άφορήτου καί Απαχθεσ άτου 
συστήματος τής έκμισθώσεως τού θαλασσίου δι
καιώματος, δι’ ού μέχρι τοΰ ι8<52 οί έκμιόθω- 
ταί έλάμβανον έκ μέν τών έντοπίων όπογγαλι- 
έων τό i/J έκ τοΰ έτηόίου προϊόντος τής έρ- 
γασίας των, καί έκ τών 'Ελλήνων και Ιταλών 
τό ι/^· Τό έπαχθές καί βάρβαρον τοΰτο φορο- 
λόγημα, Ανάγκαζε τούς πλοιάρχους νά κατα
φεύγουν είς μυρίων συστημάτων κλοπής, καί 
ώς έκ τούτου είς πολλάς καταχρήσεις καί Ανω
μαλίας αν δέ τις έφοράτο κλέπτων, έδημεύ- 
οντο τό τε πλοϊον αύτοΰ καί οί σπόγγοι· Από 
τοΰ )8ρ2 δμως Αντί τοΰ Ι./5. καί 1/4, ή ιδία 
κυβέονηΰις μετέτρυφε τό σύστημα τοΰτο, είς 
χρηματικής πληρωμής άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ καί 
ούτω διά τού νέου φορολογικού συστήματος ή 
μέν μηχανή πληρώνει φρ. ιοοο κατ’ έτος, ή 
Καγκάβα 3οο, καί ή λέμβος Λ άλιεύουόα διά 
κάμακος ιοο- Καί ούτως, ένώ πριν δέν εΐχο- 
μεν ούδεμιαν μηχανήν, τώρα έχομεν κατά μέ
σον όρον 50, καγκάβας Από 6ο έχομεν 3οο, λέμ
βους Από 200 έχομεν Ιιοο Πριν οί σπόγγοι ο^ 
άλιευόμενοι είς ούδετέρας θαλάόόας, δέν έπλή- 
ρωνον δικαίωμα έξαγωγής, ’Αλλά όποία δυσκο
λία διεγείρετο, ίνα Αποδειχθμ τούτο, πραγμα- 
τογνώμονες έπί πραγματογνωμόνων ν’άποφαί- 
νονται έκάότοτε, διότι έκτος τού δτι δέν έπλή- 
ρωνον δικαίωμα έξαγωγής καί ό έκμιόθωτής 
δέν Αδύνατο νά λάβμ τό 1/4 ν·°ί ■ / 5 Πολλοί 
όμως έπλήρωνον Αδίκως καί παραλόγως, καίτοι 
άλιεύοντες είς ούδετέρας θαλάσσας.

Τώρα δμως έπικρατεϊ πλήρης τάξις καί δι
καιοσύνη καί όλοι οί σπόγγοι εΐνε υποκείμενοι 
είς τό δικαίωμα τής έξαγωγής, Αδιάφορον ποΰ 
ήλιεύθηόαν, τό δέ δικαίωμα τής έξαγωγής, 
Από 33 ΐ/2 λεπτά κατα χιλιόγραμμον, τώρα πλη
ρώνει μόνον 20 λεπτά. Καί έν τούτοις, οιά τού 
πρώτου συστήματος τοΰ τοόοΰτον καταθλιπτι- 
κοΰ, ή Κυβέρνιιόις δέν είσέπραττε πλέον τών 
250—280 χιλιάδων φρ., ένώ διά τοΰ νέου εισ
πράττει όοο.οοο φρ· καί κατ’ έτος αυξάνει, 
διότι έξευρίσκονται πάντοτε νέοι μπάγγοι παρ
θένοι καί οί σπογγαλιευταί αυξάνουν κιτα· 
πληκτικώς.

Έκτος δέ τούτων τών Ανεκτίμητων υπηρε
σιών τού κ. θεοδωρίδη καί ή ΐδρυόις δύο έκ- 
κλησιών καί κοινοτήτων έλήφθη σπουδαίως 
ύπ’ δφιν παρά τής κυβερνήσεως.

Ταΰτα έλπίζομεν νά διευκολύνωσι καί την 
Απονομήν τού παρασήμου τής Λεγεώνος τής 
Τιμής, έπί τοΰ οποίου Επίσης έχει Αξιώσεις, 
όχι όλίγας. '

Φ. . .

--------- c W—-··» V- ν-*-----------------------

ΟΡΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΤ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ 1ΙΥΡΕΤ0Υ

Ούδεμία αμφιβολία, οτ< παρά τόν ορρόν 
των Beihing καί Rotix καταγής διψθεριεί
δος, παρά τόν ορρόν τοΰ Yersin κατά τής 
πανώλους,παρά τόν ορρόν τοΰ Bershing καί 
KitusatO κατά τοΰ τετάνου, θά γνωσθώοι 
βραδύτερου ορροί κατά τοΰ έρυσιπέλατος 
κατά τοΰ έπιλοχίου πυρετού, κατά τής χο 
λέρας κτ,λ. Σήμερον μάς κομίζουσι τόν ορ
ρόν κατά τού γυψοειδούς, πυρεγοΰ Ή τιμή 
γής άνακαλύψεως ταύτης ανήκει είς τόν δια
πρεπή καθηγητήν Chanteme-se. Αί άπαρ- 
χαί τοΰ έργου έπιχειρισθείσαι τώ 1892, τή 
συνεργασία τού καθηγητοϋ "Widal, κατέλη- 
£αν είς πλήρη επιτυχίαν, τόσον διά τους 
ασθενείς τής ιδιωτικής αύτοΰ πελατείας, όσον 
καί διά τούς νοσηλευθέντας έν τοΐς διαφό- 
ροις νοσοκομείοις τών Παρισίων. Ό σοφός 
ημών διδάσκαλος έν τώ έναρκτηρίω αύτοΰ μα- 
θήματι τής πειραματικής καί συγκριτικής πα
θολογίας, έέέθεσε τά τε αποτελέσματα καί 
τό νεχνικόν μέρος τής μεθόδου του.

Ο κ Chanlemesse ποιείται χρήσιν ορρού 
ζώων καταστάντων άνόσων δι ’ ένέσεων τών 
ύπό τοΰτυφικοΰ βακελλίου έκκρινομένων το
πικών ύλών.

Ό δέ ορρός ούτος απαιτεί πολυχρόνιον 
προπαρασκευασίαν, καθ’ όσον οΐ παραγαγόν- 
τες τούτον ίπποι ήρίαντο πειραματιίόμενοι 
άπό τού 1896. Έν τώ προβραχίονι καί κατά 
τήν πτυχήν τοΰ άγκώνος ακριβώς, ποιείται 
ένεσιν ι ο έως 12 κυβικών έκατοστομέτρων τοΰ 
ορρού τούτου, ότανδύναται νά έπιληφθή τής 
θεραπείας κατά τήν έναρίιν τής νόσου. Όταν 
δ’ όμως έπεμβαίνει έν περιόδω, καθ’ ήν ή 
δηλητηρίασις τού άσθενοΰς εΓνε ήδη αρχαία 
ή βαθεΐα εύρίσκων έτέρωθεν συνετόν μέν νά 
μή έπιζητήση απότομον τής μολύνσεως στά
σιν, άναγκαΐον δέ ν’ άποφύγη τόν αντίκτυ
πον λίαν ισχυρός άντιδράσεως, κατέρχεται 
διά 6 εως 8 κυβικών έκατοστομέτρων, έπι 
φυλλαττόμενος νά ποιήσχ)ται έτέραν ένεοιν 
μετά πέντε ή II ημέρας. Οταν μετά 8 j-ΐέχρι 
to ημέρας ό πυρεττός δέν ήλαττώθη εντε
λώς όταν ή μέση θερμοκρασία έχει τάσιν νά 
μένη στάσιμος ή ν ’ άνέλθη, έκτιμα φυσιολο- 
γικώς, ότι ό ένεθείς ορρός κατά μέγα ήδη 
μέρος έέωβελίσθη, δπως έπιτελέση δέ τήν

ΤΑ Α Ν Ο ΕΣΦ Ο ΡI A Τ fl Ν SIKEAIUTUN



254 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 255

βιίικήν θεραπείαν, ποιείται νεαν ένεοιν 5 ή 
6 κυβικών εκατοστόμετρων. Έν δέ τ?) θερα 
πεΐα δέν εγκαταλείπει ού’ε τήν ψύχραν λόυ 
τρολουσίαν, ούτε τήν άπορρόψηοιν άφθονων 
ποτών, άλλ' ούτε ή τε λουτρολουσία καί ή 
τών ποτών άπορρόφησις καθίστανται παρα 
κόλουθα καί έπιβοηθητικά μόνον τής όρροθε- 
ραπείαο,

Έκαστη έν-oic προκαλέΤ ύφεοιν και επι
φέρει θαυμασίαν τής θερμοκρασίας κατάπτω- 
σιν, είς τρόπον ωοττ. ή διάρκεια τής νόσου 
άέιοσημειώτωο βραχύνεται, ή δέ άνέλιέις έπέρ 
χεται τοσούτω μάλλον ταχεία, καθ όσον η 
μετ’ απόχρωσης δόσεως γιννομένη όρροθε- 
ραπεία λαμβάνει χώραν έν πλησιεστέρα πρός 
τήν εναρξιν τής άσθενείας εποχή, καί δή νέα 
ένεσις ένεργεΐται ευθύς ώς παρουσιάσθη 
ανάγκη. Ένταυτώ αΐάλγηδόνες τής χεφαλής 
εξαφανίζονται. ή διάρροια κοθίσταται οπανι- 
ωτέρα καί μετ' όλίγον εντελώς. παύει. Ό 
σφυγμός χαλαρούται ή δέ πίεσις τοΰ αίματος 
έν ταΐς άρτηρίαις καταπαύει. Μόνον δ‘όταν 
ή μόλυνσις έστίν έντονος ή γενικευμένη πα- 
ρατείνεται ή άντίδρασις τοΰ όρροΰ. Ύπό 
τήνέπίρειαν τοΰ φαρμάκου· ταχέως καταστρέ
φεται μέγας αριθμός μικροβίων, ή δέ μικρό 
Γιακή αύτη καταστροφή δύναται νά έπιφέοη 
πρόσκαιρου τής θερμοκρασίας υψωσιν. Ουδό
λως, δέ πρέπει νά έκπληχθώμεν διά τοΰτο 
καθ’ όσον ό ζωηρός ούτος πυρετός διαρκεΐ 
μίαν μόνον ήμέραν, τό πολύ δύο ή τρεις, ή 
ο ΰφεσις αύτοΰ έπέρχεται ταχέως.

Ουδόλως παράδοξον λοιπόν έάν έπι ίσο 
περιπτώσεων, διαμοιράζονται ώς έίής, 3ο (a 
Γ Hopilal Baslion 29) 3 έν τω νοσοκομείω 
τού Άγ. Αντωνίου, 6 έν τώ τού Lariboi- 
sb're, 1 έν τώ Θεραπευτηρίω, 5 έν τώ κεν
τρικό νοσοκομείω, 3ο έν τώ νοσοκομείω τοΰ 
Tenon, 19 έν τώ τού Bethnme, ίο δέ έν τή 
ιδιωτική πελατεία.

Ουδόλως παράδοξον λέγομεν έάν ό Κος 
Clianlemesse εοχε έξ μόνον θανάτους άλλά 
κα\ αί μοιραΐαι αυται εκβάσεις παρήχθηοαν 
έπί ασθενών παρεγχυθέντων λίαν βραδέως, 
ύπέρ τάς δέκα ημέρας μετά τήν έναοξιν τής 
άσθενείας. «Τρεις έξ αύτών λέγει δ καθηγη· 
τής Chantemesse, έπαθον έξ έντερικής δια- 
τρήσεως μετ’ έπακουλουθησάσης θανατηφό
ρου περιτονίτιδος (εις τήν ύπηρεαίαν τών Κ. 
Κ, Florand, έν τώ νοσοκομηίω Lariboisien, 
Achard έν τώ Tenon, καί Dalehe επίσης έν 
τώ νοσοκομείω Tenon.j Παρά τώ τετάρτω ή 
ένεσις έγένετο τήν εικοστήν πρώτην ήμέραν 
τής άοσενείας τΟυ. Κατά τήν στιγμήν τής 
ένέσεως τήν πρωίαν είχε 41 °-ί θερμοκρασίας 
καί ΐφο σφυγμούς, άπέθανε δ’ έκ πνευμο 
νιας. 'Ο πέμπτος παρενεχύθη τήν εικοστήν 

πέμπτην μόνον ήμέραν άπό τής προσβολής. 
Εΐχεν ύπερθερμίαν καί σφυγμούς 140 (Α- 
chard). Τέλος τό έκτον θύμα ήν γυνή πεν- 
τήκοντα δύο ετών, πολύσαρκος καί μή δυνα- 
μένη νά ύποβληθή είσ λουτρόν πρό τής ενε- 
οεως έφερεν έν τώ ΐερώ όστώ ύπερμεγεθη 
γαγγραινώδη έσχάραν, είς τήν πρόοδον της ό
ποιας οφείλει τόν θάνατον της (Widal).

Ή στατιστική δεικνύει λοιπόν θνησιμότη
τα πολλώ ήττον οπουδαίαν χάρις είς την όρ- 
ροθεραπείαν τής συνήθους θνησιμότητος ού 
σης ι8,ό% ή δέ θνησιμότης αύτη θά έλατ- 
τωθή όταν η τοΰ Kou Chanlemesse μέθοδος 
δίαδοθή, όταν τεθή είς χρήσιν όχι μόνον 
κατά τήν έναρξιν βεβαίου τυφοειδούς πυρε
τού, άλλά καί όταν πειραθώσι ταύτης προ- 
ληπτικώς έπί παρουσία παντός ύποπτου πυ
ρετού συνοδευομένου ύπό πόνων τής κεφαλής, 
αιμορραγίας τ?< ρινός κ τ. λ. κ. τ. λ.

Έχ Παρισϊω?.
n. Ν. ΛίθΑρης.

«οαυθυντής τοΰ Γαληνού»

ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΥΕΕΙΝΟΥ ΕΙΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ

(Συκέχ;. lit προηγ. φΰΑΛον)
ΙΊολλαί υποθέσεις καί σχόλια έπήλθον έν ταις 

συζητήσεσι,χωρίς νά δυνάμεθα νά εΰρωμεν τό πραγ

ματικόν συμπέρασμα, θά έσυγκοινωνοΰμίν τήν ε

παύριον μετά τής Κωνσταντινουπόλεως, διότε το 

πλοϊον εΐχεν ανάγκην ν’ αποβίβαση φορτίου καιεπι- 

βάτας καί νά επιβιβάσουν, έτερον φορτίου καί έπι- 

βάτας διά τήν Ελλάδα και αλλαχού, έπι θυσία 

μικρας ή μεγάλης καθάρσεως, ήν θα εκαμνεν είς 

Δήλου ή θά έξηκολούθει τδν πλοΰν του μ.έχρι τών 

Άγιων Τεσσαράκοντα, ίνα έπιστρέψη ελεύθερον είς 

Πειραιά. Αί τελευταία! αυται σκέψεις ήσαν αί επι

κρατέστεροι καί ήρχίσαμεν μετά πικρίας παραπο- 

νούμενοι τφ πλοιάρχιρ, οτι πολύ κακώς ή Έται- 

ρ:ία Τζών θυσιάζει τά συμφέροντα καί ίσως καί τήν 

ζωήν τών επιβατών χάριν ευκολίας καί τοπικού κέρ- 

δ ;υς έκ τής προσεγγίσεως τών ατμόπλοιων της είς 

Κωνσταντινούπολιν. Ό πλοίαρχος προσεπάθει του

ναντίον νά μάς καθησυχάση, βεβαιών, οτι ή Ελλάς 

δέν θά έθεσε καθάρσεις είς τάς έκ Κωνσταντινου

πόλεως προελεύσεις καί διά τοΰτο ή Εταιρεία 

τηλεγραφείνάπροσεγγίσουν είςΚωνσταντινούπολιν. 

Άλλ’ ή διαβεβα;ωσις αύτη τού πλοιάρχου δέν είναι 

θετική και οριστική καί έκόντες «κοντές «πάντες 

οϊ έπιδάται άπεφασίσαμεν νά ύποκύψωμεν εις το πε

πρωμένου· άμα δέ τή έρωτήσει του τροφοδότου, αν 

Θά λάβωμεν μέρος είς τδ πρόγευμα, άπηντήσαμεν 

κατ’ανάγκην καταφατικώς.

Όπόταν το πλοϊον αναγκαστικώς παραμένει εις 

μέρος, οπού οί έπιβάται δέν δυνανται νά έξέλ- 

Οωσι, κατ’ αναγκην ουτοι επιδίδονται είς τήν ανά- 

γνωσιν. μ.ελέτην, ποικίλα παίγνια καί φαγοποσίαν. 

Είς επίμετρο τής μονοτονίας μας ήρχισε καί νά 

βρέχν, καί περιωρίσθημεν είς τήν αίθουσαν του 

εστιατορίου, όπου έπεδόθημεν άλλοι είς τήν ένιάδα, 

άλλοι είς τδ 31 καί άλλο: είς τδ dolce far niente, 

άφοϋ εννοείται, έ'κοπιάσαμεν συζητουντες καί άνα- 

μασσώντες τά ίδια.Τήν μεσημβρίαν έκλήθημ.εν είς 

τδ πρόγευμα, όπου ευχαρίστως καί προθύμως προ- 

σήλθορχν οι δηλώσαντες. Άλλά, τί πρόγευμ.α ήτο 

αύτό καί άν δύναται νά όνομασθν, πρόγευμα, άθλιε- 

στάτη παράθεσις λιτότατων φαγητών,άπαρτιζομ.ένων 

έκ menu, δπερ χαριν περιέργειας τιμολογοΰμ.εν 

πρδς τας τιμάς τών Αθηνών,διά νά κάμη τις σύγ- 

κρισιν πρδς τα 2 καί 75 χρυσά φράγκα, άτινα ό 

τροφοδότης λ.αμβάνει παρά του επιβάτου

3 -5 έλαϊαι! άξίας λεπτών 5

1 φέτα σαλάμι

-10 κόκκοι καπάρεως
» 5

5 » 5

1 πινάκιον φασολιών » 30

1 » κρέατος μετά κουνουπιδιού» 60

1)2 φιάλη οίνου μέλας ή ρητινίτου 50

1 φέτα τυροΰ κασκαβαλιού 9 10

1 μήλον » 5

1 καφές 20

Έν όλω δραχ. 1,90

καί έπληρώσαμεν φρ. 2, 75, ήτοι δρ. 4,55. ΓΙολύ 
καλείτερον καί χιλιάκις ωραιότερα προγευματίζει τις 

έντδςτοΰκράτους έν τοΐς άτμοπλοίοις μέ δρ. 2,50 

μόνον.Γράφομεν δέ ταΰτα,όπως ή‘Εταιρεία συστήση 

τοΐςτροφοδόταις αύτοϊς πλείονα εύλάβειαν πρδς τούς 

έπιδάτας, διότι οΰδείς θα τρώγη ύπδ τοιουτους ορούς 

έντδς τών ατμόπλοιων της.

Τδ έσπέρας μ.ερικοί τών επιβατών έγευματίσαμεν 

μεταξύ μας. Έγένετο εξεταστική έφοδος έπ! τών 

αποσκευών έκάστου καί αμέσως έπαρουσιάσθησαν 

έπί τής τραπέζης διάφορά φαγόσιμα αντικείμενα, 

διότι αδύνατον έκαστος επιβάτης νά μή φέρη τι μ.εθ’ 

έαυτοϋ. Έγώ ε’χον έν δέμα μέ πέντε σαλάμια τής 

Βουλγαρίας, άτινα όμως ήσαν ξένα, δοθέντα παρά 

τοΰ κ. Π. Ψαλτίδου έκ Ρουχτσουκίου διά τδν 

γυναικαδέλφου του έν Άθήναις κ. Σεβαστόπουλον. 

Διεμαρτυρήθην άμέσως.

— Είναι ξένα, είπον, προτιμώ νά παραγγείλω 

μπριζόλαις ή τι άλλο διά τδ μ.ερίδιόν μου.

Άλλά ποιος σάς ακούει. Ό έν τή θαλάσση βίος 

είναι μάλλον ανεξάρτητος τής ξηράς καί άσχετος 

άκόμη, άν θέλετε.

—Τίποτε, ό.τι έχομεν θά τά φάγωμεν,μοί έλεγον.

Παρέθεσα κονιάκ, μπισκότα.καραμέλες.

— Τίποτε, λουκάνικα θέλομεν, έπέμενον.

—Είναι ξένα, τοΰ κ. Ψαλτίδου, άνεφώνουν,λαμ

βάνω·; αυτά έκ τής τραπέζης, αφήσατε τα.

—Τοΰ Ψαλτίδου ; άς τά ψάλλη,μοί άπήντων καί 

μου τά έτραβουσαν γελώντες καί φωνάζοντες.

Τέλος μετά πολλας λογομαχίας, συνεφωνήθη νά 

γίνη θυσία του ενός, τοϋ καί μεγαλειτέρου καί ού

τως έσωσα τά άλλα.

Έφάγομεν όμως μέ πολλήν δρεξιν καί διάθεσιν 

έξ άνθρωποι, έν σαλάμι βουλγαρικόν, σχεδόν ενός 

πήχεως μήκους, μίαν ψητήν όρνιθα, ής δμως έλει- 

πον ήδη οί δύο πόδες, ήμισυ κεφάλι τυρού’, τέσσαρα 

αυγά, καί διάφορα άλλα ψιλολογήματα, λαβόντες 

καί έκ τοΰ πλοίου, διότι διά τούτων δέν ήτο δυνα

τόν νά χορτάσωσιν εξ αρτιμελείς καί ζωηροί ανδρες 

καί δή ταξειδεύοντες και τέσσαρα πινάκια μακαρο- 

νίων, μίαν σεβαστήν μπριζόλαν, ήν έπλήρωσα έγώ, 

είρήσθω έν παρόδω, μεθ’ ολην τήν θυσίαν τθϋ σα

λαμιού Ψαλτίδου και τάς φωνάς, ας θ' ακούσω καί 

τάς άποζημιώσεις, όπου θά ύποστώ.Μετά τδ γεΰμ« 

έπαίξαμεν πάλιν τδ 31, εις β έλαβον μέρος και οΐ 

αξιωματικοί τοδ πλοίου καί τήν επαύριον λίαν πρωί 

απγ,ραμεν δια Κωνσταντινούπολιν.

Ή Αφροδίτη μας προσήραξε παραπλεύρως τής 

προκυμαίας καί μόλις ειδομιν μακρόθεν τδν κ. Κοσ

μάκην πράκτορα έρχόμενον, ήρώτησα αυτόν αμ.έσως :

— Κύριε Κουμάκη,θά έχωμεν κάθαρσιν μεθαύ- 

ριον, είς Πειραιά ;

— Όχι, ελεύθερα, ελεύθερα, μάς άπήντησε.

Καί άνεπνεύσαμεν πάντες ευχαριστημένοι, διότι 

πραγμ.ατικώς ή Εταιρεία δέν μάς ήπάτησε.

Καθ ' όλην τήν ήμέραν ταύτην έμέλλομεν νά μεί- 

νωμεν είς Κωνσταντινούπολιν καί τδ έσπέρας ν' ανα- 

χωρήσωμ.εν διά Πειραιά. Συνεπώς τινές τών έπιβα- 

τών και έγώ έξήλθομεν είς τήν πόλιν.Άλλ’δ καιρός 

ήτο τοσουτον άθλιος καϊ βροχερός, ώστε ή Κωνσταν

τινούπολή παρουσίαζαν άθλιεστάτην δψιν. 'Οσάκις 

δ’ ενταύθα βρέχει, διαρκεΐ πολύ. Τοΰτο δέ μέ 

δυσηρέστησε πολύ, διότι δέν ήδυνήθην να έπισκε· 

φθώ μερικούς τών καλλίστων φίλων μου, ους 

ήτο άνάγκη νά ϊδω. Ό βόρβορος άφ' ενός τών 

όδών, ή υγρασία άφ’ετέρου, τδ ψύχος καί ή βροχή 

μέ κατεστενοχώρησαν.. Έν τούτοις δέν έλειψα νά 

μεταβώ παρα τώ φίλω μου κ. Μουτσοπουλφ, προμη

θευτή τών ρωσσικών μονών τοΰ Αγίου “Ορους καί 

παρα τφ κυρίφ Ίω, Παντελάκη, έμπόρφ τείων καί 

άγγλικών ειδών, απέναντι τοϋ Χαβιαροχανίου, άξι- 

ολόγω νέφ, οστις είχε τήν καλωσύνην τη συστάσει 

τοΰ έν Μυτυλήνη κ. Τριαντάφυλλου νά μοί έγγραψη 

μερικούς συνδρομητάς είς τήν «Φύσιν», ώς καί τδν 

κάλλιστον φίλον μου κ. Άντ. Άκύλαν, οίνέμπορον 

απέναντι τών Μνημ^τακίων. Ό κ- Άκύλαςέκ Θή

ρας καταγόμενος καί πρδ καιροΰ εμπορευόμενος έν- 

ταυθα, είναι ανήρ κάλλιστα μορφωμένος καί πεπαι

δευμένος, λίαν φιλόμουσος, φιλότιμος καί φιλόξενος. 

’Εννοεί έκάστοτε νά συζητήσωμεν καί συμφάγωμεν 

καί μετά τοΰτο να μ' έφοδιαση μέ φιάλην κονιάκ ή 

chartreuse διά τδ ταξείδιον. Και δμιλοϋμεν περί’Α

θηνών, Θήρας και Κωνσταντινουπόλεως ώς καί περί 

κυνηγίοο, διότι είναι καί άριστος κυνηγός,χωρίς τέ

λος. Όπόταν δέ έγερθώ νά φύγω :

— Μά κάθησαι όλίγον άκόμη, Κύριε ΙΙρίντεζη, 

μοί λέγει, είναι ενωρίς.

Καί κάθημαι παλιν μέχρι τής τελευταίας τής 

άναχωρήσεώς μου στιγμής, όπως τδν ευχαριστήσω.

Μετ’όλίγον είναι ή ώρα πλέον προκεχωρημένη και 

τρέπομαι είς τδ tunnei, τον υπόγειον από Πέρα είς 

Γαλατά συρτοσιδηρόδρομον καί δι’ αΰτοΰ φθάνω κα- 

τεπειγόντως είς τδ κατάστημα τοΰ κ. Βανδιόρου, έν 

Γαλατά διά νά τδν εγγράφω συνδρομητήν καί άγο-· 

ράσω όλίγον ύφασμα.

Οί κύριοι Βανδώροι πατήρ καί υιός εκ Κεφαλλη

νίας καταγόμενοι, είσί λ,αμπρότατοι άνθρωποι. Έ-
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χουσι δύο ώραΐα μεγάλα καταστήματα υφασμάτων 

έν Γαλατά καί είναι τύπος και ουσία έμποροι καθ ’ 

δλην τήν σημασίαν. Έγώ έκ τοΰ τρόπου των τούς 

έξέλαβον πάρα πολύ τοιουτους καί αδιαφορο'ντας 

πρός τήν καλλιτεχνίαν καί τάς Μούσας, άλλ ’ ήπα· 

τήθην. διότι και πατριώται άριστο: είναι καί φιλό- 

μουσοι καί εγγράμματοι. Ιδία ό υιός κ Βανδώρος 

είναι κάλλιστα μεμορφωμένος μέ καλήν μόρφωσιν καί 

παιδίαν καί όταν ειδον,οτι πραγματικώς γινώσκει 

τήν γαλλικήν καί γερμανικήν, τον συνεχάρην.

'Οσάκις συναντήσγ, τις κατά πρώτον έμπορον, αλ- 

λοίαν περί αύτοϋ γνώμην σχηματίζει, διότι τδ επάγ

γελμα του έμπορου ιδία τών ύφασματεμπόρων εΐνε τδ 

συμφέρον καί μόνον μίλημά των είναι νά σάς περι

τυλίξουν μέ τά ύοάσματά των. Καί έχουν δίκαιον, 

διότ αύτό εινε τδ επάγγελμά των καί πάντοτε με 

άγοραστάς πολίταςέχουν νά κάμνουν. Όπόταν όμως 

συνωμ.ιλήσαμεν περί 'Αθηνών καί Κεφαλληνίας, 

περί πατρίδας καί Ευαγγελίου, περί γραμμάτων καί 

γλωσσών καί έγνωρίσΟημ-ν καλΐίτερον καί τούς απ·- 

σπασα κάπως έκ τής ΰλης,στρέψας αύτούς πρδς τον 

πνευματικόν κόσμον ηύχαριστήθησαν πολύ καί έγνω- 

ρίσΟημ-ν καλώς καί τούς έξετίμησα καί μέ έξετιμη- 

σαν καί έν τελεί καί συνδρομηταί τής «Φύσεως» έν- 

εγράφησαν και έν φόρψα διά τήν θυγατέρα μου 

'Αντιγόνην καί έγώ έπρομηθεύθην.

Τοιοΰτοι ειμεθα ήμιϊς οί ομογενείς όπόταν είς τα 

ξένα συναντηθώμεν. Ένταΰθα έγνώρισα καί τδν 

κ. Μάρκον Ιΐεοπινιάν αρχαϊον υπάλληλόν των καί 

διευθυντήν έπί τής καταναλώσεως, έξαδελφον τών 

παρ' ήμϊν φίλων ΙΙερπινιάδων. αρίστων υποδηματο

ποιών μας καί ηύχαριστήθην πολύ.

Ε'τα άποχαιρετήσας αύτούς, διότι ή ώρα τής άνα- 

χωρήσεως τοϋ άτμοπλοίου έπλησίαζε, διηυθύνβην 

άμέσως πρδ; τήν αίθουσαν τοϋ τελωνείου, οπού 

ΰποστάς τάς άπαιτουμένας τον διαβατηρίου καί απο

σκευών διατυπώσεις, είσήλθον έν τή «’Αφροδίτη», 

ήτις ώς προεϊπον,εύρίσκετο ελλιμενισμένη παρά τήν 

προκυμαίαν καί τήν 6ην ώραν απήραμεν δια τήν 

Ελλάδα, έν μέσω τών αποχαιρετισμών άπειρου 

Ελληνικού πλήθους, οπερ είθισταε ν’ αποπέμπη 

δι ’ ευχών καί άγαλλιάσεως παν έπειθε·» άποπλέον 

ελληνικόν άτμόπλοιον.

Τήν νύκτα έν τφ Έλλησπίντω είχομ·» άνεμον 

σφοδρότατσν μετά τρικυμίας καί ή ’Αφροδίτη μας. 

μολονότι έβαινε καλώς, έκλυδωνίζετο τήδε κακείσε 

ώς λέμβος μικρά έν τώ πελάγε·., αί δέ κλ.ίναι μας 

(κοκέται) δυστυχώς ήσαν τοσοϋτον στ-νόχωροι,περι 

ωρισμέναι καί σκληραί, ώστε καθίστατο αδύνατος 

ή παραμονή τοϋ Μορφέως εν τοιούτφ σζαφει. θύσεις 

έξ ημών ήδυνήθη να κοιμηθζ, αλλ' ούτε και ήτο 

δυνατόν ύπδτάς ανωτέρω συνθήκας καί νάήσυχάση’ 

μάλλον έζ.οπιάζομιν περισσότερον ή άνικουφιζό 

μ. θα, κατακεκλιμένοι σντες.

Μετ’ ολίγον υπόκωφοι κρότοι πηγαινο-ερχομ-'.ων 

μικρών τετραπόδων ζώων μέ μακρας ούρας έσωθι 

τών νυκτερινών ημών διαμερισμάτων καί έπί τών 

κορνιζών τών ξύλινων διαχωρισμάτων μάς έκίνησε 

τήν προσοχήν. Ώμοίαζον πρός μικράς γαλάς.

—Τί εΐνε αύτά ; ανακράζει εις.

— Ποντικοί ! ποντικοί, ανακράζει έτερος.

—- Καμαρώτε!καμαρώτε, φωνάζει μία παχύσαρ

κος έπιβατης <κ τοϋ κΟιτώνός της, ήτις μέχρι τής 

ώραςέγόγγυζεν έκ τής θαλασσοταραχής, τρίξε, πον- 

τικομάν-ς είς τήν κοκέτα μου. Τρίξε. θά μέ δαγκά

σουν ·

Καί όντως άνασηκωθείς καί έγώ έξεπλάγην άπό 

τας πελώρια^ διαστάσεις τών συκχαμερών αύτών 

δντων και έν ταύτφ άπότομος πρδς τά όπισθεν κλί- 

σις του σκάφους μέ ρίπτει κάτωθι τής κοκέτας. Ευ

τυχώς έκρατήθην σώος.

— Τί διάβολο ί που εύρέθησαν τόσοι καί τοιοΰ- 

τοι ποντικοί ; φωνάζω καί έγώ.

— Νά, αύτά έχουν τά πλοία, όπου προσεγγίζουν 

εις τας προκυμαίας, μάς λέγει τότε δ καμαρωτός. 
Εισέρχονται άπό τήν ξηρόν, άπό τά τελωνεία καί 

τας άποθήκας άπδ ταίς τάβλαις οπουθέτομεν διά να 

συγκοινονώμ.εν μ.έ τήν ξηράν.

Καί όντως, τί μέγας κίνδυνος μ-ταδόσεως τής 

πανώλους απδ πόλεως είς πόλιν οίίτω διά τών πον

τικών ύφίσταται. Έγενόμεθα κομισταί άπειρων πον

τικών άπδ τής Κωνσταντινουπόλεως είς Πειραιά.

Τήν πρωίαν άφιχθέντες περί τδ λυκαυγές είς τά 

Δαρδανέλια, ανεφέραμεν το πράγμα εις τδν πλοίαρ

χον, ώς λίαν επικίνδυνον.

— Ναι, μας λέγει, οίίτω μεταδίδονται αί επιδη- 

μίαι. Ευτυχώς, όμως οπού δέν προσεγγίζομε» όπως 

είς Κωνσταντινούπολιν είς τήν προκυμαίαν τσΰ Πει

ραιώς. "Αμα φθάσωμεν έκείθά προμηθευθώμεν φάρ- 

μακον καί θά (όάλλωμεν είς ολα τά αμπάρια νά τούς 

έξωλοθρεύσωμεν.

— Πρέπει όμως, τώ είπον καί έγώ θά τδ γράψω, 

νά μάθη καί ή Κυβέρνησές μας πόσον ευκόλως οί 

ποντικοί τής Κωνσταντινουπόλεως κατά'σμήνη εισ

έρχονται είς τδ πλοίον σαςκαίδήάνευ ναύλου τούς 

μεταφέρετε εις τήν Ελλάδα.

Άφου έξετελέσθη ή υπηρεσία τών· Δαρδανελίων 

ανεχωρήσαμεν καί έκεϊθεν καί μ-τά πλοϋν πλέον ή 

ήττον πότε εύχάριστον καί πότε δυσάρεστο» αφίχθη- 

μεν τήν έπιοΰσαν πρωίαν τής Δευτέρας περί τήν 8 

ώραν είς Πειραιά.

Κατά τά κεκανονισμένα προσήλθεν ό υγειονομι

κός ιατρός να μας κάμη αύστηράν ιατρικήν έξέτα- 

σιν. θέσας πάστας ήμας είς γραμμήν, όλ.ως ύγιεΐς 

καί καλώς έχοντας.

— ΕΓμεθπ πολύ ύγιέστεροι άπδ σάς, τώ έλεγον 

τινές αστειευόμενοι.

— Καί οί ποντικοί ; έρωτώ έγώ θά τούς έπισκε- 

ψθ ί ;

— Σοότ ! σοότ ! μοί επιβάλουν πάντες μειδιών- 

τες, θέλετε νά μάς στείλουν μέ αύτούς, είς τήν Δή

λο» ; θα καλοπεράιωμεν !

Καί έξήλθομ.εν, σπ-ύσαντες δ·.ά τοΰ σιδηροδρό

μου είς τήν πόλιν τής Παλλάδος.

Ροϋς
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Ή τεχνητή έπώασι; ώών δέν είναι, ώς δύναταί τις 

νά νομίση, έφεύρεσις δλο« νέα. Πολλοί γε και δεΐ. 
Είναι γνωστόν,ότι οΐ ’Ινδοί άρχαιόθεν έξεμεταλλεύ- 
οντο την ιοιότητα τούτην τών ώών, του να εκκολά
πτονται ει; ώρισμενον χρονικόν διάστημά και είς 
ώρισμίνην περίπου θερμοκρασίαν, χρησιμοποιουντες 
έπί τούτω την έκ της άποσυνθέσεω; τών οργανικών 
ουσιών παραγομένην θερμότητα καί κατά τινα; μά
λιστα συγγραφείς, την μέθοδον ταύτην καί σήμ.ερον 
ακόμη ο! Σιναι μτταχειρίζονται διά τήν έκκόλαψιν 
των νησσών.

Έ έ.κόλαψι; τών όρνιθίων έν Αιγύπτιο έκτελειται 
καί σήμιρον ακόμη εντός τών περίφημων εκείνων κλι
βάνων, τών γνωστώι ύπό τδ όνομα Μαμάλ(πί"ΐηαΙε, 
λέξιί αραβική) ή έποχή τής εφευρέσεις τών όπο·ων 
είναι άγνωστος.

“Αλλοτε τούς Αιγυπτιακούς τούτους κλιβάνους εΐ- 
χον εις τήν κατοχήν των οΐ Αιγύπτιοι ιερείς, σίτισες 
καί μόνοι έγνώριζον την λειτουργίαν αύτών. Τήνσή
μερον δμως ή έργασία αΰτη έκτελειται ύπό τών αγρο
τών, οί’τινες τά έκ τής βιομηχανίας ταύτης προερ
χόμενα κέρδη διαμοιράζονται μετά τών ιδιοκτητών 
τών κλιβάνων. ’Ανάλογε' δέ εί τοιοϋτος κλίβανος διά 
15—20 χωρεα. Οΐ κάτοικοι τών χωρίων τούτων, φέ- 
^οντες τά ώά των εί; τούς κλιβάνους, λαμβάνουσίν 
απόδειξ ιν παραλαβής, ήνπαρουσιάζοντεςμετά 24—25 
ημέρας, λαμβάνουσίν, έπι μικρά π*ηρωμή,  τά εκκο- 
λαφθέντα εκ τούτων ορνίθια, ατινα από τής στιγμ.ής 
τής έκκολάψεω; μέχρι τής στιγμής τής παραδόσεώς 
των, ανατρεφονται ύπο ειδικών γυναικών, εκτελουσών 
χρέη μητ^ός. Κατά ,τινας δέ υπολογισμούς ό αριθμός 
των οΰτω εκολαπτομένων εν Αιγύπτω όρνιθίων,έτησίως 
μέχρι προ ολίγων έτών, άνήρχετο είς τόν σεβαστόν 
αριθμόν τών 30 εκατομμυρίων.

Ό Αιγυπτιακός κλίβανος συνήθως συνίσταται έκ 
δύο δωματίων, τοΰ ένος ύπερκειμένου τοΰ ετέρου, τε
τραγωνικών, με πλευράν 2 fl μέτρων περίπου καί σ/η- 
ματιζόντων θόλον, δστις εί; τδ ανω μέρος ακριβώς, 
εις τό μέσον, φέρει όπην έν είδει καπνοδόχης, έξ ής 
θά έξέρχωνιαι τά έκ τής καύσεως προερχόμενα αέ
ρια. Καί τό μεν ανω δωμάτιον, ύψους 1,60 μέτρων, 
χωρίζεται εκ τοΰ κάτω δια διαφράγματος έξ άδια- 
καύστου καί ευθερμαγωγού ύλικοΰ, είς το' μέσον τοϋ 
όποιου υπάρχει άνοιγμα τετραγωνικόν, με πλευράν 
0,80 μέτρ. εκατέρωθεν τοϋ όποιου εύρίσκονται αί έ· 
στίαι τοΰ πυράς. Τό δέ υποκείμενον δωμάτιον ύψους 
0,80 μετρ, τής αυτής μέ τό πρώτον έπιφανείας, χρη
σιμεύει δια τήν τοποθετησιν τών ωών,ατινα έπιστρώ- 
νσνται έπί τοϋ δαπέδου, άφιεμένου είς τό μέσον αυ
τού κενοϋ διαστήματος, ακριβώς κάτωθι τοΰ. ανοίγμα
τος τοΰ πρώτου δωματίου, ένθα τίθεται αγγειον πλη· 
ρούμενον ΰδατος, όπερ εξατμιζόμενο·, θά παρέχη τήν 
αναγκαίαν υγρασίαν,ήτις απαιτείται διά τήν έκκόλα- 
ψΐν τών ώών. Είς τήν μία» πλευράν τοΰ κτιρίου 
υπάρχει θύρα, οι’ ή; εισερχόμενη ή εργάτης συχνά, 
αναστρέφει τα ώά, τροφοδοτεί τάς έστίας καί άνα- 
πληοοϊ τό δοχείο» τοϋ ΰδατος. "Αμα άνάψωσι αΐ έστίαι 
ή θερμότης αντανακλώμενη ύπό τοΰ θολού, εισέρχε
ται διά τοΰ κεντρικού ανοίγματος είς τό κάτωθι δω
μάτιο», μεταδιδόμενη δροιομόρφως έπί τών ώών,άτινα 
οΰτω διατηρούνται εις μίαν θερμοκρασίαν κυμαινόμε
νη» μεταξύ 37—40 Κελσίου.

Μετά 19—22 ημέρας έκκολάπτονται τά μικρά όρ· 
νίθ.α,άτινα μέχρι τής στιγμής τής παραδόσεώς άνα- 
τρέφονται ώς ανωτέρω ελέχθη, ύπό ειδικών και λίαν 
πεπειραμένων γυναικών.

Ή διά τής μεθόδου ταύτης έκκόλαψις, άν καί έκ 
πρώτης όψεω; φαίνεται ούχί τόσον αξιοσύστατος, ώς 
μή έπιτυχής, έν τούτοις δμως καθώς άπεδείχθη ύπό 
τή; πείρας, μόλις 12 Ο)θ απώλεια αναλογεί” έπί τών 
επωαζομένων ώών, διό κατα τόν L. J Troocet θεω
ρείται δικαίως ώς οίκονομικιοτέρα, επιτυχεστέρα καί 
περισσότερα κέρδη άποφέρουσα τινών έκ τών νεωστί 
εφευρεθεντων μηχανημάτων τεχνητής εκκολαψεως 
ωών, περί ών δέν θέλομεν όμιλήσει, ώς μή ύπαγομε 
νων εις τό θέμα μας, άναφέρομε» δέ μόνον, δτι την 
πρώτην ώθησιν εις ταΰτα έδωκεν τώ 1777 ό φυσικός 
Bonni'main.

fl. I. Παπάζογλου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ο I’AMBF.TAS

‘Ιδίως κατά τά έτη 1868, 1869 καί 1870 
ό Γαμβέτας εύρίσκετο εις τόν κολοφώνα τής επιρ
ροής του. ’Εβύχναζε τότε πολύ εις τήν οικίαν 
τοΰ ’Ιουλίου Σίμωνος. μεθ ’ ού πολλάκις συνέ· 
τρωγε και τούτο, οιότι έπροτίμα νά εύρίσκιται 
οϋτω μετ’ αύτοϋ μόνος. Συνήθως έλάμβανε 0έ· 
«ιν παρά τή έστίαι, έν τινι έδρφ, δπου έκάπνιζε 
ήμίσειαν δωοεκάοα σ'.γάρων καί άκαταπαύστως 
ώμίλει.

Ή ομιλία του ώμοίαζε πολύ πρός μονόλογον, 
άλλ’ ήτο πάντοτε επαγωγός, πνευματώδης, πα
ράδοξος, μόλον δ, τι ενείχε τι τό τυχοδιωκτικόν- 
άλλ ’ ήτο και ρήτωρ.

Πάσα ομιλία του ώμοίαζε πρός ανθοδέσμην 
έκ πυραύλων. Έκίν:ιπάντοτε τάς χ_εϊρας, άνώρ- 
θονε τήν πρό τοΰ προσώπου του καταπίπτουσαν 
πάντοτε κόμην του, ήν δ’.ηύθυνε πρός τά όπισθεν 
διά ταχείας κινήσεως τής χειρός. Ή ήχώδη: αύ- 
τοΰ φωνή ενείχε πρός στιγμάς, λάμψεις κεραυ- 
νοΰ·ένίοτε δέ ώμίλει ώ; άπό άμβωνος, άφίνων νά 
σβέννυται τό σιγάρον του' διά νά μή άφήση δέ 
τόν λόγον, μόλις έτελείονε τήν ομιλίαν, έπκ- 
‘1,ήρχιζ6 διήγημά τι, ένφ έν ταυτφήναπτε έκ νέου 
τό σιγάρον του, λαμβάνω» ύφος διηγηματογρά- 
φου, συνάμα δέ παρενέθετε τι αστείο», <ξ οΰ 
καί ό ίδιος εγέλα και έφαί»ετο διασκεδάζω» πολύ 
είς τάς ιδιαιτέρας του συνομιλίας, δπου έξεφρά- 
ζετο μετά πλείονος θάρρους.

Ένφ ώμίλει καί ό καιρός παρήρχετο χωρίς νά 
τό παρατηοή ή έσήμαινε μεσονύκτυον, χωρίς νά 
φαίνεται οτι ακούει τό σήμαντρου, ό Γαμβίτας 
έξηκολούθει τά,ν ομιλίαν του άνευ κόπου. Άλλ’ 
ό οικοδεσπότης πολλάκις τόν διέκοπτε καί τφ 
ε’λεγε :

— Φίλε μου, εινε μεσονύκτιον καί εινέ και
ρός νά κοιμηθώμεν.

Άλλ’ ό Γαμβίτας μόλις επείθετο περί τής 
ώρας, έπανελάμβανεν:
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—Ναί, άλλα θα σας οιηγηθώ ακόμη μίαν 
μικραν ιστορίαν.

Καί ή διήγησίς του αυτή παρετείνιτο μέχρι 
τής πρώτης πρωινής ώρας.

Πολλάκις έσβυνον τά φώτα, οιά νά τόν ανα
γκάσουν ν’ άποφασίση νά παύση.

η χτεψιζ Tor EiorAPAor ζ*.

Οί κοσμηματοποιοί τής Βρεττανικής αυλής 
προετοιμάζουσιν ήοη και έπισκευάζουσι τά στέμ
ματα, ατινα ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής 
’Αγγλίας θα φέρωσι κατά τήν ημέραν τής τελε
τής τής στέψεως των, τόν προσεχή μήνα ’Ιού
νιον .

Ή βασίλισσα θά φέρη τό στέμμα, δπερ κατά 
πρωτήν φοράν έφερεν ή σύζυγος ’Ιακώβου τοΰ Β'. 
ό δέ βασιλεύς τό κατασκευασθέν έν ετει 1838 
διά τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν μητέρα του και 
τό όποιο? ήδη εινε ανάγκη νά εύρύνωσιν. Τό 
στέμμα τοΰτο κοσμήται έκ τοΰ περιφήμου λυχ
νίτου, δν εφερεν Ερρίκος ό Ε' έπί τοΰ κράνους 
του έν τη μάχη τοΰ "Αζινκουρ, ύπό παμμεγγέ- 
θους σαπφείρου, δεκαέξ ετέρων μικρότερων τοι· 
ούτων, ένδεκα σμαράγδων, τεσσάρων μικρών ρου- 
βινίων, χιλίων τριακοσίων εξήκοντα τριών άδα- 
μάντων πολυέδρων, χιλίων οιακοσίων έβδομή- 
κοντα τριών ρόδινων άδαμάντων, εκατόν τεσ
σαράκοντα έπτά τραπεζίων άδαμάντων, τεσσά
ρων μαργαριτών σχήματος άπιοίου καί οιακοσίων 
έβδομήκοντα τριών συνήθων μαργαριτών έχει δέ 
βάρος τριάκοντα έννέα ούγγιών.

Άλλ ’ ή στέψις θά γίνη τόν προσεχή ’Ιούνιον; 
Διότι άλλοι μέν προβάλλουσιν ασθένειαν τοΰ Έ- 
δουάρδου, ή δέ εβδομαδιαία «Week End» εις 
ήν έπαφίεται πάσα ευθύνη τής πληροφορίας, ό 
βασιλεύς έδήλωσεν, δτι άν ο πόλεμος τοΰ Τραν- 
βαάλ δεν τελείωση μέχρι τοΰ μηνός ’Ιουνίου, ή 
στέψις δέν θά γίνη.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΙΛΕΓΡΑΦΙ1ΜΑΤΩΝ

’Από τίνος έν Αγγλία ή έταιρεία Ρίουτιρ 
μεταχειρίζεται διά τήν διανομήν τών τηλεγρα
φημάτων κατ’ οίκον, έν μικρόν τάγμα εκ νέων 
καί ωραίων δεσποινίδων, αίτ.νες μεγάλην προξε- 
νοΰσιν αίσθησιν έν ταις όδοΐς καί τοΐς σκοτεινοί; 
γραφείοις τής πόλεως. Επαγωγώς ένδεδυμέναι 
καί κάπως έπιδεικτικαί αί νεάνιδες αύται, προ- 
καλοΰσι τήν περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον τοΰ 
ζοφώδους εκείνου δγκου, έζ ενός έκατομυρίου αν
θρώπων, δστις διατρέχει διαρκούσης τής ήμε’ρας 
Την πόλιν, ήν τελείως εγκαταλείπει τό εσπέρας. 
Ό δέ διοργανωτής τής λαμπράςκατ’ αυτόν υπη
ρεσίας τών δεσποινίδων απεσταλμένων «Girls 
messengers» καυχάται οιά τήν πρωτοβουλίαν 
του καί «ΐς τινας μετά δημοσιογράφων συνεντεύ
ξεις του μεγάλω; εκθειάζει τήν προθυμίαν, ακρί
βειαν καί εύφυίαν τών χαριισσών αυτών πρακ-

Πάντες δμως. δέν εΐνε έκ τούτου ευχαριστη
μένοι. Ή Κυρία Γκρούντυ έγραψε έν τή πρό τό 
«Times» επιστολή της αρθρον υπό τόν τίτλον 
«Μία γυνή πεπειραμένη» ένφ σημειοΐ τούς κιν
δύνους, οΰς έπάγεται ό νεωτερισμός ουτος,

«Νομίζετε, γράφει ή κυρία Γκρούντυ, δτι διά 
τά 12 1 φρ, καθ’έβδομάδα,τά όποια ταΐς δί
δουν, δτι αίνεάνιδες αύται γίνονται τόσον προ- 
θύμως διανομείς τών τηλεγραφημάτων μας ; Ά· 
πασαν τήν ημέραν διέρχονται έπί τών οδών καί 
έν τής γραφείοις. Άπό πρωίας δέ μέχρις εσπέρας 
διαγκωνίζονται πρός τούς άνδρας, μόνον πρός 
τούς άνδρας. Εις τό ε’πακρον δέ εκλαμβάνετε 
αύτάς ώς ωραίας. Ό, τι μέλλει ν« συμβή, δέν 
δύναται ή νά συμβή. θέλω νάώσιν έντιμοι, 
άλλά προσέξατε καλώς, αί δεσποινίδες σας αύ
ται, ημέραν τινά θά γίνωσι γυναίκες τών οδών.

Άλλά διατί καθυστερείτε ταύτας άπό τάς 
υπηρεσίας τοΰ οικιακού βίου; Μετ’ ολίγον δέν 
θά έχωμεν πλέον έν Άνγλίφ ούτε μαγείρισσας, 
ούτε θαλαμηπόλους, ούτε ραπτρίας, ούτε πλυν- 
τρίας. Αί πτωχαί τάξεις τότε είναι περιττόν νά 
μανθάνωσι νά ράπτωσι, νά πλύνωσι καί νά μα- 
γειρεύωσι. Καί βεβαίως είναι μάλλον ευχάριστον 
αί γυναίκες νά συναγωνίζονται πρός τούς άνδρας 
άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, έστω και μέ 12 
φρ. καθ’ εβδομάδα, άφοΰ ύπό τό πρόσχημα τής 
χειραφετήσεων, δύνανται τόσον ευκόλως νά κερ- 
οίζωσι περισσότερα» .

Ή κυρία ΙΙαρρέν ας συννενοηθή διά τά περαι
τέρω μετά τής κυρίας Γκρούντυ. Π. θ.

i

ΘΕΟΥ ΓΕΝΗΣΙΣ

ΤΑ ΑΝΘΕΣΦΟΡΙΑ

Ήάαν έορταί τών Σικελιωτών, γενόμεναι κα
τόπιν και έν Νεαπόλει πρός τιμήν τής Περάε- 
φόνης κατά τό έαρ, δτε ή γη άναδίδει άνθη καί 
έπιότείιετο διά τοΰτο ότι έγίνετο ή άνοδοί 
τής θεάς έκ τοΰ (ίδου. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Στράβωνοςέν Ίππωνίω τής Βρεττίας, έπειδή I- 
μυθολογεϊτο,δτι έν τοΐς περικειμένοις άνθυροΐς 
χωρίοις άνθολογοΰόα ή Κόρη ήρπάγη ϋπό τοΰ 
Πλοΰτωνος, όυνείθιζον αί γυναίκες ν’άνθολο- 
γώ<5ι καί νά ότεφανοπλοκώυι, νομίζουόαι αισ
χρόν νά |ορώ<5ι κατά τάς έορτάς ώνητοΰς Στε
φάνους. Πιθανόν δ’ δτι Λ αυτή εορτή ήγετο 
καί άλλαχοΰ πρός τιμήν τής Δήμητρος καί τής 
Κόρης ή άλλων θεών.

ΠΤΘΩΝ Ο ΦΟΒΕΡΟΣ

Είναι ό ύπουλότερος τών μή,ιοβόλων δφεων, 
ώναρριχαται κρυπτόμενος έπί τών δένδρων καί 
αίφνιδίως έπιπίπτει κατά τής λείας του. Έχει 
μήκος 7—3 και ένίοτε ίο μέτρα καί ένδιαιτα- 
ται έν Βραζιλία. Άλλά και οί κάτοικοι ταΰτ·ις 
γνωρίζοντες τήν ιδιότητα τών ζώων τούτων, 
λαμβάνουν τάς προφυλάξεις των άκριβώς δε ή 
όπισθεν είκών παριότά Σκηνήν τοιαύτην,άλλά 
φοβερόν, καθ’ ήν διά πελέκεων καί μαχαιρών 
κατακερματίζουν τό τρομερόν ζώον.

ΤΑΝ νυχτιά τρισχόταοη καί μαύρη σάν του ”Αοη 

Π όλο τον κόσμο σκέπαζε ατέλειωτο σκοτάδι 

Μέ τά μεγάλα παγερά κι’ ολόμαυρα φτερά του. 
Ό ούρανός δέν φαίνουνταν κι’ ούτε ’στην άγγαλιά του 
Τρεμόσβυν’ άστρο, λαμπερό αγέρι δέν φυσούσε 
Δροσολουστο καί φαίνουνταν ο κόσμος, πώς διψούσε · 

Δροσιά καί φώς κι αέρα. 
Μά ξάφνου έλαμψ αστραπή καί φάνηκε σάν μέρα 

Καί άστραψε καί χύθηκε ’στη γή ένα αστέρι 
Σάν νάστελνε στον κόσμο φώς τού ΙΙλάστου μας τό χέρι. 
Αίσθάνεται ή γή δροσιά στά στήθε^α της μεγάλη 

Καί ένας κρίνος φωτεινός άφρόπλαστος προβάλλει 
Μέσ’ άπ’ τήν άγγαλιά τής γης μέσ’ άπ’ το κρύο χώμα, 
Κρίνος μέ θεία εΰωδ.ιά, μέ τής αύγής τό χρώμα. 
Καί μέ διαμάντια τής δροσιάς στ’ ώραίΌ του κεφάλι 

Που τά σκοτάδια σχίζανε καί χύνανε μεγάλη 
Λάμψι τριγύρω, κι’ εύωδ^ά αιθέρια καί θεία . . . 

Ό μπάτης τότε φύσησε μέ γλύκα κι’ αρμονία 
Καί φίλησε τά φύλλα του κι έγινε πάλι ’μέρα 
Καί δέν διψούσ’ ό κάμπος π^ά τό φώς καί τον άέοα.

Β'-

Ήταν νυχτιά τρισκόταδη, άμάθεια του Αδη 

Ψευτιά που σκέπαζε τή γή σάν άπειρο σκοτάδι 
"Μέ τά μεγάλα, παγερά κι’ όλόμαυρα φτερά της. 
Ή αμαρτία φοβερή μέσα ’στήν αγκαλιά της 

Κρατοΰσε τήν απατηλή τον κόσμο το'τε όλο 
Καί τής ’Αλήθειας πουθενά αγέρι μυροβόλο 
Δέν έφυσουσε, δίψαγε ό κόσμος φώς κι’ άέρα. 
Μά θέλησεν ο Πλάστης μας νά γίνη πάλι ’μέρα 
Καί το σκοτάδι νά χαθή τής 'Αμαρτίας ’κείνο 

Καί τόν υιόν του έστειλε στον κόσμο μ' ένα κρίνο . . . 
’Ανθίζανε τού λούλουδου τά μυροβολα στήθε^α 

Καί ό Θεός μας άπό κεί έβγήκεν: ή ’Αλήθεια!

”Ω . . . γονατιστέ άνθρωποι ! ό θεός προβαίνει 
Καί μέ αγάπης λούλουδα τον κόσμο όλο ραίνει.

Λικίμόριος 190 1.

»

Γ. Ν.
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙίΤΟΥΓΕΝΝΟΝ
ΚΑΙ Π ΛΕΓΚΙΙ ΚΕΦΑΑΙΙ

οηΛίΐΟ

ΟΟΟΦΟΟΟΟς/ UJ

ίαυ*

ΤΟ παραμονή Χριστου
γέννων, άλλά νύξ εκτά
κτου ώραιότητος και γλυ- 
κύτητος.

’Επ', τοΰ ανδήρου μι- 
κράς ταπεινής άλλά κομ- 
ψοπρεποΰς οικίας, άπο- 
πνεούση; τό άρωμα και 
τήν ευπρέπειαν, ιστατο 
νεανις μεθ ’ όλης τή; καλ
λονής καί τής παρθενί
ας τών χαρισμάτων, ήτις 
τάς χεΐρας πρός τόν κ- 
στροφεγγή καί διαυγέ
στατων ουρανόν τείνουσα, 
μετά χαράς πρός τό απέ
ραντων χάος άπετείνετο, 
εκλιπαρούσα καθ’
τήν απρόοπτόν τι, δπερ 
μετά βεβαιότητος ήτο 
πεπεισμένη, δτι ό παν
τοδύναμος δέν θά τή ήρ- 
νεΐτο.

Τί ωραία καί μαγευ- 
τικωτάτη εσπέρα 1 Ή

Λωρέτη, ούτως έλέγετο ή αθώα και γλυκεία ε
κείνη παρθένος, πολύ έπεθύμει να εκδήλωσή καί 
μέ τό χαρίεν άσμα της τήν μεγάλην, ήν ήσθά- 
νετο χαράν. Διότι ήτο ή πρώτη εσπέρα, ήν θά 
διήρχετο έν τή οικίμ της. Έν τή οίκίφ της ταύτη, 
ήτις άπό τής.ήμέρας εκείνης τή ανήκε πλέον 
όριστικώς καί ήτις τή ήρεσκε πολύ, διότι εί- 
χεν δλας τάς γάριτας τής καλλονής καί ευπρέ
πειας, μέ αύλη.ν καί μέ κήπον, μέ έξώστην καί 
ανδηρον καί θε'αν Οαυμασίαν, έπουράνιον.

Ήσθάνετο ήδη έαυτήν ευτυχή πλέον έκεΐ, 
έν τφ ΐδίφ οίκφ της καί ασφαλή ύπό τήν πα
τρικήν της στέγην. .

Έφεύρεσίς τις τού πατρός της είχε μεταβά- 
λίι τήν κατάστασιν τής οικογένειας των, πορι- 
σθείσης δι ’ αυτής μέγα χρηματικόν ποσόν, δπερ 
τυυς έκαμε πλουσίους καί έξ ου έπανέχτησαν τήν 
πατρικήν ιδιοκτησίαν μετά τοΰ κήπου καί τής 
εύρείας περιοχής του καί τών απέραντων σιτο
φόρων αγρών, ο'ίτινες είχον διαθρέψει πολλάς πα- 
τρογονικάς των γενεάς.

Καί έν τούτοις ό καλός γέρων πατήρ είχεν 
άποθάνει, χωρίς νά ιδη πάντα ταΰτα, χωρίς νά 
αΐσθανδή καί αυτός τήν μικροτέραν χαράν καί 
συμμεθέξγι εις τήν οικογενειακήν ευτυχίαν κατά 
τάς αγίας ταύτας ημέρας τών Χριστουγέννων.

Είχε δέ άποθάνει ό τάλας, δλωςδυστυχής, πτω
χός, περιφρονημένος καί άσημος,πριν ή ετι'εύοδοθή 
ή εργασία του καί απολαύση τι εκ τής εφευρέ- 
σ»ώ; του.

Έν τή οικογενεί? του, εκτός τής Λωρέτης, 
ποίντ-ς έξελάμβανον αυτόν οιά μανιακόν καί 
τινες τόν άπεκάλουν τρελλόν. ΙΙολλάκις δε καί 
τόν έπέπληττον καί ενίοτε τόν κατηρώντο διά 
τά; εφευρέσεις εΐ; ας άκαταπαύστω; κατεγίνετο, 
διότι ήσαν καταστρεπτικαί διά τήν οικογένειαν, 
Καί δζτως έξώδευε πολλά χρήματα εις έκτέλε- 
σιν πειραμάτων καί άπόκτησιν προνομίων, δτε 
εν τελεί άπό δανείου εις δάνειον, ειχεν άναγκα- 
σθή νά πωλήση τήν οικίαν μεθ ’ δλης τής περι
οχής, τήν βιβλιοθήκην του αυτήν είτα καί τέ
λος τά καλλιτεχνήματα και εργαλεία του. Α
πίθανε δέ δλω; άσήμως καί ήτιμασμένος, άμφι- 
βάλλων καί αυτός ό τάλας γέρων κατά τό τέλος 
τής ζωής του, αν δέν είχον δίκαιον οί οικείοι 
του νά τόν εκλαμβάνουν ώς τρελλόν.

ΙΙλήν φεΰ! έ'ξ μήνας μετά τόν θάνατόν του 
προσήλθον δύο Γερμανοί βιομήχανοι εις τόν οί
κον του, προτείναντες ν’άγοράσωσι κινητήρα τινά 
ύπ * αύτοΰ έφευριθέντα, αντί ενός εκατομμυρίου 
καί ήμίσεως φράγκων, ατινα καί έμέτρησαν εις 
τήν χήρα σύζυγόν του, διά τήν άπόκτησιν τοΰ 
προνομίου.

Έν καί ήμισυ εκατομμύριου διά μίαν Ιδέαν 
ενός τρελλοΰ 1

Καί ούτως ή οικία μεθ ’ δλης τήί περιοχής της 
έπανεκτήθη, ή έξασφάλισις τής οικογένειας καί 
τό μέλλον τών τέκνων έπετεύχθη, ή έζακολού- 
θησις τής πατρογονικής εύκλειας έπανήλθεν, επί 
πλέον δέ δόξαν καί τιμήν προσεπορίσαντο πάν- 
τες δσοι κατεχλεύαζον τόν σοφόν άνδρα καί τάς 
άνοήτου; εργασίας του.

Πλήν πόσον μετεμελήθησαν διά τόν έξευτε- 
λισμ.όν, δν έπροξένησαν εις τόν γεννήτορα! Καί 
μόνον ή καλοκάγαθος καί ενάρετος Λωρέτη, £ 
μηδέποτε ψυχράνασα τόν καλόν πατέρα της είχε 
τήν συνείδησιν καθαράν καί καθημίνη ήδη μόνη 
έπί τοΰ έζώστου τής οικίας των, ένεθυμεΐτο αυ
τόν καί άνεπόλει εις τήν μνήμην της, κατά 
τήν αγίαν ταύτην ημέραν, καθ’ ήν άλλοτε καθή- 
μενοι πλησίον, άλλήλων τόν έπεριποιεΐτο καί διε- 
σκέδαζεν ολίγον αυτόν διά τών παιδικών της λέ
ξεων καί έθαύμαζε τήν λευκήν ώς χιονα γεν- 
ν-ιάδα του καί τήν πάντοτε ήρεμον κεφαλήν 
του, ήτις πρό ούδενός απευκταίου ποτέ έταράσ- 
σετο καί συν.εβούλευε πάντοτε τήν γαλήνην καί 
τήν είρήν.ν έν τή οίκογενείφ.

. Αναπολούσα αυτόν έπί τοΰ ανδήρου ή Λω- 
ρίτη, επικαλείτο αυτόν καί ένι'μιζεν έν τή άθω- 
ότητ. αυτής, δτι θά ήδύνατο κατά τήν αγίαν 
ταύτην ημέραν τουλάχιστον νά έλθη και παρα- 
καθήση είς τήν πλουσίαν ήδη τράπεζαν των,ήτις 
μόνον δι’ αύτοΰ έστολίσθη ήδη τόσον πλούσιο-.
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παρόχω; καί νά λάβη μιέρσς είς τήν εορτήν τοΰ 
δένδρου τών Χριστουγέννων. Παρεκάλει τον θεόν 
παρεκάλει τήν Παναγίαν να τδν αφήβουν νά έλ- 
θη καί μή βλέπουσα αυτόν, διεχύνετο ή τάλας 
είς λυγμούς κσί εις δάκρυα. Τόν είχε τόσον άγα- 
πήση καί τόσον πολύ συνηθίσει καί ηύχαριστεΐτο 
είς τό μειδίαμά του, δύστε τή έφαίνετο πολύ 
σκληρόν νά μή τόν βλέπη ήδη πλησίον της, 
είς' τήν ευτυχίαν των καί εις τήν έπανάκτησίν 
τής ιδιοκτησίας των. Ουδέποτε τή ώμίλει διά 
τάς ανακαλύψεις του, οσάκις δέ αΰτη ήρχετο 
πρδς αυτόν, έκρυπτε τά σχέδιά του διά νά μή 
τήν λυπςση καί τόν έκλάβη καί εκείνη διά 
τρελλόν.

«Ό τάλας γέρων*  ε’λεγε καθ’ έαυτήν, ποϋ 
είναι τώρα νά ίοη τό έργόν του καί νά ΰπερη- 
φανευθή 1 Βλέπει άρα απ' έκεΐ δπου είναι, άφοΰ 
λέγουν, δτι αί ψυχαί άναζοΰν, δτι μία έκ τών 
ανακαλύψεων του κατέστησε τήν οικογένειαν του 
πλουσίαν καί ευτυχή ; Ό Θεός- δέν θά τφ έπι- 
τρέψη νά ίοη έπί αίαν μόνον στιγμήν τήν ευτυ
χίαν ταύτην ;»

Καί μετ’ ολίγον στρέφουσχ τά βλέμματα 
περί έαυτήν, είς τδν ορίζοντα, ώς νά τόν άνε- 
ζήτει καί ΰψώνουσα τά; χεΐρας, έξηκολούθει:

«Ώ ναί, οΰτω πρέπει νά ήναι. Διότι θά ήτο 
πολύ σκληρόν νά παραδεχθή τις, δτι εις σοφό; 
άνθρωπος, είς καλλιτέχνης καί ενάρετος, δστις 
είργάσθη διά τήν ανθρωπότητα έφ’ δλης του 
τής ζωής καί έοαπάνησεν δ,τι είχε, με θυσίαν 
τής υπάρςεως αύτοϋ καί τής οικογένειας του, 
δύναται ν ’ απίθανη τοσούτον καταφρονηριένο; καί 
νά μή εχη γνώσιν τουλάχιστον τοϋ αποτελέσμα
τος τής εργασίας του καί τοϋ θριάμβου του ; Α, 
όχι, πρέπει νά ΰπάρχη δικαιοσύνη εκεί επάνω καί 
δέν εΐνε δυνατόν οί σκώληκες νά δίδουν τοιοϋτον 
τέρμαΜς τόσον εύγενή καί θεάρεστον πραξιν !»

Ή Λωρέτη μετά τάς σκέψεις ταύτας έφρι- 
κίασε σύσσωμο: καί ήσθάνετο, δτι κάτιτιάκατά- 
ληπτον τήν είχε πλησιάσει.

«Νά, εΐνε ό πατήρ μου;» έλεγε, καί άνεστέ- 
ναζεν έκ βάθους καρδίας καί οιεχύθη εις λυγ
μούς.

«”Ω, πάτερ μου, πάτερ μου, έπεΐπε, μ.έ βλέ
πει: ; παρατηρεί: τήν ευτυχίαν μας; αισθάνεσαι 
τήν λύπην μου ; Μέ ακούεις; Δέν εινε ουνατόν 

άπόψε πλησίον μας ; νά σέ ίδωμεν καί 
; έπί μίαν μόνην στιγμήν ;»

Καί κατκληφθεΐσα ύπό αδήλου συστολής έγο- 
νάτισ- πρό τ:ύ διαυγούς ουρανού ολω: συγκεκι- 
νημένη καί παρεκάλει τόν Θεόν, τήν Παναγίαν 
καί τού: Αγίου: μεθ ’ ολας τάς πρός αύτούς όφει- 
λομ.ένας εύλαδείας καί μετά καροία; πνιγομένης 
υπό ακατανόητου έλπίοο; καί προσοοκία; νά 
έπιτρέψουν εις τόν πατέρα, τη; νά ε’λθη πρός αύ - 
τήν.

Καί εϊτα άποτεινομένη πάλιν προ; αυτόν, τοϋ 

νά ΓλΟλ: 
μάς Γόη;

οποίου ή μνήμη δέν άπιμακρύνετο ούδ ’ έπί στιγ
μήν άπό τινων ημερών άπδ τάς σκέψεις της;

«Πάτερ μου, τφ έλεγε, ιέν μέ βλέπεις; δέν 
θά εΐσακούσης τήν παράκλησίν μ.ου ; δέν μέ λυ- 
πεϊσαι; “Ω, αν ήναι δυνατόν, καί νομίζω, δτι 
εΐνε, άφοΰ υπάρχεις εις τον ούρανόν, έμφανίσθητι 
πρδς στιγμ.ήν καί εΐπέ μου, οτι βλέπεις τήν 
ευτυχίαν μας καί είσαι ευχαριστημένος. "Αλλως 
τε λάβε τήν ψυχήν μου, λάβε με μαζύ σου, 
διότι δέν δύναμαι ουδέ στιγμή νά ζήσω πλέον εις 
τδν κόσμον αυτόν, αφοϋ είναι τοσοϋτον άοικος 
καί κακός».

Καί βλεπουσα,δτι ή προσευχή καί παράκλη- 
σί: της δέν. εΐσηκούετο, έξηντλϊμένη δ’ άλλως 
τε καί κατάκοπο: έκ τής συγκινήσεως καί θλί- 
ψεως, κατέπεσεν έπί τοϋ παρακε'.μενιυ καθίσμα
τος, κκταληφθεΐσα ύπδ είδους αφασίας καί έκ- 
στάσεως.

Άπό τινων ήμερων συνέβαι-.ον ταΰτα άκατα- 
παύστως, σκεπτομένη τόν πατέρα της, χαλούσα 
καί παρακαλοϋσα αυτόν, δπως έμφανισθή καί τφ 
δείζη τήν ευτυχίαν των καί τήν νέαν μετα
τροπήν τής καταστάσεώς των, άλλ’ είς μάτην. 
*0 πατήρ δέν έφαίνετο καί ή θλίψις ηύζάνετο. 
Τούτο παρετηρήθη τέλος άπό τούς συγγενείς. 
— Άλλά τί έχει ή Λωρέτη; ίλεγον, πώς μετε- 
βλήθη καί διατί πάντοτε σκεπτική καί μονή
ρης κάθηται έπί τοΰ ανδήρου ;

Φοβηθέντες έκάλεσαν τόν ιατρόν, άλλ’ είς 
μάτην, ή Λωρέτη δέν έπερίμενεν αύτόν.

Έν τούτοις ή ώρα παρήρχετο, αί άκτΐνες 
τών αστέρων ήλαττοϋντο, τδ δε φέγγος τοϋ ου
ρανού ήμαυρούτο.

Ή Λωρέτη μετ’ όλίγον συνελθοΰσα, έπανέ- 
λαβεν :

« Άλλά,πάτερ, όιατιδέν έρχεσαι,τώρα τουλά
χιστον, αύτήν τήν νύκτα, μ.έ τήν γέννησιν τοϋ 
Χριστού μας; θά χαρώ τόσον, δπου θά είμαι εύ- 
τυχεστάτη. Πρέπει, πάτερ, νά έλθης, πρέπει 
τουλάχιστον νά φανερωθής είς ΐμέ. Παρηγόρησήν 
με, τδ θέλω. Τί θκ γίνω, μόνη έιώ ; Πάρε με 
μαζύσου. "Ω, έλθέ, έλθέ, πάτερ, δέν θά φο · 
βηθώ, θά έχω αρκετόν θάρρος νά ί σέ δεχθώ, θά 
σ:ύ γελάσω, θά σοΰ μειδιάσω, θά χαρώ καί θά 
ενχαριστηθ/ς. Διά μίαν στιγμ.ήν έλθέ καί φύγε 
πάλιν, δπου τό πεπρωμένου σέ θέλει !

Κάτι τήν έπειθε βαθμηδόν, δτι ό πατήρ της 
θά παρουσιάζετο καί έδιπλασίασε τάς προσκλή
σεις καί προσευχάς της.

'Γέλ-ος έκεΐ δπ-.σθεν τοϋ μεγάλου πλατάνου, 
δπου έςετείνετο μακρά πεδιάς καί ό ρύαζ έν τώ 
μέσφ, είς δέ το βάθος ύψούτο τό δρος, ένθαπολ
λάκις έσυνήθιζεν ό μακάριος πατήρ της νά μετα- 
βαίνη κάποτε χάριν αναψυχής, είς όλίγον περί
πατον, παρετήρησεν αίφνης φωτεινήν σφαίραν, 
έζογκουμένην καί εΐτα βαθμηδόν ά·.ερχομένην 
πρός τον ουρανόν καί τέλος πλησιάζουσαν αύτήν.

·>.
>s , 

άνακχλύψεώς σου άπεκτήσαμεν τήν οί-

Ή φωτεινή αυτή σφαΐρζ τέλος έξωγκώθη εί: 
σύ/νεφονάπό τοΰ όποιου γέρων πολιός, σεβαστέ; 
και λευκόθριξ, διά μιας έξελθών καί πηδήσσς 
επ', τοΰ ανδήρου, έπλησίασε τήν Λωρέτην, ήτις 
ίλω: μειοιώσα καί εμπλεω; χαράς καί άγαλλιά- 
σιω: τόν ένηγκαλίσθη, λέγουσα»:

— Λ, τέλος, ήλθες, πάτερ, ώ πόσον εί| 
ίύτυχής! Είσαι καί σύ, πάτερ, εύτυχή;; ίοέ, 
δ.ά τής 
κίαν ώ, ίοέ, πόσον ειμεθχ εύτυχεΐ; !

— Ναι, Λωρέτη, τό βλέπω καί τό γνω
ρίζω, τή λέγει ό αγαπητός πατήρ της, άλλά 
μή νομήζεις τούτο ευτυχίαν. Άνθρωπο; γεν- 
νάται καί άνθρωπος αποθνήσκει. 'Ενθυμοΰ με 
καί σοί ετοιμάζω μέλλον καλείτεοον.

— “Α,φεύγεις τόσον ταχέως, πάτερ, στάσου, 
έλθ= κάτω νά ϊοής τάς ετοιμασίας μας, νά ίδής 
πόσον ώραΐα θά έορτάσωμεν αύριον τά Χριστού- 
γε.να. Νά ίδής τά καλά μας *

— Αδύνατον, Λωρέτη, σέ ήλθον νά ϊοω. Ό 
κόσμ.ο; δέν είναι ίδικός μου.

— Πάτερ, σέ ικετεύω, μίαν στιγμήν, στά- 
σου νά σέ ιοω ακόμη.

—“ θΖι πλέον έδώ, Λωρέτη, αύριον θά ήσαι 
ευτυχέστερα. Ηλθον μόνον διά μίαν στιγμήν, 
διότι μέ συνικίνησαν τά δάκρυά σου. Ταχέ< 
θά ήσαι διαρκώς πλησίον μου.

Καί άπήλθεν ό γέρων άστραπιαίω; καί άθο- 
ρύβως, ή σε Λωρέτη ήσθάνθη τότε ρίγος είς τήν 
κεφαλήν καί έπεσε λιπόθυμος.

Μετά μίαν ώραν οί αδελφοί της τήν μετέφε- 
ρον εις τδ δωμάτιόν της δπου καί έκοιμήθη.

Τήν έπομένην ημέραν, χαρμόσημον τής τοΰ 
Χριστού γεννήσεως, πάντες έώρταζον καί εύθυ
μου·», ή δέ Λωρέτη ήρέσκετο νά τοΐς λέγη, δτι 
εΐδι τδν πατέρα της, δστις κατόπιν τών πολ
λών παρακλήσεων καί προσευχών της ένεφανί- 
σθη είς αύτήν καί τοΐς έδιηγεΐτο τί τή εϊπεν.

Άλλά πάντες κατεχλεύαζον αύτήν. Τό ε
σπέρας όμως κατελήφθη ύπδ σφοδρού πυρετού καί 
τήν δωδεκάτην τοϋ μεσονυκτίου, ακριβώς τήν 
ώραν τής εμφανιστώ; τοϋ πατρός της τήν προ
τεραίαν, άφήκε τόν κόσμον τούτον, έκπνεύσασα 
ολως ήσύχω; καί εύχαριστημένη.

Μετέβη εις τον ούρανόν .*

ως

l'ors.

Ή πολύ αγάπη γεννά τήν έφοσίωσιν. 
Ή άοοσίωσις επιφέρει τό μένος. 
Τό μένος γέννα τήν επιμονήν.
ΤΙ επιμονή τό πάθος.
Τό πάθος τόν κάματον.
Ό κάματος τήν παραλυσίαν.
Ή παραλυσίχ τήν αφασίαν.
Η αφασία τόν θάνατον 

Καί ό θάνατος, τήν άνάπαυσιν !

01 ΜΟΙ ΚΛΙΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖίΝ

Φ Φ ° άΪΤλ'«·ζ κ:ριοδικόν
J _ \ "*  ‘ flarper's Magasine» έδημοσίευσεν

άξφί I 5?·βρ:θεστάτην μελέτην έπΐτού θέ-
I ί?,ατ0’ Τθ7 τή? μελλούσης

❖ ζωήί ίδ5ών τών ®,=χ«ίων Άθη-
·ψ· ναιων.

’Επειδή, λέγει, ή φιλολογία αντιπροσωπεύει τάς 
σκέψεις περιωρισμένης καί,είς τινας αρχαίας έποχάς, 
λίαν μικρά; τάξ-ως ανθρώπων, οϊ άρχαϊοι έρευνη- 
τα: ανεζήτησαν καί αλλας πηγάς πληροφοριών, ίδια 
δέ ώς πρός τό ζήτημα τών περί μ-λλούσης ζωής 
ιδεών τών αρχαίων λαών. Είς τά αρχιτεκτονικά καί 
καλλιτεχνικά μνημεία άνεύρον άτελεΤς αποδείξεις, 
τούτο δέ διότι τα από τής έποχής τής άνισότητος τών 
κοινωνικών τάξεων χρονολογούμενα μνημεία άνη- 
γέρθησαν καί ταΰτα ύπό περιωρισμένης τάξεως αν
θρώπων, μάλλον μέν εκτεταμένης τής τών βιλολο- 
γούντων, άλλά μικράν άποτελούση; μερίδα τής δλης 
κοινότητος.

ΓΙολλαχοΰ τών αρχαίων χωρών, ώς έν Μικρά 
Άσία. έν Σικελία και Μηκύναις, άνευρέθησαν με- 
γάλαι νεκροπόλεις, πλούσιαι εις ώραΐα μνημεία. Ή 
μάλλον ενδιαφέρουσα έκ τούτων εΐνε ό Κεραμεικός 
τών ’Αθηνών, κείμενος ακριβώς εξω τής αρχαίας 
δυτικής πύλης τοΰ "Αστεως, έπί τής έκ Πειραιώς 
σδοΰ. Ένταΰθα τά μνημεία εΐνε πολυάριθμα καί ώ
ραΐα, τα δέ έν τή αρχαία αύτών θέσει διατηρούμενα 
είσετι συμπληροΰνται διά πολλών άλλων φυλασσό
μενων έν τφ μεγάλω Έθνικφ Μουσείω Αθηνών. 
Η διατήρησις τοΰ αρχαίου τούτου νεκροταφείου τοΰ 

Κεραμεικοΰ έν τή αρχική αύτοϋ μορφή οφε λεται εις 
τό οτι έν έποχή άγνώστω,μέγα αΰτοΰ μέρος έζ.αλύ- 
φθη έκ προθέσεως διά τεχνητού στρώματος γής. 
Γάλλος σοφός, ό Κάρολος Λενορμάν, ε’πεν δτι ό 
ρωμαίος στρατηγός Σύλλας, δστις τό 86 π. X. έτος 
έπόρθησε τά τείχη τών Αθηνών είς τό σημεΐον 
τοΰτο άκριδώς, εινε ό διατάξας νά καλυφθή τό νε
κροταφείου δια στρώματος γής, οπω; έκ τοΰ ύψους 
οί στρατιώται αύτοϋ άνέλθωσιν έπί τών τειχών τής 
πόλεως.

Έν τφ νεκροταφείου του Κεραμεικοΰ οί ’Αθηναίοι 
έθαπτον τούς τε ίδιώτας πολίτας καί τούς δημο
σίους λειτουργούς. Τά ύπό τής πολιτείας άνεγειρό- 
μενα μνημεία πρός διάζρισιν τών τάφων τών δημο
σίων λειτουργών, ιδιαζόντως δέ υπέρ πατρίδος εις 
διάσημους μάχας πεσόντων, εΐνε μεγαλοπρεπή καί 
δαπανηρά. Δυστυχώς ταΰτα εύρίσκοντες εις θέσιν 
μή συμπεριλαμβανομένην έντός τοΰ ύπό τοϋ τεχνη
τού στρώματος καλυφθέντος χώρου, πιθανώς πολ
λά έξ αύτών κατεστράφησαν. Διατηρούνται όμως 
ιδιωτικά τινα μ.νημεΐα, άνεγερθέντα έπί τών τάφων 
άνδρείως πεσόντων έπί τοΰ πεδίου τής μ.άχη.;. "Εν 
τούτων μιτενεχθέν είς τό Μουσεϊον, εΐνε τό τοΰ’Α- 
ριστοναύτου. οπλίτου έκ τοΰ προαστείου Άλών,παρ: - 
σταμένου, καθ’ήν στιγμήν έπιτίθ.ται κατα του ε
χθρού. Χαρακτηριστικόν όλων τών ελληνικών τά
φων εινε οτι, όταν δ Οανών παρίσταται έπί τοΰ επι
τύμβιου.μνημείου, εικονίζεται ούχί είς άδοξους ή δυ-
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σαρέστους περιστάσεις. Έν ολη τη μεγάλη συλλογή 

του Μουσείου ’Αθηνών έν ή δύο μόνον μνημεία ύπάρ- 

χουσιν, έφ’ών ό νεκρός παρισταται ώς ίν τή θλιβερά 

στιγμή τοΰ Θανάτου,.
Συχνάκις νεκρ'ος είκονίζεται μετ’ άλλων προσώ

πων,μεθ’ ών οιετέλει εις σχέσεις έν τή ζωή. Το

ποθετείται δέ συνήθως εις τήν θέσιν τής τιμής κα- 
θήμενος, ένφ τά άλλα πρόσωπα ί'στανται. Πολλάκις 

δέ ό νεκρός παρίσταται κρατών τήν χεϊρα τοΰ μεθ’ 

ον εικονίζεται. Τοΰτο παριστα τούς δεσμούς τής α

γάπης, οίτινες συνδίουσι τά μέλη τής- οικογένειας 

προς άλληλα-Τούτο προφανώς δέν υπομιμνήσκει ούτε 

τήν επί τή αποχωρήσει θλϊψιν,οΰτε τήν έπί τή ανα

μενόμενη συναντήσει χαράν. Έν τούτοις ενυπάρ

χει ποιά τις σχέσις πρδς τδ μέλλον καί πρδς τήν 

έξακολούθησιν τής πρδς τούς γονείς, τήν σύζυγον 

ή τήν αδελφήν αγάπης έν τή μετίπειτα ζο>ή, διότι 

κατά τήν τότε ύφισταμένην αντίληψιν,τδ όλον μ.νη- 

μεϊον δεν ήγείρετο διά τδ σώμα, άλλά διά τήν ψυ

χήν, ή οποία θά έζη καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

Τάς περί τής μελλοόσης ζωής ιδέας αυτών έσχη- 

μάτιζον οί "Ελληνες κατά τάς αορίστους ιδέας, τας 

όποιας ειχον περί ψυχής. Αί κατα . διαφόρους και

ρούς διαδοχικώς έπικρατήσασαι ίδέαι ήσαν ότι ή ψυχή 

ήτο κάτι αόριστον καί αερώδες κεχωρισμένον απδ 

τοΰ ανθρωπίνου σώματος, τδ όποιον δέ έξηκολού- 

θει ζών έν όνειρώδει ύπάρξει μετά τήν τοΰ σώμα
τος φθοράν. Tljjo είδος ζώσης σκιάς τοΰ σώμα

τος ή πνευματική υπαρξις, ανάλογος πρδς τήν ψυ

χήν οί’α θεωρείται κατά τάς ιδέας τοΰ χριστιανι

σμού. Άλλά τδ τελευταίου τοΰτο δόγμα ουδέποτε 

έγένετο κτήμα τοΰ άπλοΰ λαού κατά τούς αρχαίους 

χρόνους. Περιωρίζετο είς τινας σχολάς φιλοσόφων 

καί τούς μαθητσς αύτών.
Τδ επιζών μέρος τοΰ ανθρώπου μετά θάνατον, ή 

σκιά, έτιματο δι’ άνεγέρσεως μνημείου έπί τοΰ 

τάφου, ένφ ό τάφος αύτδς ήτο ώρισμίνος διά τδ 

σώμα. Άλλά μετά τήν ταφήν τοΰ σώματος απενε- 

μοντο τιμαί τινες είς τδ μνημείου, τδ άντιπροσω- 

πεΰον τήν σκιά ν. Αί τιμά: αυται συνίκειντο έκ τυ

πικών τελετών έπί τοΰ τάφου,είτε επί του μνημείου 

κατά τήν τρίτη·/, τήν έννάτην καί τήν τριακοστήν 

ήμέραν μετά τήν κηδείαν καί βραδύτερου έπί τοΰ 

μνημείου κατά τήν επέτειον τοΰ θανάτου ήμέραν 

έπί πολλά κατά συνέχειαν ετη.

Νεο...

TTJk. -Α-Γ.Α-ΠΟ

Ναί, θέλω πάντα ν’ αγαπώ, νά τήκομαι, να κλαίω 

εις πέλαγος δυστυχιώνίό τάλας νά παλαίω.
Τά χείλη μου πλέον ποτέ, ποτέ νά μειδιάσουν 

οί οφθαλμοί μου εσαεΐ την λαμψιν των να χάσουν. 
Μισώ τόν κόσμον καί ποθώ τήν νεκρικήν γαλήνη 

θέλω νά είμαι πάντοτε καί πάντοτε μ’ εκείνην. 

’Εκείνη είναι 8ι’ εμέ ό μόνος θησαυρός μου 

εκείνη ή θρησκεία μου, τό παν μου ό Θεό; μου. 
Νά αγαπώ κι’ ό βίος μου είς έρωτα νά φθίνη 

ιδού ή ,μόνη αληθής ζωής ευδαιμονία.
Ιίλήν αραγε τό αγαπάν αισθάνεται κι’ εκείνη; 

ώ ! οια ειρωνεία !

’Αλέξανδρος Ν. Μπαλάσκας.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ύπό

Αλεξάνδρου Γιακουμίδου

Ό πλοίαρχος

Παιδια εις τη πλώρη να πάτε 
Κρχτείστε αύτοΰ τά σχοινιά 

Καί δυό στο τιμόνι ελάτε 
Οΐ άλλοι εκεί στα πανιά ’

Ό χορός

Θεέ μου, βοήθεια, σύ, δύσε
Τό πλοίόν μασ, ευσπλαγχνε, σώσε.

Ό πλοίαρχος

Σκοτάδι φριχτό μάς κυκλό.ει
'Ελπίδα ϊέν ίχω, παιδιά :

Κρατείστε καλά τό τιμόνι
Και θάρρος άς εχ’ή καρδιά.

Ό χορός

Θεέ μου, βοήθεια, σύ, δόσε
Καί σώσε τό πλοίόν μας, σώσε t

Ό πλοίαρχος

Άχ I πέφτει πυκνό τό χαλάζι 

Δε βλέπω στερηά πουθενά.
Άνήμερ’ ή θάλασσα ^βράζει 

Τά κύματα εινε βουνά.

Ό χορός

Θεέ μου, βοήθεια, σύ, δόσε

Τό πλοίόν μας, ευσπλαγχνε, σώσε.

Ό πλοίαρχος

Έκεΐ τό κατάρτι μας τρίζει’
Νά ! εσπασε τώρα αύτό’ 
’Αγέρας μέ λύσσα σφυρίζ'ΐ, 

Βοήθεια, βοήθεια ζητώ !

Ό χορός

Θεέ μου, βοήβεια. σύ, δόσε

Τό πλοίόν μας, ευσπλαγχνε, σώσε.

Ό πλοίαρχος

Ό χάρος, παιδιά, θά μά; παρη

Βιοντ^ς, φοβερέ, κεραυνέ !...;
Κάμμία δέν έρχεται χάρι

Εισ’ άσπλαχνος, σύ, ουρανέ 1

Ό χορός

Βοήθεια, βοήθεια, σύ, δόσε,
Τό πλοίόν μας, ευσπλαγχνε, σώσε I

Ό πλοίαρχος

Χριστέ μου ! σέ ζέρα χτυπούμε· 
Στη θάλασσα όλοι παιδιά 1 

“Αχ I όλοι ημείς θά χαθούμε 

Καί θάρρος δέν εχ' ή καρδιά !

Ό χορός

Θεέ μου, βοήθεια, σύ, δόσε

Καί σώσέ μας όλους, αχ, σώσε I

(Τό πλοίον προσκρόυσαν έπί ύφαλου βυθίζεται, 

ένώ οί ναΰται άπαντες κραυγαζουσι βοήθειαν και 

πίπτει ή αυλαία).

ί·.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΔΑΙ ΤΗΣ
Πέτρος Β. . . ό τέως ζωηρέ; καί χα
ριτωμένο; σπουδαστής, οστις τόν χρό
νον τής νεότητςς κατηνάλισκεν εις τά 
θέατρα, τουςπεριπάτου; καί τας δια

σκεδάσεις,οστις δέν έλειπεν άπό τάς συναναστρο
φές καί τάς συναθροίσεις, άπό τούς συλλόγους 
καί τας συζητήσεις και ό όποιο: ήρέσκετο πολύ 
μετά φίλων νά συντρώγη πάντοτε είς τά ξενο
δοχεία καί τάς γυναίκας ύπερβολι/.ώ; νά έκθειάζη 
καί αγαπά μέχρι μανίας, κατέστη ήδη πολύ σο
βά ρός καί μελαγχολικός, αποφεύγει τά πάντα ώς 
καί τάς συναναστροφα; τών φίλων καί οικείων 
του, άρεσκόμενος μόνον νά διαμένη εις τό γραφεΐον 
του, μελετών καί συγγράφω·; άρθρα διά τήν εφη
μερίδα του, εις ήν άπό τίνος κατεγίνετο, έκλέ- 
ξας τό επάγγελμα τούτο, μή δυνηθείς νά λάβη 
τό δίπλωμα τή; νομικής, πρός ήν παιοιόθεν είχε 
κλίσιν.

Άλλά τί τόν ήνάγκασε νά μεταβάλη τακτι
κήν καί ποΐα ή αφορμή, ήτις τόσον προώρως με
τέβαλε τά αισθήματα του ;

Διατί άπηρνήθη διασκεδάσεις καί συναναστρο- 
φάς, φίλους καί ελεύθερον βίον ; Τί τφ συνέβη 
διά νά προτιμφ τήν ήσυχον καί μονήρη διαβίω- 
σιν καί άπαρνούμενως τόν θόρυβον καί τήν τύρ
βην, τήν έπίδχιξιν καί σπατάλην, νά διάγη δλως 
άπομ.εμονωμένος καί οικονομικός ;

Ή άπογοήτευσις ίσως καί ό κόρος τών απο
λαύσεων ή αποτυχία τις σφοδρού καί διακαούς 
έρωτος ;

Άδηλον. Μόνο; αύτός εγνώριζε τοΰτο. "Ίσως 
δμως καί ή ανδρική ηλικία είς ήν είσήλθε πλέον 
ή ή ανάγκη τής συντηρήσεως, διότι ενόσω τις 
είναι νέος καί σπουδαστής, έξοδεύει τά χρήματα 
άλλου ίδρώτος, ένώ όπόταν άνδρωθή καί αύτο- 
συντηρεΐται, έξοδεύει τόν καρπόν τοΰ ίδιου ίδρώ- 
τος καί ίσως ό Πέτρος δέν έκέρδιζεν αρκετά, 
διά νά δαπανά δσα έν τή νεανική του ήλικίφ 
άφόβω; καί αφειδώς έσπατάλα διά διασκεδάσεις, 
άς νΰν έθεώρει ματαίας.

Τέλος ούτως ή άλλως ό ήμέτερο; ήρως διεΐγε 
βίον συνετόν καί περιωρισμένον καί τό πλεΐστον 
τής ημέρας εΐργάζετο εις το γραφεΐον του, έξερ- 
χόμενος μόνον διά κατεπείγουσαν εργασίαν ή διά 
μικρόν ανακουφιστικόν περίπατον.

Ήμέραν τινά, ένώ ώ; συνήθως είργάζετο, τώ 
ανηγγέλθη, δτι σεμνή τις νέα κυρία τόν έζήτει, 
προσωπικός νά τφ όμιλήση. Ή ασυνήθης αύτη 
έπίσκεψις τφ έφάνη απροσδόκητος καί ήρώτησε 
τις ήτο ή γυνή αϋτη καί πώς λέγεται.

— Ό-όμάζεται ΈλένηΜ... καί ειπεν δτι τήν 
γνωρίζετε.

— Μπά ! άνεφώνησεν ό Πέτρος εγειρόμενος, 
πώς αύτη έδώ ; Καί σπεύδει είς προίίπάντησίν

της, ευχαριστημένος μέν, άλλά κάπως ανήσυχος.
Ή Ελένη,νέα έτι καί ωραία γυνή, είχε γνω

ρίσει τόν Πέτρον πρό δεκαετίας καί αφού υπήρ
ξαν φίλοι καί έρασταί, άπεσύρθησαν ό είς τοϋ 
άλλου βαθμηδόν κα! άκουσίως. χωρίς νά ερίσουν 
καί ουσαρεστηθοΰν, άλλ ’ απλώς οιότι αί περισ
τάσεις δεν συνέτρεχον >ά ζήσωσιν ομοΰ καί πε
ραιτέρω, συζυγικώς. Τά πράγματα,ώ: λέγουσιν, 
ήλθαν μόνα των, χωρίς νά ύπάρξη ό αίτιος, δι’ 
δπερ καί ούδείς καταφρόνησε τόν άλλον.

Διά τοΰτο έ'σπευσεν ό Πέτρος εις πρυΰπάντη- 
σιν τής 'Ελένη; καί διότι είχε δύο ετη νά τήν 
ίδη.

Ή Ελένη εΐσερχομένη έφαίνετο συγκεκινη- 
μένη ολίγον καί λέγει πρός τόν παλαιόν της 
εραστήν.

— θά σοί φανή παράξενον, πώς ήλθον εδώ.
— "Οχι, μάλλον ευχάριστου, μοί φαίνεται, 

τή άπαντα μειδιών ό Πέτρο:.
— Δέν λέγεις τούτο μετά πεποιθήσεων, Πέ- 

τρε, ύπέλαβχν εκείνη μετά πικρού μειδιάματος.
— Έχεις δίκαιον, Ελένη, πώς αλλάζουν αί 

καρδίαι! Άλλά δέν πταίομεν ήμιΐς, άλλ’ αυτή 
ή φύσις ήτις μ8ς έγέννησε τοιούτους καί τάς καρ
διάς μας δέν έπλασε διαρκείς. Έν τούτοι; μέ τί 
καρδίαν ήγαπώμεθα τότε, Ελένη! Ή άνάμνησις 
εκείνη είναι ίερα δι’ εμέ. Ήτο ό καλείτερος βίος 
μου I

Καί έσιώπησαν άμφότεροι, σκεπτόμενοι ή μάλ
λον άναμιμνησκόμενοι τό παρελθόν των. Άλλά 
καί δυσανασχέτουν έν ταυτφ, δτι άφήκαν νά 
παγώση τοσοΰτον ελαφρώς καί αδίκως μία τοι- 
αύτη ζωή, πλήρης σφρίγους καί άγάπης’ καί 
η τις δσον καί αν ήθελον ήδη, ίσως, ή μάλλαν πι
θανώς, νά μή τήν έπανεύρισκον.

Η Ελένη έξ άνάγκης άνέλαβε τό θάρρος της 
καί προσέθηκε:

— Καί τό περιεργότερον, Πέτρε, δτι ακριβώς 
τής ευτυχίας μας εκείνης τήν λήθην καί τδ τέ
λος έρχομαι νά σοί ζητήσω. Τόν επίλογον τοϋ 
μυθιστορήματος μας!

— Δηλαδή; έρωτά ό Πέτρος.
— "Ω, γνωρίζω καλώς, δτι δέν θά διαμαρ· 

τυρηθής καθώς καί έγώ διά τό τοιοΰτον, διότι 
αμφοτεροι ήρχίσαμεν μίαν ιστορίαν είς τόν πε- 
ρτπετειώοη τούτον κόσμον, ήν όφείλομεν έξ άνάγ
κης να τελειώσωμεν διά τήν ψυχικήν ήσυχίαν 
καί πνευματικήν γαλήνην άμφοτέρων. Καί δέν 
θά διιλιάσω νά σοί ειπω τήν αφορμήν. . . .

Μετά μικράν δέ στάσιν :
— Υπανδρεύομαι, Πέτρε, τφ λέγει μετά 

συγκινήσεως. Ήλθα μόνη μου νά σοί τό είπω, 
διά νά μή τό μάθής άπό άλλον.

— Υπανδρεύεσαι ; έρωτφ ό Πέτρος μετά 
παραδοζότητος, ώσείνά μή ήλπιζε νά περιέλθη 
ποτέ εις τοιαύτην θέσιν ή ποτέ ερωμένη του.

— Ναί, υπανδρεύομαι, άπήντησεν ή ‘Ελένη.

%
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Άπό έρωτα ή άπό φΛίαν πρός τόν άλλον αυ
τόν άνθρωπον, τόν όποιον έγνώρισα εσχάτως, δέν 
γνωρίζω. Δικαιούμαι να συνδεθώ μετ αυτοϋ μέ 
τό καθήκον να τφ είμαι πιστή ; Νομίζω, δτι 
οφείλω, διότι θ’ άναθίσω εφεξής εις χεΐράς w 
τήν ζωήν μου.

— Καί ποιος είναι αυτός ;
— Θέλεις να μάθης; Όχι, δέν τόν γνωρίζεις. 

"Ερχεται άπό τόν έξω κόσμον κα'ι θά φύγω μετ ’ 
αύτοΰ.Έπειτα δέν σ’ ενδιαφέρει. "Εδώ ήλθον 
μόνον διά νά σέ αποχαιρετίσω. Σος ειπον ήδη 
οτι τόν επίλογον ζητώ.

— 'Ελένη, τή λέγει τότε άποφασιστικώς ό 
Πέτρος, σο< εύχομαι έκ μέσης καρδίας νά ζήσετε 
εύτυχεΐς. Είθε δέ ν’ άγαπηθής παρ’ αύτοΰ οσον 
καί όπως αξίζεις !

Ή Ελένη παρατηρήσασα αυτόν τότε κα
λώς eft τούς οφθαλμούς :

— Σ’ευχαριστώ, τφ λέγει μηχανικώς.
’Εκείνος δέ εξηκολούθησε :
— Θά σκέπτεσαι ήδη, ‘Ελένη, διατί νά μη 

ήμην εγώ τότε ό άνθρωπος αυτός, δστις τόσον 
σε άγαπφ καί σέ λατρεύει.

— Όχι, δέν σκέπτομαι επικρίσεις, Πέτρε, 
και μη όμιλώμεν περί παρελθόντων καί αδυνά
των. Ούτε άναζητώμεν εύθύνας. Δεν σέ αδικώ, 
θ’ άποχωρισθώμεν ήοη διά παντός μέ ϊν γλυκύ 
μειδίαμα καί θά διατηρήσωμεν άμφότεροι έσαει 
μίαν άνάμνησιν πικράν, άλλά εύάριστον τής ποτέ 
αγάπης...

Ό Πέτρος πιρετήρει χαμαί, ή δέ Ελένη 
διά νά μή κλαύση, «σταμάτησε, καταπίνουσα 
χανδρόν καϋμόν, είδος μεγάλου παραπόνου, 
δστις ήθελε νά έξέλθη διά τοΰ στόματός της έκ 
τής καρδίας της και τόν κατέπνιξεν.

Ή ’Ελένη διέρρηξε πάλιν πρώτη τήν σιω
πήν.

— ’Επί τοΰ προκειμ.ένου, φίλε μου, τφ λέ· 
γει, πρέπει νά τελειώσωμεν,Καί δέν αμφιβάλλω 
περί τής ειλικρίνειας σου. "Εχεις δλας εκείνα; 
τάς έπιστολάς, άς σοί έγραφον ;

—Τάς έχω, άπαντφ ό Πέτρος μέτ ’ απορίας. 
Εΰρίσκονται εκεί μέσα εις τόν μεσαϊον σύρτιν 
καλώς προφυλαγμέναι καί περιτετυλιγμ.έναι.

Ένταύτώ τή υπέδειξε τό έναντι αυτών κεί
μενον ιδιαίτερον γραφεΐον.

— Δέν άμφέβαλλον, άπαντά ή ‘Ελένη. Τότε 
πιστεύω δέν κωλύεσαι απο τοΰ νά μοΰ τάς επι- 
στρέψης.

—Καί τό θεωρείς τόσον άναγκαϊον τούτο ; 
τή λέγει μετά γλυκύτητος ό Πέτρος, Είναι οι’ 
εμέ δμως σκληοόν. Είναι τό μόνον πράγμα, δ
περ μοι απομένει άπό σέ.

—Τί σ’ ενδιαφέρει πλέον τό παρελθόν ; τφ 
άπαντά εκείνη. Έπειτα, ιδού, σοί έφερα καί 
εγώ τάς έπιστολάς σου καί δ,τι μοί εδώρησας.

Τοού, τά πάντα είναι εδώ μίσα.
Έν ταύτφ έςήγαγε μικρόν έ-έμα καλώς περι- 

τετυλιγμένον καί δεοεμένον μετά μεταξωτού 
δέματος.

— Μεγάλην θυσίαν μοΰ ζητείς, Ελένη, τή 
λέγει ό Πέτρος. Έπειτα αποδίδεις τόσην μεγά
λην σημασίαν εις τήν επιστροφήν τών πραγμ.ά- 
των αυτών, έλαχίστην δέ είς τήν αγάπην μας 
εκείνην, είς τήν φιλίαν εκείνην, είς τήν επο
χήν εκείνην, καθ’ ήν καί σΰ έθυσιάσθης δι’ εμέ 
κκί έγώ εθυσιάσθην διά σέ ;

—Δεν άρνοΰμαι δτι είναι άληθής ή κρίσις σου, 
άλλά σέ παρακαλώ, δι ’ εμέ ήδη παρήλθον αυτά 
καί αρχίζω νέον βίον. Αί έπιστολαί αυται εί
ναι νεκρόν τι δ’ άμφοτίρους. Διατί νά μένωσιν 
α<ευ σημασίας. Δόσε μου αυτας.

Ό Πέτρος έστρεψε τό προσώπου άντιθετως, 
ώσεί ρεμβάζων μάλλον ή σκεπτόμενος καί δέν 
άπήντα.

^-Λοιπόν ; τφ λέγει αΰτη.
— Μην επιμένεις, τή άπαντα: ό Πέτρος, άφη

σε μου αυτό τό κάτι τι, τό όποιον καί μόνον 
με συνδέει πρός τήν εποχήν εκείνην.

— Άλλά παιδίαρίζνς τότε, Πέτρε.
—"Εστω, έκλαβέ το δπως θέλεις, τή άπαντα 

ούτος.
Ή Ελένη τότε κατιδούσα -τήν επιμονήν τοΰ 

Πέτρου και γνωρίζσυσα τόν χαρακτήρα του, ήλ- 
λαξε διά μιας τακτικήν καί άπεκδυομένη τόν 
ήσυχον καί γλυκύν τρόπον της :

__ Άλλά τέλος, τώ λέγει, σοί είπον, οτι δέν 
θά σέ επανίοω πλέον, φεύγω μακράν οιά πάν
τοτε καί επιθυμώ νά μοΰ έπιστρέψης δ,τι δέν 
σοί ανήκει πλέον.

—Δεν δύναμαι, τή άπαντά ό Πέτρος.
Ή δέ γυνή λαμβάνουτα τότε ύφος επιτα

κτικόν :
—Λοιπόν, τφ λέγει, δέν μοΰ επιστρέφεις τάς 

έπιστολάς μου ;
— Όχι, τή άπαντα ό Πέτρος άποφασιστι- 

κώς.
— Άλλά διατί ; είναι ακατανόητου τοΰτο. 
—Ούτω θέλω.
— Άλλά είναι δικαίωμά μου. Δι * αΰτο ηλ- 

θον έδώ.
(I) Διά νά μή όξυνίζη ταχέως τό γάλα έν καιρφ 

θέρους, συνηθίζουσι τινες νά θέτωσιν εντός αύτοΰ δε- 
δεμένον πανίον, έχο / τετ^ιμμένον κάρβουνον. Τό γάλα 
δέν πρέπει νά τίθεται εις χάλκινον άγγεϊον ή τιθέ
μενου, δέν πρέπες νά μένη πολύ καί μάλιστα, όταν 
ήνχι άγάνωτον, διότι άποκτμ δηλητήοιον έκ τοΰ ο
ξειδίου τοΰ χαλκού και κατα συνέπειαν δηλητηριά
ζονται οί τρώγοντες έκ τούτου.

Ό Πέτρος δεν άπαντα, άλλά βαθμηδόν γί
νεται νευρικώτερος καί τοίζει τά δάκτυλά του 
έκ θυμού.

—Διά τελευταίαν φοράν, τφ λέγει τότε η 
’Ελένη, σέ παρακαλώ νά μοΰ δώσΖ|ς τάς επι- 
στολάς μου.

—Καί έγώ διά τελευταίαν φοράν άρνοΰμαι, 
τή άπαντα ό Πέτρος.

—Τότε θ άναγκασθώ, κύριε, νά ομολογήσω 
τά πάντα ε’ς τόν σύζυγόν μου καί νομίζω 
δτι αυτός θα δυνηθή νά σάς άναγκάση νά τα 
επιστρέψητε.

—Καλώς, άπαντά ό Πέτρος,
Καμφθεισα τότε ή Ελένη ύπό τοΰ βάρους 

τής επιμονής καί άντιστάσεως τοΰ Πέτρου καί 
μ.ή βλέτουσα ο-.έξοδον, όρμά πρός τήν θύραν νά 
φύγη.

—Στάσου, τή επιτάσσει ό Πέτρος, καί δί— 
δσν αυτή τήν κλείδα τοΰ σύρτου : Άνοιξαν μόνη, 
τή λέγει καί λάβε ϊ,τ: σοί ανήκει.

Ή ‘Ελένη εσπευσι περιχαρής καί άνοίξασα 
τόν σύρτην εΰρε τάς έπιστολάς της καλώς διευ
θετημένα; μεταξύ άνθέων μεμαραμμένων καί 
εύοσμων φκκέλλων καί κυτίων, έν τφ μέσφ δέ 
αυτών ωραίου πολύκροτου έπί τούοω τεθειμέναν 
έκεΐ, ωσεί να έπροφύλασσιν αυτά: άπό βεβήλους 
χεΐρας. Ααβοΰσα δέ ταύτα; καί θεΐσα είς τήν 
θίσιν των τάς έπιστολάς καί τά δώρα τοΰ ποτέ 
έραστοΰ της :

— Α, σ’ ευχαριστώ, Πέτρε, τφ λέγει. Εί
σαι εύγ-νής.

Ό δέ Πέτρος έγερθείς τότε καί λαβών αύ- 
τ.'ν άπό τής χειρός :

— Δεν μοΰ -λέγεις, τήν έρωτφ, ρίπτεις είς 
ζόρζ>σ.ς ήόη δλον εκείνον τόν ποιητικόν βίου 
μας. τόν πλήρη ίδανικότητος καί αίσθητικότη- 
τοςκαίθ’ άρχίσν,ς νέον πάλιν βίον τής ουσίας 
αα: τή: πραγματικότητος ;

—Τι νά κάμω, τφ άπαντά, άφοΰ ηύρα άλ- 
λ ν, οστις μ.έ αγαπά καί θυσιάζεται δι’ εμέ ;

—Καί ε/.εις πλέ-.ν συ ανάγκην αγάπης καί 
Ουσιών ; δέν έχόρτασες άπό τήν αγάπην καί 
τα; Οντίας μου ;

11 Ελένη ζωηρώς καγχάζουσχ καί θέτουσα 
πρός ασφάλειαν τάς έπιστολάς της είς τό θυ- 
λάκιον ;

— Αμ παρήλθον πλέον αύτά, Πέτρε, έπέ- 
τοξαν, τώ λένει.

— Άμ. δέν πκρήλθον ίσα ίσα, Ελένη, δι’ 
ιμέ, είναι έδώ, τόσον ζωηρά έγκεχαραγμένα, 
ώστε οεν λησμονούνταΐ. Είδες δέ μετά πόσης 
ευλα;ειας εγώ εφύλαττον τάς έπιστολάς σου καί 
καί τάς αναμνήσεις σου, ενφ σύ ;

—Τί λέ;, κύριε Πέτρε, μήπως μέ άγαπφς 
ακόμη ;

— Και μήπως ποτέ σ’ έμίσησα ; μήπως 
άπεμακρύνθημεν άλλήλων, διαρρήξαντες όριστι
κώς τάς σχέσεις μας ;

ΊΙ Ελένη μετά μικράν σκέψιν, έγειρομένη ; 
--Χαίρετε, κύριε Πέτρε, ύγειαίνετε, τφ λέ

γει, είναι καιρός να φύγω, σάς ευχομ.αι υγείαν 
καί ευτυχίαν, τφ λέγει.

Ό Πέτρος τήν παρατηρεί άσκαρδαμικτεί καί 
σιωπηλώ; φεύγουσαν, όπόταν δέ τελείως άπε- 
μχκρύνθη, ήγέρθη ήσύχως, έκαμε βήματά τινα 
έν τφ οωματίφ του καί λαβών τό πολύκροτου 
του καοεσυνέτριψ» τόν εγκέφαλόν του, ψιθυρί- 
ζων :

— Αδυναμία άνδρός ! i?ors

ΠΡΑΚΤίΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΪ

Τό Γάλα συνίσταται άπό τρε?-ς ουσίας, άπό Βού- 
τυρον, Τυρόν καί Ορρόν (τυρόγαλαν). Ή αναλογία 
τών τριών τούτων ουσιών διαφέρει διότι περιέχει πε 
ρισσότερον μέρος ΐχ τοΰ ένύς χαι άλλοτε sx τοΰ άλ
λου, άναλόγως τής τροφής, τή; έποχή; τοΰ έτους 
xai τ'ιί ηλικίας.

Τά γαλχκτοφόρα όώα πρέπει νά άλμέγωνται κατά 
12 ώρα·;, ήτοι τήν πρωίαν και τήν εσπέραν. Τό γάλα 
τή; πρωίας ε·.νε κχλλίτερον άπό τά τής εσπέρας, 
ενεκα τής άναπχύσεω; τών ζώων. Τά δε εις βουνώ- 
δεις καί λοφώδεις τόπους βόσκοντα ζώα παράγουσι 
γάλα όλιγώτερον μέν, κχλλίτερον δέ, διότι δίδεϊ βού
τυρο·? καί τυρόν’καλλίτερα; ποιότητος.

Τό Γάλα απαιτεί μεγίστην καθαριότητα, διότι πά
σα όσμη μεταδίδεται εις αυτό και εις τό παρ’ αυ
τού παοαγόμενα βούτυρον καί τυρόν, ώς έκ τούτου 
δέον τό γαλακτοστάσιον νά εΐνε εύάερον, καθαρόν καί 
μακραν τών απόπατων καί τών ακαθάρτων οδών. 
Τα γαλακτοοοχεϊα, αί χεΐρες καί τά ένδύμχτα'τοΰ 
ποιμένας η γαλακτεργάτου επίσης νά ε'ναι καθαρώ- 
τατα'

περί Boriypor

Τό γάλα πρέπει νά τίθεται εις βαθέχ ξύλινα αγ
γεία (κάδους) καί είς μετρίαν θερμοκρασίαν, αχρις 
οΰ διαχωρισθήή όρρώδη; υλη, ήτις το1 μέν θέρο; γί
νεται έν τφ οιαστήματι τή; νυκτός, τόν δέ χειμώνα 
μετά 2 έως 3 ημέρας. Έν καιρώ θέρου; δέν πρέπει 
νά φυλάσσεται τό γάλα έπί ποίλά; ώοας, διότι ό- 
ξυνίζει (1)

Άφοΰ μείνη ώρα; τινά; άναβαίνει έπί τής επιφά
νεια; αύτοΰ τό άνθος (καϊμάκι), δπερ εγίι πολλήν α
ξίαν καί χάριν, τρωγόμενον μετά σακχαρεω;

ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤίΡΟΥ

Άφοΰ αποχωρισθή ή όρρώδης υλη, τίθεται έν τφ 
κάδφ ξύλινον κυλινδρικόν εργαλεΐον, τό όποιον ϊχει 
στερεούς ξυλίνδυς άξονα; καί όπάς και μέ τό όποιον 
κινείται τό γάλα πολλήν ώραν διά τών χειρών, έκ 
τών άνω πρός τά κάτω καί τ’ άνάπχλιν. Ή εργα
σία αυτή καλείται δέρνειν καί ούτως εξάγεται τό 
βούτυρον, τό δποΐοε μενει έπί τής επιφάνειας τοΰ 
γαλακτος. Μαζεύουσι τότε τοΰτο καί τό ρίπτουσιν 
άμεσο»; εντός ψυχρού ΰδατος, δπου συνεχώς πιέζεται, 
άχρι; οΰ άπο&άλη τό έναπομεϊναν δρρώδε; μέρος. 
Ειτα τό άλατίζουσι καί τό θέτουσιν είς δοχεία. 
’Αλλαχού θέτουσι τό γάλα εντός κάδου, τόν όποιον 
κινοΰσι σφοδρώς καί διαρκώς.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΑ ΕΓΧΡΩΜΜΑ ΝΕΥΡΟΧΠΑΣΤΑ

’Απέναντι δύο κηρίων άνημμένων θέσατε καθέ- 
τως λευκόν πίνακα ή χονδρόν χαρτόνιον, μεταέύ 
δέ τούτων τοποθετήσατε οίονδήποτε σχήμα νευ- 
ροσπάστου (είκόνος), 5περ σχηματίζετε διά χον
δρού χάρτου ή άλλης ούσίας καί τό όποιον θ' ά- 
πεικονίοη άμέσως έπί τού πίνσκος δύο μαύρας σκιάς 
συνεπείς τής έκλείψεως τών άπέναντι δύο άνημ
μένων κηρίων.

Έάν ήδη θέσητε πρδ τής φλογδς τοΰ ένός κη
ρίου τεμάχιόν τι έγχρώμου ΰάλου ή άπλούστερον 
ποτήριον έρυθρου περιεχομένου, θά ίδητε τήν οε· 
ξιάν σκιάν έρυθρώς κεχρωματισμένην, ένώ ή ά· 
ριστερδθεν θέλει έίαφανισθή· άλλ’έάν παρατηρή- 
σητε πολύ προσεκτικώς θά ϊδητε, δτι ή σκιά άντε- 
κατεστάθη ύπδ ώχροπρασίνης συμπληρωματικής τοϋ 
φωτίζοντος τδν πίνακα έρυθροΰ φωτός. Έάν άν- 
τικαταστήσετε τδ έρυθρούν περιεχόμενον τοΰ πο- 
τηρίβυ διά ζύθου, ή είκών θά γίνη Ιώδης. Έάν δέ 
άντι τούτου θέοητε κυανοΟν χρώμα (λουλάκι), ή 
άριστερά είκών θά γίνη πορτοκαλόχρους. Αί σκιαΐ 
τής δείιάς είκόνος πάντοτε φέρουσι τδ αύτδ χρώμα 
τοΰ περιεχομένου έν τί> ποτηρίιμ ρευστού.

Τό ωραίον τούτο φυσιολογικόν nslpaua δέν ίχει 
μέν τόσην άέίαν πρακτικώς διασκεδαστικήν, άλλ’ 
ένέχει άίίαν καθαρώς Επιστημονικήν πρός σπονδήν.

Φ. Π.

a 1ΑΤΡ1ΚΒ ΖΤΚΒΟΤΑΗ mSTOTE
Ο ΚΑΠΝΟΣ

καπνός είναι βλαβερός ;
Ό'καπνός, ώς άπεδείχθη καί ωφελεί καί βλά

πτει, κατά τήν χρήσιν, ήν ποιούμεν έκαστους, 
τήν ποιότητα αύτοϋ καί τήν Ιδιοσυγκρασίαν τοΰκα- 
πνίζοντος.

Είς τούς άδυνάτους, ασθενείς καί φιλασθένους δ 
καπνός βλάπτει καί δέον μετά πάσης θυσίας ν’ 
άποφεύγωσιν ουτοι τδ καπνίζειν οίονδήποτε κα
πνόν, εις σιγαρέτα, σιγάρα (πούρα) καί ναργιλίν.

ΤούναντΙον ώφελεΐ τούς ζωηοούς καί παχυσάρ 
κους καί δέον ούτοι νά καπνίζωσιν αρκετά, Ιδίως 
μετά τδ φαγητόν, τήν μεσημβρίαν καί τδ εσπέρας.

Τδ κσπνίζειν ώς καί τδ πίνειν ποτά γενικώς βλά
πτει πάντας τήν πρωία ν, πρδ μεσημβρίας καί 
πρδ τοΰ φαγητού, διότι δ στόμαχος εΐνε κενές καί 
έχει ανάγκην στερεός τροφής πρώτον καί ούχί !>· 
γρδς καί καπνιστής. ΤούναντΙον μετά τήν τροφήν 
ώφελεΤ, διότι συντελεί είς τήν πέψιν.

Είς τάς γυναίκας γενικώς τδ καπνίζειν βλάπτει, 
έκτδς άν θέλωοι ν’ άποκτήσωσι μελαψόν χρώμα 
καί δέρμα, έπΓζημία τού σώματος.

Ό ροφών (δία πολύ τδν καπνόν, βλάπτεται, 
τουναντίον ώφελεϊ διά τά μικρόβια τού λά^υγγος 

ινές τό άποβάλλειν τδν καπνόν οιά τής 
περιορίζω'/ τδν καπνόν μόνον έν τώ 

σ:όματί του, ούδέν έχει νά φο- 
οηθή Προτιμάτε πάντοτε τόν κα
λής ποιότητος καπνόν, ΙδΙ<? τδν ά- 
φί.οντα στάκτην λευκήν.

Τά σιγάοα (ποΰρα)ώφελούσι πλείω
■ τού καπνού, ό δέ ναργιλές πλείω 

πάντων, καθόσον τάς βλαβερός ού- 
σίας άφίνει έν τ<5 νοατι, μόνον κα
θαρού καπνού μέ όλίγην νικοτιανήν 
φθόνοντος είς τδ στόμα.

Διά τά σιγαρέτα καλείτερον νά 
προτιμάτε πίπας, ίυλίναο, άο ν’άΛ- 
λάζετε ένίοτε ή νά καθαρίζετε συ
νεχώς, καθ’ δ:ον ή νικοτιανή, τό 
δηλητήριου τοϋ καπνού, μένει έν 
αύταίς.

Αποφεύγετε τά εύώδη σιγαρέτα, 
δηλαδή τάς προσθέτους είς τόν κα

πνόν ζέ.ας εύώδιις ούοίας.
Αποφεύγετε νά κρατήτε. πολλήν ώραν τδν κα

πνόν είο τό στόμα. Καλόν είναι μετά τδ κάπνισμα 
νά πίνετε όλίγον ύδωρ, όπως καλόν είναι καί μέ 
τδν καρέ νά καπνίζετε, διό-ι διεγείρεται ή φαντα
σία καί Επέρχονται καλοί σκέψεις καί Ιδέαι.

Η καλειτέρα δέ ωφέλεια τοϋ καπνού είναι αυτή, 
δτι δ καπνίζων καί πίνων καφέ έν ταύτώ σκέπτε
ται καλώς καί ·όρθώς, καθόσον τά πνεύματα εύχα- 
ριστοϋνται νά πλησιάζωσι τούς καπνίζοντας.

Ό Ίατρόφ αζ?.

Ούδέν μάθημα ωφελεί τόσον σήμερον ή τό άπο- 
φέρον πολύ χρήμα.

Ή δόία είναι έπαισθητή μόνον είς τούς άνοή- 
τους καί κούφουο.

Ο ψυχή άπέναντι τών σωματικών απολαύσεων 
παραγκονίζεται καί άδρανεϊ.

Οί πολλοί λόγοι (οοδυνσμούν μέ άδυνσμίαν πει- 
θοΰς καί άίίας.

Μία καλή λέίις πολλάκις ποοέενεί μεγαλειτέραν 
αίσθησιν μυριάδων άπειλών.

Ή άπειλή είναι καλή διά τούς Εγκληματίας.
Ό χαρακτήρ μορφοϋται έκ τής πείρας καί ίδίφ 

έκ τών παθημάτων,
Ή μήτηρ επηρεάζει τά τέκνα διά τής Ενδελε

χούς περιποιήσεων, ό δέ πατήρ διά τοϋ οφθαλμού.
‘Η νεότης σπαταλ.5 πάν δ,τι τδ γήραν περιμα

ζεύει.
Φοί*.
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icv Ή τοΰ Χριάτοΰ γένν»^ί ύπομψνΛΰκεν 

τήν διαφοράν της ήμετέρας.

2ον Ή φάτνη είναι ώραιοτάτη άύγκριάις πρός 
τήν χλιδήν τών κοιτώνων μας.

δον Ή υπομονή τής Παναγίας είναι έξαίόιον 
υπόδειγμα τοϋ καθήκοντος πάοης μητρός.

4»ν Ή προδέλευδις τών Μάγων είναι ή όφει- 
λομένη εϋλάδεια καί θυόία τοΰ άνθρωπον 
πρός τά θεία.

ρν Ή άπομόνωδις τοΰ νεογέννητου είναι Α
παραίτητος άνάγκη ήάυχίας και άυάτολής 
πάόης οικογενειακής έότίας.

6ον Ή ίλευάις τοΰ Χριότοΰ είναι διδασκαλία 
τοΰ άνθρωπίνον γένους.

7ον Ή έμφάνιοις τοΰ άάτέρος είναι προειδο
ποίησής καί σφραγίς τής θείας καταγωγής 
τοΰ ’ίηάοΰ.

δον Ή πενία τοΰ ’ίηάοΰ είναι ή πλουάιωτέρα 
προέλευάις τοΰ φυάικοΰ άνθρώπου.

ρον Ή γένηφς Οεοϋ έκ γονέων απλών και πτω
χών, είναι τρανή άπάρνιισις πρός παν πε
ριττόν καί έγκόδμιον.

Ιοον Ή διαδάλπιβις τής γεννήΰεως τοΰ Ίηόοΰ, 
ήτο προειδοποίησις τής άνακουφίόεως τής 
άνθρωπότητος.

ιιον Ή έλευσης τοΰ υΐοΰ τοΰ θεού έπί τής 
Γής, είναι ΰαφής άπόδειξις τοΰ ενδιαφέ
ροντος τού Δημιουργού πρός τά πλάσμα
τά τον:

ΐ2ον Ή φυσική γέζνιισ ςτοΰ'Ιησού, είναι άναν- 
τίρρητος εύλάιίεια καί άπόδειξις τοΰ άπα- 
ραόιάότου τών φυσικών νόμων.

IJov 'Π νηπιώδης έλευόις θείου διδασκάλου 
προσμαρτυρεί τήν άναπόφευκτον έξέλι- 
ξιν τοΰ άνθοωπίνου γένους.

ΐ4ον Ή κατόπληξις τών ισχυρών έπί τμ εμφα
νίσει τοΰ θείου παιδός, έπιδεόαιοΐ τήν α
μαρτίαν τοΰ κόσμου.

ί >ον 'U δέ διαφυλαξις άδυνάτου καί νεογέννη
του ύπ'έκείνας τάς όυνθήκας, έπιόφρα- 
γίζει τήν θείαν καταγωγήν τού Ίησοϋ καί 
τήν άκαταμάχιιτον θέλησιν τού θεού.

<1>. II.

ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ 
η Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

(Μονωδία καί χορωδία)

Ιον Ό Ζωγράφος

— Μ’εΐπσν: ναυάγιον δεινόν 
Ύπό ίοψύδη ουρανόν 

Νά κάμω ζωγραψίαν, 
Κ" ήρώτησα ; έν τέλει άν 
Νά γράψω ήδυνάμην καν 

Κ ’ έκ τούτου σωτηρίαν...
«Ούχί» μ ’ άντεΐπον:«τύν ναυτών 
Τό τέλος θέλομεν ψρικτόν 

Κα! θάνατον μοιραΤον
Μετά νευρωδη'άνδρικήν 
Καρτερικήν, ηρωικήν

Τήν πάλην των γενναίων!»
2ον Ό Χορός

— Άλλά δένστέργομεν ποτέ 
Κ’ ημείς, χρωμάτωνακευασταί,

Ή χειρ ήμών νά δώση 
Χρώματα Χάρωνος ώχρά, 
’Ανδρείους Ινα ή ψυχρά 

Γραψΐς μας θανατώση!...
3W Ό Ζωγράφος

—Εύγ ’ εύγενεΐς μου οπουδασταί!
Δέν στέργω, ναι κ’ έγώ ποτέ 

Τοιαύτην σκευασίαν...
Μετά κινδύνους έκ βουνών 
Κυμάτων, κρότων κεραυνών, 

Τοΐς δίδω σωτηρίαν!...
lev "Ολος ό χορός μετ’ αύτοΰ ίντόνως 

ίηαναλαμδάνων

— Άκούετ’ ; εύγε, σπουδασταί! 
Δέν στέργει καί αύτός ποτέ-κα! έγω 

Θανάτου σκευασίαν ..
Μετά κινδύνους έκ βουνών ’
Κυμάτων, κρότων κεραυνών,

Μάς δίδει αωτηρίαν-τοΐςδίδω!.
Έν Άθήναις 7$ <7’ιβροΐ'αρίοι> !89ά 

ΐ’Ανεκίοτον) 4·. Λ. Οίχονομΐδη?

ΤΡΕΛΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ

Σπανίω; μοΰ έτυχε νά γελάσω τόσον έγκαρ- 
δίως, ίσον χθέ; όταν άνέννωσ;., οτι κατα τάς 
πληροφορίας τού έν Β'.έννγ, άνταπο/.ριτοΰ του 
«Νταιλυ—Μαΐιλ», εις τό Πανεπιστήμιον τί» 
Βουδαπέστης συνέβη τό παραδοξώτατον καί πρω
τοφανές γεγονός, δη εις παράφρων φυλάσσομε· 
·,ος άπό δύο φύλακας, έδωκεν εξετάσει; επιτυχέ
στατα; είς τήν φιλοσοφίαν και άφοΰ άνηγορεύθτ.

Η Φ ΥΣ ΙΣ

διδάκτωρ, έπανήλθ·, πάντοτε φρουρούμ·νο:, εις 
τό φρενοκομείου.

Τό συμβάν αύτό, καίτοι έχω άντιλα 
άλλα παράδοζα καί έκτροπα κατά, τόν βίον μου, 
με συνεκίνησε τόσον, ώστε όλίγον άλειψε να πα
ραφρονήσω άπό τον γέλωτα.

Κατόπιν δμως έσοβαριύθήν κάπως κα! έλυ- 
πήθην μάλιστα, oiort οέν παρεφρόνησα κατ' αυ
τόν τόν τρόπον,ιόστε νά ύπάρχη έν προηγούμενου 
διά τήν επιστήμην, δτι ογ·. μόνον τό πολύ τής 
θλίψεως, κατά τό γνωστόν λόγιο-, γ·ννα. παρα
φροσύνην, αλλά καί τό πολύ τής χαράς,ο υπέρ
μετρος καί πανηγυρικός γέ", ως.

,φθή πολλά

Δεύτερα σκε'ψις, ήτις έγεν-.ήθη είς τον νοΰν 
μου σοβαρά καί αύτή μέχρι τής θλίψει.);, ήτον ή 
άθρόα επάνοδος δλων τών αμφιβολιών μου περί 
τής λογικότητος καί τής πραγματικής άξια; τών 
ανθρωπίνων γνώσεων,

Τί είδους καθηγηταί ήσαν έκεΐ,οι οΐτιν-ς έξή- 
τασάν τόν τρελλόν καί τόν έκαμαν διδάκτορα ;

Λογικοί ή περισσότερον τριλ.λοί οπό εκείνον ;
Κατέληξα δέ εις τό συμπέρασμα, οτι οί καθη- 

γηταί ήσαν λογικότατοι καί δτι άν άφαιρέσωμεν 
το ζήτημα τή: αξιοπρέπειας τών έπαγγελρ.άτων, 
βεβαίως καλά ιπραξαν άνακηρύξαντες τόν νέον 
διδάκτορα.

Διότι θά έσκέφθησαν προδήλως οί άνθρωποι 
αυτοί, δτι δλα τά φιλοσοφικά συστήματα «ναι- 
ροΰσιν αλληλα, δτι και οί κορυφαίοι τών φιλο
σόφων κατεγίλων ό εις τόν άλλον ώς παράφρονα, 
οί επικούρειοι τούς πλατωνικούς, οί περιπατητι
κοί τούς στωίκούς καί ούτω καθεξής.

Έπομίνω; ό παράφρων, οστις είχε σπουδάσει 
τόσον έπιμελώς τήν φιλοσοφίαν, ακριβώς ενικά 
τής παραφροσύνης του επίκτητο ύπέρ τινα καί 
άλλον τά προσόντα,δπω; έξετασθη καί γείνγ, δι- 
δά.τωρ τής φιλοσοφίας μέν, κατά τύπους, τής 
παραφροσύνης δέ κατ’ ουσίαν.

Λ 
-S

Άλλά μετά τήν άνακήρυξιν καί επάνοδον είς 
τό φρενοκομείου, τί θά πράξη άρά γε ό κ. δι- 
σάκτωρ ;

‘II μέχρι το' δε .εξαιρετική επιμέλεια του μάς 
δίδει τό θάρρος νά συμπεράνωμεν, δτι ή 6ά βυ- 
θ-.σθή εΐ; μ.ελέτας φιλοσοφικά; ή θά προσπαθήση 
νά διδάξη τήν επιστήμην του καί εις τούς έν 
τφ φρενοκομείφ συναδέλφους του.

Όποιον έκ τών δύο προτιμήσει, άγνωστον. 
'Οπωσδήποτε δμως εινε συμπαθέστατη ϋπαρξις, 

διότι συνήθως οί παράφρο· ες νομίζουν, δτι δλα τά 
ξέρουν, π’ρ'.φρονοΰντες συγχρόνως τά πάντα ή 
άντίθέτω; θέλουν νά κάμσυν τον πολύ μεγάλον.

*0 εις θιωρεί τον εαυτόν του σοφώτερον τοΰ 
Άριστοτέλους ή χαριέστερον τοΰ 'Απόλλωνος, 
άνορειότεροντοΰ Άχιλλέω; καί ισχυρότερου τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,

271

Ένφ αύτ;ί μετριοφοό-ως έφιλοδίξησεν άπλουν 
δίπλευμα διδάκτοοος.

Έν γένει δνω: το ζήτημα είναι πολύπλο
κου, οι δέ μετ’ αυτού συνδεόμενα1, πιθανότη
τες συμ.φύρονται μεταξύ των . . . σαν τά μαλ
λιά τής τριλλής ή τοΰ τρελλοΰ, άν έχη ούτος 
μακράν κόμην.

Διά τοΰτο άφησα τάς σχετικά; σκέψεις καί 
περιωρίσθη? εις τό on, αφού υπάρχουν τρελλοι 
μετριόφρον-ς καί εις τό μέλλον θά υπάρχουν 
τοιοΰτοι καί μέ δίπλωμα Ιπΐ πλέον, διότι βε
βαίως ή μετριοφροσύνη εινε τρέλλα.

Την μεγαλοπρεπή δέ ταύτην σκέψιν μου έ
κρινα κτλόν νά π·ρατάξφ δημοσία, διά νά μ.ή 
θεωρηθώ κ’ εγ<» ώ; μετριόφρων τρελλός, αν τήν 
εκράτσυν μόνον οιά τον εαυτόν μου- εκ τούτου 
ci έσκέφθην νά στιίλω τηλεγραφικώς . καί ΐο:(· 
χαρητήρια, αλλά ιέν το επραξα, επειδή οέν ή- 
ξευρα, άν έπρεπε νά συγχαρώ μάλλον τόν κ. 
διδάκτορα ή τους άνακηρύξα-τας αύτόν ώς το'· 
οϋτον.

Έν τφ συρμφ τοΰ σιδηροδρίμ.ου ΓΙίίραιώ; — 
ΙΙατρών συναντώνται μεταξύ άλλων καί οί κ.κ. 
Καρ... καί Πριν... έπιθεωρηταί. Ένφ δέ πάσ
τες συνωμ'λουν :

— Δοσε μου έ»α σιγαρόχαρτο λέγει.ό πρώ
τος πρός τόν δεύτερον.

Καί αμέσως μετά τοΰτο :
— Έχ«'·ς καί καπνόν -, τφ λέγει.
— Μάλιστα, ιδού, τφ άπαντγ. ο δεύτερος.
Άφοΰ δ’ έκαμε τό σιγάρον του : .
— Έπήρες σπίρτα, μ.αζί σου ; τόν έρωτα, μέ 

αφέλειαν.

Κρίσεις περί τοΰ Βασιλικού Θεάτρου. .
— Αΐ τώρα είσθε ευχαριστημένοι ; ε’πέ τις 

πρός δύο δραματογράφους, έρχορ.ένου; άπό τής 
έν τφ Mon ftepos συσκέψεώς των. Τώρα θά 
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ληφΟοΰν όπ ’ όψει χαί τά παράπονά σας και τό 
(Ιίατρν δα λειτουργά κάλλιστα.

—Δέν τό πιστεύω, άπαντφ ό εις, υπολείπε
ται τι ακόμη νά γίνγι, κ»1 ισω; είναι Τ® σπου- 
όα'.έτερον.

— Δηλαδή ; ποιον ;
—Νά προσκληθούν καί αί γυναίκες νά ε’πουν 

καί τήν ιδιχήν των γνώμην, οιίτι είς τά θέα
τρα αυται έπιβάλλο-ττ1. ν.· τού; άορστ.

Έ ΓΙατησίοις συναντηθέντε; καθ’ όόόν τό 
παρελθόν θέρος υπουργός τις μ.ετά τίνος απλοϊ
κού γείτονός του, ό πρώτος έκβάλλ-ι ε»εκα τής 
ζέστη; τόν πίλον του, δπερ’έχ σεβασμ-οϋ πράτ-
τει καί ό δεύτερος.

—Αΐ, πώς τά περ·-άς, χΰρ Μητρο, εχομ-'-ν 
δροσιά εις τά Πατήσια, τώ λέγει ό υπουργός.

—Μάλιστα, εξοχότατε, καί έκάματί καλά 
να περάσετε τό δίρος εδώ. Άλλά, παρακαλώ, 
φορέσετε τό καπέλλο σας.

— Όχι, φόρεσέ το σΰ, τφ άπαντφ έκεϊνοε, 
εγώ τό έβγαλα ενικά τή; ζέστης. Τό συνηθίζω.

— ’Λ, έστι; τότε έγώ τό φορώ, εξοχότατε, 
οιότ· εέν τό συνηθίζω.

Έι τού λεξιλογίου μου.
ΨιμμΙΟιοκ. Φαινου.ι.ική προσαοίησις.
ELlixplreia.. Εξομολόγησες γυμνή.
Δ^ραχιείο^ύ.έαξ. θήκη περιττή. 
Λ&φ'ΜρύΛαζ Α’χμάλωτο; καταδίκου.
Φοιτηιής. "Αγρυπνος φόλας τών δεσμών. 
Συκήθαα. Ό,τι οέν ουνάμ,εθχ y’άπορό; ωμεν. 
Κα.1ϊ·6η. Ή φυτική κατοικία μας.

ΚΛηρογψΐα. Τράπεζα έτοιμη £ιάτ:ύ; τυχη- 
ρ-.ύ; καί οκνηρούς.

Ύόώρρυθμος. Άνθρωπος, δστ'.ί όέν θελει νά 
φαίνεται βλάξ.

’AxpwAvfiiror, Ό,Τ’- <έν ύπολογίζομεν εΐ; 
τοΰ; λογαριασμούς μας μετζ τής γης.

Stiyaroc.. Ίκανοποίησι; τής φιλαυτίας.
'Όγκς. ΙΙροσωπο.τοίησι-, τής κακίας καί απάτη:. 
Γνζή. Τό άντίτυπον τοΰ όρεως εί; ανθρώπι

νον γένος.
Οίΐ'Ος. Μέσον ν. ’ ου λησμονοΰμεν τό. δυσά

ρεστα καί εΐσερχόμιδα είς τά ευάρεστα.

Ό κ. Δημήτριος, νεόνυμφος, ηθοποιός έν τφ 
Βασιλική» θεάτρφ,συ-.αντάται άπροσδοχήτω; ένφ 
μετέβαινεν εις επισκέψεις μετά τής νεαρά; συ
ζύγου του, μετά τοΰ στενού αύτοΰ φίλου Άγη.· 
σιλάου, μεσίτου έν τώ Χρηματιστηρίφ και τφ 
λέγει μετά παραπόνου·

— Πώς, αδελφέ, ίνυμφεύδης, χωρίς νά μέ 
προσκαλέσης εις τους γάμον; σου, είτε νά με 
ειδοποίησης καν περί τούτου ;

—Ουφ, pardon, μου διέφυγες εντελώς τής 
μνήμης, τφ άπαντφ κατηχημένος ό πρώτος.

Αλλά θέλων κάπως νά ικανοποίηση αυτόν :
—."Εννοια σου, τφ προσθέτει, οεν δ’ αμελήσω 

τό χρέος μου κανείς δευτέραν περίστασιν οΐν Θά 
λείψω.

Η σύζυγος παρατηρεί τότε άμφοτέρους μετά 
θυμού, ψελλίζουσα. :

— Όρχιος τρόπο: !

Κατά τάς τελευταίας εξετάσεις τών τηλε
γραφητών ΰπαλ-λήλων.

Ο τη.Ι.'Ί'ποόιενβυγτίγ;.—Είπε μας τό μ.ή · 
κος καί πλάτος τών Αθηνών.

Ό τηλεγραφητής.—Ταχυδρομικό»; ή τηλε· 
γραφικώς ;

Ό ΐη.Ι. 'Τποδιευθνΐτής. — Δέν ειςεύρείς τί
ποτε, αυτό eivxi ζήτημα γεωγραφικόν, άλλ ’ 
αδιάφορου, είπε μας το τηλεγραφικό»;.

’<? ΐηΑιγραίρηζίκ ■—Δέν μάς τό λέγεις τού 
λόγου σου, κύριε Τποδιευδυντά ;

Ό τηΐ. ''Γπο&ιν0υκτής.—-Λ.οι.πον το
γνωρίζεις; απορρίπτεσαι.

Ο τμ?εγριψ>?τή<· (ύποχωρών). —Καί τοΰ 
λόγου σου, κύριε ’Τποίιευ^υντά'. αφού δέν μ.άς 
τό είπες.

Είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος, ένφ 
π; '.ανίζεε ή μουσική :

— Δεν πληβιάζου.εν, ’Αγησίλαε, ν’ άκούσω- 
μεν κανεν τεμάχιον ;

—Αι, καί μήπως οεν το άκούσμεν καί απ εδώ;
— "Αν έγνώριζες άπό ακουστικήν, δέν δά τό 

έλεγες αυτό. Εις τάς πλατείας ή ακοή είναι καλή 
εκ τοΰ πλησίον.

—Κ*ί  έγώ ίνόμιζον δτι δέν ησο κωφός !

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο συζύγων :
— Παρατηρώ, φίλε μου, οτ·. όσάκι; θέλει;, κάμνεις 

τον κωφόν, ενώ πραγματικός τοιοΰτος δεν είσαι.
— Καί εγώ, παρατηρώ αγαπητη μου, ότι όσακ'.- 

Οέλεις γίνεσαι απαιτητική, διότι τοιαύτη πραγματι
κών δέν είσαι.

*

Μεταξύ τών ιδίων.
’Εκείνη. Έαν ειξιυρον, φίλε μου, δτι 0ά έγίνεσο 

τοιοΰτος, θα σε «γώριζον, οτε ήμουν είσέτι νεα και 
ώραία.

’ώ κείνος. Θά κάμνη; λάθος, αγαπητή μοι, έγώ 
ουδέποτε σ’ εγνώρισα τοιαύτην !

★

Ό Μυριανθούσης παραπονεΐται σχεδόν πάντοτε,δει 
υποφέρει απα κάλων εις τόν πόδα.

— Αι”. και δέν τον κόπτεις; επι τέλους, τφ λεγει 
είς φίλος του.

— Ευχαριστώ, διά νά εχω ούο ; άπαντα εκείνος.
•

★

Καθ’ όδόν βυναντώνται δύο παλαιοί φίλοι.
— ’Αλήθεια, προθυμοποιείται να ε”πη ό εις πρός 

τόν έτερον, σέ συγχαίρω, έμαΟον δτι προσεχώς στε
φανώνεσαι.

— Δέν είναι αληθές, τφ απαντά αμέσως ό δεύτερος. 
’Εντελώς ανακριβές !

— Άι τότε, σέ συλλυΛοϋμαι, τφ λέγει δ πρώτος.

Συγκινητικόν πόρισμα συζύγου απωλέσαντος προσ- 
φάτως τήν σύζυγόν του :

— Ή καϋμένη, μέ παρηγόρει είς δλα; μου τας 
ατυχίας καί τώρα τίποτε δέν μέ παοηγορεΐ δια τήν 
απώλειαν της !

★
Έπί τοΰ πεδίου τή; τιμής :
Οί δύο αντίπαλοι, διαφόρου κοινωνικής τάξεως, πα- 

ρακολουθοΰνται έκάτερος ύπό ενός ιατρού, μιας έπι- 
σημότητος καί τοΰ ετέρου αγνώστου προελεύσεως, 
δπερ παρατηρειται άπό τούς μάρτυρας καί γίνεται 
αφορμή τή; ακολούθου παρατηοήσεω; άπό μέρους τοΰ 
οιευθύνοντος τήν μονοκα/ίαν :

— ’Αφού γίνη ή εκλογή τών όπλων διά κλήρου, 
εΐπεν, ε’νε δίκαιον δμοιοτρόπως νά κάμωμεν καί διά 
τούς ιατρού;.

★ >

Μεταξύ είσπράκρορο; και φορολογουμένου.
Ό είσπ ράκτωρ (πλησιάζων.)Έχειςδύο φόρου; 

νά πλήρωσής, ποϊον προτιμάς σημείου, φίλτατε ;
Ό φορολογούμενος (φεύγωυ.) Κανένα, αγάπη 

μου.
★

Κυρία τις προλαμβάνει την ΰπηρέιριάν της έπι- 
στρέφουσαν έκ τοΰ περιπάτου μέ φόρεμα ίδικόν της.

— Πώ; ; τής λέγει αμέσως, ετόλμησε; έν τή απου
σία; μου νά φορέσης τό φόρεμα μου ;

— Μπά, Κυρία, τή άπαντά αμέσως ή υπηρέτρια 
μετά πείθοΰς καί έτοιμότητος,ίσα Γσα ήθελα νά δείξω 
είς τόν κόσμον τί καλή όπου είσαι καϊ τί ωραία φο
ρέματα έχεις.

*

’Επαρχιώτης τις προσέρχεται είς τό Υπουργείου 
τής Παιδείας και ζητεϊ τόν Υπουργόν, ότε παρά προσ
δοκίαν συναντά τούτον εις τόν διάδρομον μεταβαίνοντα 
εις τό γραφεΓον του καί τόν έρωτά:

— Ποιος είσαι τοΰ λόγου σου ;
—-Ποιον θέλεις; άντερωτά δ Υπουργός.
— Μά, τόν Υπουργόν ή τόν τμηματάρχην ή τόν 

γραμματέα του, τό ίδιον μοΰ κάμνει.
—-Ac, λέγε, έγώ άναπληρώ καί τόν 'Υπουργόν 

καί τόν τμηματάρχην καί τον γραμματέα του, τώ 
λέγει 5 Υπουργός.

—"Ας τό καλό, δέν μοΰ κάνεις, θά ήσαι ό κλητήρ, 
επιλέγει ό επαρχιώτης καί μεταβαίνει εις άλλο δω- 
μάτιον.

★
Έπέπλητέ τι; οίνοπότην διότι άκαταπαύστως επινε.
— Τί νά κάμω ; άφου άκαταπαύστως διψώ, λέγει 

οΰτος.
— Γϊώς; και τήν νύκτα διψάς ακόμη ; δέν κοι

μάσαι ; τόν έρωτά ό πρώτος.
— Πώς; καί τήν νύκτα είς τό όνειρόν μου διψώ 

πάντοτε.

ΓΥΝΗ
(ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝ ΜΟυ)

ΆνήλΟες είς τοΰ Παρναββΰ τάς χλοερός κλιτύας 
Εκεί, ΰπί> τά νάματα τής κρήνης Κασταλίας 
Καί τόν δυμήρη ψίθυρον καί φλοίσβον της άκούσας 
Τάς θεοσδότους κ’ίεράς έπεκαλέσδης Μούσας 
Κ’ ίλαάες λύραν εύμολπον γλυκά νά τραγοοδήσης 
Καί τάς χορδάς τής δυστυχοΟς καρδιάς μου νά 

[δόνησης . ..

•Ηλθες, ώ φίλτατε, γλυκείς χρυσοφαεΤς θαλίσς 
Νά μ*  ένθυμήσης οφριγηλώς κ«Ι πλάνου εδτυχίας 
Δι’ δσων περί ραδινής παρθένου μοί ώμίλεις 
Δι’ δσων ρι’.είπες σήμερον περί μικρας αίμύλης!.. 
Πλήν μή... ποτέ οου, πρός Θεοΰ, ποτέ σου μή πι-

- (στεύσης
Είς γυναικδς εΰδαίμονας,γλυκεΐς έκμυστηρεύσεκΐ ..

Φεϋ! δέν ύπο^χει άληδηνάς είς τά; γυναίκας έρως 
Καί σέάφίνουν πάραυτα, σ’άρνοΰνται παρακαίρως. 
Γυνή σημαίνει σ τ ρ έ β λ ω σ ι ν τών πάντων 

(δμοιάίει.
Τάν ουρανόν,τήν θάλασσαν, άφρούς πού άνββράίει. 
Σημαίνει σάλον, στρόβιλον, δεινήν άνεμοίάλην, 
Ύπόκρισιν, χαμέρπειαν, άστάθειαν μεγάλην ,,.

Έπίστευσα κ’ έγώ ποτέ είς γυναικόί θωπείας, 
Διήλθσν παρ’ αύτή στιγμάς Έδέμ έπουρανίας. 
Τότε φαιδρά, μυρόεσσα, κρινοστεφήσ, σφριγώσα 
"Επλαττεν όνειρα γλυκά ή φαντασία τάσα.
Πλήνφεϋ!... δπόταν ή άχλ.ΰς έκείνη ίιελύθη 
Κ’ έίήτασα τών γυναικών τά γρανητώδη στήθη.

Είδον ώς κςίτοπτρον έντδς τάς λέόεις πονη- 
[ρ(«ν, 

’Απάτην, φιλαρέσκειαν, φρικώδη κ ο λ ο
ικεία ν.

Ένί δέν εύρηκα ίντός παλμόν εύαισθησίας 
Καί εΤδον τά άνάκτορα έκεϊ τής Ά στ ασ ί ας, 
Καί δ Σαικσπϋρος έλεγεν «ώ γΰναι, ά στ α σία 
’Εχεις τό άνομα!» θεέ, άλήθεια όποια!. .

)■



Η ΦΥΧίΧ

Τοϋ έρωτος καί τήν σκιάν ακόμη δέν γνωρίζει
Καί μόνον τάς καρδίας μας νά κατακτά φροντίζει. 
Ό έρως εΐνε λάθός τι στή: γυναικδς τήν φύσιν 
Ώ. εινε λάθος καί αύτή ο’ δλίκληρον τήν κτίσιν. 
Οί ποιηταΙ Άανθίσθησαν πώχουν αύτήν ύμνήση
Ώς έλανθάσθη κι’ δ ©ιός πώχη αύτήν ττοιήση...

Λέγει που κάποιος ποιητής—δέν ένθυμούμαι ποιος— 
«"£21 έαο πάντοτ’ έραβτής κι’ ουδέποτε νυμφίο.!» 
Τήν συμβουλήν αύτήν και σύ Πιστά ν’άκολουθήσης 
Αν θέλεις φίλε, ευτυχής ια’εύδαίμων ϊνα ζήσης 
Άν τά σαράντα δέ έλθοϋν καταραμένα χρόνια 
Καί δέν θά ψάλλουν π>ιά γιά μάς γλυκά γλυκά

[τ’ άήδόνια,

Τότ’ άνεράττους, ψίλτάτε, κι' άπέλπιοας άκόμα 
“Λς μάς σκεπάσχ] κρυερόν τοϋ τάφου μας τδ χώμα ·

Ιωάννης I'. "Αντωνεάίης.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
Πλούσιος γίνεται τις ούχί όιά τής έργαΟίας 

■καί τιμιότητας, άλλά διά τής άπληότίας.

Οί εύεογέται γίνονται τοιοϋτοι, ούχί έκ φι
λανθρωπίας και ευσπλαχνίας, άλλά έξ άνάγκιις 
καί «συμφέροντος, άλλως δέν Οά έπλούτιζον.

Οί οφθαλμοί βλέπουάι τήν πραγματικότητα 
καί ή καρδίι τήν Αλήθειαν.

Όπόταν άρχίζει τις ν' άγαπα, τότε μόνον 
άοχίζει νά έννομ τόν κόσμον.

Ό κόσμος δέν έγινε διά τούς πλουσίους, άλ
λά καί διά τούς πτωχούς καί άδυνάτους.

Ό συντρέχων τούς άτυχεϊς συντρέχει τόν 
Θεόν.

Ό ©εός είχε τήν δίιναμιν νά συντρέξμ τούς 
πτωχούς, άλλά τότε ποια καθήκοντα θά έδιδεν 
είς· τούς πλουσίους και.ισχυρούς, άφοΰ τοίς έ
δωσε μέρος της δυνάμεώς του ;

Άλλοίμονον είς τόν μή χορηγοΰντα τά μέσα 
τής άνακουφίσεως είς τούε έχοντας άνάγκην, 
όπόταν δύναται νά πράξη τούτο.

Τά καλά καί κακά διένειμεν ύ πλάστης μετά 
τοιαύτης μαθηματικής άκριόείας είς τά πλά
σματά του, ώστε όπόταν ταΰτα εύρωδι τήν λύ- 
ΰιν της δικαίας διανομής των, θά λύδωσι καί 
τό μέγα ζήτημα τής έν τώ κόσμω ευτυχίας των.

Ή περιουσία ενός μόνου πλουσίου άρκει νά 
άνακουφίσμ και εύτυχήΰμ έκατόν ή καί χτλίους 
καί πλέον πένητας καί ένώ ό θεός τφ δίδει 
τήν δύναμιν καί τήν φώτισιν διά τών μέσων, 
άτινα τω χορ-.γτϊνά πράξη. ό,τι ό θεός έρχό- 
μενος είς τήν γην Οά έπραττεν, έν τούτοις ό 
πλούσιος ού μόνον δέν τό πράττει, άλλά περι
φρονεί τιίν θέλησιν τοΰ δωριιτοϋ του καί προ
σπαθεί άμα καί ολόκληρον τήν δύναμιν αύτοϋ 
καί περιουσίαν νά ύποκλέφη, διεκδικών κα
θήκοντα θεού έπί της γής!

Οί τοιοΰτο: άνθρωποί δέν είναι λοιπόν αύ
τοί οί πεπτόκότες έκ τοΰ ουρανού άγγελοι καί 
μεταδληθέντες είς διαβόλους ;

Ζώμεν έπί τής γής έλάχιστον χρονικόν διά
στημα καί έν τούτοις πολλοί ολίγοι έτοιμά- 
ζονται νά έγκαταλείζωόιν αύτήν-

Ό ’Ιησούς άποθνήόκων χρηματικήν ή κτη
ματικήν διαθήκην δέν άψήκε. Ί'ί ωφελεί λοι
πόν οί μιί έχοντες τήν αύταπάρνηόιν νά δια- 
νέμωΟι τήν περιουσίαν των προ τοϋ θανάτου 
των, νά διαθέτωάιν αυτήν, όπόταν δέν δύναν- 
ται νά τήν λάβουν μεθ' αύτών ;

Αί\ΑΜ.ΛΕΙ ΜΕ Λ I’ttNIAN ΤΟΝ ΧΥΖΠΌ.Ν

Ό ναυτικό; βίο; είναι σκληρότερος τοΰ τή; ξηρά;. 
Η ταλα; περιμενίΐ τόν σύζυγόν τη; καί τόν περιμέ

νει μετά πολλή; αγωνίας, διότι είναι παραμονή Χρι
στουγέννων καί ενώ πάντες ετοιμάζουν τά τή; χαρμό
συνου εορτής, αύτη μετά τών αμέριμνων τέκνων της 
παραμονεύει παρά τήν ακτήν, τή“ μόνην ελπίδα τής 
σωτήριας τη;. ΙΙόσαι εόρίσκονται είς τήν βεσιν ταύ
την, αλλα καί πόσοι σύζυγοι άδημονοϋσι καί πά- 
σχουσι διά νά φθάσουν εγκαίρως έχει καί δέν τό 
κατορθώνουν I Τι σκληρός πολλάκις δ βίος 1 Ρ.

ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
Νέο; τριακονταετή; έμ.πορίυθίΐ; εσχάτως εις Ρω- 

μουνίαν μέ τας καλειτέρας συστάσεις και κάτοχος 

τήςΈλληνικής, Γερμανικής καί Ρωμουνικής, ομί

λων δέ και καλώς τήν Γαλλικήν, ζητεϊ θέσιν παρά 

τινι έμπορικω οίκω ώ; ταξιδιώτης έντελοδόχος 

(commit vojageur). Γνωρίζει επίσης όλα τά μέρη τής 

'Ανατολής καί έπίσταται καλώς τήν διαπραγμά- 

τευσ.ν τών προϊόντων. Πληροφοριαι παρ’ ήμϊν.

Τ012 IIUETEPDIS ΧΓΝΛ1ΜΜΙΙΤΑΙ2

Ό .τνειματιστικ

Ό έν Παρισίοις ομογενής ιατρός Κος Π. 
Ν. Διόάρης διευθυντής τού ιατρικού περιο
δικού ό «1 αληνος» εύρισκόμενος έν σχέσει 
πρός τούς έπιψανεστέρους καθηγητές τής 
ιατρικής Σχολής τΰν Παρισίων, αναλαμβάνει 
νά όδηγήση άνευ τής παραμικράς αμοιβής, 
πρός οίονδήποτε καθηγητήν πάντα άοθενοΰντα 
συνδρομητήν τής αφύσεως» όστις ήθελε φέ
ρει συστατικήν επιστολήν τής διευθύνσεως.

©ΕΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΟΔΟΧΤΟΙΛΤΡΟί Ε\ μγγγλπ.υη

’Εξάγει όδόντα; μ·τ’ αστραπιαίας ταχύτητος καί 

ολω; άνωδύνως, θεραπεύει τάς βλάδα; τών ούλων 

και τας οδονταλγίας, κατασκευάζει νέους οδόν τας 

καί έν γένει άποκαθιστά μετά πολλή; επιμέλειας 

και ακριδεία; πασαν διατάραξιν του στόματος καί 

τοΰ στομάχου διά τής καλής και επιτυχούς θερα

πείας τών πασχόντων όδόντων.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Η ΦΥΣ ΙΣ

0 ππνμαίιοζήε ΰποχειμινογ toV v^oxeijie^ov

ΠΝΕΥ1ΛΔ.ΊΊΣΤΙΚΛ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
(«’τά τόν πνευματιστικόν Σύλλογον) 

ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑ >:ΙΣ 5 ΣΚΙΙΝΛΣ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΏΤΗ *

Ό π ν ε u μ α τ ι σ τ ή ς. Σέ διατάσσω, ίρμα, νά 
έκπλαγής πρδ τής θέας δφεως, νά σταθής έντρομος 
πρδ αύτοϋ καί ε’το νά έπικσλεοθή; βοήθειαν.

Τ ό ύποκεί με ν ο ν. Μάνα μου ,ενσ φείδ', άχ. 
φοβούμαι. . . τρέξοτε . . τρέξα-ε . . θά μέ δαγ-
κάση. . . σχ 1 δέν είμπορώ νά φύγω.

’Ο Π ν ευμ ατιστής. Εύγε, ώραΐα, περίφημα, 
Ίρμα "Εκαμες τδ μέρος σου λαμπρά.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ό Π ν ε υματιστ ή ς. Τώρα Ίρμα, θά σε ύπο

όάλλω νά έκ’ελέσης άλλο τι. Σέ διατάσσω άμέσως 
νά γονατίσης ένώτπόν μου, νά ύψωσης τάς χεΐρος 
πρδς τδν ούρανδν καί νά δεηθής υπέρ τής σωτηρίας 
σου

Τδ υποκείμενον. Άμέως, λογιότατε, Νέη
(Η "ίρμα μετά μικράν άγωνίαν πίπτει γονυκλινής 

καί ύψοϋσα τάς χεϊρας, δέεται). Πανάγαθε πάτερ, ή- 
μαρτον, συγχώρησαν τήνάμαρτωλήν, ύπήρξα άδικος, 
άσπονδος έχθρδς τής άγάπης καί τής ίσότητος, έ
κλεψα, έσυκοφάντηοα, υδρισα, ήπίστησσ, έφάνην ά
γνωμων πρδς τούς εύεργέτας μου, έζήλευσα τά καλά 
τών άλλων, έφθόνησα τήν τύχην των καί έπεθύμη- 
σα τδν πλησίον μου.

275

Ι:ρβθίνχιζαζ

Ό πνευματιστής Πολύ καλά. Είσαι λαμπρόν μοναδικόν 
οουίέ κοΙ ήδη θά σοΙ ύποόάλλω έκτακτόν τι. Σέ διατάσσω 
λοιπδν αύθωρεί νά λάόης στάσιν καί Θέσιν γυναικός έλευθε- 
ριωτάτης καί νά έκτελέσης δ,τι σοΰ κατέβη είς τήν κεφαλήν. 
Δηλαδή νά πράξης ή νά διατάξης, δχι πλέον δ,τι έγώ θέλω, 
άλλ’ δ,τι σύ αύτή' έπιθνμεϊς καί θέλεις νά πράξης. Λοιπδν 
"Ιρμα έμπρός, τά πάντα τίθενται είς τήν ειάθεσίν σου, κάμε 
δ,τι θέλεις κα! θά διαφημίσω τήν είκόνα σου.

ε I μ ε ν ο ν (λαμθάνον βα
θμηδόν στάσιν δικτάτορος) Διατάσσω 
πάντα τά έπιπλα, δοα υπάρχουν είς τδ 

I δωμάτιον τούτο, νά έγερθοϋν έκ τών Θέ
σεων των, σΙ τράπεέαι καί τά καθίσματα 
νά καταπέσουν έπί τοΰ πνευματιστού, τά 
έρμάρια νά τδν κατατσακίσουν, τό ώρολέ- 
γιον νά χρησιμεύση ώς οκίμποοον, αί ε(- 
κόνες ώ; περιφράγματα, δ καθρέπτης νά 
σπάση έπί τής κεφαλής του, τδ πλαΐσιον 
νά πέραση tic τδν λαιμόν του, δ κλω
βός νά τε'θήώς πίλος κσ! δ ψιττακδςνά έ· 
παναλαμδάνη τά ρητά του.

Σημ. Τί λέγει ή πνευματιστικήΕταιρεία, 
γνωρίζει τά νέα πειράματα τοΰ κ. Νέη η είς 
τά παλαϊά καταγίνεται ετι;

/
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ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ίΐ^. Αίνιγμα.
Είμαι μονάρχης ένθρονισμέ vcc 
μέ λαμπρδν στέμμα στεφανωμένος, 
γνωρίζω πλήθος τών μυστικών σου, 
ε’μ’ 6 πιστότερος τών πιστών σου, 
σχεοδν τό ήμισυ τής ζωής σου’ 
είμαι δ φίλτατος τής ψυχής σου 
καί μ’δλα ταΰτα μέ καταθλίδης 
μ’ δλον τόν θρόνον καί τήν στολήν μου 
πολλάκις τέμνης τήν κεφαλήν μου, 
δαονδέ τέμνης γεννδται άλλη 
ή χειρ σου δ’ αύθις τήν καταβάλλει 
τί φλόγα I τρέφω είς τήν καρδίαν, 
διά τοισότην αχαριστίαν, 
οι δ καί τήκομαι καί χαυνοϋμαι 
και μετ’ όλίγον άπονεκροΰμαι, 
τό στέμμα πίπτει πρό τών ποδών μου 
καί τότ’ ευρίσκω τόν θάνατόν μου.

Α. >. Κασιμάτης.
33. Γρίφος.

Ό Ζεϋ ήρως ήν έάν έμός

34. Γρίφος.
Τά (πτρα, πτρα) δένει ναί σλ ούε

Κισσό;
33. ’Ερωτήσεις πρδς απόκριδιν. 

ιον Διατί έγειναν οί οφθαλμοί ;
2ον Ποιον έγκλημα δέν τιμωρεί ό νόμος ; 
3ον Τί καίει χωρίο νά θερμαίνει ;

ΣΗΜ. Είς τόν πρώτον λύτη» τών περισσοτέρων α
σκήσεων δοθήσεται έ» βιβλίο» ωφέλιμον.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 13 ΚΑΙ 14 ΤΕΥΧΟΥΣ

έξ 
ή Δίς Εΐ-

26. Πρόθλημοι = Κλυταιρ-νήστρα
Έλυσαν αυτό ό χ. Κωνσταντίνο; Δ. Καρουσος 

’Αθηνών, ό χ. Θρ. Βλησίδης έξ ’Αθηνών, 
ρηνη Π. έξ ’Αθηνών καί ή Ώκεάνειος Όμίχλη έξ 
’Αθηνών.

27. Αίνιγμα - Β — ιός
Ούδείς εζ.υσεν αυτό.

28 Αίνιγμα = 'Ακάτιον άατιο»
’’Ελυσα» αύτό ό κ. Θρασύβουλος Βλησίδης έξ ’Αθη

νών, ή Δίς Ειρήνη Γ1. έξ ’Αθηνών, ή Ώκεάνεις,ς 
Όμίχλη έξ Αθηνών, ή Δακρύβρεχτο; σελίς έξ ’Αθη
νών και η Ώχρα Σελήνή εξ Αθηνών.

29· Γρίφος. Ί’ύ αλφάβητο» περιέχει 24 
γράμματα.

“Ελυσαν αύτό ό κ. Ίωάν. Μπονάνο; έξ ’Αθηνών, 
δ κ. ’Αλέξανδρος Καραμέρος έκ Πατρών, ό κ. ’Αλέ
ξανδρο; Μιχαηλίδη; έξ ’Αθηνών, ό κ. Θρασύβουλος 
Βλησίδνι; έξ ’Αθηνών καί ή Δί; Ειρήνη Π. έξ ’Αθη
νών.

30- Αίνιγμα. ΙΙάρο; — Φάρο; η Κώς — φως.
Έλυσα» αύτό ή ΙΟετή; μαθήτρια τοϋ Πρ. Παρθε

ναγωγείου Άδ. Τριανταφυλλίδου, Δίς Πηνελόπη Ε.
Ιίαπχχατζή· ό κ. Ίωάν. Μπονάνο; έξ Αθηνών, ό
κ. Άλέκος Καραμέρος έκ Πατρών, δ κ. Αλέξανδρος

Μιχαηλίδη; έξ Αθηνών, ό κ. Θρασύβουλος Βλησίδης 
εξ Αθηνών καί ή Δί; Ειρήνη Π. έξ ’Αθηνών.

3f. Αίνιγμα. "Αν — έμό; = Άνεμο;.
"Ελυσαν αύτό ή ΙΟετής μαθήτρια Πηνελόπη Ε. 

Παπαχατζή, ό κ. Ίωάν. Μπονάνο; έξ ’Αθηνών, ό 
κ. Αλέκος Καραμέρο; έκ Πατρών, δ κ. Αλέξανδρος 
Μιχαηλίδη; έξ Αθηνών, ό X. Θρασύβουλο; Βλησίδης 
έξ ’Αθηνών καί ή Δί; Ειρήνη II. έξ ’Αθηνών.

Κ· ΔΗΜΗΤΡίΟΪ*  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

‘Οδός Άθηνδς άριθ· 91 Άθήνβι.
Τό παλαιό» τούτο φωτογραφεϊον άνακαινισθέν εσχά

τως καί πλουτισθέ» μέ ο',ως νέα μηχανήματα καί ερ
γαλεία εκτελεί παντός είδους φωτογραφικά; εργασίας 
εις τήν εντέλειαν καί μετά καλλιτεχνίας. ’Ομοίως 
ενταύθα πωλοΰνται καί κατασκευάζονται φωτογραφία! 
δλω» τώ» έν Έλλάδι άρχαιοτήτων εις διάφορα μεγέθη 
καί είς τιμάς πολύ συγκαταβατικά;.

«ΦΥΣΙΣ» ΚΑΙ «ΕΡΜΗΣ»
Εις πάντα νέον έγγραφόμενον συνδρομητήν εις τήν 

«Φύτιν» άποστέλλεται και δ «Έρμη;» εβδομαδιαίο» 
οικονομολογικόν περιοδικόν σύγγραμα, περιέχον κλη
ρώσεις λαχείων, χρηματιστικά καί οικονομολογικά 
άρθρα αντί φράγκων 25 μόνον διά τό εξωτερικόν και 
δραχμάς 22 διά τό εσωτερικό» δι’ άμφότερα. ’Ομοίως 
καί διά πάντα παλαιόν συνδρομητήν τής «Φύσεως» 
παρέχεται τόδικαίωαα τούτο, αποστέλλοντα-την συν
δρομήν του.

Έδηλογ^^
Α Μ. Γ- Μεσολόγγιον. Συ»εστημέ»η μετά 

συνδρομή; σα; εληφθη. Εΰχαρ'.στοϋμεν πολύ. Άπό- 
διιξις μετ’ άριθμοϋ λαχείου σας εστάλη ταχυδρομι- 
χώς.—Ε. Μ. Πάτρας. Δελτάριο» έλήφθη. Στεί
λατε καί συνδρομήν σας. — Σ. Κ. Kayadj i k. 
Έχει καλώς. Φύλλα σας άπεσταλησαν αυτόθι, ώς 
γράφετε- Εΰχόμεθα καλάς εργασίας.—· Η. Ά. Βα
σιλική ν. άιεύθυσί; σας ήλλάγη, ώς γράφετε. ’Α
ναμένομε» κα! συνδρομήν — Ή Ν. Ά ρ γ ο σ τ ό- 
λ ι ο ν. "Εχει καλώς. ’Αναμένομε», ώς γράφετε’ — 
Θ. Σ. Κ α ρ ά κ α λ. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Ευχαριστούμε» πολύ'—S. F. Sidney. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Άπόδειξιν καί 
φύλλα σάς απεστείλαμεν — Κ Κ. Πύργον 
Βουλγαρίας. Παραγγελίαν μα; ακόμη δέν 
έλάβομεν καί απορούμε».— I Γ. Bi rchonm ! . 
’Επιστολή έλήφθη καί παραγελλία σας εξετελέσθη. 
Άλλά οί άλλοι τόμοι 6ά σάς άποσταλοϋν προσεχώς, 
άμα τελειώσουν— JI- Ν. Κ. Π ε ι ρ α ι ά. Συν
δρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ'— Μ. Δ. 
H a ι· r a r ’Λ β υ σ ι ν ί α ;. ’Επιταγή έξωφλήθη. 
Ευχαριστούμε». Γράφομεν.— Β. Β. Κέρκυραν. 
’Επιστολή σας μέ αποδείξεις καί χρήματα έλήφθη. 
Σας εΰχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν καί ταχυδρομικώς’ — 
Γ. Π. Λάρισσαν. Επιστολή έλήφθη εχει καλώς, 
«γράψαμε» αύτώ’—Γ. Α. Φάρσαλα. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Άπάδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας ε
στάλη ύμΐ» ταχυδρομικώς. — Α. Π. Νέα» Ύ ό ρ· 
κην. Συ.δρομή -η·
μεν’— 11. Σ. Μ α 
Ευχαριστούμε». Άπόδειξις 
εστάλη ταχυδρομικός.

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη Κωνσταντινίδου ·<·

■·/
·■>·<

.ή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε», γράφο-
Μασσαλίαν Συνδρομή σας έλήφθη·

μετ’ αριθμού λαχ ίου


