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ΜΕΛΕΤΗ ΙΙΛΛΟΙΊΚΗ

ει-

— 01 αντίθετοι τούτων- 'Βλέπεις τόν 
έρυθρούν έχεΐνον αστέρα πρός τόν νότιον 
όρίζοντα; Είναι ό φαμαλχώτ Έάν δέ 
λάβης τη*  διεύθυνσιν αύτήν πρός τά έκεϊ 
καί κάμμς τόν κύκλον της Γής,θάεύρης 
άπωτέρω, μεσημβρίνώς τόν Άχερνάρ, 
δστις ήδη είναι κάτωθι τού όρίζοντός 
μας. τόν Τουκάνον, τόν Σταυρόν της 
Μεσημβρίας, τόν Κένταυρον, τήν "Υδραν, 
την Παρθένον-

— Λοιπόν άκριβως έσκεπτόμην,δτι εύ- 
ρισκόμεθα είς τό μέσον τούΟύρανοΰ καί 
κατοικούμεν κόσμον κεντρικόν.

— ’Απαράλλακτα, ώς νά διεμένομεν 
είς τήν Άφροδίτην, είς τόν "Αρην, τόντον Αρην, τόν 

_ ... Δία ft τόν Κρόνον, 
η ’Αλλά καί έπι τής 
Η ’Ανδρομέδας ft έν 
Η ταϊς Πλειάσιν έάν 
Μ εύρισκόμεθα. θά εί- 
Κ- μέθα έπίσης είς τό 
Β μέσον τού ούρανού. 
Η j Πάντοτε είς τό μέ- 
Κ οον τοΰ ούρανοΰ καί 
Q τού Σύμπαντος θά 
9.. εύρισκώμεθα· 
Μ} — Ώστε, έάν ft 
■| Γή μας ήτο διαφα- 
Β> νής, θά έβλέπομεν 
Β διά μέσον αύτής 
■· τούς άστερι-
μ| σμούς τούτους κά- 
Ι'ΙΙΐ τώθι ήμών, ώς καί 
9|Ι τόν. περιβάλλοντα 
91 ήμας Γαλαξίαν, δί- 
ΒίΙ κην άστρόφεγγοΰς 
91! πελωρίου ζώνης,έν 

τφ μέσω τών κό- 
. ........... ................... : σμών.
στέρες- Ποιοι αστερισμοί είνε ήδη κά- —Ναί καί τότε θά έν4£ΐς καλλίτερ.ον. 

πώς ώερόμεθα έν τφ άπείρφ. κενφ έντός

ΠΟΣΟΝ ft νύξ απόψε 
ναι ώραία καί θανμασία ! 
Οί άστέρες λάμπονοι τό
σον πολύ καί μού φαίνον
ται πολύ πλησιέστερον ft 
άλλοτε. Νομίζω, οτι δια
κρίνω τό νεφέλωμα της 
’Ανδρομέδας

— Ναί-καί ό Γαλαξίας 
τί λαμπρόςμέ τούς α

νοικτούς αύτοΰ βρα
χίονας. ώς δύο αδα
μάντινοι ποταμοί - 
Διατρέχει τόν ού · 
ρανόν, πορευόμενος 
πρός δυσμά<, φέρων 
τόν σταυρόν τοΰ 
Κύκνου έν τοΐς ύ- 
ποκυάνοις αύτού νέ- 
φεσιν- Ίδέ καί τόν 
Τοξότην καί τόν 
Δελφΐνα. Τί μεγα
λοπρέπεια ούρανού 
απόψε 1 ’Αλλά.... 
τί σκέπτεσαι; φαί
νεσαι δνειροπολών!

— Έσκεπτόμην, 
δτι ft Γή, έφ ’ ής εύ · 
ρισκόμεθα, είναι τό
σον μικρός άστΑρ 
καί έν τούτοις κεΐ- 
ται ένμέσφ αύτών- 
Κάτωθι καί άνωθι 
ήμών ύπάρχονν ά-

Hl

τωθι;
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μικρός λέμβου. Έκαστος δέ τών αναρίθ
μητων αύτών, ώς βλέπεις, αστέρων, είναι 
καί είς ήλιος. Ή θέσις μας δθεν είναι 
ταπεινότατη απέναντι τοΰ άπεράντου αύ 
τοΰ χάους τών άστέρων. οιτινες διαφέ- 
ρουσιν άλλήλων κατά. τλν άπόστασιν' 
τήν λάμφιν, τό είδος τοΰ φοιτάς, τήν ή 
λικίαν. τήν δύναμνν, τό μέγεθος

— Ποία ή άπόστασις τού βέγα, τοΰ 
άγαπητού μόν άστέρος;

— Τρίς 2Q4 έκατομμΰρια χιλιόμετρα 
από τοΰ Ήλίου, προστιθεμένης καί τής 
άφ’ ήμών πρός τούτον άποστάσεως ένός 
έκατομμυρίον τριακοσίων έβδομήκοντα 
πέντε χιλιάδων - Αμαξοστοιχία σιδηροδρό
μου μέ ταχύτητα ενός χιλιομέτρου κατά 
λεπτόν τής ώρας, δστις θά διήνυε 27° 
έτη διά νά φθάσμ εις τόν Ήλιον, ήθελε 
χρειασθή. 37 ι έκατομμΰρια έτη διά νά 
έλθμ είς τόν Βέγαν. Ή δέ φωτεινή αύ-. 
τοΰ όκτίς.διά νά φθάσμ πρός ήμάς καί 
ήτις τρέχει με τήν ίλιγγιώδη ταχύτητα 
3οο,οοο χελιομέτρων κατά δευτερόλεπτον 
...φαντάσθητι τί ήλικίαν θά είχες, όπό- 
ταν ή άκτίς αύτη έφυγεν άπό τήν πηγήν 
της,διά νά ελθμ έδώ.

— Είμαι είκοσιπέντε έτών.
—- Λοιπόν, δταν ή άκτίς αΰτη έφυγεν 

έκεϊθεν,ήσο τριών έτών καί τεσσάρων μη
νών. 'Η άκτίς αΰτη έρχεται κατ^εΰθείαν 
έκείθεν έκτοτεδιάνά φθάση σήμερον έδώ. 
Καί σημείωσον είναι είς έκ τών πλησιε- 
στέρων ήμΐν άστέρων.

ΟΙ άστέρες είσΐν οί άξονες τοΰ σΰ· 
μπαντος.

Ό ήμέτερος μετά τών γειτόνων τον 
άλληλοβαστάζονται έκ τής αμοιβαίας αύ
τών έλξεως καί έκαστος κυκλοφορεί έν 
τώ σΰμπαντι, ύπείκων είςτό σΰνολον τών 
έλξεων ·

Έν τώ φωτί δλων τών ήλίων αύτών 
περιφέρονται κόσμοι, ώς ή ήμετέρα Γή. 
κατοικοΰμενοι ύπό δντων καί όσάκις βλέ
πω αύτούς, συλλογίζομαι τούς διαβιοΰν- 
τας έκεϊσε καί τήν άπομεμακρυσμένονκαί 
μυστηριώδη αύτών βίον. Άπαν αύτό τό 
μεγαλοπρεπές θέαμα παρίσταται ώς μία 
ξώσα μεγαλοΰπολις ένώπιόν μου-

— Ώ, πόσον έπεθύμουν νά μάθω, πώς 
καί παρά τίνων κατοικοΰνται οί άπειρο· 
πληθεϊς αύτοί κόσμοι! Οί άνθρωποι έκεϊ 
μάςόμοιάζουν άρα γε, έχουσι τάς αισθή
σεις μας. σκέπτονται ώς ήμεϊς;

Τί ώραϊον πράγμα νά εϊχομεν καί έκεϊ 
άδελφοΰς. Άν ήδυνάμην, νά έκαμνον 
πτερά, νά πετάξω έως τόν ούρανόν 1

— Καί έν τοΰτοις είμεθα καί ζώμεν έν’ 

τώούρανώ-. Εΐμεθ».πλησίον αύτών. πνευ- 
ματικώςτούς αίσθανόμεθα, άλλ’ ή πραγ- 
ματικότης τών αισθήσεων μάς άπατα.Εΐ- 
μεθα έν τώ ούρανώ· καίέν τοΰτοις νομί- 
ζομεν, δτι εύρισκόμεθα έκτό; αύτοΰ. Νο- 
μίζομεν . δτι διά τον θανάτου θά πλησιά- 
σωμεν αύτούς. ένώ τούναντίον καί διά 
τον θανάτου έδώ θά μείνωμεν· δηλαδή 
είς τδ μεταξύ κενόν τών κόσμων αύτών. 
Άφήσωμεν πλέον τούς μύθους καί τάς 
παραδόσεις· έάν οί κάτοικοι τών κόσμων 
αύτών γεννώνται μόνον διά ν’ άποθνή- 
σκωσιν, ό βίος τότε θά ήτον δνευ σκοπού 
καί τό σϋμπαν άνευ λόγον. Τότε ό κό
σμος θά παρωμοίαζε πρός μαγικόν φα
νόν, δι*  ού αί μαγικοί σκηναί διέρχονται 
πρό τής φωτεινής ύάλου αύτοΰ, πρός 
στιγμήν μόνον καί άνεν έννοίας.

— Ήδη έννοώ, διδάσκαλέ μου. Ζώμεν 
ούχί έπι τής Γης. άλλ’ έν τώ φωτί τον 
ήλίου. δπερ μετά τόν θάνατον τοΰ σώ
ματός μας έξακολονθεΐ νά μάς ζωογονή 
καί διατηρή.

— Ναί. ζώμεν έν τή ακτινοβολία τοΰ 
ήλιον, ή δέ άνθρωπότης τυφλώττει, διότι 
τό πραγμα είνε καθαρόν, πασιφανές, ά· 
ναμφισοήτητον. Ιδού, πρό ήμών. τό σύμ- 
παν· Δέν τό πλάττομεν ήμεϊς· τδ έπλασ- 
σεν ό δημιουργός, διά τήν άθανασίαν 
τοΰ άνθρωπον·

— Ήδη έννοώ πού εύρίσκομαι.
— Ή άνθρωπότης φαντάζεται, δτι δέν 

εύρίσκεται έν τώ ,ούρανφ. ’Αλλά τότε 
τόσοι μέγάλοι προΰπάρξαντες νόες. πού 
έστρεφον τούς όφθαλμοΰς ; Οί ίδρυταί τών 
θρησκειών, τί έβλεπον, θέσαντες τήνγήν 
κάτωθι καί τόν ούρανόν άνώθι; Καί διατί 
έχώρησαν τόν πλανήτην μας έκ τού λοι
πού σύμπαντος, διατί έθεσαν τήν ζωήν. 
κάτω καί τόν θάνατον έπάνω καί ύπέθε- 
σαν, δτι τό άκατανόητον ήτον ό σκοπός 
τής πλάσεως;

—Ώστε θάνατος δέν ύπάρχει ούδαμοΰ;
— Ή ζωή δέν σβέννυται, ούδέποτε δέ 

θά παραδεχθώ, δτι ή ύπαρξις τού άνθρώ
που είναι ά,νευ σκοπού καί δτι αί τόσαι 
προϋπάρξεις έγένοντο άνεύ λόγου. Βλέ
πω τήν άλήθειαν, βλέπω τό φώς. Είμεθα 
άπείρως μικροί, έν τώ άπείρως μεγάλοι.

•— Νομίζω, δτι ή >φυχή· μου βαδίζει, 
άναμέσον τών απείρων αύτών κόσμων.

— Ή Γή μάς φέβει έν τή πορείμ της. 
Έκάστην δέ πρωίαν έχει κάμει ένα έπί 
πλέον κύκλον-Εύρισκόμεθα καθ ’ έκάστην 
άλλαχοΰ καί έν τοΰτοις ούδείς τό φαν
τάζεται, διότι ό πλανήτης ήμών κατοι- 

κειται άπό όντα,άγνοοΰντα-ποΰ εύρίσκον 
ται·

— Ώς καί τί κάμνουσιν.’Αλλά, οΰτω 
είνε καί οί κάτοικοι τού Άρεως, τής Α
φροδίτης κ τ.λ ;

— Δέν τό πιστεύω, διότι όμοιάζομεν 
πρός τούς αγρίους ένός μέρους τής γής, 
οιτινες δέν έχουσινίδέαν τού έαυτούτων 
καί οϊτινες ίσως τόν ούρανόν φαντάζον
ται,’ ώς στέγασμα τής κεφαλής των. Δυ
στυχώς διά τό πλεϊστον τών άνθρώπων 
τής Γής, έπιστήμήδι’ αύτούς δέν ύπάρ- 
^ει οί δέ σοφοί θεωρούνται ώς περίεργα 
οντα θά παρετήρησας πολλάκις, πώς οί 
άνθρωποι οιανέμουσι τήν δόξαν καί τος 
τιμάς, πώς φονεΰουσι τούς αθώους καί 
πώς τιμώσι τούς ίσχυροΰς Πάντας ιδίως 
άπασχολοΰσιν αί ύποθέσεις καί ούδέν άλ 
λο σκέπτονται, η νά τρέχωσιν όπισθεν 
τού χρήματος καί τής τύχης, μή άντιλαμ- 
βανόμενοι, δτι άποθνήσκουσι καθ’ όδόν 
τής πλάνης των.

— Δέν είνε πνευματώδες τοΰτο, ούτε 
περιποιεϊ είς αύτούς τιμήν.

— Βεβαίως, πλήν φευ! τοιοΰτος έγέ
νετο ό γήινος βίος. Αί ποικίλαι άπολαύ 
σεις δέν άφίνουσι τόν άνθρωπον νά σκε 
φθή είς άλλα.

— Καί έν τοΰτοις, τί ώραϊον καί τί με
γαλοπρεπές θέαμα, τόμεγαλεϊον αύτότοϋ 
άστερόεντος ούρανού· Οποία βαθυτάτη 
ήσυχία όποια είρήνη καί όποιον χάος 
τελειότατος I Παρατηρήσατε τάς Πλειά
δας, πόσον ύφώθησαν έν τώ ούρανώ, άφ ’ 
δτου όμιλον μεν Λάμπουσιν ήδη όλιγώ 
τερον καί είνε έπτά.

— Παρατήρησον είς τόν αστερισμόν 
αύτόν, τόν αστέρα, δνοί αρχαίοιένόμιζον 
έξαφάνισθέντα κατά τούς χρόνους τού 
Τρωικού πολέμιυ Είνε ό ασθενέστερος 
καί μόλις δίακρίνέτηι. Είς καλός όφθαλ 
μός δύναται νά ίδη οκτώ, έννέα, δέκα 
καί ένίοτε περισσοτέρους.

— Αλλά πόσους αστέρας έχουσι λοι
πόν αί Πλειάδες;

— Πολλάς έκατοντάδας Διά τού τη
λεσκοπίου άνακαλύπτομεν μικροσκοπι 
κούς, τοΰ δεκάτου πέμπτου, δεκάτου έκ
του, δέκατου έβδόμου μεγέθους. Ή δέ 
φωτογραφία αποκαλύπτει ήμϊν έτι άπα 
ρατηρήτους τφ όφθαλμφ ήμών άστέρας, 
καθόσον, ώς γνωρίζεις, ό νέος φωτογρα
φικός άμφιβληστροειδής χιτών τής α
στρονομίας, αποκαλύπτει καί φωτογραφεί 
ήδη άστέραί μήπω παρατηρηθέντας διά 
τού ίσχυροτάτου τηλεσκοπίου.

—·Ώ, ναί, έννοώ, δτι αισθάνομαι τό

άπειρον, άλλ’ ούδέποτε θά κατορθώσω 
νά τό . άντιληφθώ ·

— Έν τοΰτοις είναι εύκολώτερον νά 
έννοήσμς τό άπειρον ή τό πεπερασμένου. 
Φαντάσθητι, δτι θέτεις δρια είς μέρος τι 
του άπειρου· δέν θά τό κατορθώσμς; 
διότι ή φαντασία σου θά διαβη τό δρίον· 
Καί τούτο, διότι ούτε ή φαντασία, ούτε 
τό άπειρον έχουσιν δρια.

— Άχ πόσον ήθελον'νά μεταβώ έκεϊ!
— ΓΙού, είς τό άπειρον ; Έλθέ. Εύκο- 

λον πραγμα. Ιδού, μεταβώμενέκεϊπνευ- 
ματικώς. Φαντάσθητι. δτι ταξειδεύο^ιεν 
μέ ταχύτητα φωτός, δηλαδή τριακοσίων 
χιλιάδων χιλιομέτρων κατά δευτερόλε
πτου 1 Μετά τεσσαράκοντα’ λεπτά θά εί 
μέθα είς τόν Δία μετά μίαν ώραν είς τόν 
Κρόνον, μετά τέσσαρας είς τόν Ποσει- 
δώνα. μετά τριάκοντα έξ έτη είς τόν πο 
λικόν ’Αστέρα καί έκατόν έτη είς τόν 
αστέρα έκεϊνον· Έξακολουθήσωμεν τόν 
δρόμον μας κατ’ εύθεϊαν γραμμήν'πέραν 
τού ύστερος τούτου έκατόν έ:η ακόμη 
καί πάντοτε άπωτέρω έπί χίλια έτη δέ
κα χιλιάδας έτη. έκατόν χιλιάδας έτη, 
άνευ διακοπής, πάντοτε προχωρούντες, 
μετά τής αύτής ταχύτατος τών τριακο- 
σίων χιλιάδων κατά δευτερόλεπτον. Καί 
ίδε έχάσαμεν πλέον άπό τών όφθαλμών 
μας τήν Γήν, τό ήλιακόν ήμών σύστημα 
καί τόν Ήλιον άκόμη- ώς καί τούς κυ· 
ριωτέρυυς άστέρας. τούς όποιους έκ της 
Γής παρετηρούμεν. Διήλθομεν αγνώστους 
ήμϊν άστεροφόρους χώρας καί;Χ<σεδύ- 
σαμεν είς άπεράντους έρημους.ήλίων έκ- 
τάσεις Ήγγίσαμεν έν τμ μακρμ ταύτη 
πορεία μας κόσμους θάυμασιωτέρους τών 
δακτυλίων τού Κρόνου, κομήτας φαντα
στικούς. νυκτερίδας τού ούρανίου χάους, 
ήλιους άπαστράπτοντας έκ ήαμπρότητος, 
φάρους έκθαμβωτικοΰς, έκπέμποντας δλα 
τά χρώματα τοΰ πρίσματος, διά μέσον 
τοΰ τετυφλωμένου απείρου- Άνεκαλύ- 
φαμεν κατοίκητήρια παράδοξα, δντων 
ύπερφυσικών δι’ Αμάς. ύπερ-γηίνων καί 
ύπέρ - ήλίων καί ούδαμού ή παγκόσμιος 
έλξις μάς συνεκράτησέν, έξακολουθή- 
σαντες τήν πορείαν μας κατ’ εύθεϊαν, 
έπί έκατόν χιλιάδας έτη έπί πεντακοσίας 
χιλιάδας έτών, έπί έκατομμύριον, δέκα 
έκατομμΰρια έτη. έκατόν έκατομμΰρια 
καί πάντοτε μετά τής αύτής ταχΰτητος 
τού φωτός, τών τριακοσίων χίλ. χιλιομέ
τρων κατά δευτερόλεπτον. -

— Καί ηδη ποΰ είμεθα λοιπόν, ώ διδά
σκαλέ μου = Ποΰ τό σΰμπαν περαιοΰται;

— Ούτε κάτά: βήμα, φίλέ μου, έπροχω-
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ρΑσαρεν πρός τό σύμπαν καί μοϋ ζητείς 
τό τέλος αύτού; Μόλις τόν φλοιόν τοΰ 
σύμπαντος έπατήσαμεν δι ’ δλης μας της 
πορείας αύτής I Καί Αδννάμεδα οΰτω νά 
ταςειδεύωμεν κατά τήν αύτήν πάντοτε 
διεύθννσιν ή κα\ κατά έτέραν, έηί όλό· 
κληρον τήν αιωνιότητα και ούδέποτε θά 
έφθάνομεν εις τό τέρμα

— Καί τί ύηάρχουν λοιπόν έτι καί πέ
ραν τής αίωνιότητος αύτής, ώς λέγετε;

— Νέοι ούρανοί έτι,νέοι κόσμοι, ήλιοι, 
άστέρες, κομήται κτλ. δηλ. τό άπειρον 
τόιοΰτον σύμπαν, άνευ αρχής καί τέλους, 
άνευ ΰψοϋς καί βάθους, άνευ κάτω καί 
άνω, ούτε ζενίθ, ούτε ναδίρ. Τά άστρα 
μος χρησιμεύουν καί ώς σημεία αφετη
ρίας διά μέσου τών όποίων έπίχειροΰμεν 
τόν τριγωνισμόν τών ούρανών. Αλλά ού
δέν σημεϊον στερεόν ύπάρχει έν τφ άπείρω, 
πρός δ νά δυνάμεθα ν’άναφερθώμεν. Τό 
ταξείδιον αύτό, δπερ .πνευματικώς πρό 
ολίγου έκάμομεν, τό έκτελουν καί αύτοί 
οίάστέρες, μεταόαίνοντες καθ'δλας τάς 
διευθύνσεις μέ καταπληκτικός ταχύτητας. 
Καί ήμεϊς δ’ έπίσης ταξειδεύομεν άπα- 
ρατηρήτως έν τφ κενφ άπό άμνημονεν- 
των χρόνων καί ταξειδεύομεν άκαταπαύ · 
στως, καθόσον πρίν ή γεννηθώμεν,ή Γή 
μάς έταξείδευεν ήδη, άφοΰ άπετέλει μέρος 
τοΰ Λλιακοΰ νεφελώματος, έκτελόϋσα τόν 
προορισμόν της. Μετά δέ τό τέλος τοΰ 
γηίνου κόσμου, τά λείψανα τοΰ πλανήτου 
μας θά έξακολουθήσωσι ταξειδεύοντα έν 
ταΐς νέαις αύτών έπικοινωνίαις. Τό κε
νόν, ί^ανάλάμίάνω. είναι άπειρον, Λ δέ 
κίνησις άδιάφθορος·

—‘’Ωστε δλοι αύτοί οί άστέρες.οΰς βλέ
πομεν, κινούνται καί τρέχουσι πρός τό 
άπειρον κενόν μέ καταπληκτικήν ταχύ
τητα. Οϊα ίλιγγιώδης καί κολοσιαία έκ- 
στρατεία,ώς νά έπρόκειτο περί κατακτά 
σεως κόσμων καί χωρών.

— Παρατήρησον τό άστρον έκεϊνο, τό 
άλφα του Κύκνου’πορεύεται πρός ήμάς, 
πίπτει εύθέως καθ ’ ήμών μέ ταχύτητα δύο 
δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων κατ’ έτος. 
Άλλ*  ούδέποτε θά μάς φθάσμ, διότι καί 
ήμεϊς φεύγομεν πρός τόν αστερισμόν τοΰ 
'Ηρακλέους.

(*) Κατ« πρ«γμ«τί1βκ «ΰ R. Room.

Ό Άρκτοΰρος πορεύεται πρός μεσημ 
άριαν, μέ ταχύτητα τριών δισεκατομμυ
ρίων χιλιομέτρων κατ' έτος. Έν δέ τη 
Μεγάλη Άρκτφ, ύπάρχει αστήρ, όστις 
τρέχει μέ ταχύτητα είκοσιοκτώ έκατομ 
μυρίων χιλιομέτρων κατ’ έτος.

Καί πάντες ούτοι τρέχουσι, πίπτουσι, 
Κνκλοφοροΰσι διά μέσου τοΰ απεριορί

στου απείρου, ώς κόνις άμμον, έν φ δια- 
μένουσι. ζώσι καί άποθνήσκουσι τόσαι 
ψυχαί!

— Έν τώ Γαλαξία, δλοι έκεϊνοι οί α
στέρες φαίνονται, ώς νά έφάπτονται άλ
λήλων.

— Απάτη μεγάλη- Ό πλησιέστερος 
έκεΐείς άλλον άστήρ,τί νομίζετε απέχει; 
τεσσαράκοντα έκατομμύρια χιλιομέτρων 
άπό τοΰ ήλίου μας· καί Α άπόστασις αΰτη 
είναι σχετικώς τώ άπείρφ μηδαμινή. Αί 
δέ φωτειναί ακτίνες των, ώς καί αί τής 
θερμότητος καί τοΰ Λλεκτρισμοϋ, αί έλ
ξεις αύτών καί ό μαγνητισμός των συν
δυάζονται οΰτως. ό5στε ένφ είς ήμάς φαί 
νεται.δτι μεταξύ τής γής καί τοΰ Ήλίου 
ύπάρχει κενόν έκατόν τεσσαράκοντα έν- 
νέα εκατομμυρίων χιλιομέτρων έν τούτοις 
κενόν τοιοΰτον. ώς τό νομίζομεν, δέν ύ- 
πάρχει. καθόσον αόρατοι δεσμοί συγκρα- 
τοΰσι μεταξύ αύτών τούς κόσμους, ώς 
ό ήλιος συγκρατεϊ τήν Γήν έν τφ κενώ 
διά τής θερμότητος τοϋ φωτός, τοϋ ήλεκ- 
τρισμοϋ κ τ.λ. Τό σύμπαν είνε μέγα τι 
σώμα άποτελούμενον έξ άπείρων μορίων, 
ήτοι ήλιων, πλανητών κτλ. έν τμ αύτή 
σχέσει, δπωςτά άτομα τεμαχίου σιδήρου, 
ένός δένδρου ή ένός ανθρωπίνου σώματος, 
τά όποια συνέχονται διά μέσου ίνών καί 
νεύρων, όρατών καί αοράτων δυνάμεων 
καί τά όποια διαρκώς πάλλουσινέν άκα- 
τανοήτω ήμΐν κινήσει.

— "Ωστε τό Σύμπαν είνε μέγα τι ζωϊ 
κόν δν ; Έκαστος δέ κόσμος μόριον τοϋ 
μεγάλου αύτοϋ σώματος.

— Βεβαίως, αί δέ ψυχαί κυκλοφοροϋσι 
άπό τοΰ ένός κόσμου είς τόν έτερον, ώς 
ρευστά, ζωογονούντο τό σύμπαν· "Ανευ 
αύτών οί κόσμόΐ ίθάι ήσαν άψυχοι. Ούτω 
δέ αί ψυχικαί δυνάμεις, δπως καί αί φυ
σικοί, διατρέχουσι τάς αποστάσεις συν- 
τόμως καί ταχέως καί άνευ ούδενός έμ- 
ποδίου.

— Άλλά, διδάσκαλέ μου, ό θάνατος 
τί έστιν;

— Ό θάνατος είνε ή πύλη, δι’ ής Λ 
ψυχή εισέρχεται είς τόν προορισμόν της. 
Είδες ποτέ νεκρόν άνθρωπον; Δέν είδες 
όποιον άφατον μειδίαμα έπιφαίνεται εις 
τό πρόσωπον του. Τοΰτο δέν εινε μό
νον έκφρασις τής καταπαύσεώς τών πό
νων τής αγωνίας· δέν είνε μόνον Λ άνά· 
παΰσις τών μυιών καί νεύρων, ώς λέ- 
γουσιν οί ίατροί, άλλ’ ύπάρχει έκεΐ καί 
έτερόν τι, έκφρασίς τις τής άνακουφίσεως 
τής ζωής, έϋδομύχσυ ίκανοποιήσεως, πε· 
ριφρονήσεως τής ύλης, ύπερόχου τινός 

καταστάσεως, ήτις απομένει είς τό πρό- 
σώπον άμέσως μετά τήν άναχώρησιν τής 
ψυχής, ήτις, μόλις έπέλθμ ή κατάπτωσις 
τσΰ σώματος, αΰτη έχει ήδη ίδεϊ τό αί- 
θέριον φώς τής έτέρας ζωής. Είνε άνά· 
λογος έντύπωσις πρός έκείνην, ήν ό αε
ροναύτης αισθάνεται έν άεροστάτω, όπό 
ταν φθάσμάνωθι τών νεφών, διότι αίφνη- 
δίως περιβάλλεται ύπό έκθαμβωτικοϋ ψω 
τόςκαίάπαλασσόμενοα τής βαρείας ατμό
σφαιρας, ήτις τόν περιέβαλε πρίν, αίσθά 
νεταιήδη έλαφρότητα καί χαράν, ήτις τόν 
πληροί εύτυχίας Καί τότε δέν θέλει πλέον 
νά έπανέλ^μ εις τήν Γήν, άλλά βλέπων 
πρό αύτοϋ δρόμον ανοικτόν φωτός καί 
εύδαιμονίας, προχωρεί ή εισδύει είς τόά- 
πείρον έκεϊ καί γλυκύτατον άγνωστον, 
ένφ ή άποτύπωσις τής εύτυχίας ταύτης 
καί εύχαριστήσεως μένει έν τώ προσώπω 
τοϋ νεκρού έδώ κάτω, ένφ τό πένθος καί 
τά δάκρυα περιβάλλουσι τόν τεθνεώτα 
δι’ έπικηδείου έορτής.

— Τί άπάτη λοιπόν, τί απάτη δπου 
είνε θάνατος !

— Ό βίος όμοιάζει πρός δνειρον, κα
θόσον αί περιύάλλουσαι ήμάς σκηναί καί 
τραγωδίαι,ούδέν άλλο είσίν ή φαινόμενα 
όνειρώδη, άτινα ή αστρονομία. ή φυσική 
καί ή χημεία βαθμηδόν οιαλύουσι· Αί 
ποικίλοι άνάγκαι τοΰ βίου καί τό όλιγο- 
χρόνιον τούτου δέν άφίνουσιν Λμάς,δπως 
άντιληφθώμεν τής πραγενεστέρας ήμών 
ύπάρξεως, ώς έν τοϊς όνείροις δέν δυνά
μεθα νά άναμνησθώμεν τών προγενεστέ 
ρων ήμών όνείρων. Όπόταν δμως έξέλ- 
θωμεν τής ζωής άπαλαττόμεθα τοΰ Λδυ- 
παθοΰς πέπλου μας καί τότε άναμιμνη- 
σκόμεθα άμέσως τού παρελθόντος βίου 
μας-

— Άλλά διατί τότε ό-άνθρωπος προ 
τιμά τόσον τόν παρόντα κόσμον τού μέλ
λοντος· διατί δέν φροντίζει σοβαρώς καί 
διά τήν άπωτέρω ζωήν ;

— Διότι είνε είσέτι νήπιον καί βαδίζει 
βραδέως- έν τούτοις βαθμηδόν έλεύσεται 
ήμαρ καθ ’ δ διά τής προόδου τών έπι- 
στημών καί τής παρατηρήσεως,θά φθάσμ 
είς τήν άπαιτουμένην διανοητικήν άνά- 
πτυξιν καί θά έπιδοθή έρρωμενέστερον 
είς τήν άνακάλυψιν τού αγνώστου.

— ■Ώ, είθε! είθε!
♦ . ΠΜΝΤΕΖΗΧ

ΕΙΝΕ ίΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΑΛΑΣ;*
Tic ό προορισμός τοϋ άλατος έν,.τή κα

νονική τοϋ οργανισμού λειτουργία.; ’Ιδού τό 
ζήτημα, οπερ εσχάτως έγεννήθη μεταξύ τοϋ 
παγκοσμίου ιατρικού κόσμου, ένεκα τών σπου
δαίων αποκαλύψεων, περί ων κατωτέρω θά 
διαλάβωμεν, τοϋ ιατρού Άσάρ. Πειράματα 
δέ άπό πολλοϋ γενόμενα χρόνου, κατέστησαν 
γνωστόν τόν πρώτιστον λόγον, όν τά περι
λαμβανόμενα είς τάς τροψάς άλατα έχουν 
εΐς τήν έν γένει ζωϊκήν οικονομίαν.

Πάντοτε κατά τόν αύτόν τρόπον έκτε- 
λούμενα τά πειράματα ταϋτα συνίστανται είς 
τό εξής : λαμοάνονται δύο ζώα, κϋνες έπί 
παραδείγματι, τής αύτής ήλικίας κα! τοϋ αύ
τού βάρους και τίθενται ό μέν εΐς απόλυτον 
νηστείαν, ό δέ είς δίαιταν τροφών, έπιμελώς 
μέν έκλελεγμένων, παντελώς όμως στερον- 
μένων άλατος· τότε δέ έξακριβοϋται, οτι ό 
κύων ό τρεφόμενος μέ ζάκχαριν, άμυλον, 
κρέας, γλυκυσματα και άλλας τροψάς, άνευ 
καί τού ελάχιστου άλατος αποθνήσκει πέντε 
ήμέρας ποό τού είς τελείαν παντός ψαγητού 
στέρησιν, ύποβληθέντος κυνός.

Ή παραδοξότης τοϋ χιλιάκις μετά τής αυ
τής επιτυχίας έπαναληψθέντος πειράματος 
καθίσταται πρόδηλος.

Δέν είναι όντως περιεργότατον νά εξακρί
βωση τις, ότι έμψυχον όν ύψίσταται μάλλον 
τήν απόλυτον πάσης τροψής στέρησιν ή μό
νον τήν τοϋ άλατος τοιαύτ.ην; Καί εύλό?· 
γως άνεζητήθη ή κατανόησις κα! έξήγησις 
τ ο ΰ δ ι α τ ί,τοϋ άνεξηγήτου τούτου θανάτου.

Μετά δέ αναρίθμητους αντεγκλήσεις, ώς 
συμπέρασμα τέλος έξήχθη, βτι ή χημική ερ
γασία, ήτις καθιστά άναλάτους τας τροψας, 
αποστερεί συγχρόνως και πάσης θρεπτικής 
δυνάμεως ταύτας,

Άλλ’ έν πάσι τούτοις τις είναι ακριβώς 
ό λόγος τοΰ μαγειρικού άλατος ή τού χλω- 
ριούχου νατρίου^ ώς λέγεται τοΰτο έπιστημο- 
νικώς, οστις μάς ενδιαφέρει κυρίως; Τούτον 
θά μάς κατάδειξη, τό χημεϊον.

Ό Κ; Ροζεντάλ λαμβάνει ένα κϋνα καί τώ 
δίδει άψθονον τροφήν, άλλ ’ ούτως συ-γκέιμέ- 
νην, ώστε νά μήπεριέχη ποσώς μαγειρικόν 
άλας. Μετά τίνας δέ ήμέρας εξακριβώνει, ότι 
ό κύων του ουτος πάσχει έκ λευκώματος, 
οπερ παραχρήμα εξαφανίζεται1, άμα δοθή έκ 
νέου αλατούχος είς.τόν κΰνα τροφή.

Τό αύτό αποτέλεσμα παρετηρήθη καί υπό 
τοΰ κ. Βάνδ. έφ’ εαυτού, αποψασίσαντος νά 
τρώγη άναλατούχους τροφάς. Τρεις ήμέρας 
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μετά την έναρξιν τής δισίτης τούτης πάρε 
τήρησεν, οτι Ιττασχεν έκ λευκώματος, οπερ 
έίηφανίσθη άμα τή έπαναλήψει τής τακτικής 
του διαίτης.·

Τό μόνον δρα συμπέρασμα, βπερ δύναται 
έκ των πειραμάτων τούτων νά έζαχθή, είναι 
δτι τό μαγειρικόν άλας είναι τοσούτω μάλ
λον αναγκαίου είς τόν ζωικόν όργανισμόν, 
ώοτε ή έλλειψίς του έπιφέρει αληθή παθολο
γικήν κατάστασιν. ήν έκδηλοϋσιν οΐ νεφροι 
διά τοϋ λευκώματος.

τΑρα γε όμως τό συμπέρασμα τούτο πρέ
πει νά μάςπροαγάγη είς τήν σκέψιν,ότι όσον 
περισσότερον άλας τρώγη τις έν ταΐς τρο 
φαΐς του, έπί τοσοΰτον θά εύεκτή οωματι- 
κώς; "Ισως ή σκέ^ις αύτη νά είναι λογική, 
άλλ’ άντιτιθεται τα μέγιστα πρός τάς συνέ
πειας της, καθόσον πειράματα έπί τούτω έβε· 
βαίωοαν τόν κ. Λεπίν ότι όταν είς τόν έργα 
νισμόν των ζώων είσάγεται μεγαλειτέρα άλα
τος ποσότης, καταλαμβάνονται ύπό λευκώμα
τος καί ότι είς τοιαύτας περιστάσεις οί νε- 
φροί των παρουσιάζουν τά αλγεινά συμπτώ*  
ίατα τής νεφρίτιδος. τΑρα ή παντελής έλ- 

ειψις τού μαγειρικού άλατος έν ταΤς τροφαΐς 
έπενεργεϊ μετά τής αύτής βλαβερότατος είς 
Τον οργανισμόν, μεθ ής καί ή καθ’ υπερβο
λήν αύτοΰ χρήσις. Έν τή δευτέρα δέ τούτη 
περιπτώοει τό άλας φαίνεται ένέχον τάς αύ- 
τάς έπί τών νεφρών βλαβερός Ιδιότητας,·ώς 
ώρισμένα τινα δηλητήρια.

Τό μαγειρικόν αρα άλας είναι δηλητήριου; 
περιέχει τοξίνην; Καί έάν ούτως έχει το 
πράγμα,πως συμβαίνει ό οργανισμός νά ύπο 
φέρη, όταν τοΰτο έκλείπη αύτοΰ παντελώς;

Πρός έξήγησιν τών έρωτημάτων τούτων 
έλθωμεν είς τό νοσοκομεϊον, όπου ό ια
τρός Βιδάλ πειραματίζεται έφ ’ ένός ασθενούς, 
δστις προσβληθείς ύπό νεφρίτιδος μετά λευ
κώματος,προσήλθεν έν οίκτρδ καταστάσει εις 
την κλινικήν του κ. Βιδάλ. £ίχε τά βλέφαρα, 
Το πρόσωπον καί τάς κνήμας έξοιοωμένας. 
Μόλις ήδύνατο νά άναπνέη, διότι οί πνεύμονες 
του ήσαν πλήρεις ορρού καί συμπεπιεσμένοι 
ύπό τού ύγροΰ,όπερ εύρίσκετο εις τήν πλευ
ράν. Ό κ. Βιδάλ τόν έθηκεν ύπό γαλακτοτρο
φίαν απόλυτόν,τεσσάρων λίτρων καθ ’έκάστην 
καί άπό τής έπομένης ό ασθενής ήσθάνθη τήν 
Κάΐάστααίν του βελτιουμένην, μετά οκτώ δέ 
ημέράς είχε ξεπρησθή, ένώ συγχρόνως μι
κρά ποσότης μόνον λευκώματος τώ άπέμενεν. 
Έίϊΐτευχθέντος τού αποτελέσματος τούτου, 
ό κ. Βιδάλ ήρχισε νά προσθετή καθ’ έκάστην 
είς τό γάλα τοϋ ασθενούς ίο γραμ. άλατος 
μαγειρικού, Μετά είκοσιτέσσαρας ώρας τό 
λεύκωμα έπάνήρχετο είς τό αύτό, είς ό καί 
πρότερον σημεΐον, ό ασθενής εύρίσκετο έκ 

νέου ώς πριν, ή αναπνοή καθίστατο έκ νέου 
δυσχερής καί τό πάν έν γένει έδείκνυεν, ότι 
τό οίδημα θά κατελάμόανε μετ’ όλίγον καί 
τόν έγκέφαλον. Έν τούτοις ό κ. Βιδάλ ού- 
δόλως έέεπλάγη, προγνωρι'ζων άλλως τε τό 
αποτέλεσμα, άλλ’ ΐνα δείέη,δτι τό άλας ήτο 
ό μέγας ένοχος, αντί τής μόνης επιτετραμ
μένης είς τούς έκ λευκώματος πάσχοντας 
τροφής, τοΰ γάλακτος, τώ έδωκε κρέας, άρ
τον, γεώμηλα, στερούμενα άλατος.

Καί τότε παρέστη είς τό παραδοξώτατον θέ
αμα άνθρώπου πάσχοντοςέκ λευκώματος ύπό 
τήν βαρυτέραν μορφήν καί θεραπευόμενου 
μετάτής αύτής,ής καί διά τού γάλακτος έπιτυ- 
χίας, διάτοΰαναλατούχου κρέατος,δπερ μάλι- 
στα εντελώς έξήλειψε και τήνέλαχίστην έκεί
νην ποσότητα τοϋ λευκώματος, τήν οποίαν ή 
θεραπεία τού γάλακτος άφηνε. Τό πείραμα 
έπανελήφθη μετά τής αύτής επιτυχίας καί 
τών αύτών αποτελεσμάτων και έπήνεγκε τόν 
θρίαμβον τον κ. Βιδάλ. Είναι ανάγκη αρα γε 
νά έξάρωμεν τήν σπουδαιότητα τών πείραμά- 
μάτων αύτών.; Όχι βεβαίως. Διότι μάς κα
ταδεικνύουν έν πρώτοις δτι είς ώρισμένας 
τής νεφρίτιδος μορφάς τό άλας έπενεργεϊ α
κριβώς ώς δηλητήριον. Είτα δέ οτι η γαλα 
κτοθεραπεία, είς τήν όποιαν ύποβάλλονται οί 
έκ λευκώματος πάσχοντες, δέν έχει ούδένα 
λόγον, τών ασθενών δυναμένων νά τρώγω· 
σιν έξ όλων τών φαγητών,ύπό τόν όρον ταΰτα 
νά περιέχωσιν ώς οίον τε μικροτέραν ποσό
τητα άλατος.

Οΐ ιατροί Κασταιν καί Ραθερύ έλάμβανον 
τούς νεφρούς τών κυνών,τούς όποιους εσφα- 
ζον καί πριν τους εξετάσουν μικροσκοπικώς, 
τούς ύπέοαλλον έπί τινα χρόνον είς διαλύ
σεις αλατούχους, άς προπαρεσκεύαζον· τότε 
δέ έξηκριβωθη .καί τό έξης παράδοξον φαινό
μενου,ότι μεταξύ τών παρεσκευασμένων αλα
τούχων διαλύσεων ύπήρχε μία—ένυοεΐται,ότι 
όλου τό ποσόν τού περιεχομένου άλατος ήτο 
ακριβώς καθωρισμένον—εν ήτα κύτταρα τών 
νεφρών παρέμενον έν τή, κανονική των κατα
στήσει, ένώ τιθέμενα έντός των άλλων δια
λύσεων έξοιδαινοντο, φθάνοντα ένίοτε καί 
μέχρι διαρρήξεως—τούτο δηλοΐ, δτι πρός α
ποφυγήν τού λευκώματος, άπαιτεϊται, ΐνα τά 
κύτταρα τών νεφρών εύρίσκονται πάντοτε 
ύπό την επιρροήν ύγρσύ περιέχοντος ώρισμέ·· 
νην ποσότητα άλατος.,

Αύξάνοντες τήν ποσότητα ταύτην, παρά- 
γομεν έρεθισμόν,έκδηλούμενον διά λευκώμα
τος, έλαττοϋντες δέ, έπανα0ρομεν είς τήν 
αύτήν, ήν καί ή φυσική καταστασις.

Τό ζήτημα τούτο μελετώμενον,έπιφυλάσ- 
σει έκπλήξεις τώ ίατρικώ κόσμω..

' - Ρ. X. ΠΑΡΙΧΗΣ

0 ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ
(Συνέχιιαν ϊδε προην.· ψύλλον)

Έπειτα πρέπει νά λάβωμεν ΰπ ’ δψει, δτι έν Ί<· 

ροσολύμοις κατά τάς ημέρας ταύτας εύρίσκετο ό 

Ηρώδης, δ Άντύπας τετράρχης της Γαλιλαίας, 

δστις πιθανόν καί έφιλοξενεΐτο έν τοΐς παλατίοις 

τοΰ Πατρός του. Έκ τών ολίγων τούτων ιστορι

κών μαρτυρ.ών και έχ τής μακρας και άδιαλείπτου 

πσραδόσεως τών χριστιανών καταφαίνεται προδή· 

λως, οτι τδ Πράιτώριον ήν τδ αύτό, δπερ καί νυν 

δ-ικνύεται έν τφ’σημερινφ στρατώνι τής Σιβαστής 

ήμών αΰτοκρατορικής Κυδερνήσιως είς τά ΒΔ τοΰ 

Ναοδ τοΰ Σολ·μώντος.

Έν τφ παλατίφ τού:φ ήχθη καί δ Κύριος ήμών 

πρδ τοϋ Πιλάτου, ΐνα ούτος έπιχύρώσβ τήν άπό- 

φασιν τοΰ μεγάλου συνεδρίου περί τής είς θάνατον 

καταδίκης Αύτοΰ. Ένταιθα ούτε αί τοΰ Άννα 

κενολογίαι, ούτε οί τοΰ εξημμένου Καϊάφα όρκοι 

ίλαύον χώραν. Διότι ό Ιΐιλάτος άσπονδον τρέφων 

μϊσος κατά τών ’Ιουδαίων, ήν ύπέρ τοΰ κατηγορου

μένου καί προσεπάθησε νά σώση αύτόν, μετα/ει- 

ρισθ.ίς δλας τάς δυνάμεις του, ολην τήν τόλμην, 

ήν ήδύνατο νά ίχη ψυχή ασθενής καί ύπερήφανος, 

κακούργος καί δειλή, δλην τήν επιείκειαν καί συ

μπάθειαν, είς ήν ήτο ικανή φύσις βεβρεγμένη ύφ’ 

αΐματος. Τδ δικαστήριον τοΰ Πιλάτου δέν ήτο τδ 

ώμόν, τδ άπάνθρωπον καί μυσαρδν δικαστήριον τών 

Ιουδαίων Άρχιιρέων, Φαρισσαίων καί Σαδδαυκαί- 

ων, αλλά δικαστήριον πλήρες συμπαθιίας και ι

σχυρών ψυχικών συγκινήσεων. Τρις ήλλαξεν δψιν. 

Τρις οί ’Ιουδαίοι κατιδίκασαν τδν Ίησοϋν καί τρις 

οί Ρωμαίοι έδικαίωσαν αυτόν. Τρις ό Πιλάτος με

τά μείζονος έμφασεως και ίσχυράς πνευματικής 

συγκινήσεως προσεπάθησε νά μαλάξη τούς κατη

γόρου; και έλευθερώσν) τδ θΰμα. Ό Καϊάφας, οί 

ιερείς, τά μέλη τοΰ συνεδρίου καί όχλος πολύς μετά 

Θορύβου καί πατάγου, δι’ ού έσκόπουν νά έμπνεύ- 

σωσί τδν φόβον, λίαν πρωί περί τάς 7 π. μ. παρου- 

σιάσθησαν ενώπιον τοΰ Πιλάτου, άγοντ-ς μεθ’έαυ- 

τών και τδν Ίηοοΰν δεδεμένον τάς χεΐρας, ώ; κα- 

κοΰργον, είς θάνατον καταδ κασθ-ντα καί έπί τοΰ 

τραχήλου φέροντα σχοι-ίον, δπερ δ Μ. Βασίλειος 

μνημον.ύων, συνάπτει πρδς τήν έν ταΐς ί-ροπρα- 

ξίαις χρήσιν του ύραρί'.υ ή πετραχηλιού Ό Π λά

τος εν τοιαύτη έωθινή ώρα ίδώ > τοσοΰτον συρφετόν 

έπί κεφαλής έχοντα τούς αρχηγούς του, εΐσήλθεν 

είς τήν αίθουσαν ιοΰ δικαστηρίου, ένθα ήχθη καί δ 

Ίησοΰς μετά τινων έχ ιών μάλλον ένδιαφερομένων 

κατηγόρων ίου. Άλλ οί επίσημοι ίεράρχαι, οί μο- 

λύναντεο καί ρυπάνα·-τες τήν ψυχήν και τδ σώμα 

διά τοΰ αίματος τοΰ αθώου, δεν είσήλθον είς τδν 

οικον τοΰ έθ'ίκοΰ, ΐνα μή Θ:ωρηΘώσιν άχαθαρτοι 

έν τή έπί θύραις εορτή. Ήν Παρασκευή καί κατά 

τήν δόσιν τοϋ ήλίου ήρχιζε τδ Σάβδατον, οπότε 

έμελλε να μεταχειρισθώσι τδ κρέχς τών εκουσίων 

καλούμενων Θυσιών καί κατά τήν περιστασιν ταύ

την ενεκεν τοΰ Πάσχα και τδ κρέας τοΰ Πασχαλίου 

αμνοΰ. Ινα νή μολυνθώσιν έκ τής πρδς τούς εθνι

κούς επαφής, δέν είσήλθον είς τδ Πράιτώριον. — 

Συνήθως αί ανακρίσεις έγίνοντο έν ύπαίθρφ.. Οΐ

Ρωμαίοι επίτροποι, δ Ηρώδης καί οί υίόί αύτοΰ έ- 

δίκαζόν άδιαφόρως καί πρδ τοΰ Πιλάτου, καί έν τή 

αγορα και έν τφ ίπποδρόμφ καί έν ταϊς μεγάλαις 

δδοϊς. Διό δ Πιλάτος διέταξε να τέθή ή δικαστική 

αύτοΰ έδρα έπί τόπου γνωστοΰ έν Ίεροσδλύμοις ύπό 

τδ ονομα Γαββαθά (σημαίνον λόφον ή ύψηλδν μέρος 

κατά τινας βαθμίδας^ ή άλλως καλούμενου λιθό

στρωτων, διότι ήν έστρωμένον ύπβ λίθων, κατά τινας 

δέ καί έκ πολυχρώμων λίθων, δμοιον τφ τοϊς πασι 

γνωστφ μωσαϊκφ. Ήν δε τοδτο φαίνεται υψηλόν 

και στερεόν καί κεκαλλωπισμένον έκ μαρμάρου οι

κοδόμημα, έν. ειδει τετραγώνου ή ημισελήνου, δπερ 

συνεκοινώνει διά διαδρόμου πρδς·. τήν αίθουσαν τοΰ 

δικαστηρίου. Ό Ρωμαϊκός νόμος διέτοσσεν, ΐνα ή 

δίκη διεξάγητσι έν. ύψηλοϊς τόποις καί .οί δικασταί 

όρώνται ύφ’ απάντων καί τανάπαλιν τούς πάντας 

οί δικασταί νά βλέπωσι. Δεξιά· καί αριστερά ίσως 

έχάθησαν οί λοιποί παρεδροι δικασταί καί πλησίον 

αύτών οι κατήγοροι έπί ιδιαιτέρων έδρών. Έν άλ- 

λαις έπχρχίαις ύπήρχον έδραί καί διά τούς κατη

γορουμένους,. άλλ’ έν τή Ίουδαία, ήν.οί Ρωμαίοι 

έχλεύαζον και περιεφρόνουν, δέν ύπήρχον καί έπο

μένως δ Κύριος ήμών έν τφ λιθοστρώτφ ΐστατο 

όρθιος. Διερμηνέως ανάγκην δέν ε’χον, διότι.,οί 

πάντες έγίνωσκον τήν έλληνικήν. Πέριξ τοΰ. δικα

στηρίου ΐστετο και φρουρά ένοπλος πρδς τήρησιν 

τής τάξεως. Ό Ρωμαϊκός νόμος άπήτε.ι, ίνα ώρισ- 

μένη κατηγορία έπί γνωσιφ έγκλήματι διατυπωθή 

κατά του ενόχου- Τδ καθήκον τοΰτο «νέλαδεν.δ 

Καϊάφας, ΐνα δοθή μείζων βαρύτης καί σημασία 

είς τάς κατηγορίας, έκ τοΰ προσώπου τών .’Ιου

δαίων διατυποΰντος ταύτας. Αντί τοΰ .κατηγόρου 

έπετρέπετο νά διατυπώση τήν κατηγορίαν ρήτωρ 

τις ή δικηγόρος.

Άνελθών δ Πιλάτος είς βήμα καί ρίψας ιΐςτε 

τδν λαόν καί τούς ίερεϊς περιφρονητικά καί απεχθή 

βλέμματα, ήρώτησε: «Τινα κατηγορίαν φέρετε κα

τά τοΰ άνθρώπου τούτου;» Μεγάλως οί ίεράρχαι 

έξεπλάγ»σαν, δτε ειδον, δτι ήσαν ήναγκασμένοι νά 

δώσωσιν αποκρίσεις εις τήν έρώτησιν τοΰ Πιλά

του. Ούτοι άνέμενον απλώς παρά τοΰ Ποντίου νά 

επικύρωση τήν απόφασιν τοϋ ίδιου ίων δικαστηρίου: 

Ό Πιλάτος σκοπεί νά διενεργήση ανακρίσεις. «Εί 

μή ήν ούτος κακοποιός, άπαντώσι μοχθηρώς οί ’Ιου

δαίοι, ούκ άν σοι παρεδώκαμεν αυτόν». Άλλα δ 

Πιλάτος, ώς Ρωμαίος γινώσκων τούς νόμους, καί 

φυλάττων έν έαυιώ τδ ’νστικτον τής ρωμαϊ-ήςδι

καιοσύνης καί άπδ καρδίας άποστρεφόμενος . τούς 

φόνους, τούς έξ άγριου φανατισμού προε:χομ=ν'υς, 

απέρριψε τήν αόριστον, τή - παράνομον καί τ ρα-ώδη 

άπόφασιν τοΰ Μ.γάλου Συνεδρίου. Μετ’άνυπονρί- 

του απεχθιίας κιί περιφρονήσεων προτείνη αύτοΐς, 

επειδή άποφεύγουσι να έξηγήσωσι τδ έγκλημα τοΰ 

κατηγορημίνου,νά τιμωρήσωσι αύτδν > ατα τδν νόμον 

των. «Λάβετε αύτδν καί κατά τδν νόμον ύμών κρί

νατε αύτόν». Άλλ’ ούτοι έπεζήτουν τδν Θάνατόν 

του .ακριβώς καί τοΰ δικαιώματος τούτου ήσαν έστε- 

ρημένοι ύπδ τής Ρωμϊ*ής·  εξουσίας.

Και οί σαρκαστικοί ούτοι τοΰ Πιλάτου λόγοι' ή- 

νάγκασαν τούς αλαζόνας τούτους Φαρισσαίους παρ

ρησία νά ομολογήσω·» τήν έκ τής Ρώμησ βαρεΐαν 

καί μισητήν αύτών έξάρτησιν. Μή άρκούμενοι δέ είς 
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ταΰτα, προσήψαν τφ Ίησοΰ πολλά? καί διαφόρου? 

κατηγορία? ϊξ ών δυναμεθα να έξαγίγωμτν το? έξής 

τρεϊς: Αθ”, οτι διαφθείρει τον λαόν. Βον,δτι άπα- 

γορεύει νά πληγώνεται φόρο? τφ Καίσαρι χαί Γον 

δτι καλεϊ έαυτόν βασιλέα.

Καί αί τρεϊς κατηγορίαι ήσαν ψευδείς ούδέ σκιάν 

άληθείας περιεϊχον αυται Άλλ’έπειδή, οί κατή

γοροι ούδεμίαν άπόδειξιν ή μαρτυρίαν παρουσίασαν, 

ό Πιλάτο? ον τοΐς λόγοι? του όποιου σαφώς διαφαί- 

νετα,ι ή αποστροφή και ό φίβ.ς, δν ένέπνεον αύτώ 

οί Ιουδαίοι, Ιστρεψι τήν προσοχήν του είς τήν τε- 

λευταίαν κατηγορίαν καί άπεφάσισιν νά έρωτήση 

τόν ίδιον δισμώτην, ού ή μαρτυρία κατά τούς Ρω
μαϊκούς νόμους έθεωρεϊτο ώς ή άρίβτη άπέδειξις. 

Άφήσας τό ανυπόμονου σ-,νίδριον και τό μ νιώδ ? 

πλήθος τών ’Ιουδαίων, ό Πιλάτος ίίσήλθε μετά τοΰ 

Ίησοΰ είς τήν αίθουσαν τοΰ δικαστηρίου και μετ’ 

άλγους και συμπάθειας ήρώτησεν αύτόν:

«Σύ εΐ ό βασιλεύς τδ*  Ιουδαίων;» Σύ ό τα

πεινός, ό βεβασανισμένος. ό διωκόμενος άπηνώς, ό 

ωχρός, ό μεμονωμένος, ό έγκαταλελειμμένος ύπό 

τών φίλων, δ φορών τό ρακώδες καί πενιχρόν τοΰτο 

ένδυμα, ό δεδιμένος τάς χείρας καί τόν λαιμόν, ό 

φέρων έπί τοΰ προσώπου σου καί τοΰ ενδύματος σαφή 

ίχνη άδικων προσβολών βαρβάρου λαοΰ; Σύ δ κατά 

πάντα άνόμοος τφ άγερώχφκαι τρυφηλφ ‘Ηρώδη, 

ον δ διψώντοΰ αίματός Σου λαός αναγνωρίζει δε
σπότην του, Σύ ε! δ βασιλεύς τών Ιουδαίων: ’Ε

νώπιον αύτοϋ ιστατο βασιλεύς, τήν βασιλείαν τοΰ 

όποιου δέν ήδύνατο νάνοήση ούτε ό Πιλάτος, ούτε 

οί όμοιοι αύτώ. ’Ενώπιον αύτοϋ Γσταται ή βασιλική 

άγιότης καί ή ϋψίστη αύταπάρνησις. Νά εϊπη δχι, 

16*  άπεμακρίνετο τής αλήθειας, νά εϊπη ναί, θά ήγεν 

εις πλάνην τόν ανακριτήν. «Άφ’ έαυτοΰ σύ τοΰτο 

λέγεις ή άλλοι σοί ειπονπερί έμοΰ;» Άξιοπρεπώς 

άπήντησεν ό Ίησοΰς. Ό Πιλάτος, δστις άνέμτνε 

ν’ άκουση παρ' Αύτοϋ οριστικήν άπάντησιν, δτι δέν 

είναι βασιλεύς,, έξεπλάγη καί μετ’ άγανακτήσεως 

καί ρωμαϊκής άγερωχίας άπήντησε : «Μή τι έγώ 

’Ιουδαίος ειμι ; Τδ έθνος τό σόν και οί ’Αρχιερείς 

παρέδωκάν σε έμοί. Τί έποίησας;» Τί έποίησεν ; 

Έτέλεσεν υπερφυσικά, θαύματα, έργα άπειρου ευ- 

σπλαγχνίας καί άναθοεργίας. έξ αύτοϋ έξήλθον ία- 

ματικαί δυνάμεις, ήν τύπος καί υπόδειγμα τής άγνό- 

τητος και αθωότητος. ’Εν ταϊς έρωτήσεσι ταύταις 

σαφώς διαβλέπομεν τήν μεγάλην του Πιλάτου α

πορίαν. Σαφώς έγίνωσκεν έκ προηγουμένων παρα

δειγμάτων,'δτι οί ’Ιουδαίοι ήσαν λαός πάντοτε έτοι

μος εις έπανάστασιν, otr πάντοτε οι λησταί άνά 

τάς.έρήμους συνήθροιζον περί εαυτούς έχατοντάδας 

ή χιλιάδας άνδρών πρός έπανάστασιν ή καί άνά- 

κτησιν τής άπωλισθείσης ελευθερίας τοϋ έθνους. 

Νΰν δέ ούδέν τοιοΰτον συμβαίνιΓ δ Πιλάτος βλέ

πει ενώπιον του πρόσωπον κατηγορούμενον, δτι α

ναγκάζει τόν λαόν νά τόν ανακήρυξή βασιλέα, καί 

τό πρόσωπον τοΰτο περικυκλούμενον ύπό τοΰ καχιν- 

τρεχοΰς και δαιμονιώδους δχλου τών ’Ιουδαίων, 
παραδίδεται ύπ’αύιών st? τούς Ρωμαίους, ινα θα

νατωθώ καί ουδέ ψυχή παρουσιάζεται νά ύπερα· 

σπίση εκείνον, δν τό συνέδριου κατηγορεί ώς σκε- 

πιόμενον νά γίνη βασιλεύς. Ούχί οί κατάσκοποι τοϋ 

φιλοδόξου Ρωμαϊκού λαοΰ παρέδωκαν τφ Ήγεμόνι

τόν Ίησοΰν, άλλά τό έθνος αύτοϋ.

Ή έπελθοϋσα μεγαλοπρεπής άπάντησις τοϋ Κυ

ρίου έσκόπει νά έξαγάγη τόν Πιλάτον έκ τοΰ χά

ους καί λαβυρίνθου, είς δν ήν βεβυθισμένος. Στρέφει 

δέ τήν προσοχήν τοΰ Πιλάτου είς τήν πρώτην έρώ- 

τησιν. Ναί, βασιλεύς, άλλ’ ούχί έκ τοΰ κόσμου 

τούτου. Ούδείς τών υπηρετών θ’ άγωνισθή υπέρ 

έμοϋ. «Ούκοΰν βασιλεύς ει σύ;» έρωτα πάλιν ό 

Πιλάτος, ίνα δωση τφ Ίησοΰ νά νοήση πόσον επι

κίνδυνος είς τό στόμα αύτοϋ ήν ή λέξις αύτη. Ναί, 

βασ.λεύς, άλλ’ούχί έν τή χώρα ταύτη τοΰ ψεύδους 

καί του σκότους, άλλά γεγεννημένος ινα μαρτυρήση 

τή αληθ,ία καί πας ό ών έκ τής άληθείας, ακούει 

τής φωνής του. Ένταΰθα έφανέρώσεν ο Κύριος είς 

τόν έθνικόν, τόν σκοπόν τής έλεύσεώς του εΐς τόν 

κόσμον. Άλλ’ δ Πιλάτος δέν ήτο ό άνήρ έκεϊνος, 

δστις ήδ.νατο έκ τής πλάνης καί τοΰ σκότους εΐς 

δ έκυλίετο, νά ύψωθή είς τό ιδεώδες καί πλήρες 

φωτός βασίλειον τοΰ Κυρίου ήμών. Ήν άνθρωπος 

ταπεινός, έγωϊστής, άνευ στερεοϋ χαρακτήρος, ύπο- 

κρύπτων τήν άσθέν.ιάν του ύπό τό προσωπείου τής 

ρωμαϊκής άγερωχίας, άνευ πεποιθήσεων καί πι- 

σιεύων, δτι ούκ έστιν άλήθεια έν τφ βίφ, άλλά μό

νον γνωστή καί τυχαία τών πραγμάτων φορά, άλλά 

χαριν πολιτικών σκοπών ύποστηρίζων τούς παρα

λόγους θεσμούς τής εθνικής λατρεία?' έν ένί λόγφ 

άνθρωπος έγωϊστής, διεφθαρμένος, άπιστος, αδιά

φορος καί επομένως τήν περί τής άληθείας φωνήν 

τοΰ Κυρίου δέν ήτο έτοιμος ούτε ν’ άκούση, οδτε 

νά έννοήση.

Αί νομικαί του γνώσεις, τό δικαστικόν δρμέμφυ- 

τον, ή μακρά γνωριμία τής άνθρωπίνης φύσεως, 

άιινα πάντα έν ισχυρή δόσει ε’χεν δ Πιλάτος, έπ- 

εβοήθουν αύτόν είς τήν διάγνωσιν τών χαρακτήρων 

καί απέδειξαν αύτφ, δτι δ Ίησοΰς ήν ού μό^ον κατά 

παντα αθώος, άλλά καί σοφός άπείρως εύγενέστε- 

ρος καί κρείττων τών λυσσαλέων καί υποκριτικών 

αύτοϋ κατηγόρων. Διό χωρίς νά έξαγάγη τόν Ίη- 

σουν παρουσιάσθη μόνος είς τούς ’Ιουδαίους καί έξή- 

νεγκε τήν πρώτην εκφραστικήν καί τελείαν άθώω- 

σιν τοϋ Ίησοΰ. «Έγώ ούδεμίαν α’τίαν ευρίσκω έν 

αύτφ».

Ό πανηγυρικός ούτος λόγος έτι περισσότερον 

ηυξησε τήν κακίαν τών κακεβούλων εχθρών του, 

έιι περισσότερον ήναψε τά φλέγοντα καί βράζοντα 

κακούργα αύτών πάθη. Μετά τοσούτου? καί τηλι- 

κουτους αγώνας, ,μεθ’ ολόκληρον νύκτα αϋπνίας, 

ούδαμώς έφαντάζοντο, οτι ή άνάμιξις τοΰ έθνικου θά 

έδυσχέραινειήν επιτυχίαν τοΰ φλογεροΰ αύτών πά

θους. Η μήπως τό θΰμα, δπερ έκράτουν νΰν τόσον 

σφιγκτά εις τούς δνυχάς των οί άρχι-ρείς καί οι 

πρεσβύτεροι, θά διαφύγη αύτούς, ένεκα τής πρός 

αύτούς απεχθείας ή τής πρός τόν δέσμιου συμπά

θειας τοϋ αύθάδους έθνικοΰ; Τοΰτο εινε άνυπδφορον. 

Μεγαλοφώνως τότε ήρξαντο κράζοντες, δτι δια

στρέφει τό έθνος, δτι άνεσείει τόν λαόν, διδάσκων 

καθ’ όλης τής 'Ιουδαίος, άρξάμενος.-άπό τής Γα- 

λιλαίας έως ώδε (Λουκ. ΚΓ' 1—1). Έν μέσφ 

τών συγκεχυμένων τούτων καί άγριων φωνών, δ 

πρακτικό; Πιλάτος συνέλαβε τήν λέξιν Γα.Ιι^αΐος. 
Σπεύδων ν ’ άπαλλαχθή τοΰ δυσάρεστου τούτου έρ

γου καί νά δείξη. καί άνέλπιστο.ν φιλοφροσύνην είς 

τόν εχθρόν του Γαλιλαίον Τετράρχην, δστις άφί- 

κετο είς 'Ιεροσόλυμα δήθ.ν ?να έορτάση τό Πάσχα, 

πράγματι δέ, ίνα κολακεύση τούς Γαλιλαίου? ύπη- 

κόους του καί διασκέδαση καί έντρυφήση έν ταϊς 

έορταϊς τοϋ Πάσχα, δ Πιλάιος χαίρων άπέστιιλε 

τόν Ίησοΰν αύτφ, ίνα δ ίδιος δικάση αύτόν ώς υπή

κοόν του. Τοιουτοτρόπως έτι άπαξ ανα τάς στενάς 

τής 'Ιερουσαλήμ οδούς έσύρετο ό Ίησοΰς ύπό τοΰ 

δαιμονιώντος τούτου δχλου, έν μέσφ ύβρεων, έμπαιγ- 

μών καί παντοειδών προπηλακισμών. Έν δλη τή 

ιστορία δύσκολου νά εΰρωμεν πρόσωπον άπεχθέστε- 

ρον, κακουργδτερον καί άσελγέστερον τοΰ Ίδουμαίου 

τοϋ Σαδουκαίου, τοΰ ποταποϋ βασιλίσκου τοΰ πλέ

οντος είς τά πηλώδη τενάγη τοϋ αίματος καί τής 

διαφθοράς.

Ό Άντύπας πρό πολλοϋ έπεθύμει. νά ίδη τόν 

Ίησοΰν, περί ού πολλά ήκουσεν καί δ φονεύς τοϋ 

Ίωάν.νου ήλπιζεν, οτι δ Ίησοΰς έκ σεβασμοΰ πρός 

τό βασιλικόν αύτοϋ άξίωμα, διά θαύματός τίνος θά 

διώξη τήν νάρκην καί τά χασμήματα του καί θα 

ίκανοποιήση τήν περιέργειαν του. Φιλοφρόνωςέχαι- 

ρέτιτεν αύτόν καί προδτεινε πολλά? ερωτήσεις. 

Άλλ ’ ό Ίησοΰς είς τός ερωτήσεις ταύτας έιήρησε 

μεγαλοπρεπή σιγήν. Αισχρόν τό άπανταν είς τοι- 

οΰτον άνθρωπον, δστις έμπαιγμόν έθεώρει τήν αρε

τήν. Καί πράγματι μετά τήν έπίπλαστον ταύτην 

ψευδευγένειαν, δ Άντύπας έδειξε τήν δλην άγριό- 

τητα καί βαρβαρότητα τής ψυχήςτου. Ό Ηρώδης 

μετά τών δολίων αύτοϋ φίλων έξουθένησε καί ένέ- 

παιξε τον Ίησοΰν. Ένέδυσε τήν αθωότητα και τήν 

πιωχείαν δ κενός καί αποτρόπαιος ούτος τύραννος, 

μ’ έσθήτα λαμπρόν καί άπέστειλεν αύτόν οδτω είς 

τον Πιλάτον. Μάτην οί' ’Αρχιερείς καί οί Γραμ

ματείς παρεκαλουν τόν Άντύπαν νά θανατώοη 

αύτόν. Ό μυσαρος ούτος βασιλίσκος, άγνωστον τί

νος ενεκεν, δέν έπείσθη νά έπιτελέση καί έτερον 

πολύ φρικωδέστερον τοΰ πρώιου κακούργημα' τού- 

ναντίον παρρησία ώμολόγησεν, δτι θεωρεί ολας τάς 

κατηγορίας άβασίμους, άλλ’ άγροΐκος ών, τήν α· 

θωότητα ένέπαιξε καί κατεχλεύασεν.

Καί ιδού έκ νέου πάλιν παρουσιάσθη δ Ίησοΰς 

πρό τοΰ Ποντίου καί τήν φοράν ταύτην ύπέστη άλ- 

γεινοτάτην αγωνίαν. Ό Πιλάτος έπιθυμών νά λά

θη πέρας τό άχαρι τοΰτο έργον, προσεπάθησε να 

ένεργήση μετά μείζονος άποφάσ-ως καί δραστηριό- 

τητος,[ιν’απαλλαχθή τής έκχύσεως αθώου αίματος. 

Έκάθισε καί πάλιν έπί τής υψηλής καί μεγαλο

πρεπούς αύτοϋ έ'δράς, περιστοιχούμενος ύπό τών 

Ιερέων τών μελών τοΰ συνεδρίου καί τοΰ λαοΰ καί 

πρός μεγίστην αύτών έκπληξιν έκήουξεν, δτι καί- 

τοι ήγαγον πρός αύτόν τόν Ίησοΰν ώς άρχηγόν ς·ά- 

σεων, άλλ*  αυτός, δ Ρωμαίος αύτών Κυβερνήτης, 

μετ’ αυστηρόν καί άκριβή έξέτασιν έπείσθη περί 

τής τελείας άθωότητος τοΰ δεσμώτου, άφ’ου μά

λιστα καί αύτός δ Άντύπας, δ τήν αύτήν ήμϊν 

θρησκείαν πρεσβεύων, ούδέν έν αύτφ εύρεν άξιον 

ποινής. Παρουσιάσθη λαμπρά περίστασις διά τόν 

Πιλάτον νά δ·ίξη τό μεγαλιΐυν τής Ρωμαϊκής δι

καιοσύνης ν ’ άνακηρύξη τόν Ίησοΰν άθώον καί νά 

λύση αυτόν τών δεσμών. Άλλ’ έν τούτφ ιδίως 

άμφεταλαντεύετο καί άνέβαλλεν. Ίνα μή παροξύνη 

τούς αρχιερείς άπεφάσισε νά μή άπορρίψη παντελώς 

τάς κατηγορίας, νά τιμωρήση τόν Ίησοΰν διά δη

μοσίας τίνος άτιμου ποινής, δι’ ού νά διεγείρη τήν 

πρός αύτόν περιφρόνησιν τοΰ λαοΰ, ούτως ώστε ού

δεμίαν κατόπιν έπί τοΰ λαοΰ νά έξασκη επιρροήν, 

καί ύστερον ν’ άφίση αυτόν ελεύθερον. Τό πράγμα 

έφαίνετο είς τόν Πιλάτον δυνατόν, ένεκεν συνήθειας 

τινός ύπαρχούσης έπί τών χρόνων τοϋ Ίησοΰ. Οί 

Ίουδαϊοι, ώς πασχάλιον δώρον έζήτουν παρά τοΰ 

έκάστοτε Ήγεμόνος τήν άφεσιν ένό; είς θάνατον 

καταδικασβέντος. Ό Πιλάτος δέν ήτο ενάντιος είς 

τήν αϊτησιν ταύτην, άλλά μόνον ήθελεν, "»α οι ’Ι

ουδαίοι ώς πασχάλιον δώρον ζητήσωσιν ουχί κεκη- 

ρυγμένον τινά καχοΰργον, άλλά τόν Ίησοΰν, σύτινος 

αί κατηγορίαι ήσαν αναπόδεικτοι. Πρός έπάυχίάν 

έστράφη πρός τόν λαόν, παρ’ φ ένόμιζεν δτι θά εύ

ρη συμπάθειαν τινα πρός τόν Ίησοΰν, ούχί δέ και 

πρό; τος ’Αρχιερείς, ών τα φαύλα και κακούργα 

ένστικτα ήσαν αύτφ γνωστά. Επίκουρον τής τοι- 

αύτης του άποφάσεως παρουσιάσθη καί έν γεγονός, 

δπερ είς Ρωμαιον ένθυμούμενον τόν φόνον τοΰ Καί- 

σαρος καί τό δνειρον τής Καλιφουρνίας, μεγάλως 

αύτόν συνεχίνησε, διότι έθεωρήθη ώς προειδοποίη- 

σίς τις, πεμπομένη αύτφ ύπό τών θεών. Ή σύ

ζυγος τοϋ Πιλάτου, Κλαυδία Προκοΰλα, ώς ονο

μάζει αυτήν τό άπόκρυφον Εύαγγέλιον τοΰ Νικο

δήμου, καθ’ 8ν χρόνον δ άνήρ της συνεδρίαζεν, ε

σπευσμένους έσιιιλεν άγγελον, ίνα άναγγείλη αύ

τφ, δτι κατά τήν εωθινήν ώραν,δπότε τά όνείρατα 

κατά τάς τών Ρωμαίων πεποιθήσεις είσίν άληθή, 

είδε φοβερόν δνειρον περί τοΰ δικαίου τούτου. Μετά 

τόλμης δέ καί γενναιότητος έπαξίας τής φήμης τών 

Ρωμαίων γυναικών,έζήτησε τήν άπελευθέρωσίν του.

Μετά χαράς, μετ’ άληθοΰς χ«ρ«ς, δ Πιλάτος ήν 

έτοιμος νά έλεήση, ν 'άθωώση τόν Ίησοΰν, νά έπι

τελέση αύστηρώς τό καθήκον άμερολήπιου καί αδε- 

κάστου κριτοϋ, διότι τοΰτο άνταπεκρίνετο πρός τά 

ίδιά του προαισθήματα και τό μυστηριώδες δνειρον, 

οπερ νΰν άνηγγέλθη αύτφ. Ήν πλέον βέβαιος, δτι 

αί φανατικαί αυται κεφαλαί έκ ζηλοτυπίας, έκ φθό

νου, έκ σφοδρού μίσους έζήτουν νά πίωσι τό αίμα 

τοΰ αθώου.

Ό λαός ύπό τών Ιερέων παρορμώμενος έν άλα- 

λαγμφ έζήτει τό πασχάλιον δώρον. Άλλ’ ένερ- 

γοΰντες οδτω, οι Ιουδαίοι δέν έκρυπτον καί τό 

άσπονδον αύτών μϊσος πρός τόν Σωτήρα. Μισοΰ- 

ντες τόν άθώον ,ήγάπησαν τόν κακοΰργον και άπη- 

τησαν τήν άπελευθέρωσίν, ούχί του έκ Ναζαρέτ 

Ίησοΰ. άλλά τοΰ ανθρώπου, δστις, ώς άναγινώ- 

σκομεν παρά τφ Ώριγένει, κατά παράδοξον συγκυ

ρίαν ωσαύτως εκαλείτο Ίησοΰς Βαραββάς καί δστις 

ήν διαβόητος έπί κακουργίαις, ληστές, φονεύ; καί 

άρχηγός καί διοργανωτής πολλών στάσεων κατα 

τής Ρωμαϊκής εξουσίας. Πρόδηλον, δτι ρΐ ιερείς 

ένεϊδον τόν κίνδυνον είς 8ν τό «τυχόν τέχνασμα τοϋ 

Πιλάτου ήδύνατο νά ρίψη αύτούς, ένήργησαν 'τα

χέως καί έπέβαλον είς τό στόμα τοΰ τυφλοδ τούτου 

δχλου τό δνομα τοϋ Βαραββά. Ενώπιον τοΰ Πι

λάτου ήχθησαν δ διαβόητος ουτος κακοΰργος καί 

ό άγνότιτος Ίησοΰς, δ λυτρωτής τοΰ Κόσμου. Ό 

λαός έπί τή θέφ τών δύο τούτων κατά πάντα ανό

μοιων ανθρώπων, έξερράγη είς κραυγάς ύπέρ τής 

άπελευθερώσεως τοΰ Βαραββά. Αύτόν έδείκνυον αί
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χεΐρες όλων, υπέρ αύτοί» ήν ή καθολική τοΰ λαοΰ 

φωνή. -Τχέρ δέ τοΰ άγιον ανθράπου, τοΰ αναμαρ- 

τήτου, άμώμου, είς τιμήν τοΰ όποιον 5 ήμ.ε'ρας πρό- 

tspov έκ χιλιάδων στομάτων έξήρχετο τδ «Ώσαν- 

νά,» ούδεμία φωνή συμπαθιίας ήκούσθη’ βΐΐτι- 

μασθη καί όύκ έλογίσθη ενώπιον τών νίών τών αν

θρώπων», ώς λέγιι ο προφήτης Ήσαιας (νγ' 3).

Ό Πιλάτος, οστις σκοπίμως ανέβηκε τω λαφ 

να έκλέξη έκ τών γνωστών δύο προσώπων, μ,τ’ 

άγανακτήσίως ήκουσε τήν εκλογήν καί μετ’ άπε- 

χθείος και εΐρωυιίας στραφιίς πρδς τήν πονηραν καί 

μοιχαλίδα ταύτην γενεάν, ήρώτησε : « Τί οΰν θέ

λετε ποιήσω, ον λέγετε βασιλέα τών Ίουδα'ων ;» 

Μάρ., ΙΕ. 12). Ή έρώτησις οΰτη άνέφλεξε τά πά

θη και αί εχιδναι αυται δηλητηριώδεις λόγου; έξή- 
μεσαν κατά τοΰ Σωτήρος’ «Σταυρωσ-.ν, σταύρωσαν 

αύτόν». Ό μοιραίος λόγος έξεφωνήθη. Ό Πι

λάτος έπέμενεν, αλλ’ όλονέν μετ’ ασθενοΰς καί 

τρεμοόσης φωνής προ τών άγριων τούτων κραυγών. 

«Τί γάρ κακόν έποίησεν ούτος; ούδέν σίτων θα

νάτου ευρον έν αύτφ. Παιδεύσας οΰν αυτόν άπολύ- 

σω». Άλλ’ αί ταλαντεύσεις αύται ήσαν ανωφελείς.

Αύται μάλλον προύδιδον τήν εσωτερικήν πεφοόι- 

σμένην κατάστασιν.τοΰ πνεύματος αύτοϋ και ένι- 

σχυον καί έθράσυνον τούς Ιουδαίους είς τάς απαι

τήσεις αύτών. Ή ατμόσφαιρα έπληροΟτο διηνεκώς 

ύπδ βροντωδών φωνών « σταόρωσον σταύρωσον ». 

Ό Πιλάτος εΐς τάς θυελλώδεις ταύτας κραυγάς 

ήναγκάσθη νά ύποχωρήση- απέλυσε τόν Βαραδόάν, 

ιόν δέ Ίησοΰν διέταξε νά μαστιγώσωσιν.

(*Επιται  τό τέλος)

Μόνον, ξταν μάθη τις νά ύποφέρη, τότε δύναται 

νά έννοήση πόσον άςίζει.

Ή σιωπή εινε ό καλλίτερος χρυσός, ή υπομονή 

ό καλλίτερος αδάμας.

Ό ύπομένων, άν δέν κερδίση, ούδέ θά χάση.

Ή υπομονή ε’νε αρετή, ή μετριοπάθεια αί

σθημα, ή παλλαισθησία ανάγκη.

Ό ουρανός σκεπάζει πολλά άνομίματα καί ή γή 

σηκώνει πολλά βάρη.

Σοφ. Κ. Οίκονομίδου

ΠΕΡΙ ΗΤ THS ΠΙΝΤβΚ ΠΟΙΗΤίΐ

ΚΑΙ ΤΟΤ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Κύριε Διευθυντή τής “Φύσεως,,

Σας παρακαλώ, καταχωρήσατε, έόν ευαρεστήστε, τα κά τω&ι όιαλογικώς ανεπτυγμένα ζητήματα, κατόπιν τών περί Δαρβινισμοί εΐς τό 1 καί 2 τείχος τής "Φύσεως,, καταχωρη&έντων.
Πνευματεστής καί ύλιστής.

Πνευματιστής, 'Ελθέ, φίλε, δπως κάμω· 

μεν περίπατον έως τό Απέναντι δρος, πρός ανα

ψυχήν.

Υλιστής. Ευχαρίστως, άς ύπάγωμεν, Κύριε

Πνευματιστής. (καθ’ όδόν). Παρατηρήσατε 

πόσον ώραίαν άνοιαν έχομεν, έψέτος· άκοόσατε 

πέραν είς τό δάσος, τά ώραϊα πτηνά κελαδοϋντα 

καί ύμνοΰντα τόν τροφοδότην καί ποιητήν αύτών

'1 λ ι σ τ ή ς . Τί ; τί; Τροφοδότην καί ποιητήν ; 

Ποιος εΐνε ό ποιητής τούτων;

Πνευματιστής. “Ώστε,εισθε έν άγνοια τοϋ 

Ποιητοϋ τών πάντων ;

'Υλιστής. 'Ε f ώ, κύριε, είς τά έτη μου ούδένα 

εΐδον ποιητήν τών πάντων καί δσα /έγουν οί κα

λόγεροι δέν τά λαμόάνω ύπ’δψιν μου.

Πνευματιστής. Είς μέγ ι λάθος έχετε πέσει, 

καί πολύ λυπούμαι, καθόσον τυγχάνετε φίλος μου 

έπιστήθιος καί οέν δύναμαι νά βλέπω υμάς διατε- 

λοϋντα έν άγνοια τοΰ Βασιλεύοντος είς τούς αιώνας 

καί ποιητήν σου.

Υλιστής. Έγώ δέν γνωρίζω νά μ’έποίησεν 

άλλος άπό τόν πατέρα μου καί τήν μητέρα μου.

Πνευματιστής. Νομίίω, κύριε, δτι είμαι 

ικανός νά εμφυτεύσω . εΐς τόν νοΰν σας τόν ποι

ητήν έκεϊνον, δν ή μήτηρ ήυών Όρθοδοίία παρα

δέχεται,

Υλιστής. Καί πώς θά δυνηθήτε νά πράίετε 

τούτο ;

Πνευματιστής. Τούτο θά κατορθώσω, άν 

μεθ’ ήρεμίας άποκρίνεσθε είς τάς {ρωτήσεις μου.

Ύκιστής. Εύχαρίστως· προθύμως θά σάς 

άπαντώ.

Π ν ε υ μ α τ ιστής. Θά συύητήσωμεν έίω τών 

φιλοσοφικών συγγραμμάτων τοΰ τε Υλισμού καί 

Πνε .ματισμοϋ.

Υλιστής. Πολύ καλά. Αρχίσατε.

Πνευματιστής. Έρωτάσσε, κύριε, τί πρέ

πει νά πράίη τις, ϊνα άναγνωρίση τινά, ώς βασι

λέα, μή προτιθέμενος νά έρωτήση ούδένα τών αύ· 

λικώ·> αύτού καί έν γένει τών γιγνωσκόντων αύτόν.

Υλιστής. Νομίζω, δτι δέν εΐνε δυνατόν νά 

τόν άναγνωρίση τις, δταν δέν έρωτήση τούς γι- 

γνώσκοντας αύτόν. ■ ■

Π νευματιστής. Μά εϊπομεν, νά μή έρωτή- 

σωμεν τούς έπί τούτω έργασθένταε, πρός άνακά- 

λυψιν τοϋ άκατανομάσιου συντηρητοϋ τοΰ σύμπα

ντος καί ποιητοϋ πάσης όρατής καί άοράτον φύσεως. 

Άλλως τε σύ είπες, δτι δέν πιστεύεις τούς καλο- 

γήρους έκείνους, δι’ ών έθριάμόευσεν ό μέγας δημι

ουργός τό Πνεύμα τό Πανάγιον.

Υλιστής. Καί ΠοΙόν είνε τό Πνεύμα έκεϊνο 

τό πανάγιον; πόΰ δύναμαι νά τό εύρω ;

Πνευματιστής. Ιδού· έκεϊ πέραν είς τήν 

Ναύαρέτ,ένθα ό πρό αιώνων γεννηθείς Λόγος παρά 

τοΰ Νοϋ έρχόμενος νά όμιλήση τοϊς άνθρώποις έν 
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μορφή άνθρωπίνη. Άλλ’de άφήσωμεν αύτά τώρα- 

δύνασθε νά άπαντήσετε είς τήν έρωτησίν μου ;

•■'Υλιστής. (κατόπιν σκέψεως)— Μάλιστα δύ

ναται νά άναγνωρίση τις τόν βασιλέα, έάν προη

γουμένως Ιδη είκόνα του τινά.

Πνευματιστής. Όρθώς άπηντήσατε. Καί 

βεβαίως, δταν ?χη τις τήν είκόνα τοϋ βασιλέως 

άνά χεϊρας καί παρατηρήση τά χαρακτηριστικά τού

του, ευκόλως δύναται νά τδν άναγνυρίση. Δέν 

υπάρχει άμφιβολίσ περί τούτου.

Υλιστής. Καί τί μέ τούτο; Μήπως θέλετε 

νά ύπάγω καί έγώ είς τάς ’Εκκλησίας, νά ϊδω τάς 

άνθρωποποιήτ.ους είκόνας καί νάάρκεσθφ είς τούτο; 

Είς αύτδ θέλετε νά μέ φέρετε; Δέν μέ άφίνετε ή- 

συχον μέ τάς μωρολογίας σας ;

Πνευματιστής. Έχετε ύπομονήν. Κατευ

νάσατε τδν θυμόν σας καί άκούσατέ με.

'Υλιστής. Προχωρείτε, προχωρείτε.

Πν ε υ μα τι στ ής. Τδ πνεύμα τού άνθρώπου 

είνε ή είκών τού τών πάντων δημιουργού, διότι 

δντος τού ©εού πνεύματος καί τήν είκόνα αύτού 

πνεύμα πρέπει νά παραδεχθώμεν καί τοιαότην εύ- 

ρίσκομεν έν τφ άνθρωπίνω σκάψει.

Ύ λ ι σ τ ή ς. ΚσΙ πώς δύνασθε νά τδ άποδείέητε;

Πνευματιστής. Ίδοΰ πώς. Ευρισκόμενος 

είς τήν θέσιν ταύτην, δέν αίσθάνεοθε νά ταράσση- 

ται τδ πνεύμα σας,άναλογιζόμενος τίς τδ λαμπρδν 

τούτο έργον έποίησεν; Δέν είνε νά θαυμάζη τις 

καί νά άπορή βλέπων πάσαν δπαρίιν δρατήν, κα- 

τεσκενασμένην μετ’άρρήτου σοφίας; Πού λοιπδν 

πρέπει νά στρέψωμεν τούς δφθαλμούς, δπως εύρω- 

μεν τδν Ποιητήν τούτων άπάντων ; Βεβαίως είς 

τήν έν τφ άνθρώπφ έίωγραφισμένην είκόνα έκείνου.

Υλιστής. Καί πώς δύναμαι νά πεισθώ, δτι 

τδ πνεύμα τοϋ άνθρώπου είνε ή είκών τοΰ Δη

μιουργού;

Πνευματιστής. Παρατήρησον, τί δ άκατα-. 

νόητος Δημιουργός έποίησεν. Καί δ άνθρωπος ά· 

ναλόγως τών Δυνάμεων αύτού, δέν έποίησε τερά

στια έργα t οίκοδομάς, άτμόπλοια καί τεραστίας 

έφευοέσεκ καί άνακαλύψεις;

Υλιστής. Μάλιστα,έχετε δίκαιον καί βεβαίως 

ποιητής μου δέν είνε δ πίόηκος, ώς μερικοί κυρήτ- 

τουσι, άλλ’ άγνωστός τις δυναμις ά;;ατανόητος.

Πνευματιστής. Όχι, κύριε, δέν είνε άγνω

στος. άλλά νοητός, γνωστός.

'Υλιστής. Μά είς ποϊον έφανερώθη, άφοΰ λέ

γεις, δτι είνε γνωστός.

Πνευματιστής· Έφανερώθη είς τούς νόας 

τών άναζητησάντων Αύτόν.

"Ας προβώρεν ήδη είς άλλο τι· ήτοι νά εΰρωμεν 

ποία Ιδέα άνθρώπινος τδν άπεικονίζει όρθότερον. 

Βλέπομεν, δτι δ Χριστιανισμός ποικιλοτρόπως έ£η· 

Ϊεϊ τδ Μυστήριον,δ Βουδισμός άλλως,δάθλιος Μω- 

μέθ κατά τήν φιλόδοέον κεφαλήν του κλπ. Ήμεϊς 

ποΰ πρέπει νά βασιζώμεθα; Βεβαίως πάντοτε είς 

τά χαρακτηριστικά τής είκόνος του, ήτοι είς τδ 

πνεύμα τοΰ ανθρώπου.

Ύ λ ιστή ς. Καί είς ποια χαρακτηριστικά πρέπει 

νά έφαρμόσωμεν τήν δπαρίιν τών τριών ύποστάσεων 

τού ύπερτάτου βντος;

Ιΐνευματιστής. Ιδού. Ό άνθρωπος έπι- 

χειρών έργοντι πόθεν δρμΰται πρδς έκτέλεσιν τού

του ; Πώς τδ έπινοεϊ καί τδ έπιτελεΐ;

'Υλιστής. Πρώτον συλλαμβάνει τήν Ιδέαν, 

δεύτερον άποφαοίζει τήν έκτέλεσιν, ήτοι τήν γέν- 

νεσιν τής Ιδέας του καί τέλες άρχεται έκτελών τδ 

έργον του, προσπαθών νά άποδώση είς τούτο, δ,τι 

ή φιλοκαλία αύτοΰ ύπαγορεύει.

Πνευματιστής. ’Ορθότατα, καί έπομένως 

είνε δρθότατον καί τδ δόγμα τής δρθοδόίου ήμών 

έκκλησίας περΓτοΰ Τρισυποστάτου δντος. Διότι 

άφού είς άνθρωπος, δημιουργός έν παραδείγματι, 

άτμοπλοίου καταλαμβάνεται ύπδ τών τριών τούτων 

αισθημάτων, πόσον μάλλον δέν πρέπει νά πιστεύ- 

βώμεν, δτι δ ποιητής τοϋ σύμπατος δέν είνε τρισυ

πόστατος, ήτοι Νούς,’ίδέα,κσέ Πνεύμα γλυκύ, ήτοι 

Δύναμις, Σοφία καί Αγάπη, έπομένως παντοδυνα

μία, πανσοφία καί παναγαθότης,ήτοι: Πατήρ, υίδς 

καί παράκλητος Θεός. Εις έν τρισίν ύποστάσεσιν. 

Ήτοι Ν ο ΰς, ίξ οδ Τά πάντα, Λ ό γ ο'ς, δι’ οδ τά 

πάντα καί Π νεύμα,έν ω τά πάντα.

Ύ λ ι στ ή ς . Καλώς έχει έως έδώ,1 άλλά δέν 

δύναμαι νά έν.οήσω, πώς συνταυτίζονται Πατήρ 

καί Ϋίός.

Π ν ευματιστής. ’Ιδού, φίλε, έπειδή τδ 'Ελ

ληνικόν Λεέιλόγιον δέν έκφράζεται καταλλήλως τδ 

μυστήριον τής 'Αγίας Τριάδος, οί σοφοί πατέρες 

μετεχειρίσθησαν σαφέστερου τάς λέίεις ταύτας, 

στηριίόμενοι έπί τού ρήματος γεννώ, δπερ έν 

τή έλληνική γλώσση άποδίδεται έπί πατρδς καί 

υίού, δηλαδή δ Νούς έγέννησεν ’Ιδέαν, δι’ ής ίγέ- 

νοντοτά πάντα καί άνεπλάοθη τδ άνθρώπινον γένος.

Ύ λι στ ή ς . Μάλιστα . είμαι συμφωνότατος.

Πνευματιστής. ’Εν δλίγοις τά μυστήρια 

τών μυστηρίων δύνασθε νά μάθητε προστρέχοντες 

είς τούς λαμπρούς άστέρας τοΰ Χριστιανικού Ού

ρανού, ήτοι Βασιλείους,Γρηγορίους, Χρυσοστόμους, 

Άθανασίους καί πρδ πάντων είς τάς έπτά Οίκο- 

μενικάς Συνόδους καί τόσους άγγλους καί γερ- 

μανούς θεολόγους,ΐνα μάβητετδ μυστήριον τής θείας 

εύσπλαγχνίας καί τίς ήτο δ έπί σταυρού καθηλωθείς 

έκουσίως καί διά ποϊον σκοπόν άνήλθεν.

Ύλ ι στ ής, Καί τις ή ώφέλεια έκ τής πίστεώς 

μου; Μήπως δέν πράττω καλόν, άποφεύγων τδ 

κακόν;
Πνευματιστής Γνώριζε, φίλε, δτι τδ φώς 

τού νοδς άνευ τήν πρός τδν ένανθρωπίσαντα θεόν 

Λόγον πίστεως, σκότος έστίν καί δ έργαζόμενος 

τφ νόμω τού πνεύματος, τεθέοται καί δ έργαζό

μενος τφ νόμφ τοΰ σώματος, άπόλλυται.

'Υλιστής. Είς ταΰτα ούδεμίαν φέρω άντί- 

ρησιν καί άρχίζω νά βλέπω τδ φώς τής άληθείας.

Πνευματιστής. Ώστε, φίλτατε, βλέπετε 

τώρα ποϊος είνε έκεϊνος, ού τόίργον κατενοήσατε;

Υλιστής. Ναί καί δοέάζω τδν Ύψιστον, δτι 

μοί έδόθη εύκαιρία, δπως μελετήσω καί παραδεχθώ 

τή? πανσοφίαν τού Δημιουργού τοΰ παντός.

Joannesburg— Trasnvaal Κ. Πασχαλινός.

ΜΠΟΡΕΙ;
Μπορεί τ’ άστέρί τούρανού 

τδ δώμα του ν’ άφήση 

καί σέ καλύβη φτωχική 

τδ θρόνο του νά στήση ;

Μπορεϊ διαμάντη λαμπερό 

γιά στέμμα πού άέίζει 

ένδς πτωχού τδ δάκτυλο 

άνθρώπου νά στολίζη ;

Μπορεϊ δ άγγελος ποτέ 

θν7|τδ νά άγαπήση 

είς ένα άγνωστο μπορεϊ 

αγάπη νά χαρίση : 

Καί πάλι μοδπε μιά ματιά 

φαίνεται νάχης λάθος 

δλα μπορεϊ μία καρδιά 

σ’ άγάπησε μέ πάθος. κ. κ.
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ΙΜΟΝΗΧΑΝΙΚ ΑΙ IΡΩΤΟ ΑΜΕΡΙΣΕΙΣ

— Πώς δ μαύρος οίνος γίνεται .λευκός ;

— Ό μαύρος οίνος γίνεται λευκός, έάν τδν διη

θήσετε πολλάς φοράς διά ζωικού άνθρακος

— Πώς συντηρούνται τά κάστανα.

— Τά κάστανα συντηρούνται φυλασσόμενα είς 

έηρδν μέρος καί άεριζόμενα συχνάκις. Έν τούτοις, 

δύνασθε νά τά συντηρήση’ε καί πλέον τοΰεέτους, 

φυλάσσοντες αύτά είς χώρον άεροστεγώς κλειό

μενου, έντδς τού δποίου θά τοποθετήσητε δοχεΐον 

μέ διθειάνθρακα, μέ τήν διαφοράν, δτι πρέπει έντός 

νά μή πλησιάσετε ούτε φώς ή θερμόν τι σώμα, δι

ότι δ διθειάνθραέ είναι πολύ εύανάφλεκτος. Ω

σαύτως άναπτύσσοντες θειώδες δέύ είς τδν χώρον 

δπου φυλάσσονται τά κάστανα, δύνασθε νά τά συν

τηρήσετε έπί μακράν. Τό θειώδες δίύ εύρίσκεται νΰν 

καί έτοιμον ρευστόν έν τφ έμπορίφ καί χρησιμο

ποιείται πρδς καταπολέμησιν τών θωρηκτών έν τοΐς 

πλοίοις.

— Πώς καί διά τίνος μέσου λευκαίνονται εύκο- 

λώτερον τά οστά ;

— Πρδς λεύκανσιν δοτών προσφάτων βράζομεν 

αύτά μετά διαλείματος ύδροίειδίου τού Νατρίου ή 

μετά γάλακτος άσβέστου έπί μίαν ώραν, πλύνομεν 

είτα δι’ άφθόνου ύδατος καί έμβαπτίζομεν έπί 48 

ώρας έντδς ύποχλωριώδους άσβέστου, μεμιγμένου 
μετ’ίσης ποσότητος ύδατος.

— Πώς διατηρούνται τά φυτά ;

— Έπί τών ριζών διαφόρων καλοκαιρινών κη

πουρικών, οίον, μελιτζανών, μπαμιών, ντοματών 

κλπ. σχηματίζονται κόμβοι ώς μικροί πατάται, καί 

τά φυτά βαθμηδόν χάνουν τήν ζωηρότητά των, τά 

άνθη των μαραίνονται ή έάν διασωόοΰν άνθη τινα, 

δ καρπός των δέν άναπτύσσεται, καί έντδς δλίγου 

έντελώς καταστρέφονται. 'Επομένως δύνανται ν’ 

άφαιρώνται.

— Πώς δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν διάφορα ζαρ

ζαβάτια (μελιτζάνες, φασόλια κλπ.) διά νά χρησι- 

μοποιήσωμεν αύτά κατά τδν χειμώνα, ώς νωπά άνευ 
άλμης καί δέους ;

—Μόνον διά τής μεθόδου Δρρβνέήτις συνίσταται 

είς τδ νά θέτωμεν τά διάφορα λαχανικά έντδς 

κυτίων έκ λευκοσιδήρου, τδ όποιον κλείομεν έρμη-, 

τικώς. ’Επί τής άνω έπιφα.νείας τοΰ δοχείου άνοί- 

γομεν μικράν όπήν διά τήν καΐά τήν θέρμανσιν I- 
ςοδον τού άέρος. Τά δοχεία ταΰτα φέρομεν έντδς 

χύτρας καί προσθέτομεν ύδωρ, περιέχον άλας μα

γειρικόν, τδ δποϊον θά καλύψη σχεδόν τά κΰτία έπί 

1 ’/· — 5 ώρας κάί άοαιροΰμεν έκ τής χύτρας τά κυ- 

τία φροντίζοντεέ νά έμφράίωμεν τήν- άνοιχθεϊσαν 

δπην μέ κόλλησιν έκ κασσιτέρου.καί μολύβδου.

— Πώς είμποροΰμεν νά διατηρήσωμεν έπίπολύν 

καιρόν τυπογραφικόν κύλινδρον χωρίς'νά στεγνώση;

— Διά προσθήκης-γλυκερίνής ιο’/β-είς τήν πάσταν 

τοΰ χυλίνδοου.

— Πώς κατασκευάζεται φωτογραφικόν fond ■

— Τδ φωτογραφικόν fon-l δύναται προχείρως νά 

κατασκευασθή έπί χάρτου δι’ άνθρακος καί κιμω

λίας, τ έ. τά μελανά δι’ άνθρακος καί τά λευκά διά 

κιμωλίας· έέαρτδται δέ έκ τής καλαισθησίας τοΰ 

σχεδιάζοντος.

— Τίν< τρόπω διαλύεται δ χρυσός ;

— Ό χρυσός διαλύεται είς μίγμα 3 μερών ύδρο- 

χλωρικοΰ καί 1 μέρους νιτρικού δξέως.

— Τίνι τρόπω γίνεται ή έίσγωγή τού λινελαίου;

— Ή έίαγωγή τοΰ λινελαίου γίνεται διά τής πιέ- 

σεως τοϋ σπόρον. Απαιτούνται μύλοι άτμοκίνητοι 

καί ύδραυλικά πιεστήρια, δέν είναι δέ δυνατόν νά 

γίνη ή έργασία ύπδ μικροβιομηχάνων.

— Αί άγελάδες . τών διαφόρων γενεών καλώς 

τρεφόμεναι δίδουσιν γάλα ώς έίήςέτησίωε.

Άγελάς γενεάς 'Ολλανδικής 3· λίτρ γαλ.

»
9
Β
»

,: 3· έοο λίτρ γαλ.

» Δουρχάμ 3.200

» Φλανέρικ. (Β ) 3. ιοο

» Όλστέϊν Όλδ. 3. 8οο

β ’Ελβετικής. 2. 8οο

»
»
»

Αελτέον

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ’
Χριοτός 'Κνέοτη ιών νεκρών 
Τόν ϋάνατόν ηατήαας
Κι' &ναστα&εις Ικ των νεκρών
Τόν κόσμον άναστήσας. 
Χριστός Άνέστη! ψάλλει ή γή 
Ό οόρανός, ή κτήσις
Σκλάβοι κι’Ιλεύΰεροι λαοί 
Ανατολή καί όύοις.
Χριστός Άνέστη ! Ίηοον 
κ’ οι &ρήνοι λησμονοννται, 
Χριστός Άνέστη I καί είς φιλί 
Τά χείλη προσκολλοννται. . .

Σοφία Κ. Οϊκονομίδου
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ρωμαϊκή πλίβιιγξ

Ή προκειμένη πλόστιγί, ρωμαϊκή καλουμένη, ώς 

έκ τήο καταγωγής της καί ήτις δύναται νά χρησι- 

ρεύση elc τά μαγειρεία, ίυγΙίει άντικείμενα άνευ

βαριδίων, τή βοηθεΐφ, μάνον, ένός μεγάλου κοχλι

αρίου χύτρας, χρήσιμεύοντος συνάμα καί ώς ίυγοΟ 

καί ώς άάακίου τής πλάστιγγός σας κα! μιάς τρυ

πητής κουτάλας, (στραγγιστηρίου) ήτις άντικαθιστά 

τά βαρίδια. Λαμβάνετε διά νά κατασκευάσητε ταύ

την (μίαν περόνην σιδηράν, ήν τοποθετείτε διά τών 

δύο αύτής έσωτερικών άκίδων, δέον αύτη νά έχη 

τέσσαρας) έπί δύο βελονών, πεπηγμένων καθέτως 

έπί τοϋ άνω μέρους φελλού μιάς φιάλης, ώς δεί- 

κνυται έν τφ σχήματι. Τήν δέ άλλην άκραν τής 

περόνης συγκρατείτε έν τή άγκυρίδι τοϋ κοχλια

ρίου, τή βοηθείφ μικρού τεμαχίου φελλού. Τήν δέ 

τρυπητήν κουτάλαν κρεμάτε είς τήν λαβήν τοϋ με

γάλου κοχλιαρίου καί διολισθαίνετε αυτήν κατά 

μήκος τής λαδής ταύτης, μέχρις δων ή πρόχειρος 

αϋτη πλάστιγί σας σταματήοη έν Ισορροπίφ, δτε 

ή λαάΐς δέον νά εύρεθή έν δριίοντεΐα θέσει, δπερ 

θέ’ετε βεβαιωθή, χαράσσοντες όριζόντειον γραμ

μήν έπί τοΰ τείχουκαΙ παραόάλλοντες ταύτην πρδς 

τόν όριζόντειον. θέσιν τοϋ κοχλιαρίου.

Τότε σημειοϋτε διά μελάνης τό σημείον τής ΐσο- 

πεδώσεως έπί τής λαοής τής μεγάλης κουτάλας 

διά τοϋ σημείου Ο καί μετά τοΰτο θέτετε είς τό κέν- 

τρον τής κουτάλας βάρος μιάς, όκάδος, ήτις πρός 

έπαναφοράν τής Ισορροπίας άναγκάίει τήν τρυ

πητήν κουτάλαν νά διολισθήση έπί τοϋ ζυγοΰ. 

Σημειοϋτε τότε γραμμήν, δηλοϋσαν τό βάρος τής 

μιάς όκάδος έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ ζυγού καί 

διαιρείτε τήν μεταξύ άπόστασιν είς 8 foe μέρη, 

δηλοΰνται τά 100 καί $0 δράμια, ώς καί τά 2θ κα

τόπιν, άν θέλετε.

Ούτως ή μαγείρισσα δύναται ευκόλως νάζυγίζη. 

βούτυρον, ζάκχαριν κτλ. άρκετά κατά προσέγγισιν

Φ. Π.

VIA 1ATHES 2WA8 Μ»

περί τοϋ διαλείποντος {ιστορικού «υρετοΰ.
Ό πυρετός ουτος έχει τά έ; ής ουμπτώμστα. Ό 

πάσχων ΰφίσταται ρίγος μέγα καί διαρκή πυρετόν 

έλαφρόν καί Ιδρώτα ύπδ τύπον διαλείποντα’ό πυ

ρετός ούτος ούδδλωο άλλοιώνει τήν 

δψιν καί τήν χροιάν τών δφθαλμών, 

καταβάλλει όλίγον τάς δυνάμεις, ώς 

έκ νευρικής ταραχής. Εϊε τινας έρ

χεται τό ρίγος λίαν σφοδρόν καί διαρ

κές, τ’ άλλα δέ πολύ ελαφρά.Ό τοι- 

οΰτος πυρετός δέν θεραπεύεται διά 

της κινίνης, ε?τε είς μικράν εϊτε είς 

μεγάλην δόσιν δίδεται' μάλλον οια- 

ταράττει καί πλείονα εύαισθτ|σΙαν 

παρέχει πρός διατάραίιν.θεραπεύεται 

ταχέως διά τής συσκευασίας ταύτης. 

Λάβε ύδατος ήδυόσμου δρ. 4, ύ

δατος νεραντέίου δρ, αέ, σεραπίου 

άπλοΰ δρ. 4, Λαβδάνου σύνδεναμ 

σταγ. 3ο, θειϊκοΰ αίθέρος οταγ. 3ο 

καί βάμματος δακτυλίτιδος σταγ. 30. 

’Αναμίδατε καί άς πίη τό ήμιου 

τούτου ό άσθενής, άν δέ μετά τέ

ταρτον ώρας δέν διαλυδώσι τά συμ

πτώματα, άς πίκ) καί τό λοιπόν.

Ό ίαιροε oat
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Καϋαρισμ,όί χαί στίλβωσες χαλχίνων σχευών.

Πλιΐσται σχευασίαι υπάρχουσι προς χαβαρισμόν χαί 
στίλβωσιν τών χάλκινων σχευών, έξ ών παραβέτομεν 
ένταϋΟα τας άποτελεσματιχοτέρας

Λάβετε 50 δρ. ϋδατος, 8 δρ. βεϊκοϋ οξέος καί 2 
δρ. στυπτηρίας, τα όποια αναμιγνύετε ειτα διά μάλ
λινου υφάσματος βεβαπτισμένου έν τΰ άνωβι μίγματΓ 
τρίψατε τδ δοχεΐον.

Έτέρα σκευασία εύκολωτέρα εινε ή έξης :
2 δρ. χριτιδος (κιμωλίας) εις κόνιν, 1 δρ. άλατος 

καί οπόν (ζωμόν) λεμονιού.
Έαν εινε πολύ ακαβαρτα, μεταχειρισθήτε :
“Υδατος δρ. 40, βείκοϋ όξέως δρ. 5, τρίπολι είς 

κόνιν λεπτήν δρ. 4 χαί ϋδατος δρ. 150.

’Ενδύματα άδιάβροχα.

Διά τοΰ άχολούβου τρόπου δύνασθε νά άποκτήσητε 
ένδυμα αδιάβροχο* .

Λάβετε 200 δράμια στυπτηρίας (στύψης) καί άλλα 
τόσα δξικοΰ μολύβδου.

Λάβετε δύο δοχεία είς έκαστον τών όποιων θέσατε 8 
όχάδας ϋδατος καθαρού καί εΐς τό έν τούτων προσδέσατε 
τόν οξικόν μόλυβδον καί εις τό έτερον τήν στυπτηρίαν 
ανακατώσατε καλώς καί άφίσατε νά χαταχαδίση ή 
ΰλη. "Επειτα εμβαπτίσατε τό ύφασμα εΐς τό κα
θαρόν υγρόν χαί χωρίς νά τό στύψητε απλώσατε το 
δια να στεγνώση. Ουτω καβισταται αδιάβροχο*.

Σπανίως ή γυνή άπαταται είς υποδέσεις άφο- 

ρώσας τήν καρδίαν άλλης γυνσιχός.

Όστις κάμνει πάντοτε δ.τι θέλει σπάνίως κά- 

μνει ο,τι πρέπει.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΣΓΜΒΑΝ

— Καλή μέρα, Φλάβιε, ποΰ πηγαίνεις τόσον 
βιαστικός ;

— Καλή μέρα, Φούλβίε, νά, κάπου πηγαίνω, 
πράγματι βιαστικός, σύ δε;

— Θά σοΰ ε’ιπώ, άλλά πρώτον εΐπέ μου σύ, 
ποΰ πηγαίνεις. ’Αλήθεια, είναι βέβαιον αύτό ποϋ 
λέγει ό κόσμος, δι’ εσέ;

— Τΐ λέγει; δηλαδή ;
— Νά, λέγουν, δτι προσεχώς στεφανόνεσαι.
— Ναί καί δχι. Δηλαδή, άπάνω κάτω, ναί, 

θά πάρω καίέγώμιά γυναίκα, άφοΰ μο . το λέγει 
ή τύχη μου.

Ό ισχνός και έντελώς άδύνατ,ο; Φλάβιος, 
ήρξατο στρίβων σκεπτικός τον μύστακα, περιμέ- 
νων τά θερμά συγχαρητήρια τοϋ φίλου του.

Πλήν ούτος, μή γνωρίζω», &ν θά τόν ηύχα- 
ρίστουν αί συγχαρητήριοι εύχαί του ή αν έπρεπε 
μάλλον νά τδν συλλυπηθή διά τοΰτο, ούτε είς 
τό έν ούτε εΐς τδ άλλο προέβη, άλλ’ έτήρησεν 
επί τβΰ προκειμένου άπόλυτον αδιαφορίαν. Έν 
τούτοις έτόλμησε την ακόλουθον έρώτησιν;

— Ώστε, λαμβάνεις σύζυγον ; τόσον ισχνός, 
τόσον άούνατος ;

— Καί civ γνωρίζεις, δτι ήΐσχνότης είναι σή
μερον τοΰ συρμού ; "Επειτα ή μέλλουσα συμβία 
μου είναι παχυτάτη, έπομένως, συμφωνοΰμεν 
πληρέστατα καί θα έπέλθη ούτω: ό ποθούμενος 
συγκερασμός.

— Α ! τότε διαφέρει πό πράγμα και συμφωνώ 
καί έγώ.. Καί δύναμαι νά μάθω ποια είναι αυτή 
ή μέλλουσα χαριτόβρυτος σύζυγός σου;

— Πώς, δέν τήν γνωρίζεις; δέν σοί τήν εί- 
πον ;

— Όχι, πρό πόσου καιρού τά έσυμφω-ή- 
σατε;

— Μά πρό τριών μηνώ*,  ώς έγγιστα, έγνω- 
ρίσθημεν.

— Καί ποια είναι· λοιπόν ή εύτυχής αυτή 
συμβία σου;

— Μάντευσέ την.
— Νά την μαντεύσω;... "Α, στάσου, νο

μίζω, πώ; τήν ξεύρω, τήν εΐδον μάλιστα, κά
ποιος μοΰ τήν έδειξε καί μοΰ ειπεν, δτι πρόκει
ται νά τήν ζητήσης. Εΐνε μία νέα νόστιμη, ήν 
συνοδεύει μία άλλη, μάλλον ηλικιωμένη, £ω; 
τεσσαράκοντα ετών καί γέρων τις κύριος μέ θεω
ρίαν κα’. ύφος στρατηγού, μέ φαβορίτες.

— Ακριβώς, αύτή είναι, πατήρ, μήτηρ ή
θεία καί ή κόρη.

—■ Πώς, μήτηρ ή θεία, δέν είσαι «κόμη βέ
βαιος;

— Έγώ, οχι, ούτε είμαι καί βέβαιος άκόμη
δτι θά συζευχθώ τήν θυγατέρα των.

— Μά, τί είναι αύτά πού λέγεις, φίλε μου,

ήδη δέν σέ ε-νοώ καλά, τί θέλεις νά εΐπης. Έ- 
ξηγήθητι.

— Νά, θέλω νά είπω, δτι θά τήν στεφανωθώ, 
έν ή περιπτώσει ήθελε συγκατανεύσει αύτη νά 
γίνη σύζυγός μου. Διαφορετικά δέν τήν παίρνω 
καί έγώ.

— Μά οέν τά είπατε λοιπόν άκόμη;
— Μά όχι, άδελφέ, Ακριβώς τώρα αύτήν 

τήν στιγμήν έπήγάινον νά τήν ζητήσω εΐς γά
μον, δπου σέ ηύρα βαδίζοντα βιαστικώς, ένφ 
έγώ βλέπεις ήμουν πολύ σκεπτικός .

— Αί, ώρα καλή λοιπόν καί καλά στεφα
νώματα.

— Ναι, πηγαίνω νά ζητήσω την χεΐρα τής 
αγαπητής μου. Μά καλά, συ δεν μοΰ είπες ποΰ 
πηγαίνεις τόσον βιαστικός.

— Έγώ πηγαίνω νά ζητήσω μίαν άδειαν.,
— Κυνηγίου; νά σοϋ δώσω τήν δική μου, αν 

θέλης, εγώ θά παύσω νά κυνηγώ τά πουλιά.
— Όχι, αδελφέ,. . . άδειαν ταφής ζητώ.
— Ταφής; καί ποιος μέ τό καλό σού άπέ- 

θανε ;
— Ή πενθιρά μου. . . μου. . . μου.
— Αί, τί κλαις, αδελφέ, δλοι θά τό πάθω- 

μεν αύτό.Έπειτα, τί ένδιαφέρεσαι διά τήν πεν- 
θεράν σου. Ό άνδρας της άς τήν κλαύση. ’Εσέ 
νά ήναι καλά ή γυναίκα σου.,

— Έχεις δίκαιον, μά αφού κλαίει ή γυναίκα 
μου; ’Αλήθεια, ερχεσαι μαζύ νά τήν θάψω- 
μ«* ;

— Ά, ευχαρίστως, φίλε μου, τοιοΰτον φι
λικόν καθήκον δέν πρέπει ν ’ άρνήται τις. ’Αλλά 
πώς νά κάμω, δπου τώρα πρέπει νά ύπάγω νά 
κάμω τήν πρότασίν μου ;

— Πόσην ώραν θά κόμης ;
— Μά δχι περισσότερον τή; ήμισείας ώρας.
— Τότε έγώ πηγαίνω είς τό Δημαρχεϊον νά 

πάρω την άδειαν καί μετά ήμίσέίίϋ^ωράν σε πε
ριμένω, είς τόκαφενεΐον τής «Καλής Έλπίδος».

— Έχει καλώς. Έγώ θά ύπάγω νάκάμω 
τήν πρότάσίν μου καί &U revolt μετά ήμίσειαν 
ώραν είς τό καφινεΐον.

Καί ήσύχω: ό Φλάβιος έλαβε τήν πρός τήν 
ήγαπημένην του άγουσαν, ένώ δ Φούλβιος βια
στικός έξηκολούθησε τόν δρόμον του.

Ό Φλάβιος φθάς πρό τής οικίας, εκρουσε τόν 
κώδωνα. ■ '

Ή θύρα ήνοιξεν άμέσως καί μία ωραία υπη
ρέτρια παρουσιάσθη πρό αύτής.

— Ό κ. Δόμινος είναι ίπάνω;
Παρακαλώ δώσατέ του τό έπισκεπτήριόν μου, 

τή λέγει ό Φλάβιος.
— Δυστυχώς, έξήλθε πρό ολίγου, τφ άπαντά 

ή υπηρέτρια. Άλλά, άν θέλετε τήν Κυρίαν, έξη» 
κολούθησεν αΰτη: ·

—- Τήν Κυρίαν; Έρωτά, σκεπτόμενος ό Φλά
βιος. Τήν κυρίαν; Ά I θά ήναι μήτηρ της, ετ·»
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κέφθη. Δόσατέ το εΐς τήν Κυρία ·, έπιϊπεν αμέ
σως, σκεφθείς, δτι οέν θά ήτο άσχηυ,ον νά προ· 
λειάνη την οδόν οιά τή; συγκαταθέσως της μη
τρός.

Μετά δύο λεπτά τής ώρα; ό Φλάβ'.ο; ε’.σερχϊ- 
το είς τήν αίθ.υσαν τής οικίας, δπου τό άρωμα 
τών ποικίλων άνθέων και ό περισσός στολισμός 
αύτής τόν ηύχκρίστησαν ύ-ερβχλλόντω;. Άλίά 
έν τφ άμα, δένέπρόλαβε νά καθήση καί αντί τής 
μητρό', βλέπει εΐσερχομένην τήν κόρην, νέαν καί 
τρυφερόν ως νωπότατον κρίνον, μειδιώσπν έπιχχ- 
ρίτω; αυτφ. Έν τη απρ-.δοκήτφ οε.τχύτη συν
αντήσει, ήρξατο νά τρέμη καί μετά στενοχώρου 
δλω; συστολής χαιρετήσας, έ-,όμισε καλόν νά τή 
είπη ;

— Συγγνώμην, Δ.ισποινοίς, δπου τόσον αποι· 
σδοκήτως ηλθον να σάς ανησυχήσω.

Καθήσατε,.Κύριε, -φ λέγει αύτη μετά θάρ
ρους. · ,

Ό Φλάβ.ος έκλινε τό γόνυ νά καθήση, άλλ ’ 
ευτυχώς άντιληφθεί;, δτι δέν ήτο όπισθεν εου κά
θισμα, ήγέρθη προλαβόιν νά μή πέση καί

— Έπεθύμουν νά ομιλήσω είς τήν Κυρίαν 
μητέρα σας, τή λέγει.

— Ακριβώς, όμιλεΐτε μέ αύτήν καί μαντεύω 
τόν σκοπόν τής έπισκεψεώς σας, τφ λέγει εκείνη,.

— ’Αληθώς! ... περίεργον I μά τότε. ..
— Ναί,· τόν μαντεύω άπό τήν επιστολήν, ήν 

απευθύνατε πρός τήν θυγατέρα μου καί ήτις ήτο, 
ώς μοί εΐπεν αύτη, πλήρης θερμότατων αισθη
μάτων καί ειλικρινών διαθέσεων.

Ό Φλάβιος ήρχίζε βαθμηδόν ν ’ άνοίγη τό 
στόμα έκ τής άπροσδοκήτου ταύτης έκπλήξεως.

— Ώστ?, πώς; τή λέγει, ή ηλικιωμένη ε
κείνη κυρία :

— Είναι κόρη μου. Δέν τό γνωρίζετε;
Ό άτυχης. Φλάβιος εμεινεν εμβρόντητος έπί 

τφ άκούσματι τούτω καί μετ’όλίγον δλως ένεός: 
.· — Κόρη I! άνέκραξεν.

, Ναί, κύριε,. κύριε ναί καί είναι διθέσι- 
μος καί πρόθυμος είς τόν έρωτά σας, ώς τή 
προτείνετε εΐς τήν έπιστολήν σας. Ήδη δε δέν 
απομένει ή νά ζητήσωμεν καί τήν συγκατάθεσιν 
τοΰ πατρός της καί συζύγου μου, όστις, μά κα- 
θήσατε, παρακαλώ, οέν θά βραδύνη νά έλθη.

— Σύζυγό; σας, έμορμύρισεν έτι έκπληκτος 
ό Φλάβιος καί έσυλλογίσθη, αν δέν θά ήτο καλ
λίτερου νά μετέβαινεν είς τήν κηδείαν τής πεν- 
Ο-ράς τοΰ φίλου του Φουλβίοι, εΐς τό νεκροτα
φείου ή είς τήν κόλασιν, δπου ήδη «ύρίσκετο.

Έστρεψε οέ τό βλέμμα άπλανώς πέριξ αύ· 
τοΰ, καί τφ έφάνη, δτι άγαλματιά· τινα, άτινα 
έστόλιζον τήν αίθουσαν, έχλεύαζον αύτόν καί 
έγέλων εΐρωνικώς.

— Άλλά, τί έχετε; Κύριε, τόν έρωτφ ή 
νέα Κυρία. Διατί ή εκπληξίς σας .αύτη . καί 
απορία. Κάτι συμβαίνεις. ;..

Ό Φλάβιος έσιώπησεν έντελώς, μήπως φω- 
ραθή άγνιών τά συμβαίνοντα, δτε αύτη έζηκο- 
λούθησεν;

— ’Λδημονεΐτε ίσως, διότι οέν έκάλεσα εί· 
σέτι τήν δεσποινίδα, αγαπητήν σας.

ΌΦλάβιοςμετεκι.ήθη μερφάσαςκαί έν ταυτφ:
— ’θΖ', ®Χ1’ Κυρία, πρός θεού μή τήν κα- 

λεΐτε, τή λέγει καί θά σας ειπω τά πάντα.
Ή Κυρία τότε μένει έκπληκτος.
—· ©ά μοί είπητε τάπάντα; τφ λέγει καίκά- 

θ.σθε ακόμη, τί τρέχει, Κύριε,; λέγετε. ·
*0 Φλάβιος τρέμει σύσσωμος, δτε αίφνης εγει

ρόμενος :
— Μέ άφίνετε, Κυρία, νχ φ’γω, τή λέγει 

αίφνης έκσοπών, χωρίς νά σάς είπω τίποτε, Καλ
λίτερου νά. μιίνη μυστικόν δ,τι έπαθον.

— Ά, δχι τφ άπαντά αύτη, ίσταμένη μεταξύ 
αΰτοΰ και τή: θύρας. ©ά μοί είπητε τά πάντα, 
πρ’.ν φύγετε.

— Άλλά............
— Λέγετε, Κύριε, σάς παρακαλώ.
Ό Φλάβιος στενοχωρεεται μέχρι οα'.ρύων, 

ώσεί ήτο εΐς τήν κηδείαν της πινθεράς του φί?ου 
του, δτε τέλος τή λέγει;

— Άφοΰ τό θέλετε, έστω. Συγχωρήσατε με, 
Κυρία, έγενίμην θύμα φοβερά; απάτης. Σάς ειδον 
νέαν καί ώραΐαν καί σάς έρωτεύθην. Σάς δέ έ- 
νόμισα κόρην καί τήν άλλην μητέρα καί πρός 
σάς άπευθύνετο ή έπιστολή μου. Τί πταίω έγώ; 
ποϋ νά υποθέσω, δτι έχετε σύζυγον τόσον γέ
ροντα. Συγγνώμην 1 συγγνώμην, Κυρία I

Έκ στενοχώριας δέ ό Φλάβιος ήρξατο νά 
κλαίη, δπως έξιλεωθή διά τό φοβερόν σφάλμα 
του, δτε αύτη θέλουσα νά τόν παρηγορήση, τφ 
λέγει: ;

— Δέν είναι τίποτε. Δέν πειράζει.Εΐνε κόρη 
τοΰ συζύγου μου.

Ταυτοχρόνως δέ έκρούσθη ή θύρα καί μετ’ 
ολίγον εισήρχετο ό γέρων σύζυγος, δστις άντι- 
ληφθείς τών δακρύων ηοΰ νέου:

— Τί είναι; τί τρέχει, έρωτά, καί έν ταύτφ 
κάθηται έπί τοΰ κάναέπ, ώς άπο κόπου κατε- 
χόμενος.

— 7Α, τίποτε, τφ άπαντφ; ή σύζυγός του. Ό 
Κύριος μ’ έξέλαβεν ώ; κόρην σου καί είρχετο νά 
μέ ζητήση εΐς γάμον·.

— Μάτι διάβολον ! είναι ή οεκάτη φορά δπου 
μάς συμβαίνει αύτό. Δεν αφίνουν πρώτον ν’ α- 
ποθάνω, άπαντά ό γέρων έν άγανακτήσει.

— Ά, δχι, άνδρα μου, τφ αναφωνεί ή σύζυ
γός του, διότι τότε ούδείς θά μέ προστατεύει 
άπό τάς άεννάους προτάσεις τών έρωτευμένων.

*0 Φλάβιος χαιρετήσας τότε έσπευσεν εΐς τήν 
κηδείαν τής πενθεράς τοΰ φίλου του.

Φ. Πρίντεζης-

Ό Κύριος. Πρόσεχε, τζόγια μου νά μή κρυ- 

ώσης.

Ή Κυρία. Μή φοβείσαι, είμαι καλά ντυμένη.

Ό Άγυιόπαις. Ή καϋμένη θά δίχασε τό 

καπέλλο της!

ΜΩΣΑΤΚΟΝ

Έν τφ κακουργοδικείφ δικάζεται τις, δστις εΐ
χεν άποτυφλώση τήν σύζυγόν του δι’ ’σχυροδγρον- 
θοκοπήματος.

Ό π ρ ό εδ ρ ο ς-. Καί τί αφορμήν ε’χες κατ’ αυ
τής, άθλιε, νά τής ση ρήσης τοσοΰτον προώρως τήν 
δρασιν;

Ό κατηγορούμενος. Κύριε πρόεδρε. Μοΰ 
έφώναζε πάντοτε,πώς δέν ήθελε νά μέ. βλέπη, λοι
πόν κ ’ έγώ ... Μπάφ! ,

Καλοενδεδυμένος τις έκ τοδ εξωτερικού εσχάτως 
έλθών εΐς ’Αθήνας,έδάδιζεν έσπέρας τι μόνος, όπι
σθεν τής Άκροπόλεως καί παρατηρήσας Κυρίαν 
τινά μόνην, τή λέγει:

— Μήπως έπιθυμεΐτε νά σας συνοδεύσω;
Αύτη δέ παρατηροδσα αυτόν μετά περιεργείας 

άπό κεφαλής μέχρι ποδών:
— Ό Κύριος ίσως θά φοθήται νά βαδίζη μόνος 

είς τήν πατρίδα του ; θά ήναι ξένος!

— Τί ώραΐον πρδγμα, δστις άνεκόλυψε τό όε- 

ρόστατο» άναντιρρήτως θά ήτο χωλός.

— Όχι, Ζοζό, μάλλον έρωτευμένος θά ήτο, 

διότι τό ποδήλατον θέλει πόδια.

Νέα τις χήρα όπως έπισπεύση δεύτερον γάμον 
της, έπεγραψεν έπί toji τάφου τΟϋ&ίξύγόυ της ;

«’Ενθάδε κεϊται ό [ίαρκήσκς Τ. .έτών 82, οσ- 
τις άφήκε σύζυγον νεωτάτην, πρός ήν έφέρετο άς 
αληθής πατήρ».

Έν τη Βουλή μεταξύ δύο επαρχιωτών.
— Βλέπεις, μεταξύ ήμών καί έών βουλευτών 

μας δεν ύπάρχει καμμία δ;«φορά.
— Καλέ, τί λές; ίσα κ’ ίσα εΐμέθα ;
— Δέν βλέπεις ; *Ο,τι  κάμνουν αυτοί, κάμνομεν 

και ήμεϊς, άκούομεν τούς άγορεύοντας.

—4
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ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ή μήτηρ. Πάλι·*  πονηρίβς »χ«ις, Τοτό, το 

βλέπω είς τούς οφθαλμούς σου.
Ό Τ οτ δ ς.Όχι, καλέ μαμά, that al χθισινές.

X
Ή μικρά Π'ιπίνα έλεγεν είς τδν μικρότερον α

δελφόν της, οτι τήν νύκτα ειδεν δνειρον και έτρωγι 

πολλά γλυκά, προσθέτουσα Κρίμα, δέν ήσουν 

μαζύ τσέ σύ!

Και ό Πίπης αρχίζει νά κλαίη t

X
— Μεταξύ δύο ομηλίκων:
— Ή μαμμά μου έχει πολλά χρυσαφικά, βρα

χιόλια, δακτυλίδια ....
— Ψέμματα λες, εγώ δέν τά είδα.

— Μά τά έχει είς τδ ένεχυροδανειστήριον. Έγώ 

τδ ήκουσα.

X
Ό πατήρ. Ιΐοΰ έφθάσατε είς τήν φυσικήν;

Ό υιός. Είμεθα τώρα εις τά πιηνά.

Ό πατήρ. “Α, εύγε, καλά, καί ποιον πτηνον 

είναι τδ καλείτερον;

Ό υιός. Ά,ξεύρω, πατε'ρα, ή όρνιθα ψητή 1

X
— Κατά ποίιν εποχήν ό μικρός Δαυίδ έφόνευ- 

σε διά τής σφενδόνης τδν Γολιάθ, ήρωτά τις μα

θητήν κατά τάς εξετάσεις :

Ό μαθητής μετά μικράν σκέψιν :

— Τότε, όπου οί μικροί έσημάδευον καλά τούς 

μεγάλους, άπήντησεν ευχαριστημένος.

X
Ό καθηγητής έν θυμφ, πρδς τούς μαθητάς του.

— Άν νομίζετε, 8τι δέν σας βλέπω, ή δτι θά 

μέ κάμετε νά μή παραδώσω, άπατάσθε μεγάλως.

Οί μαθηταί χειροκροτούν.

— Θά μέ αναγκάσετε·νά φύγω!

Οί μαθηταί ποδοκροτούν.

ΜΑΤΑΙΑ .ΣΚΕ^ΙΣ
Αυτή. Έπι τέλους θέλω νά μάθω που ήσο, 

που έπήγες.
Αυτός. Θέλεις νά μίθης ποΰ ήμουν. Νά, μό

λις έξήλθον, διήλθον τήν όδδν ’Ακαδημίας...

Αυτή. Ac, καί τί μέ μέλλει, άν διήλθις τήν 

οδδν ’Ακαδημίας ... πάρα κάτω... (καί στρέφει 

τήν κεφαλήν). Ν’ άκούσωμεν.

Αυτός. Έπειτα έπέρασα τήν όδδν Κοραή, ά- 

πήντησα είς τήν όδδν Σταδίου τον Ίωάννην, μοΰ 

είπε ... καί του είπα ...

Α ύ τ ή. Οδφ! πάρα κάτω, σου λέγω, τί μ’ εν

διαφέρουν αύτά... καί τι σου έίπε.

Αυτός. Διάδολε! καί τί σ’ενδιαφέρει λοιπόν; .. 

άς εξακολουθήσω. Έπήγα,... είς τήν πλατείαντοΰ 

Συντάγματος, κατέδηκα είς τήν όδδν Έρμοΰ καί 

εί.σήλθον.. .είς το άδαμαντοπωλεΐον του κ, Πομό- 

νη.. . καί...

Αυτή. Atλέγε, λέγε, τί ωραία που τά διηγή- 

eat, Πέτρο, σέ ακ.ουω μετά προσοχής.

Αυτός- Μπά (τί έπαθε;) λοιπόν ήτο μέσα ό 

Ηρακλής, είς φίλος μου και άγοράσαμεν. . ,

Αυτή. Αι.τι πραγμα,Υ.'κανέν βραχιόλιον; Αΐ, 

Αϊ;'λέγε, λέγε, λοιπόν.

Αδτό;ς. Όχι ,Ιν ζεΰγος ενωτίων αδαμαντινών. 

Μά τί ώραία!

Αυτή. Μπα τδν καΰμένον! μά εύγε,έτσι λοιπόν 

σέ θέλω. Ποΰ ιιναι,ποϋ είναι; Βγάλε τα .λοιπόν!

Αυτός. Ποια; ποια νά βγάλω;'

Αυτή . Τά σκολαρίκία .

Αυτός... Μά ακούσε δά, δεν τά πήρα έγώ. ό 

φίλος μου δια τή» γυναίκα του.

Αυτή. Καί μένα τί μοΰ ίπήρις, ποΰ σ’ακούω 

τόσην ώρα ; "Αθλιε; μασχαρα;

Αυτός. Έγώ ;Μά άφησε νά ίδοΰμε πρώτο ■ θά 

τά φορίση ή θά τά χαλάσουν πάλι; μαλλόνουν κάθε 

λίγο καί...
Αυτή. Μά έτσι, μά έτσι θέλω καί έγώ, νά 

μαλλόνωμεν καί ήμεϊς και νά μοΰ παίρόης κάθε 

φορά πότε σκουλαρίκια, πότε βραχιόλια, .πότε καρ-, 

φίτσα κτλ. μασκαρά, παληάνθρωπε, ποΰ είσαι ένας 

βλάξ, είσαι, είσαι...

Αυ τός . Χά, χά, χά. . .

Αυτή. Τί γ.λας, ανόητε, δίν θυμόνεις;

Αυτός. Ά,μπά, δέν μέ συμφέρει, διότι θτ μοΰ 

φορτωθής ύστερα νά σου πάρω βραχιόλια, διά ν’ά- 

γαπήσωμεν.

Ροΰς

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τδ δικαστήριον.

— Τί ήλικίαν έχιτε, Κυρία;
— Έπέρασα τά 20 χρόνια, Κύριε δικαοτά.

— Καλά, φαίνεσαι, ότι τά έπέρασες, άλλά πρέ

πει νά μας ειπρς ώρισμένως τήν.ήλικίαν σας.
— Τότε γράψετε, οτι είμαι μεταξύ 20—30.

:— Καί πότε άκριδώς συμπληρώνετε τά 30 δηλ. 

τήν σωστήν ήλικίαν δ.ά νά λάδετε...

— Αδριον, αύριον, Κύριε δικαστά.

X
’Αθώα άπάντησις.

—■ Πώς εί^'αύτήν τήν κατάστασιν,Τάκη, τι ίπα- 

θ=ς ; πάλιν, ανόητε. '

— Νά έπεσα είς τήν λάσπην.

— Πώς; μέ τδ καινούργιο πανταλόνι σου;.. .

— Άμ δεν είχα καιρό, μαμμά, νά τδ βγάλω.

X
Είς τδ κακουργοδικεΐον.
— Κατηγορούμενε, ανήκεις είς μίαν πολύ έντι

μον οικογένειαν. Ή διαγωγή σου είς τας αρχας 

τοΰ βίου σου ήτο άμιμπτος, κατόπιν ήρχισες νά συ- 

χνάζηςκακάς συναναστροφάς καί ήδη τούς λυμεώνας.

— Έχετε δίκαιον, διότι είμαι μεταξύ σας τώρα 

καί με κρίνατε δπως θέλετε.

X
Ό καθηγητής πρδς μαθητήν, ουτινος ό πατήρ 

είναι ώο-Ιμπορος.

— ’Ιωάννη, έάν ό πατήρ σσυ μεταξύ έκατόν αυ

γών είχε τδ τέιαρτον χαλασμένα, πόσα θά έχανε;

— Κανένα, άφοΰ μέ τά χαλασμένα : άμνουν ο

μελέτας τά ·ξενοδοχ=ϊαί οπου^τά δίδιι.

Συμβουλή απλήρωτος.

— ’Ιατρέ, πάσχω φοβέρα από ρευματισμούς, 

ένεκα τής ύγρας οικίας, δπου διαμένω, τί με συμ

βουλεύετε νά κάμω ;

— Νά άλλάςητε οίκημα.

X
Ό περίφημος καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου κ. 

Γ.. . παραδίδων ποτέ ανατομίαν καί θέλων νά 

δείξη είς τούς μαθητάς του, οτι ούδεμίαν απέχθειαν 

έχει πρός τι μεμολυσμένον σώμα, άφοΰ έθεσε τδν 

δάκτυλον έπ’ αύτοΰ,τδν έφερε έπί τοΰ στόματός του

Οΐ δέ μαθηταί παραχρήμα θέλοντες νά δείξωσιν 

αύταπάρνησιν καί πεισθέντες, δτι δέν υπάρχει κίν

δυνος, έπραξαν δ εις κατόπιν τοΰ άλλου τδ αύτό.

Ό δέ καθηγητής έν τώ άμα, φρίττων.

— Καί έν τούτοις σφάλλετε διότι μέ τδν πρώ

τον δάκτυλον έγώ ήγγισα τδ πτώμα, καί τδν με- 

σαϊον έφερα είς τδ στόμα.

X
Έν τφ θ-άτρφ μεταξύ γυναικών.

— Δέν έπήρες τά δίοπτρα ήρώτησεν ή Ελένη 

τήν ’Ασπασίαν.

— Ναί. αγαπητή μου, άλλά δέν δόναμαι νά τά 

μεταχειρισθώ.

— Καί διατί; stvat σπασμένα;

— Όχι, άλλά διότι έλησμόνησα νά φορέσω τά 

βραχιόλια μου καί τά δακτυλίδια.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

ΑΝΤΏΝΙΟΥ^ ΣΠΗΑΙΟΠΟΪΑΟΪ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΜΝΙΣΜΟΣ = Η ΔΥΝΑΜΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ·
Μεταξύ τών πολλών έπι τοϋ ζητήματος τούτου 

αρτίως έκδοθέντων συγγραμμάτων συγκαταλέγεται καί 
τό ύπό τόν ανωθι τίτλον, τοΰ άξιολόγου διευβυντοΰ 
τής έφημερίδος «Τό Κράτος». Τής συγγραφής ταύ- 
της σκοπός εινε ή διασάψησις τοΰ Μακεδονικού ζητή
ματος, περί τοΰ όποιου πεπλανημένην ιδέαν Ιχοντες 
πολλοί έξοχοι ανδρες τής Ευρώπης έκηρύχθησαν υπέρ 
τών δικαιωμάτων τής Βουλγαρίας. Ό κ. Σπηλιωτό- 
πουλος διά τής εμβριθέστατης μελέτης αύτοΰ άπο- 
δεικνύει κατα πόσον αί αξιώσεις τών Βουλγάρων και 
λοιπών Σλαύων εινε βάσιμοι, έρειδόμενος έπί τής Ιστο
ρίας, τής πραγματικότητας καί τής δυνάμεως τών 
αριθμών.

Τδ σύγγραμμα αποτελεί τόμον ογκωδέστατου περι- 
«χοντα τό κείμενον Ελληνιστί καί Γαλλιστί, ώς καί 
πλήθος καλλιτεχνικών εικόνων, έξ ών δύο δημοσιεύ
ονται έν τώ άνά χεΐρας τεύχει τής «Φύσεως».

Τό ίργον τιμάται φρ. 5 .
Διά τήν Ρωσσίαν ρούβλια 2

Πασα αιτησ·ς: Α. θ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ 
Διευθυντήν τοϋ «Κράτους» ‘Αθήνας.

Κ· ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΤ “ΚΤΠΑΡΙΣΣΟΙ,.
Ό; προανηγγείλαμεν έξεδόθησαν οί «Κυπάρισσοι»

τό δεύτερον μέοος τών «Λυρικών Ποιήσεων» τοϋ κ;
Μισαηλίδου. Τό Ιργον διακρίνεται διά την καλλιτεχνι
κήν και πολυδάπανου εκδοσίν του,τήν έκλεκτήν ΰλην
αντοΰ καί τάς έξοχους ζιγκογραφίας.

Τιμαται δρ. 2.

0 ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑ

ΠΑΣΒΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
πκι

ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Κατά μετάφραάιν

ΦΡ· ΠΡ1 ΝΤΕΖΗ

’Από τής προσεχούς Κυριακής έκδίδεται 
κατά φυλλάδια πωληθησόμενα είς τάς οδούς, 
Πρακτορεία καί κέντρα ή Ιστορία τοΰ άρ£α- 
μένου ήδη Ρωσσο-ΐαπωνικού πολέμου, 
τοΰ μέλλοντος νά κατάπληξη τόν κόσμον καί 
μεταόάλη ίσως τόν παγκόσμιον χάρτην,ένεκα 
τοΰ ενδιαφέροντος,δπερ ενέχει καί τών με
γάλων περιπετειών και γεγονότων, άτινα ή 
έίέλιξις αύτοΰ μέλλει άναμψιρήστως νά πα
ρουσίαση τή ύψηλίω :

Ό συγγραφεύς αυτού Γ άστωνΔοννέ, 
άνήρ μεγάλης δεινότητος καί γνώστης των 
μερών αύτών, έ£ άλλων προηγουμένων αύτοΰ 
έργων, έκτίθησι μετά πολλής άκριόειας καί 
δικαιοσύνης τά γεγονότα, ως έχουσι κατόπιν 
έέιδιασμένης μελέτης καί βασάνου τών συγ- 
κεντρουμένων έν Εύρωπη καθ ’ έκάστην σχε
τικών ειδήσεων καί επισήμων πληροφοριών 
μετά τών σχετικών εικόνων.

Όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών έπιθυ- 
μοΰσι νά γίνωσι συνδρομηταί κατά φυλλάδια 
ή καί νά λάβωσι τό εργον είς τό τέλος τής 
έκδόσεώς του, παρακαλοΰνται νά δηλώσωσιν 
τούτο άπό τούδε ήμϊν, καθόσον, ένεκα τής 
μεγάλης ίητήσεως τοσοΰτον ενδιαφέροντος 
έργου, Ιδία ημάς τούς Έλληνας, ένεκα τής 
σχεσεως αύτού πρός τό’Ανατολικόνίήτημα, 
θέλουσιν ίσως ταχέως έέαντληθή όσα σώ
ματα ήθέλομεν άρχήθεν έκδόσει· Συνεπώς:

Πας προαποστέλλων ι, 2, 3, δρ. κτλ. θά 
λάόη τόσα φυλλάδια έκ ιό σελίδων, έλεύθε- 
ρα ταχ. τελών, οσα δεκάλεπτα αντιπροσω
πεύουν τό έμόασμά του.

Πδς δέ προαποστέλλων δρ. 6,θά λάβη τό 
σλον έργον μετά τό πέρας τού πολέμου,όσον 
μέγα καί άν ήθελεν άποτελεσθή.

Πάσα αϊτησις καί πληροφορία πρός τόν 
εκδότην.

Αί τιμαί εις τό έίωτερικόν νοούνται είς 
φράγκα χρυσά.

Ό έκδοτης
Φρ. Πρίντπζης 

Διευΰ. τής «Φύαεως'Β
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• 155- Μαγική είκών.

Ή Κυρία εΐνε έν- 

τέλώς μόνη, ώε φαι- 

• νοιιενικώε δείκνυται 

'ένταύθα
Ή μαγεία μαε λέ

γει όχι, δχι.

Διότι συνοδεύεται 

καί ύπό τού συμβίου 

αύτής καί τού άίιω- 

ματικοΰ έζαδέλφου 

τηε.

Πού λοιπόν εύρί-
1 σκονται ούτοι.

156· Αίνιγμα.
Ό καθείς θά μέ χρειαοθή 
τδ πρωί δταν λουσθή 
έάν ίμωε μ’άφαιρέση 
πρώτον μου κί άλλο προσθέση 
θά μέ κμη παρευθύε ι
άνορα τήε ’Ανατολής.

<57- Αίνιγμα.

Μέρος τής ’Αφρικής 
δπως έχω θά μ’ εύρήε 
τό κεφάλι τις <5ν ’βγάλλη 
θά μέ εύρη στδ κεφάλι.

158- ’ρρώτηοις.
Ποία πόλις τής ’Ιταλίας γίνεται άπδ δύο γράμ

ματα Ελληνικά;

<59· Πρόβλημα.

Άποθνήσκων τιε άφήκε είε τούε 3 υΐούε του 19 
πρόβατα καί εΐπε.'Ο 1ος νά λάβη τό ■</·,. ό 2ος τδ 
*/k καί δ 3ος τό ’/5 χωρίς δμως νά κόψωοι ούδέν 
πρόβατατον είε δύο.

Ζητείται .πόσα έκαστος έλαβε καί τίνι τρόπω τά 
έμοιράσθησαν.

διξθνξς:

ΤΥϋΟΙ'ΡΑΦβϊΟΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΤΪΙΐωδ
ΑΔΕΛΦΗΝ ΒΕΝΙΕΡΗ

Ίδρυθέν τώ 1894—Έν Μανσούρφ Αίγυπτόν

Έκτελεΐ παντός είδους εργασίας. Έργοστάσιον ει
δικόν βιβλιοδετικής καί κυτοποιιας.

Πωλοϋνται πάντα τά είδη τής γραφικής, κατάστιχα 
μελάνια πρώτης ποιότητος κτλ. "

Τιμαέ συγκαταβατιχαί.

ΕΚΔΙΔΟΝΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΠΣ ΔΙΕΥΟ ΤΗΣ ΦΥΣΕ11Σ,.
κατά φυλλάδια και τόμους .

Είς φυλλάδια πρός ίο λεπτά έκαστον.
Είς. τόμον δέ προπληρωτέου φρ. 5.
’Εξ όσων φυλλαδίων καί άν άποτελεσθη., 

Μετά ώραίων εικόνων .

ΙΕΝΟδΟΧΕΙΟΝ <ΊΑ POSTE»
ΟΔΟΣ ΕΤΒΕΚΙΑΣ

Απέναντι τού Βασιλικού Ξενοδοχείου

Έ» Καΐρφ Αίγυπτου
Δωμάτια ωραία καί ευάερα- Καθαριότης καί υπη

ρεσία πρόθυμος. ’Ιδιοκτήτης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΓΗ.

ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΐν η ‘ ΕΛΛΑΣ,,
ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ —ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ·.

ΣΩΤ· ΣΩΤηΡΟΠΟΤΛΟΥ
Δωμάτια εύάρια. Περιποίησις μεγάλη. Καθαρι· 

ότης έκτακτος. Οί προερχόμενοι εύχαριστηθήσονται.

ΜΕΓΑ ΚΡΕΟΠΛΛΞΙΟΝ

Ν· ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & l· ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΑΟΤ
Έν rjj Ne<f ’Άγορα

ΕύρΙσκονται πάντοτε τά καλλίτερα βόεια καί μο
σχάρια κρέατα καί οί παχύτεροι καί νωπότεροι ά- 
μνοΙ είε τιμάς συγκαταβατικός. Τδ κατάστημα έπι- 
θυμοΰν νά διατηρήση τήν πελατείαν του,ϊδίδει κα
λόν πρδγμα είε τούε Αγοραστός καί ακρίβειαν είε 
τό λύγισμα.

αλληλογραφιδτης'φυςεΈΙΓ
. Ε. Ρ. Durban. ’Επιστολή καί chfeque έλήφθησαν. 

Εύχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν καί ταχυδρομικώς.— Κ. 
Σ. Παρ.ισίους. .Εχει καλώς, είς Βουκουρέστιον 
καλήν έντάμωσιν.— Κ. Γ. Ρ. Λ ε υ κ ω σ ε α ν.’Επι
στολή καί'τοκομερίδια, έλήφθησαν εκτοτε. εύχαρι- 
στουμεν. Παρακαλοΰμεν. στείλατε και έκκαθάρισιν 
συντόμως..——Μ. Μ. San tab. Συνδρομή σας έλήφθη 
έκ του α’ιγυπτ, ταχυδρομείου. Εύχαριστοΰμεν.— Μ. 
Κ. Άσμούν. Συνδρομαί. έλήφθησαν. Εύχαριστοΰ- 
μεν. Στερούμεθα,έν τούτοιςτοΰ πόνου τής Μούσης σας. 
Καπνός ητο άρα καί οιελύθη ; Ματαιοτης ματαιο
τήτων,τά πάντα μάταιότης ! — Στ. S. Κ αοο-Ζα- 
γ,ιάτ.', Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ- 
—τ A. Κ. Alexandr.e. Φύλλα άπεστάλησαν όμιν έκ 
νέου, αλλμ φείδεβθρ δαπάνης μας, παραχαλοϋυ,εν. — 
Α.Σ. Βουκουρέστιον. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστά
λησαν. Πε^ιμένομεν άνυπομόνώς τά cliche. Πότε 
πρός θεοϋ θα σταλώσιν ; Μ.Δ.'Α ν δ ρ ο ν. Έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γράψωμεν.—S. Ρ. Tanlah. ’Επιστολή 
έληφθη. "Έχει καλώς..,'Εστω διά καλλίτερον.—Α.Π. 
Μ α γ’ν η σ ι α ν. .Σας ,ένεγράψαμεν συμφώνως επι
στολή σας. Αναμένομεν καί νεωτέραν σας .·—Π. Π· 
C-afT ‘ D a way. Φύλλα άπό 1 Ίαν. σας έστ.άλη- 
σαν.'’Αναμένομεν άπάντ-ησιν. ·—Κ. Ν- Λ. Τ ρ ί κ- 
καλα. Φίλος σας ένεγράφη. Εύχαριστοΰμεν. Άναμέ- 
νομενί—-Γ.Σ- Δ. Συ ρ ο ν. Δελτάριόν φάς έλήφθη. 
Έχει καλώς. Έκεροίσατε.—·Σ. Κ..Βάρναν. Επι
στολή μετά περιεχομένου έλήφθη. ’Ελυπήθημεν.—

φ»*Εν  Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίότη Κωνσταντινίθουοξ»


