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σω-Εύρίσκονται λοιπόν τά μόρια τών 
μάτων, είς διηνεκή παλμικήν κίνησιν και 
κινούνται περί εν κέντρον ως καί οί πλα- 
νήται ή θερμότης αύέάνει τάς μεταξύ τών 
μορίων αύτών άποστάσεις καί επιταχύνει τήν 
κίνησιν συγκροτούνται δέ έν ταϊς κινήσεσιν 
αύτών ύπό τής αύτής έλξεως,ήτις συγκροτεί 
τούς κόσμους περί τον ήλιον. Εΐνε δέ τερά
στιοι αί αποστάσεις αυται έν σχέσει προς τδ 
μέγεθος τοΰ μορίου. 'Εάν ήδυνάμεθα, έάν 
ήμεθα πεπροικισμένο· διά έκτης τίνος ή έβδο
μης μάλλον αίσθήσεως, θά διαόλέπομεν διά 
μέσου τής πλακδς ταύτης τής σιδηράς, ώς 
διά μέσου ύέλου, ή όποια καί αύτήν τήν φυ
σικήν διαφοράν έχει άπδ τον σίδηρον, δτι τά 
μόριά της εΐνε ούτω κατεσκευασμένα, ώστε 
νά έπιτρέπωσι τήν δι ’ αύτών. άντίληψιν τής 
διόδου τοΰ φωτός. Λέγοντες δέ διαστολήν, 
έννοοϋμεν τήν άπομάκρυνσιν ακόμη τών μο
ρίων τούτων άπ’ άλλήλων, ήτις ένεργεΐται 
τή βοήθεια τής θερμότητος Διά τούτο αί 
ουναρμογαί τών σιδηρών ράβδων τών γραμ
μών ευρίσκωνται είς άπόστασίν άπ άλλήλων, 
ϊνα μή, διαστελλόμεναι τή βοήθεια τής θερ 
μότητος, κυρτοΰνται καί καταστρέφωνται αί 
γραμμαί. Διά τοΰτο τά σιδηρά έλάσματα τοΰ 
τσίγκου στερεοϋνται έπί τών στεγών κσρ- 
φούμενα έκ τής μιας-μόνον πλευράς, διότι άλ
λως θά έκυρτοΰντο καί θά κατεστρέφοντο. Καί 
τόσον μεγάλως ένεργεΐ ή δύναμις αυτή τής 
θερμότητος είς τήν διαστολήν, ώστε ράβδος 
σχετικώς μικρά, έστηριγμένη μεταξύ δύο 
τοίχων, κτισμένων έκ πλίνθων σιδηρών έν 
Αγγλία,τούς έκρήμνισεν απλώς διαβραχεΐσα 
δι’ ύφάσματος, έρδυθισθέντος έν ζέοντι υδατι. 

fe Σήμερον δυναμεθα νά τήξωμεν πάντα σχε

δόν τά σώματα καί εΐνε κοινώτατον φαινόμε
νου δοχεϊον πλήρες τετηγμένου μολύβδου. 
Είς τήν αύτήν δύναμιν, τήν διαστολήν 
οφείλεται καί ή τήξις Άπομακρύνωνται τά 
μόρια τοσοΰτον άπ' άλλήλων, ώστε νά μή δύ- 
νωνται νά συγκρατηθώσιν έν στερεά κατα- 
στάσει. Εάν θερμάνωμεν έτι τό παν θά έξα- ' 
φανισθή είς ατμούς, διότι δέν δύνατάι ουδέ 
έν υγρά καταστάσει νά παραμείνη: τόση εΐνε 
ή άπομάκρυνσις τών μορίων άπ’άλλήλων, 
οί δέ άτμοί ψυχόμενοι βαθμηδόν θά μεταόλη- 
θώσιν εις στερεόν. Τά πλείστα τών σωμάτων 
δύνανται νά λάόωσι τήν ύγράν κατάστασιν, 
άλλ’ είς διαφόρους θερμοκρασίας.

*
<ίΖηλότυπον τό ΰίΐον

κα· τά δψηκόρνφα όένόρα κεραυνοί».

Είδα τόν κεραυνόν, όταν τό σύμπαν τρέ- 
μον έκλονίζετο έν σκοτεινή νυκτί, ύπό τήν 
άδάμαστον τής φύσεως χεΤρα, τήν οποίαν, 
νόμοι άκαμπτώτεροι ταύτης ωθούν· είδα τάν 
κεραυνόν νά κτυπα τήν ύπερήφανον δρϋν, 
αυνήντησα τόν κεραυνόν, έν ύπερφυσικώ με- 
γαλείω, νά διασχίζη τήν ατμόσφαιραν μέ : 
άπειρους ελιγμούς "Ηκουαα τόν κεραυνόν . 
καθαρίζοντα τόν άέρα καί συνεσταλμένος τόν 
παρηκολούθησα έκτρεπόμενον είς έργα τρελ- 
λής ισχύος. Δικαίως όκλάζει ό άνθρωπος, 
προ τής έρφανίσεως τών μεγάλων τής φύ- 
σεως δυνάμεων! Έν άναστέρω νυκτί, ή 
κραυγή τοΰ κεραυνού, μεταδίδεται άπό όρους 
είς όρος, τής άστραπής ή λάμψις φωτίζει 
τά άπώτερα στρώμματα τής άτμοσφαίρας καί 
συντελεΤται τό μέγα τής φύσεως έργον !

Όταν ό ψυχρός βορράς, ο έπιταχύνων ' 
τήν ενέργειαν τής ζωής, πνέη προστριόό- 
μενος ίσχυρώς έπί τοΰ εδάφους, όταν πυ- 
κνούνται τά νέφη, ένεκα διαφόρων αιτίων, 
ψύξεων καί λοιπών άτμοσφαιρικών μεταόο-
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λών, όταν 6 ξηρός άήρ διέρχεται άνωθεν των 
ύδατηρώυ ναμάτων τοϋ ωκεανού και προκα- 
λεϊ ούτως έξάτμισιυ τοϋ ύδατος ε ίς μέγαυ 
βαθμόν, τότε ισχυρά! και μεγάλαι ποσότητες 
ηλεκτρισμού μεταδίδονται εις τήν ατμόσφαι
ραν. Αύτού τοϋ ηλεκτρισμού αποτέλεσμα 
εΐνε οί κεραυνοί καί τά πυρά τοΰ £αίντ- 
"Έλμ, αί φλόγες δηλαδή, αί έξερχόμεναι έν 
τω σκότει τής νυκτός άπδ τάς μεταλλικός 
λόγχας τών. στρατιωτών, άπό τούς ιστούς 
τών πλοίων (οί Διόσκουροι τών αρχαίων), 
άπό τάς κόμας τών έν ταΐς μεοημβριναΐς 
χώραις ζωντων. ατινα άποτελού ιν ακίδας 
δι’ων εκρέει ό ηλεκτρισμός κτλ. Ό φυσιο
δίφης Foivcal, ταξειδεύων έν καιρώ ψυχρο- 
τάτω, είδε τάς χεΐρας του και τά ωτα τού 
ίππου του καλυπτόμενα άπό φλόγας έλαφράς 
καί λαμπούσας. Πύρινοι σφαΐραι εισέρχονται 
διά τοϋ παραθύρουν παίζουν μέ τό γένειον 
καί τούς πόδας τών έν τώ δωματίω κσθη 
μενών καί έξέρχουται, ϊνα έκραγώσιν εις μυ 
ρία τεμάχια έν τώ κήπω. ΤεΤχοι ολόκληροι 
μετατοπίζονται είς άπόστασιν πολλών μέτρων 
6πως έχουσι καί όπως εΰρίσκονται, μεταλλι
κοί έπιφάνειαι συντήκονται εις μάζαν, κλεί
θρα διαρρήγυυυται καί καταστρέφονται τά 
ερμάρια, ό δέ κεραυνός εξέρχεται άφοΰ τρυ- 
πήση τήν ύαλον έλαχίστην οπήν καί γεωμε- 
τρικώσ κυκλικήν. Ό Πλίνιος αναφέρει οτι 
οί άρχαΤοι ώπλισαν τόν Δία μέ τόν κεραυνόν 
διότι ύπέθετον, ότι ούτος έξεπορεύετο άπό 
τόν ομώνυμον τοΰ Διός πλανήτην. Οί ©ρα- 
κες έτάσσοντο είς τάξιν μάχής καθ ’ ήν ώραν 
έκρότει ό κεραυνός καί διηυθυνον τά βέλη 
των πρός τόν ούρανόν ΤΩ φιλοπόλεμοι, α
τρόμητοι γεννεαί ήμιαλόγων άνθρώπων, τόση 
ήτο ή κτηνώδης ισχύς των ώστε έφρόνουν 
ότι ήδύναντο νά πολεμήσουν και μέ τήν φύ 
σιν; προτιμωτερος, εύγενέστερος, σοφώτερος 
ό σημερινός χωρικός, κρύπτεται όταν ό κε 
ραυνός κροτή.

Πολλάκις ώς τώρα, άνέφερα ότι τό οξυ
γόνου εΐνε τό κυριώτερον συστατικόν τής 
γηινης μας σφαίρας· τά 0,49 τήζ: όλης γής, 
σχεδόν τό ήμιου αύτής, άποτελεΤται έξ όξυ 
γόνου. 'Απαντάται τούτο εις τόν στερεόν 
λίθον, ώς καί είς τό ύδωρ, ώς καί είς την 
άτμόσφαιραν τής οποίας ο. 11 αποτελεί τό 
όξυγόνον καί τά λοιπά 0,79 τ® άζωτου. Τό 
όξυγόνοντοΰτο, ότανό κεραυνός κροτή,όταν 
γίνεται ηλεκτρική έκκένωσις, συμπυκνοϋται 
καί μεταβάλλεται είς άλλοτροπικήν ηνα 
μορφήν, είς ένεργόν όξυγόνον, τό όζον, 
τό όποιον κατακαίει τούς οργανικούς μικρο
οργανισμούς. Γά μικρόβια πασών τών νόσων 
εινε ούσίαι οργανικοί δηλαδή αποτελούνται 
κατά τό πλεΐστον έξ άνθρακας' ούτος καίε- 

ται τή παρουσία τοΰ ενεργού οξυγόνου, 
τοϋ όζοντος καί τα μικρόβια καταστρέφον- 
ται. Ή χολέρα ήτις κατά τό ιδθφ έδεκά- 
τισε τάς ’Αθήνας, δέν προσέβαλεν ούδένα 
πλέον, τήν επαύριον τρομερός καταιγίδος, 
κατά τήν όποιαν οί έπακολουθήσαντες κε
ραυνοί συνεπύκνωσαν τό όξυγόνον είς όζον, 
οπερ έφόνευσεν,όπο δήποτε καί άν εύρε τά μι 
κρόβια τής χολέρας.

Τόν ούρανόν διαστέρου καί θερμής τού 
έαρος νυκτόε, περιτρέχουσι λάμπουσαι γραμ- 
μαί, διαυλακοϋσι φωτεινά σειρήτια, τά όποια 
μετά τήν έξαφάνισίν ίων, άφίνουσιν όπισθεν 
αύτών χρυσά ίχνη όμοια πρός έκεΐνα τά 
όποια, σεληνοφωτιστον νύκτα παρακολου- 
θοϋσι τήν πρύμνην τοϋ πλοίου, γεννώμενα 
έπί τού άτέομονο,- ώκεανοΰ ίνα σβεσθώσιν 
έπειτα καί νά μή ύπάρχη, έκεΐ όπου αύτά 
ήσαν, τίποτε πλέον τού δ,τι πριν Τοιαύτη 
καί ή ζωή τοϋ άνθρώπου : διασχίζει την γήν 
διά φωτεινού φαινομένου, κατά τό μάλλον 
καί ήττον λαμπρού καί δέν ύπάρχει πλέον, 
ή δέ έντυπωσις άναλόγως τού φαινομένου 
παραμένει ή δέν ύφίσταται- πολλά φωτεινά 
φαινόμενα παρέρχονται απαρατήρητα! ’Από 
τούς έν αποσυνθέσει εύρισκομένους κόσμους, 
άπό τούς μικρούς μεταξύ Άρεως καί Διός 
πλανήτας, άπό τούς κόσμους αύτούς ένθα 
εΐνε έλαχίστη ή έλξις τοΰ κέντρου,ώς έκ τού 
μικρού τού όγκου τού κόσμου όλου ή από 
άλλας πηγάς καί ένεκεν άλλων αιτίων, δια- 
φεύγοντα κονιορτοϋ μόρια, διατρέχουοι τό 
διάστημα έλκόμενα προς άλλα κέντρα. Συ- 
ναντώντα τήν γήν εισέρχονται’είς τήν ά- 
τμόσφαιραν αύτής καί έπειδή αύτη εΐνε ύλι— 
κόν σώμα αισθάνονται άντίστασίν τινα έλατ- 
τοϋται ή αρχική ταχύτης των καί έπί τέλους 
διαπυροϋνται καί διακόπτουσι τήν ηρεμίαν 
ούρανοΰ σκοτεινής νυκτός. Ή ατμόσφαιρα 
τής γής έκτείνεται περί αύτήν κατ ’ άλλους 
μέν σοφούς εις στρώμμα πάχους 8ο χιλιο 

ιομέτρων 
ποοβαίνουοα άραιουμένη. Υπάρχει καί ή 
γνώμη τοϋ C'<oks όστις φρονεί, ότι δέν πε- 
ρατοΰται ούδαμοϋ ή γηΐνη ατμόσφαιρα άλλ’ 
έκτείνεται είς τό άπειρον άραιοτάτη ( go·000 
αροιοτέρα τού ύδρογόνου καί εχουσα κατά 
ταύτα πάσας τάς ιδιότητας τού αί θέρος 
τοΰ σώματος δηλαδή έκείνου τό όποιον κατ’ 
άλλους σοφούς πληροί τό σύμπαν διερχόμε- 
νον διά παντός σώματος και μεταδίδον τό 
αίσθημα τής θερμότητος καί τοϋ φωτός).

Διαυλακοϋσι λοιπόν τόν ούρανόν, τοϋ πυ
ρός διάφοροι μορφαί, Ο κεραυνός, ή βροντή, 
οί διάττοντες, τό βόρειον σέλας, εΐνε εκφάν
σεις αύτοϋ. Κατά τήν θεωρίαν τών Καέβαλι- 
στών : Βασιλεύει πανταχοϋ τά πΰρ.

μέτρων,κατ' άλλους 3οο όλων χιλ

Φαινόμενου θαυμάσιον, άποστέλλον εις 
τήν γήν κύματα, δέσμας, στεφάνους φωτός 
χρυσοΰ, χρυσερύθρου, έρυθοοπορφύρου, κυα
νού θά απάυτήση ό νυκτιπλανής οδοιπόρος, 
περιφέρων άνά τάς βορείους χώρας, τό βήμα 
του. Άπό τό μέρος τού ούρανοΰ είς τό ό
ποιον ακίνητος αποστέλλει είς τήν γήν τάς 
ακτίνας του, ό πολικός άστήρ, σημείων τό 
κέντρον τής κινήσεως όλων τών άλλων άστέ- 
ρων άπό τό μέρος έκεΐνο ώρας τινας μετά 
τήν δύσιν τού ήλιο -, λευκάζον φώς αύγάζει 
τόν ούρανόν καί καθιστάμενον έντονώτερον 
ανέρχεται, άνέρχεται φθάνει εις ύψος 3ο° γί
νεται ερυθρόν, πορφυροΰν καί αποστέλλει 
γλώσσας χρυσοΰ πυρός πρός τό ζενίθ. 
"Αλλοτε ημικύκλια, άλλοτε κύκλοι σχηματί 
ζονται είς τόν βόρειον ούρανόν, όλα τά γεω 
μετρικά οχήματα άναπαρίστανται. όλος ό ού- 
ρανός τοΰ βορρά φλέγεται. Οί θεολογοΰντες 
φυσικοί παρεδέχθησαυ πρός έξήγησιν τήν 
θείαν πρόνοιαν, σκοπός τής οποίας, ώς φαί 
νεται εΐνε διά τοϋ δακτύλου της νά φωτίζη 
τούς νυκτόβιους τής γής τόν· ηλεκτρισμόν 
ένεκαθίδρυσαν άλλοι,ό δέ φυσικός De Mairau 
έθεώρηοεν ότι ή ατμόσφαιρα τοΰ ήλιου, υ
πάρχει τό αίτιον τοϋ βορείου σέλαος— 
ώς ονομάζεται τε φαινόμενου τό όποϊον πε- 
ριγράφομεν. — Ό Patrin αναφέρει1 2 ότι αίτιον 
μέν εΐνε ό ηλεκτρισμός, άλλ’ αίτιον παρεκ- 
φεΰγον ώς συντελούν μόνον είς τήν άνάφλε- 
ξιν τών ύδρογονούχων άερίων τά όποια ώς 
ελαφρότερα διά τών ετησίων άνέμων με
ταφέρονται είς τόν βόρειον πόλον, έκ τών 
τροπικών χωρών, ένθα ένεκα τής μεγίστης 
θερμότητος, ύπερβολικά αναπτύσσονται.

1 IAttres ά Sophie τοϋ L. Aimi-Martin. Noles τόμου 
3. De t’auiore boriale.

2 Ό ‘Αριστοτέλης δντως ήτο μέγας πανεπιστήμιου.
Δέν υπήρξε κλάδος μαθήσεως είς τον δποΐδν να έχουν 
ώρισμένας γνώσεις οι άνθρωποι, χαί δεν τδν ηυρηνε 
χαί δέν τδν έπλάτυνε φιλοσοφών. Σήμερον επιζητεΐ- 
ται μάλλον χαί επιβάλλεται, 6ά ελεγέ τις ή αποχέν- 
τρωσις. Δια ευδόκιμα αποτελέσματα πρέπει ενα χαί 
μόνον κλάδου νά άχολουθήση τις χαί αΰτδν νά προσ- 
παδήση νά άναπτόξη' δέν δύναται σήμερον να ύπαρξη 
νεότερος ’Αοιστοτέλης. Πολλαί του Άριστοτελους αί 
πλάναι, άλλα πρδ τών σοφών συμπερασμάτων του καί 
τών τελειότατων παρατηρήσεων του. εκπλήττονται 
μέχρι σήμερον ο! σοφοί.

Τό βόρειον σέλας ,άναφαίνεται πάντοτε 
είς τάς βορείους χώρας, εΐνε ενίοτε ορατόν 
μέχρι τής βορεινής Γαλλίας, σπανιωτατα 
φθάνει καί μέχρι τής Ελλάδος άμυδρά ή 
λάμψις του. Ήρκει τοΰτο διά νά τό παρατή
ρηση ό δαιμόνιος ’Αριστοτέλης, ό μόνος αυ
τός πανεπίστήμων.3

Οί λαοί τοΰ βορρά, συοχετίζοντες τά θαυ
μάσια τής φύσεως μέ τά ίδικά των πάθη, 
διαβλέπουσιν είς τό βόρειον σέλας, χορούς 

καί μάχας τών εναερίων πνευμάτων, καθ’ 
οσον αύτοί εΐνε διατεθειμένοι εις χαράς ή 
είς πολέμους Τό νά βλέπη τις είς πάν κά
τοπτρου τήν ΐδικήν του μορφήν, εΐνε εγωι
σμός, καθώς εγωιστικόν εΐνε καί τό νά μή 
βλέπη τήν μορφήν του είς ούδέν κάτοπτρου 
Άλλ’ υπάρχει εγωιστικώτερον ζώου άπό τόν 
άνθρωπον; ‘Ως χθές ή άνθρωπότης παρε- 
δέχετο οτι περί τήν κοιτίδα της, περί την 
όποιαν ό άνθρωπός εΐνε προσκεκολλημένος 
ώς τά αόρατα μόρια τής κόνεως έπί τοΰ πορ 
τοκαλλίου, περί τό σφαιρίδιον αύτό, την γήν, 
στρέφεται τό σύμπαν, παρεδέχετο τούτο λέ
γει ό Συρανό δέ Μπερζεράκ καί εινε τό αύτό 
ως νά παραδέχεται, ότι δέν εΐνε ή σούβλα, 
ή στρεφομένη μετά τοΰ ορνιθιού, άλλά περί 
αύτήν στρέφεται ή πυρά ή έστία, τό δωμά 
τιον καί ή οικία ολόκληρος. Οί οπαδοί τής 
θρησκείας τού Βοϋδδα παραδέχωνται. ότι ό 
θεός των Βισνού—σωτήρ διατηρητής, όρα 
τήν «βαλαβάτα πουράνα» - εννεάκις ήδη έν- 
εσαρκώθη είς άνθρωπον καί θά ένσαρκωθή 
καί τήν δεκάτην φοράν ίνα σώση τό Βουδ- 
δεπώνυμον πλήρωμα Όλοι οί λαοί είς πά
σαν τρικυμίαν, είς πάν βίαιου φυσικόν φαι
νόμενου, διαβλέπουσι τήν οργήν τοΰ θεού 
εναντίον των, καί οί λαοί τοϋ βορρά, χαι- 
ροντες έθεώρουν καί τούς κατοίκους τοϋ άέ
ρος χορεύοντας, πολεμοϋντες ύπλιζον τούς 
θεούς των μέ τά βέλη τοϋ πολέμου. Τόιοΰ- 
τος ό άγροΐκος άνθρωπος!

Ό Ήφαιστος έν τή Αίτνη άς κατασκευά- 
ζη τόν κεραυνόν τοϋ Διός' παρήλθον οί 
χρόνοι καί αί μυθολογίαι έπαυσαν νά εΐνε 
πιστευτά!· ήδη ό ' Εμπεδοκλής, άναζητών 
άλλον σοφώτερον λόγον, κατακρημνίζεται έν 
τή Αίτνη καί άπό τής φοβέρας ταύτης πτώ
σεως παρήλθον αιώνες, αιώνων Τά τέσσαρα 
στοιχεία τοΰ Έμπεδοκλέους : πύρ, άήρ, γή, 
ύδωρ, τά όποια παρήγαγον τόν Σφαΐρον 
εντός τού οποίου είσχωρήοαντα, τό Νεΐ- 
κ ο ς τόν διέλυσε καί ή Φ ι λ ό τ η ς τόν άνέ- 
πλασε, εΐνε τής άτομικής θεωρίας τής σήμε
ρον τά σπέρματα Τά βιώσιμα ζώα τά όποια 
έπέζησαν μετά τήν πρώτην άποσύνθεσιν και 
τήν άνάπλασιν τοΰ Σφαίρου, τά όποια διε 
μορφοϋντο είτα είς βαθμηδόν άνώτερα ζώα, 
εΐνε τής θεωρίας τού Ντάρβιν τά σπέρματα.1 
Τοϋ κεντρικού τής γής πυρός αποτέλεσμα, 
περί τά πεντακόσια ηφαίστεια περικυκλοΰσι 
τόν ισημερινόν, κατα μήκος τών άκτών. 
Πλεΐσται ύπάρχουσιν εξηγήσεις καί πλεΐστοι 
σοφοί έζήτησαν τόν λόγον διά τόν όποιον

1 Φιλοσοφία τών ’Αρχαίων, Αντ. Κουτσουβέλη.
| 6. Εμπεδοκλής.Άριστον βοήθημα διαγράφον, έν

ΰπερόχφ καί συντόμφ γλωσση, τα περί, τά φιλοσοφή
ματα τών αρχαίων.
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τά ηφαίστεια εΐνε περί τόν ισημερινόν δια
τεθειμένα και παρά τήν θάλασσαν. Άποδί 

■ δουσι τό αίτιον τών έκκρήξεων αύτών είς 
τήν θάλασσαν έρχομένην είς έπαφήν μετά 
τής θερμότητος τών βαθυτέρων στρωμματων 
Τής γής, τής γηγενούς θερμότητος, οπό
τε λαμβάνει χώραν βίαια έξάτμισις τού θα 
λασσίου ύδατος*  άλλοι είς τούς πυρίτας άλ 
λοι εις τήν τύρφην καί άλλοι είς πολλαπλά 
αίτια, ώς είς ρητΐνας καί λοιπά. Τό πΰρ τό 
όποιον προσφάτωσ έθαψε τήν Μαρτινίκαν, 
βασιλεύει πανταχοϋ Είς τά ύψη τής 
άτμοσφαίρας θά συναντήσωμεν τάς βολίδας, 
εις τό βάθος τοΰ ώκεανοΰ θά συναντήσωμεν 
Τους ΐχθεΐς έκείνους, οίτινες προ τών όφθαλ 
μων φερουσι φωτεινόν σημεΐον διά νά βλέ
πουν καί νά διαπορεύωνται έντός τών βαρα 
θρων είς τά όποια ζοΰν. "Εχουσι τό σώμα 
πλασμένον ϊνα ύφίσταται τήν πίεσιν όλων 
τών έπικαθημένων στρωμμάτων τοΰ ύδατος 
κάί πρό τών όφθαλμών έχουσι τόν λύχνον, 
δστις φωτίζει τάς κοπιώδεις πορείας των 
"Αλλοι ΐχθεΐς σελαγίζοντες έπί τής ύγράς 
έπιφανείας, παρέχουσι φωσφορίζον θέαμα είς 
Τούς οφθαλμούς τοΰ ναυτίλου.

Ηράκλειτος ό Έφέσιος έλεγεν ότι: έκ 
πάντων ένκαί έξ ενός πάντα καί ως 
ΐοιοΰτον ύπεννόει τό πΰρ τό άείζωον τό 
όποιον ένεψύχου τό παν, άπό τού όποιου 
έστηρίζετο ό κόσμος τοΰ 'Ηρακλείτου όλό 
κλήρος. "Αλλοι φιλόσοφοι έθεώρησαν τέσ 
σαρα τά Τον κόσμον άπαρτίζοντα στοιχεία : 
τό πΰρ, τήν γην, τόν άέρα τό ύδωρ. Ή 
νεωτέρα έπιοτήμη καταργήσασα τά τέσσαρα 
ταΰτα στοιχεία άνεϋρεν έβδομήκοντα οκτώ 
άλλα, άπαρτίζοντα έν πλείστοις συνδυασμούς 
Το σύμπαν, μεταξύ τών όποιων ; τό όξυγό- 
νον κυριώτερον συστατικόν, τό ύδρογόνον, 
τό άζωτου, τόν άνθρακα συστατικά δεύτε- 
ρεύοντα.

"Οταν ή γή έχη έστραμμένον προς τόν 
ήλιον τό άλλο ημισφαίριού, τό έκ διαμέτρου 
άύτίθετού έκείνου έπί τού οποίου εύρισκό 
μέθα, τά έρέβη τής ύυκτός άπλούνται έπί 
τής φύσεως. Τά φυτά κοιμούνται τά άνθη 
των κλείουσι τά πέταλα τής στεφάνης, τά 
ζώα βυθίζονται είς τόν ύπνον, τότε άναδύε- 
ται άπό τά κύματα τοΰ όρίζοντος χρυοόλευ- 
κος ή σελήνη καί διαχέει τήν ώχράν λάμψιν 
της έπί τής κοιμωμένης φύσεως. Πλανήτης 
καί αύτη δορυφόρος, δηλαδή περιστρεφομένη 
περί τήν γήν καθώς αύτη περιστρέφεται περί 
τόν ήλιον, άπέχουσα ταύτης φά,οοο λεύ
γας, λαμβάνει τό φώς έκ τοΰ ήλιου καί άν- 

,τανακλδ αύτό είς τήν γήν. Φωτίζει τάς 
νύκτας τάς γήινους, όπως καί τό έκ τής 
γής άνακλώμενον ηλιακόν φώς, φωτίζει τάς 

μακροτάτας νύκτας τής σελήνης ήγή μας 
ώς πελώρια σελήνη τετράκις μεγαλειτέρα και 
Φωτεινότερα εκείνης ή όποια μάς φωτίζει. 
Οί έγωισταί κάτοικοί της, εάν έχη κατοίκους, 
θά εΐνε βέβαιοι οτι ή γή και ό ήλιος περι
στρέφονται περί αύτούς και όχι τό αγαπητόν 
των ένδιαίτημα’ θά έλιθοβολήθηίσως, ό πρώ
τος ύποστηρίξας τήν κίνησιν τής σελήνης, 
ύπό τών Σεληνιτών.

Αί κηλΐδες αί έπί τής σελήνης παρατη 
ρούμεναι εΐνε κοιλάδες τής σφαίρας, βαθέα 
άμμόοτοωτα, ίσως πεδία έπί τών όποιων ρί· 
πτουσι τήν σκιάν των, ύψαύχενα όρη· αί θά 
λασσαι τής γής ώς άπορροφώντος τού ύδα- 
τος περισσότερον άπό τήν ξηράν φώς, θά 
φαίνωνται έκ τής σελήνης ώς κηλΐδες σκοτει 
ναι.

Δέν εΐνε δέ ή θερμότης παρακολούθημα 
πάντοτε τοΰ πυράς· αί θερμαί τών ηλιακών 
ακτινών δέν παρακολουθοΰσι τάς φωτεινός, ώς 
τοΰτο άπέδειξε τό φάσμα του πρίσ μα 
τ ο c. Ηλιακή άκτίς διερχομένη δια ύαλίνου 
πρίσματος, διαθλάται καί αποτελεί σει
ράν επτά χρωμάτων, έκείνων τά όποια παρα 
τηρούνται καί είς τό ουράνιον τόξον, άποτέ 
λεσμα καί τοΰτο τού ηλιακού φωτός ώς θά 
ίδωμεν. Το ερυθρόν παρακολουθού^ιενον άπό 
τό χρυσίζον, τό κίτρινον, τό πράσινον, τό 
άνοικτοκίανον τό βαθυκύανον, τό ίοχρουν 
διαχωρίζωνται καί διαγιγνώσκωνται ότι έμπε- 
ριέχονται εντός τών λευκών ηλιακών άκτίνων 
έν ταΐς όποίαις έννούμενα άποτελούσι τό 
λευκόν φώς. Ο iler-'h··! παρετήρησεν οτι 
τό φάσμα αυτό δέν εΐνε πανταχοϋ τής αύ
τής θερμότητος, μεταφέρων θερμόμετρου δι ’ - 
όλων τών χρωμάτων οπότε πάρετηρησεν ότι 
παρά τάς ερυθρός άκτΐνας καί έκεΤθεν άκόμη 
προς τό σκοτεινόν, παρά το έρυθρόν εΐνε τό 
θερμότερου μέρος του πρίσματος. ΈκεΤ διε- 
θλάσθησαν αί θερμαί άκτϊνες,α’τινες ούτωάπε- 
δείχθη ότι δέν εΐνε αχώριστοι τοΰ φωτός, δέν 
εΐνε τού φωτός παρακολούθημα. 'Αλλά μή τό 
πολύ φώς τοΰ βολταϊκού τόξου (ηλεκτρικού 
φωτός',προς τό ολίγον τού αεριόφωτος, δυσα 
νάλογα προς τήν εξ αύτών θερμότητα, δέν 
εΐνε άπόδειξις τοΰ χωρισμού τούτου ; Άνέ- 
φερα προηγουμένως ότι τό ηλιακόν φώς βοη 
θεΐ τήν καλουμένην χημικήν συγγέ
νειαν καί δύναται νά ένωση δύο διάφορά 
σώματα, ώς τό υδρογόνου καί τό χλώριον, 
δι’ έκπυρσοκροτήσεως μάλιστα. Αί ακτίνες 
αί βοηθοΰσαι τήν χημικήν συγγένειαν δια
θλώ νται προς τό άλλο άκρον τοΰ ηλιακού 
φάσματος προς τάς ίόχρους άκτΐνας καί πέ- 
ραν αύτών. .

Θαυμάσιον φαινόμενού, σύμβολου τής ει
ρήνης, άναφαινόμενον συνήθως μετά τήν 

βροχήν, τό ουράνιον τόξον καί αύτό εΐνε τοΰ 
ήλιακοϋ φωτός αποτέλεσμα. Όπως διά τοΰ 
πρίσματος χωρίζονται αί ήλιακαί άκτΐνες είς 
τά επτά χρώματα, ούτω καί προσπίπτουσαι 
έπί τών σταγόνων τού ύδατος τό όποιον 
εχει κατόπιν τής βροχής έπικαθήση είς τά 
φύλλα, χωρίζονται καί έμφανίζεται είς τόν 
ούρανόν τό θαυμάσιον τόξον, τό σύμβολον 
τής γονιμότατος. Ζουνάρι τήςκαλο- 
γρηάς τό ονομάζουν οί χωρικοί μας καί 
διακρίνουν είς αύτό τρία χρώματα : έρυθρόν, 
κίτρινον, κυανοΰν προνηνύοντα άφθονίαν 
οίνου, έλαίου καί σίτου. Ενίοτε διπλοΰν ού- 
ράνιον τόξον αναφαίνεται, τό έν έντός τού 
άλλου, όφειλόμενον καθώς καί τό άπλοΰν, είς 
τήν σχετικήν θέσιν τού ήλιου, ή περιγραφή 
καί ό καθορισμός τής όποιας ύπερβαίνουσι 
τά όρια τού παρόντος άρθρου. Κάποτε καί 
άπό τό φώς τής σελήνης δΰναται νά ύπάρξη 
ούράνιον τόξον σπανίως όμως, σπανιώτατα δέ 
τό τοιούτον τόξον νά εΐνε διπλοΰν. Όταν 
κατά τά ι3θφ οΐ ’Ελβετοί, άπεφάσισαν νά 
άποσείσωσι τόν ζυγόν τών έπάρχων τού βα 
σιλέως Άλβρέχτου συνήχθησαν μίαν εσπέ
ραν σεληνοφώτιστον εις κοιλάδα παρά τήν 
λίμνην Φειρβαλδστάττην πρώτοι έφθασαν οί 
του Ούντερβάλδεν κάτοικοι. Μετ’ ολίγον 
άνωθεν τής λίμνης άνεφαίνετο ούράνιον τό- 
ξον όφειλόμενον είς τό φώς τής σελήνης καί 
άνωθεν αύτοϋ έτερον τόξον χλωμότερον τοΰ 
πρώτου κάτωθεν δέ τοΰ ουρανίου τούτου 
πλαισίου έφάνη αίφνης τό σκάφος τοΰ Σταυ- 
ψάχερ τό φέρον τούς έκ Σβύτς έπαναστάτας. 
Ή ίρις εκείνη ή διπλή έθεωρήθη τότε ευ
νοϊκόν σημεΐον δια τήν έπανάστασιν, δέν ό-

• φείλεται όμως είς αύτήν, ουδέ θά έπετύγ- 
χανεν ή έπανάστασις καί δεκαπλή ίρις άν άν- 
εφαίνετο έάν ό Γουλιέλμος Τέλλος δέν δι- 
ηύθυνε τό φονικόν τόξον του κατά τοΰ έπάρ · 
χου Γέσλερ τήν ι8 Νοεμβρίου ι3ογ άξιο 
σημείωτον ήμέραν διά τήν έλευθερίαν τής 
’Ελβετίας.

’Αλλά πώς μεταδίδεται ή θερμότης; πώς 
σώμα ευρισκόμενον είς άπόστασίν 3^ έκατομ- 
μυρίων λευγών άπό τής γής ώς ό ήλιος έκ- 
πέμπει μέχρις ημών τό φώς καί τήν θερμό— 
τητά του ; Τό ζήτημα τοΰτο έλύθη αύθαιρέ- 
τως ύπό τών φυσικών διά τής παραδοχής 
ρευστού τίνος μή έχοντος σύστασιν, ουδέ 
βάρος τού αί θέρος, όστις εισχωρεί μεταξύ- 
τών μορίων τών σωμάτων καί πληροί τό σόμ
παν. Ή τολμηρά αύτη ύπόθεσις τού Des- 
0ΗΓΐ<8,^ήτις έχει τό εύτύχημα νά έξηγή πάν
τα τά φωτεινά καί θερμαντικά φαινόμενα έπο- 
λεμήθη άνεπιτυχώς από τόν Νεύτωνα καί 
έσχατως άπό τόν Co ks. Ό Descartes και 
μετ’αύτοϋ τό πλεΐστον τών φυσικών φρο

νούν ότι ή θερμότης καί τό φώς οφείλονται 
είς παλμικήν κίνησιν τών μορίων τοΰ αίθέ- 
ρος· έάν δηλαδή σώμα τι εΐνε θερμόν ή φω
τεινόν τά μόριά του εύρίσκονται ε-ίς είδος 
τρομώδους κινήσεως, ήτις μεταδίδεται είς τά 
περί αύτό μόρια τοΰ αίθέρος τά όποια δι ’ 
άλληλουχίτς κινήσεων τήν μεταδίδουν είς τά 
περί αύτό σώματα. Ό Νεύτων έλεγε· ότι 
σώμα θερμόν ή φωτεινόν έκπέμπει λεπτεπί
λεπτα μόρια άβαρέστατα έκ τής ούσίας του 
τά όποια συναντώνταν τά άλλα σώματα θερ- 
μσ.ίνουσιν αύτά' ή θεωρία όμως αύτη έγκα- 
τελείφθη διότι όοονδήποτε άβαρή καί άν ύπο- 
τεθώσι τα ύπό τοΰ ήλιου έκπεμπόμενα μό
ρια, διατρέχοντα τήν άπόστασίν τών 87000 
οοο λευγών τά όποια μάς χωρίζουν άπ’ αύ- 
τοΰ θά άπέκτων τοιαύτην ένέργειαν, ώστε 
νά κατακεραυνοβολώσι καί νά κατακαίωσι 
πανό,τι θά συνήντων. Ό Croaks, άντί τοΰ 
αΐθέρος, παραδέχεται ότι τό σύμπαν πληροΰ- 
ται ύπό άτμοσφαιρικοΰ άέμος έλαχίστης πυ· 
κνότητος, έχοντος τάς αυτάς ιδιότητας μέ 
τόν αιθέρα προς τό παρόν όμως πάντες οί 
φυσικοί έξηγοΰοι τά φαινόμενα διά τής έπι- 
κρατούσης θεωρίας τοΰ Descartes.

Εΐνε κοπιώδης άναμφιβόλως ή άνάγνωοις 
άρθρου ξηρού καί κοσμουμένου μόνον από ο
ρούς έπιστημονικούς, ώς τό παρόν, άλλ’ έξ 
άντιθέτου, εΐνε τόσον άπαραίτητοι αί γνώ
σεις αυται, τόσον άνθρωπος μή γνωρίζων 
πόθεν τοΰ παρέχεται ή ζωή. εΐνε άνθρωπος 
άπάδων προς τά σημερινά, κοινωνικά περιβάλ
λοντα, ώστε δέν έδίστασα., ναι μέν νά μή 
μακρολογήσω, άλλά καί έν άπλότητι τή έλα- 
χίστη νά έκθέσω τά πράγματα,· κοπιάσας ύ
περβολικά, ΐνα δώσω είς αύτά όσον τό δυνα · 
τόν μορφήν εύλήπτου ΟΙ άνθρωποι εκείνοι 
τών όποιων μοναδικός σκοπός έπί τής ζωής 
εΐνε νά τρώγουν, νά τιμώνται καί νά πλου- 
τοΰν, άς παρέρχωνται τά τοιαΰτα άρθρα, τά 
όποια έλάχιστα θά προσθέσουν είς τήν ύλι- 
κήν ζωήν των καί άς φυτοζωώσιν έν τή ά
γνοια καί άς μή διανοίγηται δι ’ αύτούς άκρα 
τις τοΰ πέπλου, οστις σκεπάζει τό μυστηριώ
δες άπειρον ίνα τους έπιτραπή νά διεισδύ - 
σωσι διά βλέμματος έρευνητικοΰ είς τής άλη- 
θείας τό άγνωστον. ’Εκείνοι, έξ έναντίου, 
οίτινες δέν θεωροΰσι, άπαραίτητον τήν άπο- 
κτησιν περιττού πλούτου-άρκούμενοι είς τήν 
ευμάρειαν, εκείνοι οΐτινες κατά τάς βρδχείας 
ή μακράς ώρας τής άποστρΟφής τοΰ βλέμ
ματός των άπό τής κοινωνικής ζωής, άμέ- 
σκονται νά διατρίσωσι μεταξύ τών βιβλίων 
των ή νά μελετώσιν έπι τού άνοικτοΰ βι
βλίου τής φύσεως, διερχόμενοι ήδονικάς ώ
ρας παρά τόν φακόν του τηλεσκοπίου ή του 
μικροσκοπίου των καί ζώσιν αυτοί αληθώς,
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αύτοί άπολσμβάνοντες τήν εύτυχεοτέραν 
ζωήν, δοκψάζοντες τά περισσότερον συγκι- 
νοΰντα τήν ψυχήν μυστήρια, προετοιμαςουσι 
τήν ψυχήν των δι’άλλην ζωήν άϋλωτέραν, 
τήν οποίαν θά ζήσωσιν άπαλλαγέντεσ των 
δεσμών τά όποια τους συνέχουσι μέ τήν γήν 
Αύτή πρέπει νά εΐνε ή αληθής καί τιμώσα 
αυτόν προσπάθεια τού κατοίκου τής γής, 
ποέπει δηλαδή νά προσπαθή νά εύρύνη τόν 
ουρανόν τής ψυχής του τόσον, δσον ή πλά 
τυνσκ τής επιγείου επιστήμης τού έπιτρέπει!

Πόσον τό πΰρ εισέρχεται είς τάς άνάγ- 
κας τού ανθρώπου, πόσον βοηθέϊ αυτόν είς 
τό ευ ζην εΐνε περιττόν νά άναψέρη τις. 
Χημεΐον άνευ πυρός, οίονδήποτε έργαστη 
ριονάνευ πυρός, κήπος, οικία, γραφείου άνευ 
πυρός, ό,τι δήποτε άνευ πυράς, δέν έχει ύ 
πόστασιν· είς δλας τάς οδούς τής ένεργείας 
τοϋ άνθρώπου εισέρχεται τό πΰρ, δεξιός βρα 
χίων. Τήκον πάντα τά μέταλλα, βοηθεΐ τήν 
μεταλλουργίαν καί τάς βιομηχανίας δίδει 
εις τόν άνθρωπον τά χρήσιμα είς αύτόν έρ 
γαλεΐα, κατασκευάζει τά επιστημονικά του 
όργανα, τήν τροφήν του, τό σώμα του, κι 
νεΐ τάς μηχανας του, τόν φωτίζει, τοΰ δίδει 
ίσχύν, τοΰ δίδει ζωήν !

*
Παρήλθον αιώνες αιώνων ό άνθρωπος διά 

τής φυσικής έξελίξεως έφθασεν είς τό υπέρ
τατου σημεΐον είς τό όποιον προωριστο να 
φθάση ή επίγειος άνθρωπότης· κατάκτησε τό 
πάν διά τής φίλομαθείας τής ισχύος τής θε 
λήσεώς του, ό ήλιος όμως βαθμηδόν καί κάθε 
αιώνα παρερχόμενον άπέοαλλε ποοόν τής 

• θερμότητός του καί είς τήν θέσιν τοΰ εκτυ 
φλωτικοΰ Ρπρίν τήν θέαν ούρανίου άστρου, 
ψυχρός δίσκος σκοτεινός σκοτεινωτερος καί 
τής παλαιός σελήνης ήτις σήμερον ούτε 
κάν φαίνεται ή άμυδροτάτη, διά γυμνού ο
φθαλμού, ρίπτει άντί φωτός μελάγχολικήν 
σκιάν έπί τής παγωμένης γης, Ό άήρ κατέ 
στη πυκνώτατος είς τήν θέσιν τού πριν με
ταξύ πυκνών θάμνων ρέοντος ύδατος τοΰ 
ύδατος όπερ άλλοτε έτερπε καί έκίνει είς 
ενθουσιώδεις στίχους τόν ποιητήν όπερ έ 
τρεφε τά φυτά, έπότιζε τά ζώα, λίθος εύρί- 
σκεται παγωμένος, συνεχών είς παγεράς αγ
κόλας την ηρεμίαν τών πέριξ. Τάς εύπλόους 
άλλοτε θαλασσας, τόν μέγαν ωκεανόν, οΰδέν 
διακρίνει άπό τών ξηρών. Λευκόν σάόανον 
θανάτου καλύπτει τόπάν καί τόν τελευταίου 
αντιπρόσωπον τοΰ άνθρωπίνου είδους έπί τής 
γής, θνήσκοντα έπί σωρού λίθων οημειουν- 
Των τις οΐδε ποιας άκμασάσης πολιτείας τά 
ερείπια καί μέ τελευταίας λέξεις είς τά χείλη: 

«Πρός τί ό εφήμερος άνθρωπος έκοπίαζε
πολυάσχολος κατά τήν πληθύν τών διαρρευ-

σάντων αιώνων; πρός τι οί πόλεμοι, αί τι- 
μαί, οί άρχοντες και οί βασιλείς; πρός τι η 
τρελλή μανία τοϋ πλούτου; πρός τί τά 
έθνη καί αί έξουσίαι καί αί δυνάμεις καί τα 
θρησκεύματα; άφοΰ ή έπιστήμη μόνη έδο- 
ξασε την ψυχήν του ;»

Τοιοϋτον ίσως τό τέλος τής γηΐνης φύ- 
σεως έκ φυσικού θανάτου, έκ ψύξεως.

ΝΑΣΟΣ I. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΑΟΣ 
Φοιτ. τών <ρυβ. ’ Επιστημών

ΜΤΡΜΗΕ0ΦΑΓ02 0 ΜΕΓΑΣ
Περιγραφή αύτοΰ. —Συνή'&ειαι και Ιδιοτροπίαι 

του. —Περιγραφή μάχης Μυρμηκοφάγου κα1 
Ίαγουάρου.—·
Ή σπουδαιοτάτη τών ζώων κλάσις πε

ριλαμβάνει τά Μαστοφόρα Λ άλλα 
θηλαστικά ζώα. Σπουδαιοτάτην δυ
νάμεθα νά δνομάζωμεν τΑν κλάσιν ταύτην 
καί διότι περιλαμβάνει ύπέρ τά 2S00 είδη, 
άλλά περισσότερον, διότι περιέχει τά τε
λειότερα ζώα, έν οΐς λειτουργούσι καί αΐ 
πέντε αισθήσεις καί ό έγκέφαλος εΐνετε 
λειότερος, τέλος διότι είς τΑν κλάοιν ταύ
την ανήκει καί ό άνθρωπος· Μεταξύτών 
μαστοφόρων, τινά διακρίνονται ένεκα τού 
παραδόξου αύτών έξωτερικού, τούάπλοΰ 
άλλ’ όγκώδους, τού δυσαναλόγου άλλ 
επιβλητικού. Τοιαύτα ζώα εΐνε οί όρνι 
Οόρυγχοι, τά έχιδνώδη, οί Καγκουρώ.οί 
έλέφαντες, οί ρινόκεροι, οίιπποπόταμοι, 
οί μυρμηκόχοιροι ft όρνκτερόποδεςκαί τέ
λος οί μυρμηκοφάγοι. Ώς οί μυρμηκό- 
χοιροη καί οί μυρκοφάγοι εινε νωδά ζώα, 
ακριβώς ώς καί πάλαι ποτέ ύπήρχον άνευ 
όδόντων τδ Μεγαθιίριον καί τό Γλυπτό 
δντον.

Τό δέρμα τών. μυμηκοφάγων δέν εΐνε 
γυμνόν, ώς τό τών μυρμηκοχοίρων, ούτε 
κεκαλυμμένον ύπό λεπίων ώς τό τού Το· 
λυπευτού, άλλά φέρει τρίχας μάλλον μα
κρύς καί πυκνός' ft ούρα των πρό παντός 
είνε τό ώραιότερον αύτών στόλισμα, έ
χουσα μήκος αρκετόν καί τρίχας μακρο- 
τέρας καί ώραιοτέρας· Τό σώμα έν γένει 
τοΰ μυρμηκοφάγου παρουσιάζει δυσανα 
λόγιαν τινά, καθόσον καί οί πόδες τον 
άναλόγως τού όγκου τοΰ όλου σώματος 
είνε βραχείς καί ft κεφαλή του μικρά· Καί 
οί μέν πόδες εινε καλώς έφοδιασμένοι διά 
ίσχυροτάτων οξέων όνύχων ft δέ κεφαλή 
τον είνε έπιμήκης, καταλΑγουσα είς οξύ 
ρύγχος άφ' ού έξέρχεται μικρά προβοσκίς 
έν είδει σωληνάριου-

Τό ζώον τούτο απαντάται συνηθέστατα 

έν τήμεσημβινή ’Αμερική, ή δέ ζωολογία 
διακρίνει τρία είδη μυρμηκοφάγων, ών 
σπουδαιότερος είναι ό περί ού τόδε τό 
άρθρον άσχολεΐται, ήτοι μυρμηκοφάγος 
όμέγας. Τδ όνομά του, ώς βλέπετε, δει
κνύει ζώον τρώγον μύρμηκας· ούδέν τού
τον άπλούστερον. ’Αλλά νά τρέφεται ά- 
ποκλειστικώς καί μόνον μέ μύρμηκας, 
είνε πολύ παράδοξον καί σχεδόν φαντα
σιώδες - Τοιούτος όγκος νά τρέφεται μέ 
μύρμηκας μόνον !

Ό μνρμηκοφάγος αμα αίσθανθή τάς 
ένοχλήσεις τής πείνης, πράγμα ίσως ό
χι καί σπάνιον κατόπιν της αύστηράς δι- 
αίτης του, τρέπεται είς τήν εύρεσιν μυρ- 
μηκοφωλεάς άμα δέ άνακαλύψμ τοιαύτην 
εύρύνει τό στόμιόν της διά τών όνύχων, 
βυθίζει τήν προβοσκίδα του καί διευθύ- 
νων ταύτην είς δλας τάς γωνίας, ροφά 
άπλείστως τήν μοναδικήν τροφήν του · 
Δέν είνε ανάγκη νά εΐνε τις λούκουλος 
διάνά παρατηρήστι, δτι Α τροφΑ αυτή είνε 
πολύ έλαφρά καί ή δίαιτα, είς Ανύποβάλ- 
λεται τό δυστυχές μαστοφόρου, είνε πολύ 
αύστηρά· Καί τοι δέ άνεπαρκής Α τροφΑ 
αύτη, προσδίδει έν τούτοις είς τάς σάρ 
κας τοΰ μυομηκοφάγου όσμήν μύρμηκος, 
πράγμα τό όποιον δμως δέν έμποδίζει 
τούς Ινδούς νά θηρεύωσι τά ζώα ταϋτα 
πρός όφελος τών στομάχων αύτών, παρ' 
δλην τΑν δυσάρεστον όσμΑν ι·ής σαρκός 
των. Καί έν τούτοις έπρεπε νά άπαγο- 
ρεύεται Λ Θήρα τών μυρμηκοφάγων, κα
θόσον εΐνε ώφελιμώτατοι τή γεωργία, ώς 
θηρεύοντες έκτός τών κοινών μυρμήκων 
καί τούς λευκούς τοιούτους τούς άλλως 
λεγομένους φθείρας τών δένδρων, λίαν 
έπιβλαβεΐς τη γεωργία.

Όταν ό μυρμηκοφάγος περιπατεϊ, ft 
ούρά αύτοΰ σαρρώνει τό έδαφος- Όταν 
δμως βρέχει τήν ανυψώνει ύπέρ τήν ρά
χην του. καθόσον φοβείται ύπερβαλλόν- 
τως τήν βροχήν -

Οί μυρμηκοφάγοι εΐνε ζώα μονήρη, 
ήτοι δέν ζώσι κατ’ άγέλας άλλ’ έκαστον 
κατ’ .ιδίαν. Άν δέν τύχμ τις νά συναν- 
τήση είς τάς έκτάσεις της μεσημβινης 
Αμερικής δύο τοιαϋτα ζώα όμοΰ, Εξά
παντος πρέπει νά πεισθμ, δτι είνε έν θή
λυ, συνοδευόμενον ύπό τοΰ μικρού της, 
τό όποιον γαλουχεϊ έπί μακρόν καί κα
τοικεί ηετ'αύτοϋ, μέχρι τής στιγμής καθ’ 
ήν αισθάνεται δτι εΐνε πάλιν μήτηρ. Α
φού καθ’ δλην τήν Αμέραν ό μυρμηκο 
φάγος διάσχιση τάς άπεράντους έκτάσεις 
ζητών μύρμηκας καί λευκομύρμηκας, μό
λις έπέλθη τό σκότος τής νυκτός, σπεύ

δει νά προφυλαχθμ ύπό τόν όγκον άγριου 
τινός θάμνου ft συνήθως διαμένει έν τώ 
μέσω τών ύψηλών χόρτων.

Ό μυρμηκοφάγος, κεκλιμένος, όμοι- 
άζει πρός δέμα έρριμένον έπί τοΰ έδάφους.

Τό βήμα των εΐνε βραδύτατον καί μόνον 
είς έκτάκτους περιστάσεις, ώς προκει
μένου περί τής σωτηρίας των, ταχύνου- 
σι τοΰτο· Συνήθως ό μυρμηκοφάγος εΐνε 
ήκιστα έπιθετικός, άλλ’ δμως άν στενο
χωρηθώ ft προπάντων, άν κτυπηθμ ύπό 
άλλου τινός ζώον, δέν διστάζει νά άντι- 
μετωπίση τόν έχθρόν . Στρέφεται πρός 
αύτόν, ύψοϋται έπί τών όπισθίων ποδών 
του καί ούρλιάζων έξ οργής, ζητεί νάκα 
ταπνίξμ τόν έχθρό, ήνάτόν καταξεσχί- 
ση διά τών οπλισμένων ποδών του. Σκε- 
φθήτε δέ, δτι τά ύπό τοιαύτας περιστάσεις 
άντιμετοπίζονταμυρμηκοφά ους όργισμέ- 
νους διάφορα ζώα, δσον καί άν εΐνε ίσχυ 
ρά. λαμβάνουσίν ύπό σπουδαίαν έποψιν 
τά κτυπήματα ταϋτα, καθόσον Α θέα μόνη 
τών ίσχυροτάτων καί γαμψών όνύχων, 
ών τό μήκος φθάνει τά έπτά έκατοστό· 
μέτρα, εΐνε άξια νά φοβίση καί τόν άν- 
δρειότερον έχθρόν, άφοΰ μάλιστα τά τρο
μερά ταϋτα όργανα όπλίζουσι πόδας ρω- 
μαλαίους I

Ούτω καί ό περιηγητής Ρουλέν μεγά- 
λως έσφαλεν, ύποθέσας, δτι ό μυρμηκοφά - 

. γος εΐνε ήμερος, καθόσον εύρών τινα φεύ- 
γοντα τόν συνέλάβεν άπό τής ούράς διά 
νά τόν σταματήσμ. Ό μυρμηκοφάγος έξ· 
οργισθείς έστράφη, διέσχισε τόν άέραδΓ 
άποτόμου κινήματος τοΰ ποδός. καί ό κ. 
Ρουλέν μάς διηγείται, δτι θά τού είχε κα- 
ταξεσχίυει τήν κοιλίαν του,άν κατά τύχην 
ήτο έν βήμα πλησιέστερον. Συχνάκις έξ 
έρχονται πρός θύραν μυρμηκοφάγων κυ
νηγοί έφιπποι,τότε δι ’ άποτόμου κινήσεως 
ό μυρμηκοφάγος πολλάκις ρίπτεται έπί 
τών νώτων του ίππου, δθεν πίπτει αίμό- 
φυρτος μετά πολλά κτυπήματα διά τής 
λόγχης;

Οί κάτοικοι τής Κολομβίας καί τής 
Παραγουάης πολλάκις παρέστησαν μάρ
τυρες σφοδροτάτης μάχης μεταξύ μυρ
μηκοφάγου καί Ίαγουάρου, καθ ’ Αν πάν
τοτε σχεδόν άμψότεροι οί άντίπαλοι πί- 
πτουσι νεκροί.

1 οιαύτην μάχην δεικνύει καί ft έν σε- 
λίδμ 2ρό ολοσέλιδος ήμών είκών. Εις 
Ίαγουάρος έχει άρπάσει τό μικρόν μυρ
μηκοφάγου τινός θηλύας, Ατις ηδη ύψω- 
θεϊσα έπί τών όπισθίων ποδών της, έτοι- 
μάζέται νά καταξεσχίσμ διά τών προσθί
ων τόν άρπαγα Ίαγουάρον.
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Βεβαίως τά ελαττώματα ε’νε διά τους ανθρώ
πους, άφοΰ κατά δυστυχίαν τα λοιπά τοΰ θεού πλά

σματα εινε τόσον ανόητα, ώστε δεν έννοοΰννα συμ- 

μερισθώσι τδ βάρος τούτων,

Τί χρειάζονται τά έλαττώματα ; Διατί έγεννήθη- 

σαν, διατί μέχρι τοϋδε ύφίστανται καί, τό χείριστον, 

πολλαπλασιάζονται καί έξαπλοϋνται τρομακτικώς ; 

Έσκέφθητε ποτέ; Έβασανίσατε τόν νουν σας ;

Τό πράγμα είν< περίεργον χαί αξίζει ιόν κόπον. 

Άφ’ής ήμέρας τό περεεργότερον έπί τής γής ζώον, 

δ άνθρωπος, ήσθάνθη τήν ΐσχυν τοϋ νοϋ του και 

έτράπη έπί τό άγνωστον καί τήν πρόοδον, εσχε 

συντρόφους καί τά έλαττώμαια. Ή κλοπή, ή 

προδοσία-, ή άπατη, ή συκοφανιία, τό ψευδός, ο ^ό

νος, καί τόσα άλλα άμαριήματα καί ατιμίαι εινε 

αχώριστοι σύντροφοι τοΰ τρομερού αύτοϋ ανθρώπου. 

Καί ποιον τό αίτιον όλων τούτων τών κακών; Τό 

συμφέρον ! Ένεκα συμφέροντος ο είς κλέπιει, ό άλ

λος φονεύει, έτερος προδίδει, εκείνος συκοφ.αντ-.ΐ 

καί δλοι, ανεξαιρέτως άπαντες ψεύδονται, ψεύδονται!

Ά! αυτό τό ψευδός εινε τό παραδοξώτερον τών 

ελαττωμάτων, τό μόνον, δπερ υπάρχει και θά ΰ- 

πάρχη τό πλεΐστον μέν ένεκα τοϋ συμφέροντος, ούχί 

σπανιώτερον δμως καί έκ συνήθειας καί αγάπης 

τοΰ ανθρώπου πρός αύτό.

Άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι ούδέν έκ του ψεύ

δους συμφέρον προσδοκώντας μεταχειρίζονται τοΰτο 

συχνότατα, άνευ τής παραμικράς τύψεως.

Οί τοιοϋτοι άνθρωποι αναπαύονται, μέ τήν ιδέαν 

δτι μεταχειρίζονται τά κοινώς λεγόμενα αθώα 
ψεύδη, τά όποια μ’ δλον τό καθησυχαστικον αυτών 
έπίθετον δέν εμποδίζονται άπό τοΰ νά εινε πολλάκις 

τερατώδη.

Έρχεται ό κύριος Α. έκ τίνος μακροΰ ταξειδί-.υ 

καί μίαν έσπέραν χειμώνος, έν ώραία συναστροφή 

προκαλεΐται νά διηγηθή τάς περιπέτειας του. Ό 

κύριες ούτος εύχαρίστως δέχεται καί άνάπτων έν 

σιγάρον, αρχίζει τήν διήγησιν τών περιπετειών του, 
οτε έν τη φορά τής διηγήσεώς του παρεισάγει καί 

μερικά τερατολογήματα, τά άλλως λεγάμενα καί 

αθώα ψεύδη. Διατί; Διόιι δ κύριος άπό μικράς ή- 

λικίας συνήθισεν εις τό ψευδός. Πώςνά καταστήση 

περιεργοτέραν τήν διήγησίν του;

Πώς άλλως ή διά τοΰ άθώου ψεύδους;

Οΰτω πώς δλοι οί άνθρωποι άνεξαιρέρως μετα

χειρίζονται τό ψευδός, ό μέν όλιγώτερον, δ δέ πε

ρισσότερον, άνευ αίδους καί άνευ τύψεως.

Βλέπει, δτι πολλοί τών ακροατών του δυσπι- 

στοϋντες άναφωνονσιν έπιφυλακτικώς. «Τί λές;» 

«Μπά!» «Καλέ άλήθεια!» καί δμως άντί νά ερυ

θρίαση ή τούλάχιστον έπανέλθη είς τήν τροχιάν τής 

άληθοϋς διηγήσεως, άπ’ εναντίας προσπαθεί διά 

φωνασκιών καί δρκων νά πείση τούς δυσπιστουντας.

Ό άνθρωπος άγαπρ πολύ, πρό παντός άλλου, 

τόν έαυτόν του. θέλει κα! προσπαθεί είς πασαν 

περίστασιν νά έπιδείκνυται είς τούς άλλους. Άν, 

λοιπόν τφ συμβη τι άξιοπερίεργον, σπεύδει νά τό 

είπη και είς άλλους μέ τήν άναγκαίαν δόσιν τοΰ . 

ψεύδους, διά νά έκπλήξη περισσότερον τούτους.

Πολλάκις χάριν αγαθού τίνος σκοπού ψεύδεται 

πάλιν, προκειμένου νά σώση ή ώφελήση τινά. ΙΙολυ 

δέ περισσότερον μεταχειρίζεται τό ψεύδος χάριν 

του συμφέροντος αύτοϋ καί έτι περισσότερον εκ 

συνήθειας.

"Ωστε, καθώς βλέπετε είς πάσαν περίπτωσιν δέν 

παραλείπει τήν εύκαιρίαν νά παραθέση καί ολίγα έκ 

τών αθώων ψευδών. Έχει συμφέρον ; Ψεύδεται. 
Άπό σκοπού ; Ψεύδεται. Έκ φιλαυτίας ; Ψεΰδε- 

Έκ συνήθειας; Ψεύδεται ! Ούδεμία δμως έκ τών 

περιπτώσεων τούτων είνε παραδοξοτέρα τής τελευ

ταίας. Διατί δ άνθρωπος έσυνήθησεν είς τό ψεύδος ; 

Διότι έζησε καί ζή είς κοινωνίαν, ήτις τρέφει καί 
τρέφεται διά τοΰ ψεύδους. Έξηγοΰμαι. Οόδείς ά- 

γαπα περιπέτειας καί περιγραφάς ταξειδίων, έπ.-. 

σοδείων, μαχών, κυνηγίων καί λοιπών, ούδι αισθά

νεται τήν δρεξίν νά ακούση ή αναγνώση ταύτας. αν 

μή παρουσιάζουσιν έν οϋταϊς τί τό παράδοξον, τό 

τό πρωτοφανές, τό εκπληκτικόν καί σχεδόν τό α

πίθανου. Βλέπετε λοιπόν, δτι ή κοινωνία διψά διά 

τά φαντασιώδη καί έκπληκτα. "Ωστε ούδέν παρά

δοξον, άν δ διηγούμενος ή γράφων ταϋτα χάριν αύ

τής τής κοινωνίας, μεταχ,ιρίζεται περισσότερον τήν 

φαντασίαν του ή τήν μνήμην, έν τή περιγραφή τών 

πραγματικώς ουμβάτων αύτώ ! Καί δέν σταματά 
εως έδ '■ ή διά τό ψεΰδος άπληστία καί λαιμαργία 

τής κοινωνίας. Τό χειρότερον είνε δτι διδάσκει αύτή 

αϋτη τό ψεΰδος.

Έν παραδείγματι, φανταβθήτε τήν εξής σκηνήν 

ήτις εινε τόσον συχνή και είς δλους γνωστή, ώστε 

δέν ε’νε άνάγκη νά μεταχειρισθώ καί έγώ τήν στι

γμήν ταύτην περισσότερον τήν φαντασίαν μου παρα 

τήν πραγματικήν περιγραφήν. Σκεφθήτε λοιπόν 

πρός στιγμήν έν τινι οικογένεια, τόν πατέρα έπι- 

πλήσσοντα τόν υιόν του, διότι ήργησε νά επιστρέψη 

έκ τοΰ σχολείου, ή διότι έπανήλθ» πολύ άργά εις 

τήν οικίαν έκ τοΰ περιπάτου. Περιτόν ε’νε νά σας 

εί’πω, δτι θά καταλήξη είς τό στερεότυπον : « Ποϋ 

ήσο ;» «Τί έκαμες ;»

Ό μικρός έντρομος κυμαίνεται μεταξύ τής σι

ωπής του καί τής έξηγριομένης ράβδου, σειομένης 

απειλητικότατα.

Τί θέλετε νά κάμη ό μικρός; Νά σιωπήση ; 

Ε’νε άδύνατον, διότι έξάπαντος θά δοκιμάση τήν 

αντοχήν τής πατρικής ράβδου. Νά εϊπη τήν αλή

θειαν; Βεβαίως ήθελε τό πράξει, αν ήτο όμως βέ

βαιος, δτι θά κατηυνάζετο δ πατήρ μετά τής ρά

βδου του. Άν όμως ή αλήθεια ε’νε ασύμφορος; Αν 

ήτο είς μέρος οχι τής πατρικής άρεσκείας. Άν έν 

παραδείγματι, έπαιζεν εις τι άπόκρυφον σοκάκι 

ή καλλίτερον τυφΛοσοκάκι πεντάρες μέ τούς μόρ
τες τής γειτονιάς; ή αν τέλος λέγων 

τήν άλήθειαν ήθελεν εξοργίσει έξάπαντος τόν πα

τέρα του, νομίζετε οτι θά είχε τό σθένος να όμολο- 

γήση τήν αλήθειαν ; Ποτέ’ καί τούτο εινε φυσικώ- 

τατον. Λοιπόν σκέπτεται: «Άν δέ μιλήσω, θ α τ έ ς 

φάω. Άν εΐπώ τήν αλήθεια, πάλιν θά τής 

φάω.Άν ’πώ ψέμματα, μπορεΐνάτήςγλυ- 

τό σω!» Καί ούτως ό μικρός άτακτος μέ ετοιμό

τητα, άν είνε συνηθισμένος είς τοιαύτας σκηνάς, 

ψευδέστατα απολογείται ενώπιον του πατρός 

του. Τό νοστιμώτερον δμως είνε, δτι οί πατέρες 

εις πασαν άπάντησίν τοϋ μικρού απειθούς καταβι- 

βάζουσιν αλύπητα τήν ράβδον συγχρόνω ς όρυόμενοι: 

«Δικαιολογίας πάλι. Προφάσεις πάλι!» Καί ή 

ράβδος έξακολουθ-ΐ τό έργον της.

"Ωστε άφοΰ έξαρταται άπό τήν ψευδιτικήν δει

νότητα τών μικρών νά άπαλλαχθώσι παντός ξυλο

κοπήματος, δέν είνε παράξενος ή σκέψις δτι οί πα

τέρες, οι διδάσκαλοι, ή κοινωνία, ύποθάλπουσι τό 

ψεύδος. Τό αυτό συμβαίνει και συχνότερον μάλιστα 

μι τούς διδασκάλους.

Ένώ άφ’ ένός πρό του πατρός δ μικρός δίκαιο- 

λογούμινος έπι τής πολιώρου απουσίας του λέγει 

«"Ημουν είς τό στήτι ενός συμμαθητοΰ μ-,υ καί 

έδιαβάζαμε !», εις τό σχ-λεΐον, έπί τή ύποθέσει δτι 

δίν γνωρίζει τό μάθημα, έρωτόμενος τό αίώνι.ν 

«Διατί δέν έμελέτησες» άπαντα: «Μοΰ έπονουσε τό 

κεφάλι, κύριε καθηγητα !» καί πλεΐστα άλλα, ήτ

τον συνήθη.

Δέν πρέπει νά έκπλαγή τις πρό τής τοιαύτης τοΰ 

ψεύδους προόδου, ούδέν' άπελπισθή έπι τής αγω

γής τώι τοιούτων παίδων Αύτή αϋτη ή φύσις τοϋ 

πράγματος απαιτεί τό ψεύδεσθαι, άφοΰ πρόκειται 

περί τοϋ συμφέροντος, άφοΰ πρόκειται κατά τό 

λεγόμενον νά «ιής γλυτώση».

’Ισως θέλει τις συλλογισθ', «άλλά πρέπει νάμή 
έρωτάται δ μιαρός άτακτος ; νά άφίεται είς τήν 

διάθ;σίν του ναί νά κάμη δτι θέλ’ΐ ; Καίτοι τό 

παρόν αρθρον οέν έςετοζ-ι τά περί παίδων αγω

γής, αλλ’ απλώς τά περί του ψεύδους, έν τούτοις 

έπειδή ά-αγκαίω; έκ τοϋ πρώτου κατέληξα καί είς 

τό δεύτερον, ««φέρω τήν ταπεινήν γνώμην μου. 

Λοιπόν, νομίζω, προτιμώτερον εΐνε νά μή έρωτών- 

ται οί μικροί, σφοΰ εξάπαντος θά ψευσθώσιν, ούχ’ 

ήττον όμως νά τιμωρώνται.

Ηλθεν ό μ.ικρός κύριος πέραν τής έπιτετραμμένης 

ώρας είς τήν οικίαν ; Νά τιμωρηθή ώς πρέπει χω

ρίς νά ='ξαναγκ?σθή νά περιπέση καί είς τό αμάρ

τημα τοϋ ψ·ύδεσθαι, άφοΰ προηγουμένως περιέπεσεν 

είς τό αμάρτημα του άπειθιϊν. Έπειτα καί άν ύπο- 

τεθή, ότι δυνατόν ή αργοπορία νά συνέβη ούχί έν 

αταξίαις, καί πάλιν εινε αναγκαία ή τιμωρία, διότι 

πρέπει καί ό πατήρ καί δ υιός νά έννοήσωσιν, δτι 

ή τιμωρία δεν επιβάλλεται'διά τήν τοιαύτην ή τοι- 

αύτην έναοχσλησιν τοΰ υίοΰ κατά τό δ άστημα τής 

απουσίας του έκ τής πατρικής στέγης, άλλά διότι 

δέν έφρόντισε νά έλθη έγκαίρως είς τήν οικίαν του, 

διότι δέν έφρόντισε προηγουμένως νά χαταστήση τήν 

αργοπορίαν του γνωστήν. Και οΰτως είμαι βέβαιος, 

οτι θέλει ώφεληθή διττώς Δ ότι μή έρωτώμενος 

αποφεύγει τήν συνήθειαν τοΰ ψεύδους, τιμωρούμενος ' 

δέ διά τήν άταξίαν τών ύποθέσεών του, θέλει κατα- 

στή πολύ προσεκτικώτερος καί τακτικώτερος.

. Τό αύτό δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί διά τήν έν 

τοϊς σχολείοις αγωγήν. Τί χρειάζεται ή έρώτησις 

«διατί δέν έμελέτησες ;» άφοΰπολλοί ολίγοι μαθη- 

ταί θά ειχον τό σθένος νά δμολογήσωσι τήν άλή- 

θεια, η ότι από τα παίγνια «λησμόνησαν νά μελε

τήσουν καί τό τάδε μάθημα, ή δτι δέν έπρόφθασαν 

νά τά μελιτήσουν δλα, κτλ.

Τό ώφελιμότερον είνε δ διδάσκαλος νά τιμωρήση 

τόν μαθητήν, ούχί διότι δέν εΰρεν άρκοΰσαν τήν δι

καιολόγησα, άλλ’ έτι καί αν νομίζη δτι δικαιολο

γείται δ μαθητής αρκούντως, καί έπι τή πεποιθήσει 

δτι ή δικαιολογία ει?ε αληθής.πρέπει νά τόν τιμώ- 

ρήση άνα.ίόγως. Ό μικρός όπως δήποτε καί διό,τι 
δήποτε τιμωρούμενος, πάντοτε ωφελείται. Ένφμέ 

τήν συνήθη τακτικήν τών σχολείων παρατηρήσατε 

πόσων έλαττωμάτων πρόξενοι ε’νε αυτοί οί διδάσκα

λοι. Ό μαθητής δεν γνωρίζει τό μάθημα' ό διδά

σκαλος τόν έρωτα τό αίτιον καί σ μαθητής προφα

σίζεται ' ό διδάσκαλος συνήθως απιστεί καί ζητεϊ έγ

γραφον άπόδειξίν έπι τής άληθείας τών λεγομένων«ύ- 

πογεγραμμένην ύπό τοϋ πατρός σου,παρακαΛώ!» 
ώς συνηθίζουσι νά λέγωσιν. Ό μικρός λοιπόν περι- 

έπαισεν είς τό πρώτον αμάρτημα, διασκεδάσας πέραν 

τοϋ δέοντος’ είς τό δεύτερον, μή μελετήσας' εις τό 

τρίτον, ώς έξαναγκασθεις νά προφασισθή, ήτοι νά 

ψευσθή' εις τό τέταρτον δέ, τό καί σπουδαιότερον, 

ώς έξαναγκασθεις νά πλαστογραφήση τήν υπογρα

φήν τοΰ πατρός του, ίνα υποστήριξή τήν δικαιολο- 

λογίαν του Καί τών αμαρτημάτων τούτων πρόξε- 

νες ό διδάσκαλος, ού κύριος σκοπός είνε έν τούτοις, 

νά έπιμελήται προτίστως τής τών παίδων αγωγής I

Ήδη ίπανέλθωμεν έπί τών δλων προλεχθέντων 

κοί έξάξωμεν τό συμπέρασμα. Πόθεν ή μανία, ή συ

νήθεια καί ή ιύχαρίστησις τοΰ ψεύδεσθαι; Είπον έξ 

αύτής τής κοινωνίας, ήτις θέλει νά τρέφεται μέ 

ψεύδη καί ήτις δ.δάσ/.ει τό ψεΰδος.

ΛΝ-ΠΡΙΝ

KAI MOV ’ΦΎΓ’ΕΝΑ ΔΑΚΡΤ

Άχ ! πόσος χρόνος πίραστ 
πόσις φορές αγρίτ^ε 
τό φοβερό μου πάθος 
πάει, ή χαρόιά μου. 'γέρασε ! 
και ίμεινεκ ως τώρα 
τοϋ πάθους μου ό τάφος !
de μΐΛησα, βουβάθηκα 
Ιγεινα φΐ,Ιος κι’ άρπαζα 
τά μυστικά της δλα 

απο τόν κόσμο χάθηκα 
και με τη στάχτη σκέπασα 
τά μυστικά της oJa

Τόν-πόνο μου όέν Ινοιωσε 
άχ ! τι κακό μαράζι 
πάει ή καρόιά μου εΑυωσε 
ά.Ι.Γ ομωο, τΐ πειράζει;

Μούπε «εκείνον αγαπώ» 
«Την άγγα-ΐιά του θέΛω» 
Άχ ! άΛΛά πώς νά τοϋ τό 'πώ ;» 
Τής είπα « Τώ τό Λέγω !»

Kai γεΛαστη έγΰρισε 
μ ’ έκύτταζε σαν μάγισσα 
και θεϊκά μορμύρησε 
—«κφ έγώ μελάνιασα.—

«ΦΐΛε μου. είμαι ευτυχής 
«Τά όάκρυα στήν άκρη! 
« Ω ! τΐ κουτοί οί δυστυχείς Ζ» 

— χαί μοΰ ’φυγ ’ ενα δάκρυ ... —
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΦΥΛΗΣ
Τούς κατοίκους τής γής του πυρός, ήτις αποτελεί 

την νοτιωτάτην άχραν της Άμ’ερικής, εκομε γνω- 

στους δ μέγας φυσιοδίφης Δαρδϊνος δστις κατέταξε 

τούς άγρ ους «κείνους είς τήν έσχάτην τάξιν τοΰ αν

θρωπίνου γένους, τήν ελάχιστα απέχουσαν τοΰ κτή
νους. Άλλ’ ή άλήθΐΐα είναι, δτι ή γή του πυρός, 

καθ’ον χρόνον τήν έπεσκέφθη ό Δαρδϊνος, ήτο κα- 

τοικημένη ΰπβ τρ ων διαφόρων φυλών, τόσφ διαφό

ρων, οσω περίπου οί Άγγλοι καί οί Ιρλανδοί’ καί 

επομένως δεν είναι ορθόν νά ταχθώσιν είς τήν αύ

τήν κατηγορίαν.και αί τρεϊς. .

Αί τρεϊς αυται φυλαι ήσαν οί Γιαγάν, κατοικοϋν- 

τες ιδιαιτέρως είς- τδ άκρωτήριον Χόρν, οί Άκα· 

λούφ, κατοικούν.ες είς τήν Δοτικήν νήσον, καί οί 

Όνας, οίτινις μόνοι κατεΐχον τήν μεγάλην νήσον 

τήν κυρίως όνομαζομένην Γήν ιοί» πυρός.

Λοιπόν οί μετά τόν Δαρβϊνον έπισκεφθέντες τά 

μέρη έκεϊνα συμφωνούν, οτι έκ τών τριών τούτων 

φυλών αί δύο πρώται δέν αποτελούν εκλεκτόν εί

δος τοΰ ανθρωπίνου γένους’ οί Γιαγάν πρό πάντων 

ειχον προικισθή οπό τής φύσεως μέ τοιαύτην κλίσιν 

προς τήν όκνηρίαν καί τάς ήδονάς τών αίσθήσ.ων, 

ώστε ή επαφή τού πολιτισμού τους άπεκτήνωσεν 

έντός ολίγου είς βαθμόν καταπληκτικόν. Άπεδέχ- 

θησαν τους Ευρωπαϊκούς συρμούς, ήρχισαν να πί

νουν οινοπνεύματα και ό εκφυλισμός των υπήρξε τό

σον ταχύς, ώστε έντός τριάκοντα έτών ό αλκοολι

σμός καί διάφορα νοσήματα τού; εξόντωσαν σχεδόν 

εντελώς. Μόλις διασώζονται ακόμη περί τούς εκα

τόν πεντήκοντα καί είναι π-.θανώτατον, οτι έντός 

δύο ετών καί ό τελευταίος Γιαγάν θά έκλειψή.

01 Άκαλούφ, τουναντίον φαίνονται ίχοντες με- 

γαλειτέραν αντοχήν είς τήν πανώλην του πολιτι

σμού, προς τόν οποίον άλλως δεικνύουν μεγάλην 

δυσπιστίαν, αποποιούμενοι τά αγαθά καί τά δώρά 

του. Και επειδή δ«ν έχουν τίποτε, ή δέ χώρα των 

ε’νε τόσον άγονος καί τραχεία, ώστε νά μή διεγείρη 

τήν πλεονεξίαν, οί λευκοί τούς αφήνουν μέχρι τοϋδε 

σχεδόν ήσύχοις.

Οί Όνας επίσης δέν έδειξαν καμμίαν προθυμίαν 

ν’ αποδεχθώσι πολιτισμόν, δν τό παράδειγμα τών 

γειτόνων Γιαγαν δέν παρουσίαζε πολύ δελεαστικόν. 

Άλλ’άντίτοΰ ευρωπαϊκού μας πολιτισμού ειχον έ

να άλλον, πολιτισμόν ίδικόν των, αρχαιότατο·? και 

ιβλύ ανεπτυγμένον, δστις ήρκει οπωσδήποτε είς τήν 

ευτυχίαν αύτών.

’Ησαν ύψηλόσωμοι καί ρωμαλέοι καί πολύ έξε- 

τίμων τάς σωματικός ασκήσεις’ ό δρόμος, ή πάλη, 

τό τόξευμα ήσαν αί προσφιλέστεροι τών νέων τέρψεις. 

Ήσκοΰντο νά ζουν έν ΰπαίθρφ καθ’ολας τ ς ώρας 

του έτους, νά ένδύωνται όσον τό δυνατόν ελαφρότε

ρου καί ν ’ αντέχουν είς τους κόπους καί τάς στερήσεις.

Εις τόν πειρασμόν τών μεθυστικών ποτών υπήρ

ξαν πλέον τών Άκαλούφ ανένδοτοι, μολονότι μεγά

λοι προσπάθειαι έγιναν παρά τών ξένων. Οί Όνας 

έξηκολοόθησαν νά πίνουν μόνον νερόν καί νά τρέ- 

φωνται μόνον μέ τό ανούσιον καί τραχύ κρέας τοΰ 

γουανάκου, είδους μεγαλοσώμου προβάτου, άφθο- 

νουντος είς τήν νήσον αυτών. Τά ήθη των διατηρούν 

μίαν αγνότητα καί μίαν τάξιν τελείως πατριαρχικήν.

Όταν οί νέοι έφθαναν είς τήν ανδρικήν ήλικίαν 

διήρχοντο περίοδον δοκιμασιών εκτάκτως χαλεπών" 

έπρεπε νά διαιτώνται έπί τινα καιρόν μόνοι είς τα 

δάση, να κάνουν μακρας πορείας καί να νηστεύουν 

έπί έδδομάδος ολοκλήρους. Έπειτα έαν έκρίνοντο 

άξιοι γάμου, οί αρχηγοί τής φυλής έδιδον είς αε

τούς τήν άδειαν νά εκλέξουν σύζυγον. Καί τότε με- 

τέδαινον άπό κατασκηνώσεως είς κατασκήνωσιν,έως 

ού μία τών πορθενων τής φυλής συγκα ατεθή να 

γίνη σύζυγός των. Παραλαμβάνοντες δέ τήν νύμ

φην, τήν ώδήγουν είς τήν σκηνήν τω·, ούδίν λαμ- 

βάνοντες εκ τής πατρικής τής νύμφης καλΰδης.

* *
•

Τοιίΰτον ευτυχή καί ειδυλλιακόν βίον έζων οί 

Όνας Στε, πρό δεκαετίας οί κτηνοτρόφοι τής αγ

γλικής καί αυστριακής Παταγονίας παρατήρησαν 

δτι ή γή του πυρός είχε λαμπρός νομάς διά τά 

ποίμνιά των.

Έγκατεστάθησαν λοιπόν είς ‘τήν νήσον, έξωλό- 

θρευσαν τούς γουανάκους καί κατεδίκασαν οδτω τούς 

Όνας είς τόν διά τής πείνης θάνατον. Οί δυστυχείς 

ιθαγενείς, μή εδρίσκοντες πλέον γουανάχους, εΰρέ- 

θν,σαν είς τήν ανάγκην, διά νά μή άποθάνωσι τής 

πείνης, ν’ αρπάζουν άπό καιρού είς καιρόν κανέν έκ 

τών προβάτων, τά όποια κατά χιλιάδας έρρίφθησαν 

ύπό τών κτηνοτρόφων είς τήν’νήσον αύτών. Ένό- 

μιζον οτι ειχον τό δικαίωμα “τοΰτο, αφοΰ οί ξένοι 

εκείνοι τούς έστέρησαν τήν τροφήν των. Άλλ’οί 

ξένοι δέν άνεγνώριζον είς αυτούς κανέν δικαίωμα’ 

αν δέν ειχον νά φάγουν, έπρεπε ν’ αποθάνουν. Και 

διά νά προφυλάξουν τά πρόβατά των, μετεχειρίσθη- 

σαν ριζικότατου, δσον καί θηριώδες μέσον. *Ηρ-  

χισαν νάφονιυουν τούς Όνας, ώς έφόνευον προηγου

μένως του; γουανάκους. Πρός τοΰτο δέ έκαλεσαν 

έκ τής νοτίου Αμερικής στίφη τυχοδιωκτών καί 

ύπεσχέθησαν μίαν λίραν διά πάσαν κεφαλήν Όνά. 

Κατ’ άρχάς ειχον ζητήσει ώς άπόδ-ιξιν, άντί τής 

κεφαλής, τό τόξον τό όποιον φέρουν οί πολεμισται 

Όνας κοί άπό τό όποιον δέν έννοοΰν νά χωρισθοΰν 

έφ’ οσον ζοΰν. Άλλ’ οί άνθρωποκυνηγοί, κατα- 

σκευάζοντες τόζα παρόμοια, τά έκόμιζον καί έλάμ- 

βάνον δΓ έκαστον μίαν λίραν. Τότε διά να εινε 

άσφαλεϊς οί κτηνοτρόφοι περί τής έξοντώσεως τών 

ιθαγενών, έζήτησαν νά κομίζωνται καφαλαί. Τοιού- 

τος δέ όλεθρος έπήλθεν είς τήν φυλήν τών Όνας, 

ώστε είς μόνον έκ τών άνθρωποκυνηγών, όνόμαιι 

Σαμ Έσλςπ, είς διάστημα όλιιώτερον τών πέντε 

έτών, έκόμισε 500 κεφαλάς ιθαγενών νέων καί 

γερόντων.

Ούτω τό 1890 έκ τής φυλής τών Όνας διεσώ- 

ζοντο ακόμη περί τούς δισχιλίους μόλις σήμερον δέ 

έχουν έλαττωθή είς τό τέταρτον. Καί εινε πιθανώ- 

τατον δτι οί Όνας ΐντ'ς ολίγου θα έξολοθρευθοΰν, 

ώς οί Γιαγάν.

Διότι, είς έπίμετρον τής δυστυχίας των, δ φόβος 

διπλωματικών περιπλοκών έμποδίζει τήν παρέμβα

σιν τών γειτονικών κρατών, Χιλής καί Αργεντι

νής. Ουτω δέ ακωλύτως καί ύπό τας όψεις τοΰ 

πολιτισμένου κόσμου σπείρα λευκών κανιβάλων κα

ταγίνεται είς τήν έξόντωσιν μ-δς άνθρωπίτης φυ

λής τόσον ένδιαφερουσης καί τόσον άδίκως κριθείσης 

ύπό τοΰ Δαρδίνου.

ΜΫΡΜΗΚΟΦΑΓΟ2 Ο Μ Ε Γ Α Σ

(Βλίπε Ιν οελίδι 290).
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ΤΙ ΕΙΝΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Ό πόλεμος £χει ύπέρ έαυτού τήν άρχαιότητα’ 

ύηήρίε καθ’ δλους τούς αιώνας- ττοτέ δέν έπαυσε 

πληρών τδν κόσμον μέ χήρας καί μέ όρφανά, έ£αν· 

τλών τούς Επιγόνους τών οικογενειών,Εέολοθρεύων 

τοΰε άδελφούς έν μια καί τή αύτή μάχη... Άπδ 

άμνημονεύτων χρόνων οί άνθρωποι, διά κανέν τε- 

μάχιον γήςέπΙΠΛέον ή Επί έλαττον, Εσυμφώνησαν 

μεταίύ των ν’ άλληλοαπογυμνόνωνται, ν’ άλλη- 

λοφονεύωνται, ν άΛληλοσφαγιάζωνται καί διά νά 

τό πράττουν προσφυέστερα έπενόησαν λαμπρούς 

κανόνας, τούς δποίους ονομάζουσι στρατιωτικήν 

επιστήμην' συνέδεσαν μετά τής Εφαρμογής τών κα

νόνων τούτων τήν δόίαν ή τήν άσφαλεστέραν υ

στεροφημίαν χαί έκτοτε ύπερεθεμάτισαν, άπδ αί 

ώνσς είς αίώνα, δσον άφορα τδν τρόπον τοϋ άλ- 

ληλοεόολοθρεύεσθσι

La BrbtSre
Ούτω λοιπόν, είς μόνος άνήρ, δοθείς είς τδν κό

σμον ύπδ τή; όργής τών θεών, θυσιάζει.κτηνωδώς 

τόσους άλλους είς τήν ματαιοδοίίάν του I Είνε 

άνάγκη τδ παν νά έίολοθρευθή, τδ πάν νά πλεύ

ση είς τδ αίμα, τδ πάν νά γίνη παρανάλωμα τού 

πυρός, πάν δ,τι διαφεύγει τδν σίδηρον καί τδ πΰρ 

νά μή δυνηθή νά διαφύγη τδν Λιμόν, δ όποιος εΐνε 

ακόμη σκληρότερος, διά νά εύρη είς τδν γενικόν 

αΰτδν όλεθρον τέρψιν καί δάδαν δ άνήρ αυτός, ό 

όποιος παίζει μέ δλην τήν άνθρώπινον φύσιν. 'Ο

ποία τερατώδης δόξα ! Ήμπορεϊ ποτέ κανείς νά μή 

βδελύσσεται πέραν τού δέοντος άνδρας, ο! όποιοι 

έπί τοσούτιρ έπελάθοντο τής άνθρωπότητος ; Όχι, 

όχι! Μακράν τού νά είνε ήμίθεοι, δέν εΐνε κάν 

άνθρωποι.

φενελών
Ό πόλεμος παρίσταται ήμΤν ώς ή ύπερτάτη κο

ρυφή τής άνθρωπίνης άρετής. Ο γινώσκων τδν 

πόλεμον γινώσκει δπαν τδ άνθρώπινον γένος . . . 

Φιλάνθρωποι, όμιλειτε περί καταργήσεων τοΰ πολέ

μου' προσέξατε μή έξευτελίσετε τδ άνθρώπινον 

γένος, δ πόλεμος είνε δικαιοκρίτης καί, πασών τών 

μορφών τής δικαιοσύνης, ή ύπερτέρα, άδιαφθορω- 

τέρα, καί άδεκαστοτέρα, ή πασών έπισημοτάτη... 
Ό πόλεμος τής διεκδικήσεων τοϋ δικαίουτήε Ισχύ

ος, τής ήγεμονείας, ή δποία άνήκει είς τήν ίσΖύν, 

ιδού, κατ' έμέ, τδ ιδεώδες τής άνθρωπίνης άρετής 

καί τδ άκρον άωτον τής άγαλλιάοεως... Ή μερίς 

τοΰ λέοντος καθ’ έαυτήν είνε νόμιμος.

Ρ. J Proyduon
Φρονώ μετά τοΰ Δαρβίνου, δτι δ βίαιος άγων 

είνε νόμος τής φύσεως διέπων πάντα τά δντα' 

ορονώ μετά τοΰ Ιωσήφ de MsUlve δτι εΐνε νόμος 

θείος... Ή βεβαιότης περί τής ειρήνης θά έπέφερε 
προτού παρέλθη ήμισυς αίώνείε τδν άνθρωπον δια

φθοράν καί ίκφνλισμδν δλεθριώτερον καί καταστρε

πτικότερου τοϋ χειρίστου τών πολέμων.

Melchior de Vogue
Δέον, φ,ρσνώ, νά διακρίνη τις μεταξύ τού Επιθε- 

τικού πολέμου τού γενομένου πρός τδν σκοπόν τής 

έπεκτάσεως, δ όποιος εΐνεέργον Ιδιωτικών φιλαρ- 

πάγων διαθέσεων—καί ό όποιος άρα δυνατόν νά 

εΐνε έγκλημα—καί τοϋ έπιθετικοΰ καί άμυντικοϋ, δ 

δποίος καθ’ δλα τά φαινόμενα, θά παραμείνη έπί 

αίώνας ακόμη, μία άπειλητική άνάγκη. Περί τής 

άνάγκης ταύτης ήίεύρετε τί έχουσιν είπεϊ φιλόσο

φοι, οί όποιοι δέν ήσαν όλοι φανατικοί ή κακοήθεις.

Ό πόλε μος εΐνε κρίσις μεταξύ τοΰ ύπέρ ύπάρ- 

ίεως άγώνοο. Τού πολέμου καταργαυμίνου, θά 

ύπελείπετο, φοβούμαι, δ ύπέρ ύπάρίεως άγών δ 

μεταίύ τών άτόμων. ’Αλλά άπό τάς δύο ταύτας 

μορφάς τού άναποφεύκτου ύπέρ ύπάρίεως άγώνος, 

τής μορφής τής κατανεμηιιένης και καθημερινής καί 

τής μορφής τής έδαιρετικής καί άθρόαο, δύναταί 

τις νά ίσχυρισθή, δτι δέν εί/ε ή τελευταία αύτη ή 

μάλλον άγενής.

Ιούλιος ΛεμαΙτρ
Ή ιστορία, τής δποίας σκοπός εΐνε νά έίελίσση 

πρδ ήμών τόν βίον τών λαών, δέν μδε Επιδεικνύει 

ή έγκήματα, σφαγάς, πολέμους καί Επαναστάσεις. 

Τά ίτη ειρήνης Εμφανίζονται ώς βραχεΤαι άνάπαυ- 
λαι ώς αραιά διαλείμματα έκ τοΰ φοβερού τούτου 

δράματος. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί'μέ τδν βίον 

τών άνθρώπών δεν εΐνε ουτος ή πάλη διαρκής. 

Πανταχοΰ ό άνθρωπος Εχει αντιπάλους, άντιζή 

λους, άνταγωνιστάς, Εχθρούς. Ό βίος του είνε ά

γών άπαυστοο καί άποθνήσκει, ούτως είπεϊν, όπλο- 

φορών.

ί

ϊοπεγχάουερ
Θεωρώ τδν πόλεμον ώς ανάγκην μοιραίαν ή ο

ποία παρίσταται αναπόφευκτος ώς έκ των μύχια,· 

τάτων αυτής δεσμών μετά τήί άνθρωπίνης φυσεως 

καί δλου τού σύμπαντος. Θά ήθελα νά κοταστήοω 

απώτατου τδν πόλεμον έπί δσιμ τό δυνατόν πλει- 

ότερον χρόνον. Ούχ ήττον έρχεται μία στιγμή, 

κατά τήν δποίαν ήμεθα ήναγκασμένοι νά πολεμή- 

σωμεν... Είπον, δτι b πόλεμος είνε άναγκαϊος καί 
χρήσιμος, διότι Εμφανίζεται ώς δρος ύπάρίεως διά 

τήν άνθρωπότητα. Άπαντώμεν τόν πόλεμον παν

ταχοΰ, ού μόνον είς τά διάφορα φύλα, καί τούς δια

φόρους λαούς, άλλά καί είς αύτόν άκόμη τδν οι

κογενειακόν καί τόν Ιδιωτικόν βίον. Είνε έν άπδ 

τά κύρια στοιχεία τής προόδου, καί κάθε πρδς τά 

πρόσω βήμα γενόμενον μέχρι τούδε ύπό τής άν

θρωπότητος έγένετο έν τφ αίματι.

Ζολά
Ή Επιγραφή «ΑίωνΙα Είρήνη» δέν εΐνε δυνατόν 

ν’ αναγραφή ή έπί τής πύλης κοιμητηρίου·'

Leibniz

ΑΠΑΡΑΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ

—-Εις δλα χρειάζεται τάξις.

— Ό καθείς Εχει τήν αξίαν του.

— Είς τδν φρόνιμον περιτται αί σύμβουλοί.

— Ό σκαπτόμενος καλώς, αρχίζει και τελειό- 

νει καλώς

—Ό φιλάργυρος πλεπτει τδν εαυτόν του.

— Λόγοι πολλοί, εργασία ολίγη.

— Μετά τήν καταιγίδα, ή γαλήνη.

— Διόρθωνε μ.όνος, οσα γνωρίζης.

— Μικρά Εστία, ολίγα ξύλα.

— Τδ σπάνιον ε’νε και επιθυμητόν.

— Άπδ μικρόν μάνθανε τ’ αδύνατα.

— Άπδ δέ τρ-λλόν μάνθανε τήν αλήθειαν.

— Πράττε-χωρίς νάλέγτ,ς.

— ’Αγάπα χωρίς να σ’ αγαπούν.

— Διά τούς γενναίους οΰδέν αδύνατον.

—Όπως έζησες, θ’ αποθάνγς.

—Ωραίος θάνατος στολίζει τήν ζωήν.

—'Γδωρ χυνόμενον, δέν πίνεται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Καρφίον έν φιάλη.
Πολλά περίεργα καί διασκεδαστικά παίγνια μέ

χρι τούδε Επροτείναμεν διά τών φιαλών.

Σήμερον προτείνομεν νά λάβετε φιάλην τινά 

πλήρη ύδατος, νά τήν πωμάοετε διά φελοΰ, νά

θέσετε Επ’ σύτοϋ κατόπιν κηρόν καί κατόπιν νό 

θέσετε έντδς τής φιάλης χονδρόν καρφίον ώς δ δά

κτυλός σας, καί τούτο χωρίς νά έγγίίετε καθόλου 

τδ πώμα.
Πρδς τούτο λαμβάνετε φιάλην, ής τδ δπισθεν 

μέρος νά εΙσέρχετσι είς άρκετδν βάθος έντδς τής 

φιάλης, ώς Εμφαίνεται έν τώ κεκομένω τμήματι 

ούτής. Είς τδ βάθος δέ τοϋ κοιλόματος τούτου, 

τή βοηθεία λεπτής στρογγύλης λίμσς κατασκευά

ζετε όπήν τινα, τόσην ώστε νά είσχωρή έλευθίρως 
τδ καρφίον. Είτα πωμάζετε τήν δπήν ταύτην διά 
τεμαχίου κηρού καί τήν παρουσιάζετε Ενώπιον τών 

θεατών σας, δτε τήν πληροϋτε δι’ ύδατος μέχρι 

χ ε ιλ έ ω ν καί τήν πωμάζετε καλώς, ώ< είπσμεν. 
Τότε δύναοθε μέ τρόπον νά άφαιρέσητε τδν κη

ρόν Εκ τής δευτέρας μικρδς δπής χωρίς φόβον νά 

χυθή ούδέ σταγών ύδατος, καθόσον Εντός τής ψιά- 

λης δέν υπάρχει χώρος κενός κατειλημμένος υπό 

άέρος. Λαμβάνετε τότε τήν φιάλην καί μέ διαφό

ρους κινήσεις ψευδείς άποσπάτε τήν προσοχή' 

τών θεατών σας καί εΙσάγετε διά τής όπής τδ καρ

φίον, κινοΰντες κατόπην τήν φιάλην ϊνα τούτο 

κροτήση.

κε·

Περί πιτυριάσεων τοΰ προσώπου.

Ή πιτυρίασις δέν εΐνε μόνον νόσημα τής 

φαλήε, άλλ’ αναπτύσσεται συχνάκις καί εις τδ πρό

σωπον, Ιδίως παρά τοΤς νέοις καί ταΐς νεαραΐς κυ· 

ρίαις, σπουδαίως παραβλάπτουσα τήν καλλονήν αυ

τών. Έκδηλούται δέ ύπδ μορφήν πλακών στρογ- 

γύλων, τδ μέγεθος συνήθως πενταλέπτου άλλοτε 

μικροτέρων καί άλλοτε μεγαλειτέρων, αΤτινες κα

λύπτονται ύπό λεπτοτάτων ππυριωδών λεπίων.

Tivlc όνομάζουσίν βύτάς κοινώς λειχήνας, καίτοι 

ούδεμίαν ίχουσι πρδς τδ νόσημα τούτο σχέσιν.

Πρός έίάλειψιν αύτών συνιστώμεν πλήν τής γε

νικής διαίτης τήν άποφυγήν τοϋ ψύχους, τοϋ ήλίου 

καί τοϋ ανέμου, πρός δέ τήν πλύσιν τοϋ προσώπου 

δίς τής ήμέρας δι’ ύδατος βρασθέντοί μετ’ άνθέων 

χαμαιμήλων καί κατόπιν άποψυχθέντος καί τήν 

έπίθεσιν τής έίής Αλοιφής.

Βορινού νκτρίου 
Βάμματο; βενζδη; 
Όξιώίου ψευδαργύρου 2 ΥΡ«μ: 
Κοίνρέμ 20 ϊραμμ-

Καΐ έν Αποτυχία ταύτης καταφεύγομεν 

είς τάς ΰδραργυρίκάς ή είς τήν κάτωθι 

θειοίχον αλοιφήν.

Soufre pricipite 1.2

Oxyde de zinc 2
Lanoline 10,0

Huile d’ ainmand s donees 7,00 
Essence de violence q-s-

50 . έκατοστόγα. ■ τ
15 -στκγόνας

20 γραμμ-

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κρέμα μέ λεμόνι.

θέτομεν είς μίαν κατσαρόλαν 10 κρό
κους αΰγών Βάζομεν μέσα 100 δράμια 
ζάχαριν. 'Γά χτυποΰμεν μέ ?<α τέλι και 
προσθέτομεν μίαν όκάν γάλα χαί μισήν 
φλούδαν λεμονιού- βέτομεν τήν κατσαρό
λαν εις τήν φωτιάν, χωρίς να παύσωμεν τού 

ώμεν μέ ένα τέλι καί τήν Λφίνομεν μέχρις. 
δτου πάργι βράσιν καί άρχίση τδ γάλα μέ τά αυγά να 
δένη Τότε άφαιρουμεν τήν φλούδαν τοΰ λεμονιού καί 
σερβίρομεν την κρέμαν είς εν πινάκων. Άφοΰ κρυώση 
τήν «οσκινίζομεν μέ ζάχαριν καί τήν καίομεν άνωθι 
μέ ?ν ζεστόν σίδηρον.

Παντεοπάνι.

Λαμβάνομεν 100 δράμια ζαχαριν καί κοσκ,νίζομεν. 
’Ακολούθως λαμβάνομεν 10-12 αύγά, έκ τών όποιων 
τά μέν ασπράδια θέτ.ομεν εΐς εν ιδιαίτερον μέρος, τους 
δέ κρόκους προσθέτοντες τήν ζάχαριν δουλεύομεν.Ταΰ- 
τογρόνως θέτομεν καί όλίγην τριμμένην φλούδαν .· Κα
τόπιν κτυποϋμεν καλώς με ένα τέλι τα ασπραδια, 
στάζοντες μέσα 2-3 σταγόνας λεμονιού, μέχρις δτου 
φουσκώσουν καλώς καί ασπρίσουν καί γίνη μία ύλη 
σφιχτή, εις τρόπον ώστε σηκώνοντες το τέλι να μενη 
έπάνω ζωηρά καί δχι νά πίπτη. Λαμβάνομεν 100 
δράμια άλευρον τής Ευρώπης, το προσθέτομεν απ’ 4- 
λίγον εις τους κρόκους, δουλεύοντες. Βάζομεν τεύτο- 
χρόνοώς άπ’ ολίγον άπό τά ασπράδια, δουλευμένα 
καθώς «ΐπομεν, διά νά άραιώνη ή 5λη αύτή και δου- 
λεύηται ευκολώτερ'ον καί είς τδ τέλος, δταν σωθη 
δλον τό αλευρον, προσθέτομεν χαί τά επίλοιπα α
σπράδια, άνακατώνόντες ελαφρώς χαί μέ μεγάλην προ
σοχήν .
Έχομεν έτοίμην τότε μίαν θήκην άπό χαρτίον, άλει- 
μένην μέ ολίγον βούτυρον καί κοχκισμένην μέ αλευ
ρον, βάζομ ' ‘ " φόρ
μαν και 
πυράν.
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΦΦΦΦΤΕΧΝΗ'Φ'ΦΦ'Φ*

διαλυτιχά λουτρά διά τον χάρτην τούτον συνι- 
στώμεν τα έξης δύο :

Amidol gr
Sulfite de soude *

Brommure de potassium > 
Eau »

4
60
2 

1000
Καλόν εινε χαί τδ έπόμενον :
A Metol g»·· 5

Eau 1000
Sulfite de soude a 85
Hydroquinone » 4

B Carbonate de potassium gr. 60
Bromure de potasium » 2
Eau « 1000

Πρδς χρήσιν ετοιμάζετε μίγμα έξ ένδς μέρους τής 
ένώσεως α, ένδς μέρους τής ίνώσεως 6 καί δύο μερών 
ύδατος.

Δια να επιτύχωμεν ζωηρόν μέλανα χρωματισμόν, 
πρέπει νά άφήσωμεν τά αντίτυπα έπί πολύ είς τδ 
διαλυτικδν ύγρόν.
Δέν αρκεί- όμως μόνον τοΰτο, διότι πρέπει νά εχη επι
τύχει καί ή έκθεσις τοΰ χάρτου ύπδ τήν αρνητικήν 
εικόνα.

Μετά τδ διαλυτικδν λουτρδν έξακολουθοΰμεν τάς 
Οντας έργασίας, ά: καί έν τώ προηγούμενοι χεφαλαίφ 
έξεθέσαμεν διά τδν χάρτην Quillemino.

ΧΑρτη? Ferro-Prussiate χρώματος κυανού.
Ο χάρτης ούτος εινε εΰθυνότατος, ών άλλως τέ έν 

ρησει παρα τοΐς άρχιτέκνωσι καί μηχανικούς. Αί 
επ αυτού αποτυπούμεναι εικόνες εΐνε αρκούντως ευ
κρινείς καί ζωηρά! χρώματος δέ κυανού.

Χρήσις. Λαμθάνοιαεν τδ άνάλογον διά τήν αρ
νητικήν πλάκα τεμάχιον χάρτου τδ όποιον τοποθε- 
τούμεν μετά τήςαρν. πλακδς έντδς τούπιεστηρίου καί 
το εχθετομεν εις ζωηρόν φώς ή καλλίτερο·,, »ί δυνα
τόν,, εις τδ ήλιακόν. Τδ τεμάχιον τού χεριού πρέπει 
νο τά πλάγια τής πλαχός, ίνα .ευκόλως
αχοήουθονριεν τήν πρόοδον τού φωτός έπί τού χάρτου 
χωρίς νά άνοίγωμεν τδ πιεστήριον.

Αφού λοιπόν έκθέσωμεν τδ πιεστήριον ύπδ τδν 
ήλιον θά ίδωμεν, ότι δ κυανούς χάρτης, δ έξέχων έκ 
τών πλαγίων τής είκόνος, θέλει λαβει διαδοχιχώς τούς 
έξής χρωματισμούς.

Ιον Κίτρ ινον, άποκλίνον πρδς τδ πράσινον. 
2ον Πράσινον, άποκλίνον πρδ; τδ χυανοΰν.
3ον Βαθυχύανον, άποκλίνον πρδς τδ φαιόν.
4ον Φαιόνελαιόχρουν μετά μεταλλικών άνταυγειών.
Μόλις λοιπόν φθάσωμεν είς τδν τελευταίδν τούτον 

χρωματισμόν άποσύρομεν τδ πιεστήριον έκ τοΰ ήλιου 
εντός δωματίου ελαφρώς φωτιζόμενου έξάγομεν 

τδν χάρτην καί τδν βυθίζομεν έντδς λεκάνης πλήρους 
καθαρού ύδατος, τήν δποίαν χινούμεν. Άνανεούμεν 
πλεισταχις τδ ύδωρ, ένόσω χρωματίζεται κίτρινον καί 

ή ε’χών καθαρίζεται, παύορ.εν δεν 
την ανανεωσιν του ύδατος, μόλις 
ε'ικών εμφανισθή καθαρά χαι λάθη 
τον ωραιότερου χρωματισμόν. Πάσα 
περαιτέρω πλήσις θέλει ελαφρύνει 
τον βαθύν κυανοϋν χρωματισμόν. 
Μεταχειριζόμενοι διά πλύσιν ύδωρ 
θερμόν 20 35 βαθμών θέλομεν έπι*  

τύχει τον καθαρισμόν τών αντιτύπων ταχύτερον καί 
τελειότερων.
Κατόπιν ξηραίνομεν τάάντίτυπα, άναρτώντες ταΰτα 
επί χονδρού τεταμένου νήματος, αφού προηγουμένως 
απορροφήσωμεν τδ επ’ αυτοί» ύδωρ δι’ απορροφητικού 
χάρτου.

Μίλα? χρωματισμό?.

Έάν θέλωμεν νά έπιτύχωμεν αντί κυανοΰ, μέλανα 
χρωματισμόν, πράττομεν οΰτω :

Ευθύς ώς τελειώσει ή ανωτέρω επεξεργασία τοΰ 
χάρτου, πριν τον ξηρανομεν. τδν έμβυθίζομεν εντός 
ύδατος έντο; τοΰ δποίου χύνομεν προηγουμένως 5-6 
σταγώνας νιτρικού όξέως tacide tiilrique). Έντδς τοΰ 
λουτρού τούτου θέλει λάθει χρώμα βαθυκύανον. Κα
τόπιν τδ βυθίζομεν έντός :

Carbonate de soude gr. 20

Eau » 500

"Ένθα ή εϊκών εξαφανίζεται πρδς στιγμήν καί μετ’ 
ολίγον εμφανίζεται πορτοκαλόχρους. Τότε τήν βυθϊ- 
ζωμεν έντός :

Acide gallique gr. 20
Eau » 500

Τδτε καθίσταται ή εϊκών μαύρη, τήν πλένο- 
μεν δέ έπί τινα λεπτά εις καθαρδν ύδωρ καί έπειτα 
είς ύδωρ περ.έχον 5-10 σταγώνας χλωρυδρικού όξέώς. 
‘Αφού δέ παλιν τήν πλύνομεν βες καθαρδν ύδωρ τήν 
ξηραίνομεν.

Έάν βέλη τις νά κατασκευάση μόνος χάρτην τοι 
οΰτον ά; κατασκευάση τήν έξης Ιιάλυσιν :

Έναμώνιον κιτρικδν σίδηρον
(δχι όξυδομένον) γραρζ.. 8

Σιδηροκυανούχον χάλιον » 10
Υδωρ απεσταγμενον ο 100

Άμα καλώς διαλυθή, διά μαλακού χρωστήρος τδν 
όποιον βυθίζετε εν αύτφ αλοίφετε τεμάχια εκλεκτού χάρ
του αντέχοντος είς τδδδωρ.’Ήοΐν θέλετε, δέναλοίφετε 
δλον τδ τεχάχιον τού χάρτου, αλλά τμήμα τούτου 
καί είς σχήμα τής έλλογης σας. Οΰτω δύνασθε να 
θέσητε έκ τού μίγματος τούτου εις τδ ίκρον χάρτου 
έπιστολών, δελταρίων κτλ. έφ’ ών τυποΰτε κατόπιν 
τήν εικόνα σας ή δ, τι άλλο θέλετε. Αφού λοιπόν 
αλοίψετε τδν χάρ'ην διά τού μίγματος τούτου τον 
αφίνετε νά ξηρα.θή αναρτώντες άπδ τού άκρου σχοι
νιού, είς μέρος μάλλον σκοτεινόν.

ΣΗΜ. ΑΙ είκδνες αί διά τοΰ μίγματος τούτου 

τυπουμίναι δέν θά εΐνε τόσον καθαροί καί Επιτυ

χείς, δσον διά τού έτοιμον χάρτου Ferro-Prusdate.

(“Επεται συνέχεια)
ΑΝΔΡΕΛΣ ΠΠΝΤΕΖΗΧ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Υπάρχει μέταλλον έν ρευστή καταστάσει κα· 

διαστελλόμενον ώς τά ρευστά ;

Μάλιστα, ό υδράργυρος, όστις έκ τφ συνήθει 
θερμοκρασία εΐνε ρευστός καί άννόουμένης τής 
θερμοκρασίας διαστέλλεται. Ό υδράργυρος κα
θίσταται στερεός είς θερμοκρασίαν k0 βαθμών 
κάτω τοΰ μηδενικού.

Πού χρησιμοποιείται δ ύδράργυρος ;

Ο ΰδράργυρος ένεκα τών ιδιοτήτων του νά 
μένη ρευστός εν τφ συνήθει θερμοκρασία, χωρίς 
νά ‘εξατμίζεται έπαισθητώς, καθίσταται χρησι
μότατος έν τη κατασκευφ τών βαρομέτρων, θερ
μομέτρων, μανομέτρων κ.τ-λ.

Διατί δ υδράργυρος τοΰ θερμομέτρου άνίρχεται 

δσάκις ό καιρδς καθίσταται θερμότερος ;

Λιότι ή θερμότης διαλύει τόν υδράργυρον, όστις 
οΰτω διαστελλόμενος καταλαμβάνει μεγαλειτερον 
χώρον. ’Επειδή δέ εύρίσκεται έντός τοΰ σωλη
νάριου δεν δΰναται να έζαπλωθφ κατά πλάτος 
άλλα κατά μήκος τοΰ σωληνάριου τοΰ θερμομέ
τρου, δι’ όπερ λέγομεν, ότι ύψοϋται τό 
θερμόμετρο ν.

Διατί δ βαρελοποιός θερμαίνει τάς στεφάνους 

τών βαρελίων ;

Λιότι με την θερμότητα ό σίδηρος διαστέλλε- 
ται καί εισέρχεται εύκολώτερον εζωθι τών βα· 
ρελίων. Άφοΰ δέ ψυχρανθή συστέλλεται και 
οΰτω σφίγγει περισσότερον τα βαρέλια.

Διατί ό καροποιός θερμαίνει τάς σιδηράς στεφά

νους τών τροχών;

Επίσης διά τόν χυτόν λόγον, Λιότι διά της 
θερμότητος διαστέλλεται ή στεφάνη καί ό τρο
χός εισέρχεται ευκόλως έν αύτη. Μετά δέ την 
ψϋζιν συστέλλεται και οφύγγει τόν τροχόν.

Διατί τά ώρολόγια μένουσιν όττίσω κατά τό θέ

ρος ;

Λιότι ίνεκα τής θερμότητος, τό εκκρεμές αυτών 
μηκύνεται καί ένεκα τούτου ή κίνησις αύτοϋ γί
νεται βραδύτερα.

Jia τοΰτο πρέπει τό μεν θέρος νά ά,νυψοΰ- 
μεν τό εκκρεμές, τόν δέ χειμώνα νά τό κατα- 
θιθάζωμεν.

Ποιον έκκρεμές λέγεται Επανορθωτικόν ;

'Επανορθωτικόν λέγεται τό έκκρεμές,όταν εΐνε 
κατεσκευασμένον κατά τοιοΰτον τρόπον,ώστε δέν 
μεταθάλλεται τό μήκος του μέ όλος τάν μετά- 
θολάς τής θερμότητος. Σχηματίζονται δε ύπό 
λεπτών διαφόρων μεταλλικών σωλήνων καθέ
των, προσηλωμένων έπί τοιοΰτων οριζοντίων ■

αιαικεααιτικα προβλήματα

ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΕΡΙΣΜΟΣ

Τέσσαρες κληρονόμοι θέλοντες νά μοιράσωσιν 
είς τέσσαρα Ισα μέρη τόν ύπό τοΰ πατρόο των 
κληρονομηθέντα αγρόν, όστις εΐχε σχήμα όμοιον 

μέ τό ίναντι, δέν ήδύναντο νά σομφωνήσωσι κα
θόσον ό τρόπος τής διαιρέσεως έκάστου δέν έδει 
κνυε καταφανώς τά Ισα μέρη τής διανομής. Μή
πως δΰναται τις έκ τών αναγνωστών ημών νά 
λύσφ τήν διαφοράν των ;

Φβ2 KAI 0EPM0TH2 ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Οί αρχαίοι λαοί, καίπερ άγνοοϋντες τό πραγ
ματικόν μέγεθος καί τήν άπαράμιλλον σημασίαν 
τοΰ λαμπρού άστίρος, έλάτρευον αυτόν ώς πατέ
ρα τής γής. Έγίνωσκον δτι ή θερμότης αύτοϋ 
διατηρεί τήν ζωήν, συντελούσα δπως άναπτύσον- 
ται τά δένδρα, βέ« δ ρύαξ, άνοίγωσ.ι τα άνθη, 
ψάλλωσι πτηνά, καί ώριμάζωσι τά δημητριακά 
καί τά όπωρικά. Οΰδέν φώς κατασκευασθέν ύπό 
τής ανθρώπινης βιομηχανίας, δύναται νά παρα- 
βληθή μέ τό φώ; τοΰ Ήλιου.
Το φώς αύτοϋ εΐνε ίσον πρδ; τό φώς 1,575,000, 
000,000,000,000,000: κυρίων ή πρό: 15,750, 
000,000,000,060,090 ραμφών (bee) φωτα
ερίου. ΤΙ δε- σημαί·.«υσιν αί θερμο-ρασίαι η
μών, προερχόμεναι πάσαι άπδ τόϋ Ήλίσυ, έν 
συγκρίσει πρδς τήν θερμςχρασίαν αύτεϋ ; Οί κλί
βανοι τών χημείων ήμών δέν κατόρθωσαν νάπα· 
ραγάγωσι θερμότητα άνωτέραν τών 2,500— 
3000 βαθμών, άλΧά τί είναι ή θερμοκρασία αΰτη 
έν συγκρίσει, πρδς τήν τοΰ πυριφλεγούς άστέρος, 
δστις έξ άποστάσεως 148,000,000 χιλιομέτρων 
καί μόνον διά τής θερμότητος κατά δυσεκατομ- 
μύρια φοράς άσθενεστέρας εκείνης τήν όποιαν εξα
κοντίζει, είναι είσέτι ικανός νάθερμάνη τοσοΰτον 
ισχυρώς τόν πλανήτην ήυ ών ώστε νά δίδη είς αυ
τόν τήν ζωήν καί τήν γονιμότητα ; Ή πυκνότης 
τής περιλαδούσης ημάς άτμοσφαίρας άπορροφφτά 
τέσσαρα δέκατα τής είς τήν Γήν άποστελλομένης 
θερμότητος τοΰ Ήλίου, έπομένως ανδέν ΰπήρχεν 
ατμόσφαιρα,ή ύπό τοΰ ’Ηλιουάποστελλομένη θερ
μότης είς τήν Γήν θά ήτο σχεδόν διπλάσιά.

ι
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Ιϋ ΑΜΑΡΤΙΙΜΛ ΠΙΙ ΜΗΓΡΟΙ ΜΟΥ
Άλλην αδελφήν δέν ειχομεν παρά μόνον τήν 

Άννιώ.
Ήτον ή χαίδεμμένη τής μικράς ημών οικογέ

νειας καί τήν ήγαπώμεν δλοι. Άλλ ’ απ’ολους 
περισσότερον τήν ήγάπα ή μήτηρ μας. Είς τήν 
τράπεζαν τήν έκάθιζι πάντοτε πλησίον της καί 
άπό δ,τι ειχομεν έδιδε τδ καλλίτερον είς έκεί
νην. Καί ένφ ήμάς μάς ένέδυε χρησιμοποιούσα 
τά φορέματα τού μακαρίτου πατρός μας, διά τήν 
Άννιώ ήγόραζε συνήθως νέα.

Ώς καί είς τά γράμματα δέν τήν έβίαζεν. 
Άν ήθελεν, έπήγαΐνεν είς τδ σχολεΐον, άν δέν 
ήθελεν, ίμενεν είς τήν οικίαν. Πράγμα τδ όποιον 
είς ήμάς διά κανένα λόγον οέν θά έπετρέπετο.

Εξαιρέσεις τοιαύται έπρεπε, φυσικφ τφ λό- 
γφ, νά γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ 
παιδίων, μάλιστα μικρών, δπως ήμεθα καί έγώ 
καί οί άλλοι δύο μου αδελφοί, καθ’ ήν εποχήν 
συνέβαινον ταϋτα.

Άλλ’ ήμεΐ; έγνωρίζαμίν, οτι ή ένδόμυχος τής 
μητρδς ήμών στοργή διετέλει αδέκαστος καί ίση 
πρδς δλα της τά τέκνα. Ήμεθα βέβαιοι, ότι αί 
έξαιρέσεις έκεϊναι δέν ήσαν παρά μόνον εξωτε- 
ρικαί εκδηλώσεις φυσικωτέρας τινδς ευνοίας πρδς 
τό μόνον τοΰ οίκου μας κοράσιον. Καί δχι μόνον 
άνεχόμεθα τάς πρδς αύτήν περιποιήσεις άγογγύ- 
στως, άλλά καί συνετελοΰμεν πρδ; αυξησιν αυ
τών, οσον ήδυνάμεθα,

Διότι ή Άννιώ, έκτος δτι ήτο·< ή μόνη μας 
άδελφή, ήτο κατά δυστυχίαν ανέκαθεν καχεκτική 
καί φιλάσθενος. ’Ακόμη καί αυτός ό ύστερόίο- 
κος τοϋ οίκου, ό όποιος, ώς κοιλιάρφανος, εδι
καιούτο νά καρτοϋται πλέον παντδς άλλου τάς 
μητρικάς θωπείας, παρεχώρει τά δικαιώματα 
του είς τήν αδελφήν τόσφ μάλλον ασμένως, καθ
όσον ή Ά«νιώ, ούτε φιλόπρωτος ούτε ύπεροπτική 
έγίνετο διά τοΰτο.

Άπ’ εναντίας ήτο πολύ προσηνής πρδς ημάς 
καί μάς ήγάπα δλους μετά περιπαθείας. Καί— 
πράγμα περίεργον—ή πρδς ημάς τρυφερότης τοΰ 
κορασιού, άντί νά έλαττοΰται προιούσης τή; α
σθένειας του, απεναντίας ηΰξανεν.

Ένθυμοΰμαι τούς μ εύρους καί μεγάλους αυ
τής όφθαλμούς καί τά καμαρωτά καί σμιγμένα 
τη; όφρύδια, τά όποια έφαίνοντο τόσω μάλλον 
μελανώτερα, δσφ ώχρότερον έγίνετο τό.πρόσω
πό·/ της. Πρόσωπον έκ φύσεως ρεμβώδις καί με
λαγχολικόν, έπί τοΰ οποίου τότε μόνον έπεχύ- 
νετο γλυκεία τις ίλαρότης, δταν μάς έβλεπεν 
δλους συνηγμένους πλησίον, της. .

Συνήθως έφυλαττεν ύπό τό προσκεφάλαιόν

της τούς καρπούς, ούς αί γειτόνίσσαι τή έφερον 
ώς άρρωστικόν, καί τούς έμοίραζεν είς ήμάς, 
έπανελθόντας έκ τοΰ σχολείου. Άλλά τδ έκαμε 
πάντοτε κρυφά. Διότι ή μήτηρ μας έθύμωνε, 
καί δένέστεργε νά καταβροχθίζωμεν ημείς δ,τι 
έπεθΰμει νά είχε γευθή κ&ν ή ασθενής τις κόρη.

Έν’ τούτοις ή άσθένια τής Άννιώς όλσνέν 
έδεινοϋτοκαί όλον έν περισσότερον συνεκεντροϋντο 
περί αύτήν τής μητρός μας αί φροντίδες.

Άφ’ δτου άπέθανεν δ πατήρ μας, δέν είχεν 
εξέλθη τής οικίας. Διότι έχήρευσε πολύ νέα 
καί έντρέπετο νά- κάμη-.χρήσιν τής ελευθερίας, 
ήτις, καί έν αύτή τή Τουρκία, ιδιάζει εις πάσν 
πολύτεκνον μητέρα'.Άλλ’ άφ’ ή: ημέρας έπεσεν 
ή Άννιώ σπουδαίως εις τό στρώμα, έβαλε τήν 
εντροπήν κατά μέρος.

Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένειαν — 
έτρεχε νά τδν έρωτήση, πώς έθεραπεύθη.— 
Κάπου μία γραία κρύπτει βότανα θαυμασίας ια
τρικής δυνάμεως,—έσπευδε νά τά έξάγοράσςΡ;— 
Κάποθεν ήλθε ξένος τις, παράδοξος τό εξωτε
ρικόν, ή φημιζόμενος διά τάς γνώσεις του,— 
δέν έδίσταζε νά έπικαλεσθή τήν άντίληψίν του. 
Οί διαβιβασμένοι, κατά τούς λαούς, εινε παντο- 
γνώσται. Καί υπό τδ πρόσχημα πτωχού οδοι
πόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα, πλήρη 
υπερφυσικών δυνάμεων.

Ό χονδρός τής συνοικίας κουρεύς, αυτός μάς 
έπισκέπτετο αύτόκλητος καί δικαιωματικός. 
Ήτον ό μόνος επίσημος ιατρός έν τή περιφε
ρείς μας.

Άμα τδν έβλεπον έγώ έπρεπε νά τρέχω είς 
τόν μπακάλην. Διότι ποτέ δέν έπλησίαζε τήν 
άσθενή, πριν ή. καταπίη τουλάχιστον πενήντα 
δράμια ρακής.

— Είμαι γέρος, μωρή, έλεγε πρδς την άνυ- 
πόμονον μητέρα, είμαι γέροςς καί αν δέν το 
τσούξω κομμάτι, δέν βλέπουν καλά τά μάτια μου.

Καί φαίνεται, δτι δέν έψεύδετο. Διότι δσφ 
περισσότερον έπινεν, τόσον εύκολώτερον ήδύνατο 
νά διακρίνη ποια ει/ε ή πάχυτέρα τής αυλής 
μας όρνιθα, διά νά τήν λάβη απερχόμενος.

Ή μήτηρ μου, αν καί έπαυσε πλέον νά μετα
χειρίζεται τά ιατρικά του, έν τούτοις τόν έπλή- 
ρωνε τακτικά καί άγγύστως. Τοΰτο μέν, δ·.ά 
νά μή τόν δυσαρεστήση τοΰτο δέ, διότι πολύ συ
χνά διϊσχυρίζετο παρηγορών αύτήν, δτι ή πο
ρεία τή; άσθενείας εΐνε καλή, καί ακριβώς τοι
αύτη, όποιαν εδικαιούτο νά τήν περιμένη ή ε
πιστήμη άπό τάς συνταγάς του. -

Τδ τελευταίου τοΰτο ήτο δυστυχώς λίαν α
ληθές. Ή κατώστασις τής Άννιώς έβαινεν άργά 
μέν καί άπαρατήτως, άλλ’όλονέν επί τά χ-ίρω. 
Καί ή παράτασις αϋτη τής αορίστου καχεξίας, 
έκαμνε τήν μητέρα μας άλλην έξ άλλης.

Πάσα νόσος, άγνωστος είς τόν λαόν, διά νά
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θεωρήθη ώς φυσικόν πάθος, πρέπει, ή νά υπο- 
χωρήση εί; τάς στοιχειώδεις ίατρικάς τοϋ τόπου 
γνώσεις, ή νά έπιφέρη εντός ολίγου τόν θάνα
τον. Εύθύς ώς παραταθη καί χρο.ίση, άποδίδε- 
ται είς υπερφυσικός αιτίας, καί χαρακτηρίζεται 
ώς {ξωτικόν.

Ό ασθενής έκάθησεν είς άσχημο? τόπον. Έπέ- 
ρασε νύκτα τόν ποταμόν, καθ’ ήν στιγμήν αί 
Νηρηίίες έτέλουν αόρατοι τώ οργιά των. Έδια- 
σκέλισε μαΰρον γάτον, δ όποιος ήτο κυρίω; ό 
έξω άπό ’δώ μεταμορφωμένος.

Η μήτηρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παρά δει- 
σιοαιμων. Κατ’άρχάς άπετροπιάζετο τάς τοιαύ
τας διαγνώσεις, καί ήρνείτο νά έφαρμόση τάς 
προτεινοικέιας γοητείας, φοβουμένη μή άμαρ- 
τήσή. Άλλως τε ό ίερεύς άνέγνωσεν ήδη έπί 
τής ασθενούς τούς έξορκισμούς τοΰ κακού, διά 
πάν ενδεχόμενον. Άλλά μετ’ ολίγον μετέβαλε 
γνώμην.

Ή κατάστασις τής άσθενοϋς έδεινούτο. Ή 
. μητρική στοργή ένίκησε τδν φόβον τής αμαρ

τία:. Ή θρησκεία έπρεπε νά συμβ'.βασθή μέ 
τήν δεισιδαιμονίαν.

Πλησίον εις τον σταυρόν, έπί τοΰ στήθους 
τής Άννιώ:, έκρέμασεν έν χαμαγλί, μέ μυστη
ριώδεις αραβικός λέξεις.

Τά άγιάσμαμ.α διεδέχθησαν αί γοητειαι καί 
μετά τά ευχολόγια των ιερέων ήλθον τά σαλα- 
βάτια τών μαγιστών.

Αλλ’ δλα παρήρχοντο είς μάτην.
Τδ παιδίον έχειροτέρευεν άδιακόπως, καί ή 

μήτηρ μας έγίνετο όλονέν αγνώριστος. Ένόμι- 
ζες, δτι έλησμόνησε πώς είχε καί άλλα τέκνα.

Ποιος μάς έτρεφε, ποιος μά; έπλυνε, ποιος 
μάς εμβάλωνεν ήμάς τά αγόρια, ούτε ήθελε καν 
νά το γνωρίζη.

Μία Σοφηδιώτισσα γραικ, πρό πολλών ήδη 
.έτών παρασιτούσα έν τφ οικφ μας, έφρόντιζε 
περί ημών, έφ ’ οσον τή τό έπέτρεπεν ή μαθου· 
σάλειος αυτής ηλικία.

Τήν μητέρα μας δέν τήν έβλέπομεν ενίοτε 
ολοκλήρους ήμέρας.

Πότε «πήγαινε νά δέση μίαν λωρίδα άπό τό 
φόρεμα τής Άννιώς έπί θαυο.ατουργοοΰ τίνος 
τόπου, μέ τήν ελπίδα, δτι 6ά δεθή καί τό κα
κόν μακράν τής πασχούσης, πότε μετέβαινεν 
εις τάς πλησιοχώρους εκκλησίας, τών οποίων 
κατά τύχην έτελεϊτο ή μνήμη, κομίζουσα λαμ
πάδα κίτρινου κηρού, χυμένην ίδίαις αύτής χερσί, 
καί ισην ακριβώς πρδς τής ασθενούς τδ ανάστημα. 
Πλήν 8λα, δλα ταϋτα άπέβαινον ανωφελή. Ή 
ασθένεια τής πτωχή: μας αδελφής ήτον ανίατος.

“Οταν εξηντλήθησαν πλέον δλα τά μέσα καί
δλα τά ιατρικά έδοκιμάσθησαν, τότε προσήλθο-
μ«ν είς τδ έσχατον καταφύγιου είς παρομοίας
περιστάσεις.

Η μήτηρ μου «σήκωσε τδ μαραμένου κόρά-

σιον είς τήν αγκάλην της καί τδ.όφερεν εις τήν 
εκκλησίαν. Έγώ καί καί ό μεγαλέίτερός μου 
αδελφός έφορτώθημεν τά στρώματα καί ήκολου- 
θήσαμεν κατόπιν. Καί. εκεί, έπί τών καθύγρων 
καί ψυχρών πλακών, πρό τής είκόνος τής Πα
ναγίας, έστρώσαμεν καί έπλαγιάσαμεν τό γλυ
κύτερου άντικείμενον τών μερίμνων μας,, τήν 
μίαν καί μόνην μας αδελφήν !

Όλος ό κόσμος τό- έλεγεν, δτι είχεν εξωτι
κόν. Ή μήτηρ μου δέν αμφέβαλλε πλέον περί 
τούτου, καί αύτή ή πάσχουσα ήρχισε νά έννοή.

“Επρεπε λοιπόν νά μείνη σαράντα ημερονύ
κτια έντό; τής εκκλησίας, πρό τοΰ άγίου βήμα
τος, ένώπιον τής Μητρδς τοΰ Σωτήρσς, εμπεπι- 
στευμένη είς μόνον τό έλεος καί τούς οίκτιρμούς 
αύτών, ΐ?α σωθή άπο τό σατανικόν πάθος, 
όποιον έμφωλεΰσαν, ήλθε

το 
τόσον άμειλίκτως τδ 

τρυφερόν τής ζωής αύτής δένδρου.
Σαράντα ήμερονύκτια. Διότι μέχρι τοσούτου 

ημπορει νά άντισταθή ή τρομερά ισχυρογνωμο- 
σύ.η τών δαιμόνιων είς τδν αόρατον πόλεμου- 
μεταξύ αυτών καί τής θεία; χάριτος.

Μετά τήν διορίαν ταύτην τό κακόν ήττάται 
καί υποχωρεί κατησχυμένον. Καί δέν λείπουσι 
διηγήσεις, καθ’ ας οί πάσχοντες αισθάνονται 
έν τφ όργανισμφ των τού; τρομερούς σφαδα- 
σμούς τής τελευταίας μάχης, καί βλέπουσι τόν 
έχθρόν αύτών φεύγοντα έν παραδόξφ σχήματι, 
πρό πάντων, καθ' ήν στιγμήν διαβαίνουσι τά 
Άγια, ή εκφωνείται τό «Μετά φόβου».

Ευτυχείς αύτοί, έάν έχωσι τότε άρκετά; δυ
νάμεις ν’άνθέξωσιν είς τούς κλονισμούς τοϋ άγω- 
νος. Οί αδύνατοι συντρίβονται ΰπό τδ μέγεθος 
τοΰ έν αύτοϊς τελούμενου θαύματος. Άλλά δέν 
μετανοοΰσι διά τοΰτο. Διότι αν χάνουν'τήνζω
ήν, τούλάχιστον κερδαίνουν τό πολυτιμότερου. 
Σώζουν τήν ψυχήν των-.

Ούχήττον τοιαύτη τι; ένδεχομένη περίπτωβις 
ένέόαλλεν είς μεγίστας. ανησυχίας τήν μητέρα ή
μών, ήτις, μόλις έτοποθετήσαμεν τήν Άννιώ, 
καί ήρχισε νά τήν έρωτφ περίφροντις πώς αισθά
νεται τόν εαυτόν της.

Ή ίερότης τοΰ τόπου, ή θέα τών εικόνων,ή 
ευωδία τοϋ θυάματος έπέδρασαν,φαίνεται, εύνο- 
ϊκώς έπί τοΰ μελαγχολικοΰ της πνεύματος. Δι
ότι, εύθύς μετά τάς πρώτας στιγμές, εζωήρευσε 
καί ήρχισε νά αστεΐζεται μέ ήμάς.

—‘Ποιον άπδ τούς δύοθέλεις νά παίζετε μαζί; 
τήν ήρώτησε τρυφερώς ή μήτηρ μου—τόν Χρησ- 
τάκη, ή τδ Γιωργί;

Ή ασθενής ερριψε πρδς τήν λαλοΰσόίν πλά
γιον άλλ’ έκφραστικόν βλέμμα, καί ώ; αν έπέ- 
πληττεν αύτήν διά τήν πρός ήμάς αδιαφορίαν, τή 
άπήντησεν, άργά καί μετρημένα.

—Ποιον άπδ τούς δύο θέλω; Καννίνα οέν θέ
λω χωρίς τόν άλλο. Τά θέλω δλα τά άοέρφια 
μου, δσα καί αν Ιχω.
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Ή μήτηρ μου συνεστάλη καί έσιώπησεν.
Μετ, όλίγον έφερε καί τόν 0λόμ«ρον αδελφόν 

μας είς τήν εκκλησίαν, άλλά μόνον διά την πρώ
τη·» «κείνην ήμέραν.

Τδ έσπέρας έπέπεμψε τούς άλλους δύο, καί «κ
ράτησε μόνον έμέ πλησίον της.

Ένθυμοΰμαι ακόμα όποιαν έντύπωσιν «καμεν 
επί τής παιδικής μου φαντασίας ή πρώτη έν τή 
έκκλησίφ διανυκτέρευσις.

Τό άμυδρόν φως τών έμπροσθεν τοΰ εικονο
στασίου λύχνων, μόλις εξαρκοΰν νά φωτίζη αυτό 
καί τάς πρό αύτοϋ βαθμίδας, καθίστα τό περί ή· 
μας σκότος «τι ύποπτότερον καί φοβερώτερον, 
παρά έάν ήμεθα δλως διόλου είς τά σκοτεινά.

'Οσάκις τδ φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, 
μοι έφαίνετο, πώς ό Άγιος επί τής απέναντι εί
κόνος ήρχισε νά ζωντανεύη, και έσάλευε, προσ- 
παθών ν’ άποσπασθή άπό τάς σανίδας, καί κα- 
ταβή έπί τοΰ εδάφους, μέ τά φαρδυά καί κόκκινά 
του φορέματα, μέ τδν στέφανον περί τήν κεφα
λήν , και μέ τού; ατενείς οφθαλμούς έπί τοΰ ώχροϋ 
και απαθούς προσώπου του.

'Οσάκις πάλιν ό ψυχρός άνεμος έσύριζε δια 
τών υψηλών παραθύρων, σείων θορυβωδώς τάς 
μικράς αύτών ύαλους, ένόμιζον, δτι οί περί τήν 
εκκλησίαν νεκροί άνερριχώντο τούς τοίχους και 
προσεπάθουν νά είσδύσωσιν εις αύτήν. Καί τρό
μων έκ φρίκης, έδλεπον ένίοτε άντικρύ μου ένα 
σκελετόν, δστις ήπλω ε νά θερμάνη τάς άσαρ
κους του χεΐρας έπι τοΰ μαγκαλιού, τδ όποιον 
έκαιε πρό ήμών.

Και δμως δέν έτόλμων νά δηλώσω ούδέ τήν 
παραμικροτέραν ανησυχίαν. Διότι ήγάπων τήν 
αδελφήν μου, καί έθεώρουν μεγάλην προτίμησιν 
νά ήμαι διαρκώς πλησίον της καί πληοίον τής 
μητρός μου, ήτις χωρίς άλλο θά μέ άπεστελλεν 
είς τόν οίκον, ευθύς ώς ήθελεν ύποπτευθή δτι 
φοβούμαι.

*Τπέφερον λοιπόν καί κατά τάς έπομενας νύ
κτας τάς φρικιάσεις έκείνας μετά αναγκαστικής 
στωϊκότητος καί έξετέλουν προθΰμως τά καθή
κοντα μου, προσπαθών νά καταστώ όσον τό δυ
νατόν άρεστότερος.

Ήναπτον πΰρ, έφερον νερόν- καί έσκούπιζα 
τήν έκκλησίαν, όταν ήτο καθημερινή. Τάς ίορ- 
τάς καί Κυριακάς, κατά τόν άρθρου «χειραγωγούν 
τήν άδελφήν μου, νά σταθή κάτω άπδ τό εύαγ- 
γέλιον, τό όποΐον άνεγίνωσκεν ό λειτουργός άπό 
τής Ωραίας Πύλης. Κατά τήν λειτουργιίαν, 
ήπλωνα χαμαί τδ χράμι, έπί τοΰ δποίου επι- 
πτεν ή ασθενής πρόμυτα, διά νά περάσουν τά 
Άγια άπδ επάνω της. Κατά δέ την άπόλυσιν, 
έφερον τό προσκέφαλου της ένώπιον τής άριστε- 
ρ£ς τοΰ Ιερού θύρας, διά νά γονατίζη έπ’ αύ
τοϋ, ώς πού νά ξεφορέση ό παπάς έπάνω της καί 
νά τής σταύρωση τό πρόσωπον μέ τήν Λόγχην, 
ψιθυρίζων τό «Σταυρωθέντος σου, Χριστέ, άνη- 

ρέθη ή τυραννίς, έπατήθη ή δύ.αμιζ τοΰ Εχ
θρού, κτλ».

Καί είς δλα ταϋτα μέ παρηκολούθιι ή πτωχή 
μου αδελφή μέ τήν ώχράν καί μελαγχολικήν 
της δψιν, μέ τό άργόν καί αβέβαιου βήμά της, 
έλκύουσα τόν οίκτον τών έκκλησιαζομένων καί 
προκαλοΰσα τάς εύχάς αύτών υπέρ άναρρώσεώς 
της" άναρρώσεως, ήτις δυστυχώς ήργει νά έπέλθη.

Άπ*  εναντίας, ή υγρασία, τό ψύχος, τό ασυ
νήθες καί, μά τό ναί, φρικαλέου τών έν τφ ναώ 
διανυκτιρεύσεων δέν ήργησαν νά έπιδράσ.υν βλα- 
βερώς έπί τής ασθενούς, τής οποίας ή κατάστασις 
ήρχισε νά έμπνεη τώρα τούς εσχάτους φόβους.

Ή μήτηρ μου τό ένόησε, καί ήρχισε, καί έν 
αυτή τή έκκλησίφ νά δεικνύη θλιβερόν αδια
φορίαν πρός πάν δ,τι δέν ήτο αύτή ή ασθενής. 
Δέν ήνοιγε τά χείλη της πρδς ούδένα πλέον, 
είμή πρός τήν Άννιώ καί πρός τούς άγίους, 
οσάκις έπροσηύχετο.

Μίαν ήμέραν τήν «πλησίασα απαρατήρητος, ένφ 
έκλαιε γονυπετής πρό τής είκόνος τού Σωτήρος.

— Πάρε μου οποίο θέλεις, έλεγε, καί άφησέ 
μου τό κορίτσι. Τό βλέπω πώς εί ε για νά γίνη. 
Ένθυμήθηκες τήν άμαρτίαν μου καί έβάλθηκες 
νά μοΰ πάρη; τδ παιδί, γιά νά μέ τιμωρήσης. 
Ευχαριστώ σε, Κύριε I

Μετά τινας στιγμάς βαθείας σιγής, καθ’ήν 
τά ςάκρυά της ήκούοντο στάζοντα έπί τών πλα
κών, άνεστέναξεν έκ βάθους καρδίας. έοίστασεν 
ολίγον, καί έπειτα έπρόσθεσεν.

—- Σοΰ έφερα δύο παιδιά μου στά πόδια σου... 
χάρισέ μου τό κορίτσι !

"Οταν ήκουσα τάς λέξεις ταύτας, παγερά φρι- 
κιασις διέτρεξε τά νεΰρά μου. καί ήρχισαν τά αύ- 
τιά μου νά βοιζουν. Δέν ήδυνήθην ν*  ακούσω 
περιπλέον. Καθ’ ήν δέ στιγμήν.είδον, δτι ή μή
τηρ μου, καταληφθεϊσα υπό φοβέρας αγωνίας, 
έπιπτεν αδρανής έπί τών μαρμάρων, έγώ αντί 
νά δράμω πρός βοήθειάν της, έπωφελήθην τής 
ευκαιρίας νά φύγω εκ τής έκκλησίας τρέχων ώς 
έξαλλος καί έκβάλλων κραυγάς, ώς έάν ήπείλει 
νά μέ συλλαβή ορατός αυτός ό Θάνατος.

Οί όδόντες μου συνεκρούοντο ύπό τοΰ τρόμου, 
καί έγώ έτρεχον καί ακόμη έτρεχον. Καί χωρίς 
νά τδ εννοήσω, εύρέθην έξαφνα μακράν, πολύ 
μακράν τής εκκλησίας. Τότε έστάθην νά πάρω 
τήν αναπνοήν μου, κι’ «τόλμησα νά γυρίσω νά 
ίδώ όπίσω μου. Κανείς δέν μ’ έκυνήγει.

"Ηρχισα λοιπόν νά συνέρχωμαι όλίγον κατ’ 
όλίγον και ήρχισα νά συλλογίζωμαι.

Άνεκάλεσα είς τήν μνήμην μου δλας τάς πρός 
τήν μητέρα τρυφερότητας καί θωπείας μου. Προ- 
σεπάθησα νά ένθυμηθώ μήπως τής ίπταισά ποτέ, 
μήπως τήν αδίκησα, άλλά δεν ήδυνήθην.

(“Επεται σννίχεεα)

Έκείνη'ίμέ πολύ ενδιαφέρον).
— "fc 1 Ήλθες νά σβύσηο τή φωτιά ;
Έκεϊνος (χωρίς ενδιαφέρον)
— Ποια φωτιά ! Ούτε άναψε καθόλου. Απάνω 

είνε ό κύριος άέιωματικός ;

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Εί; ιατρός, επισκέπτεται χωρικόν ασθενή καί ά
φοΰ τόν έξήτασε τοΰ έγραψε μίαν συνταγήν, ήν έγ- 
χειρίζων είπε.

— Ιδού τί θά πάρης αΰριον τό πρωί. Ό δυστυχής 
χωρικός, έννοών νά εκπλήρωσή κατά γράμμα .τήν 
εντολήν τοΰ ίατροΰ, τήν έπομένην λίαν πρωί, κα- 
τέπιε τήν συνταγήν J

X
Τό τέλος.μιας συνομιλίας.
— Βρε αδελφέ δέν πιστεύεις τίποτε; Είμαι βλά

κας ποϋ κάθημαι καί σοΰ ομιλώ.
— Μά, φίλε μου, έγώ δέν αντιλέγω είς τίποτε!

X
Είς δυστυχήσας ποιητής ήθέλησε νά αύτοκτονήση 

και καθώς όλοι, έστειλε και αύκς μικράν τινα ί 
πιστολήν πρός τόν πιστότερου φίλον του,έν ή έγραψε.

Φίλτατε
Αύτοκτονώ διότι ίβαρύνθην τήν ζωήν μου. Όταν 

θά άναγιγνώσκης τάς γραμμάς ταυτας έγώ δέν θά 
υπάρχω έν τή ζωή.

ύ ρΙ,Ιος σον Κ.
Καί έν ΰστερογράφφ προσέθηκεν:
Φύλαξε μου τάς εφημερίδας, οσαι θά γράψουν περί 

τής αυτοκτονίας μου.
X

Είς τό δικαστήριον.
Ο Πρόεδρος — Ο κύριος λέγει οτι τόν «χτύ

πησες μέ μίαν φιάλην γεμάτην κρασί.
Παρ' όλίγον νά τον σκοτώσης.
Ό κατηγορούμενος— Κύριε πρόεδρε, αύτό τό

κρασί 3έν κάνει κακό. Είναι παληό, δέκα χρονών!

jkiTE-r τιτυυού

Παράδοξος συλλογή
Ή Ιταλική έφημερίς « Ήχώ τοΰ τόπου» έκα- 

μεν εσχάτως έπί τφ θανάτφ τοΰ Πάπα Λέοντος XIII 
περιεργοτάτην συλλογήν. Συνέλεξε δηλαδή δλα τά 
άρθρα τών εφημερίδων τοΰ κόσμου ολου, τά γρα- 
φέντα έπ’ ευκαιρία του θανάτου τοΰ πάπα. ’Εννο
είται οτι συνέλεξε μόνον τά πρωτότυπα, μή λαόοΰσα 
ύπ’δψιν τά άναδημοσιευθέντα άπό άλλας εφημερίδας.

Ή συλλογή λοιπόν αύτη περιλαμβάνει ούχι ό- 
λιγώτερα τών 12,000 άρθρων εφημερίδων καί πε
ριοδικών, δι’ ών έσχηματίσθησαν εννέα ογκώδεις 
τόμοι, έν οΐς αντιπροσωπεύονται δλα τά έθνη. Φυ
σικά ή ’Ιταλία κατέχιι τά πρωτεία διά 370 εφημε
ρίδων διαφόρων. Ειτα έρχονται: Ή Γαλλία μέ 252, 
ή ’Ελβετία μέ 210.ή Αυστροουγγαρία μέ 190,ή Γερ
μανία μέ 150, ή ’Αγγλία καί ή ’Αμερική μέ 120 
ή 'Ισπανία και ή Π,ρτογαλλία μέ 100 ή Ρωσσία 
μέ 80 κ.τ.λ.

Σημειωτέου οτι έν τή συλλογή ταύτη περιλαμ
βάνονται εφημερίδες Ίαπωνικαί, Σινικοί, καί ’Ιν
δικοί.

♦
— Εφήμερες τις έν Βιέννη γράφει τό εξής νό

στιμου συμβάν.
Έν τινι μικρφ πόλει τής Αύστρίας, πτωχόν τι 

παιδίον έρριξεν είς τό ταχυδρομεΐον έν δελτάριον, 
τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων, μέ τήν επι
γραφήν.

Προς τον
'Αγαθόν Θεόν 

Εις τόν Ούρανόν
Όπισθεν δέ έζήτει διά τά Χριστούγεννα, πλη- 

θυν δώρων.
Είς τό ταχυδρομείου οί ύπάλληλοι έξεπλάγησαν 

ουκ’ όλίγον, έκ τοΰ περιέργου τούτου δελταρίου. 
Έν τούτοις άντί νά τό θέσουν μεταξύ τών άζητή- 
των, τό έπέστρεψαν είς τον αποστολέα μέ τήν ση· 
μείωσιν.

«Δέν υπάρχει τοιαύτη πίστωσις είς τόν προϋπο
λογισμόν. «Άγιος Πέτρος».

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ή καρδία τής γυναικός δέν είναι παράδοξον, 
οτι ομοιάζει πρός χώνα, δϊότι άμα ώς ρυπανθή 
μεταβάλλεται δπως-σΰτη είς βόρβορον.

Είς τόν άγώνα τής ζωής χίλιοι ήττώνται έπί ένός 
ν-.κώντος καί ούδείς νικητής απέναντι τοΰ χάρου.

— Οποία διαφορά μεταξύ νέου καί γέροντος;
— Ότι ό μέν προσδοκά ζωήν, ό δέ θάνατον. 
Ό πρώτος βαδίζει στεριώς, ό δέ τρικλίζων.
Ό νέος ανοίγει τό. βιβλίου του, ό δέ γέρων τό 

κλείει.
Μία μόνη υπάρχει ευτυχία, ή τής έκπληρώσεως 

του καθήκοντος.
Μια δέ μόνη παρηγοριά, ή τής εργασίας.
Καί μια μόνη απόλαυσες, ή τοΰ κάλοΰ.



3θ4 Η ΦΥΧΙΧ

ΠΝΕΥΜΛΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΜΕΚΑΟΤΙΒΑ k ΠΑΣΤΗ MVIA

422- Λίνεγμοι.
Γράμμα φίλε μου Sv λάβης 
κέπειτα έάν προσθέσης; 

μιά γνωστή άντωνυμία 

τότε,'λύτα μου, θά έχης 

σκεϋός τι οικιακόν 

χρησιμώτατον, γνωστόν.

423· Αίνιγμα.

Πράγμα νόστιμου οτήν γεΰσιν 

καί στήν δρείιν έπίσησ 

εΐνε δταν όπως ίχει 

έμπροσθεν σου τ’ άντικρύσης.

Άλλ’άν όμως φίλε λύτα, 

θέλεις τ’ άποκεφαλίσει 

έκ παθήματος στρατού 

δλον έθνος θά θρηνήση.

424· Αίνιγμα.
Απρόσωπου ρήμα 

καί λέζισ γνωστή σου 

τήν όποίαν θυμάσαι 

δταν τρφς τδ φαί σου. 

Σχηματίζουνε κάποια 

γνωστή πατσαβούρα 

πού γυρίζει τόν κόσμο 

αίωνίως σάν σβούρα.

425· Γρίφος.
Μ Φ Γή Στάχυ έως

426· Φίρδην—Μύγδην.
Σας — παγώα — λοπυ

427· Γρίφος.

Πάν τότε = αίών oloc

428· Έλλειποβύμφωνον

Ο — εω — ε ι — εο —

42#· Φωνηεντόλιπον.

— χλμς— ν — νδμ

Ιϊίϊϊίΰϊ^
Β- ΡΗΓΟΥ 

ΕΝ ΝΕβι Φ Α ΛΗ ΡΏ·
Τδ κατάστημα δέχεται δίας οείποτε παραγγελίας.

ΙνΤΕΓΆ.

11«Μ & MQAW
I Μ Η Λ IΟ Υ
'Er Γή Ν. Άγορα.

Εύθυνία, τιμιότης, καθαριότης καί περιποίησις 
άκρα. Πωλουνται και διάφορα άλλα είδη.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΛΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΗΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΓΕΛΡ· & ΧΡΗΣ. ΓΩΓΟΥ

Εΐνε τδ άρχαιότερον άτμοκίνητον έργοστάσιον 
Χαλβαδοποιΐαοκαΐ/αχαροπλαστικής 

Είδική κατασκευή]κομφέτων καί καρπών κτλ.

«8 Καλαμιώτου, Άθ^ναι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ
ΕΚ A0HNAIS ΟΛΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 446

» 968

8 592

Sanderson 248

Σελ. 
’Ιταλοελληνικόν Λεξικόν Π. Μ. Περίδου 1028 
Γερμανοελληνιχδν Λεξ. Έμ Δρακοπούλου 976 
Έλληνογερμανικόν Λεξικόν Χρ„ Χαμαδά 952 
Άγγλοελληνικόν Λεξικόν Γ. ’Αλεξάνδρου 1060 
Έλληνοαγγλιχόν Λεξικόν » » 912
Γαλλοελλην. Λεξ. ®. Κυπρίου (δίτομον) 2288 
Έλληνογαλ. Λεξ. ο » » 1568 :
'Ομηρικόν Μέγα Λεξικόν [. Πανταζίδου 1000 
Λατινοελληνικδν Λεξικόν Σ. Κουμανούδη 1248 
’Αγγλική Μέθοδος άυευ διδασ. X. de Bouge 712
Γαλλική Μέθοδος » » " ne0
’Ιταλική Μέθοδος » »
Γερμανική Μέθοδος » ν
’Αγ. Διάλ. μετά προφοράς Ν. Κοντοπούλου 152 
Γαλλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 160 
Αγγλικοί Διάλογοι μετά προφοράς μικροί 160 
’Ηχώ του Λονδίνου 
Ήχώ τών Παρισίων 
Γραμματική τής Αγγλικής γλώσσης 
’Αγγλικόν Αλφαβητάριου Α. Γεωργιάδου 
Γερμανικοί Διάλογοι δι’ έλ. χαρακτήρων 
Γερμανική Γραμματική Χρ. Χαμαδά 
’Ιταλικόν ’Αλφαβητάριου

Τ’ ανωτέρω βιβλία άποστέλλοντοι παντί τώ αίτοΰυτι 
ελεύθερα ταχυδρομικών τελών άμα τή λήψει τοΰ αντι
τίμου. Διά τό έξωτερ. αί τιμαί εις φρ. χρ.
Προσεχώς έκδοθήσονται οί "Αθλεοε τοΰ Β. Ούγώκ

128
176
460

49
128 
128

48

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Δ. Π. Κων)πολιν. Δελταρίου έλήφθη. Ζητού
μενα! αποδείξεις σποσταλλήσονταε.—Π.. Ν. Β. Τ ρ ί- 
πολιν. ’Επιστολή ώς καί συνδρομή ελήφθησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς γράφομεν.—Κ. Ν. 
Ναύπλιον. Τά φωτογραφικά θά εξακολουθήσουν 
ακόμη έπί τινα φυλλάδια μόνον.—Γ. Δ. Κων)πο- 
λιν. Δελταρίου έλήφθη. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν 
προσεχώς.— Γ. Τ. Ί ο ά ν ν ε σ β ο u ρ γ. Δελτάριον 
έλήφθη. αί Άτθΐδες δέν έκυκλοφόρησαν παρά είς 
80 αντίτυπα. Δηλαδή έν στενφ κύκλω. Μεεάλια Μο- 
κεδονίας δέν έκόπησαν, ώς μάς γράφετε.—Π. Γ. 
Άνδρίτσαιναν. ’Επιστολή ώς καί συνδρομή 
ελήφθησαν. Εΰχαριστοΰμευ πολύ. Φύλλα άπεστάλη- 
5αν.—Κ. Δ. Κ. Άϊβαλί. ’Επιστολή έλήφθη. 
Προσεχώς γράφομεν.—Κ. II. Ίοάννεσβουργ. 
’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς θά εχετε άπάντησιν. 
Νομίζω δμως δτι παρεξηγήθημεν.— Ε. I. Κάϊρον 
’Επιθυμία σας έξετελέσθη.—Κ.Φ. Ηουλινά. Έλή
φθη δελτάριόν σας. Μεγάλως έχάρημεν επί τή εν
ταύθα άφίξει σας. Σάς άναμένομεν.—I. Κ, Γ, Κ α- 
βάλλαν. ’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς γράφο- 
μ£ν.—Ν. Δ. Ν. Βώλον. Έλαβον βραχεΐαν. Πολύ 
ελυπήθημεν μέ γραφόμενα Έλπίζομεν ότι θέλει τρα
πείέπι τά βέλτιον ή κατάστασις αύτη. -Δ. Β. Ό- 
σμάναγα Πύλου,—“Εχει καλώς. Συμμορφού- 
μεθα μέ παραγγελίαν σας. — Σ. Τ. Βώλον. Εχει 
καλώς. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε παραγγελίας σας,— 
Ε. Μ. Κ. Τρίπολιν. Πολύ ευχαρίστως. Άναμέ- 
νοιιεν λοιπόν.

4»’Εν ΆθήνβΚ έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνοστη Κωνσταντινίδου^


