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ΤΟ ΠΎ·Έ=>

Όταν ό παλαιός Προμηθεύς προσέφερε 
τό πΰρ είς τούς συγχρόνους του, αμφιβάλλω 
αν ύπελόγιζε πόσης ώφελείας έγίνετο πρό
ξενος είς αύτούς. Δέν ύπελόγιζεν ότι θά 
έλθη ήμερα, καθ’ ήν τό πΰρ θά καταστή επι
ούσιος άρτος τής βιομηχανίας, πρώτη κινη
τήριος δύναμις, δύναμις συνέχουσα είς άπει- 
ρομεγίστους φλογερούς βραχίονας όλα τά 
στάδια τής ένεργείας του ανθρώπου καί άνε 
ξαρτήτως τοΰ μικροκόσμου, δύναμις, συνέ
χουσα τό πάν.

Έκ ποίας άραγε μορφής του καί κατά τινα 
τρόπον ήδυνήσησαν οί άνθρωποι νά παραλά- 
βωσι καί νά μεταχειρισθώσι, κατά πρώτον, 
πάλαι ποτέ τό πυρ εΐνε μυστήριον- εΐνε ό
μως άναμφισβητήτώς βέβαιον, ότιτό πυρ δέν 
έδεσμεύθη άπότό ζώον μόλις τοΰτο ήδυνήθη 
νά άναφανή έπί τής σκηνής του κόσμου ώς 
άνθρωπος. Ό Άββάς Gobien αναφέρει1 2 ότι 
όταν ό Magellan άπεβιβάσθη είς μίαν τών 
Μαριαννών νήσων και ήναψε πΰρ, οί άγριοι 
έτράπησαν είς φυγήν καί τό έθεώρουν ώς 
είδος ζώου τό όποιον κατεβίβρωσκε πάντα 
οστις έτόλμα νά τό πλησιάση πολύ. Καί ό 
πλοίαρχος Atkins αναγράφει: 3 ότι συνήν- 
τησε πέραν τής Γροιλανδίας, λαόν ολόκλη
ρον, άγνοοΰντα την χρήσιν τοΰ πυρός. Φαν 
τασθήτε τόν λαόν τούτον, ριγοΰντα ύπό 
τά φρικώδη ψύχη τοΰ κλίματος είς τό ό
ποιον ζή καί μή δυνάμενον νά αίσθανθή τήν 
γλυκεϊαν ηδονήν τοΰ πυρός, μή δυνάμενον 
νά χειραγωγήση αύτό είς τάς άνάγκας του, 
μή γνωρίζοντα τήν χρησιμότητα τοΰ κατα- 
βιβρώσκοντος τό πάν πυρός, άλλ’ ούδέ καν 

1 Hietoire des ties Maldives β. Il
2 Histoire de la Pensylvanie Kaf. VI.

τήν μορφήν του- θά τόν έφανταζόμην μάλ
λον ως κάτοικον άλλου, δισεκατομμύρια όλα 
λευγών άπέχοντος, άπό τοΰ ήλίου, πλανήτου.

Ό Προμηθεύς λοιπόν φαίνεται έκ τών αρ
χαίων Ελλήνων πρώτος έγνώρισε τήν χρήσιν 
τοϋ πυράς. Όταν μίαν καλήν πρωίαν, άψή- 
ρεσε τό θειον πΰρ άπό τόν ούρανόν, έτιμω- 
ρήθη ύπό τοϋ Διός είς τήν φρικώδη τιμωρίαν 
νά καθηλωθή έπί τοΰ Καυκάσου καί τό κατά 
τήν ήμέραν, ύπό άγριου γυπός, καταβιβρω- 
οκόμενον, ήπαρ του, νά άναγεννάται τήν 
νύκτα, ϊνα τήν επαύριον εύρη πάλιν τροφήν 
ό γύψ. 'Υπάρχει όμως καί ωραιότερος μΰθος 
διά τήν μεταφοράν αύτήν τοΰ πυρός είς 
τήν γήν. Ό Προμηθεύς είχε πλάσει θεσεί- 
κελον τύπον ανθρώπου έκ πηλοΰ, άπό τόν 
όποιον όμως έν ελειπεν: ή ζωή. 'Οδηγούμε
νος άπό τήν Άθηνδν, έφερε πΰρ τό όποϊον 
ένεφύσησεν εις τόν πήλινον άνθρωπον καί 
εκτοτε έζη. Οί θεοί όμως φθονήσαντες τήν 
ευτυχίαν τού ανθρώπου, άπεφάοιααν νά πλά- 
σωοι και κακόν τι τό όποιον νά μετριάζη αυ
τήν : έδωσαν ζωήν είς τήν γυναίκα! Συγ
χωρήσατε με, προσφιλής άναγνώστρια, άλλ' 
ή 'Ελληνική μυθολογία λέγει, ότι ή πρώτη 
γυνή τοΰ κόσμου έφερε μεθ ’ έαυτής ως προί
κα, δώρον τών θεών, πάντα τά κακά έν άνοι- 
κτώ κιβωτίω καί έν μόνον αγαθόν, τήν ελ
πίδα.'1

Όταν έλθωσιν οΐ ποθητοί έκεΤνοι χρόνοι, 
τούς οποίους ό κοσμοπολίτης μόνος, φαντά
ζεται σήμερον, έν χρυσορροδινω έαρινώ ό- 
νείρω. χρόνοι φωτεινοί, όταν ό άνθρωπος θά 
γνωρίση διά ποιον λόγον ύπάρχει έπί τής 
γής καί θά ζή τότε έν τή άληθεία, έξερευ-

4 Ή άδιλφή μου, δεσποινίς Μαρίνκ, ήτις αντι
γράφει τας παρούσας γραμμάς μι ήπείλησ»», ότι 6α 
παύση να αντιγραφή ίάν ίξαχολόυβήσω να χαχολογώ 
τάς γυναιχας. Τήν «δίβαίωσα δτι διν συμμερίζομαι 
τας ίδιας 3τής Έλληνίχής μυθολογίας, ώς πρδς αύτο 
τδ ζήτημα.
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νών το φώς, τότε θά βασιλεύση καί ή γυνή 
έπί τήςγής. τελείως ίση προς τόν εγωιστήν 
άνδρα. Τοΰ έρωτος καί τής επιστήμης ή βα
σιλεία είνε τό φωτεινόν μέλλον τής άνθρω- 
πότητος1

*
Ή έντύπωσις τήν οποίαν έγέννησεν είς 

τούς κατοίκους των Μαριαννών τό πΰρ, εινε 
άναμψιβόλως ή πρώτη, τήν όποιαν δύναται 
τούτο νά προκαλέση. Κατόπιν, διά τόν 
φυσιοδίφην, τό πΰρ έ^ει άλλο θέλγητρον : 
θαυμάζει τάς έξερχομενας φλόγας, τόν κα
πνόν κα'ι τόν τριγμόν τών ξύλων, φαντάζε- 
τοι οπόσα χημικά φαινόμενα λαμβάνουσι χω 
ραν έκεΐ και πόσαι δυνάμεις άναπτύσσωνται 
ϊνα ύπάρξη τό φαινόμενου, τό όποιον ό α
πλοϊκός παρέρχεται άπαρατήρητον.

Ό μηχανικός Έτέφενσων θέλων νά έκ
πληξη τινά μίαν ημέραν, τόν ήρώτησεν έάν 
γνωρίζη, τί τό κινούν τήν πρό αύτών διερ- 
χομένην σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν. Ό 
ήλιος είπεν είς τόν άγνοοϋντα ομιλητήν του 
έκίνησε τήν μηχανήν τοϋ σιδηροδρόμου. Αί 
ακτίνες τοΰ ήλιου ένεργήσασαι άλλοτε τήν 
ά φ ο μ ο ί ω σ ι ν, είς τά φύλλα μικρού φυτού, 
έδωσαν σύιτασιν εις τόν χυμόν του καί τό 
φυτόν μετεβλήθη είς δενδρύλλιον τό όποιον 
ένέκλειε ολην τήν ενέργειαν τών ηλιακών 
ακτινών,δυνάμει τής όποιας άνεπτύχθη, έν- 
έκλειε τήν ένέργειαν ταύτην ύπό. μορφήν 
ξύλου καί ^υμοϋ. Τό δενδρύλλιον άνεπτύχθη 
ύπό τής αυτής δυνάμεως είς κορμόν ισχυρού 
δένδρου, κατόπιν είς εποχήν γεωλογικών με 
ταβολών, τό δένδρον καί τό περί αύτό δάσος 
ένεκλείσθησαν εις σΤρώμματα χώματος καί 
έκεΐ διά τής βραδείας καύσεως, ήτις ουνετε- 
λεΐτο άπό τήν ισχυρόν πίεσιν τών ύπερκει- 
μένων χωμάτων, τό ξύλον μετεβλήθη είς άν
θρακα, έξ ου παραλαμβάνομεν τήν ηλιακήν 
θερμότητα καί τό φώς, ύπό ποικίλλας μορφάς.

Ό ήλιος, τό κέντρον τοΰ πλανητικού μας 
συστήματος δίδει τήν ζωήν είς τό περί αυ
τόν σύστημα, παρέχων είς αύτό πΰρ καί φώς. 
Άπό τοΰ Έρμοΰ. οστις απέχει κατά μέσον 
όρον ιφ εκατομμύρια λεύγας τού ήλιου καί 
δέχεται επτάκις μεΐζον ποσόν θερμότητος 
τής γης, μέχρι τού απώτατου πλανήτου Πο 
σειδώνος, οστις απέχει ι 15ο εκατομμύρια 
λεύγας καί δέχεται φώς καί θερμότητα όσον 
τό ο,οοί τής είς τήν γήν έκπεμπομένης 
μέχρις ακόμη τών άπωτάτων κομητών, οϊτι- 
νες περιστρέφωνται μεγίστας ύπερβολικάς 
τροχιάς και έπιστρέφουσι πρός τό κέντρον 
τής ελξεως των, έκπέμπει τήν θερμότητα 
του καί τό φώς του ό ήλιος καί συγκοινωνεί 
πρός τά άλλα πλανητικά συστήματα διά τής 

ελξεως καί τοΰ φωτός. Ή γή σκοτεινή σφαί
ρα, άπό τήν σελήνην φαίνεται ώς δίσκος φω
τεινός άπό τόν Άρην, ώς άστρον. δμοιον τήν 
θέαν πρός τήν Άφροδίτην όρωμένην έκ τής 
γης, άπό τόν Ποσειδώνα εΐνε άφανές τό εν
διαίτημα τής φιλοδοξίας τοΰ ανθρώπου καί 
άπό τά απλανή άστρα ό ήλιος μας μόλις 
είνε ορατός, μικρός άστήρ άναλόγως τής ά- 
ποστάσεως τοΰ άπλανούς τούτου άπό τού 
ήλιου.

Όταν μία στεάτινη λαμπάς αναφλέγεται, 
δεν εινε ·ή θρυαλλίς ή όποια καίεται, καθώς 
καί δταν ό λύχνος καίει, τό καιόμενον εινε 
τό έλαιον. Τά σώματα ταϋτα, ό λευκός κη
ρός καί τό κιτρινωπόν έλαιον άποτελοΰνται 
κατά τό πλεΐστον αύτών μέρος άπό άνθρακα· 
ναί, άπό τό ^ιέλαν εκείνο στοιχεΐον καί άπό. 
έν άέριον, το ύδρογόνον. Όταν άναφλέγε- 
ται ή θρυαλλίς άποσυντίθευται ό κηρός ή τό 
έλαιου καί ο περιεχόμενος άνθραξ., προολαμ- 
βάνων τό κυρίώτερον συστατικού τοΰ άτμο- 
σφαιρικοΰ άέρος, τής στερεάς γης καθώς καί 
-ζοΰ ύδατος, τό οξυγόνου, μεταβάλλεται είς 
ανθρακικού οξύ, έν ω ιό έμπεριεχόμενον ύ- 
δρογόνον μεταβάλλεται, προσλαμβάνον καί 
αύτό. οξυγόνου, είς ύδωρ τό όποιον δυνά- 
μέθα νά συλλέξωμεν, εάν άνωθεν καιούσης 
λαμπάδος φέρωμεν ψυχρόν ποτήριον.

Δέν είνε λοιπόν άξιοθαύμαστον φαινό
μενου καί αύτή ή απλή τής λαμπάδος άνά- 
φλεξις δταν ϊνα γίνη αύτη ένεργοΰσι δυ
νάμεις άποταμιευόμεναι είς τό καιόμενον 
σώμα τή ένεργεία τοΰ ήλιου ; Λέγουσιν ότι 
δέν δυναμεθα νά συλλέξωμεν ακόμη τάς ηλι
ακός άκτΐνας· άλλά τί άλλο καίομεν, όταν 
καίωμεν τόν έκ τοΰ λίπους κατασκευαζόμενον 
κηρόν ή τό έκ τής έλαίας κατασκευαζόμενον 
έλαιον.; Άν δέν έδιδε ζωήν ό ήλιος είς τό 
ζώον, εις τό κήτος, δέν θά άνεπτύσσετο αύτό 
διά νά παράσχη τό λίπος του πρός φωτισμόν 
καί τροφήν (θσ ίδωμεν ότι καί όταν εισάγω- 
μεν τροφάς είς τόν οργανισμόν μας, ούδέν 
άλλο παρά καύσιμον ύλην ριπτομεν είς τό 
πΰρ), ούδέθά ώρίμαζενό καρπός τής έλαίας 
έκ τοΰ οποίου παρελάβομεν τό έλαιον. Ποια 
ζωή δύναται νά ύπάρξη μακράν τοΰ ήλιου ; 
Τό εύχαρι φυτόν, μεταψερόμενον είς άνήλιον 
χώρον ξηραίνεται καί σήπεται, ό δέ άνθρω
πος καί τό ζώον άσψυκτιά. Όταν ό ήλιος 
δύση, νεκρουται ή φύσις και φυτά καί ζώα 
πεοιπίπτουσι είς είδος παραδόξου καταστά- 
σεως, είς τόν ύπνον, άπσ τοΰ οποίου θά τά 
έξυπνήση ή πρώτη τοΰ λυκαυγούς χρυσή ά- 
κτίς.

Ό ρεμβός ποιητής Γρήγορός, ήρως τοΰ 
Ούγκώ, έβλεπεν ύπό άλλην μορφήν τό πΰρ. 
’Αγαπώ τό πΰρ, έλεγε, όχι διότι αύτήν τήν 

στιγμήν θερμαίνει τούς πόδας μου καί διότι 
ψήνει τό ψαγητόν μου, άλλά διότι σπινθηρο
βολεί. ’Απειράριθμα μυστήρια άνακαλύπτω 
είς τά φλογίζοντα άστρα, τά διαυλακοΰντα 
τόν σκοτεινόν πυθμένα τής εστίας, τά άστρα 
αύτά είνε κόσμοι ολόκληροι δι ’ έμέ.

Έν τούτοις τοΰτο μόνον τό κοινόν έχου- 
σιν οί σπινθήρες αύτοί μέ τά άστρα, ότι εΐνε 
φωτεινά καί θερμά : διαπυρα τεμάχια άνθρα
κος, έκσψενδονιζόμενα κατά τήν καΰσιν αύτοΰ 
έν όξυγόνω, προκαλουσιν όντως εις παράδο
ξον ρέμβην τόν άνθρωπον. Διά πλαταγισμοϋ 
τών χειλέων αί γραΐαι υπηρέτρια! διατασοουν 
τούς άνθρακας νά μή κροτούν, νά μή σπιν 
θηρίζουν όταν φυσώσαι ισχυρόν ρεύμα άέ
ρος, δίδουσιν οξυγόνου εις τόν άνθρακα, πα- 
ράγουσι βίαιον χημικόν φαινόμενον, άποτέ- 
λεσμα τοΰ όποιου εΐνε ό έκσφενδονισμός τών 
διαπύρων τεμαχίων αύτοΰ καί ή έλάττωσις 
τών φλογών, ατινα δέν παύουσιν, όσονδή- 
ποτε άν κροτήοωσι τά χείλη των αί απλοϊ
κά! γραΐαι.

Τό ανθρώπινον οώμα έχει σταθερόν θερ 
μοκρασίαν 3j° περίπου, ήτις οφείλεται είς 
τήν έν αύτώ λαμβάνουσαν χώραν καΰσιν, 
Αί τροψαί, τάς οποίας προσφέρομεν είς τό 
σώμα μας, έκτος τού άλατος καί τού ύδατος, 
εΐνεούσίαι όο^ανικαί, δηλαδή περιέχουσι κατά 
τό πλεΐστον άνθρακα καί ύδρογόνον. Ό λευ 
κώτατος. άρτος, ό διαφανής οίνος, τό κρέας, 
τά πράσινα χόρτα εΐνε ενώσεις τού άνθρα- 
κος. Αΐ τροφαί αΰται διά χημικών ένεργειών 
τών ύγρών τά όποια έκκρίνωνται έν τώ στο- 
μάχω καί τοΐς έντέροις, μεταβάλλονται είς 
χυλόν, οστις διά τών καταλλήλων οργάνων 
μεταψέρεται είς τούς πνεύμονας. Έκεΐ συ
ναντά τό όξυγόνον τοΰ άέρος, τόν όποιον 
εισεπνεύσαμεν καί διά φωτεινοΰ φαινομένου, 
άπό σκοτεινοχρόου χυλού μεταβάλλεται είς 
λαμπρώς ερυθρόν αίμα. Ό άνθραξ τοΰ χυ
λού έκάη έν τώ όξυγόνω καί είς άντάλλαγμα 
τού είσελθόντος άέρος έκπνέομεν άνθρακικόν 
οξύ καί άτμόν ύδατος, τά όποια παράγονται 
κατά πάσαν καΰσιν άνθρακος καί ύδρογόνου 
έν όξυγόνω. Εΐνε δέ άπαραίτητον νά κρα’ή 
τό σώμα τήν σταθερόν αύτήν θερμοκρασίαν. 
Οί Λάπωνες ζώντες είς τό ψυχρότατου κλίμα 
έχουσιν ανάγκην νά καίωσι πολύν άνθρακα 
ϊνα θερμαίνωσι τό σώμα των είς τήν σταθε
ρόν θερμοκρασίαν τής ζωής. Καταβιβρώσκου- 
σι λοιπόν αψθόνως έλαιον τοΰ ήπατος τού 
ονίσκου, έκεΐνο δηλαδή τό όποιον χορηγού 
ιενόν είς τούς μεσημβρινούς είς φάρμακου, 

οέρει μορφασμόν αποτροπιασμού ώς τήν μορ-
< ιήν των. Εΐνε δέ τό έλαιον ύπερβολικώς
< ινθρακοΰχον. Δέν σάς φαίνεται, οτι όπως 

προσφέρει ό μηχανικός άνθρακας είς τήν μη
χανήν του, ούτω. καί ήμεϊς προσφέρομεν άν
θρακα είς τό σώμα μας πρός θέρμανσιν; Καί 
όπως, όταν θέλωμεν νά θερμάνωμεν θάλαμον, 
οστις έξωθεν διαρκώς ψύχεται, εΐνε άνάγκη 
νά καύσωμεν πλείονα άνθρακα, παρά έάν ό 
θάλαμος ουτος εύρίσκηται έντός θερμής ά- 
τμοσφαίρας; Ούτως ό άνθρωπος εύρισκόμενος 
εις θερμά κλίματα ολίγου άνθρακος καΰσιν 
χρειάζεται, ϊνα εΐνε θερμός, ένώ είς τά ψυ· 
χρώτερα κλίματα πρέπει νά μεταχειρισθή άντί 
πρωινού ροφήματος όχι κυαθίσκον άλλά βαθύ 
πινακίου έλαιου; Είς τήν ψυχράν Γερμα
νίαν δίδουν εις τά παιδία άρτον ήλλειμμέ- 
νον μέ βούτυρον καί έν καιρώ χειμώνος κα- 
ταναλίσκομεν τροφήν, κατά τό τρίτον περισ
σότερόν παρά τό θέρος. Υπερβολική θέρ- 
μανσις τού σώματος, ή παθολογική κατάστα- 
σις τοΰ πυρετού εξαντλεί τελείως τόν άν
θρωπον, κατακαίει τούς Ιστούς τοΰ σώματός 
του καί τοΰ άψαιρεΐ πάσαν δύναμιν καί πά
σαν άκμήν. Άλλ’ ό χυλός τών τροφών έκ
τος τοΰ ότι καιόμενος ύπό τοΰ όξυγόνου 
μεταβάλλεται εις καθαρόν αίμα, όποιον κυ
κλοφορεί εις τάς αρτηρίας, προσλαμβάνει έξ 
αύτοΰ έν διαλύσει καί άπλούμενος είς άπαν 
τό σώμα όξειδοΐ, καίει όπου καί άν έλθη 
είς συνάφειαν μετά τών ιστών, δηλαδή τοΰ 
άνθρακος, ένώ συγχρόνως άποθέτει ζώντα 
κύτταρα, μεταβάλλεται ούτως, είς ακά
θαρτον αίμα όπερ ένούμενον μετά τοΰ νέου 
στομαχικού χυλού, ύποοάλλεται είς νέαν ό 
ξ ε ί δω σ ι ν εις τούς πνεύμονας. Τόν τρόπον 
τούτον τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος καί τής 
έκ ταύτης θρέψεως τοΰ σώματος τού ζώου, 
έγνώριζον ό Γαληνός καί ό ’Αριστοτέλης. 
Κατά τό 1020 όμως έθέσπισεν αυτόν ό διά
σημος Άρβαΐος, ιατρός Καρόλου Α’. Ταύ
της τής κυκλοφορίας αποτέλεσμα εΐνε κα'ι ή 
καλουμένη ζωϊκή θερμότης, θερμότης καύ 
σεως, άποτέλεσμα τοΰ πυρός.

Όπως τό ζώον προσλαμβάνει άνθρακα έκ 
τών τροφών, διά τόν σχηματισμόν τών ιστών 
του, ούτω κα! τό φυτόν, διά τόν αύτόν λό
γον, παραλαψβάνει άνθρακα έκ τοΰ άέρος. 
Ή λειτουργία αύτη τού φυτού καλείται ά- 
φομοίωσις καί ένεργεΐται, μόνον τή πα
ρουσία τού ήλιου ή τοΰ έξ άνακλάσεως φω
τός αύτοΰ. Προσλαμβάνον τό άνθρακικόν 
όξύ έκ τού άέρος τό φυτόν, χωρίζει αύτό 
είς άνθρακα καί όξυγονον καί τό μέν όξυγό- 
νον αποδίδει είς τήν άτμόσφαιραν, τον δέ 
άνθρακα κρατεί διά τόν σχηματισμόν τών 
ιστών του.

Ούτω παρ’ ολον τό μέγα τού ποσού 
τοΰ άνθρακικού όξέως, όπερ έκπνέουσι τά 
ζώα καί τά φυτά, ατινα άναπνέουσιν ώς



268 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 269

τά ζώα όταν δεν φωτίζει ό ήλιος, παρ’ ολον 
τό ποσόν αύτοϋ, δπερ έξέρχεται των ηφαι
στείων, τοΰτο δεν κατέστησε τήν ατμόσφαι
ραν τής γης δηλητηριώδη, διότι εις αντι
στάθμισμα, ό ήλιος προσπίπτει έπί μυριάδων 
τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας φυτικής 
βλαστήσεως, ενεργών εις μεγάλην κλίμακα 
τήν άψομοίωσιν, ήτις καθαρίζει τήν α
τμόσφαιραν, άποδίδουσα είς αύτήν καθαρόν 
το όξυγόνον τηο. Ιδού ο λόγος διά τον ό 
ποιον τό φυτόν τοΰ όποιου γάστραν έτοπο- 
θετήσαμεν επί τοΰ παραθύρου, στρέφεται 0- 
λον προς τον ήλιον, προσδοκούν έξ αύτοϋ 
τήν ζωήν.

Άλλα καί ή άψυχος ύλη δεν είναι αδιά
φορος προς τό φως, ώς φαίνεται έκ τών πει
ραμάτων τοΰ Γάλλου Durand. Ούτος έθεσε 
οιαλυσιν οΐουδήποτε άλατος έν άγγείω, τοΰ 
οποίου τό μέν ήμισυ έφωτίζετο, τό δέ άλλο 
ήμισυ έμενεν έν τώ σκότει. Μετ'ού πολύέκ 
τοΰ φωτισμένου μέλους άναφαίνοντο θαυμά
σιοι κρύσταλλοι, ένω ούδείς παρήγετο έκ τοΰ 
αφώτιστου. Τό φαινόμενου τοΰτο, άλλος Γάλ
λος ό L. Aime . arlin έξηγεΐ έν ταΐς Let- 
tres a Sophie διά τής παγκοσμίου αγάπης καί 
δεν διστάζει να μάς βεέαιωση, ότι τό φως εισ
έρχεται εις τήν κατασκευήν τοΰ κρυστάλλου, 
ένω έν άλλω κεφαλαίω ( Le monde de dia- 
amant) υποστηρίζει, ότι ό άδάμας συνίστα- 
ται έξ ακτινών φωτός ΤΩ πλάναι τών πα
ρωχημένων χρόνων ! Εύτνχεΐςέκεϊνοι,οΐτινες 
θά ήδύναντο νά στεροποιήσωσι τό φώς. Βο- 
ηθεΤ ίσως τό φώς, τήν κρυσταλογόνον δύνα- 
μιν, καθώς συντρέχει είς τήν καλουμένην 
χημικήν συγγένειαν καί δύναται νά 
ένωση δύο διάφορα άώματα, ώς τό ύδρογόνον 
καί τό χλώριον,δι ’ έκπυρσοκροτήσεως μάλιστα.

Έκπεπληγμένος έκ τών ένεργειών τοΰ ή
λιου, μαθητής τις έπλησίασε μίαν ημέραν 
τόν Πλάτωνα έν τή άγορα, έςηγοΰντα τό 
σύστημα τής τοΰ παντός κινήοεως καί τοΰ 
άπέτεινε τάς έί,ής έρωτήσεις : Διατί όταν αί 
ακτίνες τοΰ ήλιου προσπίπτουσιν έπί τοΰ κη- 
ροΰ,ούτος μεταβάλλεται είς ροώδεις σταγόνας, 
ένώ προσπίπτουσαι έξ έναντίου έπί τήςύγράς 
άργίλλου τήν μεταβάλλουσιν είς στερεόν λί
θον; Διατί ό άνθρωπος παρουσία τοΰ ήλιου 
καλύπτεται ΰπό ίδρώτος, ένώ τό ύδωρ τοΰ 
ρύακος παρουσία τοΰ αύτοϋ πυρός εξαφανί
ζεται ; Διατί ένώ τό φώς καθιστά μέλαν τό 
πρόσωπον τής βοσκού, λευκαίνει τό ύγρόν ύ
φασμα τό όποιον έκθέτομεν είς τάς ακτίνας 
του, χρωματίζει λευκόν τόν κρίνον, έρυθρόν 
τό ρόδον ; Ό Πλάτων αδυνατών νά έξηγήση 
τάς φυσικάς ταύτας ποικιλίας τών αποτε
λεσμάτων τού ήλιου, λέγεται, ότι άπέδρα της 
αγοράς. "Οντως πολύ παράδοξα αποτελέ

σματα επιφέρει ό ήλιος, διάφορα άναλόγωςτής 
έπιφανείας έφ ’ ής προσπίτει, αλλά ταϋτα σή
μερον είς ούδεμίαν σκέψιν ή δισταγμόν φε- 
ρουσι τόν σοφόν.

Έκ τών μέχρι τοΰδε άναψερομένων, έν 
εξάγει ασφαλές συμπέρασμα ό θέλων νάφιλο- 
σοφήση ολίγον. Ό ήλιος εΐνε τοΰ παντός 
τό κέντρον, άπό τοΰ ήλιου έκπορεύεται πάσα 
ή ζωή τοΰ πέριξ αύτοϋ συστήματος, άπό τοΰ 
όποιου έξαρτάται τό παν, λαμάάνον θερμό
τητα, φώς, κίνησιν, έν γένει ζωήν αφειδώς 
δωρουμένην άπό τάς χρυσός του άκτίνας.

★

’Απαντάται δέ πανταχοΰ τής φύσεως τό 
πΰρ Ό κεραυνός, πύρινη συγκοινωνία τής 
άτμοσφαίρας με τήν στερεόν, ό λάρυγξ όπυ- 
ρινος του ηφαιστείου, συγκοινωνία τοΰ έν 
τοϊς έγκάτοις τής γης πυρός καί τής έπιφα
νείας της έπί τής όποιας τοΰτο πάλιν βασι
λεύει συναντώμενον έν τώ ύδατι τό όποιον 
άν δεν είχε θερμότητα έντός αύτοϋ θά συνε- 
κρατείτο ως πάγος, συναντώμενον έπί τοΰ 
χάλικος άπό τοΰ οποίου έκπηδά δίκην σπιν- 
θήρος μετά πάσαν κροΰσιν, έπ αύτής ταύτης 
τέλος τής άτμοσφαίρας, ήτις εΐνε έμπεπλη- 
σμένη πυρός. Διά τοΰτο, οΐ τών αρχών τοΰ 
παρελθόντος αίώνος φυσικοί, άπεφαίνοντο ότι 
πάντα τά σώματα δεν εΐνε τοιαΰτα όποια διά 
τής χημικής άναλύσεως, άποκαλύπτομεν άλλα 
σύνθετα καί έξ άλλου τινός σώματος τοΰ κα- 
λουμένου φλ ογιστ ο ΰ, δηλαδή τοΰ πυρός, 
άνευ τοΰ οποίου ούτε σχήμα ούτε σύστασιν 
θά ήδύναντο νά έχωσι.(^) Κατά ταϋτα τά 
σώματα έχουσιν ώρισμένην συγγένειαν προς 
τό πΰρ καί άπορρο^ώσιν έξ αύτοϋ, όπου καί 
άν εύρωσι μέχρις ου κορεσθώσι.

Ενεργεί δέ τό πΰρ τήν διαστολήν τών 
σωμάτων, δηλαδή καθιστά αυτά μεγαλείτέρα. 
Τά σώματα, κατά τάς σημερινός θεωρίας τής 
έπιστήμης, συνίστανται έκ μορίων τά όποια 
εύρίσκονται είς άπόστασίν άπ’ άλλήλων. Σΰ— 
δηράς συμπαγέστατης πλακάς, τά μόρια εύ- 
ρίσκωνται είς τόσην μεταξύ των άπόστασίν, 
ώστε άν έλάμόανον τό μέγεθος τών πλανη
τών θά άπεχωρίζοντο άπ' άλλήλων δι’ άπο- 
στάσεων όποίαι χωρίζουσι τούς πλανήτας άπ ’ 
άλλήλων.

(*)  Χημείας επιτομή, Άδήτον, έπαρχου Νιβιρνη- 
σίας τής Γαλλίας. Βιθλ. Α.'Μετάψρασις Κ.Μ. Κούμμα 
τοΰ Λαριασαίου. Βιέννη ςιωη .

("Enetai συνέχεια)
ΝΑΣΟΙ I. ΧΟΦΙΙΝΟΠΟΤΛΟΣ
Φοιτ, των
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Η ΒΕΡΛΠΕΙΛ ΑΙΑ ΤΟΥ ΓΕΑίΤΟΣ
Είμαι βέβαιος, δτε πολύ ολίγοι έκ τών ανθρώ

πων θά εΐχον τή'1 ευκαιρίαν ή χαί τήν περιέρ
γειαν νά ζητήσουν νά μάθωσι τί εινε ό γέλως 
καί πώς παράγεται έν ήμιν.

"Αν έρωτήσωμεν τόν πρώτον τυχόντα διατί 
ευχαρίστησές τις, άντικείμενόν τι, φυσιογνωμία 
τις, έν κίνημα, μία λέξις, εν μηδαμινόν έπί τέ
λους πράγμα τφ προκαλεΐ τόν γέλωτα; Διατί 
ή άνάμνησις κωμικού τίνος έπεισοδίου, ευφυολο
γήματος ή αστεϊσμού τίνος, ήθέα παραπαίοντος 
μεθύσου, ή ό ρογχαλισμόςκοιμωμίνου έν θεάτρφ 
ή μουσική συναυλίφ, ένθα έπικρατει άκρα ησυ
χία, έξεγείρουσιν έν αύτφ άσβεστον καί άκρατη- 
τον γέλωτα, φθάνοντα πολλάκις μέχρι δακρύων; 
Πολύ πιθανόν αυτό τοΰτο τό ερώτημά μας ώ; 
άφιλες καί άπλοϊκόν νά τού προκαλίσ^ τόν γέ
λωτα. Τί άπλούστιρον, τί φυσικώτερον νά γβλφ 
τις όπόταν ιύχαριστήται, όπόταν ή φυσιογνωμία 
αυτή, τό άντικείμενον αυτό, ή ά-.άμνησις κωμι
κού τινβς έπεισοδίου, ή ό ρογχαλισμός τοΰ κοι- 
μωμένου μάς φαίνονται γελοία. Εΐνε επαρκής ή 
άπάντησις αυτή ; Όφείλομεν νά εΐμεθα έκ ταύ
της ευχαριστημένοι; Δι’ αύτής λύονταιτά παμ
πληθή φυσιολογικά, ψυχολογικά και φιλοσοφικά 
ζητήματα, τάάπορρέοντα έκτης ψυχικής ταύτης 
συγκινήσεως, έκ τοΰ ψυχικού τούτου συναισθή
ματος; Εΐνε λίαν δυσχερές νάποφανθή τις. Ό 
γέλως εινε ψυχολογικόν πρόβλημα λεπτότατον, 
ή λύσις τού οποίου άπεθάρρυνε τα μίγαλείτερα 
πνεύματα τών αιώνων, άπό τοΰ Άριστοτέλους 
καί Πλάτωνος μέχρι τών ήμερων μας.

Ό Κικέρων άνομολογεΐ, δτι ούδείς ποτέ θά 
δυνηθήυ*  άνεύρη τήν λύσιν τοΰ άκανθώδους τού
του ζητήματος. Δεν υπάρχει φαινόμενου μβλλον 
κοινόν, άλλά καί μάλλον έξερευνηθέν, δεν υπάρ
χει έτερον θέμα έφ’ ού νά συνεσώρευσαν τόσας 
θεωρίας άλληλοσυγκρουμένας, έφ’ ούνάέπλασαν 
τόσας γνώμας άλληλοαναιρουμένας. Καί βμωςμέ 
όλας ταύτας τάς άπεράντους μελέτας, δ γέλως 
καί τά αίτια τά έξεγείροντα αύτόν μένουσιν εί- 
σέτι ανεξερεύνητα. Ό άνθρωπος δύναταί τις 
ιίπεΐν εΐνε ον γελών. Ό ’Απολλόδωρος καλεϊ 
τούτον ζώον γελαστικόν, καί όντως ό γέλω; εΐνε 
ίδιότης, ήτις δλως ανήκει τφ άνθρώπω. Ό μάλ
λον αμίμητος τών χαρακτήρων αύτοϋ, δ Βολταΐ- 
ρος, λέγει δτι δ άνθρωπος εΐνε τό μόνον έκ τών 
ζώων τό όποιον γελφ καί κλαίει.

Ό γέλως εΐνε έν έκ τών ένστικτων, τά ό
ποια ένωρίτατα έξεγείρονται παρά τφ άνθρώπφ.
Τά βρέφη πριν ή άρχίσωσι νά ψελίζωσι μειδι-
ώσι. Τί τό προκαλούν τό μειδίαμα τών βρεφών ;

Τό παν και τό μηδέν, τό φώς δπερ τά φαιδρύνει 
ή αύρα ήτις τά θωπεύει, ή θέα τής μητρός ή 
τής τροφού, ήτις τά γαλουχεΐ καί τά λικνίζει. 
Τό παιδίον, έφόσον απολαμβάνει πλήρους υγείας, 
εφόσον αναπτύσσεται καί τρέφεται έπαρκώς, ό 
γέλως τφ εινε αναπόσπαστος, τώ εΐνε απαραί
τητος, ώς ή τροφή καί ό ύπνος. Ό γέλως τών 
παίδων λέγει ό Beftudelaio εΐνε ή χαρά τοΰ 
λαμβάνειν, ή χαρά τοΰ άναπνέειν, τοΰ ζην, τοΰ 
θεωρεΐν, τοΰ άναπτύσσεσθαι, εΐνε ή χαρά αύτοϋ· 
ή έλλειψις τςΰ ένστικτου προδίδει άλγος φυσικόν.

Τό ραχιτικόν παιδίον εΐνε ό τύπος τοΰ με- 
λαγχολικοΰ παιδιού, τό όποιον δέν γελφ, δέν παί
ζει, δεν εκβάλλει τάς αφελείς, τάς παιδικός εκει- 
νας κραυγάς, τάς προδιδούσας τήν χαράν, τήν 
εύχαρίστησιν, τό όποιον εις τάς θωπείας ή τά 
μειδιάματα άπαντφ διά κλαυθμηρισμών καί κατα
φεύγει είς τάς άγκάλας τής μητρός.

Ό γέλως διεγείρεται έν ήμίν ύπό περιστάσεις 
καί συνθήκας πολλαπλά; καί ποικίλας. "Αν τυ- 
χαίως άναπαραστήσωμεν έν τή φαντασίφ ημών 
τάς μάλλον κοινός περιπτώσεις, θά έκπλαγώμεν 
προ τοΰ αριθμού αυτών. Παν πράγμα έν τφ 
κόσμω τούτφ ίχει διττήν μορφήν, σοβαράν καί 
κωμικήν, διά τοΰτο καί τό βασίλειον τοΰ γέλω
τος εινε απέραντου, κόσμος Ολόκληρος. Ό άν
θρωπος δέον νά εΐνε ώραΐος, πάσα δυσμορφία του 
τόν καθιστά κωμικόν, δέον αί διανοητικαί αυ
τού δυνάμεις νά ώσιν άρτιαι, άνάγκη νά τηρή 
έν ΐσορροπίφ τά διάφορα ένστικτα καί τάς διαφό
ρους συνήθειας του, άνάγκη νά συμμορφώται 
προς τάς έν γένει προλήψεις καί έθιμα τών ατό
μων άτι να τόν περιστοιχίζουσιν, αν ούχί έν τή 
σκέψει, τουλάχιστον έν ταΐς πράξεσιν. Όπόταν 
τηρή το πρόγραμμα τοΰτο, ό γέλως δέν δύνα
ται νά τόν θίξη· ή φύσις όπως μάς προάσπιση 
άπό τών ελαττωμάτων τών σφαλμάτων, τών 
πλανών, εφεύρε το γελοΐον δι’ αυτού ή φύσις 
ρυθμίζει τήν προς τούς όμοιους μας συμπεριφοράν. 
Ό έγωισμός έπαγρυπνιΐέπί τών λόγων μας, επί 
τών κινήσεών μας, έπί τής περιβολής μας, έπί 
τής έν γένει αγωγή; μας, εΐνε ακοίμητος φρου
ρός, δστις δέν παύει άπό τού νά μάςέπαναλαμ- 
βάνη: «Προσέξατε,-θά γελάσωσι μέ ύμάς, θ’ 
άστειευθώσι, θά διασκεδάσωσιν είς βάρος σας». 
Ή φύσις δέν ήούνάτο νά φανή φιλοστοργοτέρα. 
Έφεΰρεν έν μέσον, δπωτμάς ποδηγετή έναπέ- 

θηκεν έν ήμιν φανόν αιώνιον, δπως μάςκαθοδηγή 
έν τή σκοτία τών παθών μας καί τών πλανών 
μ«·.

Ύπώρχουσιν όμως περιστάσεις καθ’ άς άντί 
τοΰ γέλωτος διεγείρονται έν ήμιν άλλα συναι
σθήματα, εΰγενέστερα, υψηλότερα, όπόταν βλέ- 
πωμεν τυφλόν ή άνάπηρον, όπόταν βλέπωμεν 
άτομόν τι πΐπτον έν τή όδφ καί τραυματιζόμε
νο?, όπόταν βλέπωμεν τόν παραπαίοντα οίνό- 
φλυγα πίπτοντα καί έξεγειρόμενον κάθαιμον,
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δέν γελώμεν πλέον, άλλ’ οίκτείρομεν, συμπο
νούμε» καί συμπάσχομιν. Όπου υπάρχει άλγος 
σωματικόν ή ψυχικόν, τόν γέλωτα άντικαθιστήί ό 
οίκτος· εΐνε νόμος, είνε προφύλαξι; τή: φύσεως, 
ό γέλως έπί τοΐ; άτυχήμασι τών ανθρώπων Οά 
επλήγωνε την πρό; τόν πλησίον μας αγάπην, 
τήν εύγενεστέραν τών αρετών. ’Εκεί όπου ό 
έγωϊστή;, ό κενόδοξο;, ό φιλοσκώμμων, αστεΐ
ζεται, χλευάζει καί γέλα, ό εύγενής τήν χορ
είαν οίκτείρει μέ δάκρυα εις τού; οφθαλμούς.

Έπανειλημμίνως παρετηρήθη, οτι τά αύτά 
αίτια τά όποια προκαλοΰσι ζωηράν εύχαρίστησιν, 
σφοδρόν γέλωτα δύνανται νά προκαλέσωσι καί 
δάκρυα. Ούχί σπανίω; βλέπομεν πατέρα καί 
υιόν θρηνοϋντας, διότι επανεΐδον άλλήλους μετά 
μακράν άπουσίαν. Ή επάνοδος μετά μάκρους 
ενιαυτούς είς τήν πάτριον χώραν, ή συνάντησις 
τών παιδικών μας φίλων, ή θέα'τής πατρικής 
στέγης, άντί γέλωτος χαράς, δάκρυα προκα- 
ροΰσι επί τών οφθαλμών ήμών.

Αί γυναίκες ώς γελώσαι εύκολώτερον τών 
άνδρών οϋτω καί δακρύουσιν. Παλαιόν γνωμικον 
λέγει : Ή γυνή γελφ όπόταν δύναται καί δα- 
κρύιι όπόταν θέλη. Έν τφ θεάτρψ βλέπωμεν 
τήν γυναίκα έκσπώσαν είς ακράτητο·/ γέλωτα 
καί μετά τινα; στιγμές δακρύουσαν. Ή ταχεία 
αύτη μετάπτωσις οφείλεται είς τήν ευαισθησίαν 
καί λεπτότητα τοΰ νευρικού της συστήματος. 
Η μόνωσις ίκδιώκει τήν φαιδρότητα, φυγαδεύει 

τόν γέλωτα. Ουδέποτε γελώμεν,δταν εϊμεθα μό
νοι, καί ίσως ή στέρησες αϋτη τοϋ γέλωτος κα
θιστά έν μέρει τήν μόνωσιν τόοφ άνιαράν. Ό 
γέλως έχει ανάγκην ήχους.

Έν τφ γέλωτι διακρενομεν φαινόμενα μυϊκά ή 
νευρικά καί ψυχικά ή διανοητικά.Ό Βολταΐρος 
λέγει δτι ό γέλως εΐνε συγκίιησις τής ψυχής, 
καί ούχί απλή έντασις τών μυών' ού μόνον έπά- 
γεταΐ διαφόρους κατά τήν έντασιν βαθμούς είς 
τον γέλωτα καί τό μειδίαμα, άλλά περιλαμβάνει 
προσέτι καί διάφορα είδη, ώς τόν γέλωτα τόν 
έπάγοντα εύχαρίστησιν καί χαράν, καί τόν γέ
λωτα τον σαρκαστικόν καί πικρόν, τόν γέλωτα 
τόν ευμενή καί τόν γέλωτα τόν υβριστικόν, τόν 
γέλωτα τόν ειλικρινή, τόν ανυπόκριτου, τό·/ άπορ- 
ρέοντα έκ τής φαιδρότατος καί τής ψυχικής γα
λήνης, καί τόν γέλωτα τόν βεβιασμένου τόν 
προερχόμενο» εκ τής περιφρονήσεως, τής οργής 
καί τοϋ μίσους. ‘Ο γέλως δέν είνε μονομερής ίκ- 
φρασις, άλλά σύμπλεγμα πολλών ιδιοτήτων δέν 
είνε όντότης ψυχολογική, άλλά φαινόμενου ίδιον 
συναντώμενον εις διαφόρους καί δλως αντιθέτους 
ψυχολογικά; καταστάσεις· δέν είνε προσόν ούτε 
προνόμιόν τίνος· έχει κατανεμηθή έξ ίσου είς 
τοΰ εύφυεΐο ώς καί είς τούς ήλιθίους, είνε ή 
συμπαθής αναλαμπή τής εύγενούς καρδίας ώς 
εινε καί ή θριαμβευτική εύχαρίστησι; τής κακο
λόγου καί φθονεράς.

Ή μάλλον χαμένη έξ δλων τών ημερών είνε 
έκείνη, καθ’ ήν δέν έγέλασέ τις, λέγει ό Cha- 
mfort, καί όντως ό γέλως είνε μία έκ τών φαι
δρότερων τής ψυχής συγκινήσεων. Ή φύσι: έν 
τφ γέλωτι άπέοωκε μεγάλην σημασίαν, θεωρεί 
αύτόν ώς κοινωνικόν παράγοντα, ώς στοιχείου 
αρμονίας, ώ; αντίδοτου κατά τών άναριθμήτων 
πικριών καί θλίψεων, αίτινες άφθονοΰσιν έν τή 
σημερινή κοινωνίφ. Ό γέλως είνε ο,τι αί ρίζαι 
εις τό δένδρου, δ,τι ή πηγή είς τον ρύακά· 
πραΰνει καί αναψύχει τό σώμα, φαιδρύνει καί 
καταθέλγει τό πνεΰμα.

Ο γέλως, ώς προείπομεν, είνε ή συνήθης έκ- 
φρασις τής σωματικής ευεξίας καί τής ψυχικής 
γαλήνης, ίσως δέ θά φανή παράδοξον, διότι εύρί
σκεται έν παθολογικφ έδάφει, καί δμως το θαυ
μάσιου αύτό τονωτικόν τής κατά φύσιν ζωής, 
αυτό καί μόνον εινε τό προάγγελον σύμπτωμα 
τής διαταραχής τών φρενών. Ό μέγας φρενολό-. 
γος Audial λέγει, δτι τό πρώτον σύμπτωμα, 
τό π?ώτον δείγμα τής διανοητικής ανισορροπίας 
είνε ό γέλως, δστις αυξάνει εφόσον ή νόσος δει- 
νοΰται· γελφ ό μωρό: κάν τι μή γελοΐον η. Ε’ις 
πλείστας έκ τών ψυχοπαθειών καί νευρώσεων 
συναντάται συνηθέστατα ό γέλως, ιδίως όμως έν 
τή προίούση τών φρενοβλαβών παραλύσει καί τφ 
ύστερισμφ.

Τοιοΰτον καί τηλικουτον ψυχικόν παράγοντα 
έξαφανίζοντα άπό τής ανθρώπινης ψυχής πάσαν 
θλϊψ ιν καί πάσαν μελαγχολίαν, διαχέοντα τήν 
χαράν, τήν φαιδρότητα, τήν ευθυμίαν καί ένυ- 
σχύοντα τάς σωματικάς καί ήθικάς δυνάμεις, 
ητο άδύνατον νά παρίδη ή ιατρική, ήτο αδύνα
τον τοϋ θείου τούτου δώρου νά μή ποιήσηται 
επωφελή υπέρ τών πασχόντων χρήσιν ή θερα
πευτική. Ό γέλως ύπό θεραπευτικήν έποψιν 
δέον νά θεωρείται ώς εις έκ τών ισχυρών παρα
γόντων τών προπεποιούντων βαθέως τό νευρι
κόν σύστημα.

«Γέλως μέ δρεξιν ποτήριον αίματος», έλεγε 
Γερμανός τις φυσιολόγος, καί όντως ούδέν τούτου 
άληθέστερον. Ό γέλως, λαμβανόμενος είς δόσιν 
ύγιεινήν, είς δόσιν θεραπευτικήν, συντελεί με*  
γάλως είς τήν σωματικήν καί ηθικήν εύρωστίαν 
τοϋ ατόμου καί είνε έκ τών απαραιτήτων στοιχεί
ων διά τήν ακεραιότητα καί τήν εύρυθμον λει
τουργίαν τοΰ οργανισμού ήμών. Όλα τά οργανικά 
συστήματα συμμετέχουσιν έν τφ γέλωτι, ή άνα
πνοή καθίσταται συχνότερα, ή πέψις άκοπωτέρα 
καί αί έν τοϊς ίστοΐς καύσεις ζωηρότεροι.

Ή ιατρική έσκέφθη μάλιστα νά χορηγήση τού
τον είς καταπότια. Ύπάρχουσιν; ούσίαι τινές, 
αιτινες κέκτηνται τήν αληθώς περίεργον ιδιότητα 
νά προξενώσι φαιδρότητα είς τόν λαμβάνοντας 
ταύτας, παροδικήν δμως καί απατηλήν διότι έκ 
τής συχνοτέρας χρήσεως αύτών επέρχονται δια- 
ραχαί στρεβλοϋσαι τό σώμα καί τήν ψυχήν. Αί 

ούσίαι αύται εινε τό πρωτοξείδιον τοΰ αζώτου 
τό άποκαλούμινον καί ΐλαριώδε; αέριον καί ή 
ινδική κάνναβις, ήν κοινότερον άποκαλοΰμεν χασίς.

Πρώτος δ μέγας φρενολόγος Moreau έσκέφθη 
νά χορηγήσ^ τό χασίς κατά τών υποχονδριακών, 
τών μελαγχολίκών, τών λυπομανών, κατώρθωσε 
δέ πολλάκις νά άποσπάση τό ψυχικόν άλγος το 
κατέχον τούς ψυχοπαθείς τούτους, νά μεταβάλη 
έπί τδ εύφροσυνώτερον τάς ιδέας αυτών καί νά 
τού; θ-ραπεύσν) τελείως' δπως δλα τά ψυχικά 
συναισθήματα, οϋτω καί δ γέλως εινε μεταδοτι
κός. "Αν ίδωμεν τινα χασμώμενον, άκουσίως 
χασμώμεθα καί ημείς, άν ίδωμεν δμιλον νέων 
γελώντων θορυβωδώ;, γελώμεν καί ημείς χωρίς 
καν νά γνωρίζωμεν διά ποίαν αιτίαν γελώσιν. 
Όπόταν εν τινι συναναστροφή, δπου προεξάρχεί 
ή ευθυμία καί δ γέλως, ί ωμεν τινα μή συμμε- 
τίχοντα τής χαράς τής ευθυμίας, άλλ ’ δλως κα*  
τηφή καί άπερροφημένον είς ιδίας σκέψεις, τό 
πρώτον ερώτημα τό όποϊον έρχεται είςτά χείλη 
μας είε,μήτοι ό άνθρωπο: αύτό; υποφέρει, διότι 
ή έλλειψις τοΰ θείου τούτου δώρου προδίδει άλγος 
φυσικόν, άλγο: ήθικόν.

Ή ψυχή έχει πολλω πλείονα; ίσως παθήσεις 
ή τό σώμα· ή δίψα τοΰ χρυσού, ή νόσος αϋτη 
τοΰ αίώνός μας, είνε ή κυριωδεστέρα αιτία τής 
καταπονήσει»: τών διανοητικών καί τών σωματι
κών μας δυνάμεων. Κατά τών ψυχικών τούτων 
παθήσεων ό γέλως είνε άντικατάστατον φάρμα
κου, ού μακράν δ’ 0 χρόνος, καθ’ον τά νοσοκο
μεία, παρεκτός τών φαρμάκων θά εχωσι καί κω
μικούς θιάσους. Τό κράτος τής γελωτοθεραπείας. 
έσται μίγα. Πα-.ταχόθεν, ίδί^έκ του νέου κόσμου 
αγγέλλονται περιπτώσεις δυσιάτων ψυχοπαθειών 
καί νευροπαθείων,ύποχωρησασών εις τήν μουσικήν 
καί τόν γέλωτα.

Έν Κολωνίφ μάλιστα τής Γερμανίας ό ιατρός 
Έοχεν κατήρτισε τέλειον θεραπευτήριον γέλωτος. 
Ωσαύτως καί ήμεΐ; πρό έννέα έτών κατωρθώ- 
σαμεν ν’ άπαλλάξωμεν τελείως νεάνιδαπάσχου· 
σαν βαρυτάτην μελαγχολίαν διά τής γελωτοθε- 
ραπείας έν ύπνωτισμω. Προσεπάθησα έν ταΐς 
ύπ/ωτιστικαΐς συνεδριάσεσι ν ’ άποσπάσω άπό τής 
ψυχής ούτής διά τής ύποβολής, τό άλγος καί 
τήν οδύνην, προσεπάθησα νά τή έμπνεύσω τήν 
άγάπην πρό: τήν ζωήν, νά τή εμφυσήσω, νά 
τή ένσταλάξω τήν χαράν, τόν γέλωτα, την 
ευθυμίαν. Ή νεάνις αϋτη, ή πριν μισάνθρω
πος καί μισόγελως, ή άποστέργουσα τήν τών 
άνθρώπων κοινωνίαν καί άρισκομένη έν τή 
μονώσει, μακράν τής τύρβης καί του θορύβου, 
διά τής γελωτοθεραπείας έν υποβολή μετεβλήθη 
τέλεον, κατέστη ζωηρά, εύθυμος, φιλόγελως. Ή 
νεάνις αϋτη απολαύει σήμερον έτι πλήρους ύγείας.

Ούδείς ό μή προσβλέπων μετά δέους, δτι ήση- 
μερινή κοινωνία κατέχεται ύπό άμίλλης καί συν
αγωνισμού εις πάντα; τούς κλάδους τήςέπιστή- 

μης καί τής καλλιτεχνίας, εις πάντας τούς κλάδους 
τής βιομηχανίας καί τοΰ έμπορίου.

Ό άνθρωπος βλέπων έαυτόν πέριστοιχιζόμε- 
νος ύπό τοιαύτης άμίλλης, ύπό τηλικούτου συν
άγω· ισμοϋ, σπεύδει καί ύλοέν σπεύδει· πάσαν 
άνάπαυλιν, πάσαν αναψυχήν, θεωρεί ώς βραδύ
τητα, δυναμένην νά διακυβεύση τάς βλέψεις του 
τά συμφέροντα του· ή ύπερέντασις αϋτη τών 
διανοητικών μας δυνάμεων, προπαρασκευάζει τό 
έδαφος είς τάς ψυχοπάθειας καί νευροπάθειάς μέ 
δλας των τάς μορφάς, μέ όλας των τάς πικρίας 
μέ δλας των τάς ωμότητας καί εγκληματικότητα:.

Έν τή ύπερπυρετώδιι ταύτγι έποχή, ό γέλως 
ό ανυπόκριτος, ό γέλω; ό ειλικρινής, καθ’ οιον- 
δήποτε τρόπον λαμβανόμενος, παρέχει τφ σώ- 
ματι δυνάμεις καί τή ψυχή γαλήνην θά μά; 
ήτο άδύνατον νάνεχθώμεν την μεστήν πικριών 
καί θλίψεων ζωήν, αν δέν ήδυνάμεθα νά γελώ*  
μεν· πρέπει νά γελψ τις προτού νά είνε εύτυχής 
λέγει ό Γκαϊτε, τάς καθ’ ημέραν δέ παρουσια- 
ζομένα: μικρά; θλίψεις ό αληθώς φιλοσόφων άν- 
τιπαρέρχεται ή έξομαλύνει γελών γελάν εινε 
αύτώνυμον κα! ταυτόσημον τοϋ νεάζειν, υγιαί
νει», εύτυχεϊν.

Μαργατίτης 
ίκτρος

ΑΙ ΖΪΜΪΒΗΟΙΕΠ12Τ0ΑΑΙΕΚ Μ
Οί "Αγγλοι, τήν ήμέραν τών Χριστουγεννών, 

έχουσι συνήθειαν νά στέλλωσι πρδς τούς φίλους 

των συγχαρητηρίους εύχάς δι*  (πιστολών· δηλαδή 

μικράς εικόνας, άνθη μέ έμβλήματα, ή Χριστουγεν- 

νείους εύχάς. Οί Σίναι ωσαύτως έχουσιν, ή πιθα

νώς πρδ τών "Αγγλων, τήν συνήθειάν ν’ άποστέλ- 

λωσιν ειδικός έπιστολάς πρδς τούς συνδεομένους 

πρδς αύτούς ψιλικώς, πρδς άπόδειΕιν, δτι ένθυ- 

μώνται αύτούς. Σίν τις άριστοκράτης δ κ. Λα*  

Σουπέ, μανδαρίνος 5ης τάίεως, άκόλουθος τής Σι

νικής Πρεσβείας τών Παρισίων παρέδωσεν είς συν

τάκτην έφημερίδος τινές έπιστολήν τοιαύτην, έχου- 

σαν οΰτως :

Ό φάκελος αύτής είναι επιμήκης, άριστερό- 

θεν γέγραπται Σινιστί τά έέής : «Νά ίήσετε έτη 

πολλά». Τδ δέ δείιόθεν Ιχνογράφημα, είναι άνα- 

παραγωγή χρονογραφήματος τοΰ περιεχομένου έν 

τή έπιστολή, δπερ παριστφ κίτρον είς πέντε διακε- 

χωρισμένον, δπερ οί Σίναι όνομάόουσι, Κίτρον 

τών δακτύλων τής χειρδςτοΰ Βούδα, 

κάτωθι δέ τά γράμματα δηλούσι;» Έφυτεύσαμενώραί- 

ους καρπούς, φάγετε αύτούς καί θά όήσετε πολλά έ

τη».Τά γράμματα τθύ φακέλου, st δρυξίου χάρτου, 
είσίν έρυόρά τδ δέ πλαίσιον πράσινον ανοικτόν. 

Τδ έσωτερικδν ψύλλον τού χάρτου, ένθα είναι 

ίχνογραφημένον τδ κίτρον έχει χρώμα πράσινον 

ώραιον. Οί Σίναι άγαπώσι νά στέλλωσι τεκμήρια 

ειλικρινών συλλυπητηρίων τοιούτου είδους πρδς 

τούς φίλους των. Αί συλλυπητήριαι δέ αύται ευχαί 

πολύ έν χρήσει ούσαι έν τφΟύρανίφ Κράτει, είσίν 

όλίγον γνωσταΐ έν Εύρώπη.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
(Συνεχεία)

Μετά τούτον άναφέρεται είο τήν 'ιστορίαν 
των μαθηματικών δ Φραγκίσκος- Βιέτ- 
(γεννηθείς τδ ιό^ο και άποθανών είς Παρι- 
σίους τό ι6ο3). Ουτος άπό μικρός ηλικίας 
ήοχολήθη μετά ζέσεως και ζήλου είς τήν 
σπουδήν των μαθηματικών, πεπροικισμένος 
δέ ύπό σπάνιάς όντως έμόριθείας και όξυ 
νοίας έδημιούργησε τήν νεωτέραν Άλγεβραν, 
Πρό αύτοΰ οί μαθηματικοί έξετέλουν τάς 
πράξεις μόνον έπί αριθμών, παρίστανον δέ 
συντόμως ή διά συμβόλων μόνον τόν άγνω
στον καί τάς δυνάμεις αύτοΰ.

Ό Βιέτ λοιπόν πρώτος παρέστησε διά 
γραμμάτων τάς τε γνωστός καί άγνωστους 
ποσότητας καί έδημιούργησε τήν επιστήμην 
ταύτην τών συμβόλων, διδάέας συγχρόνως 
καί τήν έπ’ αύτών έκτέλεσιν τών πράξεων, 
άς πρότερον μόνον έπί άριθμών έξετέλουν.

Ό Β’έτ ωσαύτως πρώτος ήοχολήθη είς 
τήν λύσιν τών αριθμητικών έίισωσεων οίου- 
δήποτε βαθμού. Έδίδαξε τούς άπλουστάτους 
μετασχηματισμούς, οΰς δυνάμεθα νά κάμωμεν 
είς τάς άκεραίας έίισωσεις, χωρίς νά -, νωρί- 
ζωμεν τάσ λύσεις αύτών, δηλ. πώς νά προσ · 
θέτωμεν ή άφαιρώμεν ένα καί τόν αύτόν άριθ · 
μόν έξ όλων τών ριζών, πώς νά πολλαπλά· 
σιάξωμεν ή νά διαιρώμεν δλας τάς ρίζας δι ’ 
ενός καί τοΰ αύτοΰ αριθμού, πώς ν’ άπάλεί- 
φωμεν τόν δεύτερον όρον μιας έίισώσεως κτλ. 
Άνεκάλυψε τήν άνάλυσιν τοΰ πρώτου μέλους 
έξισύοεώς τίνος είς πρωτοβαθμίους παράγον
τας, καί τάς σχέσεις τών συντελεστών καί 
τών ριζών.

Σημ. Ό Βιέτ μετιχειρίζετο είς τού; αλγεβρικούς 
λογισμού; μόνον τα κεφαλαία γράμματα' τών λοι
πών γραμμάτων ή ^ρησις ε’ωήχβη ύπο τοΰ Θωμά 
Χαρριότ. (1568-1621) όστι; έφεΰρεν ωσαύτως, χαΐ 
τά σημεία τής άνισότητος > χαί <£. Τά σημεία 
+ χαί — οφείλονται είς τόν Ροδόλφον (4522) ώς χαί 
τό σημεΐον J/"-, τό δε σημεΐον τής ίσότητος= είς 
τόν Ροβέρτον Ρ,χόρδ. (1557). Ή στιγμή, ώς σημεΐον 
τοϋ πολλαπλασιασμού χαί αί δύο στίγμα! ώς σημεΐον 
τής διαιρέσεως ε’ις τόν Λεϊδνήτιον. Ή γραφή τών κλα
σμάτων ώς είναι σήμερον είς τόν έκ Πίζης Λεονάρδον. 
Τό σημεΐον X ε’ναι τοϋ Ooghtred (1631). Τό ση
μεΐον co τρώτος ό Βαλις είσήγαγε πρός παράστασιντοδ 
απείρου. Παρά τοις Ρωμαίοι; τό σύμδολον τοΰτο πα- 
ρίστα συνήβως χίλια άλλ’ ή εχφρασις χίλια έσή- 
μαινεν ενίοτε αριθμόν τινα παμμέγιστον. Αί παρενθέ
σεις καί αί άγγεΐλαι οφείλονται είς τόν Girard· Τέλος 
η χρήσις τών κλασματικών έκθετων, όφειλομένη είς 
τον Strtvin (1548-1620) έγενιχενθη ύπό τοϋ Καρτεσίου, 
ό δε Βαλίς επλούτισε προσέτι τήν Άλγεβραν καί δι« 
τών άρνητιχών εκθετών.

Τάέργα του Βιέτ ταχέως έλαβον σημαν
τικός βελτιώσεις ύπό τών μαθηματικών τών 
διαφόρων χωρών καί έκτοτε πλέον ή πρόοδος 
τής Άλγεβρας δέν διεκόπη Οΐ σοφοί οί 
μάλλον συντελέσαντες εις τούτο εισίν ό Ρο
δόλφος (ι022) δημοσιεύσας σπουδαϊον σύγ
γραμμα Άλγεβρας, Μιχαήλ Στέφελ (ιλ86- 
ι 567 όστις ήπλοποίσε τά έν χρίσει σύμβολα 
και έδημοσίευσε πλεΐστα παραδείγματα εφαρ
μογής τής Άλγέβρας είς τήν Γεωμετρίαν— 
θωμάς Λαρριότ (χ568—1621) οστις έδη
μοσίευσε καί μετά σπάνιάς όξυνοίας ανέ
πτυξε τήν ύπό τοϋ Bi-t έποννοηθεΐσαν θεω
ρίαν τών έξιοωοεων. Τέλος ό ’Ιωάννης Νέ- 
περ (τ55ο—ι6ιφ) δν ή έφεύρεσις τών λο- 
γορίθμων κατέστησε περιφημον.

Ό Μιχαήλ Στιέφελ είχεν ήδη παρατη
ρήσει τάς ιδιότητας δύο προόδων τής μιας 
αριθμητικής καί τής άλλης γεωμετρικής καί 
έν αις έκαστος όρος τής μιάς ν’ άντιστοιχή 
πρός εκασ ον ορον τής άλλης, άλλά δέν 
έσκέφθη νά παρεμβάλη ικανόν αριθμόν μέσων 
γεωμετρικών μεταξύ τών όρων τής γεωμετρι
κής προόδου καί νά ζητήση τούς άντιστοι 
χούντας ορούς αύτών έν τή αριθμητική. 
Έάν έσκέπτετο ούτω βεβαίως θ’ άνεκάλυπτε 
τούς λογαρίθμους· τούτο όμως κατώρθωσεν ό 
Νέπερ καί τό έδημοσίευσε κατά τό ι6ι^ είς 
τι βιβλίον, όπερ έπεγράφετο Mirifici Iogari 
thmornm canords descripiio.

Έν τούτω δέν έξέθηκε μέν την μέθοδον 
τής κατασκευής τών λογαρίθμων του, ύπέ- 
σχετο όμως νά την δημοσιεύση. Δυστυχώς 
ό θάνατος δέν έπέτρεψε την έκπλήρωσιν τής 
ύποσχέσεως καί ό υιός μετά ταϋτα, όνόματι 
Ροβέρτος Νέπερ, έδημοσίευσε ,τά τελευταία 
έργα τού πατρός του. Έκτος δέ τής άνα- 
πτύξεως τής μεθόδου τής κατασκευής τών 
λογαρίθμων του, ό συγγραφεύς εξαιρεί τά 
πλεονεκτήματα λογαριθμικού συστήματος 
έχοντος ράοιν τόν αριθμόν ίο, διότι γνω
στόν, οτι οί λογάριθμοι τού Νέγρε έχουσιν 
ώς βάσιν τόν ρ= 2,71828.

Κατά τό ι 556— 163ο όμως ό έν ’Οξφόρδη 
καθηγητής τών Μαθηματικών καί φίλος τοΰ 
Νέπερ, I'euri Briggs, έπραγματοποίησε τήν 
ιδίαν ταύτην. Οί κοινοί λογάριθμοι, ών χρή
σιν ποιούμεθα σήμερον είναι οί τοΰ Brig·.··*,  
οί δέ τοΰ Νέπερ έχουσι μόνον εφαρμογήν έν 
τοΐς άνωτέροις ΜαθηματικοΤς. "Αλλως τε 
εύκόλως δυνάμεθα νά ύπολογήσωμεν τούτους 
έκ τών τού Br'ggs.

(°Επεται οννίχεια)

Η ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΙΩΡΑ

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΑΤΠ
Διά τής αρχής τών σχετικών κινήσεων 

καί τής όπτικής καί μηχανικής άπατης 
κατορθούται εύφυής τις τις έφαρμογή, 
δι’ ής πρόσωπα, σχεδόν άκινητούντα 
φαντάζονται, δτι διαγράφουσι κύκλον έν 
τω κενφ καί νομίζουσι πραγματικώς, δτι 
εύρίσκονται έν τινι στιγμή μέ τήν κεφα 
πρός τά κάτω καί τούς πόδας .πρός τά 
άνω» ένώ κάθηνται έν τίί φνσικωτάτη 
αύτών θέσει.

Τό αποτέλεσμα τοΰτο κατορθοΰται διά 
τής έφαρμογής τών μηχανικών σχετικών 
κινήσεων και τής πλάνης τής έκτιμή· 
σεως, πλάνης αληθώς περιέργου, ήτις 
συμβαίνει και όπόταν διά τής θυρίδος 
του βαγονιού παρατηροΰντες, νομίζο- 
μεν δτι κινούμεθα, ένώ τούναντιον. κι
νείται ή διερχομένη έναντι μας άμαξο- 
στοιχία-

Έπί τής βάσεως ταύτης έρειδόμενοι, 
δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τό έξης περί
εργον φαινόμενον. Κατασκευάζομεν μίαν 
μεγάλην αίώραν, ήν άναρτώμεν έπί τί
νος σιδηράς ράβδου έν τώ μέσω τεχνί
του καί κινητού δωματίου, περιέχοντος 
πάντα τά άναγκαΐα έπιπλα, σκεύη, εικό
νας καί λοιπά, ένός συνήθους δωματίου 
καί τοποθετούμεν έντός αύτής δσα πρό
σωπα θέλουν νά λάβουν μέρος είς τό παί- 
γνιον· Όπόταν πάντες λάβωσι τάς θέ
σεις των, ό διευθύνων, δσιις δέον νά ή 
έπιτήδειος, δίδει μικρόν ώθησιν είς τήν 
αίώραν, ήτις άρχίζει νά ταλαντεύεται δε
ξιά καί αριστερά καί άμέσως μετά τούτο 
άποσύρεται, κλείων τήν θυρίδα. Από τής 
στιγμής ταύτης άρχεται Λ όπτική απάτη, 
καθόσον οί καθήμενοι νομίζουσιν, δτι ή 
ταλάντωσις βαίνει αύξανομένη καί λαμ
βάνει βαθμηδόν διαστάσεις έπικινδύνονς 
τείνουσα νά διαγράφη κύκλον άλλά δέν 
συμβαίνει τοιοΰτό τι.

Αί φαινομενικοί ταλαντώσεις όντως αύ“- 
ξάνουσι βαθμηδόν, μέχρι τής στιγμής καθ ’ 
ήν ή αίώρα φαίνεται δτι θά διαγράφμ κύ
κλον περί τόν άξονα της· Πρόςπλείονα ό
μως έπιτυχιαν τής απάτης, ή βαστάζουσα 
τήν αίώραν σιδηρά ράβδος είνεκεκυρτωμέ- 
νη πρός τά δύο άκρα αύτής, όπερ δμως 
τούναντιον άποδεικνύει τό άντίθετον τής 
διαγραφής κύκλου πέριξ αύτής· Έν τού- 
τοις ή ράβδος έξακολουθεϊ περιφερομένη 
έκπλήττουσα ούτω τούς αίωρουμένους, 
οϊτινες όντως νομίζουσιν, δτι διαγράφουσι

κύκλους. Μετ’ όλίγον τό παίγνιον κατα
παύει καί πάντες πραγματικώς νοηίζου- 
σιν, δτι διέγραφαν κύκλους περί την σι
δηράν ράβδον. Ή αίτία τής απάτης ταύ
της εΐνε πολύ περίεργος, προξενουμένη 
έκ τής περιοδικής περιφοράς τού τεχνι
κού δωματίου, πέριξ τών καθέτως πάν
τοτε εύρισκομένων έπί τής αίώρας ατό
μων. Ή αίώρα πραγματικώς διατελεί α
κίνητος, ένώ τό τεχνικόν κινητόν δωμά
τιον ταλαντεύεται η διαγράφει κύκλον 
πέριξ τής σιδηράς ράβδου- Καί κατ’ άρ · 
χάς μέν φαινομενικώς ό διευθύνων τό 
πείραμα δίδει κίνησίν τινα είς τήν αίώ
ραν, άλλ' ώς έξέλθη τού δωματίου κινεί 
τό δωμάτιον, ένφ οί έν τή αίώρα νομί- 
ζουσιν. δτι κινούνται αύτοί.

Ή άνωθι είκών, νομίζομεν, έπαρκώς 
έξηγεϊ τδ πράγμα- Τό δέ περίεργον 
εΐνε, δτι τινές τών έπιβαινόντων έν τή 
αίώρα τοσοΰτον φοβούνται, ώστεκρατούσι 
στερεώς τά σχοινία αύτής, ϊνα μή πέσωσι 
κάτω.

Η ΕΛΠΙΔΑ
Σόύνουν ψηλά τ’ αστέρια τούρανοΰ, 

Σβύνει σ’ άφρούς τής θάλασσας τδ πνεύμα, 

Τ’ άγέρι σβεΤ τό φώε τοϋ λυχναριού, 

Σούν' ή ζωή αύτή μέσα στο μνήμα.

Μ’ δσεί κι’ άν μάς πλακώσουν συμφωρές 

Βαθειά μεσ’ ’c τήν καρδιά μας πάντα μένει 
Άσβεστη μιά έλπίδα μυστικιά 

Εάν μυρωδιά ’ε τά φύλλα της κρυμμένη

Εν Κόνιοίφ Σάμου 'Ελένη S. Σδορώνου
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Λέγουν τινές, οτι ούδαμοΰ είναι ή θάλασσα τόσον 

κυανή, ώς έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας. Άλλέν Έλ- 

λάδι τα χρώματα έχουσί τι άπεριγράπτως λεπτόν 

καί θελκτικόν· Ή καλλονή τής έλληνικής ρύσεως 

δέν θαμβοί τήν ίρασιν' άλλ’ δστις άπαξ τήν είδε 

δέν τήν λησμονεί ποτέ καί πάντοτε τήν ποθεί. Ό· 

ταν διαπλέη τις ώς ημείς, κατευθυνόμ-νος είς Δελ

φούς, τήν στίλβουσαν εκείνην θάλασσαν έν ωραία 

ήμερα, καί παρακολουθεί διά του βλέμματος τά όρη 

τής παραλίας μέ τάς λεπτάς, εύκμνώς διαγεγραμ- 

μένας αυτών μορφάς, ίόχρους μεταξύ τού κυανού 

τοΰ ούρανού και τοΰ κυανού τών κυμάτων, όταν 

παρατηρεί τδ απαύστως αλλαισον, άπσ στιγμής εις 

στιγμήν χρώμα τής θαλάσσης, βαθύτερον εις τήν 

σκιάν, σχεδόν ίόχρουν τήν εσπέραν, απολαύει θέαμα 

όντως μαγευτικόν δι' δσους μάλιστα δέν γνωρίζουν 

ή τό μοναδικόν πράσινον χρώμα τών βορεινών ημών 

θαλασσών.

Έκ του εξώστου τοΰ μικρού καθάριου ξενοδο

χείου τής Ιτέας, είδομ-ν τήν νύκτα καταβαίνουσαν 

εις τά όρη, είς τόν μικρόν κόλπον, είς τάς μακράς 

χιονοστεφείς κορυφάς, ένώ αί μυριάδες τών αστέρων 

ανεφαίνοντο αλλιπαλλήλως είς τόν ουρανόν, ένώ 

ερθανεν είς ημάς έκ τής παραλίας δ ελαφρός φλοί

σβος τών κυμάτων και δ μαλακός καθαρός άήρ έ 

φερε πρδς ημάς τήν μυρωδιάν τών ανθισμένων 

έλαιών.

.. . Άνέβημεν είς τούς Δελφούς διά τής λαμ- 

πράς, μεγάλης όδου, έν μέσφ τής υπερφυσικής ε

κείνης καλλονής τής χώρας, ήτις είναι ίδιόιης τής 

ελληνικής φύσεως, καί τόσον διαφέριι τής ζωηρό

τατης μέν αλλα κοινοτέρας λαμπρότητος τών ’Ιτα

λικών οριζόντων. Μακράν ύψοΰται ή άγέρωχος τοΰ 

Παρνασσού κεφαλή’ αί απειράριθμοι αποχρώσεις τών 

όρεων, έκτου χρυσοπράσινου τών πλησιεστέρων δα

σωδών κλιτύων, τοΰ δμοιάζοντος τόν άρχαίον ορεί

χαλκον, συγχωνεύονται βαθμηδόν είς τδ ίόχρουν 

τών άλλων καί άπολήγουσιν εις τδ τρυφερόν, λιυκο- 

κύανον τοΰ Πελοποννησιακού όρίζοντος.

. . . Καί τα αμέσως προ τών ποδών ημών ήσαν 

αξιοθέατα. Διήλθομτν διά χωρίων γραφικών με

ταξύ οίκι’σκων μέ λεπτούς έξώστας πλήρεις άνθέων 

καί κρηνών σχιαζομένων υπό καμάρας. “Εμπροσ

θεν τών Ουρών γυναίκες ήρεμα μειδιώσαι, πρδ τών 

μικρών καφενείων άνδρες φουσιανελλοφόροι καθή- 

μενοι άξιοπρεπείς καί ήρεμοι. Έκκλησίδια άπλοΰ 

βυζαντινού ρυθμού, μόλις έξέχοντα ύπεράνω τών πέ- 

ριξ οικιών’ μακράν δ’ έβλέπομεν τά νεκροταφεία 

μέ τά χαμηλά των τείχη καί τήν μαύρην σκιάν 

τών κυπαρίσσων.

. . . Έν τφ απερίττφμικρφ τών Δελφών μουσείφ 

ύπάρχουαιν έργα ύψίστης καλλιτεχνικής σημασίας. 

Μία μαγευτική κεφαλή ’Απόλλωνος, εν άγαλμα 

αθλητού, άπαραμίλλου καλλονής’ φέρουσι καί τά 

δύο τήν έκφρασιν εκείνην τής γλυκύτητος καί νοη

μοσύνης, τήν έμπνέουσαν τά δημιουργήματα τής υ

ψηλότατης ελληνικής τέχνης. Ό φιλόφρων διευ

θυντής του μουσείου εύηρεστήθη νά μας ξεναγήση 

δ ίδιος.

... Ή θέσις τού αρχαίου νασυ δεσπόζοντος τής 

κοιλάδας χαΐ τών ορίων, είναι άναμφιδόλως μία 
τών μεγαλοπρεπέστατων τοΰ κόσμου.

... Έσταματήσαμ-ν ενώπιον τών Φαιδριάδων 

πετρών, καί τής Κασταλίας κρίνης, μετά σεβασμού 

άκούοντες τόν φαιδρόν λεπτόν πλαταγισμδν, δστις 

από αύτής τής αρχαιότατης αυγής τών μύθων καί 

τής ιστορίας ίμεινεν δ αυτός. Καί ίπποι καί κτήνη 

τών διαβατών σβύνουσιν εκεί τήν δίψαν των' συνη- 

γείρετο περί τήν ιεράν βρύσιν αγέλη όνων, ών 

πρδ πολλοΰ είχομεν ακούσει τούς κωδωνίσκους έν 

μέσφ τής σιγής τής κοιλάδος. Βεβαίως δέν διέ- 

κρινον τδ ύδωρ τής Κασταλίας αφ’ οίουδήποτε άλ

λου υδατος’ άλλ’ ούδείς φθόνος διά τήν δρόσον τήν 

άναψύχουσαν τά ταλαίπωρα έξηντλημένα υποζύγια!

Έφερον ανά δύο βαρείς σάκκους θειάφης πρός 

καταπολέμησιν τού λυμαινομένου τήν χώραν ώϊδίου 

’Εθνικόν έργον έξετέλουν καί βεβαίως ή άγνθή Κα

σταλία δέν θα έφείδετο τών ναμάτων τηςΰπέρ τών 

ταπεινών υπομονητικών υπηρετών τής κοινωφελούς 

εργασίας.
’Εκεί πλησίον^υψούνται τά δένδρα, αί μεγαλο

πρεπείς πλάιανοιγιής Κασταλίας, υπό τάς οποίας 

έπρογεοματίσαμ-ν. Ποιον πσλυτελές’^ ξενοδοχεϊον, 

έχει τοιοΰτο έστιατόριον ; καί τίς οίνος άμιλλαται 

προς τδ δροσερόν κρυστάλλινο·; ύδωρ Κασταλίας ;

Διασκεδαστικδν θέαμα παρεϊχον οί διαβάται.Πλη

σίον μας ανεπαΰετο ποίμ.νίόν προβάτων'τρεΐς ποιμέ

νες μέ κυανάς ενδυμασίας, φέροντες ράβδους, συνω- 

μίλουν υπό τήν σκιάν ιών πλατάνων.Πυκνοί ομιλο; 

νέων χωρικών, άνδρών καί νεανίδων, διιβαινον «α- 

τευθυνόμενοι προς εργασίαν ή πρός τήν οικίαν των 

πολλοί έχαιρέτιζον φιλοφρόνω; τούς ξένους μειδ·.- 

ώντες καί δεικνύοντ;ς τούς λευκούς αυτών οδόντας. 

Κάνέν Έθνος δέν έχει σδόντας’ ώς οι Έλληνες, 

λάμπουσιν ώς μάρμαρον Πεντελικόν, οσάκις γε- 

) ώσι πρός ήλιον, καί /τούτο συχνά_συμβαίνει καΟ' 

οσον κανέν έν Έλλάδι κά’υμμα δέν σκεπάζει τούς 

οφθαλμούς από τδ φώς τής ημέρας, ούτε τδ φέσι 

ουτ: ή μαύρη σχούφλα, ήν φορούσι πολλοί έν Δελ- 

φοϊς.οΰτε τδ υψηλόν καλυμμαΰχιον τών ιερέων.«Πρέ

πει ό άνθρωπος νά υποφέρη τον ήλιον» μοί άπήν- 

τησαν, δτε ίξεδήλωσα τήν απορίαν μου. Ιίαρ’ήμίν 

όχι τόν ήλιον άλλα τδ δριμύ ψύχος πρέπει νά συ- 

νειθίσν, ό άνθρωπος.

. . . Γραίαι διέβαινον, αναβαίνουσι μικρά όνάρια, 

άνδρες λαμπροί φουστανελλοφόρο: μέ ωραίας καί 
σοβαρός μορφάς, πρόσωπα Άριστ.ίδου καί θ·μι- 

στοκλέους. Μερικοί έφερον τδ τυφέκιον έπί τοΰ 

ώμου ούτω φαντάζεται τις τούς ήρωας τοΰ 1821 

Γάν< ς ειλικρινές καί υγιές άποτελουσιν οι άνθρω

ποι ούτοι, εάν κρίνωμεν άπό τδ εξωτερικόν. Θελ

κτική είναι ή άξιοπρέπεια\αί ή^άνεπιτήδευτος φι

λοφροσύνη, μεθ’ ής τείνει ό Έλλην χωρικός τήν 

χεΐρα εις άνθρωπον τών άνωτέρων πλάσεων.Τοιοϊκό 

τι ίσως θά εύρίσκεται άκόμη είς τά απώτερα χωρία 

τής πατρίδος μας. Άλλά}τδ·Σουηδικον έθνος δέν έ- 

γνώρισέ ποτέ ζυγόν, ουδέ ξένων οΰδ' ίθαγανών.’Α

ξιοθαύμαστου όμως ε’νε,' δτι Έθνος έπι μακρδν κα- 

ταπιεσθέν καί καθυβρισθέν ώς τδ 'Ελληνικόν δέν 

έλησμόνησε ποτέ νά κράτη υψηλά τήν κεφαλήν.

Δέν ’κατενόησα ποτέ τήν συνήθειάν πρλλών νά 

όποτιμώσι τους "Ελληνας. Καί έτι όλιγώτερον τήν
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καταλαμβάνω άφ’ δτου έπεσκέφθην τήν 'Ελλάδα. 

“Βξευρον χαλά δτι αί άρεταί των σημερινών Ελ

λήνων επιτρίπουσιν αύτοίς ν’ αποκρούωσι μετά 

περιφρονήσεων τάς ύβρεις. Άλλ’ ένόμιζον δτι Οά 

ευρώ έδώ Τσως, τάς μικράς δολιότητας, τήν επαι

τείαν. και τήν ακαθαρσίαν, τάς τόσον συνήθεις λ.χ. 

έν ’Ιταλία. Και ούδέν τών τοιούτων εδρον έδώ. 

Συνεπέρανα λοιπόν, δτι αιτία τής πίκρας απογοη

τεύσεων τής Εύρώπης ενώπιον τών άναγεννηθέντων 

'Ελλήνων εινε, οτι δέν έχουσι τάς λεγομένας κλα- 

σικάς ρίνας. Έφαντάζοντο γένος ολόκληρον Πρα· 

ξιτελείων θεοτήτων, και- εΰρισπον αντί τούτων 

καιατομάς με γραμμάς έπίσης ποικίλας έν Έλλάδι 

ώς λ. χ. παρ’ ήμΐν. Καί άπεφασίσθη δτι οί "Ελ

ληνες είνε λαός έκφυλος!
’Εάν δμως δέν έχη τις ύπ’ δψιν αποκλειστικών 

έκεϊνον τών ιδανικόν τύπον υπέρτατης καλλονής, 

οστις καί κατά τήν ά,.χαιότητα πιθανώς άπεδίδετο 

εις μόνους τούς θεούς, τό λεγόμενον κλασικόν πρό

σωπο» δέν είναι τόσον σπάνιον έν Έλλάδι ώς ισχυ

ρίζονται τινές. Κοινόν εις πάντας βεβαίως δέν είναι' 
άλλ’ καθ’ ημέραν τό άπήντησα είς τάς οδούς τών 

’Αθηνών. Είόον ύπηρέτας ξενοδοχείων έχοντας 

κατατομήν τελειοιέρως Ελληνικήν ή αί πλεέσται 

τών αρχαίων προτομών. Έν Δελφοϊς έπίσης ευρί

σκει τις πολλάς τοιαύτας. Ό πληθυσμός έκεϊ, καί 

ιδιαιτέρως αί γυναίκες είναι ωραιότεροι έν γένει ή 

«ν Άθήνοις. ’Αλλ’ αί Έλληνίδες, ώραΐαι ή μή 

έχουσι πάντοτε γλυκιίαν καί αγαθήν μορφήν καί 

δέν οίκτείρω τούς συζύγους των.

ΑΝΝΑ ΚΟΤΊ'ΔΓΓ Σουηδίς

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΙ

ΠΙΚΡΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΣ
«Θά ξ ε χ α σ t? ώ»

μον Ζλεγε, ΰνμα,μαι, ενα δείλη 
με χλομιασμένα χείλη,

μου άρπαξε τό χέρι μον, τό έφερε ατά στή&εια 
και μον’ πε ’δές, άλήάεια

άν σον’ μιλώ, ή ψέμματα... Σου ειν’ ήζαιή μον 
[βάρος, 

μον τό’ πε ’ψες δ χάρος 1
«θά ο ε & ν μά μα ι»

φώναζα, τ?ά σέ δνμάμαι, φίλη, 
Ιομίξαμε τά χείλη

κ> ’ δλη τη νύχτα μείναμε σφικτοαγκαλιασμένοι 
Μά τήν αύγή, θλιμμένη

τήν είδα, τήν έρώτησα εύ&νς μ’ άνησνχία 
τον πόνον τήν αιτία !

«Θά με ξ εχά ση ς»

μ’ ενρηκε δ χάρος ψες τό βράδν 
και μ’ άφησε σημάδι,

γΐά νά μέ 'βρή στή Κόλασι, Ιπα φιλί, π’ άκόμα 
τό νομύ&α> είς τό στόμα !

καί μονπε: αντός ποϋ σ άγαπά, χρόνος ίέ ίλά 
[περάση 

και ε?έ νά σέ ξεχάση !»
Κ- ΜΙΣΑΗΛ1ΔΜΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ νΐ
- ·*·

Οι κνριώτεροι τών περιοδικών άνέμων είσίν 
οί έξης:

Μουσών. Πνέουσι κανονικώς έπί εξ μήνας τδν 
χειμώνα καί έτέρους έξ τδ θέρος, είς τος θαλάσ- 

σος τής ’Ινδικής, τής Κίνας καί τής Μαλαισίας. 

Τδ θέρος εινε Ν Δ. τδν δέ χειμώνα Β Α.

"Ανεμοι τής ζηρας καί τής θαΛάσσης. Ούτοι 
πνέουσιν άπδ τής θαλάσσης είς τήν ξηράν τήν ήμέ

ραν, καί άπδ τής ξηρας εις τήνθάλασσαν τάς νύκτας, 

ιδίως είς τα μέρη τών τροπικών. Προέρχονται έκ 

τής άνισόιητος τής θερμότητος καί ψυχρότητας τής 

ξηρας καί τής θαλάσσης.

"Ανεμοι έπικρατοΰντες έν Ευρώπη- Ουτοι. 
εχοντες έστίαν προσκλήσεως τήν Σαχάραν, είσίν δ 

Βόρειος ή Βορειοδυτικός είς τήν Μεσόγειον καί 

σπανιότεροι ό Νότιος καί Νοτιανατολικός. Είς τήν 

λοιπήν Εύρώπην επικρατεί κυρίως ό Ν. Δ. άνεμος 

εις τά δυτικά αυτής παράλια, δ Δυτικός είς τά εν

δότερα, πορρωτέρω δ Βόρειος καί τέλος δ Β Α.

ΜιστράΛ. Ούτος προερχόμενος άπδ του Βορρά, 
είνε ψυχρός, αρκούντως ισχυρός καί πνέει καθ ’ είκα

σαν τήν παραλίαν τής Μεσογείου.

"Ο Σιμούν. Πνέων άπδ τών ερήμων τής ’Αφρι
κής καί τής ’Ασίας, εινε θερμός καί πολλάκις φέ

ρει άμμον.

Νότιος άνεμος. Ξηρός καί θερμός, πνέει είς 
τήν ’Ελβετίαν έπί δύο ή τρεις κατά συνέχειαν ήμέ- 

ρας καί προξενεί μεγάλας καταστροφάς. Τούτον 

έπακολουθοΰσιν έν γένει βαγδαιαι βροχαί.

'Ο Σιρόκος.Άνεμος θερμός, προέρχεται άπδ τής 
Σαχάρας προσβάλλων τήν 'Αλγερίαν καί τήν Τή- 

νιδα. Κατά τδν Σιρόκον τδ θερμόμετρον έν Σικε

λία ανέρχεται μέχρι 44 βαθμών.

Χαμσίν. Προέρχεται έξ Αίθ.οπίας, πνέει άπδ 
τοΰ Μαίου μέχρι Σεπτεμβρίου είς τδν κόλπον τοϋ 

Άδεν καί τήν Αίγυπτον, εινε θερμότατος, τδ δέ 

θερμόμετρου ανέρχεται είς 40—45 βαθμούς. Τώ 

1894 κατά Δεκέμβριον ένέσκηψεν έν ’Αγγλία θύελ

λα, καθ’ ήν δ άνεμος είχε ταχύτητα 171 χιλιο

μέτρων καθ’ ώραν. Έξηκολούθησεν έπί 4 ημέρας 

μέ ταχύτ. 160 χιλιομέτρων, καί έπροξένησεν άπειρα 

δυστυχήματα. Τφ 1883 τρομερά θύελλα παρέσυρεν 

έν Σκωτία μίαν γέφυραν, κρημνήσασα καί τήν δι’ 

αύιής διερχομένην σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν.

Ή ύπό αξιωματικών τοΰ αμερικανικού ναυτικού 

μελέτη τών άνέμων (1845) ύπήρξεν ώφελιμωτάτη 

είς τήν ναυτικήν ιδίως τών ιστιοφόρων. Ό καθο

ρισμός πνεόντων ανέμων καθ’ ώρισμένας έποχας 

ήλάττωσε μιγάλως τδν διάπλουν μερών τινων Ού

τως ένώ τφ 1848 δ άπδ τής Βαλτιμόρης μέχρι 

τής Έκουατόρης διάπλους τών ιστιοφόρων άπητει 

41 ημέρας, διά τής γνώσεως τής εποχής τών πε

ριοδικούς πνεόντων ανέμων περιωρίσθη είς μόνον 24 

ήμέρας.
Ό από Νέας 'Γόρκης μέχρι τής Έκουατόρης 

διάπλους άπδ 41 ήμερων περιωρίσθη είς 18.

Χρήοις τοϋ βρωμιούχου χάρτου

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΦΦΦΦΤΕΧΝΗΦΦΦΦ

Έν
καί τών προ-

Ό τοιούτος χάρτης εχει μέν πολλά προτερήματα, 
άλλ' έχει καί τας άτελείας του ή μάλλον τάς δυσκο
λίας του επί τής χρήσεως αυτοϋ. Ούτω δια τοΰ βρω- 
μιοόχου χάρτου δυνάμεθα νά έτοιμάσωμεν 15-20 
αντίτυπα, καθ’ όν χρόνον δια τοΰ κοινού χάρτου εκτυ- 
ποΰμεν έν μόνον. Δυνάμεθα νά έργασθώμεν είς οίανδή- 
ποτε ώραν, νύκτα καί ήμέραν, πράγμα τδ όποιον δέν 
δυνάμεθα νά επιτύ^ωμεν διά τοΰ κοινού, όστις απαιτεί" 
άν όχι ήλιον, τουλάχιστον φώς επαρκές. Πρδς τούτοις 
τδ έμφανιστικδν ύγρδν εΐνε εύθηνότατον,μή χρησιμεύ
οντας του χλωριούχου χρυσοΰ, όστις εινε ακριβότατος. 
Καί τέλος, τδ καί σπουδαιότερον, διά τοΰ βρωμιούχου 
χάρτου έπιτυγχάνομεν χρωματισμούς έξοχους, προ 
πάντωνδιά τάς φωτοσκιάσεις.

Ό βρωμιοϋχος χάρτης λοιπόν ε’νε προτιμητέος 
μόνον διά τδν μέλανα ζωηρόν τόνον, δι’ ού αποδίδει 
τας εικόνας, καθόσον είνε μεν ευθηνότερον τδ λουτρον 
του, εινε δμως πολύ ακριβότερος δ χάρτης ουτος τοΰ 
κοινού. Γίνεται μεν ταχύτατα ή έκτύπωσις τής άρ 
νητιχής είκόνος, άλλά πρδς επιτυχίαν απαιτεί με
γάλη ν πείραν καί έξάσκησιν διότι την πρόοδον 
τής έκτυπώσεως δεν δυνάμεθα νά ίδωμεν ώς καί επί 
τοΰ κοινοΰ χάρτου, άλλά μόνον κατά είκασΐαν. Ξ. 
τοϊς εξής γράφομεν περί τής ^ρήσεως 
σόντω» έκαστου βοωμιούχου χάρτου.

Χίρτης Quillemino.

Ό χάρτης ούτος κατασκευάζεται 
Bromnre-d’ argent. Είνε κατάλληλος 
θύσεις, δεχόμενος καί επεξεργασίαν δια μ.ολύβδου τοΰ 
ίνθρακος (crayon ) ή καί λεπτού χρωστήρος μετά 
σινικής μελάνης.

’Επίσης ε’νε κατάλληλος καί δι’αντίτυπα έξ αμέ
σου επαφής μετά τής αρνητικής πλακός. Ή χρήσις 
αύτοϋ γίνεται οΰτως :

’Επειδή ε’νε πολύ ευαίσθητος εις παν φώς έκτος 
• τοΰ έρυθροΰ, δεν πρέπει νά ανοίξωμεν αύτόν παρά είς 
τδ σκοτεινόν δωμάτιον καί προ τοΰ έρυθροΰ φανού. 
Δηλαδή απαιτεί"τάς αύτάς προφυλάξεις μέ τάς φωτογ. 
πλάκας. Έτοιμάζομεν λοιπόν τδ πιεστήριον, ου τήν 
ύαλον καθαρίζομεν καλώς καί θέτοντες εν αύτώ την 
αρνητικήν πλακα εφαρμόζομεν επ’ αυτής τδν βρω- 
μιοΰχον χάρτην, ούτως ώστε τδ εύαίσθητον στρώμα 
τοΰ χάρτου καί τδ θαμβόν μέρος τής πλακός, νά εύ· 
ρίσκωνται εις άμεσον έπαφήν. Τδ εύαίσθητον μέρος 
τοΰ βρωμιούχου χάρτου δυνάμεθα νά διακρίνωμεν θέ
τοντες τούτον πλησίον τοΰ φανού, ότε θά ίδωμεν ότι 

ένδς μεν εχει πόρους, άφ’ έτέρου δέ εινε λείος. Τδ 
μέρος τοΰτο τδ λεΐδν εινε τδ εύαίσθητον αυτού στρώμα. 
Κατόπιν κλείουν τδ πιεστήριον και ούτως εϊμεθα 
έτοιμοι διά την εκθεσιν είς τδ φώς. Ό χάρτης 
bromtire Quillemino απαιτεί" έκθεσιν είς φώς τεχνι
τών ή λάμπας πετρελαίου ή αέριό ωτος.

διά gelalino - 
καί 3ιά μεγεν-

To πιεστήριον νά απέχη του φω
τός όλίγον τι περισσότερον τοΰ ένδς 
μέτρου κα! νά τδ κρατήτε εις τάς 
χεΐρας διά νά μή κινήται. Ή διάρ
κεια τής έκθέσεως ποικίλλει από 10 
δευτερόλεπτα και άνω άναλόγως 
τής πλακός, ήτις δύναται νά είνε 
ή ασθενής ή απεναντίας ισχυρά.

’Επαναλαμβάνομεν δμως, δτι ή πείρα μόνη θα μας 
διδάξη περί τοΰ χρόνου τής εκθέσεως.

Μετά τήν εκθεσιν εις τδ φώς κρύπτομεν τδ πιε- 
στήριον [κέχρις δτου μιίνομεν μόνον μέ ερυθρόν φώς.

Είτα έξαγομεν έκ τοΰ πιεστηρίου τδν χάρτην καί 
τδν έμβαπτίζομεν έντδς ύδατος, μέχρις δτου καλώς 
μουσχευθή καί λάβη αρκετήν εύκαμψίαν τότε χύνο- 
μεν τδ ύδωρ, ϊνα καλύψωμεν τήν επιφάνειαν τοΰ χάρ
του διά τίνος τών κατωτέρω συνταγών.

(Σημ. Τάς συνταγάο ταύτας μεταχειρίίεσθε διά 
τδν χάρτην Quillemino.

εναςις α’.
Eau gr. 1000
Sulfite de soude ■ 
Metol »
Bromure de potas. »

ΕΝΑΣΙΣ Β'·

Eau gr. 1000
Carbonalede jmtasse » 100

Ιν

gr. 1000
. 1Ο0
. 100
. ΙΟ

100
12
2

(Πρδς χρήσιν λαμβάνετε 
καί 3 τής Α'.)

Συνταγή έτέρα■:

Eau
Sulfite de soude 
Cirbotaie de soude 
Hydroquinone

Εις μίαν λοιπόν τών δύο τούτων συνταγών βυθί
ζετε τά αντίτυπα, μέχρις βτου έμφανισθώσιν αί εικό
νες με δλας αυτών τάς λεπτομερίας, οτε τα πλύ
νετε όλίγον διά καθαρού ύδατος καί τα βυθίζετε κα
τόπιν εντός τής συνταγής ταύτης:

g'··

■
χατα

μέρος της ένώσεως Β

1000
300

10
τδ θέρος) εντός

*Γδωρ 
Hyposillfile de soude 
Acide citrique

Ή καλλίτερον ίκαί μάλιστα 
τής έξής συνταγής :

“Γδωρ 
Hyposulfite 
Alun

(’Επάναγκες εινε πριν

είτα τήν διυλίσετε).

τίτυπα έπι 10 λεπτά, μεθ'δ νά τεθώσιν έπί 3 ώρας

gr. 1000 
ί 200 

50
μεταχειρισθήτε τήν ανω

τέρω συνταγήν νά περιμένετε, έως δτου ψυχρανθή καί 
είτα τήν διυλίσετε).

Είς τδ δεύτερον λουτρδν πρέπει νά μείνωσι τά άν- 

έντδς καθαρού ύδατος, πολλάκις άνανεουμένου.
"Ετεροι βρωμιουχυι χΑρται.

Ό φέρων έπιγραφήν Ν. Ρ. G. η Broniaryte κατα- 
τασκευάζεται δια gelatino-bromure καί περιέχει πέντε 
διάφορα εβη. Εινε κατάλληλος καί δι’ έκτύπωσιν δι’ 
αμέσου έπαφής μετά τής πλακός και διά μεγενθύ- 
σεως. Τήν διάρκειαν τής έκθέσεως τοϋ χάρτου τούτου 
κανονίζομεν έκθέτοντες μικρόν τι τεμάχιον χάρτου 
ύπό τήν αρνητικήν πλάκα, καί έμφανίίοντες αύτό 
Έκ τοΰ αποτελέσματος τής εκθέσεως τοΰ τεμαχίου 
τούτου θέλομεν κανονίσει τήν ίκθεσιν τών λοιπών 
αντιτύπων.

/"Επεται οννίχεια}
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Οΐ Πεσσοί τ&ν άβακοπαιγνΐων

Δια τών τβιούτων πεσσών πολλά σχηματίζονται 

πσίγνισ, όσάκις εύρίβκεταί τις πρό αύτών καί δέν 

έχει τι νά κάμη. Μεταξύ δέ τούτων έκτελέΤται καί 

τδ προκείμενόν έν τώ σχήματι, όπερ κατασκευάζε

ται θέτοντες τούς τριάκοντα πεσσούς έπί τεσσάρων 

τοιούτων' άλλά άπαιτεΐται σειρά ευφυών καί ποι

κίλων ou/δυσμών, ώς έξής...

Θέσατε έπί τής τραπέζης ίσοπέδως τδν κεντρι

κόν πεσσόν Α, έπί δέ τής προεκτάσεως τών δύο 

καθέτων διαμέτρων θέσατε καθέτως τούς πεσσούς 

1,2,3, καί 4, έπί τών όποίυν πρόκειται νά στηρί- 

ξητε δλον τό παίγνιόν σας. "ϊνα όμως Ιίασφαλί- 

οητε ιήν έπαφήν των μετά τού άνωτέρου άκρου 

τοΰ Α', δέον προσιαίρωο νά στηρίξητε αυτούς μετά 

τών τεσσάρων πεσσών Β C,1),E, τών ευρισκομένων 

ίσοπέδως πρός τήν τράπεζαν.

Τοποθετήσατε ήδη όριζοντίως ένα πεσσόν Κ, 

έπί τών χειλέων τών πεσσών ι, 2, 3, καί 4, ούτως 

ώστε ή άνωτέρα αύτοΰ ίπιφάνεια νά εύρίσκεται έν 

έφαπτομένω έπιπέδω τών τεσσάρων αύτών πεσσών.

Τούτου γενομένου, τοποθετείτε τέσσαρας πεσ

σούς είς τρόπον ώστε τά κέντρα αύτών νά εύρί- 

σκωνται άμοιθαίως άνωθεν τών κέντρων τών πεσ

σών Β, C, D, Ε. Ούτω θά έχετετήν πρώτην όριζόν- 

τειον σειράν.

Τήν δέ δεύτερον σειράν θά κατασκευάσητε, το- 

ποθετούντες τέσσαρας νέους πεσσούς όριζοντείως 

έπί τών πρώτων ήδη τεθέντων, άλλά προσέχοντες 

ώστε τά κέντρα τών πεσσών τής δευτέρας σειράς 

νά τίθενται άνωθι τών υπαρχόντων κενών μεταξύ 

τών πεσσών τής πρώτης σειράς.

Εξακολουθήσατε ούτω μέχρι τής πέμπτης σει

ράς, έως 8του θά έχετε τοποθετήσει είκοσι πεσ-' 

σούς, ότε οί πεσσοί τών περιττών σειρών, οΤτινες. 

έν παραδείχματι, θά ήναι οί μελανοί, νά εύρΙσκων- 

ται άκριόώς οΐ μέν έπί τών δέ- οί δέ λευκοί τών άρ

τιων σηρών θά έχωσιν Ιί ίσου τά κέντρα αύτών 
έπί τεσσάρων καθέτων άξόνων, διερχομένων μετα

ξύ τών κενών τών στηλών τής περιττής σειράς.

"Εως έδώ τό πράγμα ήτον εϋκολον κατόπιν τών 

δδι,γιών μος, άλλ’ έντεΰθεν άρχεται ή δυσκολία, 

διότι πρόκειται, όχι μόνον ν άφαιρέσωμεν τούς 

πεσσούς Β, G, D, Ε, οΐπνες χρησιμεύουσιν ώς κρη

πίδωμα τών τεσσάρων καθέτων πεσσών, οϊτινες 

δέον αύτοί μόνον νά βαστάζωσι τό δλον οικοδόμημα, 

άλλά καί νά έλευθερώσωμεν τούς δύο πεσσούς Α, 

καί Κ. οΰς οί πεσσοί ούτοι Β, C, D, Ε. κρατοϋσιν 

αιχμαλώτους.

Πρός τούτο δέον νά άφαιρέσωμεν τούς πεσσούς 

B,C,D,E, δι’ων σχηματίζομεν τήνέκτην όριζόν- 

τειον σειράν καί μετά τούτο νά καταγ(νωμεν διά 

τούς δύο κεκλεισμένους πεσσούς

Έπί τού σχεδίου παρατηρήσατε τούς άριθμούς 

5 καί 6,τοποθετημένους μεταξύ δύο γραμμών παραλ

λήλων καί σημειουμένων διά στιγμών αί γραμμαί 

αδται δεικνΰουσι τήν έγκαρσίαν θέσιν, ήν οέον νά 

προσδώσητε προσωρινώς είς τους πεσσούς 2 καί 3, 

περιστρέφοντες αύτούς μετά προσοχής διά τού δα

κτύλου. Τότε δ πεσσός Κ μή στηριζομενος πλέον, 

θά πέση έπί τού Α, οί δέ δύο πεσσοί Α καί Κ δύ

νανται νά έίαχθώοιν έκείθεν διά τοϋ σχηματισθέν- 

τος κενού μεταξύ τού 2 καί 3. Τότε τούς πεσσούς 

Α καί Κ τοποθετείτε άνωθεν τής έκτης σειράς, είς 

τό κέντρον. 'Γοπόθετεΐτε δέ τούς 2 καί 3 έν τή 

προτέρα αύτών θέσει καί συμπληροίτε το οικοδό

μημά σας διά τών χωνίων τού άόακίου άνεοτρα- 

μένων, τοποθετοντούντες τόν ένα έπί τού άλλου, 

ώς δείκνυται έν τώ σχήματι μετά τών δύο κύβων 

έπ’αύτών.Ή έπιτυχία τού ώραιοτάτου τούτουπαι- 

γνίου έξαρτάται έκ τής έπιτηδειότητος τοϋ έκτε- 

λούντος αύτό.

Φ. Π

-^•-3 ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Γλύχεσμα ρεδανί.

Θέτομεν είς μίαν λεκάνην 100 δράμια βουτύρου, 
150 δράμια ζακχάρεως. 100 δράμια ριζαλεύρου καί 
αυγά. Κτυπουμεν το βούτυρον έως δτου άσπρίση, έ
πειτα κευποΰμ,εν τους κρόκους μέ τήν ζάκχαριν κτί 
χωριστά τά ασπράδια Μετά τοΰτο ρίπτομεν είς τδ 
βούτυρον εν κοχλιάριον αλεύρου, έν κοχλιάριον άπό 
τούς κρόκους καί εν κοχλιάριον ασπράδια καί τά άνα- 
κατώνομεν, εως δτου γίνουν εν μίγμα συμπαγές καί 
άφοΰ άλείψωμεν τδ ταψί μέ βούτυρον, βάζομεν τδμί
γμα εντός και τδ στέλλομεν εις τδν φούρνον.

Κυδωνόπαστα.

Βράζομεν κυδώνια εις νερόν, τά καθαρίζομεν, τά 
τρίβομε» μέ τήν ξύστραν, τά ζυγίζομεν καί παραβέ- 
τομεν είς μίαν όκαν κυδωνιού 30β δράμια ζάκχαριν 
Τά ψηνομεν άνακατεύοντες είς τήν πυράν, έως δτου 
γίνουν μία πολύ σκληρή πάστα. Μετά άλείφομεν 
μέ έλαιον εν ταψίον καί στρώνομεν τήν πάστα μέσα 
είς χόνδρος ταλήρου ή είς (φόρμας) μικρά σχήματα 
"Αμα δέ ξηρανθοϋν τά μέν τοϋ ταψιού κόπτομεν εις 
μικρά τεμάχια μπακλαβοειδώς, τά δέ είς τάς φόρμας 
άφίνομεν ώς έχουσιν ακέραια.

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΡΙ8Ν KWITEWN
(Ιστορικόν διήγημα)

Κατά τινα παγερόν και όμιχλώδη έσπέραν 
τοΰ ’Ιανουάριον, εϊς υψηλός άνθρωπος, στηρι- 
ζόμενος έπι χονδρού ραβδίου, διέσχιζε κοπιω- 
δώς την δδόν Μαζαρίνου, εϊς τούς Παρισίονς- 
τά ενδύματα τον, τά όποια δυσκόλως τόν έπρο- 
φύλασσον άπό τά λυσσώδη φυσήματα τοΰ βορρά, 
ήσαν θερινόν βρακίον καί πεπαλαιομένη ρεδιν- 
κότα, καθ'δλον τό μήκος αύτής κονμβομένη 
και εϊς μαλακός πίλος, οντινος ό πλατύς γύρος 
άπέκρυπτε τό πρόσωπον του, άφίνων μόνον νά 
φαίνωνται τήν μικρόν αύτοΰ γενεάδα καί τάς 
λεύκάς τρίχας τής κεφαλής του, πιπτούσας έπί 
τής κυρτής ράχεώς του· 'Υπό τούς βραχίονας 
τον εφερεν έπίμηκες άντικείμενον, κεκαλυμμένον 
διά μεγάλου χρωματιστόν μανδηλίου.

Έπέρασε τήν γέφυραν και τήν πλατείαν Κα- 
ρονζέλ, προυχώρηοε πρός τό Βασιλικόν Άνά
κτορον και έκαμε τόν γνρον τοϋ κήπον, σιαμαίων 
άπό καιρόν εϊς καιρόν’ έπειτα ώς νά τον ήλθε 
ζάλη άπό τά κύματα τον φωτός καί τά μεθυστικά 
άρώματα τών ποικίλων εδεσμάτων, έφυγε μέ 
κλονούμενον τό βήμα καί ϊξέπεσεν εις τήν στοάν 
Φοντάν. έκει ύψωσε τήν κεφαλήν καί εϊδεν δλα 
τά παράθυρα κατάφωτα’ έσύρθη μέχρι τής σκέπης 
ήτις υπάρχει εις τό άκρον τής διόδου, έστηρίχθη 
έπί τον τοίχον, έστήριξεν έπ ’ αύτοΰ και τήν ράβ
δον τον, έσήκωσε τό χρωματιστόν μανδήλιόν τον 
νπό τό όποιον έφάνη πεπαλαιωμένου τι βιολίον, 
έτάνυσε τάς χορδάς τον, ΐναϊδη μήπως έξε/ωρ~ 
δίσθη, τό έσήκωσεν ειτα έπί τον άριστεροΰ ωμόν 
του και διά χειρός τρεμούσης ήρχισε νά παίζη. 
Άλλ’ ήτο τόσφ θλιβερά, άρυθμος και άτεχνος 
ή μελωδία,ώστε δύο χαμίνια, τά όποια έστάθησαν 
έμπροσθεν του,γελώντα έλεγαν, δτι αύτή ή μουσική 
ήμπορονσε νά φέρη τόν διάβολον είς τήν γήν.

Εϊς κύων έξηπλωμένος υπό τινα θνραν ήρ· 
χισε νά ούρλιάζη, οί δέ διαβάται έπετάχυνον τό 
βήμα’ δ γηραιός βιολιστής, άποτεθαρρημένος 
έκάθησεν έπί τον χείλους τον πεζοδρομίου, έ- 
θεσεν έπι τών γονάτων τον τό άφωνον βιολίον 
καί μέ ενα λυγμόν, δστις έξέφυγε τοϋ στήθους 
τον έψιθύρησε : α Δέν είμπορώ πλέον ! . . . θεέ 
μον I . . . θεέ μου ... » .

Τήν στιγμήν έκείνην έφάνησαν είς τήν είσοδον 
τής μακρ&ς και σκοτεινής είσοδον τρεις σκια'ι 
προχωρουσαι. 'Ησαν τρεις μαθηταί τοΰ ’Ωδείου 
νεαρώτατοι καί εϋχαρεις, άδοντες μετά γελώτων 
τό άσμα τής έποχής.

Κατ' άρχάς δέν διέκρινον τόν βιολιστήν, εϊς
δ'έκ τούτων τόν έπάτησεν, ό άλλος, τοΰ έρριψε
τόν πίλον του, ένφ δ τρίτος έστά&η, ίδών πρό

αυτόν δρ&ονμενον άν&ρωπον υψηλόν και ισχνόν 
έζερχόμενον τής σκιάς.

— Συγγνώμην, κύριε / . .. Μήπως σας έβλά· 
ψαμεν; . . -

— "Οχι, άπήντησεν ό βιολιστής, μετά κόπον 
κνπτων διά νά λάβη τόν πίλον του' άλλ’ άμέ
σως είς έκ τών τριών φίλων έπρόλαβε, ιόν έσή
κωσε καί τόν άπέδωκεν εις τόν υψηλόν άνθρω
πον, ένφ εϊς άλλος Ιδών τό βιολίον είπε :

— Εϊο&ε μουσικός, κύριε;
— "Ημουν άλλοτε, έψιθύρησεν ό δυστυχής 

και δύο χονδροί σταγώνες δακρύων ώλίσθησαν 
έπί τών κοιλομένων παρειών του.

— Τι έχετε; . ■ . πάσχετε; . . . άρα γε είμ- 
ποροΰμεν νά σάς βοη&ήοωμεν εϊς τίποτε;

Ο γέρων παρετήρηοε τούς τρεις νέους, έπει 
τα έβγαλε τόν έφθαρμένον πίλον τον καί τείνων 
αύτόν έψέλιοε:

— ’Ελεήσατε με -. ■ δέν δύναμαι πλέον νά 
ζήσω μέ τό βιολί μον . . . τά δάκτυλά μον εΐνε 
άγκνλωμένα... ή κόρη μον πεθαίνει στηθική 
άπό τή δνστυχία ! ..

Εϊς τό ύφος τοΰ δνστνχοΰς πρεσβύτου ύπήρχε 
τοιαύτη θλίψις, ώστε καί οί τρεις νέοι σνγκεκι- 
νημένοι έθεσαν τάς χείράς των εις τά θυλάκιά 
των καί άφήρεσσν παν δ,τιεϊχον- Φεΰ! ό πρώ
τος 50 λεπτά.1... ό δεύτερος 30! καί ό τρί
τος έν τεμάχιον. κολοφωνίου ('). Τό δλον δέ
κα έξ δβολοί διά ν' άνακονφίσουν τοιαύτην δυ
στυχίαν- rΗτο πάρα πολύ όλίγον. Παρετηρήθη- 
σαν καταλυπημένοι. Εϊς έκ τούτων είπε :

— Φίλοι μοι, Ιδού εϊς δυστυχής συνάδελφος ! 
Μή χάνωμεν καιρόν..· Αδόλφε πάρε τό βιολί. 
Έγώ θά τραγουδώ, συ θά μέ συνοδεύης καί <5 
Κάρολος θά μαζεύη πεντάρες !. .

Ούδεμία άντίρρησις. Έσήκωσαν άμέσως τούς 
λαιμούς τών έπανωφορίων των καί έσκέπασαν 
τά πρόσωπά των μέχρι τών οφθαλμών διά τών 
γύρων τών μαλακών πίλων των.Έκεΐνος, δστις 
έξ άρχής άνέλαβε τό έργον, έφώναξε γελών.

— "Ετοιμοι ! Καθώς μάλιστα προετοιμαζό- 
μέθα διά τό Μέγα Βραβεΐον τοΰ ώδείον, μάς 
δίδεται εύκαιρία νά προγυμνασθώμεν. Άδόλφε, 
άρχισε τό κομάτι ποΰ προετοιμάζεις, διά νά μα- 
ζενθή κοσμάκης !...

'Υπό τούς μάγους τότε δακτύλους τοΰ νεαρού 
καλλιτέχνου, τό βιβλίον τοΰ δυστυχούς γέροντος 
ήρχισε νά παίζη «Τά Καρναβάλια τής Βενετίας· 
μέ τοιαύτην τέχνην καί δύναμιν, ώστε άμέσως 
δλα τά κατάφωτα παράθυρα ήνσίχθησαν καί οί 
διαβάται έκπληκτοι έσταμάτων, ένφ τά χάλκινα 
και άργυρά νομίσματα σωρηδών επιητον έπί τοΰ 
πίλου τον γέροντος. Μόλις τό βιολίον έπαυσεν, 
ό Κάρολος άνεφώνησεν: (*)

(*) Τδ κολοφώνιου εινε ή κοινή ρητίνη, χρήσιμος 
διά τδ τόξον τοΰ βιολιού.
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— ‘Η σειρά σου Γονστανε.
Ό Γουσταύος Αμέσως ήρχισε νά φάλλη συνο- 

Αευόμενος νπό τού βιολιού, τό γλυκύτατο? 
«Viens, g'Dlille dame» μέ φωνήν τενόρου 
ζωηρόν, γλυκντάτην, εξοχον ! Τό ακροατήριο? 
ένθουσιασμένον έφώναξε «Bis I Bis 1 Bis!...» 
Ή στοά πλέον ύηερεπληρώθη, και τά πλήθη 
συνωθοΰντο, ίνφ ή βροχή τών νομισμάτων ηϋ 
ξανε. Προ τής τοιαύτης επιτυχίας εκείνος δστις 
συνέλαβε τήν Ιδέαν ταύιην, ό Κάρολος, έφώναξε.

— ’Εμπρός! τό τρίο τοΰ «Γουλιέλμου 
Τέλλου»... ΆΑόλφε νά κομπανιάρης χαμηλά 
μέ τό βιολί, έγώ ι?ά κάμω τό βαρύτονο, δσω είμ- 
πορώ καλλίτερα, καί σύ, φίλτατε τενόρε, με τήν 
ζαχαρένια σου φωνούλα, θέλω νά κάμηςνα ψο· 
φίσουν όλοι οί κορνόαλοί άπό ι ή ζήλεια -

Τό τρίο ήρχισε!··· Τότε 0 γέρων, δστις 
μέχρι τοΰδε Ικά&ητο Ακίνητος, μή τολμών νά 
πιστενση εις τούς οφθαλμούς και τά ώτα τον, 
νομίζων, δτι γίνεται παίγνιον δνείρον, ήγέρθη 
διά μιας καί μέ τό ύψηλόν Ανάστημά τον. τούς 
λάμποντας όφθαλμονς του, τό ακτινοβολούν 
πρόσωπόν του, ήρπασε τήν ράβδον τον καί μέ 
ζωηρότητα νεανίσκον ήρχισε νά κινή ανιήν σπα- 
σμοδικώς κρατών τόν χρόνον μέ τοιαύτην τέχνην, 
ώστε οί τρεις καλλιτέχναι ένθουσιασθέντες έξε 
τέλουν τό τρίο μέ επιτυχίαν Απαράμιλλου. Τό 
πλήθος ήλεκτρίοθη και μόλις έπαυσαν οί τρεις 
νέοι, ήρχιοαν Ατελεύτητα hra'O, ένφ συγχρόνως 
Από τά παράθυρα και τούς διαβατός τά τομέ- 
σματα επιπτον άφθονα. *0  Κάρολος δέν έπρό- 
φθάνε νά τά σννάζη, ένφ 0 κόσμος βραδέως 
Απεχώρει, ήκούοντο δέ μεταξύ τούτων :

— «Μωρέ τούτοι ήιανε θεατρίνοι τής "Οπε 
ρας»—«ψυχή μου παράστασι··· Αέν έπαίζανε 
καί τίποτα άλλο;»—«‘Άμ’ δέν είδες πού βαρέ- 
σανέ τό ναπολεόνι, Από ενα τραπεζίτη;» — &Ρέ 
τί φωνή πού τήν είχε έκεΐνο τό παιδαρέλι ;» — 
« Άμ’ εκείνα τά κλι κλί-κλί. πον Ικανέ τό βιολί 
στό πρώτο κομάτι ;»

Και πλΰστα άλλα ήκούοντο μεταξύ τού πλή
θους, μέχρις δτου τέλος διελύθησαν, διότι δ 
βορράς δέν ήτο και πολύ ευχάριστος είς τό 
ύπαιθρον.

Οί τρεις φίλοι έπλησίασαν τόν γέροντα φί· 
ροντες τά χρήματα.

— Τά Ανόματά σας !.. Τά δνόματά σας ’πήτε 
μου, γιά νά τά λέη ή κόρη μου μαζύ μέ τήν 
προσευχή της.

Τότε δ πρώτος έκαμεν Sv βήμα και σοβαρός 
μέ τήν δεξιάν είς τό μεταξύ τών κομβίων τον 
επανωχορίον τον χάσμα, είπε:

— ’Ονομάζομαι Πίστης !
— Εγώ, 'Ελπίς, προσέθηκεν δ δεύτερος

μειδιών.
— Τότε έγώ είμαι ή Αγάπη ! έιπε γελών δ

τρίτος, παραδίδων τόν υπερπλήρη πίλον είς τόν 
γέροντα.

— Ά! κύριοι, κύριοι... Κρύπτεοθε Αφού 
θέλετε!··. Έγώ είμαι δ Χάπνερ από τήν ’Αλ
σατία. Έπι δέκα ετη ήμουν διευθυντής τής 
όρχήστρας τού Στρασβούργον, δπον και ηύτν· 
χησα νά παίξω και τό «Γονλιέλμο Τέλλο» !

Φεΰ! Αφ’ δτου εγκατέλειφα τή χώρα μου, 
ή δνστυχίαις και ή Ασθένειαις μέ κατέστρεψαν. 
Μου Ισώσατε τή ζωή! Μ aita τά χρήματα 
είμπορώ νά έπιστρέψω εις τό Στρασβούργον. 
Εκεί εϊμεθα γνωστά καί δ καθαρός Αέρας τής 
πατρίδος μας θά σώση τήν κόρη μου.·· Ή 
ίδιοφνΐά σας καί ή μουσική τέχνη σας, μέ τήν 
όποιαν τόσω ταπεινά έβοηθήσστε ενα δυστυχυ- 
σμένο συνάδελφό σας, εινε εύλογιμενη: Σάς τό 
λέγω καί πιστεύσατέ με: θά γίνετε μεγάλοι 
μέσα στούς μεγάλους !

— Είθε ! εΐπον οί τρεις φίλοι καί χαιρετί- 
σαντες ταπεινώς άπεμακρύνθησαν.

Μήπως είσθε περίεργοι νά μάθετε κατά ττό 
σον ή προφητεία τοΰ Άλοατινοΰ μουσικού Χά
πνερ έπηλήθευσεν; ’Αρκεί νά σάς εϊπωτά ονό
ματα τφν τριών μαθητών τού ώδείου τών 
Παρισίων.

‘Ο Τενόρος ώνομάζετο Γουσταύος Ρόγκερ- 
0 βιολιστής, Άδόλφος Χέρμαν.

Ό Βαρύτονος και δ συλλέκτης τών άβολων: 
Κάρολος Γκουνώ.

Lafontaine

ΑΝ-ΠΡΙΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ ΜΟΥ ΦΥΛΛΑ

Η ΕΥΤΥΧΙΑ

Xto μέγ« δρόμο της ζωής χλωμή κ» ακοσταμενη ; 
Της Ευιυχίας γνρβυα νά βρω τδ μονοετή.
Μου τωδειξαν καί μου«ανε στό τέλος του παλάτι 
Μιχρδ καί μαρμαρόχ*υττο  πω; την χρατίΓ κλεισμένη
Γοργόπατη ξ«κίνησ« μέ φερωμένο βήμα,
Τα βάτα που μου φράζανέ ιδ δρόμο άντι-ρουσα
Μέ ξέαχιζαν, μ’ αίμάτοναν, μά ’γώ 8λο μπρος τραβούσα 
Κ/ δταν στδ τέλος Ιρθασα ηύρα μικρό ένα μνήμα!
*£r Κότοικ$ Σάμον 'Ελένη £. Σβορώνον

ΑΔΟΞΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Γλυκοχαράζει στα. βουνά κ’ ή πέρδικες λαλούνε 
Τρέχουν ατούς κάμπους τά νερά καί γλυκοτραγουδούνε 
'Αρρωστηαένος αετός ψηλά άπ’ τή φωλιά του 
Κυττά τή γη κι' άπ’ τόν καίίμό ραγίζετ’ ή καρδιά του 
— Νάμουν καλά ό δύστυχος, ναχα τή δύναμί μου 
« Τόν κόσμο νά χαιρόμουνα καί τή γλυκεία ζωή μου 
« Μά τώρα 4 χάρος στή φωληά μέ περιτριγυρίζει 
<Καί θάνατο αλύπητο κι’ άδοξο μοΰ χαρίζει.

Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

— Τ( ίστ( Δυναμίτης;

Ή δυναμίτης εινε μίγμα νιτρογλυκερίνης 
μετά μεταλλικής κόνεως, πυριτίου, λεπτής άμ
μου, κόνεως αργιλίου, κ.τ λ.

Τό μίγμα τούτο, επινοηθέν παρά τοΰ κ. Νο· 
6έλ, οκοπόν έχει νά άποσοδή τούς εκ τής εκκρί- 
ξεως τής νιτρογλυκερίνης κινδύνου/.. τρέπον επί 
τό χρήσιμον καί ωφέλιμον τήν εγκριτικήν ταύ- 
την ίσχύν.

— Ek τί χρησιμεύει ή Δυναμίτης;

Ή δυναμίτης ένεκα των πλεονεκτημάτων 
αύτής υπερέχει έν τή χρήσει όλων τών έκκρι- 
τικών ουσιών.

— Ποια ή μετά της πυρίτιδος διαφορά της :

Ή όυναμίτι/ς έχει τό μέγα προτέρημα, ότι 
δΰναται νά ένεργήση έν πλήρει και έλευθέρα 
ατμόσφαιρα, ένω ΐνα ή πυρίτης φέρει αποτέλε
σμα πρέπει νά τεθή εν κλειστώ χώρω.

Άρκεϊ τέλος μικρά ποσότης δυναμίτιδος, ίνα 
τεθειμένη έπι δγκου ζύλου, λίθου ή σιδήρου, είς 
τήν βάσιν δένδρου, τοίχου κ.τ.λ. κατακρήμνισή 
αύτά. άναφλεγομένη διά τίνος θρυαλλίδος ή κα- 
ψυλλίου.

— Τί έστί βαμάακοπυρΐτις ;

Ή βαμθακοπυρϊτις εινε κοινή πυρΐτις δια· 
τηρηθεϊοα έπι είκοσι περίπου λεπτά εντός μίγ
ματος άζωτικοϋ καί θεϊκού όζέως συμπεπυκνωμέ- 
νου, κατόπην πλυθεϊσα διά πολλού νδατος καί 
είτα ζιιρανθεΐσα.

— Ποια ή διαφορά της άπό τήν κοινήν πυρίτιδα ;

Ή οϋτω διασκευασθεϊσα πυρΐτις γίνεται ύλη 
έκκριτική τετραπλασίως ίσχυροτέρα τής κοινής 
πυρίτιδος τών υπονόμων.

— Γίνεται άλλοθι χρήσις τής βαμβακοπυρίδος ;

Μάλιστα είς τήν φωτογραφίαν καί τήν χει- 
ρουργίαν. Ή βαμβακοπυρίτις διαλυόμενη έν τω 
αίθέρι, μετονομάζεται Κ ο λ λ ό δ ιον.

— Τά μέταλα διαστέλλονται ώς καί τά άέρια ;

Μάλιστα' διαστέλλονται διά τής θερμότητος 
τά μέταλλα, ώς καί τά άέρια, αλλά πολύ όλι- 
γώτερον τούτων καί πολύ πλέον δυσαναλόγως. 
Τουτέστιν ή ποσότης τής διαστολής ποικίλλει άπό 
μετάλλου είς μέταλλον.

— Διατί τά άέρια καί τά ύγρά διαστέλλονται 

περισσότερον τών μετάλλων ;

λιότι τάμόρια τών στερεώινσυνέχονται ίσχυ- 
ρότερον μεταςύ των, ένώ διά τά υγρά σχεδόν 
δέν υπάρχει συνοχή, ώς καί δια τά άέρια. Ώς 
έκ τούτου ή θερμότης πολύ εΰκολώτερον διαστέλ- 
λει τά ύγρά καί άέρια ή τά στερεά.

ΑΆΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ β ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΛΤΣΙΣ. Έάν έκ τοΰ έν τή οελίδη 207 σχή
ματος, άφαιρέσωμεν τούς άριθμούς 1, 11 καί 12 
θά μείνη τόσχημα.

2 ... 3 ... 4

9 . . .10
"Ητοι θά μείνωσιν έν όλω 3 τετράγωνα
Λύσεις επιτυχείς έκρίθησαν τοΰ έκ Βώλου κ. Άλ- 

φδρέρου Βιανέλη. τοΰ έξ ’Αθηνών κ. Γ. Άποστολο- 
πούλου καί τοΰ έκ Πειραιώς κ. Ν. Χαρίτου.

Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ

Μοναχός τις είχε, σταυρόν κεκοσμημένον με 
άδάμαντας, θέλων δέ νά τόν έπισκευάσρ καί 

φοβούμενος μήπως άφαιρέση 
άδάμα?τά τινα ό χρυσοχόος 
ήρίθμησε εκ τών κάτω προς 
τά άνω κατ ’ ευθείαν καί ευ- 
ρεν αύτούς εννέα, έκ τών 
κάτω προς τά άνω στρέφων 
προς τόν δεζιόν βραχίονα 
καί εύρεν πάλιν 9' καί έν. 
τών κάτω προς τά &ι ω στρέ
φων προς τόν αριστερόν βρα

χίονα καί εύρεν αυτούς καί αύθις έννέα.
Ζητείται πώς ό χρυσοχό.ς άφήρεοε δύο άδά

μαντας ό δέ μοναχός εύρεν αύτούς σωστούς 
μετρών ώς άνω.

Γ. ά· Ίατρώηε

KU liTHEB EE1ST0TE
Περί τ9>ς ώφελημύτητος τοΰ ζύθου.

Ή πολύ ίσχνότης δΰναται νά θεωρηθή ώς άσθέ- . 

νεια, διότι παρά τήν άσχημίαν, ήν προσδίδει τώ άν- 

θρώπω προσεπιφέρει καί διαταράξεις τών νεύρων 

ένεκα τής έξασθενήσεως τούτων, συχνός λιποθυ

μίας, και ουχνοτέρας κακοδιαθεσίας, έξ δλων δέ 

τούτων δύνανται νά συ^ιδώσι καί μεγαλείτερα, κα

θόσον ό Ισχνός καί άδυνατος ύπόκειται εύκολώτε- 

ρον είς τάς άσθενείας.

Ό ζύθος λοιπόν, περί ου νΰν ό λόγος, εΐνε 

άνεγνωρισμένον, δτι ένεκα τών έν αύτφ περιεχο

μένων θρεπτικών ούσιών, κριθής καί άλλου τινός 

χόρτου, τά μέγιστα συντελεί είς τήν πάχυνσιν καί 

ένουνάμωσιν τού πάσχοντος.

Δΰναται λοιπόν ό πάσχων’ έκ τής ίσχνότητος νά 

μεταχειρίζεται καί ζύθον, πίνων 3—4 ποτήρια 

καθ’ δλην τήν ήμέραν.

Οί έν Έλλάδι δύνανται νά προμηθεύωνται τόν 

άνεγνωρισμένως αξίας ζύθον Καρόλου Φ(£.
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Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΑΑΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Είχε δώσει διαταγήν νά τφ φίρουσιυ de τάς <) 
π. ρ. τδν καφέ καί τδ γάλα, άλλά τδν κρατεί έτι δ 

ΰπνοο.

Etc τάς Ιο λαμβάνει τά λουτρόντου καί μανθά

νει τά νία, διά νά είναι , ένλμερος αύτών, δταν 
μετ’ ολίγον έόέλθη.

Eic τάς 42 άκολουθεϊ τδ πρόγευμα έν τώ ίενο· 

δοχείω δπου έπακολουθοΰν καί αί βδέλλαι τοΰ 

άνθρωπίνου στρ. γένους.Άπδ τάο 44—12 άσκείται μέ τδ αυτοκίνητου 

έλλείψει άλλης γυμναστικής, διότι τδ πάχος του 

τφ ίμποδίζει σωματικός έόαντλήσεις.

Είς τάς ?2—4 έπέρχονται τά τονωτικά, οίνος, 

κονιάκ κάΐ καφές, δπως έπέλθη ή χώνευσις καί ή 

δρείις πρός έργασίαν.

Ή οικοκυρά. Πώς, φεύγετε, Κύριε αρωμα

τικέ ;

ΌάΕιωματικός. Ω, ναί τδ καθήκον,κυρία.

Ή οικοκυρά. Στδ καλό καί διά πού ;

Ό ά ί ι ω μ α τ ι κ ό ς. Είς τδν πόλεμον, είς τδν 

πόλεμον.

ΝΥΧΤΑ
’Αγρυπνώ μονάχος καί στήν ήσυχη βραδυά 

μ’ άοιάκοπο φτερούγιαςμα μοΰ φεύγη δ στοχασμός. 

Άπό παντού τώνσκιάχτρων μέ διώχνει ή σκιά · 

καί βιζώνει στή καρδιά μου δ σκληρός δ στεναγμός. 

Καί τδ άρμονικδ τραγούδι τδ παντοτεινό 

τής έωής μας πού περνάει δλοένα σάν πουλί 

τδ πρόσωπό σου μ’ ένθυμίςει τδ ώχρδ 

νεκρωμένο σάν τδ είδα στήν αχόρταγη τή γή ι 

"Ετσι ένώ χρώμα ροδινό τοΰ ούρανού 

άναγγέλλει εύχαρίστως τήν χαρμόσυνη αύγή 

ή περιφανή στροφή, βαθειά, τοΰ ποιητοΰ 

μ’ ένα ρυθμό αιώνιο άγροικχίται ν’ άντηχή . , .

(Έκ τον ’Ιταλικόν) Μίλτων Βιτ&λης

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
. Ί’δ παρελθόν είναι ή πείρα τοΰ μέλλοντος.

Τά μεγαλείτερα δεινά τοΰ βίου είναι τδ γήρας, ή 

άσθένεια, καί ή ένδεια, οι’ ών ταχΰτερον φερεταί 

τις είς θάνατον.

Ούδεποτε φοβοΰ νά δμολογής τήν άλήθειαν, δσω 

πικρά καί &ν ή αΰτη, καθόσον, ή προσγενομένη ώ- 
φέλεισ έσεται δεκαπλασίως έπικερδεστέρα.

Τδ καλόν μή πράττε μέ δυσαρέσκειαν, διότι θά 

δμοιάσης τήν άγελάδα, ήτις άφοΰ συγκατένευσε νά 

τήν άμέλΕουν, ειτα άνατρέπει τδ δοχεΤον του γά

λακτος.

Έξωθι τοϋ βαραχείου 
κάθηνται ύπο τόν ήλιον 
μερικά χαμίνια, δτε δι
έρχεται πρό αυτών γυνή 
ηλικιωμένη μέ ενδύ
ματα μαΰρα.

—.Χωρίς άλλο φαί
νεται νά είνε ζωντοχήρα, 
λέγει έν χαμίνιον.

— Μά στο θεό σου 
δέ μοΰ λες τί θά πή ζων
τοχήρα ; Δέν τό κατα
λαβαίνω !

— "Αμ! χαΰμένε δέν 
καταλαβαίνεις; Νά I τό 
λέει καί αύτή ή λόξες : 
Ζ ω ν τ ο—χή ρ α . ..

— 'A I κατάλαβα ! 
Πιθανέ ό άνδρας της, 
άλλά εινε ζωντανός.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Εί; μίαν εξοχήν χωρικός τις προσεκάλεσε τδν 
ατρον ειά τινα γείτονα του.

Ό Ιατρός. Μά ευλογημένε δέν μέ έφώναζες 
ένωρ’.τερα ; Τώρα εί·.ε άργά πλέον! Δέν είμπο- 
ρώ νά κάμω τίποτε !

Ό χωρικός. Μάτι νά σοΰ ’πώ γιατρέ μου... 
Ηλικιωμένος άνθρωπος, βλέπεις, θά πέθαινε 
ποΰ θά πέθαινε! . . ,

X
Διάλογος μεταξύ δύο άπλεικών.
— Μωρέ δέν είδες τίεγίνηκεν είς τήν Βουλήν, 

Πέσανε τοΰ κόσμου ή γροθιές καί καί ή κλωτσιές.
— Άμ! γιαυτδ λέγεται καί Πολίτικη παλαί- 

οτρα.
X

Ό μικρός Νίκος ταξειδεύει μέ τόν σιδηρόδρο
μον Λαυρίου, δτε όλίγφ πέραν τών Λιοσίων ή- 
ναγκάσθη ό σιδηρόδρομος νά σταματήση.

Έρωτά δ Νίκος τήν αιτίαν καί μανθάνει, δτι 
μία άγελάς ήτο έπί τής γραμμής.

Μετά τό έπεισόδιεν τοΰτο ό σιδηρόδρομος 
έξεκίνησεν, οτε πάλιν μετά δύο ώρας ήναγκάσθη 
νά σταματήση οιά τήν αυτήν αιτίαν.

*0 έξυπνος Νίκο; δέν κρατήται πλέον καί 
αναφωνεί.

— Έπρεπε νά κόψη ό σιδηρόδρομος την πρώ
τη γιά νά μή ξανάρθη άλλη !

Φιλοσοφία χαμινίων.
Έρώτηοις. Διατί οί εχεντες πολλά χρήματα 

καλούνται τραπεζϊται ;
Άπάντηαις- Διότι τό μόνον οπερ σκέπτονται 

μετά τά χρήματα είνε τδ φαγητόν.
Έρωτ. Ποια είνε ή καλειτέρα έξάσκησις;
Άπαντ. Νά περιπατάς μέ τρύπια υποδήματα. 
Έρωτ. Ποιον τό καλλίτερον ορεκτικόν ;
Άπαντ. Νά καθίσης πέντε λεπτά ιξωθι μα

γειριού.
Έρωτ. Ποία ή καλλίτέρα οιασχέδασις ;
Άπαπτ. Νά μήγνωρίζης τί θά φάγης σήμερον.
Έρωτ. Ποιον τό μεγαλείτερον δυστύχημα;
Άπαντ- Ή ανορεξία, δταν εχης νά φάγης.
Έρωτ. Ποιος λέγεται άπορος;
Άπαντ. ’Εκείνος ό όποιος έχει χρηματοφυ- 

λάκιον, άλλά κενόν.
Έρωτ. Ποιοι είνι οί βλάκες;
Άπαντ. Οί γραμματισμένοι.
Έρωτ. Ποιον τό μεγαλείτερον ελάττωμα ;
Άπαντ. Ή δρεξις.
Έρωτ. Ποιον το πλέον άχρηστον ;
Άπαντ. Τά μαχαιροπήρουνα.

X
Μεταξύ ανδρογύνου.
Έκείνη. Τοΰ έκόστισε πολύ ό θάνατος τής 

γυναικός του.
Εκείνος, (απρόσεκτος.) Ναί τετρακοσίας 

δραχμάς.

ΜΠΣΑ’ΓΚΟΝ

— ’Ελάχιστα χρειάζεται ό άνθρωπος διά τρο
φήν. κατοικίαν καί ενδυμασίαν. Πάντα τα λοιπά 
εινε διά νά συμ'μορφωθή προς τάς όρέξ;ις τών αλ
κών δι’ έπίδειξιν καί κουφότητα.

— Τδ Ψεϋδος ομοιάζει πρδς μάχαιραν άνευ 
λαβής, ήτις κόπτει, τήν χιΐρα εκείνου, οττις τήν 
μεταχειρίζεται.

— Ό νεκρδς δέν δύναται νά συγκαταριθμιθη με· 
μαξύ τώνζώντων, καθόσον είς ούδέν είναι χρήσιμος.

— Τδ μίσος, τδ οποίον τρέφομεν κατά τών έχ- 
χρών μας, βλάπτει ολιγώτερον τήν ευτυχίαν των 
ή τήν ίδικήν μας.

— Ή κληρομία τότε μόνον είναι καλή καί 
ένδοξος, όπόταν ό κληρονόμων κληρονομεί καί τάς 
άρετάς, τό πνεύμα, τήν σοφίαν και πάντα τά καλά 
προσόντα τοϋ κληρονομουμένου.

— Ουτοπία είναι τδ νά προσδοκά τις ένταΰθα 
βίον εύδαίμονα. Στιγμάς μόνον ευτυχίας δάναταί 
τις νά συναντήση.

— Όποια διαφορά μεταξύ ούρανοδ καί γυναικός.
— Ότι άμφότεροι κλαίουσιν.,. άμαόργτσθώσιν. .·
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ΛΓ2Κ12 ΠΑΕΪΜ. Α2ΚΙ1ΖΕΩΝ
Τών τευχών ι—12

ΤΟΥ Δ'· ΤΟΜΟΥ —ΤΗΣ Γ'· ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 Ό διάβολος μετά τών σειρήνων εύρίσκονται καί 
σχηματίζονται κάτωθι τών ποδών τοϋ ανδρεικέλου. 
2 Μεταξύ τοΰ φιλοσόφου καί τοϋ δένδρου. 3 Νοϋς- 
ους-υς.,4 Σύπιλος-Σύ-πίλος. 5 Ο σύ μισείς έτέρω μή 
ποιήσης. 5 Σχηματίζεται ύπό τής βάσεως τοΰ αρι
στερού δένδρου. 6 Δάς· κάλος καί Δάσκαλος. 7 Θεός*  
ρίον, θεωρείου. 8 Πολύκαρπος ην πατριάρχης. 9 Ά- 
ναστραφείσης τής είκόνος, έν τή αριστερά άχρςι του 
προσώπου τοΰ υποδίκου. 40 Μίσος-ισως. 14 Πιλάτος. 
42 Ή Βρυσηίς ην κόρη τοΰ Ιλίου. 13 Οί πόδες του 
ύπδ τούς πόδας τής κυρίας. Ή κεφαλή του είς τάς 
ρίζας τοϋ αριστερού δένδρου. 14 ’Ιρις. 15 θαύμας- 
θαύμα. 16 "Απιος, Άπία, απιον. 17 Αί γυναίκες 
σχηματίζονται έπί τών ναπνών χαί άμα άναστραφή 
ή ε’ιχών. 18 Κολωνία Κολωνία. 49|||-|[*|.  20 
Ή σελήνη τής Γης δορυφόρος έστί. 21 Ό Σπερ 
γειδς (ώσπερ-Χίος) 2 Ό Χύαγρος (ώσεί αγρός). 3 Ή 
Μελίτη (είμαι λύτης). 22 Ό Ναπολέων αριστερά καί 
κάτωθι τοϋ προεξέχοντος φύλλου. Ή σύζυγός του δε
ξιά και ανωθι. Τδ τέκνον του μετά τούς μίσχους εις 
τδ μέσον σχεδόν τής είκόνος. 23 Λάμια-Λαμία. 24 
Μίθρας. 25 Είς περίπατον ύπάγω. 26 ’01 αύρα 
στά ΰψη τά ουράνια ποια τριγώνα κελσδεί. 27 Ρό- 
δος·Ρόοον. 28 Άκροστιχίς 29 Λύγξ. 30 Περί ξύλου 
δ λόγος 31 Ό πέπων μετά τοϋ ύδροπέπονος έχουν 
συγγένειαν. 32 Ό καυγάς γιά τδ πάπλωμα. 33 Μη 
μου τούς κύκλους τάραττε. 34 Εύρίσκεται είς τδ κενδν 
τδ μεταξύ τής χειρδς καί κεφαλής. 35 Βάρκας- 
βάρκα. 36 Διάσημος έν τοΰ άρχαίοις ποιηταίς ην ό 
'Ησίοδος. 37 Οί βασιλείς τής Σερβίας έδολοφονήθη- 
σαν. 38.
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39 Ό Ιπποκράτης ητο ια
τρός. 40 Σήμερον εινε ω
ραία δροσιά. 44 Βρέσοη, 
Ώρεοί, Λαύριον, Όοησσός, 
Σπάρτη = Βώλος. 42 Οΰδέν 
κικδν άμικτον καλοΰ. 43 
’Αρχή άνδρα δείκνυσι. 44 
Εις τήν βάσιν τοΰ κηρού.
45 Έρέτρεια (ε, ρέ, τρία)

Γυναίκες ί πρδς δρ- 4, 4χ 
πρδς δρχ. 5,5X19 = 95. Παιδιά
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46 Ποΰς-ους-βοΰς. 
4=1,. Πατέρες 19
80 πρδς λεπτά 5, 5X80’4. 48 Άδάμας, Βοΰνος, 
Γόλγος, Δάφνις, Έπαφος, Ζεΰξις. 49 "Αγκυρα, Βαι- 
άχη, Γαυλήν, Δαυλία, Έρισθή, Ζομβίς. 50 Όχι χω
ράφια, άλλ’ αγροί- 54 Διόπη, Ρόδος, Έρμιόνη, 
Σπάρτη, Δήλος, Ήϊών. 52 Δυσ-υχείς οί βλάκες. 53 
’□ ξεΐν άγγέλειν κτλ. 54 Άβέβαιον τδ μέλλον. 55 
εί σώσεις πατρίδα τιμήν έξεις. 56 Έάν ή δεξιά πλευρά 
γίνη βάσις, θά εόρεθή είς τδ υπέρ τάς χεφαλάς κε
νόν. 57 Οΰ παντδς πλεϊν είς Κόρινθον 58 Κάρα άρα- 
άρά. 59 Μοναχόν. 60 Τά καλά χόποις κτώνται. 64 
Κατά-τα = κα, 'Ανη-άν = νη (κάνη). 62 Ο Σω
κράτης έσυκοφαντήθη αδίκως. 63 Γαλία, Δάς, Κέ· 
λης, Συλλαθή, μαλλιαρός, ’Αφρικανικός. 64 Ελλάς 
Σλαϋος, ’Αγκίστρι, Λιθοξόος Λύσσα = Λαγός-Λύκος.
65 Σάβος, Ωτριύς,’Ορτιάγων, Δημοκρατίδας, Τήρας.
66 Δί Δας-ΈρΑτώ-ΓέΜων-θεΝαί-ΈρΩτώ = Δαμνώ.
67 ΡέΚας-ΛίΒΑνος-ΚαλΚίας-ΠόΛος-ΝάγΙδος-ΠαιΟ- 
νία-ΡήΝος = Κάλλιον. 69 Ή περισπωμένη. 69 'Η 
υπογεγραμμένη.

ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
44β· Αίνιγμα.

Είς τάς χεΤρας μου σέ φέρνουν 

μόλις είς τόν κόσμον φθάσης 

αί αΰταΐ χεϊρες σέ πέρνουν 

όταν τήν ίωήν σου χάσχ|ς.

4<7· Αίνιγμα.
Δισύλλαβου καί χρονικόν 

έπίρρημα άν λάβης 

καί έπειτα έπίθετον 

πλησίον του άν βάλης, 

κράτος τι θά σχηματίσης 

μέγα κι’ άκουστόν έπίσης. 

448· Αίνιγμα.
’Ενώ είμαι θηλυκόν 

έηίθετ’ άριθμητικόν 

ένα γράμμα άν πετάίης 

έντομον εύθύς θά γίνω 

καί άμέσως θέ νά φύγω. 

419· Γρίφος.
Χείλη Α 4 ναί A Κ όσοι α α α α 

420- Έλλειποβύμιρωνον 
Ευ< —αεω

|21· Μίρδην—Μίγδην. 
Μολίει— Γιλόα

ίιοοοι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Δ. Λ. Μ. Σ 5 ρ ο ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαρστοϋ- 
μεν. Γράφομεν.— A. X. Βουκουρέστιον. 20 φρ. έ- 
λήφθησαν. Έχει καλώς.— Ν. Μ. Glam) uc at a. 
Εύχαριστοΰμεν δι*  εύχάς σας έπίσης. Έλυπήθημεν 
διά ζημίαν. Άναμένομεν και επιστολήν σας.—Ε.Σ.Σ. 
Σάμον. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. Ζητούμενα φύλλα σάς απεστείλαμεν. 
— Γ. Δ. Φ ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν. Επιστολή καί σύν
δρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Φύλλα άπε- 
στείλαμεν —- Δ. Κ. 'Αλεξάνδρειαν. Ταχ. επι
ταγή έλήφθη. Φύλλα έστάλησαν. Έγράψαμεν.— 
Π. Ν. Αλεξάνδρειαν Ρωμουνΐας. Παραγ
γελία σας έστάλη καί σας έγράψαμεν. Άναμένωμεν 
απαντησίν σας.— Δ. 1. Α. Σμύρνην. ’Επιστολή 
σας έλήφθη Παραγγελία σας έξετελέσθη.— Κ. Π, 
Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον έλήφθη. Έχει κα. 
λώς. Περιμένετε. Άλλά μέ σοβαρότητα — Β. Γν 
’Οδησσόν Ζητούμενοι αριθμοί σας άπεστάλησα- 
αμέσως.— Α. Μ. Αίτωλικόν ’Επιστολή καί σύν
δρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις σταλή- 
σεται ύμίν, ώς γράφετε καταλλήλως.— Δ. I. Α. 
Σμύρνην. Σημείωσις έλήφθη. Ένηργήσαμεν κα*  
ταλλήλως. Ίδωμεν.— Στ. Π. Χίον. ’Επιστολή 
έλήφθη. "Εχει καλώς. Απεστείλαμεν είς μερικούς 
Π. Δ. ΙΙαρισίους. Διηγημάτιον έλήφθη. Φύλλα 
έφεξής άποστέλλομεν αυτόθι.—-Κ. Γ. Τ. Λευκω
σίαν. ’Επιστολή καί τοκομερίδια έλήφθησαν. Άνα- 
μένομεν ύπόλοιπα.— Γ. Δ. Πέρα. Επιστολή έλή
φθη. Λεξικόν άπεστάλη.—Δ. Μ. Φιλιππούπο- 
λιν. Επιστολή . καί έπιταγή έλήφθησαν. Εΰχαρι- 
στοϋμεν.—Δ. Σ. θ. Σφάξ. Συνδρομή σας ελή- 
χθη. Εύχαριστοΰμεν.—Π. Σ. Βραΐλαν. ’Αντί
τιμου παραγγελίας έλήφθη. Άλλά ' μέσον αποστολής 
δύσκολου. Προσπαθήσωμεν καί γράψωμεν.— Ν. Κ. 
Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μεί’ 
άριθμοΰ λαχείου σά.ς άπεστάλη.

4»Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη ΚωνσταντιΉίο’**?»


