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ΟΜΕίΑΚΑΙ ΑΝΕΫΪΫΡΜΛΤόΐΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Σύστημα Μδρζ και σύστημα Μαρκόνι

ΟΛΟΝΟΤΙ ώς λέγε
ται ό άνευ σύρματος 
τηλέγραφοςτοΰ Μάρ
κον; έκοιήσατο σπου
δαίας προόδους καί 
ότέ μέν διαφημίζε
ται, δτι έφηρμόσθη 
έν τισιν άκταΐς θα- 
λασσίαις η παραπο- 
ταμίαις θέσεσιν. έν 
τοΐς πολεμικοϊς πλοί- 
οις καί τισιν ύ.περω- 
κεανείοις.εσχάτως δέ 
έλέχθη. δτι καϊ παρ' 
ίιμϊν έγένοντο πειρά
ματα, δπως έφαρμο- 
σθή έν ο'ηματοφορι- 

κοϊς σταΟμοϊς καί τοΐς λουτήρσι τοϋ 
Φαλήρου καί δή δτι έφηρμόσθη έπι τοΰ 
λόφου της Πειραϊ'-ής άκτιϊς παρά τίνος 
έπιτροπΰς ίϊς μέλος ήτο καϊ ό ήμέτερος 
Κ. Μαρουδης, υποδιευθυντής τών Τηλε
γράφων. δστις έν άπασι τοΐς ζητάμαο'ι 
τοΰ Ελληνικού τηλεγράφου, κατα κακήν 
μοίραν, φαίνεται, άναμιγνύμενος καϊ ού- 
οέποτέ τι καλόν έπινοήσας, συστήσας ή 
κατορθώσας, ούτε νεώτερόν τι σύστημα 
είσαγαγών παρ' ήμΐν. έξ άγνοιας καϊ α
δυναμίας βεβαίως,διατηρουμένου έτι μό
νον τοϋ Μορσικοϋ τηλεγράφου, δν οί αοί
διμοι γερμανοϊ εϊσήγαγον άπό τής έπο 
χής τοϋ Όθωνος. μολονότι, λέγομεν, ό 
άνευ σύρματος τηλέγραφος καϊ παρ ’ ήμΐν 
“όσον διετυμπανίσθη ύπό τοΰ πολλοΰ έν 

σμικρώ Κ. ΜαρουδιΤ καϊ ύπό τών διαλέ
ξεων μετά φωτεινών πειραμάτων έν τώ 
Παρνασσώ, άτινα έπανέλαβον τάς αμε
ρικανικός κερδοσκοπικός έπιχειρήσεις 
τοΰ Μαρκόνι, έν τούτοις ό τηλέγραφος 
ουτος. ή μάλλον ό μή τηλέγραφος ού
τος, διότι δέν δύναται καθ ’ ημάς νά όνο- 
μασθή τοιοϋτος, άφοΰ δέν δύναταιν’ άν- 
ταποκριθή τις δι' αύτοϋ είς μεγάλας καϊ 
οϊας δήποτε αποστάσεις, ώς διά τών άλ
λων συστημάτων άλλ’ ούτε καϊ είς μι- 
κοάς καθ δλας τάς διευθύνσεις, άφοΰ 
προφανώς κοιλύεται ύπό φυσιολογικών 
αίτιων καϊ έτέρων διασταυρουμένων ατμο
σφαιρικών ρευμάτων, ώς άρχήθεν κατεδεί- 
ξαμεν πρό έτών έν άλλοις τεύχεσι τής 
βφύσεως»,ό τηλέγραφος ούτος καϊτό σύ
στησα αύτοϋ ούδόλως δύναται όπουδή- 
ποτε νά τελεσφόρηση έν τή πρακτική 
έφαρμογή του, ή μόνον ώς παιδιάκαϊπει 
ρηματική άπόδειξις διά περισυλλογήν 
Λλεκτρικοϋ ρεύματος ηλεκτρικής τίνος 
εστίας πόρρω άπεχούσης. Καί συνεπεία 
τούτου ό Μορσικός τηλέγραφος θάέξακο- 
λουθη είσέτι νά διατελή ό βασιλεύς τών 
τηλεγραφικών συστημάτων ένεκα τής α
πλότητας καί ευκολίας αύτού μέχρις υτου 
και ούτοςάντικατασταθή ύπό άλλου κα
ταλληλότερου, καθόσον καϊ ότηλέγραφος 
του Μόρς δέν εΐνε ό άρμόζων είς τάς προό
δους καϊ τάς μηχανικός συνθήκης τοΰ 
εικοστού μας αίώνος. Ό τηλέγραφος σί 
τος έχει σύρμα, δπερ συνδέει τούς άντα- 
ποκρινομένους σταθμούς διά μέσου πο
ταμών καϊ όρέων, θαλασσών καϊ ώκεανών. 
κοιλάδων καϊ πεδιάδων, διά μέσου τών 
οποίων διερχόμενον τό ηλεκτρικόν ρεΰμα 
τοΰ Βόλτα,δηλαδή τής ήλεκτρικής στή
λης. διότι ούτος άν'εκάλυφεν. ώς γνω
στόν, πρώτος ταύτην, μεταβαίνει είς τόν
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ήλεκτροφίαγνήτην της Μοροάκής ηηχα- 
νής. μαγνητίζει αύτόν, αμέσως έλκει τόν 
μοχλόν του καϊ ό αριθμός καί τό είδος 
τής κινήσεως τοϋ μοχλού τούτου παρι- 
στώσιν ήμΐν συνθηματικής διά σημείων 
ή κτύπων τά γράμματα του άλφαβήτου, 
ατινα δηλοΐ ήμΐν έκ τοΰ μακρόθεν ό μεθ ’ 
ού άνταποκρινόμεθα. Άλλά. ώς γνωστόν, 
ιδίως τοΐς τηλεγραφηταΐ;, τά σημεία ταΰ
τα δέν είνε πάντοτε ασφαλή.· απαιτείται 
δέ Επάλληλος, πολλάκις πολύ πεπειρα
μένος καϊ ΰπομονητικός. νά μεταφράζιι 
ταΰτα πιστώς καϊ ασφαλώς Καϊ διό τού
το ό τηλέγραφος ουτος τοΰ Μόρς δέν θε
ωρείται έπαρκώς και ασφαλώς ό ίκανο- 
ποιών τάς συγχρόνους τοΰ πολιτισμού 
καϊ τής προόδου άνάγκας καϊ απαιτήσεις·

Σήμερον, οτε Λ μηχανική αντικατέ
στησε ού μόνον τάς χεΐρας κα'ι τούς πό- 
δας τοΰ άνθρώπου. άλλά καϊ αύτήν τήν 
ΰπομονητικήν κίνησιν τοΰ ζώου, ίππων, 
βοών καϊ λοιπών, άπορον πώς δέν εύρέθη 
είσέτι τό μέσον τής άντικαταστάσεως τής 
χειρός τοΰ άνθρώπου άπό τής μορσικής 
μηχανής. Είνε άνεξήγητον δέ, πώς μέχρι 
τοΰδε ή μηχανική καϊ ό ήλεκτρισμός έν 
συνδυασμώ δέν άναπαράγουσιν άφ’ έαυ- 
τών, άφοΰ ήδη ύπάρχουσιν ασφαλή τά 
μέσα τής μεταφοράς των διά τοΰ ήλεκ- 
τρισμοΰ, τά σημεία τού άλφαβήτου έγ- 
γράφως ή τυπωτικός, δπως έν τη γρα
φική μηχανή γίνεται τοΰτο, κτλ.

Τό τυπωτικόν σύστημα τοΰ Οΰγ, εΐνε 
πολυποίκιλαν. πολυέξοδον καϊ δυσχε
ρέστατο ν καϊ δέν όμιλοΰμεν πεοϊ τούτου, 
ώς ακαταλλήλου έν τη τοεχούσμ τηλε
γραφική άνταποκοίσει Άλλά τό ν ’ ανα
παράγει μηχάνημά τι άπλοΰν καϊ εύφυές 
είς μακράν άπόστασίν διά τών γραμμάτων 
τοΰ άλφαβήτου τάς ιδέας ήμών, τοΰτο 
έσεται ζήτημα όλιγίστου χρόνου τον 
μέλλοντος.

Ύπάρχουσι καϊ άλλα συστήματα, δι' 
ών κανονίζονται έν συνδυασμώ τά ση 
μεΐα αύτών πρόί τά γράμματα τοΰ αλφα
βήτου, άλλά πάντα είσίν ατελή καϊ ούκ 
ασφαλή. Έν τώ μορσικώ τηλεγραφώ αί 
έλξεις τοΰ όπλισμοΰ τοΰ μαγνήτου άντα- 
ποκρίνονται πρός γραμαάς καί στιγμάς, 
αΐτινες συμβολίζονσι τά γράμματα τοΰ 
άλφαβήτου. Έν δέ τοΐς λοιποΐί συστήμα- 
σι τοΰ Βοδό). Βρεκέ Ούίστωνος καϊ λοι
πών, ό οπλισμός ούτος χρησιμεύει πρός 
κίνησιν βελονών καϊ ακίδων πέριξ πίνα- 
κος, δεικννουσών τούς χαρακτήρας ή κι- 
νονσών τροχίσκους, δι' ών έκτυποΰνται 
απ’ εύθείας τά γράμματα έπϊ χάρτου" έν 

άπασιν δμως τοΐς ονστήμασι τούτοις δέν 
έπικρατεΐ σύστημα άπολύτου τάξεως, 
άπλότητος καϊ ταχύτητος· Συνεπώς τό 
σύστημα Μόρς παρέχει μόνον σχετικήν 
τινα ποοτίμησιν καϊ διά τοΰτο είνε έν 
χρήσει έν άπάσαις τοΐς τηλεγραφικαϊς 
συγκοινωνίαις· πλήν ή συνθηματική καϊ 
προβληματική αύτοϋ ανοχή Οά. έπικρα- 
τήση κατ' ανάγκην μόνον μέχρι τήε ά- 
νακαλύύεως καϊ έφαρμογής τελειοτέρου 
τΐιός συστήματος.

Τό σύστημα τοΰ Μαρκόνι δέν άπλο*  
ποιεί, ούτε βελτιοΐ, άλλ' ούτε καϊ μετα
βάλλει τήν άποστολήν καϊ άναπαραγω · 
γήν τών σημείων εΐς τόν λαμβάνοντα 
σταθμόν, ήτις θά έξακολουθή πάντοτε νά 
γίνεται διά τών Μορσικών σημείων- Τό 
σύστημα τοΰτο μόνον αντί τής μεταβιβά- 
σεως τών ήλεκτοικών κινήσεων διά τού 
άγωγοΰ σύρματος, μεταβιβάζει ταύτας 
διέι τοΰ αίθέρος, ή μάλλον διά τής ατμό
σφαιρας. "Ωστε καϊ άν ήθελεν έφαρμο- 
σθή ό τηλέγραφος Μαρκόνι. πάλιν θά με- 
τεχειριζόμεθα τά σημεία τοΰ Μόρς ή τάς 
κινήσεις τής βελόνης. Τά σημεία δέ ταΰ
τα θά μετεφέροντο δίκην αερίων κυμάτων 
άπό τοΰ ένός σταθμού είς τόν έτερον. 
Άλλά, έάν ποτέ ήθελε κατορθωθή νά με- 
τεβιβάζετο ό άήρ τών ’Αθηνών είς τήν 
Νέαν Ύόρκην. τότε καϊ μόνον θά κατωρ- 
θοΰτο νά μετεβιβάζετο καϊ ό ηλεκτρισμός 
άνευ σύρματος, ήτοι τά τηλ. σημεία είς 
τοσοϋτον μεγάλας αποστάσεις. Επομέ
νως. καθ ’ ημάς, εΐνε χίμαιρα, άν δχι 
πλάνη ή άπάτη τό τοιοϋτον διά μεγάλας 
αποστάσεις καϊ δέον νά. μή δίδωμεν πί- 
στιν είς τοιαΰτα ληρήματα, άλλά μόνον 
ν' άναμείνωμεν τήν έπινόησιν καϊ έκτέ- 
λεσιν εναερίου τοιαύτης συγκοινωνίας δι' 
άλλου μάλλον συστήματος έπϊ νεωτέρας 
δλως βάσεοις.

Έγράφη καϊ έθρυλλήθη πολλάκις, πρό 
έτών μάλιστα, δτι έγένετο συνεννόησις, 
διά τού συστήματος Μαρκόνι. μεταξύ 
Αμερικής καϊ 'Αγγλίας, δτι άντηλλάγη- 
σαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πρός 
τούς βασιλείς της 'Αγγλίας καϊ Ιταλίας· 
δτι ό Καναδάς άντϊ πολλών έκατομμυρίων 
δολλαρίων συνεφώνησε μετά τοΰ Μαρ
κόνι τήν σύνδεσιν αύτού μετά τής Εύ- 
ρώπης καϊ δτι καϊ αύταϊ αί ύπερωκεά- 
νειοι τηλεγραφικοί έταιρεΐαι συνεβλήθη- 
σαν μετ' αύτού καϊ ήρξαντο διαμοίβουσαι 
τάς μετά τής Εύρώπης τηλεγραφικός 
άνταποκρίσεις το)ν· άλλ δμως. ώς καϊ 
τότε ήμεις έγράφαμεν, πάντα ταΰτα ήσαν 
ύεύδηκαϊχρηματιστικαϊ επινοήσεις πρός 

έκπεσμόν τών μετοχών τών ύπερο>κεα- 
νείων καλωδίων καϊ τοιούτους σκοπούς, 
ένώ είς τήν μεγάλην αίθουσαν τον Παρ
νασσού Αθηνών, διεκήρυσσον οί ήμέτε- 
οοι λογάδες τά θαύματα τής ύπεοωκεα- 
νείου τηλεγραφικής άνταποκρίσεως. καϊ 
διεφήμιζον τήν έφεύρεσιν είς δέ τήν αί
θουσαν τών ελληνικών Τηλεγράφων, α
νώτεροι, φεΰ! ύπάλληλοι ένιόπιον τοΰ τότε 
αδαούς περί τά τοιαΰτα Γεν. Διευθυν- 
τού έξιιτάζοντο περϊ τοΰ τηλ συστήματος 
Μαρκόνι! . . .

Ό Ελληνικός τηλέγραφος, ώς ποοεί 
πομεν, ούδεμίαν έπετέλεσε πρόοδον έπι- 
στημονικήν καϊ τεχνικήν άπό τοΰ 18S3. 
νομίζομεν. ήτοι άπό τής έποχής, καθ ’ ήν 
είσήχθη παρ’ ήμΐν ό τηλέγραφος. Τό σύ
στημα τοΰ Μόρς λειτουργεί καϊ πιιο' 
ήμΐν. έκτοτε, άλλά τάς έλλείφεις τούτου 
κατιδόντες οί Ευρωπαίοι, είσήγαγον πρό 
πολλοΰ παρ’ αύτοΐς πρός ταχυτέραν καϊ 
άσφαλεστέραν συγκοινωνίαν διάφορα νε
ότερα ηλεκτρικά μέσα, δι’ ών έπιτνγχά- 
νεται καλείτερον ύ σκοπός τής τηλεγρα
φικής άνταποκρίσεως. Τί παρ' ήμΐν έκ
τοτε έγένετο; Ούδέν. Άλλ' ούτε καϊ τό 
σύστημα αύτό τών γραμμών μετεβλήθη, 
ούδ’ έβελτη,όθη Έν Εύρώ.πιΐ καϊ αύτή. 
τίϊ Βουλγαρία καϊ Ρωμανία άπαντες οί 
τηλεγραφικοί σταθμοί συνδέονται μεταξύ 
των καϊ διά τηλεφώνων αί ποωτεύουσαι 
δλων τών κρατών άνταποκοίνονται διά 
τού τυπωτικού συστήματος τοΰ Ungues, 
οί μεγάλοι πολυάσχολοι σταθμοί είσήγα
γον καϊ μεταχειρίζονται άπό πολλών έ
τών τήν διπλήν άνταπόκοισιν (Dupplex), 
δι ής έπιτρέπεται αύτοΐς δι’ ένός σύρ
ματος καϊ νά στέλλωνται καί νά λαμβά- 
νωντα1. ταύτοχρόνως διπλά τηλεγραφή
ματα, έν 'Ιταλία δέ καϊ Αγγλία μεταχει
ρίζονται ωσαύτως τά συστήματα τοΰ Ότο 
καί Βοδώ, δι' ών μεγάλως εύκολύνεται 
ιι τηλεγραφική των άνταπόκρισις καϊ τό
σα άλλα. Διατί παρ' ήμΐν. άντϊ ματαίου 
πρός άνυπάρκτους τηλεγράφους κομπα 
σμού καϊ ακαταλόγιστου έπιδείξεως, δέν 
λαμβάνεται φροντϊς πρός βελτίωσίν τής 
ύφεστώσης κάκιστης καταστάσεως τής 
τηλεγραφικής άνταποκρίσεως. άλλά τού- 
ναντίον διά τών γενομένοιν έν τώ Παρ
νασσώ καϊ τή Διευθύνσει τών Τηλέγρα
φων μαρκονικών άνακοινοίσεων, γελωτο 
’Τοιεΐται ιι σοφία τών αρμοδίων μας;

<ι·. ιι.
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Ή άπείρω; ώραία καί μεγάλη ποικιλία ειδών τών 

φυτών καί τών ζώων, τών καταπλημμυρούντων σή
μερον τήν επιφάνειαν τή; γή;, οέν άνεφάνη ολόκλη
ρο; χαί διά μια;’ ταύτη; προηγήΟησαν διαδοχιχώς, 
άλλαι δ'.αφοοοι μορφαί, άλλων ζώντων κόσμων, αί ό
ποια·., εί; πιστοποίησιν τή; παρελΟούση; ύπάοξεώ; των 
άφήχαν λείψανα, πλέον ή ελαττον άρτια, έντός τών 
διαφόρων στρωμάτων τοϋ φλοιού τή; γή;.

Άλλ’ ά; μεταχειρισΟώμεν εκφράσεις μάλλον έν χρή- 
σει' ά; όμιλήσωμεν περϊ τών εποχών τή; φύσεως. 
Όταν διά τή; δυ··άμεω; έκείνης, ήτις εί; μόνην τήν 
άνθρωπίνην διάνοιαν έδόθη, άναπαραστήσωμεν ίώσα; 
τά; παρελΟούσα; εκείνα; γενεά;, χαι τά; έπιΟεωρή- 
σωμεν κατά τήν χιονολογιχήν των σειράν, παρατη
ρούμε·· τά έξή; δύο φαινόμενα" ότι έχάστη μεγάλη 
έπο/ή τή; φυσική; ιστορία; τή; σφαίρα; μα;, Οια- 
χρίνεται έξ ένός όλου οργανικών μορφών, ιδιαίτερων 
ϊι’έκάστην εξ αυτών, χαί ότι, μέγιστα! οιαφορα’ι ύ- 
πάρ’/ουσι μεταξύ τών φυτών καί τών ζώων, τών πρώ
των εποχών τής δημιουργία;, έν παραβολή πρός τας 
σήμερον ύ-οισταμένα; μορφα; αυτών, συγχρόνως δε και, 
οτι αΐ προσημειούμεναι αύται διάφορά·, κζτερ/όμεναι 
χανονιχώ;, άπό τών μάλλον άπομεμακρυσμένων εκεί
νων εποχών, Βαίνουσι μικρόν κατα μικρόν ελαττού- 
μεναι, μέχρι τή; παρούσα,; έ.τοχής, ήτις, ώ; ιδιαίτε
ρον χανακτηριστιχόν εχει τήν παρουσίαν τοϋ ανθρώ
που.

Αύτά είναι τ’ άπλϊ καί καθαρά πορίσματα τή; πα- 
ρατηοήσεω;. Αλλά, ποιαν χρήσιν αύτών, Οα κά·;ω- 
μεν ήμεί; ; ΙΙοϊα είνε δι' ήμά;, η σημασία τών σελί
δων αύτώ-, τοΰ μεγάλου αύτοϋ βιβλίου τή; δημιουρ
γίας ;

Οσω αοορα τοΰτο, δέν δυνάμεθα, είμή. να εκλέςω- 
μεν μεταξύ δυο ύποΟέσεων, τα; οποία; Οα εχωμεν τό 
θάρρος, να όνομασωμεν θεωρία;.

Ή μέν, κατά τήν έμφάνισιν έχάστη; οργανική; 
μορφή;, παραδέχεται τήν άπ’ ευθεία; πλαστικήν ε
νέργεια· μια; π ρ ώ τ η ; α ΐ τ ί α ;, μια; δυνάμει·»; δη
μιουργική;’ έν τή εξαφανίσει ο’ έκάστη; τών μορφών 
αύτών, τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τών γεωλο
γικών επαναστάσεων, αναπαριστώσιν οΰτω; επί τή; 
επιφάνεια; τή; γή;, περιοδικήν εναλλαγήν ένεργείας, 
ώ; τήν τή; κιμωλία; π χ. καί τοΰ σπόγγου, επί 
τοΰ πρό; διδασκαλίαν μελανού πίναζο; τών σχολείων. 
Κατά, τήν θεωρίαν ταύτην, οΐ τύπο: τών διαφόρων ει
δών είναι αμετάβλητο·., μόνιμοι, ε·-; άντικατάστασιν 
οέ τών σβεσΟέντων έξ αύτών, άλλο·, αναφαίνονται 
διαδοχιχώ;, διά νέα; καί άμεσου δημιουργία;.

Ώ; εύκολω; εννοεί' τι;, ή θεωρία αΰτη άποτελει·- 
τα·. άπό σειράν πεοτάσεω», ώ; έξ αύτή; τή; φύ- 
σεώ; των, αναμφισβήτητων’ ένίχει απλότητα ελκυ
στικήν, άλλά καί άπατώσαν, αποστομώνει πάσαν 
έρώτησιν, άλλά εύρίσκεται καί έν μεγίστη στενοχώ
ρια πρό τοΰ λεπτού σαρκασμού, τόν όποιον ό κόσμος, 
ειρωνευόμενο; τού: φυσιολογοϋντα;, ρίπτει κατα πρό
σωπον αύτών—τί αραγε προϋπήρςε, τό ωόν ή η δρνι; ; 
Έν γένει, ούδέ κατ’ έλάχιστον περιέχει τού; χαρακτή
ρα; μιά; θεωρία;’ είνε μία χονδροειδή; ύποθεσις καί 
φυσική συνέπε-.α, παρακολουθούσα καταναγκαστ-.κώ; 
τά; διδασκαλία; τή; λεγάμενη; κ α τ α κ λ υ σ τ ι κ ή ; 
γεωλ.ογίας, ύποθεσις ή οποία, ώ; εκ τή; όλοεν κατα- 
πτώσεω; τή; τελευταία; ταύτη:, εχασε τά; Βάσει; 
της, ίΐά εζεγον μάέι-τα, πάντα λόγον ύπάρξεως.
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Ή δεύτερα θεωρία αναχωρεί άπδ αρχής έκ δια
μέτρου αντιθέτου, άπδ τή; απεριορίστου, δηλαδή, 
πο’χιλίας τών ειδικών τύπων. Αυτή παραδέχεται τήν 
διαδοχικήν έξέλιξιν καί το ποικιλόμορφο» μιά; μονα
δικής δημιουργίας, ουδέποτε διακοπείση;, παραδέχεται 
επίσης, τήν αυτήν χρονολογικήν σειράν τών ποικίλων 
μορφών τών φυτών καί τών ζώω·, τά οποία διαδο
χικά»; κατοίκησαν τήν γην, άλλά τήν έξαρτόί έξ ενέρ
γεια; απλής μεταμοοφώφεως, διαρκοΰ; δέ καί προοδευ
τικής, χαί ορίζει, έπι παραδείγματι, μεταξύ τών ζώων 
μια; έποχή; καί μιας άλλη; επομένης, γενεαλογικόν 
σύνδεσμον, ώς τόν μεταξύ προγόνων καί απογόνων.

Καί αύτή ή θεωρία, εΐνε υποθετική, εύρίσκεται 
όμως τού/άχιστον, έν πλήρει αρμονία προς τό εξο- 
χον φαινόμενον τή; προοδευτική; έξελίξεως τής οργα
νικής δημιουργίας καί θεμελιοϋται έπί τής διπλή; 
φιλοσοφικής αρχής, τής διηνεκούς, και α ν ε- 
παισΟήτου, ένεργεία;, αί δέ θεμελιώδεις προτά
σεις της δύνανται νά συζητηθώσιν τή βοήθεια φαι
νομένων, γεγονότων, επαναλαμβανομένων ύπ' αυτούς 
τούς ίδιους ήμών οφθαλμούς.

παντα

ειδών και

έν τοΐ; συγγράμμασι φιλ.οσοφούντων τινών φυσιολόγων 
----- »/./ — -1 - - ώς το{; 'Εράσμου Δαρβίνου, 

~ ·*'  ν«. _ \ . ! __

1) Σ. Σ Ό κτηνοτρόφο; εκλέγει έκ τοΰ έσμοϋ 
τών ζώων του, έκεΐνα τά άτομα, άτινα γεννώνται 
μετά ιδιοτήτων, α! όποια: συμφέρουσι νά διαιωνισθώ- 
σι καί περιόριζε: τόν άριθμόν όλων τών άλλων' ιδού 
εν παράδειγμα τή; καλούμενη; άνθρωπίνης έ π ι- 
λογής, Άλλ' έκτος τής ανθρώπινης έπιδράσεω; 
καί διά μόνη; τή; έλευθέρα; έπιρροής τή; φύσεω;,, 
πάν είδος είνε ύποκείμενον νά παρουσιάση ποικιλία; 
κατα διαφόρου; διευθύνσεις. Μεταξύ τών ποικιλιών 
αυτών, θά εΰρεθώσι τινές, αί όποίαι θά διακριθώσι 
δια τινων χαρακτήρων, ιδιαιτέρα; ώφελεία; καί ή 
όποια θά διατηρήση τήν οϋτω σχηματισθεί’οαν ποι
κιλίαν' ό νόμος τή; τοιαύτη; διαιωνίσεω; εινε ό ύπό 
τοΰ Δαρβίνου ονομαζόμενος—τή; φυσικής έπι λ ο- 
γής. « Οταν βλέπωμεν. λέγε: ό Δαρβίνος, έντομα 
•τρεφόμενα εκ φύλ/ων, νά λαμβάνωσ: σχεδόν πάν"
• τότε το πράσινον χρώμα, άλλα δέ τρεφόμενα έκ τοΰ
• φλοιού τών φυτών, λαμβάνοντα τό στακτόχρουν εί; 
•οιαφόρου; αποχρώσεις, τόν τέτραγα τών "Αλπεων,
• λευχαινόμενον έν καιρώ χειμώ/ος, τόν τέτραγα - ή; 
» Σκωτίας χρώματος τής ξηρά; ζαλάμης, τόν δέ κοι- 
•νόν τέτραγα χρώματος έρ'είκης, δέν πρέπε: νά π:- 
“ στεύσωμεν, ότ: τού; ιδιαιτέρου; αυτούς χρωματισμού; 
” του; λαμβάνουσι πτηνά τινα καί έντομα ώ; χοησί-
• μου; ει; τά είδη ταϋτα, διότι τά προστατεύουσ: 
“κατα τών κινδύνων, τού; όποιου; διατρέχουσιν ; Άν 
“οι τετραγε; δεν ζατεστρέφοντο συχνάκις, κατά τινα; 
•περιόδου; τή; ζωή; των, θά έπληθύνοντο εί; τό 
“άπειρον' γνωρίζομε·/, ότι τ’ άρπακτικά πτη··ά τούς 
’ καταδιώκουσι δραστηρίω;, άσπονδοτέρου; δ’ εχθρού; 
° των_ εχουσ: τού; ίέρακας. οδηγούμενου; κατά τή; 
° Ρ’ρά; των ύπό τή; όξύτητο; τής όράσεώ; των. ΓΙι- 
•στευω λοιπόν έγώ, ότι ή φυσική επιλογή είνε τό
• αίτιον τοϋ π ρ ο σ α ρ μ ό ΰ ο ν τ ο ; χρώματος έκάστου 
•φω/ προρρηθέντων ειδών τών τετράγω/. ήτι; και
• εξηκΟΛούθητε κατόπιν νά έπενεργή, όπως κατα-
• στηση τόν χαρακτήρα τούτον μόνιμον. Δ:' ά/α-
•λογου; ο' αιτία; άποφεύγουσιν εί; τινα; χώρα; ν’ 
" *''*ή?έφωσ·. λευκά; περιστερά;, καθόσον είναι μάλ- 
’ '' εκτεθιιμέναι, ώ; έκ τοϋ χρώματο;, νά γίνωνται

εύκολο; βορά τών άρπαχτικών όρνέων.» 
(Darwin, i.lrigine des especes. 1882. σ«λ. 91.)

Αί κατά τήν έφαρμογήν τή; θεωρίας ταύτη; δυσκο
λία:, επί περιπτώσεων συγκεκριμμενων, είναι ακόμη 
αρκούντως σοβαραί, κατά τό πλεΐστον όμως έξαρτών- 
ται εκ τής μεγάλη; πτωχείας τών παρόντων και 
γνωστών ύλικών τη;, εν συγκρίσει πρός * *α  αποκε- 
χρυμμένα άπό τών ανθρωπίνων οφθαλμών*  άλλά κα: 
δι' άλλον άκόμη λόγον, ότι αντιμετωπίζει δηλαδή 
γενναίως, ωκεανόν ολόκληρον ζητημάτων, πεποιθυΐα 
εις τόν χρόνον, καί τά; ύστερωτέρας ανακαλύψεις 
τής επιστήμης' ή θεωεία αύτη δέον νά 
τή; άλλης, ή όποια εί; πάντα ταϋτα, 
πρύμναν.

Αί πρώτα: ίδέαι έπί τής ποικιλία; τών 
τοϋ γενεαλογικού των συνδέσμου, ύποφώσκουσίν η- 
• - - - ------ γ'------- ' -
τοΰ παρελθόντος α’.ώνος, 
τοΰ Γκαΐτε καί του Ζιεοορουά δέ Σαιντιλαίρ, ανεπτύ- 
χθησαν όμως κατόπιν καλλίτερο·/, κα! συνετάχθησαν 
είς δόγμα έν τή ζωολογική φιλοσοφία του Λαμάρκ.

ις τών φυσικών 
ώστε 
τοΰ 

είπεΐν,
ο υ 

εις πάσαν γραμμήν έν 
παρατηρητών

Τόσω δέ ύπερέχει ή φυσική διεύθυνσιι 
έπιστηιαών, διά τής όδοϋ ταύτης, 
έπιβάλλουσαν άξίαν και τό κύρος 
έξαναγκάζετα: τις μοιραίο»;, οΰτω; 
ταλείψη τό δόγμα τοϋ ά μ ε τ κ ο λ ή 
δους, προβάλλοντο. 
γράμμασι πολλών παρατηρητών, δπω: 
εκείνα τής δυσαρέσκεια; τών λαών, 
αναγγέλλουσι τάς κοινωνικά; επαναστάσεις, 
θή; δ' έπανάστασις έν τή ζωολογική φ.......... ...
ή έσχάτως έπιτευ/Οεΐσα ύπό τοϋ Καρόλου Δαρβίνου 
άνεψιοΰ τοϋ Εράσμου, διά συγγοαμμ.ατος 
έσημείωσεν αληθή έποχήν έν τή έπιστήμη, 
μέγεθος τοΰ πλούτου τών παρατηρήσεων, τήν 
μιν τή; συνθέσεως, κα: τήν απροσμάχητων 
τών συλλογισμών του.

παρα την 
Κυβιέρου, 
νά έγκα- 
τ ο ϋ ε :—

> τοΐ; συγ- 
τά σπέρματα 

ά οποία προ- 
Άλη- 

φιλοσοφία είνε 
' ." ’> 
τό όποιον 

διά τό 
δύνα- 
ΐσχύν

Δέν προτίθεμαι νά συζητήσω ένταΰΟα, ούδέ συνο
πτικά; κάν να έκθέσω, τα; θεμελιώδεις ιδέα; τοϋ 
έξοχου συγγραφέω; τή; «Καταγωγής τών ειδών» θά 
παραθέσω μόνον, έλαχιστά τινα ψυχία, εξ όσων αμε- 
σώτερον ένδιαφέρουσι τό θέμα ήμών.

Ούδει; αγνοεί τήν έξ ένό; καί μοναδικού κορμού 
καταγωγήν τών τόσο» διαφόρων φυλών τών κατοικί
διων ήμών ζώων. Πολλά: έξ αύτών τών φυλών δια- 
χρίνο··ται άπ' άλ.λήλων. διά χαρακτήρων ίση;, του
λάχιστον, σπουδαιότητος, πολλάκι; δέ καί μεγαλει- 
τέοας, εκείνων επί τών όποιων βασίζονται α: δια
κρίσεις τών ειδών. Βλέπομεν, δια τών ιδίων μα; 
οφθαλμών, τυχαίας παραλλαγάς τοϋ αρχικού τύπου, 

τερατωδίας σχεδόν δύναται τις να είπη, πρώτης τα- 
ξεως, μονιμοποιόϋμένας καί κληρονομικώς μετσδιδο- 
μένα; καί οιαιωνιζομένας εί; γενεά;, αϊτινες είναι 
κατά βαθμόν, λίαν αξιοσημείωτο·/ ενίοτε, διάφοροι τών 
γεννητόρων των. Κατά -.ό 1770, έν 'Αμερική, ταύ
ρος τ·.ς, γεννηθεί; τυχαίως, άνευ κεράτων, έγένετο 
κορμός φυλή; βοών άχερων, ήτι; μέχρι τοΰδε δια
τηρείται κα! πληθύνεται' καί ημείς μέν, εύρεθέντε; 
αύτόπται μάρτυρες τοΰ γεγονότος, τήν ονομάζομε·/ 
φυλήν, και όχι είδος, άλλ' άνευ τοΰ περιστατι
κού τούτου, τί; φυσιολόγο;, συναντώ/ βόα; άκέρου-, 
είς τι. α άνασκαλευομένην γωνίαν τή; γής, θά εδίσταζε 
νά καθοριση έξ αύτών, είδος όλω; ιδιαίτερον, ή μάλ
λον καί τι πλέον τοΰ είδους, εν γένος; Καί πόσα; 
φυλάς δέν διακρίνσμεν ήμεΐς οί ίδιοι, βοών, προβάτων 
ίππων, χυνών, ουλάς, τας όποια; διαιωνίζει ο άνθρω
πο;, ή τροποποιεί, ή μεταβάλλει δ'.αφοροτρόπως, δια 
τής επιτηδειότητό; του, κα: συμ^ώνως προς τα- ιδία; 
αύτοϋ ανάγκα; ;

'Εντεύθεν δέ καί παρήχθη άληθής βιομηχανία, 
ήτις πράγματι δύναται νά όνομασθή δημιουργική, καί 
αποτελεί ένα τών σπουδαιοτέοο»·/ κλάδων τή; αγρο
νομικής οικονομίας, βιομηχανία, εί; την όποιαν οί 
“Αγγλοι, θά ή·»α: πάντοτε διδάσκαλο: ό»ου τοΰ κόσμον!

Ήδυνάμην νά παραθέσω πλήθος καί άλλων παρα
δειγμάτων, άλλά θά έκλέξω έν καί μόνον, λαμβάνω·/ 
αύτό έκ του αθανάτου βιβλίου: Περί καταγωγής 
τών ε ί δ ώ ν. Έν 'Αγγλία κυριαρχεί ό συρμός τής 
ανατροφής πλήθους φυλών περιστερών, επικρατεί δέ 
μετ' εκείνου τοϋ είδους τής μανίας, άλλά καί νοή- 
μονος επιμονής, ήτις ζωογονεί μεταξύ τών ςανθώ/ 
τέκνων τή; Άλβιόνο;, τοιαΰτα είδη ψυχαγωγία;' τό 
δέ πράγμα εφθασε μέχρι τοΰ νά δώση αφορμήν συστά- 
σεω; ποικιλωνύμων συλλόγων περιστεροτροφιών.

Λοιπόν, ό Δαρβί'/ος εκαμεν όλω; ιδιαιτέραν μελέ
την τών ποικίλιον φυλών τών πτηνών τούτων, καί 
εύρεν, ότι ή ποικιλία αύτών φθάνει αληθώς μέχρι 
τοΰ θαυμάσιου. Ί'ό ράμφος, τό χρώμα καί ή ποιότης 
τών πτεοών. ό άριθυ.ό: τών ουραίων πτερών των, ή 
αναλογία τοΰ μεγέθους τών πτερύγων, ό αριθμό; τών 
σπονδύλων, οί χαρακτήρες τών κνημών, τοΰ σ-.έρνου, 
αύτά τω·/ τά ήθη, τό πάν παραλάσσει απο τή; μιάς 
εί; τήν άλλην φυλήν, ούδει; χαρακτήρ μένει σταθε
ρός, έξ έκείνων, οϊτινες έχουσ: τήν μεγαλειτέρα·/ 
αξίαν, ώς διακριτικά τοΰ όρνίθολογικοϋ είδους.

Ούχ ήττον όμως, δέν δυνάμεθα ειμη, ν’ αναγνωρί- 
5(ϋαεν τ·ην ζαταγωγγ,ν ο/,ων αυτών τών φυΛων, £ζ 
ένό; μοναδικού είδους, τοΰ τή; άγρια; περιστεράς ή 
τών τοίχων (Columba livia). Προσπαθήσατε ήδη νά 
χαταπείσητε πει: τοΰ συμπεράσματος τούτου άπλοΰν 
τινα έραστήν τών πτηνών, ένα πτηνόφιλον, καί θ' 
άπαντήσητε τήν αύτή·· δυστροπίαν, τή(ν αύτήν άρνη- 
σιν, ούχί δ’ ελάσσονο; ενεργητικότητο;, εκείνης, τήν 
όποιαν δυνάμεθα ν' άναμένωμεν έκ μέρους φυσιολόγου 
τινός τή; παλαιά; σχολής, ενώπιον τής λογική; καί 
συνεπεστάτη; ιδέας, περί κοινή; καί διαδοχικής κατα
γωγή; τών περιστερών αυτών, ε; ένό; μόνου, αλλα 
πλέον ά,πομεμακρυσμένου κορμού, ζαί κοινού δι' όλα 
τά είδη.

'Αληθές είνε, ότι εί; όλα; αύτά; τά; ποικιλία; τών 
ειδών, τών κατοικίδιων ήμών ζώων, πα:εν.βα'.νει πάν
τοτε ή ένέργεια τοϋ ανθρώπου, πλέον ή ελαττον άμε
σος, άλλοτε μεθοδική καί άλλοτε τυχαία, άσυνείδητος. 
Άλλ’ ό άνθρωπο; ει; τοιαύτα; περιστάσεις, ούδέν 
άλλο πράττει, είμή θέτει εις ένέργειαν, ποδηγετεί, 
αίτια φυσικά, όπως ίδη ταχύτερον τ’ άποτελέσματά 
των. Έξ άλλου ή σύμπηξι; είς μονίμους φυλά; τυχαίων 
ποικιλιών, οέν ύπόκειται τόσον ει; τήν ύπό τοΰ Δαρ- 
βίνου άποκαλουμ.ένην ανθρώπινη» επιλογήν, 

άλλά μάλλον εί; τήν φυσιολογικήν έπιλο
γήν, ήτοι ει; τόν νόμον τή; διατηρήσεως, έκείνων 
έκ τών ποικιλιών τοΰ τύπου, τά; όποια; ύποβοηθοΰ- 
σιν οί άνθρωποι, όπως ύπερισχύσωσ; καί επιτύχωσι, 
χατ' ίδιον τινα τρόπον, έν τώ περί ύπάρξεω; άγώνι.’

Άλλά, τά συστηματικά ταϋτα άθροίσματα, πάν
τοτε πλέον περίπλοκα, τά οποία οί φυσιολόγοι άπο- 
ζαλοΰσι ποικιλίας, είδη, γένη, οικογένειας, τάξεις, 
χλάσεις, είναι δηυ.ιουογήματα τοΰ νοός μα;, δπω; οί 
λόχοι, τά τάγματα, τά συντάγματα ζαί αί μεραρχίαι 
τών στρατιωτικών οργανισμών. U έκτασι; έκάστου 
τών αθροισμάτων τούτων έγένετο κατ αρχήν τινα, 
Χαί εχανονίσθη άπό ιδιαιτέρας απόψεως τοΰ συνθέ- 
σαντος ταϋτα, καί διά λόγους τούς όποιου; έκαστος 
θεωρεί έπιβχλλομένους, κατά τάς ιδέα; του. Ώς πρ'ος 
αύτό ανέκαθεν ησαν σύμ.φωνοι οί φυσιολόγο:' δπω; 
ερείδονται δε καί έπί τίνος αξιώματος, συνεφώνησαν 
καί εις τό εξής—ότι τά είδη ύφίστανται έκ φύσεω;' 
καί μάλιστα εκαμον καί τι πλέον, περιέπλεξαν καί 
επισημοποίησαν τό αξίωμα τοΰτο, μεταφράσαντες 
αυτό δια τή; έκ παραδόσεως, καί ιερά; τρόπον τινά, 
εν ταϊ; σχολαίς, φράσεω; — τοσαΰτα τα είδη, 
όσα καί ά π'_ ά ρ χ ή ς έ δ η μ: ο υ ρ γ ή θ η σ α ν. 
Κατόπιν δμω;, έν τή πράξει, πολύ συχνά εύρέθησαν 
έν αδυναμία νά διαζρίνωσι μετ' ακρίβειας τήν φυλή ν 
από τοϋ είδους. Μεταξύ δύο ειδών, καί άρχα; πολύ 
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καλώ; διχκρινομένων, ανακαλύπτονται συχνότατα, 
προ; δυσκολίαν τή; είς συστήματα διακρίσεώ; των, 
διάμεσοι ποικιλία:, μόνιμοί δε, τάς όποιας ο: φυσιο
λόγοι ήρχισαν ήδη νά όνομάζωσιν είοη Δ α ρ β ί ν ε ι α.

Τέλος, τό τελικόν συμπέρασμα τούτων εινε, ότι 
καί τό περίφημου αύτό άξίωμα μετέβη πρός συνάν- 
τ η σ ι ν καί τών πολλών άλλων καταθρυμματισθέντων 
ιαντασιοκοπημάτων τοΰ ελευθέρου, λεγομένου συλ- 
ογισμοϋ. Φυσιολογικός προσδιορισμός τών ειδών είνε 

άδύνατος, καί ήδη δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν, είμή 
πεοί συστηματικών ειδών, περί ειδών, κατα 
συνθήκην οριζόμενων’ εκείνα τα όποια συνηθίζομεν 
νά όνομάζωμεν φυλάς ή ποικιλίας, είναι έ ν αρ- 
χ ο μ ε ν α ε Γδ η’ έκεΐνα δέ τά όποια λέγομεν ε ί δ η, 
είναι καλώς διακρινόμεναι ποικιλίαι, καί προ
παντός έπιβεβαιωμέναι, ώς μεμακρυσμένης καί άρ- 
χαία; καταγωγώς.

Έπί τέλους, τό συνολον τών δημιουργηθεντων ει
δών, δύναται νά παρασταθή δι’ ένό; δένδρου’ οί πρά
σινο: κλάδοι τοϋ έτους, είναι τα ύφιστάμενα είοη' 
οί οφθαλμοί παριστώσι τά; ποικιλίας ή φυλάς, η μ’ 
άλλας λέξεις, τα μέλλοντα είδη’ οί ςυλώδεις κλάδοι 
τών προηγηθέντων έτών, είσί τά παρελθόντα είδη, 
ο: κορμοί δηλαδή τών ύπαρχόντων ειδών’ μεταξύ δέ 
τών κ'άδων τούτων, οί άποξηρανθέντε; βλαστοί καί 
άποπνιγέντες ύπό τών άλλων, τα κατα τόν ύπό τοΰ 
Δαρβίνου ονομαζόμενο /, περί ύπάρξεωςάγώνα, 
άνευ διαδοχής έκλείψαντα είδη. Άς προσπαθήσωμεν 
λοιπόν, νά έφαρμώσωμεν τούς συλλογισμούς αύτούς, 
έπ! ένό; μόνου αντικειμένου, τοΰ κόμβου οϋτω; είπεΐν, 
τοϋ σπουδαίου ζητήματος, τό όπτΐον προτιθέμεθα νά 
συζητήσωμεν.

Παρά τή μεγάλη οικογένεια τών Πιθήκων, τρεις 
είναι οί οιακρινόμενοι διά τήν πρός τόν άνθρωπον 
προσομοιότητά των, οί λεγόμενοι ανθρωποειδείς 
πίθηκο:’ είναι δέ ούτοι, ό Ούραγκουτάγγος τής Βορ
νέου, ό Χιμπαντζή; τή; Γουινέα; καί ό Ι'ορίλλας τής 
Gilbuli (Γαλλική αποικία έν τή '[σημερινή Αφρική), 
Άπαντες ούτοι, ύπερέχοντε; τών άλλων πιθήκων δια 
τά; μεγάλα; των διαστάσεις, τήν ελλειψιν τής ούράς, 
τών παραγναθίων σάκκων, τών παραπυγίων τύλων, 
καί διά τό μεταξύ, όρθιου καί τετραποδητί, βαδίζειν 
έν καιοώ τοΰ όποιου, οέν θέτουσι κατά γής τάς πα- 
λάμας τών χειρών, αλλα τήν ράχιν τών συγχεκαμ- 
μένων δακτύλων των. Έκαστον τών τριών τούτων κοι
νών ονομάτων αντιστοιχεί ει; έν και μοναδικόν είδος 
κατα τήν γενικήν τών φυσιολόγων γνώμην, αν και ό 
Bligth θέτει τέσσαεα διακεκριμμένα είδη Ούραγγου- 
τάγκων, δ Duvernog δύο χιμπαντζήοων, καί ό Du- 
Cbaillou, αξιοπιστία όλίγον ύποπτος τή αληθείς:, 
άλλα δύο είοη τ.οΰ αύτοϋ γένους’ αλλα τό ζήτημα 
τούτο δύναται νά λυθή εν τή πιθανότητι άλλων τό" 
σων φυλών, ή ειοων του μελλοντο;, απογόνων κατα 
φυσικήν έπιλογήν έξ έκάστου τών τριών συστηματι
κών ειδών, τών κοινώς παραδεδεγμένων.

Οί ανωτέρω τρεις ανθρωποειδείς Πίθηκοι, καθώ; 
εΐοομεν, ανηκουσιν εί: τό Ανατολικόν ήμισφαίριον, 
τό ήμισφαίριον έκεΐνο, έν τώ όποίω δέον ν' άναζη" 
τηθή ή κοιτί; τοϋ ανθρωπίνου γένους, τιθέμενων δέ 
κατά μέρος τών πιθήκο/ν τής Αμερικής, οϊτινες 
άποτελοϋσιν ιδιαίτερον σωρόν, καί σχετικώς κατώ
τερον, ο: άλλο: πίθηκο: δύνανται νά συσσωματωθώσιν 
οϋτω πως, ώστε ν’ απαρτίσωσι τρεις σειρά;, απο" 
ληγούσας εί; το ιδιαίτερον μιάς έκάστης ανθρωπόμορ
φο·/ είδος’ ο: Βαβουΐνοι συνδέονται πρό; τόν Γορίλλαν, 
ο: Μακάκο: πρό; τόν Χιμπαντζήν, οί Κερχοπίθηχο: 
δέ, οί Σεμ/οπίθηκοι καί οι Γίοβωνες πρό; τ'ον Ού- 
ραγγουτάγκον. ( Επεται συνέχεια)

Kara μετάφραοιν ’Αντιγόνου II. ΙΙολυμέρη
ιατρού.
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£ΝΕΥΜΑΤΓΣΤΙΚ^ _

το lira τοϊ ομτ οθΜϊ
Εύχαρίστως δημοσιεύομε» ολόκληρον τό περι- 

εργότατον φαινόμενο» τής έμφανίσεω; τοΰ πνεύ
ματος τοΰ άείμνήστου Βασιλέω; ΌΟω.ο;, έν 
Καλάμαις, καί τών ανακοινώσεων, τάς όποιας 
εκαμε τοϋτο ενώπιον επιτροπής έξ αξιόπιστων 
πολιτών τών Καλαμών, έπιβτημόνων, ιατρών, 
δικηγόρων καί δημοσιογράφων.

Καθ’ δν χρόνον ή πνευματιστική συνεδρίασις 
έξηκολούθει, οί παριστάμενοι παρεκάλεσαν τό 
πνεύμα τοΰ αειμνήστου Τζάνε, πρώην βουλευ· 
τοΰ. δπω; φέρει αυτούς εις επικοινωνίαν μέ τό 
πνεύμα τοΰ αειμνήστου Όθωνος.

Το μεσάζον πρόσωπον ήρώτα;
— Ήλθες πνεΰμα ;
— Μάλιστα, τοϋτο άπήντησεν.
— Γράψε, παρακαλοΰμεν, τά όνομά σου:
— Ελλήνων Βασιλεύς, "Οδών, έκθρονιαθείς.
— ΙΙροσκυνοϋμεν τήν ίεράν μνήμην σου, είπο- 

μεν πάντες πρό τής έμφανίσεω; τού πνεύματος 
τοΰ αειμνήστου Οθωνος.

— Ευχαριστώ.
— Επιτρέπετε, Μεγαλειότατε, νά άποτεί- 

νωμεν ερωτήσεις περί τής πατρίους μας;
— Μάλιστα.
— Θά προοδεύση, μεγαλειότατε, ή Ελλάς :
— Μάλιστα.
— Μετά χρόνον μακρόν ή όλίγον ;
— Μετά 2'2 έτη.
— θά πολεμήση τό έθνος μας, μεγαλειοτατε;
— θά πολεμήση.
— Τό αποτέλεσμα ;
— Νίκη.
— Μήπως σάς έπειράξαμεν, μεγαλειότατε, 

έρωτώμεν.
— "Οχι, άπαντά ταχέως καϊ μέ μεγάλα γρόμ- 

υ.ατα.
— Αισθάνεσθε ήδη εύχαρίστησιν νά σνζη- 

τήτε μεθ ' ήμών ;
— Μάλιστα.
— Η ευχαρίστησε; έκ τών προσώπων μας 

προέρχεται ή διότι εϊμεθα Έλληνες ;
— Είσθε Ελληνες μου !
— ’Επιθυμείτε λοιπόν νά συνεχίσωμεν τήν 

συνομιλίαν ;
— Μάλιστα.
— Περί τίνος αντικειμένου μεγαλειότατε;
— Διά τήν Ελλάδα.
— Γνωρίζετε τά μέλλοντα γενέσθκι;
— Γ-.ωρίζομεν.
— ΙΙώς τά γνωρίζετε ;
— Έκ θεοϋ..
— Τον βλέπετε τόν Θεόν ;

— "Οχι, πνεύμα ό Θεός !
— Καϊ ύμεΐςοέν εϊσθε πνεύμα : Άν ναι, διατί 

δέν βλέπετε τόν Θεόν; Άν όχι. διατί δέν σάς 
βλέπομεν ημείς;

— Θεός θεάται άθεατος.
— "Ολα τά πνεύματα προγνωρίζουν τά μέλ

λοντα ;
— ’Ολίγα.
— ΙΙοϊα είναι ταΰτα;
— Τά έν I Ιαραδείσω.
— 'Λφ'ού γινώσκετε μεγαλειοτατε, τά μέλ

λοντα, δύνασθε νά μάς κάμητε σχετικά; ανα
κοινώσεις διά τό μέλλον τής πατρίους :

— Μάλιστα.
— Ό βασιλεύς Γεώργιο: θά ζήση πολλά ετη.
— Πολλά.
— <->ά βελτιωθή έπ'ι τών ήμερων τοΰ βασ:- 

λέως Γεωργίου ή Ελλά; ,
— Κινείται σπασμωδικώς, χωρίς ούδέν νά 

ϊράψήγ
— Άρνεΐσθε νά άπαντήσητε ;
— Άρνοϋμαι.
— Έάν σάς έκουράσαμεν, μεγαλειοτατε, ζη- 

τοϋμεν συγγνώμην. Δύνασθε νά διατάξητε νά 
διακόψωμεν.

-"όχι, Όχι.

— Είναι δυνατόν, πνεύμα τοΰ πρώτου βασ<- 
ύ.έως τής Ελλάδος, νά μοί δώσητε συστηματι
κήν συνέντευξιν χρήσιμον εις τήν ιδιότητά μου ; 
Έρωτά ό διευθυντής τοϋ «θάρρους».

— Μάλιστα.
— Ώστε αέ γνωρίζετε, Μεγαλειότατε;
— '°* 1;
— Γνωρίζετε τό επάγγελμά μου :
— Δικηγόρος, διευθυντής «Θάρρους».
— Στέργετε λοιπόν νά δώσητε δημοσιογρα

φικήν συνέντευξιν, μεγαλειότατε ;
— Ευχαρίστως.
— Νά τήν δημοσιεύσω ;
— Μάλιστα. Μάλιστα,(ταχέως καί μεγάλοι; 

γράμμασι). , „
— Ή συνέντευςις αΰτη θά ώφελήση μεγα

λειότατε ;
— Όλίγον.
— Διατί, άραγε;
— Άπιστο; κόσμος.
— Ώστε δέν θα όμιλήση ό τύπος περί τή; 

συνεντεύξεως ταύτης ;
— Άδιάφορον, όμιλών δέν πείθει.
— Λοιπόν, Μεγαλειότατε, ευαρεστήσθε ν’ άρ- 

χήσωμεν τήν δημοσιογραφικήν συνέντευξιν ;
— Άρχίζομεν.
— Δύνασθε, Βασιλεύ, νά γραφητε καί ημείς 

κντιγράφομεν.
— Γράφω καϊ γράφετε.
Καί αρχίζει νά γράφη μεγάλα καϊ ευανάγνω

στα γράμματα ώς εξής.

— Ελλήνων Όθων Βασιλεύς, έκθρονισθείς.
— Πόλεμος 191 'ι Σμολένσκης.— ’Ελλάς μου 

γλυκεία, διατι μέ έζεθρό’ ίσες ;
— Τί σημαίνουν, Μεγαλειότοτε αί ασυ άρτη- 

τοι αύται φράσεις ;
— Έμάθετε δ,τι ζητείτε.
— Αύτή είνε ή συνέ -τευξις, τήν οποίαν θά 

δημοσιεύσωμεν ;
— Όχι.
— Τότε τϊ είνε αύτό, τό όποιον έγράψατε ;
— Ό τίτλο; τής συνεντεύξεως.
(Καί ό/τως αί ακατάληπτοι καϊ άσχετοι πρός 

άλλήλα; φράσεις, χωριζόμεναι, ώ; ά.ω, διά κε
ραιών — άποτελοΰσι τίτλον ένδιαφερώτατον τή; 
μετά τής τοΰ Βασιλέω; συνεντεύξεως).

— Εύαρεστεΐται ή Μεγαλειότης σου, βασι
λεύ, νά συνέχιση τήν συνέντευςιν ;

— Έρωτήσατε.
— Τϊ νά έρωτήσωμεν ;
— Έρωτήσατε έπϊ τή βάσει τοϋ τίτλου -
— Έπϊ τοϋ πρώτου παρατίτλου μεγαλειότατε 

έπιθυμοΰμεν νά σάς έρωτήσωμεν ιστορικά γεγο
νότα.

— Μάλιστα, έρωτήσατε.
— Τοιαύτα; ερωτήσεις, Μεγαλειότατε, εί αι 

ούσκολον νά σάς άποτείνωμεν, θά σάς κουρα- 
σωμεν ίσως έπϊ ματαίω. Εύαρεστηθήτε νά μάς 
είπητε, προτιμάτε νά διακόψωμεν διά σήμερον 
καϊ νά σάς έρω-.ήσωμεν αΰριον, άφ ού άνασκο- 
πήσωμεν τήν μεγάλην ιστορίαν σας ή έπιθυμεϊτε 
νά ύπαγορεύσητε άμέσω;; Έάν προτιμάτε τό 
δεύτερον, άπαντήσατε μέ τήν λέξιν γ ρ ά ψ α τ ε, 
άν τό πρώτον διά τής λέξεως διακόπτομεν.

— Διακόπτομεν.
— Έν τοιαύτα, περιπτώσέι, εύαρεστήθητε, 

Βασιλεύ, νά όρίσητε εΐ; ποιον μέρος καϊ κατά 
πιίκν ώραν θά δε/θήτε τήν μεθ' ημών επικοι
νωνίαν.

— Εϊς τον οίκον τούτον, εις τήν αίθουσαν 
ταύτην, τήν πέμπτην μετά μεσημβρίαν αΰριον.

— Θά εϊμεθα, Μεγαλειότατε.
— Καλώς.
— 1 οϋ θ-ίου πνεύματος τής 'Γμετέρας Μεγα

λειότητες λάτρει; γονυπετούμεν πρό τής ιερά; 
σκιά; σου, Βασιλεύ.

— Ευχαριστώ. Ζήτω Ελλά; μου.
Δύο εκ τών πέντε παριστσμένων δακρύουσι 

και κύπτοντες είς τήν Τράπεζαν, καταφιλοϋσι 
τάς τελευταία; λέξεις.

Συνάντησες· δεύτερα. 

I ήν ϊπομίνην ήμέραν, τήν πέμπτην ακριβώς
}ε«τα μεσημβρίαν ώραν προσήλθομεν είς τήν οι
κίαν τοΰ ιατρού κ. Κ...

Εϊμεθα τά αύτά πρόσωπα καί δύο νέα. Εϊς
δικηγόρος καί εις ιατρό;, ό μέν πρώτο; έκ τών

μάλλον δυσπιστών πρό; τά γραφόμενα, ό δέ 
δεύτερο; προσελθών, "να ίση καϊ έζηγήση τό φαι-

Ό δεύτερο; είνε ό ιατρό; κ. Γεώργ. Παλα- 
μάρας, οστι; βραδύτερου έκάλεσεν έτερα πνεύ
ματα καί συνδιελέχθη.

Είμεθκ λοιπόν έν ολω εξ πρόσωπα παρόντα, 
πλήν τοϋ μεσάζοντος. Έκλείσθη τό μεσημβρινόν 
παράθυρον καί έλάβομεν ολοι θέσεις περί τήν 
μεγάλην τράπεζαν.

Ο έρως του πρός τίιν Ελλάδα.

Ό μεσάζων έθηκε τήν χεϊρκ έπϊ τοΰ τρα
πεζίου καί αμέσως χωρίς νά έρωτήσωμεν κινεί
ται τοϋτο καί γράφει ;

— Όθων. Χαίρετε. Έλληνές μου.
— ’Επαναλαμβάνομε», μεγαλειότατε, τήν δια 

κοπεΐσαν συνέντευξιν μας.
— Μάλιστα. Είμαι πρόθυμος.
— Διατί, Μεγαλειότατε, ό Λιοπόλδος, ό ζη

τηθεί; ώ; πρώτος βασιλεύς τή; 'Ελλάδος, ήρνήθη 
νά δΐχθη το στέμμα ;

— Διότι τοϋ Ελληνικού Βασιλείου τά όρια 
ήσαν μικρά.

— Άντέταξε τούτο ώ; λόγον ;
— Μάλιστα. Δι’ ύπομνήσεω; πρό; τάς προ- 

στατρίας Δυνάμεις.
— Ιΐαΐαι ήσαν τότε αί προστάτριαι :
— Αί γνωστά1. Δυ άμεις Γαλλία, 'Αγγλία 

καϊ Ρωσσία.
— Τί άπήντησαν αί Δυνάμεις εί; τό υπό

μνημα ;
— Τό έδέχθησαν.
— Τότε, διατί δέν κατήλθεν ό Λεοπόλδος. 

Δέν ήθελε ν' άναλάβη τό βάρος ή έθεώρει εαυ
τόν ανεπαρκή ;

— Ανεπαρκή.
— Τί ημερομηνίαν φέρει ή περί Έλλαδο; 

Συνθήκη, δι ’ ή; έξελέγητε Βασιλεύς;
— 25 ’Απριλίου 183'2 (παλαιόν έτος).
— Μεταξύ ποιων συνετάχθη ή Συνθήκη ;
— Μεταξύ τών προστατίδων Δυνάμεων και 

τής Βαυαρίας.
— Έν Έλλάδι πότε άνεγνωρίσθητε, Μεγα

λειότατε ;
— Έψηφίσθην ύπό τή; Συνελεύσεω; τήν 26η» 

Ιουλίου 1832. Είθε νά μή έψηφιζόμην I
— Διατί, μεγαλειότατε ;
— ΙΙικραί αναμνήσεις !
— Σά; εύηοέστησεν ή άπόφασις τών Δυνά

μεων ;
— Πολί, αμέσως.
— Σας εύηρέστησε Βασιλεύ, διότι έπεθυμείτε 

τό στέμμα ή διότι ήγαπάτε τήν Έλλαδα ;
— Ηγάπων τήν άρχαίαν, έθαύμασα τούς α

γώνας τής νέας, έλάτρευσα τήν ’Ελλάδα μας.



•89Η ΦΥΣΙΣ Η. Φ ΥΣΙΣ88

— ΓΙότε άνεχωρήσατε, μεγαλειότατε, έκ Μο
νάχου ;

— Τήν 24 Νοεμβρίου 1832 κατή/.θον πλή
ρης ελπίδων τών ’Ανακτόρων.

— Έπραγματώθησαν αί έλπίοες σας ;
— Φεΰ ! Εΐδον δνειρον γλυκύ μεταβληθέν είς 

σκληράν πραγματικότητα.
— Οί Έλληνες πώς έχαιρέτησαν τήν εκλο

γήν τοΰ Βασιλέως των;
— Καλώς. Ένθουσιωδώ:.
— Πώς μετεβλήθησαν κατόπιν, μ.εγαλειότατε.
— Όπως μεταβάλλεται ό κόσμος καί οί άν

θρωπο; ! Γνωρίζει ό Θεός.
— Εΐς τήν Ελλάδα κατήλθετε μόνος, μεγα

λειότατε ;
— "θχι·
— Μετά ποιων κατήλθετε;
— Μετά στόλου πολλών πλοίων.
— Πόσα πλοία σάς συ ώδευσαν τιμητικώς.
— Τριάκοντα, όχι δμω; μόνον προς τιμήν.
— Διά τινα άλλον λόγον συνηκολούθουν τόσα 

πλοία ;
— Έφερον Βαυαρικόν στρατόν.
— Πολύν ;
— Τρία συντάγματα πεζικού καί άναλόγους 

δυνάμει; άλλων όπλων.

II ΆνΐΐΟαείιλεία·

— Έβασιλεύετε μόνος καί άμέσω-, μεγαλει
ότατε ;

— Όχι δι ’ άντιβασιλείας.
— Ποιοι τήν άπετέλουν τή ν άντιβασιλείαν;
— "Αρμανσμπερ, Μαίουερ, Έϋόεκ.
— Πώ; διώκησε τήν 'Ελλάδα ή άντιβασιλεϊα;
— Κακώς.
— Έβλαψε τήν Μεγαλειότητα Σας ή κακή 

διαχείρησι; τής Άντιβασιλείας ;
— Μάλιστα.
— Διατί έβλαψε, Μεγαλειότατε;
— Έμείωσεν ελπίδας Ελλήνων έπί θρόνον. 

Έδνμιούργησεν εχθρούς αδιαλλάκτου . παριδο ,σα 
τούς άγωνιστας.

— Άλλα, βασιλεύ, ή ιστορία άποδίδει καί έ
τερον σφάλμα εί; τήν Άντιβασιλείαν. Τήν συ
γκομιδήν πολλών ξένων εί; τήν 'Ελλάδα, κατα- 
λαβόντων τά ανώτερα αξιώματα. Είνε τοΰτο 
αληθές ;

— Εΐνε αληθές τοΰτο, άλλ' ήτο άνάγκη.
— Ώστε δέν ήτο σφάλμα ;
— Όταν ύπάρχη άνάγκη οέν καταλογίζον

ται τ’ αποτελέσματα.
(Έπεται τό τέλος)

Η ΙΑΠΙΜΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Μοναδική είνε εν τή ίστορίρ. ή ιαπωνική 

μεταρρύθμισις.
Ουδέποτε ύπήρξεν έθνος μέ βίαν πλέον τών 

είκοσι αιώνιον, τό όποιον νά ήρνήθη τελείως τάς 
παραδόσεις του, τούς νόμους τον, τό. ήθη τον. 
τας ουνη&είας τον. δια να προσλάβη νέον χα
ρακτήρα, νέον πνεΰμα, νέαν ψυχήν και νά κατα- 
στή εντελώς νέος λαός.

Οί υπήκοοι τοΰ Μικάδον δεν έμειναν ευχα
ριστημένοι δανεισθέντες άπό τόν δυτικόν πολι
τισμόν μόνον τά κοινοβουλευτικά ή’ιθη. τόν οπλι
σμόν καί. τήν στρατιωτικήν δργάνωσιν, άλλά μετά 
τοΰ αύτοϋ ζήλου έπέπεσαν καί εις τά φιλολο
γικά Αριστουργήματα τής Ευρώπης, όπως καί 
είς τά τηλεβόλα, τά ταχυβόλο καί τά θωρηκτά 
πλοία.

Οί'α δέ διαφορά ύφίσταται μεταξύ τοΰ αρ
χαίου πολεμιστοΰ Σαμουράι, οστις έφερεν είς 
τή>· ζώνην δύο χαλκά ξίφη, τά όποια ήτο έτοι
μος νά χρησιμοποίηση πρός αυτοκτονίαν καί τοΰ 
λαμπροΰ Αξιωματικόν τοΰ ιαπωνικού στρατού 
τοΰ μεμυημένου είς ολα τά μυστήρια τής νεω- 
τέρας τακτικής καί υπερηφάνου διά τάς χρυσός 
έπωμίδας του' ή αύτή ακριβώς ύφίσταται δια
φορά και μετάξι· τοΰ Αρχαίου πτωχού συγγρα- 
φέως. μάτην ζητοϋντος έν τή συιοικίμτής Κάν- 
δας έν Τόκιο νά κερδίοη τά πρός τό ζήν διά 
τίνος πάρεργου έπαγγέλματος καί τοϋ νεωτέραν 
Ιάπωνος μυθιστοριογράφου. δστις κερδίζει 

πλειστα ίίσα έκ τών περιζήτητων έργων του.
ίI μετατροπή υπήρξε στιγμιαία σχεδόν.

11ρό τής μεταρρυθμίσεως τοΰ 1867 τά μ&/.~ 
λον Ανεπτυγμένα πνεύματα τοΰ Κράτους τοΰ 
Άνατέλλοντος ΓΙλίου δέν έγνώριζον τήν δυτι
κή)· φιλοσοφίαν ή έξ ελάχιστων συγγραμμάτων 
τακτικής και στρατιωτικού οργανισμού, τά όποια 
παρέλαβον κατά τόν 18 αίώια παρά τών ’Ολαν- 
δών καί έκ δύο συγγραμμάτυ»· τοΰ Κάντιου. 
Τά έργα τοΰ φιλοσόφου τής Κανιοβέργης υπήρ
ξαν πράγματι τό πρώτον ευρωπαϊκόν βι.βλίον, 
οπερ έγνιόριοανοί 'Ιάπωνες έξ Αγγλικής μετα- 
φράσεως.

Τί έμελλεν όμως νά μείνη έκ τών Ιδεών τοΰ 
βαθέως μεταφυσικού άπό τήν διπλήν αύτήν 
μετάφραση· έκ τής Γερμανικής είς τή>· 'Αγγλι
κήν καί έκ ταύτης είς τήν ιαπωνικήν;

Τήν γερμανικήν φιλοσοφίαν ήκολούθησεν έκ 
τοΰ πλησίον ή αγγλική, οί δέ Ιάπωνες λόγιοι, οί 
όποιοι ίθαύμασαν τήν μεγαλοφυ'ΐαν τοΰ Κάντιου 
δέν έπέδειξαν όλιγώτερον ένθουσιασμόν διά τά 
Αριστουργήματα του Ερβέρτου Σπένσερ.

'Εν τούτοις οί λόγιοι τής άπω Ανατολής 
οί άνατραφέντες έν τή σπουδή τών Αξιωμάτων 

τοΰ Κουμφουκώπ, σχολαστικών μέν κάπως, 
πάντοτε όμως εύληπτων, έμελλον δλίγην ευχα
ρίστηση· νά αίύθανθώσιν άπό τά πολλά καί 
περίπλοκα προβλήματα τής μεταφυσικής καί τής 
δυτικής ψυχολογίας, αΐτινες άπαιτοΐσι μακράν 
μύηοιν.

Τοιουτοτρόπως δεν πρέπει νά έκπληττώμεθα 
ότι τά εύρωπαϊκά μοθιστορήματα εύρον περισ
σοτέρους Αναγνώστης έν Τόκιο Από τά ενδοξό
τερα συγγράμματα τής Αγγλικής καί γερμανικής 
φιλοσοφίας.

Τόν δρόμον ήνοιξεν ό Έρνέοτος Μαλστραβέρ, 
τούτον δέ ήκολονθηααν οί τρεις σωματοφύλακες, 
ό Δόν Κιχώτης. ό Τηλέμαχος καί ό Ροβινοόν 
ΚροΰσΟς. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή Αγγλία 
καταστήαασα γνωστά είς τούς Ιάπωνας τά Αρι
στουργήματα τής δυτικής φιγολογίας έλαβε κατά 
τήν συνήθειάν της τήν μερίδα τοΰ λέοντας.

Άλλ' είς τήν ποίησιν οί Άγγλο οάξωνες έδεί 
χϋησαν μάλλον αποκλειστικοί.

Τά πρώτα έμμετρα έργα τά μεταφρασθέντα 
είς τήν 'Ιαπωνικήν γλώσσαν υπήρξαν ή «Εύαγ- 
γελίνη» ό «Ένέχ'Άρδεν» κα! οί «Τρεις Αμαρ
τωλοί» κατά τό 188-1.

Αργότερα ήλθεν ή σειρά τοϋ Βίκτωρος 
Ουγκιό.

Άπό τοϋ 1884 μέχρι τοΰ 1890 ή προκατά
ληψή υπέρ τών νέων ιδεών υπήρξε τόσον ζωηρά, 
ώστε, οί περι,ωνυμότεροι λόγιοι τής Ιαπωνίας 
ήρχισαν νά γράφωσιν Αγγλικά μυθιστορήματα.

Καί ύ ιιέι· Νάνοονΐ Σοΰδο έγραφε τάς « Γυ
ναίκας νέου ρυθμού» βιβλίου Αγγλοϊαπωνικών 
ήθών, ό δέ Αντίπαλος αύτοϋ Φάμιο Γιάνο είσ- 
ήγετό ιστορικόν μυθιστόρημα. Ύπο τον τίτλον 
« Κεικόκυν Βιδάν» κρύπτεται ίτ· επεισόδιο)· τών 
θηβών, ήρως τού όποιου είναι ό Επαμεινώνδας.

Ακολούθως ό Τακετάρο Γιομάδα εις τό 
«Λάσσον Ι\οδάοι» ήτοι «θερινόν δάσος» περιέ
γραφε τό επεισοδίου τού Άππιου Ιίλαυδίου 
καί τής Βιργινίας.

ΊΙ κατάχρησις έν τούτοις τών 'Ελλήνων καί 
Ρωμαίων έπέφερεν Αντίδραση· ό δέ Ρηχόν Τάχα, 
είς έκ τιΐ»· μεγιϊλειτέρων συγγραφέων τής νεω- 
τέρας Ιαπωνίας ιχνέδειξε τήν ι/ιλολογίαν «1'ευ- 
ρύκου», ή όποια είνε έπανυφορά τής ιαπωνικής 
κοινωνίας τών φεοτώαλικών χρόνων, κατέστη 
δέ πάραυτα δημοτικωτάτη παρά τώ ίαπωνικώ 
λαώ.

Έν τούτοις τό 11103, ύπήρξεν αίσιον διά τους 
μεταφραστάς τών ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων, 
διότι έντός όλιγίστων μηνών έδημοσιεύθησαν 
^τεντήκοντα τοιανται. μεταφράσεις.

Μεταξύ τούτων εΐνε ό «Ναμπάμπ» τοΰ Αωδέ 
ή <<Παναγία» τού Βίκτωρος Ουγκιό.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ

Ό χριστιανισμός άνήγειρε τό βήμα έκ τού 
όποιου άπηγγέλΟησαν αί ύώισται άλήθειαι βροντώδη 
φωνή καθ' ολον τόν κόσμον, έξ ού τά αγιότατα 
τής ηθικής μαθήματα κατέστησαν οικεία είς τό 
άμα'ιές πλήθος Βήμα δεινόν ενώπιον τού οποίου 
έτα.τεινουντο οί δυνάσται. οίτινες έρρίπαναν τάς 
χεΐρας των έντός του α'ώατος τών λαών. Βήμα 
είρηνοποιόν καί πολιούχον, τό όποιον οΰχ άπαξ 
παρέσχεν άσυλον τοΐς Οανασίμοις έχθροΐς αύτου- βήμα 
έ ώπιον τού οποίου έπί μακράν σειράν έτών ύπερη- 
σπιοθησαν συμφέροντα πανταχόθεν παραμεληθέντα, 
καί τό οποίον μόνον συνηγόρησεν αιωνίως ύπέρ τής 
μεταξύ τού πτωχού κατά τού πλουσίου, τοϋ ασθε
νούς κα ά τοϋ ισχυρού, διενέξεως, καί τού άνθρώ
που έν γένει κατά τού ίοίου εαυτού. Έν αύτώ εξευ
γενίζεται τό πάν καί άποθεούταΓ ό ίεροκήρυξ ό 
διδάσκων καί ζαταπλήττων άλληλοδιαοόχως τα 
πνεύματα, δύναια: να δεικνύη αύτοΐς τι μεγαλείτε- 
ρον τής δόξης καί τρομάκτίκώτερον τού θανάτου ; 
Παρουσιάζει έκ τοϋ ΰψους τοΰ ούρανοϋ μίαν αίωνίαν 
ελπίδα καί φέρει αύτήν είς τούς τάφους έπί τών 
όπο ων ο Περικλής δέν έφερεν ή δάκρυα καί θλί
ψεις Μάλιστα καθώς ό Ρωμαίος ρήτωρ έξυμνοΐ τούς 
οπαδούς τού Άρεω.;, τούς πεσόντας έν τώ πεδίφ 
τής τιμής, παρέχει είς τάς ψυχάς αύτών τήν αθα
νασίαν ταύτην. ήν ό Κικέρων δέν έτόλμα νά χο
ρηγέ, ή πρός άνάμνησίν των. ’Επικαλείται αύτόν 
τόν θεόν όπως έξοφλήση τήν εύγνωμοσύνην τής πα
τρίδος. Ή γεύσις τής ήθκ.ης. ή πείρα τοΰ κόσμου, 
τα μυστικά -.ών παθών, άτινα αποτελούσε τήν εν
δελεχή τών οιλοιότων μ λέτην, ώς καί τών ρητό
ρων. πρέπει νά ωσιν είς χεΐρας του. Αύτός οφείλει 
νά γιγνώσ/.η κάλλιον τοΰ φιλοσόφου τής αρχαιοτη- 
τος. έλους τούς ελιγμούς τής άνθρωπίνης καρδίας, 
πάσας τας έναλλαγάς τών συγκινήσεων, όλα τα 
ε'αίσθητα μέρη τής ψυχής, ούχί όπως ές-ιγείρη τά 
σφοδρά πάθη, τά χυδαία ένστικτα, τάς μεγάλας 
πυρκαίός τώ< παθών, άλλά νά είρηνεΰη νά κατα- 
πραύνη, να έςαλείφκ, τάς ψυχάς. Ώπλισμένος έναν- 
τι'ον τών παθών χωρίς να δικαιούται να καλέση ού
δέν είς βοήθειαν του, είναι υποχρεωμένος νά δημι
ουργέ, έν νέον πάθος, έάν είνε επιτετραμμένου νά 
όνομάση τις δια τής λέξ-ως ταύτης τό βαθύ καί 
ϋπέροχον αίσθημα, τό όποιον μόνον δύναται τό πάν 
νά κατανικ.ήση, τό πάν ν’ άντιζαταστήση έν ταϊς 
καρδίαις. τον θρησκευτικόν ενθουσιασμόν, δστις ο
φείλει να προσδ δη είς τόν β ον του, εις τάς σκέ
ψεις του, είς τούς λόγους του, τήν έμπνευσιν μάλ
λον ένδς προφήτου ή τήν συγκίνησιν ένός ρήτορος.

Ίέκ. τον Γαλλικού Εΰστράτ. Ε. Φωτάκης
φοίτησης Νομικής

ΓΝΩ2 ΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τά γραφεία τής «Φύσεως» μεταφέρον

ται άπο 1ης προσεχούς Σεπτεμβρίου εΐς 
τήν έπι τής οδού 'Αθήνας άρ. 101 οίκίαν, 
έναντι τής Νέας Αγοράς και άνωθι τών 
Καταστημάτων Βαρβιτσιώτη.



ΡΩΣΣΟΙ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΕΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΟΥΡΙΑΣ

II σκηνή αντη παριστά μικρόν απόσπασμα Ρώσσων στρατιωτών εκ τών φνλασ- 
σόντων τά σύνορα της Μαντοονρίας. Πρός τόν σκοπόν τούτον, διέτ'Ιεσαν 
πολνν στρατόν, καθόσον ον μόνον τά σύνορα τής Μαντοονρίας είχον νά φν- 
λάξωσιν, άλλά καί τόν ποταμόν Για - Λον καί ιόν Υπερσιβηρικόν σιδηρόδρομον. 
Νά άφήσωσιν άπροφύλακτα τά μέρη ταΰτα, ήιλελεν εΐσ^αιμιλίϋριον, διαΟέσαντες 
όμως πολλούς άνδρας, πρός τοϋτο, ίξησϋένησαν τήν δύναμιν τον μαχομένον 
στρατού, οί δέ 'Ιάπωνες συγκεντρωμένως βαδίζοντες, άπώϋησαν τούς Ρώσ- 
οονς λίαν έπιτυχώς πρός βορραν.



93Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

IM IATJIKB STWBDUH ΪΕΑίΜΤΕ

92 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ό κολυμβητής τοϋ Καρτϊαίου.

Νοστιμότατο-/ παίγνιον, δπερ ταυτοχρόνωο ε’νε 
καί φυσικόν ένδιαφίρον πείραμα, είνε δ Λεγόμενος 
κολυμβητής τοϋ Καρτεσίου, δστις δύναται νά κατα- 
σκευασθή κατά διαφόρους τρόπους. 'Ημείς θά συ- 
στήσωμεν ένταΰθα τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις τόν 
άπλούστερον, καθ’ δν ούτος δύναται νά κάτασκευ- 
ασθή δι' ένός καρύου.

•1 Ept τών έφηλίδων (πανάδων).

ΕΝ ΊΉι ΟΔΗΣΣΩι
(Ι'υνέχ. ΐδε προηγ ■ φύλλον)

Τό οέρμα τοΰ προσώπου πολλάκις εμφαίνει 
χροιάν κιτρινωπήν καί τάσιν πρό σχηματισμόν κι
τρινωπών κηΛΪδων, κοινώς καλούμενων πανάδων. 
Αίτιον τούτων εΐ.ε ή ά-αιμίσ, ή έ£ ημικρανίας συ
νεχής πάθησις, αί διαταράξεις τοϋ στομάχου κλπ.

ΓΙρός θεραπείαν συνιστάται τό αρσενικόν έσω- 
τερικώς, καθόσον τούτο, ού μόνον τάς αλλοιώσεις 
τοϋ δέρματος θεραπεύει, άλλά καί τόν οργανισμόν 
δλον τονεϊ, ίδία τό νευρικόν σύστημα’ ούτω δέ α
παλλάσσεται ό πάσχων άπό τής ημικρανίας καί 
τάς άλλας νευρικός δίαταράίεις

Ώς τοπικήν θεραπείαν συνιστώμεν :

"Αχνης υδραργύρου 1
Οινοπνεύματος όσον άρκεϊ 
“Ϋδατος ρόδων ' 250
Θειϊκοϋ ψευδαργύρου 2
’Οδικού μολύόδου 3

Διά ταύτης έπαλεϊφετε 
ραν πρό τής κατακλίσεως.

γρσμ.

>
9

τό πρόσωπο·/ τήν έσπέ-

Ό Ιατρός σας

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·►

Κοπή ύά/.ων

Κενώσατε κάρυόν τι καί είτα περικολλήσατε τά 
δύο τεμάχια αύτοϋ, τή βοηθεία Ισπανικού κηρού. 
;ίς τρόπον ώστε ν' άποτελέσητε κώδωνα κενόν 
κάτωθι τοϋ οποίου άφίνετε, είς τό σημεΐον Ο. μι
κρόν οπήν, μεγέθους κεφαλής καρφίδος. Διά μέσου 
δε δύο νημάτων, προσαρτάτε έπί τοϋ καρύου πλαγ
γόνα, κυρίως ίυλίνην, κάτωθι τής όποιας προσ
δένετε μικράν σφαίραν μολυόδίνην, βάρους ικανού, 
ώστε δλον τό σύστημά σας νά έπιπλέη είς τήν επι
φάνειαν τοϋ ϋδατος καί νά είνε είς τοιαύτην ισορ
ροπίαν, ώστε καί τό έλάχιοτον προστιθέμενον βά
ρος νά φίρη κάτω τήν πλαγγόνα ταύτην.

Ή ισορροπία κατορδοϋται ευκόλως διά συνεχών 
δοκιμών προγενεσ-έρως εντός κάδου ϋδατος. ΊΙ 
δέ δοκιμή τοϋ βάρους τού μολύόδου δύναται νά 
γίνη οϋτω Κατά πρώτον καθιστάτε τήν σφαίραν 
βαρυτέραν καί μετά τοϋτο βαθμηδόν ' άφαιρέΐτε 
διά μαχαιριδίου τά πλεονάίοντα τεμάχια. Όπόταν 
οΰτω κατορθώσητε τήν ισορροπίαν, τοποθετείτε τό 
μηχάνημά σας έν τινι φιάλη, πεπληρωμένη ϋδατος 
ήν μετά τούτο καλύπτετε διά τεμαχίου φύλλου κα
ουτσούκ, στερεώς προσδενομένου έπί τοϋ λαιμού 
τής φιάλης.

Έάν τώρα πιέσητε διά τοϋ δακτύλου τήν ευμε
τάδοτου έπιφάφειαν ταύτην τής φιάλης ή πλαγγών 
θά κατέλθη πρός τό βάθος ταύτης, θ’ άνέλθη δέ 
αμέσως ώς ή πίεσις παύση.

Τούτο δέ φυσικώς κατορθούται, συνεπεία τής πι 
έσεως τοϋ άέρος έν τή άνω έπιφανεία τής φιάλης, 
ήτις ούτως άναγκάίει ολίγον ϋδωρ νά είσέλθη έν 
τώ κενώ κώδωνι καί καθιστά βαρυτέραν τήν πλαγ
γόνα, ήτις ίκ τούτου κατέρχεται. Φ. Π.

ΟΊέζετε να ζόψητε τον λαιμόν φιάλης τινός ·ή σω
λήνα τινα τής λάμπας ; Λάβετε λωρίδα χάρτου δι
πλωμένη·/ εϊς πολλά; πτυχάς, ώστε νά σχηματισΟή 
κάπως παχέϊ'/. καί περιτυλίσσετε διά τής ταινίας 
ταύτης τον λα'μόν τής φιάλη; ή τής ύαλου τής λάμ
πας. ούτως ώστε τό ακρον αύτής τής ταινίας νά όρί- 
ζή την γραμήν ?νδα δέον νά γί νη ή τομή. ΠεριεΜσ- 
σετε είτα τήν ύαλον διά τίνος λεπτού σχοινιού, άλλά 
καλή; πόιότητος καί λαμβάνετε τό εν άκρον αύτοϋ, ένώ 
ετερον πρσσωπσν να λάβγ τό άλλο. Οΰτω λοιπόν εχον
τες καλώ; έστησιγμένην τήν ύαλον έπ: τίνος τραπέζης 
σύρατε ανακλάς τό σ/οινίον όσον τό δυνατόν ταχέως 
ίΟοΰντες τούτο πρό; τήν έκ χ άρτου ταινίαν. Μετά τινα 
δευτερόλεπτα ή άναπτυχΟεϊσα άιρμότη; θά είνε τοι- 
αύτη, ώστε Οά αϊσΟάν-αΟε οσμήν καιομένου πράνυ,α- 
τος καί Οά φαίνεται έπί τοϋ σχοινιού λεπτές καπνός- 
τότε ρίψατε σταγώ.α ϋδατος έπί τή; 0ε:μα·.0ε·σης 
περιφέρειας καί ή ύαλος Οά κοπή αμέσως.

Ό τρόπο; ούτος είνε κατάλληλος Οιά τήν κοπήν 
τών Λαιμώ/ τών φ:/λών ώς εϊπσμε-' καί τών σωλήνων 
έν γίνει. "Αν όμως εινε ανάγκη νά κόψωμεν φιάλην 
εί; τό μέσον αύτής, τότε ό τρόπος ούτος είνε ακατάλ
ληλος καί σάς συνιστώμεν τόν έξης :

Θέσατε έντός τή; φιάλης ύδωρ, έν έκατοστόμε- 
τ:ον κάτωθι τή: γραμμής, καθ’ ήν Οά γίνη ή τομή. 
Είτα θέσατε κοινόν έλαιον τοϋ μαγειριού, ακριβώς 
μέχρι τή; γραμμής τής τομής- κατόπιν πυρακτώ
σατε σιδηράν ράβδον, πάχους ούο έκατοστομέττων, καί 
βυθίσατε τήν πυρακτωβεΓσαν άκραν έντός τοϋ ελαίου 
έπί τινα δευτερόλεπτα. Είτα κενώσατε τήν φιάλην 
και δ·.' έλαφράς προσπάθεια; αποχωρήσατε τήν φιά
λην σας εις δύο μέρη.

Ή τομή δύναται νά γίνη συμφώνωε μ'ε τήν επιθυ
μίαν σας. "Αν θέλετε νά είνε ακριβώς όριζοντεία, 
θέσατε ταύτην έπ: όριζοντειου επιπέδου' άν όμως θέ
λετε νά εχη κλίσιν, κλίνατε τήν φιάλην αναλογώ; 
τής έπιΟυμίας σας.

Καί άποχαιρετήσας τόν κάλλιστον καί εύγενέ- 
οτατον κ. ΊΙλ . Νεόφυτον, μετέβην είς έπίσ/.εψιν 
τοϋ σι/νϊρομητοΰ μου κ. II. Πανταζοπούλου, δια- 
μέ’οντο; έν τή οδω Μανιεσνάϊ, άλλ επειδή ή ά- 
πόστασις καί έδώ εί/αι μεγάλη. ελαόον άμαξαν.

Ό κ. ΓΙανταζσπουλος είναι ξενοδόχος καί έμ
πορος βότκας καί ζύθου, άλλ' ιδίως βότκας, οιοτι 
τό μονοπώλιον τής κατασκευής έχει ή Κυδέρνησις, 
ήτις παραχωρϊϊ τό δικαίωμα τής πωλήσεως εϊς ώ- 
ρισμένους μεταπράτας.

Εισερχόμενος εις τό αρκετά εύρύ κατάστημά του 
δπερ είχε καί έτερα διαμερίσματα δεξιόθεν και α
ριστερόθεν, μετά εστιατορίου,εξεπλάγην έπί τή κα
ταπληκτική αύτοϋ πελατεία καί τή κινήσε^ εν 
αύτώ “Απειρος κόσμος έπήγαινο—ήρχετο. άνορες, 
γυναίκες, παιδία, ίδια γέροντες ανάπηροι, κατεσ- 
κληκότες καί ήλι/.ιωμέναι γυναίκας, πάντες φε- 
ροντες μεθ’ εαυτών εϊς χεϊρας καί ΰπόμάλης κε- 
νάς φιάλας και ιδίως φιαλίδια, άτινα άντηλασσον 
αυθωρεί μέ άλλα πλήρη τοιαΰτα, παραδιδσντες εν 
ταύτώ όπερ εϊς τήν άλλην χεϊρα έκράτουν πρόχει
ρό·/ χρήμα καί άμέσω; άπήρχο/το έκεΐθεν, ίνα κά- 
μωσι θέσιν είς άλλους εϊσερχομ νους καί τοϋτο 
έξηκολούθει άδισ/.οπω; καί άνευ χρονοτριβής.

Τινές τούτων έσταμάτΟυν πρός στιγμήν, εξεκε- 
νουν έν φιαλιτιον ή δύο έν τω στόματί των και 
άπήρχο/το ευχαριστημένο: καί έλαφρωμένοι ως να 
άφινον έκεϊ μέγα τι βάρος.

Ό κ. Πανταζόπολος μετά τής συζύγου του και 
έτέρας γυναικός ώ; ναι δύο υπηρετών μσλις επήρ- 
κσυν είς την έργασία-/ ταύτην.

— ΓΙ ρίεργον. ειπον κατ’ έμαυτόν, ο· δ/στυχϊς 
αυτοί άνθρωπο; πώς φαίνονται εύχαριστημενοι εκ 
του θείου αύτοϋ ποτού. _ .

— Τί είναι αύτό κ. I Ιανταζόπουλε, τόσα καλ.α 
προτερήματα ένέχει αύτή ή βότκα ; δεν του; βλε- 
π=τε πόσον εύχαρισιημενοι είναι. Ώσεί να ά εκου 
φίζοντο έν τή κοϋ υμδήθρα τοΰ Σ λοάμ. I ί θερα
πευτικός ιδιότητας, οπού έχει τό ποτόν αύτό !

— Ή βότκα κ. Πρίντεζη. διά τόν ρώισον είναι 
άγιασμα. Με αύτήν θεραπεύει τάς δυστυχίας και 
ατυχίας του. μέ αύτήν /.ησμονεϊ τα πάντα. ’Ελάτε 
το εσπέρας νά ίδήτε πώς τούς μαζεύει ή άστυνομία.

— Αϊ, μα νότε μεθούν, γίνονται κτήνη, άναί- 
σθητοι.

— 'Ακριβώς καί τήν έπιοΰσαν έξυπνου·/ ύγιεϊς, 
καί ρωμαλέοι. ΤΙ βότκα τούς ιατρεύει.

— ’Ωραία καί τήν παράγουν, νομίζω, ι 
ζύμην τοΰ άλεύρου. Άλλα θά υποφέρετε 
από τήν ζωήν αύτήν.

— Ώ. ναι πολύ, βλέπετε τί γί-ιετα. 
παύστως, τοϋτο έπαναλαμόανετα·. απο το π
τό βράδυ καθ’ έκάστην καί δεν βλέπω τή/ ώραν 
νά περάσουν δύο τρία χρόνια άκόμη καί να φύγω 
διά τήν "Ελλάδα.

— Ναι, είναι κοπιώδες επάγγελμα.
— "Ε/ομεν νά κάμωμεν μέ τήν καιωτάτην τά 

ζιν καί ΰποφέρομεν πολύ τάς ιδιοτροπίας των" α/<-

άκατα- 
ρωί εως

λως τε δέν μάς λείπουν καθ' έ'άστην αι έρισες 
καί συμπλο/αί.

— Μά διετηρ-ϊτε, νομίζω, άλλοτε ζαχαρόπλα- 
στεϊον.

— Μάλιστα" άλλ’ επειδή αϊ εργασίαι έδαινσν 
κακώς,τό έγκατέλειψα καί διά μεγάλων μέσων και 
παρακλήσεων κατόρθωσα νά μοί : ία τής
πωλήσ ως βότκας, καθόσον το τοϋτο
μόνον ή κυόέρνησις δίδει.

Άσοΰ δέ παρ·μεινα ένταΰθα επ’ άρκετον, καθ 
ο ή εύγενής κυρία του μας έκόμισεν ώραίαν π.τσ- 
ςατον πήταν μετά φιάλης ζύθου καί ειτα έτ-'ρας, 
ά-εχαιρέτησα αυτούς καί άπήλθ-.ν εκεϊθεν. πορευ- 
Οείς είς έπίσκεψιν τοΰ κ. Λεγαντινσΰ /αι τοΰ γραμ- 
ματέως αύτοϋ κ. Κορπέτη, έξαδέλφου τοΰ γνωστού 
εις τούς άναγνώστας τής "Φύσεως» ποιητου και 
συνεργάτου έν Άσμούν τής Αίγυπτου διαμένοντος 
κ. Μιλτ Κορμπέτη, πρός δν ε'χον καί προφορι
κήν τινα έντολήν.

Ό κ. Λεγαντινός είνε εύγενέστατος καί πατριώ
της καλός, άλλα δυστυχώς ήλικιωμένος, και αφ 
ένός μέν ή ηλικία, άφ’ ετέρου δέ αί πολυάσχολοι 
υποθέσεις του, άποτρέπουσιν αυτόν νά δείκνυται 
καί πολύ διαχυτικός πρός τούς ξένους καί φίλους 
του. Άφ-ΰ άντηλλάξαμεν όλίγας λΐξεις, μοι πα- 
οεχώρησ: κάθισμα, ϊνα άναμεί-.ω τήν έπάνοδον τοϋ 
κ.. Κορμπέτη. οστις είχε μεταδή δι' έργασία-/ εϊς 
τήν Τράπεζαν.

Ό κ Κορμπέτης. καταγόμενος έκ 
τοϋ Βώλου, εργάζεται επ': πολ.λά έτη παρα τω κ 
Λεγαντινω- είνε μεσήλιξ πατρώτης 
άρ/.ετά μεμορφωμένος. προσεφέρθη δε πάνν 
μως, ϊνα μοί φα·.ή χρήο'.μος ε/ Οοησσφ. 1 ον 
ηύχαρίστησα δεόνιως. συνηντήθημ-iv τήν επαύριον 
έν τώ ναώ . αί είτα διήλθ'.μεν μέρος τής πόλεως.

Τήν εσπέραν τή συνοδεία τοΰ κ. Ιίαγίδα καί 
Ρωργίου, καθηγητών, μετεθημεν εις τήν Ελλην. 
Λέσχην, όπου φι/οφρό-,ως έγενόμεΟχ δεκτοί παρι 
τών διαφόρων κατα τήν ώραν εκείνην εύρ θ-οντων 
μελών της. τοΰ εύγ.ν-στάτου π οέδρου κ. Ζυγο- 
μαλα καί τώ/ κ. Ίγγλεση Kup-.αζή. Χατζηκώστα, 
Γεωργίου, Λ γαντίνοΰ καί άλλων και παρέμεινα 
έπ’ άρκ τον, έπισκιφθείς τό άναγνωστήριον. τήν 
αίθουσαν έν ή δίδονται χοροί καί διαλέξεις, τήν 
αίθουσαν, τοΰ σφαιριστηρίου, τήν τοϋ έστ ατορίου 
κ.τ.λ. ΤΙ Ελλην. αυτή Λέσχη έν Όδησσω δια
τηρείται άπό πολ.λών έτών ύπό τών καλλιστων 
αύτόθ: ομογενών μας κα: τιμά πολύ το Ελλην. 
σνομα έν τή ξένη.

Έν Όδησσώ παρέμεινα είσέτι έπί τινας ήμέρας, 
μεθ’ άς ένεκα τοϋ ένσκήψαντος δριμυτάτου 
συνήθους έκεϊ ψύχους, ήναγκάσθην να έπ: 
σιδηροδρομικώς κατ’ 
ν:ον, παραδουναδειο 
διά τοϋ ΙΙρούθου δ:

Τό ταξειδιον
μαντ κόν καί μέ ηύχαρίστησ·

τοΰ ΙΙηλίου

καλός καί

·. ακλα 
ιστρέψω 

ευθείαν έξ 'Οδησσοϋ εϊς Ρέ· 
;ν Ρωσσικήν πόλιν καί έκεϊθ ν 

■ άμάξης είς ΓαλαζιΟν.
,υτο ε’νε πολύ τερπνόν καί ρω- 

πολύ.
φ . ιι.
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2ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Κατόπι·/ ραγδαίας βροχή·, τά μαύρα νέφη 

είχον διασζεδασθή Χαί ό ήλιο; άνεδύετο μεγα
λοπρεπή , προμη-ύων τήν χειμερινήν ημέραν 
εξαίσια·/.

Έ/ τω μέσω τή; μικράς πλατεία; τή; χω- 
μοπόλεως I ’>... έστάθμευον τρία λεωφορεία· με
ταξύ τών περιζυκλούντων αύτά χωρικών καί 
επιβατών διημ-.ίβοντο χαμηλοφώνως ομιλίαι καί 
χειρονομίαι έ' ών συ-επέραινέ τις μίαν γενικήν 
ανησυχίαν. Οί ’ίπποι τών αμαξών άνησύχω: 
έποδοζρότουν αναμασσώντε; του; χαλινούς, χρε- 
μετίζοντες, ζαί τινάσσοντες τήν μακράν χαίτην 
-ω·/. Έν τώ μεταξύ, ό έπιδέςιο; ζαί ατρόμητο; 
-αμαξηλάτη; Καρανάσο; έπλησίασε τό λεωφορείο·/ 
του, έξήτασευ έπισταμένως του; τροχού;, έθώ- 
πευσε τού; ρωμαλέου; τέσσαρα; μέλανας ίππου; 
του καί διευθέτησα; τά ηνία άπεμαζρύνθη σκε
πτικό;, ψαύω-/ συγχρόνως τόν παχύ·/ μύσταζά του 
διά νευρική; κι ήσεως. ' >: δύω συνάδελφοί του 
τόν έπλησίασαν.

— Σαν’ αποφάσισε: τό ταξεϊδι, Καρανάσο, 
έψιθύρισεν ό εί;.

— Εμείς θά τό σζεφθοϋμε, άν πρέπη νά φύ- 
γωμε. Κι' αύριο μέρα είναι, ύπέλαβεν ό έτερος.

Ό Καρανάσο:, «σιώπα, δάζνων τά άκρα τοϋ 
μ.ύστακός του μηχανικώς.

— 11 βροχή Οά κατέβασα, ρέματα και δέ Οά 
σ' άφήση νά πας μπροστά, παρετήρησενό πρώτος.

— Λυπήσου, τ' άλογά σου! 'Εκείνο τό πο
τάμι κείθε κάτω... ό Θεό; νά φυλάη ! ύστερα 
μή πάρης ζα! κόσμο στό λαιμό σου, προσέθεσε·/ 
ό δεύτερος.

— *0  Θεός βοηθός! διέκοψ-ν ό Καρανασος. 
"Ας ήναι καλά τά άττια μου. Ι'στερα τ' ά·. ώί 
δέν το βρίσκω κι’ αύριο. Έγώ Οά τραβήξω 
μπρός χαί ο,τι βρέςη ας ζατεβάση. Ο Καρα- 
νόσος οέν κιοτεύει εύκολα.

Ταϋτα είπων άπεμαζρύνθη έσπευσμένως,όπω; 
άνακοινώση τήν αποτελεσματικήν άπάντησίν του 
περί άναχωρήσεω: είς τούς τέσσαρα; έπιβατα; 
του, οϊτινες τον άνέμενον εί; άπόστασιν ολίγων 
βημάτων.

Μετά τινα λεπτά, μία χωρική φέρουσα πλου- 
σίαν ενδυμασίαν, μόλις είκοσαέτις, ροδί/ή ώ; 
πρωία εαρινή, υψηλού λεπτού άναστήαατος, 
άνήρχετο εις τό λεωφορείο·/ μετά, τού γέροντο; 
φουστανελλοφόρου πατρός της, ένώ τελευταίοι 
ήρχοντο δύω νέοι χωρικοί εύσταλεΐ:, ήλιοκαεΐ:, 
φέροντε; χρυσοποίκιλτου φέρμελην, σαγιάζι χρώ
ματος βαΟέω; έρυθροΰ ζαί πολύπτυχον ζατάλευ- 
κον φουστανέλλαν, έζωσμένοι καινουργή σελάχια 
έκ τών όποιων μόλις διεκρί-.ο.το έξερχόμενα τά 
άκρα δύω πιστολίων διχάνυων.

Άπαντες ci ταρειδιώται ησαν συγγενείς, φέ

ροντε; μεΟ’ έαυ-ών πλέον τών δέκα χιλιάδων

Τό πρωινόν ψύχος ήτο διαπεραστικόν καί οί 
έπιβάται, άφοΰ έροεψαν εί; τού; ώμου; των τά 
μάλλινα χονδρά ταμπάρα των, έσταυροζοπήθη- 
σαν και άπεχαιρέτησαν διά χειρονομία; τούς 
παρισταμένους γνωρίμου; των χωρικούς.

'<) Καρανάσος έφόρεσε καί αύτό; την βαρεϊαν 
κάπα του, άνήλθεν εί; τό κάθισμά του καί μα
στίσα; τού; θυμοειδείς 'ίππου; του έχάλπαοε κρα
τών στιβαρώ; τά ήνία, έν τώ μέσω τής λάσπη; 
καί τών λιμναζόντων ύδάτω·, ένώ οί χωρικοί 
εκστατικοί πάρε τηρούν το άπομαχρυνόμενο·/ 
όλοέν άμάςι, τό οποίον μετ' ολίγον δέν διεκρί- 
νετο πλέον.

Εις άπόστασιν αρκετών χιλιομέτρων άπό τή; 
χωμοπόλεως Β.,.ήτο τό δεύτερον χάνι, εί; τό 
όποιον έστάθμευον μίαν ώραν τά έζάστοτε διερ- 
χόμενα λεωφορεία δπω: αλλάξουν άλογα. Τό έν 
λόγω χάνι άπήρτιζον εί; σταύλο; διά τά ζώα 
καί δύω δωμάτια ισόγεια μεγάλα έκ τών όποιων 
τό έν έχρησίμευεν ώ; καφφεστιατόριον τήν ήμε
ρα·/, καί τήν νύκτα ώς κοιτών τών διαφόρων 
ταςειδ’ωτών, το δέ έτερο/, ώς καθ' εαυτό οιζ.ζμα 
τοΰ γέροντες τυφλού Τσόγκκ μετά -ή; γραίας 
συζύγου του καί τού υιού των ζύρ Κώστα.

Τήν αμαξιτήν ύιόν εί; άπόστασιν εκατόν βη
μάτων άπό τό χάνι διέσχζε μικρό; χείμαρρος, 
καθιστών αύτήν αδιάβατο·/ σχεδόν κατά τόν χει
μώνα. καθότι τά ύδατα κατερχόμενα έζ τών 
ορέων έπλημμύριζον τήν πέριξ πεδιάδα, παρα- 
σύροντα ζώα καί άνθρώπους πολλάκι;. 'Ο υιό; 
τού Τσόγκα, ζύρ Κώστας, τύπο; γενναίου άν- 
δρό:. παίζοντας συχνά μέ τόν θάνατον, κατόπιν 
τών πολλών παλληκαρισμών του πρός τού; φυ- 
γοοίκους τή; επαρχίας. είχεν άποκτήσει φήμην 
ανδρεία; είς τά πέριξ ζαί πα-,τες τόν ήγάπων. 
Εί; έν νεύμα του εύρισζε πάντοτε οπαδούς 
προθυμω; νά θυσιασθοΰν δι ’ αύτόν. Ήτο, άπό 
τού; ωραίους έκείνους σφριγώντας άνδρας, οϊτινες 
ελκύουν τόσω τήν συμπάθειαν, οσω τόν σεβασμόν 
καί τήν άφοσίωσιν.

— Δυό παλληκαρια έχομε ’αώ σιμά, έλεγον 
πολλάκι; οί χωρικοί, τόν Καρανάσο τόν άμαξα 
ζαί τον ζύρ Κώστα. Λεβέντες μιά φορά, κάνεις 
δέ βρέθηκε ώς τώρα νά τούς προσβαλη.

Ό κύρ-Κώστας, κατόπιν εσπερινής οινοπο
σίας, διαρκεσάσης μέχρι πρωίας, ήγεί.ετο όλίγον 
άργά τήν ημέραν εκείνην.

— Σήμερα, σέ θέλω! Καρανάσο. Αν πέρα
σης τό ποτάμι τή; «πνίχτρας», θά σέ κεράσω 
ένα παραπάνω γιοματάρι, είπε πρό; τού; ολίγους 
χωρικού; αναμένοντας τήν διέλευσιν τών λεω
φορείων.

— Δέ θά πέραση! Είναι παραφουσζωμέ .0 τό 
ποτάμι ! ζύρ Κώστα, παρετήρησεν εί; χωρικός 
μέ ύφος αυθεντικόν.

ω καί φοβούμαι μήν ξωμε ρούχα, π
:ό τό ζλάπι τό βαστά κύρ Κώστα: ε
ί νερό μέ άλογα καί μάνα, προσέθε-
Κώστας, παρατηρούν μέσα καί περιτ

είναι σβυσμένο
αύτό τό παλληκάρι. — Μή χειρό

: “ό ρέμα, 
δραμεν ώς 

πρός τό ποτάμι

ή ψυχή του νά πέση στό 
έπιβάτα;, άπεζρίθη ό ζύρ 
ε’ι; τό άκρου τής οδού.

— Εύκολα δέ δειλιάζει 
προσέθεσεν έτερος χωρικός.

— Χαί, άλλά ζαί ή κακία ώρα δέ λογαριάζει, 

ύπέλαβεν άλλος.
— Νάτος, ό Καρανάσο; έρχεται! άνέζραξεν 

ό κύρ Κώστας. Τόν γνώρισα απ' τά μαύρα 
άττια.

— Γιά σου ! Καρανάσο ! άνεφώνησε συγχρό

νως εις χωρικό:.
— Χαλάλι σου ! νά σέ δώ ! έτραύλισεν ο κύρ 

Κώστα;. Σαν τήν ώμορφη κοπέλλα έρχεσαι.
Μακοόθεν ήζούοντο οί κωδωνίσζοι, ό ποδοβο

λητό; τών ίππων ζαί ό κρότος τοϋ μαστιγίου 
τοϋ Καρανάσου.

Είχε πλησιάσει πλέον πρό; τό ποτάμι. 'Εκρά- 
τησε τά ήνία διά τών χαλύβδινων χειρών του, 
έμάστισε είτα τά άλογα έπανειληωμένως καί 
ώρμησε πρό; τόν χείμαρρον...

— Πάει! χάθηκε ! θαρρώ τόν πήρ 
έβροντοφώνησεν ό κύρ Κώστα; καί 
πτερωτό; μέ τινα; χωρικού: 
τή; πνίχτρας.

Ό γενναίο; άμαξας είχεν 
ύπολογισμούς του καί έν< 
άλογα ήσαν 
μέχρι τοϋ γόνατος, τό δέ λεωφορείου έκαλύ- 
πτετο ύπεράνω τών τροχών ύπό τοϋ ύδατος, οπερ 
κατήρχετο όρμητιζώς.

Οί τρεις τσελέπηδες ταξειδιώται έντρομοι 
εκράτουν τήν νεαρά·/ χωρικήν σχεδόν λιπόθυμον, 
πχρατηροΰντε: απεγνωσμένοι. Ό Καρανάσο; 
έμαστίγωνεν ανηλεώς τά ζώα έξαλλος,, άλλ' 
εί; μάτην τό λεωφορείου ένεκα τοΰ βάρους 
είχεν ίσφη-.ωθή έντό; τής ΐλύος ναι οέν έκινεΐτο.

Καταφθάνει ό ζύρ Κώστας πηδά είς τόν χεί
μαρρον μέχρις τοϋ λαιμού κζί κρατούμενο; άπό 
τοϋ λεωφορείου, τή βοήθεια τών ταξειοιωτών, 
πέρνει εί; τήν αγκάλην του τήν ώραίζν χωρι
κήν ζαί αέ κίνδυνο·/ νά παρασυρθή ύπό 
των, εξέρχεται σώος, ένώ οί λοιποί 
μιμούμενοι τό παράδειγμά

/ άπατη θή είς τού; 
αυάγει. Τά έμπροσθεν 

εκτός τών ύδάτων, τά έ'τερα δύω 
τό δέ λεωφορείου έκαλϋ-

τών ύδά- 
έπιβάται 

ι του ίξήρχοντο καί 
αυτοί κάτωχροι, οί δέ παριστάμενοι χωρικοί 
μετά τού Καρανάσου, τών μέν συρόντων έζ τών 
χαλινών, τοϋ δέ μαστίζοντας ανηλεώς τού; 'ίπ
πους, κατώρθωσαν νά έξαγάγουν τήν άμαξαν 
μετά αγωνιώδη επιμονήν.

Ο χύρ Κώστας, κρατών έζ τών χειρών τήν 
ώχραν ήδη χωρικήν μετά τού γέροντο; πατρός 
ΐης, πραύχώρησαν πρός τό χάνι, ένώ ήζολούθουν 
οί άλλοι καί βραδέως ό Καρανάσο: μέ τό λεω
φορείου καί τού; άσθμαίνοντα; ίππου; του.

— "Ε ! τώρα πρώτη μας δουλειά ν' άλλα-

ταλληκάρια, ειπεν εισερχόμενος ό 
•ΐς τό χάνι. Καί σύ γερόντισσα, 
σε, πάρε το κορίστι μαζή σου 
ποιήσου το σαν παιδί σου. γιάτ’ 
άπ' τήν τρομάρα.

ότερα ! έτραύλισεν ό γέρων πατήρ
τή; κόρης.

— Έ! αύτά έχουνε τά ταξείδια, γερό πα
τέρα. Πάει αύτό, πέρασε. Γειά νάχωμε. Ί'ώρα 
θά πορέψώμε άπ ’ τά βρισζούμενα : θ’ άλλά- 
ξωμε, Οζ φάμε χαί θά πλαγιάσωμε σαν αδέρφια, 
ειπεν ό κύρ Κώστα; τρίβων τά; παλάμα; του.

Οί ταξίΐδιώται ήζουον παρατηρνότε; άνυσύ- 
χω; άλλήλους. δυστάζοντε; νά ύπαζούσουν εί; τήν 
πρόθυμον πρότασιν τοΰ ιδιοκτήτου. Την στιγμήν 
εκείνην είσήρχετο καί ό Καρανάσο; κατηφής,

— Ελα ! τάν ύγειά σου 'άχη;. Μή στενοχω
ριέσαι, άφοΰ δέν έπαθες ζημιά.· Αύριο τραβάτε 
γιά πέρα, πρώτα ό θεό:. 'Απόψε θά μείνετε δώ, 
έξηκολούθησεν ο ζύρ Κώστα; μέ ΰφο; έπιβάλ- 

λον οσω ζαί ειλικρινές.
— Μέ τέτοια χάλια νά τραβήξωμε πέρα, κύρ 

Κώστα, παρετήρησε ό αμαξάς άπογοητευτιζώς.
— "Ε! τότε μείνετε οσω θέτε, στό χάνι. 

“Ετσι θάχω καί καλή συντροφιά.
Έν τούτοιο, εί; τά πρόσωπα τών τριών ξέ

νων διεκρίνετο άμφιβολία ζαί φόβος, καί ήρξαντο 
παρατηροΰντε: τόν άμαξαν, οίονεί ζητοϋντε; 
τήν γνώμην του.

’< · κύρ Κώστα; ψυχολόγησα; αύτους ζαί πει- 
σθεΐ; περί τίνο; έπρόκειτο, λαμβάνει κατά μέρος 
τόν άμαξηλάτην καί τώ λέγει :

— Πες μου, στό στεφάνι σου! Καρανάσο, 
καί στή λεβεντιά σου ! Οί τσελέπηδες ποϋ τα- 
ξειδεύεις, σηκώνουνε παράδε; μαζύ τους;

— Καί πολλούς, κύρ Κώστα, γι' αύτό τούς 
βλέπει: κι' είναι μαργωμέ-οι καί σζιάζουνται 
νά μείνουνε. Μονάχα, περιποιήσου τους, όπως 
ξέρει; καί δέ θά χάσης. Είναι καλοί νοικοκύρηδες.

— Τό κατάλαβα, γι’ αύτό ρωτάω, έψιθύρισεν 
ό ζύρ Κώστα; καί άπεμακρύνθη.

Οί ξένοι έτρεμον ήδη έκ τοϋ ψύχους περιζυ- 
κλοΰντες τήν έστίαν.

— Λοιπόν, παιδιά, κουράγιο ! Έδώ είμαστε 
σάν αδέρφια. Δός τ: μου τά κεμέρια σα;, είπε μέ 
γλυκυ τόνον ό κύρ Κώστας, πλησιάζων αυτούς.

Οί ταξειδιώται δειλώς παρέδιδον τά χρήματά 
των, ένώ ο Καρανάσο; τους έβεβαίου κρυφά διά 
τοϋ βλέμματος νά μήν άνησυχοϋν. Συγχρόνως 
ό ζύρ Κώστας λαμβάνων παρακείμενον κιβώτιου 
ζενόυ έθεσεν έντό; τά κεμέρια καί άφοΰ έκλεισε 
διά διπλής στροφή:, παρέοωζεν είς τόν γέροντα 
τό κλειδίον, λέγων :

— "Οταν θά φύγη ολάκερο το χάνι άπό δώ, 
τότε θά χαθή ζαί τό σεντούκι.

— Παιδί μου! νά μάς συμπαθας ! άλλά ό 
έρημος παρας είναι σήμερα ή ζωή τού ά /θρώπου,
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παρετήρησε κολακευτικώς ό γέρων λευζ.όθρ'.ξ.
Μετ' όλίγον άπεσύροντο όλοι, ΐ;' αλλάξουν 

έσώρρουχσ, οπω; έπανβλθουν οιά τό οεΐπνον, 
οπερ άπετελεϊτο άπό τρεις ορνιθχ:, εγχώριον 
τυρόν κα1. άφθονο·; :ί·;0·>.

Μετά μίαν ώραν ήκού-ντο ζωηροί γέλωτες 
ζζί ό ήχος οργάνου παθητικώ; άκολουθοΰντος 
τά: στροφάς τοϋ ζσμζτος τής οΐασκεΐαζούση; 
όμάοος.

Τήν έπομέ.ην πρωίαν οί τέσσαρες "έν;ι ειχον 
αποφασίσει νά φύγουν.

Ό κύρ Κώστα; οέν ήθέλησε νά τούς βιάση 
νά μείνουν περισσότερόν καί λαμβά ων τόν γέ
ροντα έκ τής χειρός, τώ λέγε·, όεικν'ων τί κι
βώτιο·/, οπερ «-.έκλειε τό χρήμά των:

— "Ανοιξε τώρα μονάχο; σου, γέρο πατέρα.
Ό γέρων ειατηρών είσέτι :χ·.η ζμ.φιβολί»ς, 

ήνειξε μέ τρέμουσζν χεΐρζ τό κιβώτιου, έλαβε 
τά κεμέρια άθικτα καί άφοϋ τόν ηύχαρίστησε 
μέ τό μειδίαμα είς τα χείλη, τόν παρεκάλεσε 
νά έλθη εΐς τό χωριό του νά τόν φιλοξε ήση, 
όπόταν θά τόν ειδοποιεί.

Ό Καρανάσο; φαιδρός ή η εϊχεν ετοιμάσει τό 
λεωφορεΐεν του καί ϊστζτο έξω άπό τό χά.ι ανα
μένω·; διαταγάς.

Ό ήλιο: εϊχεν ύψωθή αρκετά, Οερμαίνων διά 
τών καυστικών του άκτίνων τήν παχεΐαν χλόην 
ένω το κελζρυσμα τών ρ-όντων ύδάτων συνε- 
πλήρου τήν μουσικήν αρμονίαν τής πρωίας.

Οί τέσσαρε; ταςειοιώτζι, μετ' ολίγον, εΰχα- 
ρ στοϋντες διά λόγων καί χειρονομιών μιστών 
ειλικρίνειας τον καταστηματάρχην, άνήρχοντο 
εΐ; τό λεωφορείου, όπως έςακολουθήσουν τήν 
πορείαν των.

— Γειά σου ! γειά σου ! ήκούετο έπζνειλημ- 
μένως.

— Καλή στοά τα ! άπήντα ύ κύ: Κώστα: 
μειδιών.

Ό Καρανάσο;, στιβαρός ώ; πα τοτε, έμά- 
στισε τού; Ιππους. ήδη ελαφρού: έκ τή: χθεσι
νής άναπζύσεως καί μετ’ ολίγον έξηφανίζετο 
κάμπτων τήν πρώτην καμπύλην.

Ότζν έφυγε τό αμάξι, ή γραΐα μήτηρ τοϋ 
κύρ Κώστα, κρατούσα έν έκατο .τζορζχμον εΐ; 
τά; χεΐρας της πλησιάζει τόν υιόν τη: καί τώ 
λέγει :

— Τό πουρνό, τό κορίτσι τοϋ γέρου τσελέπη, 
ή Γιαννοϋλζ, μού ταφησε κάτω στο προσκεφάλι 
γιά λόγου σου.

— Κα1. σύ, γιατί νχ τό πάρη; ; άπεκρίθη 
αΰστηρώς ί> ύπερήφχ ο; υιός.

— Έ ■' ήξ«ρα έγώ γρίκα μου πώς οέν ήθε
λε; πληρωμή ;

— Καλά είπιν ό Κώστας κζί έξήλθε νά ρεμ-
βάση άπό τήν καλαμωτήν σκιάδα τοϋ παρα
πήγματος, ψ.θυρίζων καθ’εαυτόν: Ό Κώστας
πζράδες δέν λογαριάζει.

Τήν έπομένην έπέστρεψε τό χρήμα διά τι-.ος 
αμαξηλάτου.

Ό καιρός είχε βελτιωθή πολύ καί ώραΐαι 
ήμέραι άνετελλον. II συγκοινωνία είχετελείω; 
άποκατασταθή καί τά λεωφορεία διήρχοντ: <α· 
θημερι ώ; άπό τό χάνι.

Εϊκοσιν ήμέραι πζρή/Οον άπό τού έπισοδείου 
εκείνου. Ό Καρανάσο: έφαίνετο κιί πάλιν μα- 
κρόΟεν ερχόμενος, άλλ' χ;ευ επιβατών καί μετ’ 
όλίγον έστάθμευεν έξω άπο τό χάνι μέ μειδίαμα 
δ'/ως εξαιρετικόν.

— Γειά, σου κύρ Κώστα, είπε κατερχόμινος 
άπο τό λεωφορείου καί θωπεύω·; αύτόν είς τού: 
ώμους.

— Καλώ: τόν Καρανάσο.
— Πώ: τά περνάς στή μοναξιά;
— Μέ γλιντι καί καλή καρδιά. Μά γιά πές 

μου, άλήθ-ιζ, δέν είχες έπιβάτζι., ή κανένα 
γενάτι πάλι σ’έφερεν έδώ ;

— Ούτε γενάτι, ούτε γούστο. ΤΗρθζ νά πάρω 
μονάχα τον κύρ Κώστα καί νά φύγω προσβολή.

— Καί τί σοϋ κάπνισε καί ήρθες μονάχα γιά 
τόν κύρ Κώστα ;

— ‘Ελα, 'τοιμάσου κζί τά πολλά λόγια είναι 
φτώχεια.

— "Εχΐ'.ς ορεξι, ^λέπω καί καλά Οά τά 
πορέψωμε.

— Κζλζ καί καλά .
— Λοιπόν, γιατί ήρθες -.ζ μέ πάρης ;
— Γιατί : γιατί έτσι το Οίνε κάτι γλυκά μά

τια ! χά! χά! χζ!
— Έϊ κατάλαβα, Καρανάσο, πώς είσαι στό 

κέφι.
— Λέγε ο,τι Οές κύρ Κώστα, άπεκρίθη ό 

Καρανάσο; σοβαρώ:."Εχω διαταγή απ' τό γέρο 
νά σέ πάρω μαζή.

— 11>ό γέρο μωρέ ; (->ά μοΰ πής τί τρέχει 
γιά νά γιομίσω τό κανάτι γιοματάρι ή να...

— Ωστε νά μπής. θέ; βασιλικά έξοδα, κύρ 
Κώστα. Λοιπόν εκείνο: ό γίρως τσελέπη: ποΰ 
περιποιήΟηκε; καί ποϋ τοΰσωσε: το κορίτσι απ 
τό ποτάμι...

— Για λέγε, διέκοψε περιέργως ό κύρ Κώστας.
— Θυμάσαι; έπανέλζβε ζωηρότερο·;, ό Κα 

ρανάσο:, μ’ έστειλε γιά λογαριασμό του νά σέ 
φέρω στό χωριό του, ποϋ σοϋχει τραπέζι. Λοι
πόν τοιμάσου καί μήν άργοπορζ:, γιατί έχω 
κι άλλο άγώι. "Αφησε τή γρηά σου στό χάνι 
γιά δυό μέρζις.

— Πζράςενο ! μοΰ φζί ετζι. παρετήρησεν ό 
κύρ Κώστας, άπορών.

— Τί παράξενο .' Θά σέ συμπάθησε καί θελει 
νά ξεπλερώση τήν ύποχρέωσί του Είναι ξ«:ε·.ς 
λεβέντης καί ανοιχτοχέρη:.

— Ας ήνε, ’τραύλισε·; ό κύρ Κώστας, άνοί- 
γων τήν κάνουλαν τοϋ βζ.ελίου, όπως προσφέρτ, 
κρζσΐ είς τόν συνομιλητήν του.

— Λοιπόν, τ' αποφάσισες, κύρ Κώστα ;
— Άφοϋ μέ ποοσκαλεΐ, θά πάω καί άς ζη

μιωθώ πενήντα δραχμαί:, ΰπέλαβεν ό καταστη 
ματαρχη:, κομίζω·; ψυχρόν τεμάχιον χοίρν.ον.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Παρισινός συνάδελφος δημοσιεύει στατιστικήν, 
καθ’ ήν άνήρ τις ζήσας 50 έτη. έκοιμήθη 26.000 
ήμέρας, εϊργάσθη 800 ήμέρας, έφαγε 15,000 ήμέ
ρας, διετέλεσεν ασθενής 500 ήμέρας καί αφιέρωσε 
ό,000 ήμέρας είς διασκεδάσεις, αΐτινες άποτελοΰσιν 
ένίλω ποσόν 46,300 ήμερων.

'Αλλα άνήρ 50 έτών έζησε μόνον 18,250 ήμέ
ρας άρα διά νά φθάση τδ ποσόν τών 46,300 ήμε· 
οών, έδει νά ζήση έως 125 έτη ! Παρισινή οτα- 
πστική.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΙ

Δυσάρεστου έ-εισέδιον συνέβη εσχάτως εΐς δύο 
εύγενεϊς κυρίας, έν Βερολίνω. αντιπροσώπους τοΰ 
συνεδρίου τών γυναικών, είς τήν Κυρίαν Β:χρ,σύ
ζυγον τοΰ τέως προθυπουργοΰ τής Νορβηγίας καί 
τήν Μαρίαν Κέμπε, σύζυγον, άνωτέρου σουηδοϋ 
άςιωματικοΰ. Άφοΰ έπεσκέφθησαν τήν έκθεσιν τών 
Τεχνών,ειχον μεταόή εΐ; τι έστιατόριον, όπως γευ- 
ματίσωσιν, ότε προσέρχεται ό υπηρέτης καί ταϊς 
λέγει:

— Δέν ύπηρετοΰμεν Κυρίας, μή συνοδευομένας 
ύπδ κυρίων.

Αί Κυρίαΐ ήγανάκτησαν καί διεμαρτυρήβησαν 
εΐς τον Διευθυντήν, άλλ’ εί; μάτην, έδέησε να 
φύγωσι παρά τήν αναγνώρισιν τής ιδιότητάς των

Καί ταΰτα έν Βερολίνω, όπου επαγγέλλονται 
τήν ισότητα τών δύο φύλων.

ΟΑΑ ΣΒΤΝΟΥΝ

X

— Τί λέ:, καλέ πατέρα, θζρθη έκεΐ-.ο τό 
παλληκαρι, έλεγεν άνησύχως ή κόρη τοϋ γέ
ροντες φουστζνελλοφόρου ή Γΐαννούλα, πρός τον 
πατέρα της.

— Λέω, πώ; θάρθη, παιδί μου. Γστερα ύ 
Καρανάσος ρ.-.ύόωκε τό λόγο του, πώ: θά τον 
0ίΤι·

Ή Γιαννούλα άπό τή: στιγμής καθ ' ήν έσώ- 
ζετο, φερομένη είς τήν αγκάλην τού κύρ Κώστα 
καί κατόπιν τών περιποιήσεων καί τής τ·μ·ό- 
τητό; του. τόσην συμπάθειαν καί έρωτα ησθά θη 
π:ός αύτόν ώστε, όταν έπίστρεψαν εί; το χω- 
ρίον, των δέν έοίστζσε ά είπη εί; τον πατέρα 
τη:, ότι ή εκείνον θά τής έδιδε σύζυγο , ή θά 
έπήγαιν εκαλογραΐα εί; μοναστή: ον.

’(> γέρων τσελέπη; εκτίμησα; καί αύτό; τάς 
άρετάς τοΰ κύρ Κώστα κζί μή θέλων νά ουσα- 
ρεστήση τήν μοναχοκόρην του Γιαννουλαν, ένέ- 
οωκεν ευχαρίστως εΐς τήν επιθυμίαν της καί 
την έπομένην μεταβά; εί; τήν κωμοπολιν Β... 
ε θζ κατώκει ό Καρανάσο:, τόν έπεφορτιζε νά 
φέρη τόν κύρ Κώστα έξω.

Όταν έφθασα. είς τήν κωμόπολιν Β... ϋ κυρ 
Κώστα; έμά.θα-.ε παρά τού γέροντες προΰχον- 
το , ότι έπεθύμ:·. ·,ά το< κάμη παιδί του. Ο 
αρρενωπός εκείνος έ.ς, ό πρό ούδε ός δειλιών, 
επι τώ άκούσμζτι έγεινε κάτωχρος και μόλις 
ηουνήθη έκ τή; συγκινήσεων ν' άσπζσθή την 
χεΐρατοϋ μέλλοντος πε-.θεροΰ του.

Το έσπέρζς τή: άφίξεώς του έφιλοξε ήθη μετά 
τοΰ γέροντος προύχοντος είς τό σπήτι του Κα- 
ρα-άσου. Τήν έπου.ένην περί τήν μεσημβρίαν 
επορεύο.το εί; τό χωρίον καί το αυτό εσπέρας 
έτελοΰντο οί αρραβώνες τοΰ Κώστα μετά τής 
Γιαννούλας έν μέσω τών πυροβολισμών καί τών 
ήχων τών εγχωρίων ϋργά'ω·.

ΜΙΛΤΩΝ ΒΙΤΑΛΗΙ

Ο άνθρωπο; έχει δύο χαρακτήρας, ένα κατ' οίκον 
δστις ε’νε ό αληθή;. Κατ’ αύτόν αποβάλλει τδ προ
σωπείο·;, τήν προσποίησιν, καί τήν ύποκρισίαν καί 
φαίνεται ποιο; πράγματι είνε Καί ένα τόν δημόσιον, 
καθ’ όν εί; τήν κοινωνίαν αίνεται μέγα;, εύγενή;, 
γενναίος κτλ.

H κενοδοξία εινε τδ ποώτον ουτόν, τδ όποιον βλα- 
στανει εΐ; τήν ανθρώπινη·; καρδία·; καί -δ οποίον έκ- 
ριζοϋτα·. τελευταίο·;.

'Αδύνατον νά έχωσι φρόνημα μέγα κα’ι ανδρικόν οι
πραττοντε; μικρά καί φαϋλα. Διότι όποια εινε τά
*Ργα, περί ά διατριβουσιν, τοιοϋτον έ; άνάγκη; καί
τό φρόνημα εχουσι.

"Οπως σόύνει κάθε 'μέρα
Χωρίί ποια νά ίημερώση 
Ώς μαδβΰνε τά λουλούδια 
Στήν άνδόσπαρτη τή στρώση.

Ώς περνάει κάδε πράγμα. 
Δίχως πίσω να γυρίζη 
Όπως σόύνει κάδε άστρο
Πού τό·; ουρανό στοΜόει

Ώ: πεθαίνει κάθε πόθος
Κάθε όνειρο κι’ ελπίδα
Έτσι σόύνει και τοϋ νοϋ μας 
Ή σπιθόδολη άχτϊοα.

"Ετσι ή ζωή κΓ ή νειότης 
Καί ή ώμορφιά μας σόύνουν 
Καί γιά λίγο, λίγο μόνο 
Μνήμη πίοω τους άφίνουν

’£>■ Κότοικ'} Σάμου ’Ελένη S. ϊβορώνου.
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11 μικρά 'Ελένη, άκούσασα, £τι ή μήτηρ τη; 
;χασ- μίαν δίκην, ανεβήδησε κράζουσα:

— Τί καλά, μαμά, που έχάσατε αύτήν τήν δίκην, 
ή όποια σάς έβασάνιζε τόσον καιρό 1

X

Θ:ϊχ τ:; έρωτα τόν μικρόν Χρηστόν.
— Διατί σ Θεό; έδωχε τήν ομιλίαν είς τά παι- 

δάκ α καί δέν τήν έδωκεν είς τα γατάκια καί τα 
σκυλ.λακια ;

Ό Χρηστός μετά στιγμιαίαν σ/.έψιν:
— Διά νά μή ζητούν γλυκά.

X

Ή δεκαέτι; Νίνα λέγε: μετά σοβαρότητας πρός
τόν πατέρα της:

— Έγώ, μπαμπά, όταν παντρευθώ, δέν Οά σέ
προσχαλέσω στόν γάμο μου.

— Καί διατί. Νίνα ;
— Γιατί χαί σύ δέν μ’ έπροσχάλεσες στον

’δικό σου.

ΤΙ μικρά 'Ελένη εισέρχεται έν σπουδή είς τήν 
αίθουσαν, σταμαια μέ τάς χεϊρας συμπεπλεγμένα; 
όπισθεν πρό τή; μητρός της χαί τήν έρωτα.:

— Μαμμά, αληθινά πώς ένα πουλάκι σοΰ λέγει 
ο,τι χάμνω ;

— Βέβαια.
— Και δέν σέ γελά ποτέ ;
— Όχι. μικρά μου τό πουλάκι μοΰ τα λέγει ολα.
— Τότε λοιπόν, δια ί δέν σοΰ είπε πόσους κου

ραμπιέδες έφαγα ;

X
Οτε ή άποθανοΰσα βασίλισσα τή; "Αγγλίας 

«πλησίαζε νά γέννηση, ο σύζυγός της, ό πρΐγκηψ 
Άλβέρτ'ς είπεν είς έν άπό τά τέκνα του ;

— Ί1 μητέρα σου Οά σοΰ κόμη δώρον έ’ α αδελ
φόν ή μίαν αδελφήν. Ποιον άπό τά δυο προτιμάς:

— Αν δέν π-ιράζη τήν μητέρα, καλλίτερα να 
είνε ενα άλογά/.:.

X

Ό μικρό; Κωστάκης. ένώ συνήθως είνε άμελέ- 
στατ ;. μίαν πρωίαν έξυπνα πολύ ενωρίς καί αρ
χίζει να γράφη μέ πολλήν επιμέλειαν.

— Εύγε, Κωστάκη, τοΰ λέγει ί πατήρ του, 
βλέ πω οτι αποφάσισες νά γείνης επιμελής.

— Όχι, μπαμπά, άπαντα αφελέστατα ό Κω
στάκη;, άλλα ό χαλβατζής μοϋ είπεν, οτι θα μοΰ 
δώση πολύ χαλβά, άν τιυ δώσω γραμμένα παλιό
χαρτα.

X
Τί διάφορά μεταξύ νέου καί γέροντες ήρώτησέ 

τι; έν natoiov.
— 1 Ιολύ, πολύ μεγάλη, άπήντησεν αμέσως τό 

παιδίον. Πρώτον ό γέρων φοδεϊτε τά πάντα, ένώ 
ό νέο; τά πάντα άψηφεϊ καί δεύτερον έξοδεύει όλίγα, 
ένώ ό νέο; τά πάντα θυσιάζει.

— Καί ποϊος πράττει όρθώς, ήρώιησεν ό γέρων.
— Ό νέος, δι-.τι είναι γενναίος ιππότη;.

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΗ;

ΊΊ χρησιμεύουν οί Λνϋο'ι 
Στασπρα μαλ.λιά τά χιονισμένα.
Κ>’ υ νοΰς αυτός νά φερνή μπρος 
Τά ξέχαστα τά περασμένα ;

ΙΙάει τά βήμα τοΰ χορού 
Σέ γέρου πόδια ποΰ λυγοΰνε;
ΙΤάνε τοΰ γάμου τά β’ολίά 
Κεΐ ποΰ νεκρά μοιρολογούνε ;

7’ί χρησιμεύουν οί σταυροί
Καρδιά σαν δέ χτυπά στά στήθη : 
ΤΊ χρησιμεύει ή ζωή
Σ' αυτόν ποΰ Άμοιρος 'γεννήθη ;

Σιμός 'Ελένη £. Χίορώνυυ

RIZZO ETCIE
ΚΑ Ι ΡΟΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

"Εκδότης τοΰ μεγαλειτερου Όάήγο$ τής Α’ι- 
γύπτου. Τόμ·ς ογκώδης ά· ω -ώ, 1100 σελίδων, 
έπί χάρτου αρίστο/, καί δ δεμένος Όλαι αί πόλεις 
τή; Αίγυπτου μετά τή; Ιστορίας αύτών περιγρά- 
φονται λεπτομερώς. Όλα τα καταστήματα, γρα
φεία καί διυθύνσεις, Τράπεζαι κτλ. εμπεριέχονται 
μετ" ακρίβειας. Τό τεΰχος τοϋ 1904 είναι θησαυ
ρός ανεκτίμητος. Γίνονται δεκτά: άγγελίαι καϊ 
διευθύνσεις έξ 'Ελλάδος. "Αντιπρόσωπος κ. X. 
Άν·.μογιάν·.η; οδός Φιλελλήνων έν Πειραιεϊ. Πλη
ροφορία: καί παρ’ ήμϊν.

Α.ΓΓ Ε Λ.Ι Α.

Ό υφηγητής τής ιστορία; τή; φιλοσοφίας έν τώ 
"Εθν. ΙΙα-επιστημίω κ. "Αντώνιε; Κουτσουβέλης 
αγγέλλει τήν έκδοσιν νέου συγγράμματος αύτοϋ ύπό 
τόν τίτλον : Ιστορία τής Φιλοσοφίας τών νεω· 
τέρων χρόνων μέχρι πώ>· χαθ ήμϊις.

Τήν αγγελίαν τού έργου τούτου,δύναται νά άπο- 
στείλη εί; πάνα ταχυδρομ·νώς απευθυνόμενο·/ πρός 
αυτόν e κ. Νόσος. I. Σ φιανόπουλο; Φοιτ. τών 
Φυσικ "Επιστημών. "Οδό; Πάνες άρ. 6 "Αθήναι.

Ήμερο λ άγιον τοΰ Α ΐ γ α ί ο υ. Ύπό τή; λο- 
yiou Δοσς Ελένη: Σβσρώνιυ καί τοΰ κ. Μάη,
εκοο'ήσεται ημερολόγιο·, τοΰ 1905, φιλολογικόν, χρο- 
νογοαφικόν, εϋΟυμογσαφικόν.

Συνίργάται τούτου είνε οί επισημότερο·, τών λογιών 
‘Ελλήνων.

Θέλει άποτελεσβή έκ 350 σελίδων κα! 6α περιέχη 
πί,ειστα; καλ/.ιτεχνικας εικόνα; καϊ πλέον τών 4 5 
προσωπογραφέϊών.

ΤΙ Διεν&υνοις.
Ελ. Σβορώνου καί Θρ. Μάη.

ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΞΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡ. 28

Ζητήσατε τά έςή; αξιόλογα έκδοθέντα έργα:
Παγκόσμιος Μυθολογία Η. Οικονομοπούλου 

Σελ. 600 φρ. 2 50.
Πλήρης 'Επιστολογραφία. Η. Οικονομοπού- 

λου Σελ. 1112 φρ. 6.00.
Ιστορία τής Έλλ. Φιλολογίας Μωλλιίρου. 

μετάφρ. Κυπριανού. Σελ. 862 φρ. 2.00.
Ιατρική Οικογενειών. Π. Καρδνρά. Σελ. 480 

?Ρ· 2.00
, Άποστέλλονται έπί καταβολή τοϋ τιμήματος
®π" εύθείας ή διά τών γραφείων τή; «Φύσεως»
ελεύθερα ταχ. τελών.

■Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Συμπλήρωμα.
"Εξεδοθη τό 20ον τεΰχος περιέχον διπλοϋν πίνακα 

τή; Τραπεζοΰ.το; καί άρθρα άπό τοϋ Με-εστέριοι 
αρτηρία:—μέχρι τοΰ Μόσταρ, έ; ών άναφέρομεν ώ; 
εκτενέστερα τά έξης: Μετάγγισες, Μέταλλα, Μηλια- 
ράκη;, Μηνιγγιμοοραγϊα, Μηρυκασμός, Μητσάκης 
Μισαήλ, Μιστρας. Εκαστον τεΰχος τιμαται έν Άθή- 
ναι; λεπτά 80, έν ταϊς "Επαρχϊαις λεπτά 90, έν τή 
άλλο?, δρ. Ι.’Εκδόται Μπέκ καί Μπάρτ έν Άθήναις.

KH1KU ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΙΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Έντοκοι καταθέσει;
Ή έθνική τράπεζα δέχεται έντοκου; καταθέσεις 

εί; τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι εί; 
φράγκα καί λίρα; στερλίνας,άποδοτέα; είς ώρισμέ- 
νην προθεσμίαν ή διαρκείς. Αϊ είς χρυσόν καταθέ
σει; καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται εί; τό αύτό 
νόμισμα, είς & έγέ^ετο ή κατάθεσις, εί; χρυσόν ή 
δι" έπιταγής δψεως έπί τοϋ έβωτερικοϋ καί
έπιλογήν τοϋ ομολογιούχου. Τό κεφάλαιον καί οί 
τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται έν τώ Κεν- 
τρικώ Καταστήματι καί τή σίτήσει τοΰ καταθέτου 
έν τοϊς ΰποκαταστήιιασι τής Τραπέόης'έν Κερκύρφ 
δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθω διά τών έκεϊ υποκατα
στημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι τών καταθέσεων.
1 1/2 τοϊ; ·/· κατ’ έτος διά καταθ. 6 μήνα; τουλ.
ο » */· 0 » 1 έτους »
ο 1/2 » V, » 2 έτών »
3 » ·/, Ο » 4 έτών
4 » ·/. » » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκο(-
οονται κατ' έκλ ογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικοί

ΤΑ τέϊα τοϋ Κυανοϋ Στσυρεϋ ΐϋρίσνενται εις τά 
πρώτη; τάξεως έδωδ μοπωλεϊα "Αθηνών κα! 

Πειραιώς Πατρών καί Κρήτης.
"Αντιπρόσωπο; διά τήν "Ελλάδα καί Κρήτην .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΛΛΑΣ— toil Ριζάρη
ΑΡΙΘ- ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 27-— ΕΝΠΕΙΡΕΙΕΙ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ 
ΙΑΡΥΤΗΪ ΤΙΙΣ Ι1ΙΛΟ1ΙΟΙΕΙΑΪ ΕΧ ΕΛΛΑΑΙ 

iVE2mp<ir^ErkTAffns

ΟΔΟλΤΟΙΛΤΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΦΑΡΜ. ΚΡΙΝΟΥ
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28· Μαγική είκών.
Περίεργον, ό ζωγράφος pic ειπεν, δτι ε’νε τέσ

σαρα πρόσωπα !
Tic διακρίνει τά άλλα δύο ;

2<). Αΐνιγμ*.

Τοΰ σώματος μέλος 
καί γράμμα ’στό τέλος 
ακόμη δέ μία 
άν πής αντωνυμία 
τοΰ κόσμου στολισμόν 
θά κόμης ’στό λεπτόν,

30- Λίνεγμ».
Ένας τόνος γνωστός μουσικής 
τοΰ προσώπου δέ μέλος όμοϋ 
ένα κτίτορα άνδρα εύθύς 
θά σοϋ κάμουν κ’ υΙόν τού Έρμου.

3Ι· Γρίφος.

είκών
I φ Σ Σίναι είκών ΟΑ είκών. 

είκών

32 · ΦΙρδην — Μύρδην.

1 ί)·' άγγελλοι. 2. Πιμόνοις θεού,

33- Κυβάλεξον.

ΓΙόλειε Ελλάδος

λ 
λ 
λ 
λ 
λ

34- Πρόβλημα.
Μοιρασθέν ποσόν τι είς τρία, άτομα ούτως ώοτε 

ό 2ος νά λάόη τοϋ Ιου 100 δραχ. περισσοτέρας, 
ώς κα) ό 3ος τοϋ 2ος, εΰρέθη δτι δ 2ος καί ό 3ος 
έλαβον δμοΰ δραχ. 406. Πόσον ήτο τό ολικόν πο
σόν καί πόοα Ελαδεν έκαστος ;

Λάριασα. Γ. J. 'IatQiiijc

ΚΡΓΟΣΤΛΣΙΟΧ
ΚΟΝ A Κ

Οΰζου εξαίρετου 
και 

διαφόρων ηδυπότων 
Γ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘίΤΤΟΤ 

τή ς Β. Αυλής
Ί'ν Βάλω

Τιμα\ μέτριοι
Εξαγωγή γονδρικώς

ΕΛΑΙΙΜΚΟΧ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ*  
01 ΔΥΟ X ΑΥΤΑΙ ΊΑ 11(11 NAR1AARI,

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ

Μεταξύ τών οδών Ί'υρςπαντσου κα: I 1 ’Ιουνίου 
απέναντι τοϋ Ξενοδοχείου τή; 'Ιταλία; διευθυνο· 
μέν,υ ύπό τοϋ ζ. Γ. Ίγγλ.έση. “Αζρα ζαδαριότη; 
νά: ύ’ηρεσια προβυμοτά η. Μαγειρική δέ έ/.λεζτή 
ανατολική ζαί {ι-ύρωπάιζή. Τιμάι συγν.α-.αό>τ:ν.αί.

Ή ααρτέλα 30 φαγητών «ρ 8.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,

Τ- — - Αλεξάνδρειαν. Επιστολή ζαί χρή
ματα έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν πολύ. Γράφομεν 
ταχυδρ.— Ν.Μ. ’Αλεξάνδρειαν. Δε/.τχριον έλή- 
οθη. Έχε: χαλώ;. Άνχμενομεν συντομως.— 1. Ί. 
Καδάλλαν. 'Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρ. άπαντώ- 
μεν.—|Ι. Β. Μίν.α. 'Επιστολή έλήφθη. Είς οίΐο- 
λευ.ον’> ένεγράψαμεν. Φυλλάδια έστάλησαν. Ταχυδρ. 
γοάφομεν.— I- Θ. Κάιρον. ’Επιστολή ζαί αντίτι
μου «Πολέμου» έλήφθησαν. Εύχ χτιστούμε·', σας 
έγράψχμεν ζχί είς τήν «Φύσινβ.— Κ.ΓΙ Κ. Π = ν σά
κο λ'λ α ν. Επιστολή κχί συνδρομή σα; έλήφθη. Εύ- 
χαριστούμεν. Γράφομεν.— Ε· Ί'. "Α γ. Πνεύμα. 
'Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθησα ' έχε: καλώ;·— 
Λ. Κ. Καπ-Τόουν. Έ-.ιστολή κα: αποδείξει; 
έλήφθησαν, αναμένομε' συντόμω; έτέρχν με έμζασμά 
σα;.— Αδ. Β. Καβχκλ:. 'Επιστολή κα: σύνδρομα: 
έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν πολύ. Άπαντώμεν,— 
Κ.Σ. Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ : ον. Δελτάριο·' έλήφθη. Ένε- 
γράψαμε» νέον συνδρομητήν εί; «Πόλεμο·.^ καί σας 
άπηντήσκμεν —Ν. Ν Βώλον. ’Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν πολύ —Γ. Π. 
Καρδίτσαν.— 'Επιταγή δ.χ. 16 έλήφθη. Ιύύχα- 
;:στού·αεν καί άναμένομεν υπόλοιπον.— Ν. Β. Μ ι- 
νι αν. Συνδρομή «Φύσεω;» έλήφθη. Εύχαριστούμεν 
πολύ, άπόδειξ·.; στέλλετχι ταχυδρομικώς. — Ν. Κ. 
Δνιεπρόδσκ. 'Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομικώς 
άπηντήσαμεν. — Κ. Ν. Τρίκκαλα. 'Επιστολή, 
δελτάρια έλήφθησαν. Προσεχώς έχετε άπάντησίν.

4»Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ·Ανίατη ΚωναταντινΙδου-ιξ»


