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H ΕΜΠΝΕΥΜ ΚΛΙ Λ! ΜΙ ΗΝΑΜΕΙΣ
[Συνέχεια και τέλος.)

Ώς βλέπει τις όθεν, αΐ ελληνικά! αυιαι άρ· 
χαϊαί πύθιοι. ώς αί νεώτεραι ΰπνωτιοτικαι καί 
εκστατικοί δέν προεφήτευον καί έχρησμοδότουν 
ή μετοβαίνοντες έκ τής κανονικής αύτών κα- 
ταστάσεως είς ολως υπερφυσικήν τοιαύτην. 
Καί έκεΐναι όμως δπως και αί νυν πυθίαι έ- 
λησμόνουν ολωςο,τι έάλεπον, ήκούον ή έλε- 
γον έν ώρα τής έκστάσεώς των.

Ταΰτα, νομίζομεν, άρκοΰσιν, ϊνα καταδει 
χθή,ότι μόνον οι άρ^αϊοιτής έποχής έκείνης 
καί ιδία η Βίβλος, ό Ομηρος, ό Πυθαγόρας, 
ό Πλάτων έγνώριζον καλώς τί έστι έμπνευ- 
σις καί εκστασις, ένώ οΐ ήμέτεροι ψευδο-φι- 
λόσοφοι, δι ’ ούς b υπερφυσικός κόσμος είναι 
νεκρόν γράμμα καί άπολύτώς άγνωστος αύ- 
τοΐς, διότι ούτε ένέκυψον,ούτε έμελέτησαν. 
άλλ’ ούτε καί έπειραματίσθησαν, έκλομόά- 
νουσι τήν έμπνευσιν ώς άλως εσωτερικήν ά 
Τομικήν ένέργειαν, έξ. υποκειμένου καί δέν 
έννοοΰσι τδν αντικειμενικόν καί υπερφυσικόν 
σκοπόν τής θείας καί έξοχου ταύτης κατα- 
οτάσεως.

Οί τής θεωρίας τοΰ Mesmer (*)  όπαδοί καί 
οί νεότεροι σοφιοταί έξέλαόον τήν έκστασιν 
καί. τήν έμπνευσιν ώς απλήν Ιγκεφαλικήν ί- 
έαφιν,.προερχομένην έ-κ τής.ένώσεως τών ζω - 
ϊκών δυνάμεων- τοϋ τε μαγνητίζοντος καί 
μαγνητιζόμενου έν τω ένί άτόμω. OuTot δέν 
π'αρετήρησαν βεβαίως, ότι ό μαγνητισμός ού- 
δέν : άλλο είναιή άπλοΰν μέσον υπνωτικόν 
πρδς. άπονάρκωσιν τών . δυνάμεων, ώς τό 
οπιον, χΛωροφ>0£/«ο>·, ό αιθήρ. τδ Ινδικόν σόμα 
καί άπαντα τά άλλα μέσα τής μαγείας, πρός 

(*) ’Εφευρέτης τοϋ ζωϊχοϋ [Λ«γνητι«μ.οΰ περί ού xxc 
ίγραψε π©λλά,1731—1815,ίύρε πολλούς μαθητές καί 
προσήλυτους εις Παρισίους (1778). Αί άκαοημίαι ά> 
πεδοκίμαβαν τάς θεωρίας αύτοΰ.

έπίτευξιν τής τεχνητής πν. διαύγειας. Έντή 
αρχαία Αίγύπτω συνέβαι.νε· το αύτδ έν ταΤς 
άναθυμιάσεσι τοΰ Kyphi(αρώματος συνιστα- 
μένου έκ δεκαές διαφόρων ουσιών) όπερ έπε- 
νήργει πάνυ ίσχυρώς επί τής φαντασίας, τής 
έδρας αύτής τών ονείρων, άπδκαθισταμένης 
ουτω καθαρωτέρας καί διαυγέστερος. Αί ανα
θυμιάσεις αύται, ώς’γράφει δ Πλούταρχος, 
έν τώ περί Ίσιδος καί Όσίριδοςσυγγράμματί 
του. έθεωροΰντο ούχί δλιγώτερον αποτελε
σματικοί τών ήχων τή; λύρας, ον; άκούοντε; οΐ 
πυθαγόρειοι εΐθιζονν’ Αποκοιμώνται. Πάντα ό
μως ταΰτα τά καρώτικά καί υπνωτικά μέσα 
οέν δύνανται νά έπενέγκωσι .τήν διαύγειαν 
τής διανοίας, άλλά μόνον προετοιμάζουσι αύ
τήν, άποτρέποντες τά έκ τής έπηρείας τοΰ 
ύλικοΰ κόσμου προερχόμενα εμπόδια.

Τά τοιαΰτα μέσα αποναρκοΰσι τάς αισθή
σεις καί συνεπώς διακόπτουσι τάς μετά τοΰ 
κόσμου τής ύλης σχέσεις τής ψυχής. Όθεν, 
τής ψυχής άποχωριςόμένης καί άπαλαττομέ- 
νης έκ τοΰ £υγοΰ τών υλικών έντυπώ- 
σεων, τή βοήθεια τών αισθήσεων άίτοκα- 
θίσταται αύτη έλευθεριωτέρα, όπως ύπο- 
στή τήν έπίδρ'αοιν τών τοΰ υπερφυσικού κόσ
μου ατόμων. ’Εντούτοιςπριν ή άόρατόντι δν 
επίδραση τής ψυχής ανθρώπου τίνος, αί μετά 
τοΰ άνωτέρου κόσμου τών πνευμάτων σχέσεις 
τής ψυχής είσίν ατελέστατοι, καί διά τοΰτο 
παρατηρούνται άνωμαλίαι καί συγχύσεις ώς 
έπί τδ πλεϊστον έν τή σειρά τών ιδεών καί 
εξελίξεων τών ονείρων, έν τή. νυκτοβασία καί 
υπνοβασία κτλ. Ό σοφός Σολομών καλώς έ- 
χαρακτήρισε τήν φάσιν ταύτην τής άναπτύ- 
ξεως τών ψυχικών, δυνάμεων τοΰ .ανθρώπου, 
όπως φθάση είς-τήν'άληθή έμπνευσιν.'· '

Καί λέγει έν ταϊς παραβολάϊς αύτοΰ ί. Αΐ 
προετοιμασίαι τής καρδίας άνήκουσι τφ άν· 
θρώπφ, άλλ’ όλόγοςτήςγλώσαηςπροέρχεται ίκ 
τοΰ Αιωνίου». Καί όντως,, έφ ’ όσον ή ψυχή 
δέν έμπνέεται, άπασαι α< ώραΤαι εντυπώσεις 
είσί στεΤραι. Αΐ χημικοί καί φυσικοί λειτουρ-
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γίαι τοΰ σώματος, ώς και ή ήχω τοϋ ύ- 
λίκοΰ κόσμου παρακωλύσυσι τήν ψυχήν έν τή 
ύψηλή αυτής πρός τήν χώραν τών άγνΰν 
πνευμάτων και των αοράτων αίτιων πτήσει. 
Τό πάν δ’ αιφνηδίως μεταβάλλεται, όπόταν κα
λόν πνεύμα καταλάβη την ψυχήν' ή γαλήνη ει
σέρχεται ,ζίς τήν καρδίαν, ή ισορροπία απα
θών τών διανοητικών καί ηθικών δυνάμεων 
άποκαθίσταται· ή δέ ψυχή άπαλλαττομένη τών 
γήινων ονείρων, προσέρχεται εις τήν αληδή ϋείαν 
κατάληψιν. "Άλλωσ τε,εψ όσον αι μετά τών 
Πνευμάτων σχέσεις τής ανθρώπινης ψυχής 
συσφίγγονται, κατά τοσοΰτον διαρκοΰσι καί 
έπί πλέον αί εκδηλώσεις τών Πνευμάτων γί
νονται άμεσοι, ύλικα'ικαί ψηλαφητοί. Τόδε σώμα 
τοΰ όρώντοςή τοΰ έκστατικοϋ άρχεται μά· . 
λίστα νά αισθάνεται τήν τοΰ ύπερ^υσικοΰ 
κόσμου επιρροήν καί νά συμμετέχη τοΐς πνευ- 
ματικοϊς φαινομένοιά.

’Αόρατον πνεΰμα καταλαμβάνει ένίοτε Το 
σώμα τοΰ όρώντος ή τοϋ ευαίσθητου, χωρίς 
νά έκτοπίση τήν ψυχήν του καί χωρίς μάλι
στα νά τόν έυπνευση ή νά τόν ψέρη είς ά- 
νωτέραν καταστασιν. Ή δέ ψυχή τοΰ αν
θρώπου. τούναντίον, διατηρεί τας σκέψεις 
αύτής καί τόν τρόπον τοΰ βλέπειν, είσ τρό
πον ώστε δύο ψυχαί, ων αί σκέψεις διαφέρουν, 
έμψυχοΰσι προσωρινώς τό αύτό σώμα. Άλλ’ 
έν τούτοις τό σώμα έπηρεάύεται μετ’ ολίγον 
πλείω ύπό τής άνωτέρας έπιδράσεως τοΰ άγνοΰ 
Πνεύματος, μολονότι τό άόρατον τοϋτο δν πόρ- 
ρω απέχει τοΰ νά θέλη νά πατάθη τήν ψυχήν 
ταύτοχοόνως τώσώματι, ώς συμβαίνει έν τοΐς' 
ψαινομένοις τής καταλήψεως καί κατοχής.

Τό ύπερφυσικόν πνεΰμα άφίνει άρα έν τή κα
ταστήσει τούτη τήν πλήρη έλευ&ερίαν τή άν&ρω- 
πίνη ψυχή και ούδέν επιδιώκει ή. νά μεταχειρι- 
υ&ή τόν άνευ νοημοσύνης βραχίονά της, όπως 
•έκφραση τάς ιδέας του.

Οΐ περιερχόμενοι εις τήν παράδοξον ταύ
την καταστασιν, καλούνται έν ταΐς ήμέραις 
ήμών, medium, ήτοι μεσάζοντα άτομα, διότι 
χρησιμεύουσιν ώς διάμεσα πρός τους θέλον
τας νά συγκοινωνήσωσι μετά τών πνευμιατων.

To medium, είναι όργανον εύπειθες, τί- 
θησιν είςτήν διάθεσιν τοΰ ύπερκοσμίου όντος 
τό σώμα του καί τούς βραχίονάς του, ’να 
έκφραση γραπτώ; τάς ιδέας τοΰ αοράτου πνεύ
ματος.

To medium είναι χειρ ύπεικουσα, όργα- 
νόν τι παθητικόν, διευθυνόμενον υπό τών 
Πνευμάτων, όπως αΐ κινούμενοι τράπεζαι 
καί τόσα άλλα άψυχα αντικείμενα, Ινα έκδη- 
λώσι τήν παρουσίαν αύτών καί έκψράζωσι τάς 
ιδέας των. Τό medium'oii&v άλλο είναι ή 
ή ηχώ άγνοΰ Πνεύματος, καταλαμβάνοντος 
πρός στιγμήν τό σώμα του.

Οί αρχαίοι κατενόησαν τήν καταστασιν 
ταύτην, ως απολύτως παθητικήν.

Ό Όμηρος (Ίλλιάς XII, 228) αναφέρει 
περί τών χρησιμευόντων ώς παθητικά όργανα 
τή <δεί<} βουλήσει' ώς καί ό Πλάτων έν τώ δια- 
λόγω αύτοΰ «“Ίος' καί Μόνων». Έν τούτοις 
μόνη ή Βίβλος δείκνυσιν ή|ϊϊν σαψώς έν τή. 
περί πειρασμού τού Ίησοΰ έν τή ερημω διη· 
γήσει, τήν διαφοράν μεταξύ medium καί έμ· 
πνεύσεως· «.*0  ‘Ιησούς ώδηγή&η ή ώϋή&η ύπό 
τοΰ Πνεύματος έν τή Ιρήμφ. Ενεπνευσθη υπο 
τού Άγ. Πνεύματος, τού δαίμονος ούδαμώς 
δυνηθέντος νά τόν έπηρεάση ούτε ηθικώς 
ούτε πνευματικώς. Έν τούτοις ό στυγειος 
πειρασμός έκίνησε καί μετέφερε τό σώμα τού 
’Ιησού είς άλλον .τόπον. Ό δέ Άγιος Μα-, 
τθαΐος λέγει: Ό δαίμων μετέφερεν αύτόν 
έν τή 'Αγά} πόλει και ει?ετο έπί τής κορυφής 
τοϋ ναοΰ» (μολονότι τό Άγ. Πνεΰμα ώδή- 
γησεν αύτόν έν τή έρήμω). Καί ό δαίμων 
είπεν αύτω : « Έάν ήσαι ό υιός τοΰ Θεού, 
ρίψον εαυτόν κάτω». Ό δέ Άγιος Λουκάς 
λέγει : « Ό διάβολος ώδήγησεν έπίσης αύτόν 
είς Ιερουσαλήμ καί έθετο έπί τού κιγκλιδώ
ματος τοΰ ναοΰ, λόγων: «Έάν ήσαι ό υιός 
τού Θεού, ρίψον εαυτόν κάτω».

Φ. ΠρΙντεζης

Η ΕΚ illflHKQN ΚΑΤΑΓΒΓΗ ΜΑΣ
ΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ TON ΒΡΕΦΩΝ 

ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΣΙ ΤΟΥΤΟ
(.Συνέχ. και τέλος}

Ή άπαγόρευσις αΰτη εινε έξ εκείνων, αίτινες έ- 
ίουσι σχέσιν μέ.τδ πρώτον τής νηπιότητος έτος, πολ- 

αί έκ τών δποίων αύστηρώς,άν και πολλάκις μυστικώς 
τηρούνται ύπδ τής πλειονοψηφίας τοΰ λαοϋ. Καί ίσως 
ή φυσιολογική σχέσις μεταξύ τής δυνάμεως, μεθ*  ής 
τδ βρέφος δύναται νά σφίγξη καί τής ύγιείας αυτού, 
νά συνετέλεσε μεγάλως είς τήν γένεσιν τοΰ γνωμικοΰ.

Δέν έγκειται, όμως, μόνον εις τήν δύναμιν τοϋ 
σφίγγει» η ισχύς τών προσθίων μελών τών βρεφών, 
ήν «κληρονόμησαν έκ τών έπί τών δένδρων αναρρι- 
χωμένων προπατόρων των. Τά βρέφη δύνανται να ό- 
ποβαστάζωσι τδ βάρος τοΰ σώματός των, όταν κρε
μιόνται άπδ δ,τιδηποτε πράγμα διά τών χειρών των,, 
καί μάλιστα ολίγον μετά τήν γέννησίν των, καθώς 
περιέγραψεν δ Dr. Louis Robinson πρό τινων έτών. 
Ώς αποτέλεσμα τών πειραμάτων του, έπι εξήκοντα 
περίπου βρεφών, παρετήρησεν, «δτι είς έκάστην πε- 
ρΐπτωσιν, έκτος δύο μόνον εξαιρέσεων, τδ βρέφος ή
δύνατο νά κρεμασθή άπδ μικρας ράβδου, διαμέτρου 
τριών τετάρτων δακτύλου, διά τών χειρών του, ώς 
ακροβάτης άπδ δριζοντίας ράβδου καί ύποβαστάσή 
τδ δλον βάρος τοϋ σώματός του έπί δέκα δευτερόλεπτα 
τουλάχιστον. Είς δώδεκα περιπτώσεις παιδιών, ήλι- 
κίας μιας ώρας, ήμισυ λεπτόν παρήλθε πρίν η χα- 
λαρωθή τδ σβΐγξιμο» και εις τρεις ή τέσσαρας, σχε
δόν λεπτόν.» ‘Επειδή δέ ή δύναμις αυξάνει, προχωρού- 
σης τής ηλικίας πέραν δύο ή τριών εβδομάδων, βρε-

φος είς τήν τελευταίαν ηλικίαν έκρεμάσθη «έπί δύο 
πρώτα λεπτά καί τριάκοντατέσσαρα δεύτερα.» 

Έδοκίμασα τδ πείραμα τοϋτο είς βρέφος πρίν δυ
νηθή να περιπατήση ητο περίπου δώδεκα μηνών — 
καί τω έδωσα σχοινίον δια νά κρεμασθή είς αύτδ.’Εξε · 
τέλεσε τοϋτο προθύμως, ώσεί ητο εντελώς φυσική ερ
γασία. Εύθυς άμα συνέλαβε σφιγκτά τδ σχοινίον,έκίνει 
καί εσήκωνε τούς πόδας του,ώς διά ν’ άρπάξη κορμδν 
δένδρου. Ούτως Ιδειξεν, ότι όχι μόνον «κληρονόμησε 
τα ένστικτα πιθηκοειδών του προπατόρων, οίτινες β- 
ζων έπί τών δένδρων, άλλά καί ότι διετήρει τήν δύνα- 
μιν να έκτελή δ,τι τω ύπηγόρευον τά ένστικτα ταΰτα. 
Ουδαμοϋ δμως δέν δεικνύονται σαφέστερον τά ϊνστι- 
χτα τής επί τών δένδρων ζωής η εις την επιθυμίαν τών 

. νηπίων καί παιδιών πρδς άναρρίχησιν. Νομίζει τις, ό
τι ταΰτα αποστρέφονται ιδιαιτέρως τήν επί τοΰ εδάφους 
διαμονήν φαίνονται νά ώθώντάι ύπό τίνος έπιθυμίας τοϋ 
ν' ανέλθωσιν άναρριχώμενα κάπου- Τδ βρέφος κατά 
τας πρώτας αύτοΰ δοκιμάς προσπαθεί ν’ άνα^ή ύπε- 
ράνω τής μητρός του, αφ’ ου πρότερον τήν ονυχίση, 
καθώς αΰτη τδ βαστάζει ή άναρριχάται έπί τοϋ λί
κνου του ή έπί σκαμνιού ή έπί τοϋ άλιξιπύρου τής 
εστίας. Δοθείσης ευκαιρίας, αναπτύσσει τελείαν μανίαν 
δια ν’ αναβή κλίμακα, τήν όποιαν ανέρχεται φωνά- 
ζων μεγάλως έκ χαράς.

Αί πτώσεις καί οί συχνοί μωλωπισμοί δέν έπηρεά- 
ζουσίν ουδόλως τδ πρδς άναρρίχησιν ένστικτον τοΰ 
παιδιού’ καί άληθώς δέν τφ μέλλει τόσον δι’ αύτάς, 
όσον διά τήν ύπδ τής φιλοστόργου. μητρός του άπα- 
γόρευσιν τών αναρριχητικών του πράξεων. 'Ενίοτε πί
πτει όλισθαινον καθ’δλον τδ μήκος τής κλίμακος’ καί 
ειτα εξαπλώνεται κάτω δλολύζον, ούχίτόσον πολύ, ί
σως επειδή έκτύπησεν, όσον διά τδ απροσδόκητου τής 
καταστροφής, μέ αίσθημα άποδικιμασίας, ίσως, διά 
την σκαιότητά του. Άλλ’ άφοΰ τελειώση τδ έπεισό- 
διεν τοϋτο, έντδς τετάρτου τής ώρας έφορμα έκ νέου 
μετά θάρρους πρδς τήν κλίμακα, χωρίς νά τδν φοβίση 
καθόλου τδ τελευταΐον του δυστύχημα- “Ενστικτον, 
οπερ κατέχει τόσον έπιμόνως, δέν δύναται νά θεωρηθή 
ώς τι τυχηρόν.

Αί μητέρες, δυστυχώς, δέν έχουσι πάντοτε αρκε
τήν επιστημονικήν αταραξίαν διά νά παρακολουθώσι 
παιδίον,δπερ άναρριχάται κλίμακα καί κινδυνεύει νάπέ- 
ση ανα πάσαν στιγμήν’οΰτω δέ συνειθίζουσι να βραχύ - 
νωσι τα πειράματα ταΰτα.

Το πρδς άναρρίχησιν τοϋτο ένστικτον διαρκεί είς τδν 
βραδύτερον βίον. Μικρά παιδία καί κορασια προ
σέτι πρέπει ν’ άναρριχώνται. Ή κλίμαξ εΐνε τότε 
πολύ μικρά διά τάς δοκιμάς των, άλλ’ οί κιγκλίδες 
τής κλίμακος μένουσι, χαί πρέπει νά τάς άναβαίνω- 
σιν αναρριχώμενα απδ τδ εξω μέρος τούτων καί 
χρεμώμενα απδ διάφορα σημεία, τά όποια συντελόϋ- 
σιν βες την εκγύμνασιν τών βραχιόνων.

Η χλίσις πρδς την γυμναστικήν τών βραχιόνων 
· δί 44 4 444, Α Α · Λ 44 4Λ , 5ύ· ·· Λ, . Α*  Λ,.*.**.  . «...

μναζονταΓ καί έπρεπε νά δίδωμεν μεγαλειτέραν προ
σοχήν καί σημασίαν εις την γυμναστικήν, καθότι 

εις τά αναπτυσσόμενα παιδία. Τήν σήμερον ή τοιαύτη 
ασκησις, καθώς έκτελεΐται, βοηθεϊ. τήν ανάπτυξιν 
τών ποδών μόνον" ένώ ή έργασία τοΰ σχολείου βοη- 
θεΐ την ανάπτυξιν τών συνεσταλμένων στηθών καί 
κυρτών .ράχεων—πρδ πάντων είς τάς κόρας. Τά παι
δία εινε έπί μάλλον εύτυχή· δέν ένοχλοϋνται μέ 
τα πάντοτε ύπερβολικά διδακτικά μαθήματα τής: οι
κίας καί τής διαγωγής. Διατηροϋσιν δ,τι ό Δαρ- 

. βϊνος ύπέδειξεν ώς πιθηκοειδή εξιν — τήν έπί τών 
δένδρων δηλαδή άναρρίχησιν—καί -δύνανται νά έντρυ- . 
φώσιν είς τοϋτο. Και τά κοράσια διατηροΰσι τήν 
έξιν ταύτην, άλλά δέν δύνανται νά έντρυφήσωσιν «ν

Πίρίιργοι καταπληκτικοί στάσεις πιύήκον καί παι6όίι 
έμφαίνονσαι τήν ομοιότητα τ&ν δέσεων,· ας άμφότερον 
λαμβάνονσιν, δταν κοιμ&νται. Νομίζει τις δτι είνε α
δελφοί.

αύτή, κυρίως ενεκα του μωροΰ τρόπου, καθ’ 8ν έν- 
δύονται. 'Εάν τις σκεφθή πόσον, σπουδαία λεία θά 
ητον είς πειναλέου πίθηκον κλάδος μέ καρπούς ή φω- 
λεα ώών, τότε θά έννοήση πώς τδ κληρονομηθέν έν
στικτον πρδς άναρρίχησιν δύναται νά ήναι τόσον 
ισχυρόν εις τα ανθρώπινα βρέφη.

Δυνάμεθα, δμως, νά παρατη^ήσωμεν, ότι άλλαι 
παιδαριώδεις πράξεις έχουσι την άρχήν των είς τδ 
προπατορικόν ένστικτον προς απόκτησιν τροφής. 
Οΰτω τα μικρά παιδία έχουσι λίαν -καταστρεπτικήν 
έξιν—-τοΰ να συλλέγωσι πάν, πράγμα χαλαρόν, οίον- 
δήποτε τεμάχιον χάρτου, παραδείγματος χάριν, ή 
οίονδήποτε μέρος πράγματος, δπερ εινε ήμι-άποκεκολ- 
λημμένον, διά να τδ σχίσωσι, ώς έάν ήθελον νά ιδωσι 
τί ητον ύποκάτω.'Η έξις αυτή εΐνε τδ λείψανον ενστί
κτου πρδς απόκτησιν τροφής έχ μέρους τών προπαν 
τόρων των, οίτινες έπραττον ούτως, δταν ,άνεζήτου- 
έντομα.

Αί ύπδ τάς χαράδρας,, τους λίθους, ή αί ύπδ 
τά έλαφρώς άπεσπασμένα τεμάχια φλοιού θέσεις, 
θά ησαν ακριβώς αΐ πρδς άναζήτησιν τών τροφών 
κατάλληλοι. «Οί πίθηκοι ανατρέπουσι πάσαν ρά
βδον καί λίθον -άναζήτούντες έντομα, σκορπιούς, ή 

παρατηρείται πολύ εις τά παιδία, άτινα συνεχώς γυ- κοχλίας, τούς δποίους συλλαμβάνουσι καί τρώγουσι».τι»..................... . Δέν είναι καί τοϋτο παράδοξον ; 'Αρχαίος δε συγ-
... „ . , , ..........   . γραφεύς εις τινα παράξενου διήγησίν του λέγει, ότι.

εινε λίαν ωφέλιμος διά τήν διαστολήν τού. στήθους ούτοι άνατρέπουαι τους λίθους «μόνον καί μόνον χά- 
ί.. —. _———-ς----- 'nd.. -2.......................   2 ------·.— ply σ)ςωλήΧων; οίτινες κεΐντα? ύποκάτω, είδος

τροφής, τήν δποίαν ύπερβολικώς αγαπώσι,· Νοστι
μεύονται δέ πολύ καί τούς μύρμηκας.»

Τοϋτο άναφέρεται είς τά «Ζώντα Ζώα τοΰ Κόσμου», 
. χαί εΐνε αξιόλογα νά τά άναγνώση τις. , .

Ό αυτός συγγραφεύς εξακολουθεί, λέγων.· «Εΐνε 
επιβλαβείς είς τους καρπούς καί δή είς τά μήλά, κα- 
ταστρέφουσιν δλοκλήρους αγρούς καί κήπους, έάνδέν 
τούς προσέξωσι»' Μέ τοϋτο δύνανται καλώς νά πα- 

. ραβληθώσι τά άρπακτιχά ένστικτα τών μικρών παι
διών, τα όποια άρχίζουσιν δμοϋ μέ τάς έπιδρομάς του 
βρέφους είς την παρά τήν εστίαν άνθραχοθήκην διά

| .
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νά δοκιμάση τάς έδωδίμους ιδιότητας τοϋ άνθρακος, 
καί έξακολουθοΰσι κατά τά μετέπειτα ετη τήν ένστι
κτον σχεδόν ώθησιν πρός κλοπήν,'ιδίως όταν πρόκηται 
περί καρπού.

«Πρέπει νά τό φάγω,άμα τό ίδω», έλεγε θρηνωδώ; 
παιδίον, τό όποιον έπέπληξαν δια τήν εις τους καρπούς - 
κατάχρησιν. Όχι μόνον δ ώριμος καρπός, άλλά καί 
0 σκληρός, άωρος, ξεινός καρπός, φαίνεται, ότι παρέ
χει ακριβώς τήν αυτήν ευχαρίστησιν καί εμβάλλει 
εις τόν ίδιον πειρασμόν.

Ή κλοπή βεβαίως άναφέρεται είς έποχήν, καθ’ήν 
έκαστον ζώον επρεπε νά βασίζηται έπί τών’ιδικών του 
προσπαθειών ώς πρός τήν τροφήν,τήν όποιαν θα ελαμ- 
βανε, καίκαθ’ ήν εποχήν ή ευκολωτέρα μέθοδος^ ητο 
νά ίδιοποιήταί τις άνευ έξετάσεως, δ,τιδηποτε θα δι
ήρχετο ενώπιον του. Ή επιθυμία διά σκληρόν καί 
άωρον καρπόν δεικνύει ανάγκην, ήτις θά ύπήρχεν 
είς τήν ζωήν τών πιθηκοειδών ζώων εν καιροί; ελλει- 
ψεως τροφής καί διά τοΰτο παν πράγμα εχον τό σχήμα 
καρπού, αδιάφορον τί θά ήτο, θά τό έλάμβανον μετά 
χαράς ώς τροφήν τά βρέφη τής σήμερον.

Δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα έτερον χαρακτη
ριστικόν, ότι τά παιδία ευχαριστούνται να κρύπτωσι 
καρπούς, καί οτι χαίρουσιν, έάν κατά τύχην, άνακα- 
λύψωσι τούς κεκρυμμένους καοπούς άλλου παιδιού. 
'Μήτηρ τις μ’ έβεβαίωσεν, ότι τα'παιδία κρύπτουσι 
καρπού; ή κάρυα ώς ιδιαιτέραν παρακαταθήκην- προ
σέτι ή έπιθυμία τοΰ νά λαμβάνωσι καρπούς ή φα- 
γητσν καί νά τά τρώγωσιν, όταν κατακλιθώσι, πρέ
πει πολύ νά σημειωθή.

"Ας έπανέλθωμεν πάλιν είς τάς έξεις τής έπί. τών 
δένδρων ζωής, αίτινες άνήκουσιν είς τα παιδία. Είναι 
πολύ άξιοπαρατήρητον, δτι αί τροφοί τής παλαιάς 
έποχής, όταν πρόκηται νά άρχίση τούς πρώτους βη
ματισμούς τό νήπιον, έπέμενον ένεκα παλαιάς συνή
θειας, όπως τό βρέφος κάμη τά πρώτα του βήματα 
πρός τά άνω, καί έπ’ ούδενί λόγω ποό; τα κάτω, 
άλλως βεβαίως δέν θα προκόψη.Όϋτω δυνάμεθα να πα· 
ρατηρήσωμεν,δτι ή τροφό; λαμβάνει τό βρέφος κατα 
τά πρώτα του βήματα καί άναβαίνει είς τό υπερώον, 
έπί τινι Λροφάσει. ’Εάν όμως, τό υπερώον δέν εινε 
κατάλληλον πρός τοΰτο, τότε ή τροφός σχηματίζει 
έκ τού προχείρου σειράν βαθμιδών μέ τα κιβώτια καί 
τά έπιπλα τοΰ. κοιτώνας αύτής καί άναβαίνει ταΰτα 
κρατούσα τό βρέφος είς τά; άγχάλα; της' καί τότεή 
μέλλουσα επιτυχία τοϋ βρέφους εινε έξησφαλισμένη— 
τουλάχιστον εκαμεν ό,τι ήδύνατο περισσότερον δι’ 
.αυτό-

Τώρα όί τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ πιστεύοντες, θά 
μάς ξλεγον ότι τοΰτο εινε άπλώς ζήτημα συμπαθητι
κής μαγείας, ήτις έξεικονίζει ό,τι επιθυμείτε, με τήν 
παρατήρησιν όμως, ότι ή τοιαύτη πράξις βοηθεϊ τήν 
πραγματοποίησιν. Έντελώς ούτως ! Και όμως ή συμ- 

' παθητική αυτή μαγεία πρέπει νά ίπήγασεν εκ τίνος βά- 
σεωςπερισσότερονηόλιγώτερονάληθοΰς. Έαναίμητέ- 
ρες τών πιθήκων εβλεπον, ότι τά τέκνα των, τά 
όποια δέν ειχον αρκετήν άρπακτικήν δύναμιν δια ν’ 
άνέλθωσι τά δένδρα, επιπτον κάτω άπό τας κορυφας 
αυτών, θά προέλεγον, ένεκα τής μακράς των πείρας, 
ότι .τά μικρά, άτινα κατήλθον αντί ν’ άναβώσι, Ουδέ- 

■ ποτέ θά προέκοπτον έν τώ βίφ των.
Έτερον πράγμα, τό όποιον έχει σχέσεις με τρο

φούς καί παιδία καί τό όποιον φαίνεται ιδιαιτέρως να 
ενθυμίζη τήν έπι τών κορυφών τών δένδρων ζωήν, 
εινε 0 τρόπος κατά τόν όποιον τά βρέφη αποκοιμών
ται κινούμενα είς τάς άγκάλας ή είς τό λίκνου. Δέν 

: είνε τούτο κληρονομιά από προπάτορας,; οϊτινες κα- 
’ τώκουν τά δένδρα, τοΰ κινήματος ίντος άπεικόνισμα 

της τήδε κάκεΐσε κινήσεως τών κλάδων, ήτις θά ητο

•η μόνη φυσική συντροφιά τόΰ ύπνου εί; τόύς κατοί
κου; τών δασών ; · -
' Κατά τά; πρώτα; πρδ;’ βηματισμόν δόκιμά; των, 
τά βρέφη προσλαμβάνουσι τήν στάσιν τετραπόδου 
ζψου, ήτις θά ητο βεβαίως τδ κανονικόν βάδισμα τών 
πιθήκων και μακράς σειράς . τών προκατόχων των. 
Τό βάδισμα βεβαίως τοΰτο σπανίως απαντάται εις τά 
τέκνα τών πεπολιτισμένων γονέων' αλλ' δμως εινε 
στάσις, τήν οποίαν πολλάχις προσλαμβάνομαι τα βρέφη 
τών ιθαγενών τής Αφρικής. Ί'ά τέκνα τών. πεπολι- 
τίσμένιον γονέων συχνότερον προσλαμβάνουσι» είδος 
έκπεφϋλισμένης στάσεως τών τετραπόδων, γνωστής; 
ώς ε ρ π η σ ι ς.'

Ή άνικανότης των πρός κατανίκησιν τής αληθούς 
ταύτης μεθόδου τών τετραπόδων, οφείλεται ίσως εις 
τό ύπερβολικόν σπαργάνωμα καί τας ύπερβολικάς 
θωπείας.

Διατί δμως τά παιδία νά προσλαμβάνωσι παν είδος 
στάσεως τών τετραπόδων,άφοϋ βλέπουσιν, δτι οΐ γο
νείς των μεταχειρίζονται μόνον τους δύο πόδας ; Είς 
τοΰτο άπαντα ή θεωρία τής Μεταμορφώσεος. Τό αν
θρώπινον γένος απέκτησε τήν Ικανότητα του βαδίζειν 
επί τών δύο ποδών, συγκριτιχώς όμιλοΰντες, μόνον 
λίαν .εσχάτως. Τιρ ίντι, τό βρέφος πρέπει ν' άπο- 
κτήση.τόν τρόπον τούτον τοΰ βαδίζειν, διότι δ άν
θρωπος δεν μεταδίδει έντελώς τήν ικανότητα ταύνην 
εις τά τέκνα του,τδ μόνον δέ, δπερ τοΐς μεταδίδει εινε 
ή ίκανότης μόνον τοΰ μεταβάλλεσθαι από τετράποδα 
είς δίποδα μεταξύ τής ηλικίας τοΰ ,ένό; καί δύο 
ετών. Ό λόγος τούτου εινε, ότι οι του ανθρώπου προ · 
πάτορές συνείθιζον νά περιπατώσιν επί τώ» τεσσάρων 
ποσών των' καί ή ίκανότης την όποιαν ούτοι έπί μα- 
xj:0v απέκτησαν εις τόν τρόπον τοΰτον τοΰ βαδίζειν, 
είνε ακόμη μέρος τής κληρονομιάς τοΰ άνθρώπου-τ 
πράγμα, τό όποιον παρουσιάζεται κατα τάς "εαράς 
βαθμίδας τών τέκνων του, όμοΰ μέ αλ-λα χαρακτηρι
στικά, αποκτώμενα κατά τδν αυτόν τρόπον.

Είς λόγος, διά τδν όποιον τό βρέφος δεν περεπατεΐ 
..έπί τών οπίσθιων ποδών, είνε δτι τα μέλη εκείνα δέν 
εινε προσηρμωσμένα καταλλήλως προς τοΰτο. Ο κληρο
νομηθείς χαρακτήρ τών τετραπόδων εινε λίαν ισχυρός, 
τάδέ μέλη πρέπει νά ΰποστώσι ^αθμιαίαν μεταβολήν, 
ακριβώς ώς τό πρόσωπόν. Η μεγάλη τώρα διάφορά με
ταξύ τετραπόδου καί δίποδου—ώς ό άνθρωπος—εινε 
αΰτη' είς τόν πρώτον ό κορμός εινε πλέον ή- ηττον 
οριζόντιός, τοποθετημένος κατ’ορθά; περίπου γωνίας 
είς τά οπίσθια μέλη' είς τόν τελευταϊον ό κορμός είνε 
κάθετος, καί έν εύθέίφ μέ τά οπίσθια μέλη.

Όταν τετράπουν ζώθν ώς ό πίθηκος ή ή γαλή προ- 
σπαθή νά σταθή έπί τών οπισθίων του μελών, δεν. ε- 
χει αρκετήν δύναμιν εις τας αρθρώσεις δια νά δυνηθή 
να θέση τόν κορμόν του έν εΰθείμ μέ τους πόδας του. 
καί δέν δύναται νά έκτείνη κατ’ ευθείαν τά γόνατα 
του, είνε κεκλιμένα

Ό ακριβής άνατόμος ίσως έναντιωθή είς τήν παρα
βολήν τών στάσεων τούτων τοΰ παιδιού καί τοΰ πίθη
κου· Θά ύπεδείκνυε, καί μάλιστα λίαν έρθω;, δτι τό 
βρέφδς ϊσταταί μέ τάς πτέρνας του είς τό έδαφος, έ- 

. νώ ό πίθηξ ή ή γαλή ίσταται αληθώς έπί τών δακτύ
λων τών ποδών των μέ τάς πτέρνας των (ιγνΰς των) 
πολύ μακράν τοΰ εδάφους.

Πίθηκος ή γαλή μέ τάς πτέρνας των είς τό έδαφος δέν 
δύνανται νά έκτείνωσι κατ’ ευθείαν τα γόνατά ίων ου
δέ κατ’ έλάχιστον. Τό βρέφος διήλθε πέραν τής βα
θμίδες ταύτης καί τελειοποιείται περισσότερον, καθ’ 
όσον αεγαλώνει.

. Τάγόνατα τότε γίνονται μάλλον ευθέα, αλλα το σώ- 
- μα σχηματίζει ακόμη γωνίαν με τους πόδας. Περαι- 
' τέρα βελτίωσις δεικνύεται, όταν τό βρέφος μεγαλώνη 
' περισσότερον αληθώς,. καί τέλος μετά πολύν κόπον 

καί πολλά; πτώσεις τό βρέφος έκτελεί τό αληθές βά
δισμα τών διπόδων, και δύναται να σταθή έπί τών ά- χριον.

Αί διάφοροι αύται βαθμίδες, αίτινες παρατηρούνται 
εις την ανάπτυξιν τών παιδιών, δεικνύουσι πώς τό άν- 
θοώπινον δν εχει νά διέλθη βαθμιαίως άπό τετράπουν 
4*ς  δίπουν καί διασαφηνίζουσι τάς μεταβολάς, διά τών 
όποιων διήλθον οι προπάτορες τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
οϊτινες μετά πάροδον πολλών γενεών, βαθμιαίως άνε- 
πτύσσοντο απο -πιθήκους είς .ανθρώπους, έκάστη; γε
νεάς τελειοποιούμενης περισσότερον ή δλιγώτερον είς 
την ικανότητα τοϋ περιπατείν. έπί τών οπισθίων πο· 
ίών και ακολούθως δεικνυούσης τήν ικανότητα ταύτην 
βαθμηδόν είς τον βίον.

Ό άνθρωπος, έσυνείθισε τόσον πολύ νά περιπατή 
επί τών οπισθίων του ποδών, <’ 
πόση μυϊκή χαί νευρική δύναμις απαιτείται διά νά 
ισταται ούτως έπί τών άκρων—έκτος έάν ΐδιαίτεραι 
περιστάσεις έλκύσωσι την προσοχήν του είς τοΰτο. 
Τότε αισθάνεται τήν όρμέφυτον επιθυμίαν νά έπα- 
νέλθγι εις τό τετραποδικόν βάδισμα τών προγόνων του.

Οί κλειστοί τών ανθρώπων έδοκίμασαν τοΰτο, όταν 
προσεπαθησαν να περιπατήσωσιν έπί στενής σανίδος 
η να διέλθωσι πέραν δυσκόλου πετρώδους ατραπού. Ό 
Richard Kearton καλώς περιγράφει τδ αίσθημα τοΰτο 
εις το βιβλίον του, «With Nature and a Camera» : 
βΈνώ ανεβοκατέβαινον άναρριχώμενος τινά τών γι· 
γαντιαίων προπυργίων τοΰ Hirla, ένεθυμήθην πολλά
κις ζωηρώς τούς φοβερούς έφιάλτας, τους όποιους ε
βλεπον όταν ήμην παιδίον καί ό,τι καί άν ξχαμον,οέν 
ηδυναμην νά κρατήσω όρθίαν στάσιν είς τι τών πλέον 
τρομακτικών μερών, ακόμη και όταν ήδυνάμην νά 
πατήσω ασφαλώς. Τό γεγονός τοΰτο δύναται νά μελε
τηθώ υπό τίνος οπαδού τής θεωρίας τής Μεταμορ
φώσει»;, ώ; ένδιαφέρον παράδειγμα αύτομάτου έπι- 
στροφη; εις παλαιαν τινα προπατορικήν μέθοδον τοΰ 
περιπατείν. 'Οπωσδήποτε δύναμαι να βεβαιώσω, ότι 
γίσθανθην εμαυτόν πολύ άσφαλέστερον έν τή τετραπό- 
*<φ ταύτη στάσει»,

Αλλη έξις τών μικρών παιδιών κατ’ άξιόλογον τρό
πον έπιβεβαιοί τήν ιδέαν τής καταγωγής μας άπό τε- 
τραποδικοός προγόνους' όταν δέν τα εχωσι τεχνητώς 
φουσκωμένα μέ ενδύματα, πηγαίνονσι νά κοιμηθώσι 
εξαπλωνόμενα έπί τοΰ στομάχου ,των, μέ τά μέλη των 
συνεσταλμένα ύποκάτω τοϋ σώματός των. Ή στάσις 
αυτή, ήτις εινε κοινή είς τά παιδία και παρα
τηρείται καί είς έφηβους, είνε ακριβώς εκείνη, τήν 
όποιαν προσλαμβάνουσι τά τετράποδα ζώα, όταν κοι- 
μώνται.

Ή στάσις αυτή τών κοιμωμένων παιδιών πρέπει 
να δώση είς τάς μητέρας μάθημα μεγάλης πρακτι
κής σπουδάιότητος, διδάσκουσα αύτας πόσον άναγ- 
καίον εινε νά μάθωσι καλώς τήν παρελθοΰσαν ιστο
ρίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Ή λίαν ζηλότυπος μή
τηρ, όταν τό παιδίον της προσλαβη τήν στάσιν ταύ
την καί. κοιμάται βαθέως καί λίαν εύχαρίστω;, θά 
όρμήση, καθώς παρετήρησε δ ίδιος, φωναζουσα διά τήν 
λίαν βλαβεράν ταύτην στάσιν τοΰ παιδιού καί επι
θυμούσα νά τό έξυπνήση διά νά τό θέση έπί τής ρά· 
χεώς του.

Ή μήτηρ κρίνει τό παιδίον καθ' έαυτήν. Δέν 
γνωρίζει, 2τι τούτο πράττει συμφώνως πρός .τά έμ
φυτα του ένστικτα. Δέν σκέπτεται, ότι τοΰτο (κλη
ρονόμησε τόν τρόπον τόΰτον του κοιμάσθανάπο υ.α- 
κράς σειράς προπατόρων. Δια τοΰτο πολλά! μητέρες 
δυσανασχετοΰσιν, όταν ό ύπνος των ταράσσεται άπό 
τής φωνής άνησύχου βρέφους. Έλπίζουσιν, ότι τό 
παιδίον τοΰτο θά ύπάγη νά κοιμηθή, καί συγχίζονται 
με αύτό, διότι δέν έκοίμήθη, ένψ τό σφάλμα εινε ίδι- · 
κόν των. '

Ή μήτηρ θά άπέφευγί πολύ έκ τή;-ένοχλήσίως 
τκύτης,έάν erqpst τους έξής κανόνας. «Βάλλίτί το παι- 
οίοιι να χοιμαται έπί τοΰ στομάχου του, ώς «ί γυ
ναίκες τών Αίθιόπων βάλλουσι τά ίδικά των. Θέσατε 
επ αυτοϋ μόνον βραχυν καί λίαν ευρύχωρου νυκτικόν 
χιτώνα, δστις ίς είνε. έκ φλανέλλας. Σκεπάσατε αύτό 
μέ ελαφρόν εφάπλωμα, έκτος όταν ε’νε πολύ ψυχρός 
καιρός, μήν ανησυχείτε, έάν το βρέφος τό άπορρίπτη, 
διότι τό παιδίον γνωρίζει καλλίτερον όλων. Μη λησμο
νείτε, ότι τά ένστικτά..του καό αί συνήθεια! του δέν 
είναι αί αύται μέ έκείνας τοΰ έφήβου— αύται είνε ή. 
κληρονομιά, του άπό μεμακουσμένρν παρελθόν. Παρα
βάλλετε τού; τρόπους καί τα; πράξεις τοΰ βρέφους εις 
τον θάλαμον τής τροφοϋ. μέ τούς τών πιθήκων είς οί- 
όνδηποτε Ζωολογικόν κήπον. Τό αποτέλεσμά τής τοι- 

ώστε, ολίγον σκέπτεται αύτης παραβολή; θά ώφελήση καί τήν ■ μητέρα καί' 
—,. —r--.. i.i ..i ‘

Κατά τό αγγλικόν τον S. Buehman : ■
ΉΜας Λ. Σαλταφίρας

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 0 ΕΛΓΙΝΟΣ 
ΕΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τό γεγονός, $Τι ίένοι έμψήθηοαν τήν. 
πράίιν τοΰ Έλγίνον .έρχεται ν’- άναιρέοη 
έπικαίρως τήν άδικον μομφήν Τού Διευθυντοΰ 
τής Γαλλικής Σχολής κ«1 νά ψανερώσ^ τού.ς 
άληδεϊς καί κατα ψύοιν βανδάλους. Όεΰγε- 
νής Γσλάτης, έμπνεόμενοο ύπά άκρου φιλελ
ληνισμόν και άκρας εύόλαέείας πρός τά κει
μήλια τής αρχαίας τέχνης, έπλανήθη έττ'ι το- 
σοΰτον άπό. τινων τυχαίων ουμάεόηκό.των, 
ωοτε άπέδωκεν είς αυτά καθολικόν χαρα
κτήρα Δέν θέλομεν νά έλέγίωμεν τήν βά- 
σιν. τοΰ κατηγορητηρίου, τό όποιον άπηύ- 
θυνεν έν Δελψοϊς ό κ- Ώμόλλ. κατά των 
‘Ελλήνων χωρικών. Χάριν όμως τής αλή
θειας, όφείλομεν ήδν| νά είπωμεν,. ότι. άν ε
νίοτε οί κατηγορηθεντές "Ελληνες άγρόται 
δέν διεφύλαέαν έ£ άγνοιας, ώς ίέράν πάρά- 
κάτηθήκην, κλάσματα έκ τοϋ αρχαίου καλ
λιτεχνικού μεγαλείου,'κατεφθαρμενατό πλεϊ- 
στον υπό τοϋ χρόνου, ουδέποτε ουνετέλεσαν 
αμέσως καί εις τήν φθοράν τούτων. Δέν υ
πάρχει παράδειγμα, ότι *Ελλην  διέπραζέ ποτέ 
εργον βανδάλου. Έν τή ψυχή έκαστου υ
πάρχει ή άντίληψις τοΰ καθήκοντος, Καί’ θε
ωρεί, ώς τιμήν και δόξαν τής 'Ελληνικής φυ
λής. ο,τι αποτελεί τόν θαυμάσιον εκείνον 
πλαστικόν κόσμον, οστις έγένετο ό απροσπέ
λαστος τύπος τών νεωτέρων, όλα τά απα
ράμιλλα εκείνα καλλιτεχνήματα, τά οποία έ- 
σμίλευσεν ή υπερφυής άντίληψις τού Φειδίου 
καί τοΰ Πραίιτελους;:

Έάν δέ ύπάρχωσιν άνθρωποι, εγείρόντες 
ιερόσυλο.ν χεΐρα έπί τοϋ πλαστικού τούτου 
κόσμου· έάν εύρίσκωνται άνθρωποι ψθείρον- 
τες καί συντριδοντες χάριύ. τού κέρδους ή 
τής έπιδείςεως, ό,τι άπεικονίίει καί κατα- 
γλαΐζει το-νψηλ'άν καί τό άγαθόν.,' άναζητή-
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σατε αύτούς έκτος των 'Ελλήνων. Κσι χα
ρακτηρίσατε αυτούς, όπως θέλετε. ’Αρκεί 
μόνον νά μή καλέσητε τούτους βανδάλους. 
Διότι ή πρδέις τών πεπολιτιομένων τούτων 
δέν επιδέχεται χαρακτηρισμόν έν τή ένοχή. 
Δέν υπάρχει λέέις άποχρώσα, όπως έκφραση 
τό μέγεθος τού εγκλήματος έκείνων, οίτινες 
ύπό τό πρόσχημα βτι θέλουσι νά θεάσωνται 
και λατρεύσωσι τό τελειότερου υπόδειγμα τού 
καλού, ανέρχονται τήν Ακρόπολιν, όπως 
διαπράέωσιν εργον έναγέστερον τού Άλα- 
ρίχου.

Αύτοί είναι οι χαρακτηριζόμενοι έπιεικώε 
ώς βάνδαλοι και οΰχι οί απλοϊκοί χωρικοί, οί 
όποιοι, άπό άγνοίας πάντοτε,· έγκαταλείπου- 
σιν είς τήν φθοράν ένα σπόνδυλον ή έν κιο*  
νόκρανον. Αντί δέ νά αιτιώνται ημών ά- 
ναιτίως, άλλ’ άπό αγαθής προαιρέσεως, δι
καιότερου θά ήτο, εάν ήγωνιςοντο, έκ πνεύ
ματος δικαιοσύνης, έν πόση περιστάσει, νά 
άποδοθή εις ημάς ό,τι έκλάπη ή έσφετερίοθη 
διά τής βίας. Όρθώς εΐπεν ό κ. Χωμιέ,ότι 
τό έν Δελφοΐς Μαντεΐον. όπερ κατέστρεψαν 
οί είσβαλόντες Γαλάται,ή Γαλλία ανεγείρει, 
έπιτελοΰσα εργον Δικαιοσύνης! Άλλ’-εΐνε 
ωσαύτως εργον δικαιοσύνης ν’ άποδοθή είς 
τήν Ελλάδα όλος ό άρπαγείς πλαστικός κό
σμος τοΰ Παρθενώνος, τού Έρεχθείου καί 
τής Άπτέρου Νίκης υπό τοΰ Έλγίνου.ΕΤνε 
εργον δικαιοσύνης ν’ άποδοθή ό τι άψηρέθη 
κατά τους χρόνους τής δουλείας. Εϊνε εργον 
δικαιοσύνης, ή όποια άνεγνωρίσθη διά μέ
σου τών αιώνων, άπό τού Πολυβίου μέχρι 
τών νεωτέρων συγγραφέων τού κοινού δι
καίου τών εθνών. Οταν, τή προτάσει τού 
πρέσβεως τής ’Αγγλίας, τού λόρδου Κά- 
στλεραγ, άνεγνώρισαν αΐ σύμμαχοι Δυνά
μεις, κατά τόν Σεπτέμβριον τού ι8ι5, τήν 
ύποχρέωσιν ταύτην τού γαλλικού έθνους, α· 
πέδωκε τούτο είς τήν Ρώμην, τήν Φλωρεν
τίαν, τήν Ένετίαν και τό Ά^στελόδαμον 
όλα τά άριστουργήματα τής τέχνης, τά ό
ποια άφήρεσεν ό Ναπολέων, ώς τρόπαιανί- 
κης. Έάν δέ, ή δικαιοσύνη έφαρμόζεται ή 
αύτή εις πάντα τά έθνη, διατί, στηλιτεύον- 
τες τήν νέαν έπιχειρηθεΐσαν σύλησιν τοΰ 
πλαστικού κόσμου τής Άκροπόλεως, νά μή 
ζητώμεν τήν άπόδοσιν ολών τών κλαπέντων 
καλλιτεχνημάτων, άτινα άποτελοϋσι τό έν- 
δοόότερον καί τό τιμιώτερον κόσμημα τοΰ 
έθνους ημών;

Αύγουστος Ζωγράφος

ΣΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙ

ΆνοιΕ,ι όΛύχαρη παντού ανθίζει, 
Τή γή με χόρτα, μ' άνθους στοΛΐζει, 
ΔροοοϋΛες ραίνει τή χαραυγή' e-

Έόω νεράκια pi πόνο κΛαΐνε 
’Εκεί πουΛάκΖα γΊ ’ αγάπη Λένε 
Κι' ή ανεμώνη γέρνει στη γή.

Φύγαν τά σύννεφα, Λυώσαν τά χιόνΙα 
Τά μαϋρα φθάσανε χεΛιόόνϊα 
Παντού ή άνοιζι μοσχοβοΛα.

- Λεν βόγγει' όάνεμος.τά όένόρα ανθούνε 
ΨηΛά τάστέρία Λαμποκοπούνε 
Τά οόάα ανοίγουν όειΛά, όειΛά.

Στο κύμα άπΛώθηκε γΛυκειά γαΛήνη, 
Χρυσές άχτϊόε; ό ήΛιος ,χύνει, 
Σ’ οΛη τήν πΛάση και τήν φιΛεϊ~

Πέρνα τάγέρι γΛυκό, άροσάτο 
Κΐ’ ενα τραγοϋόι καϋρο γεμάτο 
Παντού ακούεται ν’ άντιΛαΛή.

«Χαρά σ' έκείνονε π&χει ζήση 
«Κ2 ή μοίρα τουγραψε νά κερόίση, 
«"Οτι χ2’ άν πόθησε σ’ αύτή τή γή.

«Κΐ’άΛΛοϊ ’ςέκείνονεπ'0ννο2ωσεάΛήθεια 
« Τής γης το ψέμμα, κΐ ’ ίχει ’ς τά στήθεια 
«Τοΰ πόεου άγΐ&τρευτη βαθειά πΛηγή- 

Σάμος. Ελένη Σδορώνου

ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΛΤΗΜΑ ΜΟΥ

Σέ ίοτορία διάβασα 
τοΰ έρωτα τόν πόνο.

καί άπαθώο ήρώτησα. 
Μά . . όποιος άγαπά π,ονεΤ;

Καί δ>οι μ’άπεκρίθηβαν. 
Ek τό έρώτημά σου.

μή συμβουλεύεσαι’εμάς 
έρωτα-τήν καρδιά σου.

Πέρυσι’.καλοκαιριάτικη βραδιά 
σέ μιας κιθάρας τόνο 

γλυκό τραγούδι ήκουσα 
γ)ά τής καρδιάς τόν πόνο

Καί τότες έθυμήθηκα 
κι’έρώτησα γιά χάζη, 

μιά μαυρομμάτα μ ακούσε 
μέ μιά ματιά μέ σφάζει.

Σάν νά ,’ταν βέλλος ή ματιά 
τρυπάει τήν καρδιά μου, 

καί μένει πάντα ή σαητιά 
βαθειά στά σωθικά μου.

Σέ ξένα μέρη έφυγα 
δέν πέρασ’ ή πληγή 

ή μαυρομμάτα μ’ εμασε 
Πώί:.. Όποιος άγαπά πονεΤ.

Roterdain 24 ’Απριλίου 1903
Αημ. Α. Μαρούλης

Πλοίαρχος

Ο ΜΑΞ ΝΟΡΔΑΟΥ 
ΦΕ ΤΙΧΙΣ Τ Η Σ

Φετιχιβμόν ώνόμασαν την^ τυφλήν λατρείαν προ
σώπου τίνος μέχζΐ καί τών ιδιοτροπιών αύτου, μέχρι 
καί τών ελαττωμάτων του, τήν βαθεΐαν, υπερβολικήν 
καί δυσειδαιμονα λατρειαν'ώνόμασαν δ’ ώσαύτως χαί 
τήν έπέκτασιν τής λατρείας ταΰτης άπό του ατόμου 
επί τό άντιχείμενον, δπερ ανήκει έχεί-ιω, από τοΰ συ
νόλου.είς το μέρος, άπό 
τοΰ προσώπου επί το 
πράγμα,άπότής ώρι ίας, 
ήν άγαπατε, επί τό μαν- 
δήλιον δπερ τή ανήκει, 
άπό τής Έλλάδοςήν λα
τρεύετε επί τούς λίθους 
αυτής τούς κοινότατους, 
και άσήμους.

Εις τοιοΰτον φετιχι· 
σμόν ύπέπεσεν ό μεγας 
φίλέλλην χαί μέγιστος 
σοφός κ. Max Nordau. 
ου τό άνομα σήμερον αν
τηχεί καί είς τά; δύο η
πείρους και ή δόξα εινε 
άνωτέρα δλων σχεδόν 
τών συγχρόνων, φιλοσό
φων καί.ψυχολόγων.Την 
λατρείαν τοΰ Feticliide 
έξασκοΰσιν άγριοι λαοί 
καί απαίδευτοι εις τά 
πρώτα τοΰ ανρωπισμοϋ 
ευρισκόμενοι στάδιά η 
ψυχοπαθιϊς, τοΰ νειοτέ- 
ρου πολιτισμού θύματα, 
έκπεφυλισμένοι καί είς 
διανοητικήν βαθμίδα κα- 
τωτέραν ίστάμενοι. Και 
όμως παρά ταΰτα ό μέ- 
γας Nordau, ό πνεύμα- 
τωδέστατος Nordau έγέ
νετο φετιχιστης χάριν 
τής ΈλλΑδος. Εινε δέ 
γνωσταί αί ίδέαι τοΰ 
συγγραφέως τών κατΑ 
συνθηκών ψευδών καί 
τών κοινωνιολογικών 
χαί ψυχολογικών πα
ραδόξων ώς χαί ε’ιχο- 
σάδος άλλων φιλοσοφικών και ψυχολογικών έργων καί 
πένας είσίν αί ίδέαι αύτου περί συμβόλων τινών, ά- 
τινα ή |αέν Κοινωνία χαί Πολιτεία θεωροϋσιν ώς ιερά, 
ούτος δε έγελωτοποίησε καί/κατεξηυτέλισε. Μεταξύ 
τών τοιούτων συμβόλων χαταλέγονται χαί τα παρά
σημα.

Ό Μάξ Νορδάου ήδύνατο νά εχη τό στήθος κεκο- 
σμημένον διά τών Μεγαλόσταυρων δλων τών πεπολι- 
τισμένων ’Εθνών τής ύφηλίου, άτινα άπλήστως άνα- 
γινώσκουσι τά έργα του χαί βαυμάζόυσι τόν συγγρα
φέα, άλλ' άχρι τοΰδε χαί άγει τό πεντηκοστόν τέταρ
τον έτος τής ηλικίας του, καθο γεννηθείς έν Βουδαπέ
στη τό 1849, ούδέν άπεδέξατο παράσημου προσενεχθέν 
αύτω, πλήν τοΰ άφθάρτου καί άφθαστου παρασήμου, 
δπερ άπένειμεν αύτω ήδη άπας δ πνευματικός κόσμος 
καί τών δύο ηπείρων.Έξαιρεσιν όμως, ίσως καί δια τό 
μέλλον ετί, μοναδικήν έποιήσατο, άποδεξαμενος τόν 
’Ελληνικόν Ταξιάρχην, δνπερ ή ελληνική Κυβέρνησις,

πατριωτικώτατα ενεργούσα, άπ'έν.ειμεν αύτω ώς δείγμα 
τιμής χαί ευγνωμοσύνες προς, έχεϊνον, δστις ύπερη- 
μύνθη διά θαυμάσιων άρθρων εν τή γερμανική Έφη- 
μερίδι Neue Freie Presee, τών ιερών τοΰ Ελληνισμού 
δικαιωμάτων επί τής Μακεδονίας.,

Ή ψωνη τοΰ μεγάλου τούτου φιλοσόφου ήκούσθη 
παρά πάντων μετά πολλής τής προσοχής’ ήμεΐς δέ 
οί Έλλληνες ιδιαιτέραν ήσθάνθημεν έν τή ψυχή η
μών χαράν, διότι ήκούσβη σθεναρά ψωνη ύπεραμυνο- 
μένη τών δικαιωμάτων ήμων.

Όταν τω εγραφον,διερωτών,άν θά έδέχετο πάράση- 
μον καθόσον εκρινον,δτι 
ή διά παρασημοφορίας ά- 
πότισις τής οφειλής ευ
γνωμοσύνης προς , αυτόν 
προσέχρουεν εις, τας έ· 
γνωσμένας αρχάς του, 
μρί απήντησεν αίτιολο- 
γώντήν αποδοχήν διά 
τών έξης" μεστών υψη- 
λοφρόσύνης καί φιλελλη
νισμού λέξεων.... ................ .

.’χπήρξαλίαν «ύτυ- 
χής,δυνηθεΐς νΑ όπερα- 
μγίνθώ δημοσίμ τών ί- 
ερών τοΰ Ελληνισμού 
δικαιωμάτων καί θά 
πράξω τοϋτο Ομοίως, 
Οσάκις η περίσταβις 
μοί δοθή. Mi κρίνετε 
καλώς, δέν ένδιαφίρο- 
μαι ποσώς διά τά λ ι- 
λοΑ. Κατειρωνεΰθην 
πάντοτε τών παρασή
μων καί τίτλων καί ε· 
χ« Αρκετήν ύιίερηφΑ- 
ν|ι«ν, ώστε νΑ1 μήν Α
ναγνωρίσω είς κανένα 
τό δικαίωμά- ούτε την 
δύναμίν νΑ μέ ΰψώση 
άπό τό Ακρον μι&ς ται
νίας. Έν τούτοι;, εϊ- 
βθε ψυχολόγος. συνε
πώς γινώσκετε, δτι Α- 
γάπΑ τις πδν δ,τί προ· 
έρχεται έξ Αγαπισμέ
νου δντος. Καλούμιν 
την αίσθτ,ματικην ταϋ- 
την ΰποκατάστασιν 
τοΰ Αντικειμένου είς 
τό Ατομον «ψετιχι- 
σμόν".

Έκ παραπλήσιου φε- 
τιχισμοΰ σημεΐον σύμπαδείας προερχόνενον έξ 
Ελλάδος, ΘΑ μοί. προύξένει ιύχαρίατησιν λόγω της 
προελεύσεως αύτοΰ. θ'Αποδεχθώ λοιπόν έξαιρε- 
τικώς έν παρΑσημον έλληνικόν, ούχΐ ποσώς διότι 
εινε παράσημου, ΑλλΑ διότι είνί έλληνικόν. ν

Παραδίδοντες τό προσφιλές τοϋτο άνομα ανδρός, 
μεθ*  ου εσχομεν τήν υψηλήν τιμήν νά συνοεθώμεν δια 
στενωτάτης φιλίας καί ουτινος τόν φιλελληνισμόν κο- 
λακευόμεθα νά πιστεόωμεν, 0Tt καί ήμε“ς ύπεξεκαύ- 
σαμεν χατα τήν εις Παρισιού; διαμονήν ήμών χαί την 
μετ’αύτου επικοινωνίαν, εις τήν γενικήν λατρείαν τών 
απανταχού τής ύφηλίου κάτεσπαρμίνων 'Ελλήνων, 
εύχόμεθα δπώς τοιοϋτοι μεγάλοι φιλέλληνες άναφανώσι 
καί άλλοι, διότι οί στίχοι κα'ι αί γααμμαί αυτών δυ- 
νανται ίσα τούλάχισνον προς τάς άλλας έκείνας γραμ- 
μας καί τούς στίχους τούς πολεμικούς.

S. Γ. Βλαβιανός

, Νινρολύγος χαί ψυχίατρος
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*Π0 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤήΗΓΡΑΙΙΙΜΑΤΟΝ

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ Γ· ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

Ότε πρό τι^βς κατηρχόμ,ην τ:ϋ αΠαρνασ- 
σ:ΰ»,ένθα εκαριε την τίΧευταίαν διάϊεξίν του περί 
συγχρόνων Έλλην.ήθών κ«ί εθίμων ό κ.Εΰάγγ. 
Γ. Παπαχατζής εν βαθύ αίσθημα έκτιμήσεως 
κατείχε τήν ψυχήν μσυ δια τόν άνδρα εκείνον, 
δστις δέν έπαυσε νά άναζωπυρη τά εθνικά ήμών 
ιδεώδη και νά έξεγείργι παντού καί πάντοτε το 
εθνικόν αίσθημα. Καί φαίνεται οτι δλοι οί πα· 
■ρευρεθίντες εις τήν διάλεξιν ταύτην — καί ήσαν 
άπειροι οί άκροαταί του — τδ αύτό μέ έμέ έδο- 
κίμαζον αίσθημα. Καί ήτο μία άπό τά: απείρους 
φοράς,, καθ’ ήν μέ έμάγευσιν ό διαπρεπής κα
θηγητής, τόν όποιον κατέστησαν δημοτικώτερον 
καί έθνικώτερον αί πολλαί καί ποικίλα·, διαλέξεις 
αύτοΰ.Όγκος ΐπιβάλλων έργων του πρόκειται α
ψευδής μάρτυς τών λεγομένων μου καί εθνική 
εργασία αδιάκοπος καί σθεναρά όμιλεΐ καλλίτε- 
ρον πάσης κρίσέως καί δικαίου επαίνου. Τόσοι 
τόμοι διαφόρων έργων αύτοΰ, άλλά καί τόσαι 
μονογραφία·, καί.τόσοι λόγοι καί τόσα άρθρα του 
έχουν έγκατασπαρθή εις δλα τά Έλλην. περιο
δικά. Συγγραφεύς αξιόλογος, ομιλητής μάγος, 
συνδυάζει μαζί, μέ τάς άρετάς αύτάς καϊ τήν πρα· 
κτικότητα τοΰ πνεύματος.

Άπό τδ πρώτον έτος κατά · το όποιον ήλθον 
εις τας Αθήνας, άπό τήν πρώτην ήμέραν, καθ ’ 
ήν δειλός μαθητής είσήλθον πρό πολλών έτών 
εϊς τό γυμνάσιον, άπό τήν ήμέραν αυτήν ζωηρά 
μοΰ ένετυπώθη ή μορφή τοΰ σεβαστού μου κα- 
θηγητοΰ. Άλλ-’ δτε βραδύτερου μοΰ έδόθη πολ
λάκις ευκαιρία νά γνωρίσω καλλίτερου τον κ. 
Παπαχατζήν, έοικαίωσα τήν πρώτην έντΰπω- 
σιν καί εξηκολούθησα νά θαυμάζω καί λατρεύω 
τόν δραστήριου καί ακάματου πρωτεργάτην τού 
φωτός τής άληθεία: καί τών evyevwv ίδεα>ν. Ό- 
στις κάμνει δ,τι οφείλει εΐνε δίκαιος· δστις ό
μως κάμνει ύπέρ τό όφειλόμενον, εΐνε γενναίος, 
λέγει είς σοφός Γάλλο:. Καί είς τήν τάξιν τών 
γενναίων τούτων ανήκει ό κ. Παπαχατζής, τών 
γενναίων, οίτινες μέ τήν σκαπάνην τού πνεύμα
τος ζητούν νά καλλιεργήσουν τά εθνικά εδάφη 
πρός δράσιν καί παραγωγήν εθνωφελών καρπών. 

’Απο ετών διδάσκων εύδοκίμως τήν έλλην. 
φιλολογίαν καί ίστοοίαν έκτελεϊ έργον αποστό
λου έν τε τφ γυμνασίφ καί τή κοινωνία. Ά' 
ποστόλου κήρυκος τής άληθείας, προμάχου τοΰ 
πολιτισμού καί εργάτου πάσης προαγωγής καί 
προόδου. Καταφρονών δλα τά ευτελή καί μικρά 
πάθη τοΰ κακώς εχοντος εκπαιδευτικού κλάδου, 
έν έχει πρό οφθαλμών, τό εθνικόν ιδεώδες μό
νον, δπερ τόν εξεγείρει καί τόν ήλεκτρίζει. Η 
τάξις του έν τφ γυμνασίφ δέν είνε προκρού- 
στεκς κλίνη, άλλ’ ομοιάζει πρός κήπον εύανθή, 
έν τφ όποίφ έκαστον φυτόν κατέχει τήν θέσιν

του. Αυτός δέ ως ήλιος διαχέει έκεΐ φώς, θερ
μότητα, ζωήν. Ή φιλεργία του, ή^άκρίβεια, ή 
δεξιότης, ή ευστροφία τοϋ πνεύματός του καί ό 
εύγενής αύτοΰ καί υπερήφανος χαρακτήρ καί ώς 
καθηγητοΰ καί ώς πολίτου καί ώς συγγραφέως 
έμόρφωσαν καί μορφοϋσι τό ήθος καί τήν καρδίαν 
χιλιάδων Έλληνοπαίδων.

’Εν ω δέ έδώ εις τήν Ελλάδα δλοι ονειροπο
λούν δόξαν καί φιλοδοξούν φήμην, .άλλά θέλουν 
τήν δόξαν ούρανοκατέβατον καί χωρίς κόπον συμ- 
μορφούμενοι, ώς φαίνεται,με τήν Γερμανικήν πα
ροιμίαν «Ή υΛόληψις εΐνε ίππος, τόν όποιον 
δλοι θέλουν νά ιππεύσουν, χωρίς νά θέλουν καί 
νά θρέψουν», δ κ. Παπαχατζής έχει δλως εναν
τίαν γνώμην. Δέν επιδιώκει τήν δόξαν άκόπω;, 
ούδ ’ ώς κύριον τών έργων του τέρμα θέτων αυ
τήν, άλλά τήν αφίνει νά ελθη ώς έπίστεψις τών 
κόπων του, καί ώ; δικαία ανταμοιβή τών ειλι
κρινών προσπαθειών του.

’Ανήκει μετά φανατισμού, μετά πείσματος, 
μετά μανίας είς τήν σχολήν τών μεγαλοϊδεατών, 
έχαρακτηρίο.θη πολλάκις ώς παραδοξολόγος δι 
δσα πατριωτικά χιλιάκις ήγορευσεν, έγραψε καί 
χιλιάκις συγκινητικές άναπαρέστησεν είς τούς 
μαθητές αύτοΰ.

Άλλ’ ή αΰτοπεποίθησις αύτοΰ συμφυής οδσα 
μετά τής ικανότητας ενέπνευσε, συνεκίνησε καί 
ένεθουσίασε πλείστους θαυμαστός του. Διά τούτο 
μέλος γεχόμενος χιλίων σωματείων κα συλλό
γων δέν κουράζεται, δέν απογοητεύεται, άλλά 
πάντοτε μέ κάθε θυσίαν του εινε έτοιμος εις δρά- 
σιν καί ενέργειαν.

Έν φ δέ εΐνε αριστοκράτης τού. πνεύματος ό 
κ. Παπαχατζής, έχει άρχάς δράσεως δημοκρα- 
τικωτάτας. Κατέρχεται παντού δπου δύναται νά 
φανη ωφέλιμος. Διότι ίδρύσας πολλαχού τής 
Ελλάδος, ένθα υπηρέτησε λαϊκές σχολάς, εις 
άς κατακλυσμός κόσμου έγίνετο, δτε ώμίλει, εΐνε 
πρό παντός ό φίλος τοϋ λαού, ό λατρευτός τών 
λαϊκών τάξεων, δστις ενταύθα άπό τοΰ βήματος 
τής «’Εταιρείας τών φίλων τοΰ λαοΰ, τόσα νά· ; 
ματα ζωογόνα καί τόσην τροφήν πνευματικήν 
καί τόσον αίμα άνακαινίσεως έχει χύσει μέσα είς 
τάς φλέβας τών λαϊκών τάξεων, εις τούς ανθρώ
που: εκείνους, οίτινες αποτελούν τήν ψώμην καί 
τήν ζωήν έκάστου έθνους.

Πάντες οί ειλικρινείς φίλοι καί θαυμασταί του 
εύχονται νά έξακολουθήση τήν εύγενή, γενναίαν, 
ύψηλόφρονα καί καρποφόρου αυτού δράσιν. Διότι 
έπί τέλους, ώς τήν ’Ιταλίαν άπηλευθέρωσαν οί 
σοφοί της μάλλον καί οί ρήτορες παρά οί στρα- 
τιώται τοΰ Γαριβάλδη, καί ώς τήν ίνωσιν τής 
Γερμανίας ώνειροπόλησαν καί παρασκεύασαν ά- 
θορύβως οί τών γραμμάτων έργάται μάλλον ή οι 
στρατιώται αυτής, οΰτω καί ή άτυχης ήμών Ελ
λάς έκ τών τοιούτων κρατά'ών μαχητών τοΰ κα
λάμου καί τοΰ λόγου καί τών ενθουσιωδών μορ- 

φωτών τής νεότητας αναμένει τήν άπελέυθ.έρώσίν 
καί τών λοιπών υποδούλων τέκνων της καί-τήν 
ποδηγέτήσιν άύτής έίς ευκλεές μέλλον.

,* ΓΛΑΎΚΟΣ

οι ΟΦΒΗ&:..
Οί όψεις σχετικώς ολιγάριθμοι έν ταΐς 

συγκερασμέναις ήμών ζώναις, δέν άποτελοϋ· 
σιν ώς άλλοθι αντικείμενον ζωηρού είτε καί 
τερπνού ένδιαφέροντος, άλλ’ ούτε καί συ
στηματικός καταδιώκονται, οΐ όλονέν εξαφα
νιζόμενοι έκ διαφόρων αιτίων, άπό τοϋ προ 
οώπου τής γής ειδεχθείς ουτοι δαίμονες καί 
μυσαροί τής γνναικός φίλοι, εΐτε διά σκο·' 
πούς καταστρεπτικούς,ξϊτε διά συλλογάςτών 
Μουσείων. . '

Έν τούτοις ή ευκολία μεθ’ ής τό γε νϋν 
έχον συλλαμβάνουν τομς οψείί έν Εύρώπη 
καί Αμερική ιδίως εΐνατάξιοπαρατήρητος. 
Μεταχειρίζονται πρός τούτο μικράν εύκαμ
πτον ράβδον, καταλήγουσαν είς είδος, κυρ
τής περόνης, δι ής οί κυρίως φυσιολόγοι 
συλλαμβάνο'υσι τούς μικρούς καί ■ αβλαβείς 
κοινούς όψεις- άλλα διά τούς' μεγάλους καί 
έξωτικούς, ενίοτε δέ καί ιοβόλους, ή ενέρ
γεια είναι δυσκολωτάτη καί άπαιτεΐ προσο
χήν μεγάλην καί τόλμην.

Ή Αμερικανική έπιστημονική έπιθεώρη' 
οις, Sciemific American, πρώτη έδημοσίευαε 
τάς.έκδρομάς τοΰ O' Reillyoia μέσου των δα 
σών καί τών ελών τής ’Αφρικής καί Νοτίου 
’Αμερικής, πρός άναζήτησιν όψεων και έρπε 
των πόσης φύσεως.

Ό κ. Ο’ Reilly κατώρθωσε νά αίχμαλω- 
τίση τοιαΰτα επικίνδυνα ζώα διά καταπλη
κτικής όντως έπιτηδειότητος καί- διά μέσου 
εύψυεστάτου τρόπου. Έφοδιασθείς μακράν 
τοιαύτην ράβδον έκ ξύλου βαμβού ή και έτέ 
ρου εύλυγίστου, καταλήγοντος είς κυρτωδη 
αιχμήν, σχηματίζουσαν γωνίαν έπλησία- 
ζε μετά προψυλάξεως τόν δψιν καί άποτόμως 
αίφνιδίως έκάρψωνεν αύτόν έπί τοϋ έδάφους, 
συλλαμβάνων τό άνώτερον μέρος τοΰ σώμα
τος έν τή σχηματιζομένη ύπό τού αγκίστρου 
τής ράβδου του γωνίας.Τότε συνελάμβανεδιά 
τής χειρός τό ζώον άπό τοϋ λαιμόν καί. δι ’ 
αμέσου κινήσεως κατέρριπτε τό σώμα του 
πρός τά όπισθεν, ώς ένδείκνυσιν ή άνωθι^ή- 
μετέρά εΐκών. Ό δψις οΰτω καθίσταται δλως 
ακίνδυνος: καί δύναται νά κινείται, νά σύρε
ται καί νά κτνπά, άλλά ματαίως, καθόσον 
ούδέν κακόν προξενεί πλέον. ■

Ό εύφυής και ασφαλής ουτος τρόπος εΐ 
ναι έν χρήσει ήδη παρά τω Κεντρικω πάρ- 
κω τής Νέας Ύόρκης, δπως καθυποτάζωσι 
τά έν αΰτώ άτΐθασσα έρπετά.

■ Μή έχοντα βεβαίως τά έρπετά ταΰτα τάς 
κατά τάς. παραδόσεις τοΰ Λαοκόοντος άνα- 
φερορένάς τρομερός διαστάσεις, καθ’άς οί φο
βεροί έκεΐνοι όψεις κατάπνιξαν αύτόν καί τούς 
υιούς του, έν τούτοις ό σύγχρονος ήρΐν βόας, 
ό πέλωρ ό τρομερώτατρς. καί τερατώδης δφις 
ό συντριβών τό θήραμά τον διά τής σψίγξεως, 
ώς ο παριστάμενος έν τή είκόνι έναντι, κέ- 
κτηται βεβαίως σεβαστός διαστάσεις καί ούχί 
άξιοκαταψρονήτους.

Τρόπο; αυίλήψίφ; μ(γάλβ>ν ίφε#η’
Ο βόας ουτος είς πέντε είδη κατατάσσε

ται ι ον εις τόν σφιγκτήρα ή μάντιν, ώς είναι 
•ό προκείμενος καί παρεμφερής τοΰ κομισθέν- 
τος εσχάτως έν τώ ήμετέρω Ζωολογικώ κή- 
πω, 2ον ό εύνήκτης ή νηχαλέος, 3ον όδα· 
κτυλιώτης, ψον ό ξιψόσωμος καί όον ό ψολι- 
δόκυρτος. Ό φοβερός πέλωρ διαιτατάι άνά 
τούς ένύδρους τόπους, έλλοχών παρά τούς 
ποταμούς τά προσευχόμενα όπως πίωσι ζώα.

Εύρίσκονται έν ολη τή τροπική ’Αμερική,, 
τή Γουϊάνη καί τή Βρασιλία, έν τώ μέσω 
τών δασών καί έπί τών οχθών τών λιμνών 
καί τών ποταμών. Είδη Ήνά τούτων είσιν 
ένυδρα, ό δέ K.Coudrean, διατελέσας έπί τε
τραετίαν άνά τήν γαλλικήν Γουϊάννην. άνα· 
φέρει περίπτωσιν περίεργον, καθ’ ήν εις τών 
αυτοχθόνων υπηρετών του, δστις έξ άπροσε- 
ξίας έπεσεν έν τινι ποταμώ, συνελήφθη ά- 
μέσως καί παρασυρθείς ύπό τίνος ένύδρου ό- 
ψέως, φοβερού δέ θεωρούμενου έν τή χώρα 
ταύτη, κατεπόθη ύπ’αύτοΰ. .

' Ό βόας τρέφεται ’ιδίως έκ μικρών τετρα
πόδων ζώων καί άνέρχεται έπί τών δένδρων 
πρός καταδιωξιυ τών αναρριχητικών μαστό- 
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φόρων. Ό δε όγκος τοΰ σώματος τών θηρα
μάτων του δέν παρακωλύει αύτω ποσώς την 
καταβράχθιοιν. Αί σιαγόνες τών ζώων τού
των εισίν ήρθρωμέναι δι’ όλως ειδικού τρό
που, δι ’ επιτηδείων ινωδών οστέινων συνδέ
σμων, έπιτρεπόντων αύτοϊς τήν υπερβολικήν 
τών σιαγόνων διάστασιν. Διπλή δέ σειρά αϊχ 
μηρών στερεών δδόντων οπλίζει τήν άνω σια 
γόνα, ήτις κινείται ανεξαρτήτως τής κάτωθι, 
και ήτις περιέχει μίαν μόνην σειράν, έσωθι 
διήκουσαν.

Συνεπεία τής διατάξεως αύτών τούτης, 
το θήραμα άπαξ έμπίπτον μεταξύ τούτων δέν 
εξέρχεται άβλαβές,άλλ ’ άπορροφδται ταχέως 
διά τής ορμής τής καταπόσεως. Ή ^χύνευσις 
διαρκεΤ επί έβδομάδας και διά τόν λογοντοΰ 
τον τά ερπετά ταΰτα εύκόλως συλλαμβάνον 
ται όταν εύρεθώσιν έν τή περιστάσει ταύτη.

Οί όφεις ενίοτε καταόροχθίζουσι καί τούς 
όμοιους των, όπως έμφαίνεται έν τή δεύτε
ρα είκόνι, ήν παρατίθεμεν καί καθ’ ήν πα- 
ρίσταται εις όφιοβόλος, φοβερός όφις τών 
Τεφάς, κατοπινών άλουργόν,ετερον φοβερόν 
όφιν τών Κοραλίνων νήσων.

Τά ώά τοΰ βόα έχουσιν ώς έγγιστα τό μέ 
γεθος τών ώών τών ορνίθων μας. Πρό τινων 
δέ ετών είς τών όφεων τούτων τοΰ Ζωολο
γικού Κήπου τής Νέας 'Υόρκης έτεξεν είκο 
σιδύο ενώπιον τοΰ φύλακος, έξ ών κατά παρά
δοξον συγκυρίαν, έκαστον τρίτον ώόν ήτο 
στεϊρον.Όσα δέ ηύνοήθησαν, περιεΤχον έρ- 
πετόν, άλλα πάντα έξέπνευσαν έν τώ κελύ- ' t
φει αύτών. έκτος ένός, οπερ αμέσως μετά 
τήν ωοτοκίαν έξήλθεν, άλλα καί τούτο μετ’ 
ολίγον έξέπνευσεν.

Φ. π.

ΝΪΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΛΑ.ΝΗΣΙΣ

Ημέραν τινά (ξεκίνησα Λά νά έπισκεφθώ εζ(ι> 
της Ρώμης την νήσον Αύγερίαν. Ή ννξ μέ κα
τέλαβε καί,ινα επιστρέφω Αά τής όδοϋ 'Αππίας, 
διηυ$ύνθην προς τόν τύμβον τής Ποικιλίας Με- 

τέλλης, αριστούργημα όντωςμεγαλείου και γλα- 
φυρότητος.

Αιερχόμένος τους αγρούς, παρετήρησα ανθρώ
πους ολισθαίνοντας' εν τώ σκότει, φάσματα προ
φανή, εξαλειφομενα αίφνιδίως, άφι·ΰ πολλαχόθεν 
συνήλθαν έπί. τό αύτό. Ωθούμενος ύπό τής πε
ριέργειας, προχωρώ χάϊ ευρίσκω τήν είσοδον άν
τρου, όπου ακριβώς ειχον έζαφανισθη at μυστη
ριώδεις εκείνοι σκιαί. Είοήλθον και ειδον νά μυ· 
κήνοντακ ενώπιον μου υποχθόνιοι στοαί, άμυ- 
δρώς φωτιζόμενοι και άπο καιρόν είς καιρόν 
μόνον ύπό λυχνιών πήλινων.

Οί τοίχοι τών πένθιμων διαδρόμων ήσαν κα- 
τάτρυτοι εκατέρωθεν ύπό τριπλής σειράς νεκρο
θηκών, γεγλυμμένων τών μεν υπέρ τάς δέ. Τό ά- 
μυδρον φώς τών λυχνιών έρπύζον έπι τών πλευ
ρών και τών θόλων, διαχεόμενον μετά τίνος ο- 
κνου κατά μήκος τών τύμβων, μετέδιδεν οίονεί 
κίνηοιν φρικώδη εις τά αντικείμενα τά αιωνίως 
ακίνητα έμφυχοΰν τά άφυχα νεκρά.

Μάτην προτείνω τό ούς προσεκτικόν ζητών ν' 
ακούσω ήχους, όπως διευθυνθώ διά τοΰ σιγηλού 
ερέβους' ούδέν ακούω είμι τούς παλμούς τής καρ
διάς μου και τών βημάτων μου τήν πεπνιγμέ- 
νην άντήχησιν. Ήθέλησα νά οπισθοδρομήσω, 
άλλ’ ήτον αργά ! πόθεν είσήλθον ; ήκολούθησα 
έλειπτικήν οδόν και αντί νά έξέλθω τοΰ δαιδά- 
λου επί μάλλον είσέδυσα.Μετά τινα βήματα, νέαι 
δίοδοι εμφανίζονται εκτεινόμενοι πανταχόθεν 
και έπαυζάνουσιν άνά πάσαν στιγμήν τήν α
γωνίαν μου. Έφ' όσον πειρώμαι νά εΰρω έξο
δον, επί τοσοϋτον περιπλέκομαι είς μάλλον πο
λύπλοκους διεξόδους.

Ότε προχωρών μετά βραδύτητος: ότέ δ’ α
ποπειρώμενος έσχάτην κατά τής αγνώστου εξό
δου έφοδον, βαδϊζων μετά ταχύτητος .. αίφνης 
μεταξύ τών ήχων, ους εννοώ απηχήσεις τών ι
δίων βημάτων μου, νομίζω ότι διακρίνω βήματα ■ 
άλλου όπισθεν μου και πρός με σπεύδοντος.

Πρό πολλού περιεπλανώμην όντως και έφ ’ 
όσον τά γόνατά μου έλύοντο και ή καρδία μου 
έδειλία. επί τοσοϋτον ό πυρετός τής φαντασίας 
μου ηδξανε. Κάθημαι έπι τριόδου τοΰ νεκροτα
φείου μονήρης. Παρετήρουν μετ’ άδημονΐας τό 
φώς τών λύχνων, καταναλισκόμενον καί απει
λούν νά σδεσθή.

Αίφνης άρμονία, όμοια προς μελωδίαν άφε- 
στώσαν, προς αγγέλων καλλικέλαδον λαλιάν ε
ξέρχεται έκ τών εντάφιων κοιλοτήτων. Οί θείοι 
τόνοι επαυον και ήκούοντο έναλλάξ, έφαίνοντο 
δέ περιπλανώμενοι καί αυτοί εντός τών σκολιών 
διόδων τού ύπογείου.

Άνίσταμαι! προχωρώ προς τό μέρος, όθεν 
φαίνονται μοι άναδιδόμενοι οί μελισταγεϊς και 
γαλήνιοι φθόγγοι···

'Ανακαλύπτω αίθουσαν κατάφωτον. Έπι τά
φου κεκοσμημένου δι’ άνθέων ό ίερεύς Μαρκελϊ- 
νος έτέλει τό μυστήριον τών Χριστιανών. Νεά- 
νιδες κεκαλυμμέναι ύπό λευκού πέπλου ρδον 
πρό τοϋ βωμού, πολυάριθμος συνέλευσις παρί- 
στ.ατο είς τήν άναίμακτον θυσίαν. ■■

'Αναγνωρίζω τας κατακόμβης.
Έβνέστος Φ. Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

U41Α ΦΒΣΦΟΡΟϊSKOnOBOAU

’Ιδού καί εν παίγνιον διασκεδαστικόν, τερπνόν 
καί λίαν κατάλληλον πρός έξάσιϊησιν καί συνα
ναστροφήν, ένέχει δέ καί τά ακόλουθα προτερή
ματα :

ιόν Ούδεμίαν προετοιμασίαν άπαιτεΐ.
Ιον Δέν ϋπόκειται είς δαπάνην.
jov ’Ενέχει πολλάς περιπετείας.
4θν Όσοιδήποτε δύνανται νά λάβωσι μέρος.
5ον Είναι καί κατάλληλον δι’ έξάσ«ησιν.

Μία τράπεζα, Sv ποτήριον, ίν μαχαίριον καί 
όλίγα πυρεία είναι τά μάνα άπαιτούμενα διά τήν 
έκτέλεσιν έργαλεία. 'Ως δέ έν τη έναντι ήμετέρφ 
είκόνι δείκνυται, τοποθετείτε καθέτως έν πυρεϊον 
πρδς τά κάτω διχασμένου έπι τοΰ χείλους ποτη
ριού, τιθεμένου πρός τδ μέσον τής τραπέζης σας. 
Ε’τα λαμβάνετε έτερον δμοιον πυρεϊον, δπερ θέ
τετε παραλλήλως τή άκρα ταύτης καί μετά τούτο 
τρίτον πυρεϊον, τά δποϊον τοποθετείτε σταυροεί- 
δώς έπί τοϋ δευτέρου πυρείου καί άκριβως ν άν- 
τιστοιχή πρός τό καθέτως κείμενον έπί τού ποτη- 
ρίου. , ,

Ήδη πρόκειται νά διευθύνωμεν τό τρίτον πυρεϊον 
νά πλήξη τό πρώτον. Πρός τούτο λαμβάνετε μά- 
χαιραν τής τραπέζης, ής κρατούντες τήν λαβήν 
διά τής μιας χειρός, λυγίζετε τήν αίχμήν διά τοϋ 
δείκτου τής άλλης χειρός καί αίφνιδίως άφίνετε νά 
καταπέση. Τό πυρεϊον ούτως έκσφενδονιζόμενον 
μετά δυνάμεως θά διευθυνθή πρός τό ποτήριον καί 
άν έχετε καλήν δρασιν καί διεύθυνσιν έπιτυχή,θά 
καταπέση έπί του πυρείου,δπερ θά καταρρίψη έκεΐ- 
θεν. Έξάσκ ησιε καλή έπιτυγχάνει πολλά πράγμα
τα, καθόσον εκτός τοΰ δτι πολλοί έκ τών παρευ- 
ρισκομένων δύνανται νά λάβωσι μέρος καί νά στοι- 
χηματώσι, τό παίγνιον τούτο ένέχει πολλάς λε
πτομέρειας καί διακλαδόσεις.

Δύναται έν παραδείγματι άντί πυρείου νά διευ
θύνετε βεβίθια ή τι άλλο, άλλά τό σπουδαιότερου 
καί ώραιότερον εινε ν’ άνάπτετε τό Sv πυρεϊον καί 
νά μεταδίδετε είς τό άλλο τήν πυράν ή ν’ άνάπτων- 
ται μόνα των διά τής προστριβής, κτλ.

Φ. Π.

KIA IAMB ΖΤΜΒΟΤΑΗ EKASTOTE
Ο ΚΟΚΚΓΤΒΣ

Είναι νόσημα όχληρότατον, παραγόμενον άπό ε(- 
δικοΰ μολύσματος, μεταδιδόμενου άπό άτόμου είς 
άτομον,έπΐ τού αυτού άτόμου σχεδόν ούδέποτε 
ύποτροπιάζον, χαρακτηριζόμενου δέ διά βηχός σπα- 
σμοδικοϋ, δλως ίοιαζούσης μορφής, Ό παράγων τόν 
κοκκύτην ίός δέν είναι έτι γνωστός. Προσβάλλει δέ 

συνήθως παιδία άπό νηπίων’μέχρι τού έκτου έτους 
άλλ’.ούχί σπανίως καί ένηλίκους Ούσιωδώς άπο- 
τελεϊται δ κοκκύτης έί έρεθισμού τού νευρικού, κέν
τρου τοΰ βηχός καί τοΰ νευρικού άγγειοκινητικού 
κέντρου, ώς έξ ού αΰίεται κατά πολύ ήΥκκρισις τοΰ 
βλεννογόνου ύμένος τοΰ λάρυγγος. 'Ως τά πολλά 
άρχεται άπό άπλοΰ βρόγ.χικοΰΚατάρρου,μετά δέ αέ- 
βδομάδας ένσκόπτει ο σπασμωδικός καιρός,ήτοι ό τών 
τοΰ βηχές παροέυσμών συνισταμένων έ£ άλλεπα- 
λήλων βραχειών είσπνοών μετ’ ίσχυροτάτων τιναγ
μών βηχός, μέχρι πνιγμονής καί έμέτων πολλάκις 
άφικνουμένων, είς οΰς έπεταϊ αναπνοή ,ουρίττουσα 
καί κοπιώδης· ώς έκ τοΰ άγώνοε τούτου έ'πιγίγνον- 
ται ύπεραιμία τής κεφαλής έκ στάσεως" τοϋ αίμα
τος, ένίοτε δέ καί αίμοραγίαι βινός, ώτων ή καί 
στόματος· οί παροξυσμοί ούτοι άνέρχονται είς ϊο- 

τήν ημέραν. Βαθμηδόν S’έλαττούνται καί μετά 
πολλάς έβδομάδας ή μήνας έκλείπουοι καί λήγει ή 
νόσος. Ή πρόγνωσις τής νόσου χαθ' έαυτήν εινε 
άγαθή" έπέρχονται δμως καί έπιπλοκαί, ών συνη- 
θεστάτη ή καταροϊκή πνε;υυον·ία.'’Εν τή .θέραπείςι 
ουσιωδέστερου εινε ή άλλαγή τοϋ άέρος ή τούλά- 
χισίον ή συχνή έν τώ οώμάτίω άνανέωσις αύτού 
καί t ραντισμός τούτου διά' δι&λύματο’ς φάνικοϋ ό- 
ίέος }ο|ο. Έκ τών φαρμάκων ώφϊλονσιν■ τό βρω- 
μιοΰχον κάλιον (α-3 γραμμάριά'νυχθημερόν), ήεύ- 
θάλειά είς ίηρία, ή μορφίνη έν διαλύσει κατά στα
γόνας, αί είσπνοαί τερεοινθίου έλαίου, σωσικρέατος 
έν οίνοπνεύματι, κτλ. Έπί Ισχυρών καί συχνών 
παροξυσμών επιτάσσονται χλιαρά λουτρά, .καθ’ ή- 
μιώριον καί άναισθητούσιν τόν φάρυγγα διαλύ
σει κοκαΐνης ι : ao. Τό πάσχον naiofov. άπομο- 
νοΰται. άπομακρύνοντες αύτού προ πάντων τά παι
δί», τά μή παθόντα ήδη τόν κοκκύτην.

Όίαιρόςοάς

| ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κόλλα ζωικά) κοινώς Ιχθυόκολλα.

Πσράγεται έκ διαφόρων ιστών τού ζωϊκού σώ
ματος, οΐον τών χόνδρων, τοΰ δέρματος, τών συν
δέσμων, τών όστών, τών κεράτων, οΐτινες έπί μα
κράν μεθ’ ϋδατος βρασθέντος, διαλύονται έν αύτώ 
είς πηκτοματώδες τι, δπερ άπλώε μέν φυχθέν, 
παρίσταται ώς ούσία στερεά-μέν, άλλά μαλακω- 
τάτη καί τρέμουβα, έντελώς δέ ξηρανθέν, άποτε- 
λεϊ τήν ζωικήν κόλλαν. Ή δέ γελατίνη, ή είς τήν 
μαγειρικήν καί φαρμακοποιίαν χρήσιμος,είναι ή ζωι
κή κόλλα, έπιμελώς κεκαθάρμένη άπό τών άνορ- 
γανων στοιχείων τών όστών ,κλπ. διά χημικής κα
τεργασίας. Κυρίως δέ διακρίνόμεν τήν έκ των χόν
δρων κόλλαν ή χονδρίνην καί τήν έκ τών όστών 
καί δερμάτων όστεόκολλαν ή γλοιτίνην, ήτις 
έστίν ή κυρίως ζωϊκή κόλλα, καλουμένη ουσία· εί
δος δέ ζώϊκής κόλλας είυε ή Ιχθυόκολλα. Είς τήν 
μαγειρικήν καί φαρμακοτεχνίαν ή-ζωϊκή κόλλα χρη- 
σιμοποιεΐται,ϊνα δοθή πηκτώδης σύστάσις είς ύγρόν 
τι κατασκεύασμα’ έν τή ιατρική δέ παραγγέλεται 
ένίοτε ε<ς λουτρά πρός δερματικά .νοσήματα ώς 
σκεπαστική (t-a λίτραι είς έκαστον καθολικόν λου- 
τρόν), ή δέ καθαρωτάτη,ή είς λευκά φύλλα φερομένη, 
δίδοται καί ώς τροφή,(ι-a δραχμαί έν ζωμψκρέατος) 
σκεπαστικόν δέ φάρμακον παραγγέλλεται πρός χρο- 
νίους κατάρρους τών έντέρων, πρός δυσεντερίας 
κλπ.έσω τε λαμβανομένη καί είς το όρθόν ύποκλυ- 
ζομένη. '
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Κολλόδιον.

Κολλόδιον ή βαμβακολλόοιον, έπιβτημονικώο δέ 

δινιτρική κυτταρίνη, είνε χημικως κυτταρίνη, ής 

δύο άτομα ύδροΕυλ ου, άντικατεστάθησαν ύπδ τής 

ρίζης τοϋ.νιτρικού όξέοσ. Λαμβάνεται δέ διά κα
τεργασίας κεκαθαρμένου βάμβσκος (ι μέρους) έν 

οιαύύματι νίτρου (αομ) έν πυκνφ θει'ίκώ όξεΤ (31μ) 

*0 βάμβαξ έμδυθιοθείς είς τό μίγμα τοΰτο έξάγε- 

ται· μετά 2η ώρας,άποπλύνετοι δέ κατόπιν διά.πολ
λοΰ ύδατος καί ξηραίνεται. 'Τδ. προϊόν τής κατερ- 

γαοίας ταύτης. έΕωτερικώς μέν δέν διαφέρει τοΰ 
βάμβακοο καί τής βαμβακοπυρίτιδοο, δέν καίεται 

δμως, ούδ’ έκπυρσοκροτεΤ ώς αΰτη, δισλυθέν δέ (ί 
μ.) έν μίγματι άΐθέρος (ιδ μ.) κάί οινοπνεύματος 
οο[ο] (ίμ.) άποτελεί διαυγές πυκνδν ύγρδν, τό κολ-, 
λόδιον. *Τοΰτο  άπλωθέν έπί τίνος επιφα-είας έίατ- 

μίίεται ταχέως έγκαταλείπον ούαίαν πηκτώδη, συγ
κολλητικήν·, τήν ττυροίυλίνην, δι’ δ χρησιμοποιεί
ται είς τήν χειρουργικήν πρδς έπάλειψίν ραφών, ών 

τά χείλη κάλλιον συγκολά καί καλύπτει καί προ- 
^υλάττει άπδ τής μετά τοΰ άέρος συγκοινωνίας. 
Αλλ’ ίδίςτ έν τή φωτογραφική εινε χρησιμώτατον, 

άποτελούν τδ έπί τών ύαλίνων πλακών λεπτότα· 

τον δργα.νικδν στρώμα,έφ’ ού συμβαίνει ή διά τών 

ήλιακών άκτίνων άποσύνθεσις τοϋ νιτρικού άργύρου.

Κοίλέγιον.

Έοήμαινε κυρίως τδ σύνολον προσώπων, (σω

ματείου) συνδεδεμένων διά τοΰ Ιδιου αξιώματος (ή 

έπιτηδεύματος; δτε άνταποκρίνεται είς τδ ήμέτερον 
συντεχνία). Έν τΟίς ύστερον δέ ίδιά τής λέξεως 

ένοοΰντο ίδρυματά-πρδς διδακτικούς σκοπούς. Ον
τως έν ’Αγγλία τά Πανεπιστήμια άποτελούνται 
έκ κολλεγίων, Ιδρυμάτων τών μέν τής Κυίερνή- 

σεως, τών δέ Ιδιωτικών. Διαφέρουσι δέ τούτων τά 

έκεΐ κατώτερα έκπαιδευτήρια τά προπαρασκευάίοντα 

τούς νέους διά τάς πανεπιστημιακής σι·ουδάς, τά 

δποία' καλλοϋνται μέν κολλέγια, άλλά συνήθως 

graininai'vschoul· (γραμματικοί σχολαΠ, άντιστοι- 

χοΰντά είς τά γαλλικά κολλέγια. Τδ κολλέγιον 
τής Γαλλίας δμως έν Παρισίοις είνε. πανεπιστημι

ακή σχολτ, τής φιλολογίας, καί έν Αγγλία δέ ύ· 
πάρχουσιν ύπδ τδ αύτδ όνομα άνώτεραί ειδικά! 

σχολαί, ώς ή Ιατρική έν Λονδίνω σχολή.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΪΜΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΙΣ-,

Έξαιρετχκως δια πάντας τούς κατα
βάλλοντας έγκαίρως την συνδρομήν των 
τού ήδη άρξαμένου έτους της «Φύσεως» 
δίδοται δωρεάν μια μεγάλη φωτογραφική 
είκών τών ’Αθηνών., ήτις τιθεμένη έντος 
λευκού χαρτονιού, αποτελεί ώραΐον κά 
δρον ένός μέτρου μήκους περίπου. Έκτος 
τούτου πας πλήρόνων τήν συνδρομήν 
τ.ου λαμβάνει καί αριθμόν λαχείου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ

Όποια είναι έν τή καύσει ή πραγματική πηγή 
τής θερμότητος καί τοϋ φωτός ; καί δποία τά κύρια 

στοιχεία τής συνήθους καύσεως;

Ή θερμότιις της καύσεως γενναται έκ της 
χημικής ενεργείας' τό δέ φώς προέρχεται έκτης 
έντάσεως της θερμότητος- Έν πάστ/ δέ καύσει ύ· 
πάρχει ουσία καιομένη και ουσία προξενούσα 
την καϋσιν. Καί ή μεν καιομένη ουσία καλείται 
καύ σιμός νλη, ή δή συντελούσα είς καϋσιν 
ϋλη καλείται αναφλεκτική νλη ή θε ρ μ ο
ποί ός.

Έν ταϊς συνήθεσιν ΰλαις, τά κυριώτερα καύ
σιμα στοιχεία είσίν ό άνθραξ καί τό ύδρογό- 
νον' τό δέ θερμοποιόν στοιχεϊον είναι τό όξυγό- 
νον τοϋ άέρος

Διατί περισσότερος καπνδςάναπτύσσεται δπόταν 

άνάπτεται ή πυρά ή δπόταν οΐ άνθρακες άνάψωσι;

Λιότι έν τή αρχή ή θερμοκραοία δέν είναι ετι 
έπαρκώς υψωμένη, είς τρόπον ώστε άπασαι αΐ έ- 
λευθερούμεναι πτητικοί ονσίαι νά συνδυασθώσι 
μετά τοΰ οξυγόνου καί καώσιν. ’Ο καπνός είναι 
απόρροια ατελούς καύσεως, δηλ. μίξις υδατος, 
ύδατμοΰ καί ήραιωμένου άνθρακος κτλ. άτινα 
έκφεύγουσι της θέσεώς των πριν ή καωσι-

Διατί άνάπτουσί τήν πυράν έκ τών κάτω καί 
ούχί έκ τών άνω ; καί διατί ή φλδξ τείνει πάντοτε 

πρδς τα άνω ;

‘ba ή τείνονσα πάντοτε $ρός τά άνω φλόξ 
δύναται νά θερμαίνη την καύσιμο*  ϋληνόλην. 
Τείνει δέ πρός τά άνω πάντοτε ή φλόξ, διότι 
σχηματίζεται έκ καυσίμων αερίων, ελαφρότερων 
τοϋ άέρος. άτινα φυσικώς καίονται όπου καί ό
σον νψηλότερον έν τώ αέρι εύρίσκονται.

: Δ.ατί ή καύσιμος ύλη δυσκόλως άνάπτει, δπό- 

τα.ν είναι υγρά;

Jiozi έφ 'όσον είναι υγρά, ή παρεχόμενη αΰτη 
θερμότης καταναλίσκεται είς την έξάτμισιν τοϋ 
υπάρχοντας έν τη ϋλη υδατος. £ές άέ φανερόν, 
ή μετατροπή τοϋ υδατος είς άτμόν δέν γίνεται 
άνευ πολλής θερμότητος' έπομένως ή θερμοκρα
σία τής υγρός καυσίμου ύλης δυσκόλως θά ν- 
ψωθγ, καθόσον δυσκόλως θ' άνάψρ.

Διατί τδ ξηρόν ξΰλον καίεται καλείτερον τού

Λιότι. έν τφ ξηρώ ξ,ύλφ δέν ύπάρχει πλέον 
ύδωρ, όπερ νά ήναι, ανάγκη νά μεταθληθή πρό- 
τερον είς ατμόν. Τουναντίον δέ είς τούς πόρους 
αύτοΰ υπάρχει αήρ ξηρός, όστις διευκολύνει τήν 
καϋσιν.
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ΕΝ ΤΩι ΕΙΚΟΣΤΩι ΑΙΩΝΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΊ ΒΙΟΙ
(Συνέχεια Ικ τοϋ προηγ. φύλλου)

Τήν 5 ακριβώς ώραν και 15’ τδ χημικόν παρέ

λαβε τούς εφέδρους αύτοΰ, άφιχθέντας διά τοϋ ειδι

κού συρμού τών σωλήνων τής Βρετάνης. Έλαβον 

και τας στολας αύιών μετά τοΰ οπλισμού των, ώς 

καιτροφάς έκ κρέατος συμζεπυκνωμένου,δι’έπτά η

μέρας. Εις τάς 5 ώρ. και 48’ έπί τίνος συριγμοΰ, αί 

είκοσι πυροβολαρχία! τοϋ VIII χημικοϋ, λάμπουσαι 

ύπδ τδν ύψούμενον ήλιον, ήρξαντο παρατασσόμέναι 

επι τοϋ πεδίου τών γυμνασίων έμπροσθεν τών στρα

τώνων.

Είς τάς 5 καί 51’ 

οΐ αντληταί του ιατρι

κού έπιθετικοΰ σώμα

τος είς τέσσαρα τμή

ματα, έφθασαν μέ τήν 

σειράν των και σχεδόν 

ταυτοχρόνως είς ύψος 

διακοσίων μέτρων, έ- 

φανη τδ εναέριον τορ- 

πιλλικδν σώμα, έξιλ- 

Οδν τοΰστρατώνος αϋ- 

τοϋ. Ό γενικές διοι

κητής έφάνη ακριβώς 

τήν εκτην ώραν, έν 

μέσφ τοϋ λαμπρού ε

πιτελείου του και τά

χιστα- διέτρεξε κατά 

μέτωπον τά πλήθη τών 

στρατιωτικών σωμά

των ομοίως δε συνή- 

θροισε τους ανώτερους 

αξιωματικούς, ίνα τοίς 

ανακοίνωση τδ πρό

γραμμα τών γυμνα
σίων και δώση τάς 

διαταγάς του.

Εχθρός τις. δ« ύ- 

πεκρίνετο τδ πρώτον 

τμήμα τοΰ στρατού, 

αναχώρησαν τήν προ

τεραίαν, ύπετίθετο οτι 

κατέλαβε τήν Βρέσ- 

την, εν δέ τή κατά τών 

Ρεννών πορεία του, ή- 

πήλει τδ Χατωλέν διά τής δεξιάς αύτοΰ πτέρυγος.

Έπρ επε λοιπδν νά έκτελέσωσι πάσας τάς αναγ

καίας προετοιμασίας, ίνα ύπιρασπίσωσι τδ Χατω

λέν, κατόπιν νά καταστρέψωσι τούς εναερίους στό

λους καί τούς περιτριγυρίζοντας τορπιλλήτας, νά 

πληρώσωσι ζώνας τινάς διά-δηλητηριωδών αναθυ

μιάσεων του άεροδηλητηριώδους τορπίλλικοϋ σώμα- ’ 

τος, νά αναλάβωσι. βήμα πρδς βήμα πάσας τάς θέ

σεις, χωρία, πόλεις, κωμοπόλεις καί τέλος νά ρί· 

ψωσι τδν έχθρδν πρδς τδ μέρος τών υποτιθεμένων 

Μετακινήσει τοΰ έναερι

δηλητηριασμένων ζωνών, κατασταθ.εισών άκατοική- 

των ΰπδ τοϋ επιθετικού ίατρικοδ σώματός.

Τήν έκτην ώραν κάί τέταρτον αί έτοιμασίαι ήρ- 

ξαντο.

Ή κινητοποίησις λοιπδν άπήτησε μίαν ώραν καί 

15’, κάλλιστον αποτέλεσμα, .καθόσον τά προηγού

μενα γυμνάσια άπ^τησαν διά τήν κινητοποίησιν 1 

ώραν και 18'.

Οί αξιωματικοί τοΰ έναερίου στόλου στρέφοντες 

τα ελικόπτερα αυτών ευκόλως έπανέκτων τάς θέ

σεις των- επίσης τδ σμήνος τών προσκόπων το'ρπιλ- 

λών μετά ταχύτητας διέσχιζε τδν αιθέρα, διαγρά

ψου έπί τοϋ ούρανοϋ είδος τι ριπιδίου καί μετ ’ ολί

γον χανόμενον εις τά. βάθη του ορίζοντος. Όπισθεν 

οί ογκώδεις·, άεροδρόμωνες έπί μιας μόνης γραμμής, 

ήνοιγον τά μεταξύ των διαστήματα, ίνα καταλά- 

βωσιν δσφ τδ δυνατδν μιγαλειτέραν' έκτασιν τοΰ όρί- 

ζοντος, έβάθιζον δέ βραδύτερον καί ήσανβλως έτοι

μοι νά έπιπέσωσι είς τδ πρώτον σημιϊον κατά τοΰ 

εχθρικοί» στόλου, μό

λις ήθελε φανή.

Αί γήϊναι’διΐν.άμεις 

. κατά τον χρόνον τού

τον είργάζον to’ επίσης 

δέ το ειδικόν τραινον 

τών σωλήνων μετέφε

ρε μυδρολιοβόλα τινά 

εις απόστασιν τριάκον

τα μόνον χιλιομέτρων, 

όπου.ύπετίθετο, οτι ή 

-, συγκοινωνία ε’χε δια

κοπή ΰπδ τών εχθρι

κών προσκόπων.

. . Ή πρώτη ·σύγκρου- 

• σι; ήρχισεν.Ο.ί πρόσκο

ποι έπιστρέψαντες ,εί-

• δοποίησαν,· οτι. ό έχ- 

,θρδς σ^γκενσροϋται είς 

άποατασιν 16 χιλιομέ

τρων . έκιΐθεν. Αί δέ 

βομβοβόλοι μηχαναί 

έλθοΰσαι δια τών γηί- 

νων οδών τήν-ΙΟώραν 

καί 45’, ήρξαντο άπο-

_ θοϋσαι τά εχθρικά βλή

ματα.
Ή ημέρά άπασα 

■ κατηναλώθή είς τά γυ-

; μνάσ,α, στεψθέντα άμ- 

φοτέρρθεν μετά μεγί

στης- έπιτυχίας. καθό
σον ο έχθρδς είχε τδν

• κάιρδν ίά προφυλαχθή

είσάγων πυκνδν νέφος στρατιωτικών αεροστάτων, 

απδ τά άσύληπτα αυτά στρατιωτικά' σκάφη καί άν- 

τιτάσσων πάντα τά αμυντικά μέσα, άτινα ήμπόδι- 

ζον την αποδίβασιν τών αμυντικών δυνάμεων καί 

έν ταύτώ διασπείρων άεροτορπίλλας, αίτινες έν 

καιρφ άληθοΰς πολέμου θά ήδύναντο νά έπιφέρωσι 

τρομεράς καταστροφάςγ "Ωστε έδει μετά φρονήσεως 

να προχωρήσωσιν .και νά' περιφρρν.ήσωσι ταΰτα τά 

εμπόδια, έφ’ όσον ητο δυνατδν,μαί-νά παρακάμψωσι 

τούς σκοπέλους. Οί μυδρόβοληταί διηρήμένοι εις

. · ί

μου στόλου.

ι
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μικρά τμήματα παρεισέδυον, επωφελούμενοι έκ τών 

κλίσεων του εδάφους, φέροντες έν τοϊς βραχίοσι 

τάς μικρός δεξαμενας τοΰ οξυγόνου, προπορευομένων 

των αξιωματικών καί ύπαξιωματικών, οί’τινες άνί- 

χνευον τον ορίζοντα διά των τηλεσκοπίων αύτών και 

ρπελόγιζον τάς άποστάσεις. Μόλις δέ τμήμα τι αύ

τών άφικνεϊτο εις άπόστασιν βολής, ήτοι εις 4 χι

λιόμετρα από τοΰ όρατοΰ εχθρού, αμέσως έκαστος 

ρπλίτης έκοχλίου τόν τηφεκασωλήνα έν τοϊς κινη

τοί; στομίοις τής δεξαμενής καί'ήρχιζον τό πΰρ.
Τδ χημικόν πυροβολικόν ευρισκόμενον είς άπό- 

στάσιν 10 χιλιομέτρων όπισθεν τής γραμμής τής 

προσβολής έβαλλεν έπί τών σημείων,άτινα οί έλι- 

κοπτεροφόροι πρόσκοποι τοϊς έσημείουν. ’Εννοείται 

3’ οτι τό πυροβολικόν έβαλλεν έπι τοΰ προσδιορι

σμένου σημιίου, βασιζόμενου έπι τοϋ χάρτου, προς 

τόν σκοπόν δστις ευρίσκετο πάντοτε εις απόστασιν 

12 μέχρι 15 χιλιομέτρων τουλάχιστον, δπου βεβαίως 

ήτον αόρατος ό εχθρός. "Ωστε, έν άληθη μάχη, 

τα φοβερά βλήματα τών έκκρηκτικών τούτων μια

σματικών έβουζίων θά έδαλλον άναμφιρήστως έπί 

τών ύπότών τρ;σκόπω·> αύτών σημειωμένων σκοπών.

Καθ’ δλην τήν ήμέραν ό εναέριος στόλος διετέ- 

λει αόρατος' πρός δέ τό εσπέρας τό αμυντικόν σώμα 

κατέλαβε επίκαιρα τινα μέρη έκ τφν σημιιωθέντων, 

πλήν παρετήοησαν, οτι ό εχθρός άδεξίως προσεποίτ 

ήθη κίνησιν, ένφ έστρέφετο πρδς τά δεξιά καί δτι 

έν τέλει ή πρώιη αΰτη ημέρα ύπήιξεν εΰν,υς αύτφ. 

Έν τούτοις ο γενικό; διοικητής εΐχεν αφήσει εφε

δρείαν έκ πέντε πυροβολαρχιών του 8ου Χημικού 

μεθ’ ολοκλήρου τοϋ έπιθετικοΰ ιατρικού συντάγμα

τος έν τφ Χατωλέν, πρός άμυναν τής πόλεως και 

ήδη θά ίδωμεν, δτ; ή δεδικαιολογημένη αυτή προ- 

φύλαξις δέν έγένετο έπί ματαίφ. Ή πυροβολαρχία 

τοϋ Γ.ωργίου Λωρρίς άπετέί ει μέρος τής εφεδρείας 

ταύτης, ουτος δε ευκόλως ήδυνήθη νά ΰποϊεχθή καί 

τοποθετήση τήν μνηστήν αύτοΰ καί τούς φίλους του 

εν τινι καλφ ξενοδοχείφ, εύρισκομένφ έν καλή θέ

σει, . έπί λόφου δεσπόζοντος καθ ’ δλην τήν γραμ

μήν τοϋ ποταμού. ^Παρέθ^το δέ πρόγευμα τή Έ- 

στέλλα έν τφ στρατοπέδφ τών χημικών, πρόγευμα 

αληθώς στρατιωτικόν, έν φ άπαντες οΐ δαιτημό- 
νες ειχον ώς καθίσματα τα κιβώτια τών τορπιλλών 

καί τάς διαφόρους έκκρηκτικας ΰλας.

Μετά μεσημβρίαν δε έχων πρό αύτοΰ αρκετόν 

χρόνον διαθέσιμον μετά τήν έπιθεώρησιν τοΰ ύλικοΰ, 

είσήλθε μετ’ αύτών έν τινι άεροχήματι, όπως παρα- 

τηρήσωσιτήν διάταξιν τών εχθρικών στρατευμάτων, 

αλλα μή δυνάμενοι πολύ νά πλησιάσωσι τας θέσεις 

τοΰ έχθροΰ έπί τφ φόβφ μή περιπέσωσιν είς χιϊ· 

ρας του, δέν κατώρθωσαν νά ίδωσι πολλά πράγμα

τα από τό έκτεταμένον έκείνου πεδίον ή μόνον μι- 

κροσκοπικά τινα σώματα οπλιτών, διαφαινομένων 

τήδε κακεϊσε ώς και τολύπας τινάς καπνού διασκορ- 

πιζομένας έν τω άέρι. . ’Επειδή δέ ούδένα ΰποπτευ- 

οντο κίνδυνον ούδαμόσε. δ Γεώργιος ήκολούθησε 

τοΰς φίλους του εις τδ ξενοδοχείου, ένθα διήλθε τήν 

εσπέραν μετ’ αύτών πάνυ εύαρέστως καί ειτα επα

νήλθε εις αντάμωσιν τών άνδρών του εις τάς κατα

σκηνώσεις αυτών. Άλλ ’ ή άκολουθήσασα νύξ ύπήρ- 

ξε λίαν ταραχώδης, καθ’ δσον μεταξύ τής τρίτης 

καί τέταρτης πρωινής ώρας τδ ΰπνώττον Χατωλέν 

άφυπνίσθη σύσσωμον, συνέπεια σφοδρότατων έκκρο- 

τήσεων, του έχθροΰ πειραθέντος διά περιστροφικής 

τίνος κινήσεως νά καταλάβη τήν κωμόπολιν*  εύτυ

χώς δμως ή μεγάλη φρουρά κατώρθωσε να αναχαί

τιση αύτδν εις 8 χιλιομ. άπόστασιν καί οΰτως έλα- 

δον τδν καιρόν να προετοιμασωσι τήν άμυνάν.

Καί ύπδ τούς οφθαλμούς τών ταξειδ.ωτών, τοΰ 

κατατρομάξαντος ξενοδοχείου έκ τών έκκροτήσεων, 

ΰπδ τούς οφθαλμούς τής Έστέλλας, μειδιώσης 

πρδς τδν μνηστήρα της, δστις διήρχετο έπί κεφα

λής τής πυροβολαρχίας του, ύπδ' τούς οφθαλμούς 

τής πτωχής Γρίτλυ, ήτις νομίζει, δτι δλα ταΰτα 

χίπο/ται στ' ά.Ιηθινά, οι χημικοί, μετά τών προ
σωπίδων κεκλεισμένων καί συνδεόμενων μετά τών 

δεξαμενών τοΰ οξυγόνου, παρατάσσονται έπί τίνος 

λοφίσκου, ύπδ τήν ασφάλειαν πυκνού δενδρώνος. Έν 

διαστήματι είκοσι λεπτών, πάντα τά πυροβόλα και 

αί μηχαναί έτοποθετήθησαν καί έτέθησαν έπί σκοπόν. 

Ό Γεώργιος άνελθών έπί τοΰ ελικοπτέρων αΰτοϋ, 

ύψώθη, ίνα παρατηρήση τάς θέσεις τοΰ έχθροΰ, καί 

χάρις εις τός ενδείξεις τάς σημειωμένος έπί τοϋ 

χάρτου καί έπιμελώς έξηκρ βωμένας, ήδινήθησαν 

τά μηχανήματα να κατευθύνωσι τας βολάς των εϊς 

τάς-διαφόρους διευθύνσεις.

Καθ’ βν χρόνον τά αερόστατα τής έφιδρείας 

προύχώρουν πρδς τα έμπρδς τά τμήματα τών τορ- 

πιλλιστών, έπλήρωσαν έκ τορπιλλών τα απειλού

μενα σημιϊα καί οι χημικοί ήρξαντο πυροβολούν 

τες. Ή τοποθέτησις ήτο καλλίστη. Ό εχθρός προσ

κρούω·/ έν αρχή έπί τών παρεντιθεμένων εμποδίων, 

κάμνει όλιγωτέρας προόδους, άλλά περί τήν 7ην 

ώραν κατώ^θωσεν, έπωφελοόμενος έκ τινων ανω

μαλιών τοϋ εδάφους νά προχωρήση χιλιόμετρά τινα 

περικυκλών θέσεις τίνας διακυβεοομένας.
Διά νά κερδίση χρόνον καί νά δώσε,· καιρόν νά 

φθάσωσιν εγκαίρως αί επικουρίας δ Γεώργιος, κατ’ 

άνωτέραν διαταγήν, ώς αρχαιότερος καί ανώτε

ρος κατά τδν βαθμόν^ καλύπτει τήν περ;μ·τρον 

τής άμύνης έκ κυτίων ατμούχων. Τά κυτία ταΰτα 

έκρηγνύμενα έν τφ άέρι διαχέουσ.ν έν άποστάσει 

100 μέτρων κύματα καπνού ύπομέλανος καί προ- 

καλοϋντος ναυτίασιν·, έν καιρφ δέ πολέμου φυσι- 

κώς τδ προσβαλλόμενου ύπ’ αύτών μέρος καθίστα

ται ασφυκτικόν. Τδ Χατωλέν, ένθα ή άιμόσφαιρα 
εινε καθαρά περικυκλουται ύπδ κύκλου νέφους σκιε

ρού δΓ ου καθίσταται άφανές ύπδ-του ταραχθέντος 

έχθροΰ.
Αΐ χημικαί πυροβολαρχία! τής άμύνης έξακο- 

λουθοϋσι τήν προσβολήν' ειτα έν τφ ζόφφ τοΰ κα

πνού οί τορπιλίσταί όλισθαίνουσι μέχρι τοϋ έχθροΰ 

καί τέλος ή ιατρική στρατειά, διά τοϋ ιδιαιτέρου αυ

τής πυροβολικού σώματος επιτίθεται μέ τήν σειράν 

της.Φέρεται πρδς τά εμπρός καί άποστέλλει είς τά 

σημειωμένα μέρη κυτία τινα αβλαβή, άπλώς πρόκα- 

λοΰντα ναυτίασιν κατά τήν ψευδομάχην ταύτην, 

άτινα όμως έν περιπτώσει μάχης αληθούς άποστέλ- 

λουσι κατά τοΰ έχθροΰ μιασματικά αέρια κενδυνω- 

δέστατα.

Ίο Χατωλέν έσώθη, καθόσον, ένφ δ έχθρδς 

ψηλαφών έν τφ σκότες προσέκρουε πρδς τάς τορ· 

πίλλας ή εστρέφετο περί τα σημεία άτινα ύπετίθετο 

οτι κατέστησαν άδίάβατα, κατέφθασαν αί έπικουρίαι.

Δέν θ’ άκολουθήσωμεν κατά βήμα τάς τόσον έν- 

διαφερούσας ταύτας άσκήσεις. Ό Γεώργιος Λωρ- 

ρις δστις έ'σχε τήν ιδέαν νά υπεράσπιση το χωρίον 

διά τοΰ σκότους, άπέσπασε τά θερμά συγχαρητήρια 

τήν επαύριον παρα τοΰ γενικού δίοικητοϋ καί επει

δή ή πυροβολαρχία αύτοΰ εΐχεν υποστηρίξει σχεδόν 
άπασαν τήν μάχην έπί έν ήμερονύκτιον καί πολ

λοί έκ τών άνδρών μή εύκαιρησάντων ν ’άνανεώσωσι 

τήν έξ οξυγόνου προμήθειαν των κακοδιαθίτησαν 

συνεπεία τής κακής διαχειρήσεως τών χημικών προ

ϊόντων, έτέθη καθ’ βλον τδν ύπδλοιπον τών ασκή

σεων χρόνον έν έφεδρεία, οπερ διηυκόλυνε τδν Γε

ώργιον νά διαθέση ολίγον χρόνον διά τήν μνη

στήν του.
• Ό έναέριος στόλος άφοΰ προσέβαλεν καί διε- 

σκόρπισεν άνωθι τών Ρεντών τους έχθρικούς α<- 

ροδρόμονας, έπανήρχετο μετά τών αίχμαλωτι- 

σθέντων εχθρικών άεροστάτων, ί’να δώση βοήθειαν 

εΐς τούς έν τή. ξηρά μαχομένους. Τδ σώμα τής α- 

μύνης, συνεπείφ τών σοφών διαταγών τοΰ δίοικητοϋ 

έπανέκτησε πάνυ ταχέως τδ άπολεσθέν ΙδαφΟς, καί 

άπδ τής τρίτης ήδη ήμέρας ή κατάστασις τοΰ έχ

θροΰ άπέβη εις άκρον κρίσιμος. Άπασαι αί ήμέραι 

ειχον καταναλωθή εις μάχας καί συμβούλια, γενό- 

μενα μεταξύ τοΰ δίοικητοϋ και τοΰ γενικοί» επιτε

λείου, ένίοτε δέ έν τφ μέσφ μάχης τινός, οπότε πε- 

ρίστασίς τις παρουσιάζετο πρδς διδασκαλίαν τών 

άξιωματικών, σημεΐον τι, άποτόμως διδόμενον άπο- 

καθήλου εΐς τάς θέσεις των τάς στρατιάς άμφοτέ- 

ρωθεν, οί δέ άξιωματικοί συνερχόμενοι ήκροώντο 

τών θεωριών τοΰ δίοικητοϋ, έκφέρΌντες καί ούτοι 

γνώμας ή καταστρώνοντες σχέδια.

Ειτα δέ δι ’ ετέρου σημείου έξηκολούθει ή μάχη. 

Μετ' ολίγον ό εχθρός παρά, τάς καταβληθείσας 

προσπάθειας του, απεκλείσθη πρός τινα ορεινήν 

γωνίαν, οπού εύρέθη έστενοχωρημένος πρδς τήν' 

θάλασσαν. Μέρος τότε τοΰ έναερίου στόλου ηχμα- 

λωτίσθη, όδ’ έπίλοιπος μάτην προσεπάθει νά κα

ταλάβη θεσιν καλειτέραν, καθόσον οί άεροδρόμο- 

νες ήγρύπνουν πανταχόθεν.

Τότε έσήμάνεν ή κρίσιμος στιγμή. Καθ’ δλην 

τήν νύκτα κατεγίνοντο εις τήν τοποθέτησιν τών 

πυροβολαρχιών, τδ δέ λυκαυγές τής 6ης ήμέρας, 

οί χημικοί καί τδ ιατρικόν επιθετικόν σώμα κα.τέ- 

λαδον. τήν ύπδ τοΰ έχθροΰ κατειλημμένην 

δσφιςΐ#»ταπέδωχεν έφ' δσον ήδύνατο τά ίσα, ίοΧ-ίί' 
τά κΰτϊά'-'τόύ δέν προυξένουν μέγα κακδν ,έν 'τή 

πρώτη γραμμή καί ταχέως έτέθη έκτδς μάχης, 

πνιγόμενος έν τοϊς άσφυκτικοϊς άερίοις καί τοϊς 

συμπειριεσμένοις άτμοϊς. ΓΙρδς δέ τδ εσπέρας τής 

7ης ήμέρας, τά δύο σώματα, τό τε έπιθετικδν καί τδ 

αμυντικόν, ένωθέντα είς τδ Χατωλέν, έπεθεωρήθη- 

σαν ύπδ τών στρατηγών, έν άπλέτφ ήλεκρικφ φωτί, 

αί δ’ έφεδρείαι αμέσως διετάχθησαν να έπανέλθω- 

otv εις τάς έστίας των.

Οΰτω μόνον οί άξιωματικοί, οί μέλλοντες νά ύπο- 

βληθώσιν εΐς έξετάσεις,διά προαγωγήν έμενον έκεΐ, 

δ δέ στρατηγός έδείχδη λίαν φιλόφρων πρδς τδν 

Γεώργιον Λωρρίς.
— Λοχαγέ, τφ λέγει, εΐμαι ευτυχής προτείνων 

σε διά τόν βαθμόν τοΰ δίοικητοϋ, άλλά σοί χρειά- 

ζετε πρότερον δίπλωμα τών στρατιωτικών επιστη

μών*  ώστε έάν αί έν τφ έργαστηρίφ τοΰ πατρός σου 

έργασιαι σοί τδ έπιτρέψωσιν, έργασθεϊτε έκεΐ, κατα- 

γίνεσθε σταθερώς καί κατά τάς προσεχείς έξέτά- 

σεις τοΰ φθινοπώρου θά συμμεθέξης τής τύχης ύμών...

• — Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ, άλλ’ ήδη 

καταγίνομαι είς άλλην εργασίαν.,.

— Είς ποίαν ; .

— Είς τούς γαμους μρυ, και οφείλω, σιρατηγέ 

μου, ν’αναβάλω δια βραδύτερου τά φιλόδοξα ταΰτα 
δνειρα" έπιτρέψατέ μοι .δέ νά σας παρουσιάσω τήν 

μέλλουσαν συμβίαν μου.
Άφοΰ άνεπαύθησα» έπι μίαν, ήμέραν οί μιλλό- 

νυμφοι, άπεφάσισαν νά έπιστρέψωσι τη ,.επιμόνφ ά- 

παιτήσει τοΰ Σολφατέν, οστις μή θελγόμενος έκ τών 

ώραιοτήτων τοϋ πολέμου, είχε διέλθει άπάσας ταύ

τας τάς ήμέρας παρά τά τηλεμήχανα του ξενοδοχείου 

έν Χατωλέν, συγκοινωνών μετά τοΰ Θεάτρου-Μο- 

λίέρου καί έμπιστευθείς τδν ασθενή του είς τάς περι

ποιήσεις τής Γρέτλυ

Προετοιρεασίαι θια την ^καταστασιν.— 'Η 
νέα άρχιτΐκιονικί; τον σίδηρον, τον χάρτου, της 

ύάλον.— Oi φωτο ζωγραφο-μηχανικοί και at 
πρόοδοι της ώραίας τέχνης.— Οί μάγειροι μη·

— *Ε!  τά έχαλάσατε, ήρώτ^εν ό Φιλώξ-Λωρ- 
ρίς τδν υΐόν του, έρχόμενον;.8^®.-άυτ^ν, μετά τήν 

επιστροφήν έκ τοΰ ταξειδίου 5§||$6νηστήρων.

— ’Απεναντίας, πάτερ μο^^^.'.'.

— Τί; πώς! Δέν έδοκιμά^ίκ άλλήλους σοβα- 

ρώς καί άκριβώς! Έμείνατε καϊ οΐ δυο, ιδίως σύ, 

μέ τδ στόμα είς τήν καρδίαν; άναστενάζοντες ώς 

παιδία I Ουτω δέν πράττουν όταν πρόκειται να δο

κιμάσουν τήν διά παντός σύντροφον τοϋ βίου. Δέν 

ε’νε νόμιμον αύτδ τδ οποίον έπραξας καί νομίζω,οτι 

δέν έδειξας τήν οφειλομένην πίστιν.

— Πώς; Δέν έδειξα τήν όφειλρμένήν πίστιν ;

— Βεβαίως, καθώς καί. ή' μνηστή σου έπίσης. 

Δέν έπραξες, παρά δ,τι. οί άλλοι κ^νοί άνθρωποι 

πράττουσι, καθώς καί ή μνηστή σου δέν διαφέρει 

τών λοιπών γυναικών, ένφ ώφειλες να φανής είς 

ταύτην άκριβώς. ώς θά· είσαι κατά' τδν έπίλοιπον 

χρόνον τοΰ βίου σου, ώς πάντες 0< ένασχολημένοϊ 

άνθρωποι, δηλαδή σκληρός, δύστροπος, κακότροπος 

ένίοτε, παραφερόμενος καί· βίάίός, μάλιστα... Καί 

μήπως πάντες έν τφ' βίφ μας δέ'ν- εΐμεθά τοιοϋτοι 

καί είνε τόσον βραχύς δ βίος οΰτος-1 Έπειτα άμα 

τις συζεϋχθή, εχει καιρόν νά χάση εΐς τρόπους καί 

ματαιοπονίας; '· ■
— Έν τούτοις εχω σκοπόν έγώ νά μή φανώ 

τόσον δυσάρεστος καί δύστροπος καθώς σείς λέγετε.

Άναμφιβόλως διάβολε! Βεβαίως ή τοιαύτη σου 

προθυμία δέν έχει ανάγκην πολλών κόπων και χρό

νου... άλλ’ αί καθημερινοί εκθέσεις, καί έν γένει 

ή ζωή... Έκεΐ θέλω νά σέ ίδω! Έπειτα μία μελ

λόνυμφος, ί’να τδ ταξείδιον τών μιλλονύμφων χρη- 

σιμιύση άληθώς ώς δοΧιμή τής. νομίμου διά βίου 

συζεύξεως, επρεπε νά φανη ευθύς εξ αρχής ώς ου

τιδανή, επιπόλαιος, φιλόνεικος, συχνάκις δύστρο

πος κτλ. κτλ. τέλος τοιαύτη, οποία αληθώς θά 

προέκυπτε μετά τοϋ γάμου. Τότε δύναται τις εύ- 

συνειδήτως νά σκεφθή καί νά κρίνη αν ή μετ’αύ- 

τής κοινή ζωή ή δυνατή ή ο3.

{"Επέτάι σονΐχεια)



3>: Η ΦΓΕΙΖ
Η:,.Φ·ΥΧ1^

Ο «ΟΒΟΖ3:
Διήγημα εκ τον φυσικόν

(Σννβχηα χαί τέ-Ιος.)
Εύρισκόμην είς τάς πρώτα; ημέρας τής' εφη

βικής μου ηλικίας. Όπω; δέ συμβαίνει πόλλά- 
ζΛς εις αυτήν τήν ηλικίαν, ό έρω;, μέ δλην του 
τήν.ζωηρότητα καί τάς πρώτας του εντυπώσεις, 
έκυρίϊυσε καί τήν νεαράν,μ-.υ καρδίχν. Ό)ω; 
άφωσιωμένος είς τάς γλυκεία; μου ίδέ-κς, άπα- 
σχολών τόν νουν μου μέ γλυκείας χίμαιρας, κατ 
τήν-ησα όνειροπόλος, σκεπτικός καί άποόσεκτος.' 
Ό δέ πατήρ μου χωρίς νά λυπηθή. διά'τήί με- 
ταμόρφωσίν μου, διαβεβαίου, δτι αυτή συνέβας- 
νεν ώς έκ τοΰ θανάτου τοΰ πάππου 
ρω; νεανικός, έσκεπτόμην. Τέλος 
εκαιόμην οι’ εν πρόσωπον, δι’ 
έν πρόσωπον, δπερ ήδύνατο κάλ- 
λιστά νά ή·«αι μήτηρ μου, καί δι’ 
αυτό ειχον κρύψει άπό όλους τήν 
μυστικήν μου φλόγα· ό δέ έρως 
?.ου διετηρεΐτο πάντοτε αγνός καί 

ωηρός.
Το ειεωλόν μου ήτον ωραία 

γυνή, ήτις κατψκει είςτήν οι
κίαν μας. Ήρχετο σϋχνάκις εις 
τούς γονείς μου καί χάρις είς τήν 
ηλικίαν μόυ επήγαινον πολλώκι; 
καί έγώ προς αυτήν. Τό πλεΐ- 
στον τής ημέρας φιήρχόμην μετ’ 
αυτής,-καθήμενος οέ πλησίον της,, 
συνωμιλοϋμεν^δτε έπλεκε ή έκέν- 
τα· δτε.ξέ τήν έκάλουν, άναγκα- 
ζομένη νά έξέλθη, μέ αφινε μό- 
νονέγώδέ έπωφελούμενος τή; ευ
καιρίας, έλάμβανον καί έθώπευον 
4ά' αντικείμενα, άτινα είχεν έγγίση,
χειρόκτιά της ε’ις τάς χεϊρας μου, εις τό τέλο; 
δέ εγέλων ό ίδιος, διά τήν ανοησίαν μου. —

, Οίμοι 1 τοιοΰτος έρως έμελλε νά λήξη δυστυ
χώς. Αυτή διά νά αστεΐζεται, με ώνόμαζε μι-.
ι
οεν. τον ήλλασσα μέ ουδενα άλλον, ήτο προνό- 
μϊόν μου.

Κατά τινα ώραίαν εσπέραν άνηοχόμην πρός 
ι ' . Λ ' Η ··»'♦' . . ·** ’ 4 λ ■το ε&οωλον [ΐ:υ, ow*p  «ιχι καλ,ισεί .οιά τινα 

οικογενειακήν εορτήν. Είσήλθον άλαζονικώς είς το

δωμάτιον, ή συναναστροφή ήτον ευάριθμος, άλλ’ 
έγώ ούοένα μή χαιρέτησα;, διηυθύνθήν πρό; τήν 
γειτόνισσάν μου.. Τότε νέος τι; γελών, μοί είπε: 
«Ά 1 σεΐ; είσθε ό μικρός σύζυγός, τότε έγώ θά 
είμαι ό μεγάλος καί ελπίζω, δτι θά ζώμενήγα- 
πημένοι όμοϋ. » ‘

Όλοι ήρχισαν νά γελώ,σιν. έγώ δμω; τόν πα- 
ρετήρησα μέ βλέμμα τίγρεως καί ένεκα.τών γε
λώτων τούτων ή άγανάκτησις, ή εντροπή, καί 
ή-ταραχή μέ κατέλαβον καί έξήλθον βιαίως.

Δέν έτόλμων νά υπάγω προς τόν πατέρα μου, 
και έξ άλου ήθελον νά υπάγω μακράν νά κλαύ- 
... gg εύρέθην μόνος

ά δάκρυα μου έτρεχον ταχέως.
ώραι παρήλθον καί εΧλαιον, έκλαιον

¥ ' ί CU- 
νά κτυ- 
η_ Τ ήτο

σώ διά τήν -λύπην μου. Ότι 
είς τήν έξοχήν, το

Πολλαί ώ. 7.
καί ουδόλως ήδυυά'μην νά παρήγορηθώ, δτε 
φ.ης ηκουσκ το ωρολόγιον τής πόλεώ: 
πα. Έμέτρησα έναγωνίως καί ειδον, 
μεσονύκτιον;. ... , Αί θύραι τή; πόλεώς ήσαν ήδη 
κλ'ΐσταΐ.πρό μιά; ώρα;.'

Ήλπ-.ζον δτι ήπατήθην καί ετρ-χον μέ ολη? 
μου τήν δύ>άμ·.ν, δτε δ κώδων τού γειτονικού χω
ρίου ήρχισενά κρούη Έμέτρων μέ φρικώδη α
γωνίαν, εννέα, οέκα " ο δωδέκατος

εύρέθην μόνος

μου . .

έθετον τά μέ άπβτελ,είωσε. Τίποτε civ είναι.πλέον 
αμείλικτου τοϋ ωρολογίου. .

Ποός στιγμήν έλησμόνησα τους έρωτας μου, 
αλλά δέν εδρισκον διόλου ησυχίαν, διότι, ή σκέψις 

*···------ _ ... r. r. μου έτρεχε πρός τήν .οικογένειαν μόυ, «υλλογι-
κρον σύζυγόν της, έγώ όμως αυτόν τόν τίτλον ζόμένο;· τήν' έντύτώσιν, ήν εκάμον μετά τήν 
**" «ιι..— -.’.ίι— ίιι... 2_. ------.· απότομον φυγήν-μόυ. : '

Αλλά που εβάοιζον ; ήμην ύπό τάς ιτέας, 
καί εις τήν ατραπόν, .όπου πρό ίξ ετών συνάρ
τησα τον άλιέα έκεϊνον. Τότε ■ έπανήρχισα τούς 
λυγμούς μου, διότι δέν- έγνώριζον ποΰ νά βαδίσω

κτύπις

καί νά διϊύθυνθώ έκ : τοΰ φόβου, δστις μέ είχε 
καταλάβει. ’ Έ'φ δέ εκλαιον, έβλεπον λαμπυρίζον 
είς τήν αντίπεραν όχθην φώς, δπερ μέ έκράτει 
είς άνελπιστόν παρηγορίαν. Ότε δμω; καί αύτό τό 
φώς έσβεσθη καί εύρέθην μόνος είς τό σκότος τή; 
νυκτός, .αίφνης έπαυσα τούς όλολυγμού; μου, 
καί πάλιν άπεμονώθην έν τή σιωπή τής νυκτός. 
Βλέπων σέ πέριξ εμού , είς τό σκότος, παρετή
ρουν μορφές σχηματιζομένας, αΐτινες μέ τήν λάμ- 
ψιν τοΰ φωτός δέν έφαίνοντο εύκρινώ; καί ώ: 
έκ τούτου τά δάκρυα μου έπανελήφθησαν μετά πε
ρισσότερα; ορμής.

δυνάμεις, ήγέρθην καί στηριχθείς επί Γτίνος δέν
δρου, κατόρθωσα νά .ισταμαλίρθιός.κανμόνο; ςίς 
δλον. αΰτο τό σκότος κάί- τήν ερημιάν1. ,.

.... ’Αλλά ιδού.,. /πάντοτε ή τρομερά φαν
τασία μου μέ παρακ^λοι^εε-κμΐ-βλάτίώ-τ,όν μέ- 
γαν τροχόν. . . γύρωσεν δέ άυτου· γυναίκας,. . . 
γυναίκας ώς έν όνεί'ρ<ρ,: α'ίτινες' έΤίαςγόλίγαι καί 
συλλέγουσι λαχανικά. . . τάς βλέπω, είναι· μέ τά 
τέκνα των, καί αύτά μόλις διακρίνονται ώς, φά
σματα κινούμενα. Είναι όπως εις την οικίαν μου 
δταν πηγαίνω νά κατακλιθώ.. .νομίζω., δτι κά
ποιο; εύρίσκεται ύπό τήν ■ κλίνην · μοε>, δτι ή 

χείρ του θέλει ·νά: μέ. συλλαβή.. .
7 τρέμω εκ τοΰ φόβου,παραλύομαί.. . 

άλλ’ έκ τούτοι; λαμβάνω τήν λυ
χνίαν, παρατηρώ.· τίποτε .,. ιϋ- 
δείς, ολα, ολα τής φαντασία; μ-.υ, 
είναι έκεΐνογ δπερ μέ θανάτόνεί. 

Περιπατώ, ολίγα βήμχτα, πη
γαίνω έντός τόΰ μικρού δάσους, έ- 
κεϊ δπου:έπαίζομενμετά τοΰ παπ
πού μου καί εξέρχομαι πρός τό μέ- 

’ ρος τών κήπων, άλλά-τώρα. . ... 
ιδού. ... ή σκηνή ήλ.λαξεν.

Βλέπω.... είναι ■ έμπροσθεν τού 
μεγάλου τροχού πράγμά τί ,λιυ- 

κόν. ... ιδού κινείται.. . *Ω1  θεέ μου! πώς φο
βούμαι..’. Ιδού, ιδού, . τώρα' ενθυμούμαι καί 
τό διακρίνω, ναί, είναι ό σκελετός τ,:ύ ίππου, 
μέ 'τάς άγριας κόγχά; καί,τούς τρομακτικούς ό 
δόντά; του, έκεϊνο; τόν όποιον' σύνήντησα'πρό 
έξ ετών, καί ή ιδία είκών είναι άνιξάλειπτρ; 
άπο τήν μνήμην μου, τώρα υμως.είνάίφοβερω-

Ίδού... κιν.,ΐται,. έρχεταιπρός έμέ.,. έρχεται, 
ας φύγω... φεύγω, φεύγω, άλλα μέ ακολουθεί... 
δέν μέ άφΐνει νά κάμω ουδέ βήμα περισσότερόν, 
θέλω νά τρέξω, άλλ ’ςεύρίσκομαί. εντός .τού δο- 
συλλίου.'.. :

Τέλος πάντων εξήλθον άπό ' τό δάσος, καί 
αρχίζω νά τρέχω .μέ δλην μου τήν ουναμιν καί 
μέ κίνδυνον νά κ'αταπέσω.

‘Αλλά φεΰ ! όσκελετός μέ άκολουθεϊγ.γαν- 
τιαίοις βήμαδι, 'τόν αισθάνομαι,,., α^ούω τά,όστά 
του συγκρουόμενα,.τά βήματά του άκόμή. Ώ ! 
θέέ μου μέ φθάνει, δέν δύναμαι νά τρέξω πλέον 
διότι ό τείχος τού κοιμητηρίου είναι εμπρός μόυ... 
τι νά πράξω... · -

ΕΓ; τείχος είναι ή σωτηρία μου, άλλ ’ είναι 
τού κοιμητηρίου καί τρέχω, πηδώ είς τό όπισθεν 

■μέρος, άλλ ’ ό σκελετός τί άπέγεινε ; ’Εγείρω τήν 
• κεφαλήν μου καί παρατηρώ τόν τοίχον. ’Ιδού τον 
καί έδώ ακόμη; μέπαρατηρεΐ άτενώς μέ τάς άνόι- 

τά παρόμοια ερπετά,πάντα αποκυήματα τής φαν- κτάςκόγχα; του, έπάγωσα άπό τον φόβον μού, 
τασίας μου καί δέν ήδυνάμην πλέον νά κρατηθώ, αρκεί, άρκεΐ πλέον, δέν αισθάνομαι'τίποτε. ... 
Κρύος ίδρώς τότε μέ περιέλουσε καί ήσθάνθην Εύρίσκομαι έντό; τοΰ κοιμητηρίου, τί φοβερόν, 
τά γόνατά μου καμπτόμενα. ’Αναλαβών δμω; νομίζω, ότι δλοι οί νεκροί βκ'έγερθώσιν’.βλεπω

Δέν ήργησα νά λησμονήσω καί τήν όίάόγε- 
. νειάν μου, παρά τήν θέλησίν μου, δτε ήθέλον νά 

συγκρατήσω τήν μνήμην μου, ήτις ήρχιζε νά 
πλανάται μετά φόβου είς τό περιβάλλον μ·: 
σκότος ! Καθώς δέ προέβλεπόν δτι έκαστη στιγμή 
μοί προσέθετε φόβον, μέ τόν όποιου ήπειλόύμην ΐ 
αίφνης ήκουσα πολύ ελαφρού; κρότου; ύπό τού; < 
φράκτας, οϊτίνες μέ έχώριζον άπό τούς κήπου:, . .τέρα, 
καί μοί ητ: δέ αδύνατον νά ησυχάσω. Ήθέλησά 
ν’αποκοιμηθώ. Ή ιδέα ήτοκαλή^ άλλ’ ή εφαρ
μογή δύσκολος.Τη άληθείφ-οί οφθαλμοί .μου έ- 
κλείοντο! άλλά ό νοΰς μου διαρκώς εύρίσκετο 
έν ήμέρφ-, καί τά ώ τα. μου εντελώς ήνεωγμένα 
μετέδιδον ελαχίστοΰς‘κρότους, μέ είκάνας τρο
μακτικά;., αιίΐνες δέν έπέτρεπον είς τον δπνον νά 
έλθη. Όπως απασχολήσω τέλος τό πνεύμα μου, 
ήρχισα νά μετρώ έκ τοΰ πρώτου αριθμού, μέχρι 
τοϋ ίκατόν, είτα μέχρι τού διακόσια, μέχρι τού 
πεντακόσια καί τέλος μέχρι τοΰ χίλια.

' Εύρισκόμην είς τό τριακόσια πεντήκοντα 
πέντε, δτε ήκουσα δύο βήματα μακράν άπό εμέ 
μικρόν θροΰν εντός τοΰ φυλλώματος. Έπανέλα- 
βον τό μέτρημά μου ταχύτερου, άλλά πάντοτε 
μέ κατεδίωκεν ό αύτό; ψίθυρος. Τότε μή δυνά- 
μενος πλέον νά εξακολουθήσω τήν. μέτρησιν, έ
στρεψα άπό τήν άλλην πλευράν, άλλ’ αίφνης ει- 
δον γύρωθέν.μου βατράχους, σαύρας, δφεις καί

7,
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ανοικτούς λάκκου;, τά δένδρα μέ τάς σκιάς των 
μοί φαίνονται ως φάσματα... εγείρομαι, ϊνα φύ
γω, άλλ ·’ έγγίζω τούς κλάδους ένος δένδρου..· 
καί νομίζω δη θέλουν να μέ συλλάβούν,. οτι θέ-

Ε ΥΤΡΑ ΤΤΕ-Δ.-Α.

Άβτύν όμοσ. Όταν.σέ συνέλαβον. τήν ώραν 
ποΰ έκλεπτές κόταις καί σέφεραν έδώ, διατί είχες 
είπή άλλο όνομα ; . · ’■

Λωποδύτης. Δέν ήθελα νά έκθέσω τό άλη- 
θινό.μού δνομα, κύριε αστυνόμε, γιά μιά τόσο πρό
στυχή κλεψιά! '

ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ

λουν νά μέ κρατήσουν 
ο πίλος μου, αλλ ’ 
άπαλλάσομαι τών άγνωστων αύτών χειρών και 
φεύγω δρομέως πρός τοντειχον,δν διασκελίζω...

Τρέχω, τρέχω άκαταπαύστως, αίφνης ακούω 
το ώρολόγιον, μετρώ πέντε κτύπους. Έπί τέ
λους «τελείωσαν τά βάσανά μου, διότι ή ήμέρα 
αρχίζει ν’αναφαίνεται, αΐ πύλαι τής πόλεως ήνοι- 
ξαν, θέλω νά εΐσέλθω, άλλά δέν μέ άφίνουσιν, 
διότι μέ έκλαμδάνουν ώ; κλέπτην άνευ πίλου. 
’Επιστρέφω έκνέου είς το κοιμητήριον, εισέρχο
μαι διά τής θύρας, ήτις είναι ανοικτή, φθά'.ω'εΐς 
τό οένδρον, κάτω τού όποιου εύρίσκεται ό πΐλος 
μου, άλλά δέν θέλουν νά μέ συλλάβουν πλέον, 
και απέρχομαι ήσυχος. Μετά μίαν ώραν εΰρι- 
σκόμην πλησίον τής οίκογενείας μου.

Τό δράμα αύτό μέ ωφέλησε πολύ, διότι «λη
σμόνησα τούς ερωτάς μου. . . ,γ
Έκ τοΰ Γαλλικού Ερνεετοε Φ. Πριντεζηε

* ' οια
γώ δέν στρέφω οπίσω, τέλος

παντός έκεΐ. Πίπτει

*0 τυφλός·. (Μετά-τήν περισυλλογήν τών 
κερματίων τής ημέρας, άγοράζων εφημερίδα):

•— At, τώρα,Φλόξ,ας άνοίξωμεν και τού; οφ
θαλμούς, διότε αρκετά ύποφέραμίν... Διαβολι- 
μόνον έπάγγελμα, νά κάνη τις τόν τυφλόν !

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
♦ ατι αί

Ό έκτελών τό παίγνιον, παρακαλεϊ τινά έκ τής 
συναναστροφής νά έξέλθη τής αιθούσης, ειτα εις 
έπήκοον πάντων ζητει(άπό τούς παρισταμένους αντι
κείμενου τι, .οπερ αποκρύπτει εις τι μέρος τής αι
θούσης.

Τότε καλεΐ τόν έξωθι ίστάμενον νά είσέλθη και 
εύρη το κρυόέν άντικείμενον. Ούτος ένόσφ αναζητεί 
καί πλησιάζει τό μέρος, πάντες σιωπώσι, ένόσφ δέ 
απομακρύνεται ιώ φωνάζουσι «φωτιά!» έως. δτου 
τό εύρη.

"Αμα τό εύρη, άλλος καταλαμβάνει τήν θέσιν 
του καί οΰτω καθ’ έξής.

«Είμαι εύγενή;, εί
μαι διπλομάτης, γράμ
ματα εΐςεύρω, γλώσσας 
κατέχω, τρόπου: εχω 
distingu^s, μονύελον 
φορώ, εΐ; τούς χορούς·., 
δέ διαπρέπω καί είς ό- 
λατάλλαεΐμαι εντελής.

Γαμβρός δέ είμαι έπί- ι 
δοξος! Τί άλλο θέλετε ; J

Μόνον χρήματα, 
... έχω !

Μεταξύ λωποδυτών.
— Πόσες ήμέραις έχεις νά κλέψης ;
—- Μία έδδομάδα.
— Γιατί, μήπως θά γίνης καλόγερος ;
— Όχι, θέλω νά διορισθώ κλητήρας στήν άστυ- 

νομίαν.

**

Μεταίύ μεμνηστευμένων:
— Άφοϋ λές, πώς μ’άγαπδς τόσον, θά μοΰ κό

μης μίαν χάριν.
— Τί χάριν;
•—Νά μήν πίνεις τσιγάρο.
— Σού τδ ύπόσχομαι, άλλά θά πίνω πούρα.

Ό 'Μίλτων τυφλωθείς συνήψε καί τρίτον γάμον 
πρός γυναίκα ώραιοτάτην άλλα δύστροπου.

’Επειδή δέ ήμίραν τινα ό λόρδος Βούκιγχαμ είπε 
χαριεντιζόμενος, ότι ή σύζυγός του είναι ρόδον.

— Δέν δύναμαι νπέλαβεν θλιδερώε ό ποιητής 
νά κρίνω περί τούτου έκ τών χρωμάτων, κρίνω δ 
μως έκ τών άκανθων.

Έν έστιατορίφ;
— Παιδί τί μπριζόλα είν’ αύτή,'αύτό δέν είναι 

κρέας, είναι πετσί.
Καί ό υπηρέτης απαθώς: .
—"Αν ήτο πετσί, δέν θά είχε έβδομήντα λεπτό 

μόνον.

•— Δέν μοΰ ■ 
τοΰ λόγου 
πατριώτη,

λές, 
σου, 
ποΰ πηγαίνει ό 
δρόμος αύτό;, εΐς 
τό*  Μενίδι ή ’ς 
τάς ’Αθήνας, μή 
κάμω λάθος και 
επιστρέφω πάλιν 
στά ιδία ;

δυσάρεστοςτί

— Έγώ, κύριε 
στρατηγέ, είμαι άπό 
τήν Νάξο καί νόμιζα 
πώς κάτι καλείτερο: 
ξέρεις άπό μένα καί 
σ’άκολουθοΰσα; Ώ
στε, αέρα κοπανού
σαμε...καί μοΰ φαί
νεται καί σύ έκαμες 
λάθος καί τό ζώ μου 
’ποΰ σ’ ακολουθού
σε. . .

<Οΰφ 1 
καιρός 1 και να μεταχει- 
ρίζωμάι ανθρώπου; διά ζφαί 
διά νά μέ κουνούν!

Αυτοί οί άνθρωποι εΐναι 
απρόσεκτοι.. Τουλάχιστον,^ 
αί γυναίκες . θά ειχον τόν 
νουν των ! κάπου. ..

δέν
λ ·> :

Ή γυνή βασιλεύει,άλ
λά δέν κυβέρνα!

Κυβερνφ, άλλά
. προισταται!

■ Προισταται, άλλα δέν 
διευθύνει I

Διευθύνει, άλλά ' δέν 
καταδικάζει 1

Καταδικάζει, άλλά δέν 
τ φονεύει 1

Φονεύει, άλλά δέν θά
πτει 1

Καίθάπτει^δταν... α
γάπα... I

δέν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ'ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

A. Κ. ’Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον έλήφθη.Ά
ναμένομεν συντόμως, ώς γράφετε —Ν. Ν. Βώλον 
’Επιστολή έλήφθη., Προσεχώς δι’ αντιπροσώπου μας 
ίγετε άπάντησιν μετά δώρου.—Τ. Κ. 'Οδησσόν. 
’Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς. Περί άλλης ύποθέ· 
σεως δέν μας γράφετε.—Π. Π. Βώλον. Δελτάριον 
έλήφθη. Δώρον κληρώσεων εστάλη ΰμΐν μέ αντιπρό
σωπόν μας.—Δ: X. 2?·’Ενταύθα. Καλόν τό ποίη
μά σας, όσον άφορμ εις τήν· ιδέαν, δυστυχώς δμως δεν 
δύναται νά δημοσιευθή, καθόσον εινε πτωχόν εΐς τό 
ύψος του καί τό μέτρον ατυχές. Άναμένομεν καλει- 
τερον. — Σ. Φ. Σ ίδ ν εϋΆύ σ τ ρ α λί ας. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Άπόδειξις παρεοόθη «Έλληνισμώ». Εύ- 
χαριστοΰμεν.—Α; Π. Κ. Ληξούριον. ’Επιστολή 
καί συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστευμεν πολύ. Τα- 
χυδρομικώς έχετε άπόδειξίν καί άπάντησιν είς έρώ- 
τημά σας. — X- I. A. Ν ο β ο ρ ο σ ί σ κ. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις εστάλη τα- 
χυδρομικώς.—Σ, Λ- Γιούργεδον. 35 φρ. έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γράφομε.ν. — A. Β. Κέρκυραν, 
Δελτάριον έλήφθη. Προσεχώς ϊχετε δέοντα.— Π' Β. 
Π,,ύργον. Βραχεία έϊήφθη.Άποροΰμεν διά τους μέν, 
άναμένομεν τον δέ.— Ν. Κ. Ν.ί σν ι Δ ι νπ ρ όβ σκη. 
Έπιστολαί και χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Άπόδειξιν στέλλομεν.ταχυδρομιχώς.—Ν; Ζ. Ζά
κυνθον. Δώρον άποστέλλεται ΰμϊν προσεχώς καί ή- 
συχεΐτε. —Λ. Α. Χάσκιοι. Συνδρομή έλήφθη. 
Γραφομεν ταχυδρομιχώς.——Π. Π. Β α θ υ - Σ ά μ ο υ. 
Συνδρομή καί έπιστολή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς στέλ- 
λομεν αποδείξεις.—Ν.θ. Σφάξ. ’Επιστολή έλήφθη, 
εχει καλώς. Άναμένομεν καί νεωτέραν σας.—
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ'

Δέχομαι άνταλλαγάς χαί αγοράς γραμματοσήμων

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ‘Οδός Λυκούργου ||. Ά- 
θήνησιν.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ ΒΙΚΟΝ. ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

’Αποστέλλω 10 διάφορα γραμματόσημα Ελλη
νικά, έπ ’ ανταλλαγή 3 δελταρίων εικονογραφημέ
νων εσωτερικού καί εξωτερικοί». Τδ γραμματόσημου 

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ τίθεται έπί τής ειχον. πλευράς.
— Δέχομαι χαί άνταλλαγάς φωτογραφιών (ΡίιόΙό-

' Άντ'ι δραχμών 5 αποστέλλω 30 είχονογρ. δελ
τάρια ώραιοτάτης έχδόσεως, ελληνικών τοποθεσιών, 
μετά γραμματοσήμου ειΰ τής είχον. ^πλευράς,«σφρα
γισμένου παρά τοϋ ταχυδρομείου χαι έλεύβερα,ταχ. 
τελών. Δια τδ εξωτερικόν εΐς χρυσόν.

Άνδρ.Πρίντεζης. Όδδς Λυκούργου 14. ’Αθήνας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Kara λάΛ>ί ηρι$μή&ησαν τά αΜγματα ’τον πρώτου διαφόρων άξιων χαί τιμών δλων των εθνών. 

τεύχους 74, 75, 76, 1, 2, 3, 4.

Ποΰ slvai δ $7, Potin) 
λοτόμοι και 
ονμβολίξίι ή πα
ράδοξος αΰτη εί- 
καιν;

Σημ. ΠροΟίγ,αιΙ 
δημοβιαύοωμιν δν 
σκολοτιέραι και 
πολύ fit· ώραιοττ- 
ραι.

Τί

t

β· Αίνιγμα
Τό πρώτον μου συνθετικόν 
θερμαίνει και φωτίζει 
Τδ δεύτερόν μου φορτικόν 
τούς πόδας σου μαοτίζει.

*

*Χ. Αίνιγμα
. "Αν άκέραιον μ’ άφήσης 

μέ εύσέόειαν μεγάλην 
|ΐλε θά μέ προσκυνήσης 
Αν δέ τήν ούράν μου πάλιν 

όπως πρέπει άφαιρέσηο 
κι’ άκρωτήριον πρόσθεσης 
είς τό θέατρον νέ έλθης 
θά μέ εΰρης καθισμένου, 
είσητήριον άν έχης.

Κατόπιν επιτυχούς περιοδείας άνά την ’Ανατολήν 
χαί τήν Αίγυπτον, δπου ό Θίασος τοΰ εΐδήμονος x. Κ. 
Χρηστομάνον εΐσεχώρησεν χαί ή τέχνη^τών έκλεκτών 
μυστών τής Νέας Σκηνής έθαυμάσβη, επανήλθεν ήδη 
εΐς τδ περίχομψον Θέατρον τής Όμονοίας, τδ ώραιό- 
τερον, ίδιοτροπώτερον χαί μεγαλείτερον τών Θερινών 
Θεάτρων τών Αθηνών χαι ήρξατο τών παραστάσεων 
πρδ πολλοϋ ήοη. Οΐ μύσται τής έφετεινής περιόδου 
εινε ή περίφημος Κυβέλη Άδριανοΰ, ή Ειμαρμένη 
Εανθάχη, ή Νέλλη Δαναού, ή Κόριννα Ίωανίδου’ χαί 
ή Ελένη Πασαγιάννη,δ χ. Μ Μυράτ, Δ. Χρυσόμαλ
λης, Πέτρος Λέων, Τηλ. Λεπενιώτης, Δεχάρης, Πα- 
παγεωργίου, Πασαγιάννης χ.τ.λ.

Μεταξύ τοϋ έκδοθέντος δραματολογίου άναφέρομεν 
τήν Άλκηοτιν, Ιππόλυτον. ’Αντιγόνην, Οίδίποδα 
Τύραννον,1 Άγριόπαππιαν, Νόρμαν, τδ Μπαλ
κόνι,τήνχρυσήν άράχνην.Τό ξυνό ψωμΙ, Τό όνειρο 
μιδς άνοιέιάτικης αύλής, Ή νεκρά πολιτεία, θρί
αμβος, Τά δσηρα ρόδα, Ή Φώκια κ.τ.λ. χαί πολλά 
αλλα νεότερα έργα, χαθώς χαί-εχ του περισυνοϋ επι
τυχούς δραματολογίου.

® Γρίφος
ρχ

Πολλοί car Πόσσοι Τάπα ρχ 1.
ΡΧ

Ν. Γ. Φραγκούλης Έξ ’Αλεξάνδρειά;

ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΑΙΑΙ
ΤιμαΙ όριβμέναι ί ι1 έ κ ά β τ η ν λ έ ξ ε ν 

λ ε « τ * 2 Ο. Μ
•Η πληρωμή αύτη Ισχύει διά μίαν μόνον δήμο- 

αίευσιν εϊς ίν τεύχος τή?·Φύσεως·. Διά τούς έπι- 
Ουμούντας συνεχείς δημοσιεύσεις, προηγούνται Ι
διαίτερα: συμφωνίαι.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.

Φοιτητής δευτεροετής τής Φιλοσοφικής σχολήςτοδ. 
Πανεπιστημίου αναλαμβάνει προγυμνάσεις μαθητών 
τοδδημοτιχοΰ, Ελληνικού καί Γυμνασίου, εις τά Μα
θηματικά κυρίως χαί ένγένει εις όλα τά μαθήματα.

Τελεία π^ογύμνασις μετεξεταστέων μαθητών ^χαί 
εις τδ Γυμνάσιον εισακτέων.

Τιμαί μετριώταται.Πληροφορεΐαι εΐςτδγραφεΐον μας.

“ΦΟΡΜΙΓΕη
Δεκαπενθήμερος μουσική έφημερίς εικονογραφημένη 

μετά 12 μηνιαίων μουσιχών τευχών.;
Άρθρα, μελέται, πραγματεΐαι περί βυζαντιακής 

μουσικής.
Σννεργάται οί διαπρεπέστεροι τών έν Έλλάδι καί 

τή ‘Ανατολή μουσικών.
Συνδρομή έτησΐα δραχ. 5 ’Εσωτερικού, 5 φρ. χρ. 

’Εξωτερικοί». Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ θ. ΤΣΩΚΛΗΣ. 
Όδδς Πραξιτέλους 32.

ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΓΡ. ΓΑΛΛΟΥ ΕΝ ΒΟΑΠι

Κασχευάζονταδ έξαίρέτά 'κάί εκλεκτά ποτά οίο'ν : 
Ούζου έξαίσιον καί γνήσιον έκ σταφυλής 
Κονιάκ εύγεσϊόν καί πάλσιότατον 
Τσίπουροί/ίκσούμάς' γνησιότατου 

’Ηδύποτα διαφόρων ‘ειδών κτλ. .
Τιμαί αυμφέραυααι 

Οί.περίεργοι δς ίοχιμάσωβιν

Έν ’Αθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίβτη Κωνσταντινίδου


