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ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

' Η οίχοχένΒία εν Έλλάδι πολλ<ίκις έγέ- 
νετο θέμα πολίτικης μελέτης καί δή ύπδ 
τών κορυφαίων φιλοσόφων τής αρχαίας 
Ελλάδος, τοϋ ΙΤλάτωνος καί Άριστο- 
τέλους.

’() 'Αριστοτέλης λέγει, δτι έ/ οικογένεια 
είναι ή στοιχειωδέστερα και πρώτη κοι
νωνία, ή βάσις δέ καί ή άρχί/ άφ' ής ή 
κοινωνία έσχηματίσί) η.

Ή μονάς τής Ελληνικής κοινότητας 
δέν είναι τδ ίίτομον, άλλ' ή οικογένεια, 
μάλιστα δέ κατ 'Αριστοτέλη. "Οπως 
έννοήσωμεν τοϋτο ακριβέστερου, ανάγκη 
νά ύπομνήσωμεν δτι ή θρησκεία τών αρ
χαίων ‘Ελλήνων συνήνου άδιασπάστως 
τήν οικογένειαν πέριξ τής εστίας, ήτοι τοϋ 
βωμόν τών έσφεστίων θεώυ. θρησκεία δέ 
και κοινωνία- άπετέλουν τήν βάσιν τή: 
πολιτείας. ‘Η κόρη νυμφευόμενη άλλης 
θρησκείας άνδρα δέν ήτο πλέον μέλος τής 
οικογένειας και διά τοϋτο δεν έλάμβανε 
προίκα.

"Οθεν ευρίσκομεν άναριθμήτους ί)ρη 
σκευτικάς και πολιτικός επιδράσεις,πηγα- 
ζούσας έκ τής οικογένειας είς άπασαν τήν 
πόλ&ν (οΰχΗύ χστυ, ώς κακώς μετε- 
φράσθη έν Έλλάιδι u/,ιι ci./e u/it///ll>·» 
τοϋ διάσημου Γάλλου De ί'οιίίαιιιμ'··'), 
ήτις πόλις άπετέλει τδ παρ' ήμϊν καλού
μενου Κράτος.

Τδ κυρίως άξιου σημειιόσεως δ μιας εί 

ναι, δτι ή σημασία τής οικογένειας ήτο 
πολύ μάλλον πολετςκή ή ηθίχη. Ό 
πρώτος καί ση μαντικώτατος σκοπδς τοϋ 
γάμου ήτο ή διατήρησις τοϋ τών πολιτών 
σώματος έν τή άκεραιότητι αύτοΰ. Ή 
τοιαύτη δέ διατήρησις ήτον εύκολος, διότι 
ή ιδέα τής Ελληνικής πόλ&ως, ήτοι τοϋ 
Κράτους, ήτο πολύ περιωρισμένη, ούτως 
ώστε έκαστον τών ελληνικών Κρατών νά 
μή άποτελή πληθυσμόν ανώτερου τών 
ϋΟ—60 χιλιάδων ελευθέρων άνδρών, ένώ 
άπαντες οι άλλοι ήσαν δούλοι.

'() θεσμός τον γάμον ήτο '■'■έπι παίδων 
γνησίων σποράν». — υνήθως ό γάμος συ- 
νεβάλλετο ύπδ τον πατρός τής οικογένειας 
άνεξαρτήτως τών έπιθυμιών ή καν τής 
γνώσεως τής κόρης. Τοϋτο άποδεικνύ ι 
όποιος δεσποτισμδς έπεκράτει κατά τής 
δύσμοιρου γνναικός. ‘ΤΙ εκλογή τοϋ φύ
λου κατά τήν νεωτέραν επιστήμην πιθα
νόν μέν νάσννέπιπτεν έκ τύχης, ούχί δμως 
έκ τής ελευθερίας τής εκλογής. Αί περι
στάσεις ανται ώριζον τήν θέσιν τής εγ
γάμου γυναίκας έν Ελλάδι, καθώς οξυ
δερκέστατα, καθ' ίίς έχω σημειώσεις, πα- 
ρετήρησεν δ πολύς τής Πλατωνικής φιλο
σοφίας ή μυτερός καθηγητής, ι> πολύκλαυ- 
,\ι·/Ι Ιι·ε/ι ί/ι έν τώ Πανεπιστημίφ τής Οξ
φόρδης, θέσιν σημαντικωτάτην άμα καί 
πλήρη όπισθοδρομικών αιτίων. Άφ' ένός 
μέν παρέχονσαν είς αύτήν πλεονεκτήματα, 
άφ' ετέρου δέ πλείστα δσα ελαττώματα. 
Ή σημασία αύτής ήτο αυτή; Ή γυνή 
διά τοϋ γάμου έγίνετο ύπερτάτη κυρία τοϋ 
οίκου, ήγεμουίς πάντων τών οικιακών 
πραγμάτων, καί ή μήτηρ νομίμων τέ
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κνων. Τδ ελάττωμά της ήτο τοΰτο’—ή 
γυνή δεν ειχεν άλλον κύκλον ένεργείας 
έκτος τής οικίας, όλιγίστην έκπαίδευσιν και 
σχεδόν ούδεμίαν είχε γνώσιν τοϋ εξωτερι
κού κόσμον. Τούτο κατά τάς άκριβεστάι- 
τας ΙΙανεπιστημιακάς σημειώσεις μον.

Εί και ή γυνή παρά τοΐς άρχαίοις κα
τείχε τοσούτφ σημαντικήν θέσιν έν τή οι
κογενειακή ζωή, ή οικογενειακή ζωή έν 
'Ελλάδι ήτο τδ πάλαι έν Έλλάδι πολύ 
πλέον περιωρισμένη ή τά νϋν. Αί έργα- 
σίαι τον συζύγου και πατρδς άπερροφώντο 
κυρίως ύπδ τών τοϋ πολίτου. Τά καθή
κοντα αυτού ώς πολίτου έθεωροϋντο πολύ 
ανώτερα.

ΊΙ θέσις τών γυναικών και τοϋ γάμου 
έν Σπάρτη έπεβάλλετο αύστηρώς ύπδ τών 
συμφερόντων τού Κράτους. Εί καϊ αίπαρ
θένοι τής Σπάρτης σννεγυμνάζοιτο μετά 
τών νέων, ό Λυκοϋρκος εύρεν Ισχυροτά- 
την αντιπολίτευση· ότε άπεπειράθη νά ύπα- 
γάγη τάς γυναίκας ύπδ τήν ιδίαν κοινήν 
πειθαρχίαν, ύφ’ οΐαν και τούς άνδοας, ή- 
ναγκά,σθη δέ ν’ άπόσχη τοϋ τοιούτου μέ
τρου.

'Ο Αριστοτέλης έπικρίνων τδν Λυ
κούργον, δτι άφησε τάς γυναίκας, τουτέστι 
τδ άριθμητικώς ήμισυ τής πόλεως, άνευ 
έκπαιδεύσεως και πειθαρχίας, τοϋθ’ δπερ. 
ώς διϊσγυρίζεται, ήθελε παραγάγει πολλά 
βλαβερά αποτελέσματα, ιδίως διότι ήθελε 
διαφθείρει τδν χαρακτήρα τών άνδρών,λέ
γει έπι λέξει τάδε:(ΙΙολιτ. Βιβλ. Β. 57).

«'Ετι δέ, ή περί τάς γυναίκας άνεσις, 
και πρδς τήν προαίρεση· τής πολιτείας 
βλαβερά, καϊ πρδς ευδαιμονίαν πόλεως. 
—"Ωστ έν δσαις πύλεσι φαύλως έχει τδ 
περί τάς γυναίκας τδ ήμισυ τής πόλεως 
δει νομίζειν άνομοθέτητον.— Οπερ έκεΐ 
(έν Σπάρτη) συμβέβηκεν ύλην γάρ τήν πά
λιν ό νομοθέτης είναι βουλόμένος καρτερι
κήν, κατά μέν τούς ανδρας φανερός έστι 
τοιοϋτος ών, έπι δέ τών γυναικών έξημέ- 
ληκε, κτλ. Τά περί τάς γυναίκας έχοντα 
μή καλώς έοικεν ού μόνον απρέπειαν τινα 
ποιεΐν τής πόλεως αύτής καθ' αύτήν, άλλά 
συμβάλλεσθαί τι πρδς φιλοχρηματίαν».

Σημειωτέοι· δ’ ότι ή φιλοχρηματία παρ’ 
’Αριστοτέλει καϊ Π/.άτωνι έθεωρεϊτο ευ
τελές τι και αισχρόν, άτε άγον είς τδ ψεύ
δος καϊ τήν ατιμίαν. Παραπλησίαν Ιδέαν 
εκφράζει και ό Κικέρων.

'Ο ΙΙλάτων έθεώρησε τήν οικογένειαν, 

Ιον ώς άναγκαίαν πηγήν έγωϊσμοϋ και 
μικρών ραδιουργιών, και 2ον ώς παρέ- 
χουσαν είς τάς γυναίκας ούσιωδώς ταπει
νήν σφαίραν ένεργείας και κατ’ Ακολου
θίαν είπε : Κάλλιαν άς μή ύπάρχη. ’Εφ' 
ω και διώρισεν έν τή Πολιτεία του, όπως 
τά τέκνα, άμα γεννώμενα, άνατοέφωνται 
ύπδ τοϋ Κράτους.

Τοϋ ΙΙλΛτωνος δ τρόπος τοΰ χειρίζε- 
σθαι τήν οικογένειαν είναι κάλλιστον ύπό- 
δειγμα τοϋ πρακτικού αποτελέσματος ενός 
μέρους τής ιδεώδους θεωρίας του, δήλα 
δή τοϋ μέρους εκείνου δι’ ού άποφαίνεται 
δτι ή ιδέα είναι χωριστή τοϋ περικαλύμ
ματος αύτής.

Τδ πρώτον σημαντικόν σημεϊον τοΰ 
τρόπου, δι’ ού δ Πλάτων χειρίζεται τήν 
οικογένειαν είναι, ότι φθάνει είς απόλυτον 
παραβίασιν τής ατομικής προσωπικότητας.

Καϊ όμως ή γυνή έν τή τοϋ Πλάτωνος 
Πολιτεία ήθελε τυγχάνει σχετικώς μείζονος 
ελευθερίας ή έν τή αρχαία κοινωνία’ διότι 
έν τή πρώτη μέν ήθελε συμμετέχει καθ' 
όλα τής έκπαιδεύσεως τοΰ άνδρός, γυμνα
στικής άμα καϊ μουσικής καϊ τών πολιτι
κών καϊ στρατιωτικών αύτοΰ καθηκόντων, 
έκάστη καθ όσον ήτο ικανή, έν δέτή δεύ
τεροι ούδενός τούτων. Τούτο δέ διότι ή γυνή 
έν τή άρχαία Έλλάδι περιωρίζετο είς τδν 
οίκον και μόνον, ή δ έκπαίδευσις αυτής 
συνίστατο είς τήν υφαντικήν καϊ τήν γνώ
σιν τών οικιακών (ποπάνων, ένδεσμάτων, 
κλ.), και ούδαμοϋ Άλλοθι είχετδδικαίωμα 
ν’ άναμιχθή έν μέσω τών άνδρών,είμή κατά 
τήν τελετήν γάμου τινός. Άλλ’ <5 τίτλος 
οικοδέσποινα έσήμαινεν άφ’ετέ
ρου πόσον υπέροχος ήτο ή θέσις αύτής έν 
τή οικία, έν τή όποια έφερε τδν αύτόν τί
τλον, οίον καϊ ή σύζυγός της, δ ^Οικοδε
σπότης». Είχε δέ. καϊ προνομίας τινάς νο
μικός περί τήν εστίαν, τής όποιας τδπΰρ 
αυτή κυρίως έπρεπε νά φυλάττη καθαρόν 
καϊ άσβεστον. Καθ’ ίί παρατηρεί δ Ι)ι· 
( ΐΊΐ/ιΐιΐηι·ε «.ήτο μεγάλη δυστυχία είς τδν 
"Ελληνα τδέχειν εστίαν έστερημένην συζύ
γου, (γυναικός κενήν εστίαν). Αφ' ετέρου 
ύπδ νομικήν έποψιν γυνή δέν ήτο ύπό- 
χρεως τά ύπακούη τδν σύζυγον αύτής έάν 
<< γάμος δέν είχε τελεθή νομίμως.

Έν τούτοις δ Πλάτων χωρίς νά λάβη 
ύπ' όφει τά καθεστώτα θέλει τήν οικογέ
νειαν ύλην ύπαγομένην είςτδ Κράτος. Άφ’ 
ετέρου δ ’Αριστοτέλης τήν θέλει ύπαγομέ- 

ν»/ν είς τδν Άνδρα, ώς δυνάμενον τά προ- 
νοή διά τής διανοίας καϊ νά προστατεύη 
ταύτην διά τής δυνάμεως, διότι λέγει, «τό 
δυνάμενον τή διανοία προοραν αρχον φύ
σει καϊ δεσπόζον φύσει, τδ δέ δυνάμενον 
τωσώμάτι ταϋτα ποιεΐν άρχόμενον καϊ φύ
σει δοΰλον’ διό δεσπότη καϊ δούλω ταύτδ 
συμφέρει. Φύσει μέν ούν διώρισται τδ φύ
σει καϊ τδ δούλαν».

Τουναντίον δ Πλάτων δέν ευρίσκει δια
φοράν μεταξύ άνδρός καϊ γυναικός, είμή 
μόνον κατά βαθμόν, τούτέστιν, ότι ή γυνή 
ώς έπί τδ πλεϊστον είναι άσθενεστέρα τοΰ 
άνδρός, άλλ είς εξαιρετικός περιπτώσεις 
τών μεγαλοφυών, ώς είκός, γυναικών, ή 
ύπεροχμ'/ τής γυναικός είναι ανώτερα πολ 
λών άνδρών.

Ούχ’ ήττον παραβιάζει τήν προσωπι 
κότητα τού ατόμου, άφαιρών άπ αύτοΰ έν 
τή Πολιτεία τδ δικαίωμα τής οικογένειας 
ήτις υπάγεται είς τδ κράτος, όπως άφαι- 
ρέση άπδ τοΰ άτόμου πάντα εγωισμόν, 
διά τής στερήσεως τοΰ δικαιώματος πόσης 
ιδιοκτησίας καϊ κατ' Ακολουθίαν άφιέρτο ■ 
σιν αύτοΰ είς τήν πατρίδα και τδ κράτος.

ΊΙ τοιαύτη παραβίασις τής Ατομικής 
προσωπικότητας συνίσταται είς τοΰτο’ ότι 
ό νόμος έν τή πολιτείατού Πλάτωνος δέν 
ήθελεν επιτρέπει είς τάς γυναίκας ν'άνα- 
τρέφωσι τά τέκνα των, ή μέχρι τινός, έν 
τώ ίδίω αύτών οϊκω καϊ ώς ίδια εαυτών. 
Αλλ’ υπολανθάνει ή ιδέα κατ' έμήν γε 

γνώμην, ότι έν τοΐς έπί τούτω ίδρύμασι 
τοΰ κράτους δηλαδή τής πόλεως) ήθελεν 
ύπάρχει ελευθερία εισόδου τιτθών καϊ 
έκάστη γυνή μεταβαίνουσα κατ’ ιδίαναύ
τής προαίρεση· ώς τιτθή είς τά καταστή
ματα ταϋτα, ήτοι τά βρεφοκομεία, ώς ήδι> 
νάμεθα ντ'ι τά ώ’ομάσαΗ/ευ, ήθελε δυνηθή 
νά γαλουχή τδ τέκνον της κατ εκλογήν, 
έστο) καϊ άν ήθελεν ύποχ_ρεωθή, έάν μά
λιστα έτύγχανεν ονσαγυνή λίαν εύρωστος, 
καϊ κατ’ ακολουθίαν έχουσα δαφιλές τδ 
γάλα, νά γαλουχή καϊ άλλα βρέφη τής αύ
τής ηλικίας. Καϊ μηδεϊς άς σκανδαλισθή 
διό τούτο! ’Υπάρχει μοναδικόν ίσως έν 
Εύρώπη καϊ πρότυπον τοιούτου είδους ί
δρυμα έντινι πόλει τής ’Ιταλίας, περίφη- 
μαν μάλωτα ώς βρεφοκομείου ή μάλλον 
^‘χοκομεΐον, είς τδ όποιον πάσα λεχώ μ ή 
έχουσα τά μέσα καϊ τάς άναπαύσεις διά τδν 
τοκετόν έν τώ ίδίω αυτής οίκηματι, ή μη 
έχουσα καν οΰιε κατοικίαν,δύναται νά μετα- 

βαίνη είς τδ έπϊ τούτω κατάστημα τής 
Simla Omola, καϊ νά εύρίσκη έκεΐ όλας 
τάς περιθάλπεις καϊ τάς επιστημονικός 
φροντίδας έξοχου· ιατρών καϊ μαιών. Έπι 
σκεφθεϊς ποτέ άπδ περιέργειας διά τήν έ
ξοχου φήμην αύτοΰ τδ κατάστημα τοΰτο 
καϊ οδηγηθείς λίαν εύγενώς ύπδ τοϋ λίαν 
προσηνούς καί δραστήριου ίατροΰ τής ημέ
ρας είς θάλαμον γυναικός, μόλις τεκού- 
σης, έμεινα έκθαμβος διά τήν ίδιάζουσαν 
έν τοΐς χαλαροΐς σπαργάνοις περιποίησης 
τοϋ νεογνού, όπερ έφαίνειο ώς ρόδον έπϊ 
χιόνος. Τοιαύτην έπιστη μονικήν περίθαλ- 
φιν τής τε λεχοϋς καϊ τοϋ βρέφους ουδέ 
οί πλουσιώτεροι τώ·· γονέων ήδύναντο^ νά 
προμηθεύσωσιν είς τά τέκνα των. Ούδέν 
αρα έχει τδ έξευτελιστικδν ή είς ειδικόν 
κατάστημα περίθαλι/Ίς έν τή περιπτώσει. 
τών τοκετών έν ανάγκη.

Τοιαΰτα καταστήματα τοϋ κράτους, ένή 
περιπτώσει αύτδς ο οίκος δεν ήθελεν επαρ- 
κέσει, ήθελον εϊσθαι κοινά έν τή πολιτεία 
τοϋ Πλάτωνος. \1λλά βεβαίως ήθελον 
καταστρέφει πάσαν ιδέαν τής οικογένειας, 
αφού διά τοϋ νόμου καϊ ύποχοεωτικιϋς 
ήθελον έπιβάλει τήν ανατροφήν τών τέ 
κνων, ώς τέκνων τής πόλεως. ήτοι τοϋ 
κοάτους.
' Τοϋ Πλάτωνος ή αρχή έφ ής στηριζό- 

μενος πραγματεύεται περϊ τής οικογένειας 
είναι αύτη’ άπόκτησις παντός ο,τι πρέπει 
rd σημαΐνη οικογένειαν Άνευ τής οικογέ
νειας.

Άφ' ένόςμέν νομίζει δίκαιον,ότι αι γυ
ναίκες πρέπει νά ε ναι βοηθοί^ καϊ σύν
τροφοι τών άνδρών καϊ ουχι τα βάρη των 
ότι πρέπει νά έκπαιδεύωνται ως λογικά 
όντα ούχϊ ώς απλώς τεκνοποιοί' ότι πρέπει 
τά άναγνωρισθώσιν ώς ΐσαι προς τους άν
δρας, ούχϊ ώς υποδεέστερα όντα’ ότι η οι
κογένεια πρέπει νά είναι, οΰπος είπεΐν, uj 
στοιχειώδες σχολεϊον τον κράτους, και ούχι 
εύτελές οχύρωμα ποταποϋ έγωϊσμοϋ' ότι 
ή παραγωγή καϊ έκπαίδευσις τών τέκνων 
πρέπει νάκανονισθή ύπδ τής γνώσεως(τής 
συνειδήσεως δηλαδή) ότι ανδρες 
ναΐκες δέν άνήκουσιν είς εαυτούς, άλλ ότι 
είναι μέλη τοΰ κράτους καϊ άνήκουσιν είς 
τήν κοινότητα τοΰ κράτους. Έν συντομφ 
ότι ανδοες καϊ γυναίκες δέν είναι απλώς 
ζώα, άλλά πολΐται καϊ πολίτιδες έν τώ κρά- 
τει, τοϋ όποιου δ σκοπός είναι τδ ΰφιστον 
αγαθόν τής ανθρωπότητας. Είς τοΰτο έγ
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κειται τό Ιδεώδες τοϋ Πλάτωνος. Άλλ' άφ’ 
ετέρου διαλύει πάντα δεσμόν οικογενειακόν. 
"Οπως άποκτήσωμεν τοιαΰτα αποτελέσματα 
έχομεν τά έζής γεγονότα : "Οτι αί γυναί
κες έν τγ] Πολιτεία τον Πλάτωνος καταν- 
τώσιν ούχι βοηθοί τοΰ άνδρός,μόνην έγοντα 
διαφοράν την γέννησιν τών τέκνων. Η 
οικογένεια έκκαθαίρεται παντός εγωισμού 
μετατρεπομένη εις ίδρυμα εκπαιδευτικόν. 
Ή παραγωγή τών τέκνων κανονίζεται 
διά νόμου, όστις ορίζει ώς αμοιβήν τής 
αρετής τήν πρός τά φΰλα σχέσιν.

Άλλ’ υ όρος είναι ότι άνδρες και γυναί
κες όφείλουσι νά αίσθανθώσιν, ότι παρά
γοντες τέκνα είναι υπεύθυνοι μόνον είςτδ 
Κράτος και κατ' ακολουθίαν όλως άνεύθυ- 
vol. ζίιότι, είτε ή Κυβέρνησις συνέζευζεν 
αυτούς κα'ι έφ ράντισε περί τών τέκνων, ή 
δέν συνέζευζεν αύτούς και κατά συνέπειαν 
δέν έπέτρεψεν εις τά τέκνα νά ζήσωσι (καθδ 
μή άναγνωρίζουσα αύτά ώς τέκνα τής πό 
λεως, ήτοι έαυτής ώς Κράτους) έσονται 
όλως ανεύθυνοι έν έκατέρφ περιπτώσει.

Ό Πλάτων λέγει, ας τηρηθώσιν άπαντα 
τά παράφερνα τοϋ γάμου, ας δοζασθή δ 
έρως όπως πείσωμεν τούς άνθρώπους, ότι 
άν και πράγματι μεταχειριζόμεθα αυτούς 
ώς ζώα, (ήτοι ώς πειθήνια όργανα τοΰ 
Κράτους) είναι ακόμη άνδρες και γυναί
κες, ώς μέλη τής Πόλεως, τής όποιας ο 
τελικός σκοπός είναι ή ύψίστη ευδαιμονία 
τής ανθρωπότητας : — Και ταΰτα μέν περί 
τής γυναίκας παρά Πλάτωνι, ώς μέλους 
τής οικογένειας. Άλλ όποιαν ειδικήν θέ
σιν έπιφυλάττει αύτή έν τή εαυτού Πολι
τεία ; Δυσχερεστάτη άπάντησις χρήζουσα 
έπισταμένης μελέτης ολοκλήρου τής Πολι
τείας καί βαθείας γνώσεως τής πολιτικής 
φιλοσοφίας.

’Π βάσις τής Πολιτείας τοΰ Πλάτωνος 
είναι ότι ούδε'ις τών πολιτών είναι άζιος 
νά διοική τά τής πόλεως, έιν μή τυγχάνη 
φύσει και εκπαιδεύσει φιλόσοφος αληθινός 
καί ούχι ψευδής, ώς πολλοί ποριζόμενοι 
γνώσεις χάριν έπιδείζεως (δόζης) καί χρη- 
ματισμοΰ, (ψευδεπιστήμοιες) καί ό τοιοΰ- 
τος φιλόσοφος οφείλει ούχι κατ’ ιδίαν αυ
τού προαίρεσιν, άλλά και επιταγήν ιού 
Κράτους ν' άναλάβη μετ’ άλλου· όμοιων 
αύτώ τήν ύψίστην αρχήν τής Κυβερνήσεως, 
οφείλει δέ προ πάντων ι·ά έ'χη τά έζής προ
σόντα :

1. "Εφεσιν τοϋ είδέναι πάσαν τήν πρα
γματικήν ϋπαρζιν.

2. Μίσος κατά τοϋ ψεύδους καί αγά
πην τής αλήθειας μετ’ άφοσιώσεως.

3. ’Αδιαφορίαν προς τά χρήματα καί 
πάν υλικόν.

4. Περιφρόνησιν τών ηδονών τοΰ σώ
ματος.

5. Μεγαλοψυχίαν καί ελευθεριότητα.
6. Δικαιοσύνην καί πραότητα.
7. Ταχεΐαν άντίληψιν, ορθήν κρίσιν καί 

καλήν μνήμην.
8. Φιλομουσίαν καί διάθεσιν έν γένει 

αρμονικήν τής ψυχής.
Αρμονικήν διάθεσιν έννοητέον τήν έμ

μετρον διάνοιαν καί τήν εύγαριν διάθεσιν 
τής ψυχής. Τοιαύτη διάθεσις ήθελεν έκ 
φύσεως έμπνεύσει αγάπην πρός τήν άλή 
θειαν, τήν δικαιοσύνην, τήν ανδρείαν καί 
σωφροσύνην, καί τήν φιλίαν προς μόνους 
τούς καλούς κάγαθούς άνθρώπους, τούς 
κεκτη μένους τοιαύτας άρετάς.

Ουδέ είναι δυνατόν, λέγει, νά εύρη τις 
μομφήν ε’ις τοιοϋτον επιτήδευμα,όπερ ού 
δεις ποτέ ήθελε θεωρηθή άζιος νά επιτή
δευσή (ήτοι νά πολιτευθή ώς πολιτικός 
ηγέτης), εάν μη ήθελεν είναι «.φύσει μνη
μών, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, ευχαρις, 
φίλος τε καί συγγενής αλήθειας, δικαιο
σύνης, ανδρείας, σωφροσύνης. » Καί ούδ’ 
ό Μώ/ιος αύτός ήθελε δυνηθή νά μεμηθή 
τοιοϋτον ανδρα.

Οτι δέ καί γυναίκες δύνανται νά έχωσι 
φύσει τοιαύτας άρετάς καί τήν έν γένει 
άζίαν καί ικανότητα πολιτικών αρχόντων, 
άνο,ι/ολογεΐ αυτός δ Σωκράτης έν τή Πο
λιτεία (Βιβλ. Κ. 4·'>6) ώς έζής'—«γυναί
κες μέντοι πολλαί πολλών άνδρών βελιι- 
ους είς πολλά, τό δέ όλου έ’χει, ώς σύ λέ
γεις. Ούδέν άρα έστίν, ώ φίλε, επιτήδευμα 
τών πόλιν διοικούττων γυναικός, διότι 
γυνή, ούδ άνδρός διότι άνήρ, άλλ' ομοίως 
διεσπαρμένοι αί φύσεις έν άμφοιν τοϊν 
ζώοιν, καί πάντων μέν μετέχει γυνή επι
τηδευμάτων κατά φύση·, πάντων δέ άνήρ, 
έπί πάσι δέ άσθενέστερον γυνή 
άνδρός. - Καί γυναίκες άρα αί τοιαΰται 
τοιούτοις άνδράσιν έκλεκτέαι ζνι-οικεΐν τε 
καί ζυμφυλάττειν έπείπερ είσίν ίκαναί καί 
συγγενείς αύιοϊς τήν φύσιν.»

’Απολύτως δ' άποφαίνεται <5 Πλάτων,ότι 
ή καταδίκη τών γυναικών είς μόνα τά οι
κιακά, καί μάλιστα είς τδν περιωρισμενον 

τότε κύκλον αύτών «τήν τε υφαντικήν,. . . 
καί τήν τών ποπάνων τε καί έψημάτων θε
ραπείαν, έν οις δή τι δοκεΐ τδ γυναικεϊον 
γένος είναι» ούδεμίαν έχει βάσιν λογικήν, 
διότι καί μεταζύ άνδρών ύπάρχουσιν οί 
ευμαθείς καί οί δυσμάθεις, δδς δ’ είπεϊν 
καί οί βλάκες, καταγελαστότατον δ’ ήθε
λεν είναι, αν καί έν τοΐς τοιούτοις ύπό 
πάντων ήθελεν ήττηθή. Μάταιον λοιπόν 
τδ λέγειν ότι ή γυνή πρέπει νά περιορισθή 
εντός σφαίρας τινός, όσον εύρεϊα καί με
γάλη σχετικώς ήθελεν όρισθή αϋτη : του
ναντίον δέ δίκαιον καί ορθόν έάν συμφώ- 
νως πρός τήν ιδιοφυίαν αύτής καί τήν 
ικανότητα ή γυνή μετέ-χη καί τών άνωτά- 
των πολιτικών δικαιωμάτων, ώς ελεύθερα 
πολΐτις. «Μηδέν γάρ τι οϊου με περί άν 
όρων είρηκέναι μάλλον ή περί γυναικών 
οσαι (ίν αύτών ίκαναί τάς φύσεις έγγίγνων- 
ται» (ΰ40).

Έπίκρισις τοΰ Πλάτωνος ύπό τοϋ \4- 
ριστοτέλους δικνύει άμφοιέρων τάς αντί 
θέσεις καί είκονίζει τήν άλλην τυπικήν 
οψιν τής ζωής,έκφραζομένην λογικώς διά 
τής εύρέσεως τής Ιδέας έν τοΐς πράγμασιν.

Ό Πλάτων καί δ ’Αριστοτέλης,έν τή με
λέτη τής πολιτειολογίας, θέλουσι πάντοτε 
ϊστασθαι παραλεύρως έν τή μεγάλη ύποτυ- 
πώσει τών δύοτούτων ύπαμειβομένωνεπό

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ψεων τοΰ κόσμου, ώς οί μεγάλοι αύτών αν
τιπρόσωποι οί έκπροσωποϋντες τας δύο ι
δέας τής θετικότητος καί Ιδανικότητος,τής 
συντηρητικότητος καί τής καινοτομίας.

"Αν καί ή ίδανικότης έν τώ κράτει έκείνω 
καταλήγει, έάν λογικώς παρακολουθήσω) - 
μεν αύτήν, έν τφ άγνοεΐν ή καταστρέφειν 
ό,τι υπάρχει, άφ’ ένας μέν περιπίπτει είς 
είδος τι μ υ σ τ ι κ ι σ μ ο ΰ, άφ’ ετέρου δ 
ε’ις τύπον τινά ψιλοΰ έ π α ν α σ τ α τ ι- 
σ μ ο ΰ. 'Αλλά καί τοϋ ’Αριστοτέλους ή 
θετικότης ενέχει κίνδυνον έφάμιλλον καί 
ίσον, επειδή τείνει νά περιπέση είς τήν συν
τήρηση’ τοϋ ό,τι υπάρχει, απλώς καί μό
νον διότι υπάρχει.

’Π μέν πρώτη γνώμη (τοΰ Πλάτωνος) 
λέγει—τά ειδικά ταΰτα άντικείμενα καί 
ιδρύματα είναι μεταβατικοί ενσαρκώσεις 
τινός (ιδέας), ήτις μένει διαρκής. Ή δ 
άλλη γνώμη (τοϋ Αριστοτέλους) λέγει: — 
τά ειδικά ταΰτα άντικείμενα ή ιδρύματα 
είναι ενσαρκώσεις λόγου τινός ύπό τινα τύ
πον καί διά τοΰτο πρέπει νά μένωσιναιώ
νια. Καί άναμφιβόλως, τδ δυσκολώτερον 
έκ τών δύο είναι νά ίδωμεν τήν άλήθειαν 
έν τώ ό τι ύπάρ-χει καί συγχρόνως νά πραγ
ματοποιήσω μεν τί ήδύνατο νά γίνη.

Ο. I. ΊαόωνΙόης
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟ*
ΤΙ ΕΣΤΙ Γ1ΝΕΓΜΑΤ1ΣΜΟΣ 

ΥΠΟ
ΔΙΟΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΤ 

((Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμ.).

Τούτων ούτως έχόντων, δεν είναι παράδο
ξον, 8τι ό μαγνητισμός καί ό ήλεκτρισμός έ- 
πεξέτειναν τό κράτος αύτών καί είς τά φαινό
μενα τοΰ πνευματισμού, μεθ’ ών έν στενωτάτγ 
συναφείζ διατελοΰσι πολλάκις τά φαινόμενα 
τή; ΰπνώσεως, καί ούτως ό ’Ηλεκτρισμός καί 
ό μαγνητισμός συνεδέθησαν στενότατα μετά 
παντός μυστηριώδους, ακατάληπτου καί κατα-, 
πληκτικού. Οί πλεϊστοι τών πνευματιστών, 
οί αίθεροβάμονες καί οί μή συστηματικήν, βζ- 
θεϊαν καί επιστημονικήν μόρφωσιν κεκτημένοι 
ποιούνται κατά κόρον λόγον περί ζωϊκοΰ μα
γνητισμόν, περί μαγνητικών ρευστών τού ■/.·>- 
θρωπίνου σώματος, περίμεμαγνητισμενων τρα
πεζών και διαφόρων άλλων αύτοματω; κινού
μενων αντικειμένων, φαντάζονται τό σώμκ τών 
διαμέσων medium) ατόμων, τή παρουσία 
τών οποίων παράγονται τά μηχανικά φαινό
μενα, περί ών έν τοϊς έμπροσθεν έποιησάμεθα 
λόγον, ώς φέρον ύπερμέγεθε; φορτίου μαγνητι
σμού καί ηλεκτρισμού, οπερ έκκενούμενον φέ
ρεται και προσρεει ώς ισχυρόν ρεύμα καί πρός 
τά πέριξ άψυχα αντικείμενα, προκαλούν ούτως 
άμέσως τάς κινήσεις αύτών ή ελκον κατά μυ · 
στηριώδη τρόπον τάς πνευματικά; τώντεθνεώ- 
των οντότητα: (’πεύματα). μεταφέρει αύτά; 
άπό τοΰ πνευματικού είς τόν γήϊνον κόσμον, 
έν ώ αύται παράγουσι πρός τοϊς ποικίλοι; άλ- 
λοις φαινομένοις καί κινήσεις διαφόρων υλικών 
αντικείμενων πρός έκδήλωσιν τής παρουσίας 
αύτών.

’Έιιιιε<Γ><· »:αι ίίιιεσος· αντό^κιτος 
γοαόή.

Έάν είς τινας σπανιωτάτας περιστάσεις κα
θίσταται πιθανή ή διά μόνης τής τηλεδρανείας 
τών ήμετέρων ψυχικών καταστάσεων παρα
γωγή ένίων έκ τών φαινομένων τής έν τώ προ- 
ηγουμενω άρθρω μνημονευθείση; κατηγορίας, 
είς άλλας όμως, καί αύται είσιν αί πλεϊστζι, 
επιβάλλεται ήμϊν άκζτζγωνίστω; ή παραδοχή 
τής ενεργειζ; αοράτων έςωτερικών νουνεχών 
οντοτήτων προς έςηγησιν τών φαινομένων τού
των. Τοιαύται περιστάσεις είναι ή κατά πζν- 
τοίζς διευθύνσεις κίνησις βαρύτατων σωμάτων, 
έναντιουμένης είς τούτο τής βουλήσεως τοϋ 
μεσάζοντος (medium ή απλώς μη συμμετε- 
χούση; τή βουλήσεως καί διανοίας αύτοΰ, ή 
αυτόματος ήχησι; μουσικών συνθέσεων, ένώ ό 
τε μεσάζων, πολλάκις δέ καί πκντες οί παρι- 

στάμενοι αγνοοΰσι πολλάκις τήν χρήσιν τών 
οργάνων τούτων. Άλλ’ ή παρουσία καί ύπαρ- 
ξις αοράτων νουνεχών οντοτήτων πνευμάτων), 
προϋπαρξασών έν τή γή έν άνθρωπίνγ ύποστά- 
σει, καθίσταται καταφανεστάτη διά τής αύ
τομάτου γραφής εμμέσου καί αμέσου. Δέν πρό
κειται ένταϋθα περί γραφή; προερχομένης έκ 
τοϋ ύποσυνειδήτου τοΰ γράφοντος ύποκειμένου, 
άλλά περί περιστάσεων, καθ’ ας καθίσταται 
καταφανές καί αναμφισβήτητου, οτι ή χειρ μό
νον είναι τού γράφοντος, ή δέ διάνοια άλλο- 
τρία, ξένης όντότητο; γραφούσης διά τής χει
ρός τοϋ μεσάζοντος, ώς π.χ, όταν ό μεσάζων 
αγράμματος ών καί αμόρφωτος, γράφγ είς ξέ
να; γλώσσας ολω; αγνώστους αύτώ καί περί 
αντικειμένων, τά όποια καθολοκληρίαν αγνοεί 
ώς κειμένων έκτός τής περιοχής τών γνώσεων 
καί τής πνευματική; αύτοΰ δράσεως. ΙΙοίαάμ- 
φιβολίζ π. χ. δύναται νά ύπζρξγ, οτι άλλο
τρία διάνοια είναι ή γρζφουσα διά τή; χειρός 
τοϋ μεσάζοντος ύποκειμένου, όταν ό γράοων 
αγράμματο; ών. χειρωνακτικό;, ή αγροίκος, ή 
αδελφό; ή υίό; ή στενό; συγγενή; και φίλο; 
ήμών ή άλλο τι γνωστότατον ήμϊν άτομον, τού 
όποιου κατ’ ακολουθίαν γινωσκομεν ακριβέ
στατα καί τά; γνώσεις καί τήν περιοχήν τής 
πνευματική; αύτοΰ δράσεως, γράφγ άπταί- 
στω; καί μετά μεγίστη; εύχερεία; καί ταχύ- 
τητο; εί; γλώσσαν Γερμανικήν, Ρωσσικήν, 
Τουρκικήν ή άλλην τινά τελείω; άγνωστον ού 
μονον είς αύτό, αλλά πολλάκις και εί; πάντα; 
τούς παρισταμένους ; ΙΙοίζ αμφιβολία επιτρέ
πεται. όταν ό αύτό; γρζφγ μετά τή; αύτή; 
εύχερεία; καί τζχύτητο; εί; νεκρά; γλώσσα:, 
Λατινικήν, άρχαίαν Ελληνικήν, Ίουόζίκνή, 
κλπ., όταν συντζσση θαυμασίας πολυσέλιδου; 
εκθέσεις. δΓ ών περιγράφει ώ; έ’ξοχο; ανατο
μικό; καί ίστολόγο; τήν λαβυρινθώδη κζί πο- 
λυπλοκωτζτην κατασκευήν τοΰ εγκεφάλου,τήν 
τε άδράν καί μικροσκοπικήν, όταν γράφγ ώ; 
έξοχο; ιατρός σοβζρωτάτα; ιατρικά; έκθέσει;, 
όταν πρζγματεύητζι μετά μεγίστη; βαθυνοία; 
περί σπουδαιότατων-κζίΰψίστης σημασία; ζη
τημάτων, οίον Ουρανίου Μηχανικής. Ψυχολο
γία;, Φιλοσοφία; κλπ.; Εί; πάσας τά; περί- 
στάσει; ταύτας αί μεθ’ ήμών διά τοϋ γραφι
κού μεσάζοντος έπικοινωνοϋσαι νουνεχείς οντό
τητες (πνεύματα) βεβαιοΰσιν, ότι ύπήρξαν άλ
λοτε έν τή Γή ώς ανθρώπινοι έν σώματι υπο
στάσεις, δηλοΰσαι τό όνομα αύτών, τόν χρό
νον τοΰ θανάτου των καί διάφορα περιστατικά 
τοϋ βίου αύτών.

Έν τγ έρεύνγ τών φαινομένων τούτων πολ
λάκις καί έμμόνως ήγέοθη έν ήμϊν σπουδαίο- 

X » * * Μ * ' · \ »τχτον ,χττιαχ, ν.τοι κχτχ τινχ zsz τρπον ε- 
πενεργεΐ ή μεθ' ήμών επικοινωνούσα αόρατος 
νουνεχή; οντοτη; εί; τόν γραφικόν μεσάζοντα, 
κατά τίνζ τρόπον ζνζγκζ,ει τήν χεϊρα αύτοΰ 

νά κινήται παθητικώς καί νά γράφγ ; Είναι ή 
έπίδρασι; αυτή καθαρώ; Φυσιολογική Μηχα
νική, ήτοι έπενέργεια τή; άλλοτρία; βουλή
σεως μόνον έπί τά κινητικά τών άνω άκρων 
έγζεφαλικά κέντρα τοΰ γράφοντος, ή ψυχολο
γική,'ήτοι πράξι; ύποβολής ανάλογος καί όμοια 
πρός τήν έν τή ύπνωσε*. γενομένην ύποβολήν 
είς τό ύπνισμένον άτομον ύπό τοϋ ύπνιστοΰ αύ - 
τοϋ ; Ότι ή έπίδρασι; αΰτη δέν είναι Ιζωτε- 
ρική Μηχανική, ώ; θά ήδύνατο τις νά ύπο- 
θέσγ. περί τούτου ημείς ούδεμίαν έχομεν άμ- 
φιβολίαν, πρώτον διότι, αν ή χειρ τοΰ γρά- 
φοντο; έκινεϊτο καί έγραφεν, ώ; ύφισταμένη 
Ιξωτερικώς τήν μηχανικήν έπίδρασιν τή; έπ· 
ενεργούση; όντότητος, τότε δεν θά ήδύνατο 
αυτή νά γράφγ, τόσον άπροσκόπτως, ταχέως, 
πολλάκις δε καί κζλλιτεχνικώτατζ, δεύτερον 
διότι έξαίρετον γραφικόν μεσάζον, μεθ’ ού ή- 
μεΐ; πολλάκις έπειρατίσθημεν, άπώλεσεν έντε- 
λώ; τήν ιδιότητα ταύτην μετά προσβολήν έλκ- 
φρζ; ημιπληγίας, οπερ ούδέποτε θά συνέβαι- 
νεν, άν ή έπί τής χειρός αύτοΰ έπενέργεια ήτο 
καθαρώ; εξωτερική Μηχανική. Τρίτον, διότι 
οσάκις ήρωτησζμεν τά μεθ’ ών έπειρζτίσθη- 
μεν ύποκείμενα, ποιου είδους αίσθημα αισθά
νονται εν τή χειρί αύτών, όταν γάφωσι, ταΰτα 
άπεκρίναντο ήμϊν πάντοτε, ότι δέν αισθάνον
ται τήν χεϊρα αύτών ώ; δεχομένην εξωτερικήν 
έπίδρασιν, άλλ’ Ισωτερικήν, ώσει έλαυνομένην 
ύπό έσωτερική; τίνος δυνάμεως. Ή έπίδρασι; 
ζρα θά είναι ή ψυχολογική, ήτοι είδος τιύπο- 
βολή; ή Φυσιολογική Μηχανική, ήτοι έπί τά 
κινητικά τών άνω άκρων κέντρα τοϋ έγζεφα- 
λικοϋ φλοιού τού γράφοντος ύποκειμένου.

Έπί πολύν χρόνον έκλίνομεν νά πιστεύωμεν 
ότι τό γραφικόν μεσάζον γράφει τή έπιδράσει 
τηλεδρανοΰς υποβολής, ην δέχεται παρά τή; 
αοράτου νουνεχούς όντότητος (πνεύματος). Τη- 
λεδρανή δέ ύποβολήν λέγοντες, έννοούμεν ήμεϊ; 
τήν γινομένην ούχί προφορικώς, ώ; συμβαίνει 
έν τώ ύπνισμένω έκ μέρους τοϋ ύπνιστοΰ αύ
τοΰ, άλλά τήν γινομένην έξ άποστάσεως μόνον 
διά τής’τηλεδρανοΰ; δυνάμεως τής βουλήσεως 
καί τής διανοίας, περί ή; έν τώ προηγουμένω 
άρθρω έποιησάμεθα λόγον. 'Γην τοιαύτην τη- 
λεδρανή δύναμιν καθόλου κατ’ ακολουθίαν καί 
τήν δΓ αύτή; γινοαένην ύποβολήν γινώσκομεν 
οτι θά ζποκρούσωσιν ο! κύρι ι σοφοί, άλλ'εί;· 
του; λόγου; και τάς γνώμα; αύτών άναφορι- 
κώς πρό; τό ζήτημα τοϋτο ούδεμίαν θά δώ- 
σωμεν προσοχήν, διότι οί κύριοι ουτοι κατα
λαμβάνονται καί αύτοΐ ένίοτε ύπό τής μονο
μανίας νά ποιώσι θόρυβον περί πραγμάτων, τά 
οποία τέλεον άγνοοΰσι, τά όποια είσιν εί; αύ
τοΰ; terra incognita. Έπί πολύν χρόνον λέ- 
γομεν, έκλίνομεν νά πιστεύωμεν. ότι ό γραφι
κό; μεσάζων γράφει ώ; δεχόμενος τηλενεργόν 
ύποβολήν παρά τή; διανοίας κζί τή; βουλή

σεως τής άοράτου πνευματική; όντότητος. Με
ταγενέστερα·. όμως σκέψεις κζί παρατηρήσεις 
έκλόνισαν πολύ τήν γνώμην ήμών ταύτην διά 
τά; πλείστα; τούλάχιστον τών περιστάσεων. 
Διότι ώ; καί κατά τήν έν τή ύπνώσει γινομέ- 
νην ύποβολήν πζρζτηροΰμεν, τό εί; τήν ένέρ- 
γειαν τής ύποβολής τοϋ ύπνιστοΰ ύποβαλλόμε- 
νον υποκείμενον έκείνας μόνον τών ύπ’ έκείνου 
•υπαγορευόμενων αύτώ πράξεων δύναται νά έκ- 
τελή, αϊτινες περιλαμβάνονται έν τγ πεοιοχγ 
τής ίκανότητος αύτοΰ, ούδαμώς όμως δύναται 
νά έκτελή πράξεις, δΓ άς είναι άνίκανον, δέν 
δύναται π. χ. δΓ ύποβολής νά έκτελέσγ, διά 
τετραχόρδου, κλειδοκ.υμβάλου, ή πνευστού τί
νος μουσικού οργάνου μουσικήν τινα σύνθεσιν, 
άν άγνογ τήν χρήσιν τών μουσικών τούτων 
οργάνων, ή νά γράψη εικόνα τινά, ένώ ούδέ
ποτε έλαβεν εί; χεϊρά; του γραφίδα ή χρω
στήρα ή νά έπισκευάσγ ώρολόγιον ή νά τε- 
χνουργήσγ άντικείμενόν τι, αν τελείω; άγνογ 
τήν -έ/γτγι ταύτην, νά γράψγ ή νά όμιλήσγ 
εί; ζένας γϋ.ιόσσζς, αϊτινες είσ! τελείω; άγνω
στοι αύτώ. Τό γραφικόν ομω; μεσάζον, κζί- 
τοι τυγχάνει πολλάκις τελείω; άγράμμζτον 
καί άμόρφωτον, όμως γράφει άπταίστω; κζί 
μετά μεγάλη; τζχύτητο; κζί καλλιεπείζ; ξέ
να; γλώσσας, τάς όποιας τελείως άγνοεϊ, δύ- 
νατζι ένίοτε νά γράφγ εύγρζμμους κζί κζλλι- 
τεχ-ικάς εικόνας, καίτοι ή γραφΐς και ό χρω- 
στήο ούδέποτε εψζυσζν τόν χάρτην διά τής 
χειρός αύτοΰ.

Ί1 γραφή άρζ έν τή περιστζσει ταύτη δέν 
δύναται νά είνζι άποτέλεσμα ηιυχολογικής έπι- 
δράσεως, υποβολής δηλ., ήν δέχεται τό διά
μεσον, γράφον παρά τής διανοίας καί τής βου
λήσεως τή; έπ’ αύτό έπιδρώση; νουνεχούς όν- 
τότητο; (πνεύματος), άλλά καθαρώ; Φυσιολο
γική μηγανική, ήτοι έπίδρασι; τή; άλλοτρία; 
βουλήσεως, γινόμενη μόνον έπί τά κινητικά 
τών άνω άκρων κέντρα τοϋ έγκεφαλικού αύτοΰ 
φλοιού, ήτοι έπί τό μέσον τριτημόριον τής πρό
σθιας καί οπίσθια; κεντρική; ελικο; κζί έπί 
τήν γειτνιάζουσζν τή χώρα ταύτη αμέσως 
πρό; τά πρόσω κζί έπί τή; βζσεω; τή; δευ- 
τέρα; αετωπική; ελικο; κειμένην μοίραν. Τά 
μέρη τών κινητικών κέντρων τοΰ έγκεφαλικού 
φλοιού, δι’ ών έπιτελοΰντζι αί κινήσει; τής 
χειρό;, ύφιστάμενζ τήν έπίδρασιν τή; βουλή
σεως τής πνευματικής όντότητος έκτελοϋσι τά; 
αύτά; κινήσει;, τά; οποία; θά έξετέλουν, άν 
ύπό τάς αύτά; περιστάσεις έπενήργει έπ’αύτά 
ή βούλησις αύτοΰ τοΰ γράφοντος ύποκειμένου. 
Τήν γνώμην ήμών ταύτην έπιρρωνύε: καί τό 
όμοιον φαινόμενον, τό παρατηρούμενου είς τά 
λαλοΰντα μεσάζοντα ύποκείμενα, περί ών κα
τωτέρω γενήσετζ·. λόγος. Τά; όλω; άγνώστου; 
αύτοΐ; ξένα; γλώσσα; όμιλοΰσι τζϋτζ προφα
νώς, ούχί ώ; υφιστάμενα ψυχολογικήν έπίδρα-
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σιν, ή'τοι υποβολήν έκ μέοους τών πνευμάτων, 
άλλ’ άναμφισβητήτως φυσιολογικήν μηχανικήν. 
*Η βούλησις δηλ. τοΰ έτιδρώντος πνεύματος 
επενεργεί έπι τά κινητικά κέντρα τοΰ εγκε
φαλικού φλοιού του λαλοΰντος διά μέσου υπο
κειμένου, δΓ ων έπιτελοΰνται αί λειτουργία·, 
τών κινήσεων τών μυών, τοΰ προσώπου, της 
γλωσσης, τοΰ λάρυγγος και τοΰ φάρυγγος, ήτοι 
έπι τό κάτω τριτημόριον τών κεντρικών ελί
κων καί δη έπί τά κατώτερα μέρη αύτών, τά 
γειτνιάζοντα τή Συλλουείω αύ'λακι (καλύπτρα, 
operculum) καί πιθανόν καί έπί τήν γει- 
τνιάζουσαν τή κινητική ταύτη χώρα αμέσως 
πρός τά πρόσω ταύτης καί έπί τής βάσ-ως 
τής τρίτης μετωπικής έλικος κειμένην εγκεφα
λικήν μοίραν. Ώς έν τη υπνώσει, είναι απο
λύτως άδύνατον νά κατορθώσωμεν δι’ υποβο
λής, ώστε τό ύπό τήν ενέργειαν ταύτης δια- 
τελοϋν υποκείμενον νά όμιλγ, ξένας γλώσσας 
ολως άγνωστους αύτώ, οΰτω καί τό λαλούν με- 
σάζον υποκείμενον είναι άδύνατον νά. όμιλή 
τάς ςενας γλώσσας, ώς δεχόμενου ύποβολήν έκ 
μέρους τοΰ έπ’ αύτό έπιδρώντος πνεύματος, 
άλλ’ ώς υφιστάμενον μόνον καθαρώς φυσιολο
γικήν ύπ’αύτοΰ έπίδ.ασιν, οΐαν άρτι έξεΟέ· 
σαμεν. "Ο,τι λοιπόν συμβαίνει διά τήν κίνησιν 
τής γλωσσης, τών μυιών τοΰ λάρυγγος κλπ. 
τοΰ λαλοΰντος μεσάζοντος, τό αύτό καίάνζλο- 
γον θά συμβαίνη καί διά τήν κίνησιν τής χει- 
ρός τοΰ γραφικού μεσάζοντος.

Άλλα και άλλα φαινόμενα,προσεπικυροΰσι την 
περί τής φυσιολογικής μόνον έπιδοάσεως τών 
έπ’ αύτά έπιδρώντων πνευμάτων γνώμην ημών. 
Τό διάμεσον υποκείμενον γράφει δηλ. καθαρώς 
μηχανικώς, αγνοεί τελείως πριν κίνηση τήν 
γραφίδα έπί τοΰ χάρτου ού μόνον την έννοιαν 
εκείνων, τά όποια πρόκειται νά γράφγι, ου 
μόνον τόν στίχον, άλλά καί αύτήν τήν λέξιν 
καί αύτό τό στοιχεϊον, αν θά είναι π. /. Λ ή 
Κ ή II κλπ., γράφει απαράλλακτα καθ’ όν 
τρόπον γράφει καί ό τηλεγραφικός Δέκτης τοΰ 
Morse κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν χειρίζεται 
τό χειριστήριον ό τηλεγραφητής τοΰ ετέρου 
σταθμού. Ή μηχανή τοΰ Morse μετά τοΰ 
χειριστηρίου καί τοΰ ρευματαγωγοΰ σύρματος 
αντιστοιχεί ένταΰθα πρός τήν συσκευήν τών 
μνημονευθεντων κινητικών κέντρων τών άνω 
άκρων τοΰ έγκεφαλικοΰ φλοιού τοΰ γράφοντος 
όιαμέσου ατόμου, τό δέ ηλεκτρικόν ρεύμα τό 
έκπεμπόμενον διά. τοΰ χειριστηρίου έκ τής 
ηλεκτρικής συστοιχίας π.ός τόν νευρικόν έ;ε- 
θισμόν, τον παραγόμενον έν τοΐς κινη ικοΐς 
κέντροις τοΰ έγκεφαλικοΰ αύτοΰ φλοιοΰ. ό δέ 
χειριζόμενος τό χειριστήριον πρός τήν βούλη- 
σιν καί την διάνοιαν τοΰ έπενεργοΰντος πνεύ
ματος.

Ι ’Επεται τό τέλος|.

Η ΟΛΙΚΗ ΕΚΑΕΙΨΙΣ TOT ΗΑΙΟΤ

Αί γενόμεναι παρατηρήσεις.— Λί άποτυχίαι μερι
κών.— ’Αστρονομικά! εγκαταστάσεις — Τί έςηκρι- 
βώθη.

Έκ τοΰ Εύρωπαϊκοΰ τύπου πζραλαμβάνο- 
μεν τάς έξής πληροφορίας περί τών γενομένων 
παρατηρήσεων είς τά διάφορα σημεία τής γής, 
όποθεν ή εσχάτως γενομένη έκλειψις τοΰ ήλιου 
ήτο ορατή ώς ολική. Αί σπουδαιότεραι άς-ρονομι- 
καί άποστολαί είχον έγκατασταθη είς Βούργος 
τής'Ισπανίας,είς ΙΙζλμαν τής νήσου Μαγιόρκας, 
είς Σφάξ τής Τύνιδος, είς Γκουέλμα τοΰ ’Αλγε
ριού. είς Άσσουάν τής Αίγυπτου, είς την λί
μνην Μελβούλ τοΰ Καναδά, καί είς άλλα πέριξ 
σημεία αί περισσότερα) δέ είς τήν άπό δυ- 
σμών πρός άνατολάς τής ’Ισπανία διήκουσαν 
ζώνην, όλίγον τι βορειότερου τής Μαδρίτης. 
Γιγάντιζ τηλεσκόπια είχον στηθή καί νεώτα- 
τζι τηλεφωτογραφικαί μηχαναί, διά τών ό
ποιων θα έφωτογραφεΐτο τό φαινόμενου διά τής 
τριχώμου φωτογραφήσεως. Έν γένει δέ ολα 
τά νεώτατα έργαλεΐα τής φυσικής και αστρο
νομίας είχον τεθή είς έφαρμογήν διά νά επι
τευχθούν οσω τό δυνατόν είς εύουτέραν κλί
μακα παρατηρήσεις.

Έπιτνχίαι καχ (ΐποτννίαι.

Ί) καιρός δέν ηύνόησε δυστυχώς παντού τάς 
παρατηρήσεις. Είς ΙΙζλμαν, όπου ειχεν έγκα- 
θιδρυθή ή σπουδζιοτέρα ’Αγγλική αποστολή, 
ύπό τόν αστρονόμον Λόκυερ, ζί παρατηρήσεις 
άπετυχον έντελώς, διότι όλίγον πρό τής έκλεί
ψεως ό ούρανός έκαλύφθη ύπό νεφών καί μόνον 
ή ίρίδωσις τής περιφέρειας τών νεφών έγένετο 
ορατή.

Καί εις πλεϊστα σημεία τής 'Ισπανίας ό ού
ρανός ήτο κεκζλυμμένος μέ μικρά, νέφη, τά ό
ποια περιεκωλυσαν όπωσοΰν τήν ένέρ- ειαν τε
λείων παρατηοησεων.

Έκ τοΰ συνόλου όμως τώνέν 'Ισπανία παοα- 
τηρήσεων προέκυψαν θετικά συμπεράσματα λί
αν ικανοποιητικά. Παρετηρήθη, οτι τό ηλια
κόν στέμμα ώμοίαζε καθ’ δλα μέ τό τοΰ I860, 
1883 καί 1893. Το κάτω μέρος τοΰ σκιαθέν- 
τος ηλιακού δίσκου δεν έδειξε φωτεινάς προ- 
εξοχάς. άλλά τό πρός τό άνω έφωτίζετο διά 
βελοειδών ακτινών πολύχρωμων.

Εύτυχώς είς άλλα σημεία ή έκλειψις παοε- 
τηρήθη ύπό εύνοϊκωτζτας συνθήκας. Είς Γκου- 
ελμζ τοΰ ’Αλγεριού έπεκράτησε λαμπρότατος 
καιρός, ή δέ ’Αμερικανική αποστολή έφωτο- 
γράφησε τήν έκλειψιν είς πολλάς πολύχρωμους 
πλάκας κατά τήν διάρκειαν τών 185”.’Επίσης 
καί είς την Τρίπολιν (τής Βαρβαρίας) Τύνιδζ 
και έν Άσουάν ό καιρός ήτο λαμπρός καί αί 
παρατηρήσεις έπετυχον.

Αί παοατποιίιίειρ.V ·»
Ό Γάλλοε καθηγητής τής ’Αστρονομίας κ' 

Τρεπιέ, παρευρεθείς είς Γκουέλμα τοϋ Άλγε' 
ρίου, (δπου ήτο μία Γαλλική καί μία ’Αμερι
κανική αποστολή) προέβη είς τάς έξής ανα
κοινώσεις περί τής έκλείψεως :

«Αί παρατηρήσεις ημών ηύνοήθησαν ύπό έ 
ξόχως λαμπρού καιρού. Έπελθούσης τής ολι
κής έκλείψεως, ήδύνατο τις νά παρατήρησή λί
αν εύκρινώς τήν Άφροδίτην, τόν Ερμήν (πλα- 
νήτας) καί τόν Ρηγϊλον (απλανή). Τό ηλιακόν 
δέ στέμμα ήτο λαμπρότατου,μολονότι οχι πολύ 
άνεπτυγμενον περί τόν Ηλιον.

’Εκρήξεις έρυθροΰ φωτός υδρογόνου παρετηρή- 
θησζν είς τάν περιφέρειαν τού ήλιου κατά τήν 
ένζρξιν καί κατά τήν λήξιν τής έκλείψεως. Ό 
δέ Γαλαξίας ήτο εύκρινώς ορατός είς πολλά 
σημεία.

Κατά τήν έναρξιν τής ολικής έκλείψεως ήρ- 
χισε νά πνέη σφοδρός άνεμος, ό λεγόμενος ά
νεμος τής έκλείψεως, έπί δέ τοΰ εδάφους διε- 
κρίνοντο κινηταί σκιεοαΐ ραβδώσεις, αί οποΐαι 
μέχρι τοΰδε δέν έξηγήθησαν ύπό τής έπι- 
στήμ.ης.

Ή θερμοκρασία κατήλθεν I 1 βαθμούς Κελ- 
σίου, ή δέ ύγρασία ανήλθε κατά 14 βαθμούς. 
Αί φωτογραφία·, έπετυχον έξόχως.

Είς Τρίπολιν (Βαρβαρίας) έλήφθησζν 250 
φωτογραφικαί απόψεις τοΰ φαινομένου τής ο
λικής έκλείψεως.

Έπί τών "Αλπεων πολλοί περιηγητζί είχον 
άνέλθει είς ύψηλάς κορυφάς διά. νά παρακολου- 
θήσωσι τήν μερικήν έκλειψιν, άπεζημιώθησαν 
δέ αρκούντως, διότι έ'λαβον τήν εύκαιρίαν νά 
Γδουν τάς θαυμασίζς άνταυγείας τών φωτο
σκιάσεων καί τής ώχρότητος τοΰ φωτός έπί 
τών χιονοσκεπών κορυφών τοΰ Λευκού ό'ρους.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

' "Οταν ή πτωχεία έμβαίνη διά τής θύρας, 
ή ειρήνη φεύγει διά τον παραθύρου.

* Έπιμελοΰ τδν ίαντόν σου διά νά άρέσκης 
δταν είσαι νέος και νά μ ή άπαρέσκης, όταν θά 
ήοαι γέρων

Και δ εύγενέστερος σκοπός δέν δικαιολο
γεί τά χαμερπή μέσα Δέν υπάρχει έντιμος κα
ταγγελία.

* Φυλάττου άπό τά έμπροσθεν τοΰ ταύρου, 
άπό τά όπισθεν τοΰ όνου καί άπό πανταχόθεν 
τοΰ συκοφάντου.

’ Ψεύδος τό όποιον πληγώνει τήν καρδίαν, 
πιστεύεται περισσότερον άπό τήν άδιάφορον 
Αλήθειαν.

’ Ή προσήκουσα Ανατροφή τής νεδτητος 
είνε ή πρώτη βάσις τής εύδαιμονίας.

Ο ΚΟΚΚΥΞ
Εκτός τής χελιδόνος, ί'σως μάλιστα πολύ 

περισσότερον καί δικαιότερον ταύτης, ό κόκ- 
κυξ θεωρείται ώς ό πρόδρομος τού έ'αρος. Καί 
δέν εινε μέν ούτος τό μόνον πτηνόν, δπερ προα
ναγγέλλει ήμϊν τήν έλευσιν τής ώρας εκείνης, 
καθ’ ήν αναθάλλει καί άγάλλεται ή φύσις, έν 
τούτοις έξ όλων τών άλλων αύτός μόνον οίονεί 
εξαναγκάζει ημάς νά αίσθανθώμεν καί νά πα- 
ρατηρήσωμεν τήν παρουσίαν του. Αύτός πρώ
τος αφυπνίζει, ούτως είπεΐν, τήν φύσιν έκ τοΰ 
χειμερινού αύτής ληθάργου, διά τής ήχηοάς 
φωνής του καί διά τής μονοτόνου του κραυγής, 
ήν ούχί σπανίως έπαναλαμβάνει καί μέ τόσην 
έντασιν, ώστε νά άκούηται έκ λίαν μεμακρυ- 
σμένων αποστάσεων.

Καθώς ζνά πζν έτος χαίρομεν καί άγαλλό- 
μεθα, άμα ώς πεισθώμεν περί τής αφίςεως τοΰ 
έ’αρος διά τής βαθμηδόν άρχομένης ν’ άναπτυσ- 
σητζ.ι νέας ζωής, οΰτω καϊ οί αρχαίοι γερμα- 
νοί μετ’ ένθουσιασμοΰ έχαιρέτιζον τήν ανοιξιν 
καί τούς αγγέλους της, άφ’ ου μάλιστα ό βίος 
των ήνάγκζζεν αύτούς νά διαμένωσιν έν ύπαίθρω 
καί νά συγκοινωνώσιν αδιακόπως και αμέσως 
πρός τήν φύσιν. Διά τούτο πάντοτε έπανηγύ- 
οιζον καί έώρταζον τήν πρώτην κραυγήν τοϋ 
κόκκυγας, έν τη πεποιθήσει, ότι έπαυσε πλέον 
ή κυριαρχία τού χειμώνος, καί δτι ούτος έν 
τώ άγώνι, ον κατά τάς παραδόσεις των ήγω- 
νίζετο κατά τοΰ έ'αρος, ήττήθη κατά κράτος 
καί ήρξατο ύποχωρών ακριβώς, καθ’ ήν ήμέρζν 
ήκούσθη ή πρώτη κραυγή τοΰ κούκκου, όστις 
περιγελά τόν κατζβληθεντα χειμώνα.

Ώς παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν, ό πρώτος 
ζναγγέλων τήν άφιξιν τοΰ πελαργού ήμείβετο 
διά δώρων, οΰτω καί παρά τοΐς άρχαίοις Γερ- 
υ.ανοϊς ώόν έδίδετο είς τόν πρώτον άκούσαντα 
τής φωνής τοΰ κόκκυγος. Καθ’ ήν δέ ήμέραν 
άκουσθή ή πρώτη αύτοΰ κραυγή συνέρχονται, 
κατά τι λατινικόν ποίημα τοΰ έννάτου αίώνος 
οί ποιμένες, όπως ύμνήσωσι τόν κόκκυγα. Έν 
τώ ποιήμζτι τούτω παρουσιάζονται τό έαρ 
καί ό χειμών συνομιλοΰντες κατ’ άρχας είρη- 
νικώς μεταξύ των, είτα περιερχόμενοι είς δει
νήν έριδα διά τόασμα τοΰ κόκκυγος, ού άσπον
δος έχθρός κηρύττεται ό σκυθρωπός χειμών. 
Καί έν ’Αγγλία φαίνεται έπίσης, οτι ύπήρχον 
διάφοροι δημώδεις παραδόσεις περί τοΰ κόκ
κυγος. καθότι έπί τούτων βεβαίως στηριζόμε- 
νος ό Σαίξπηρ παρουσιάζει ήμϊν έν τή κωμω
δία «’Ερωτική ματαιοπονίιΐν τδν χειμώνα είς 
ωδικόν άγώνα πρός τό έαρ, καθ’ όν ό κόκκυξ 
ώς ποοσωποποίησ ς τοΰ τελευταίου δια τής 
φαιδράς αύτοΰ φωνής καθιστά ζφωνον το πτη
νόν τοΰ πρώτου, τήν γλαύκα

Τήν τιμήν ταύτην ζαί τήν ύπόληψιν παρά 
τοΐς διζφόροις λαοΐς δέν οφείλει βεβαίως ό κοκ-
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κυξ εις τό κάλλος καί τήν δύναμιν τής φωνής 
του, αλλά μάλλον εις παναρχαίζ.ν τινά καί σχε · 
δόν ζγνωτονήμΐν ήδη σχεσιν ζύτοϋ πρός τον θεόν 
τοϋ έαρος καί τής καλοκαιρίας Ί1 πάνδημος 
υποδοχή δένέγίνετο τόσον χκριν τοϋ πτηνοϋ τού
του. οσον χζριν τής θεότητος, τήν όποιαν ένόμι- 
ζον ακολουθούσαν·?) έν αΰτω προσωπεποιζμένην.

Έν ττ, ίνδικί; μυθολογία ύπό τόν κόκκυγα 
εννοείται ή εις ζωον μεταμόρφωσις του (τΐεοϋ 
τής βροντής Ίνδρά, έν δέ τή έλληνικγ. τοϋ 
Διός. όστις ύπό τήν μορφήν τοϋ πτηνοϋ τούτου 
έν κζιρώ τρικυμίας καί βροχής πλησιάζει τήν 
"Ηραν. ΙΙαρά τοϊς Ίνδοΐς, ώς καί παρά τοϊς 
ζρχαίοις Έλλησιν, ό κόκκυξ προανήγγελλε 
σύμφωνος πρός τζς μετά τοϋ ί-)εοϋ τής κακο
καιρίας σχέσεις του πάντοτε σχεδόν ραγδαίαν 
βροχήν Καί η πίστις αΰτη διετηρήθη είσετι πολ- 
λζχοϋ, ύπάρχουσι δ’ ακόμη εύρωπζ.ίκαί χώραι, 
ένθα ό λαός πιστεύει, ό'τι -.ό θέρος θα ήνε βρο
χερόν, ότανάναφανώσι τό έαρ πολλοί κόκκυγες.

Όπως ό Ηεός τοϋ έαρος Δόναρ έν τή γερ
μανική μυθολογία έσήμαινεν εις βρζδ,τέρας 
έποχάς τήν θεότητα τής ζωής ενεκζ τής ηγε
μονίας αύτοϋ επί τής κατζστζσεως τής ατμό
σφαιρας, ουτω καί τό εις αύτόν αφιερωμένο·/ 
πτηνόν. ό κόκκυξ, σύν τω χοόνω μετέδζλλε 
τόν προορισμόν του καί ένομίζετο τζύτόσημος 
μέ τήν αύ'ξησιν καί τόν πολλαπλασιασμόν τοϋ 
ζωικοϋ καί φυτικοϋ βασιλείου. Ό άνθρωπος 
ήθέλησε νά πζραστήσγ, τόν δύνζμίν του διά 
πολλών μυθολογικών εξηγήσεων, διότι όπως 
ή φύσις ανακτά. νέας δυνάμεις κατά τήν έλευ- 
σίν του, ούτω καί ό άνθρωπος, ζκούων την φαί
δραν αύτοϋ φωνήν, αισθάνεται τό αίμα τζχύ- 
τερον διαρρέον τζς βλείζς του καί ισχυρότερους 
τους παλμούς τής κζρδίας του.

Ή άρχαία θεραπευτική έθεώρει τήν σποδόν 
τοϋ καέντος κύκκυ-,ος ώς δραστήριο·/ φάρμακο·/ 
κατά τής επιληψίας, ζφ’ ού έξ αύτοϋ έπήγα- 
ζεν ή αύξησις, η εύζαμψίζ καί η δροσερότης 
τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος. Άλλα δεν 
αρκεί τοϋτο μόνον καί αύτή ακόμη ή ζωή τοϋ 
ανθρώπου παρ’ αύτοϋ έξηρτζτο, τούλάχιστον 
κύτος έγνώριζε τήν διάρκειαν του, οπερ εινε 
οφθαλμοφανές γνώρισμα τής δημιουργικής αύ- 
τοϋ δυνζμεως. ΙΙζνταχοϋ εινε διαδεδομένου το 
έ'θιμον, καθ’ ο ό πρώτη·/ φοράν ζκούων τήν 
κραυγήν τοϋ κόκκυγας, έρωτα πόσα ίτηάκόμη 
ίλάζί,σιω', Καί ό αριθμό: τών κραυγών μετά τήν 
έρώτησιν ταύτην θεωρείται αντίστοιχων πρός 
τά μέλλοντα έτη τής ζωής του έρωτήσζντος.

«Σοφότατος ·. κόκκυς καί πλ’κειν εύπορους 
έξ απόρων μηχανής δεινότατος. Έζυτω μέν 
γάρ συνεπέστατα·. έπωάζειν ού δυνχμένω καί 
έ'.λέπειν δια ψυχρότητα τής έν τω σώμζτι 
συγκράσεως, ως φασιν ούκούν οτζ τίκτη. ούτε 
αυτός νέοττιάν ύποπλέκει, ούτε τιθηνεΐτζι τά 
β.έφη, φυλλζττει δέ ζρζ τούς τών νεοττιών 
δεσπότζς ζφεστώτζς καί πλανωμενους, καί 
παρελθόν ές καταγωγήν όθνείαν έντίκτει.... 
όρζται δέ μίαν ώραν τοϋ έτους τήν ζρίστην ό 
κόκκυξ· ζρος γάρ ΰπζρχομένου καί αυτός έμφα- 
νής έστιν ές κνζτολάς Σείριου, έιτζ τής τών 
πολλών ύψεως ζνεχώρησεν» ’ ”Ισ«. ς εις την καί 
ύπό τοϋ Αίλιανοϋ περιγρζφομένην ταυτην συ
νήθειαν τοϋ κόκκυγος δυνάμεθζ ν’ ζποόωσω- 
μεν τήν κακήν ύπόληψιν. εις ήν βραδύτερου 
ύπεπεσε τό πτηνό·/ τοϋτο παρά τώ λαώ. *0 
ζωολόγος 1’ρέμ λέγει «ό γάμος τών πτηνών 
εινε ό πιστότατος πάντων τών γάμων, διότι

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΧαΓοε. ίϊ</-έΐ'τ»/, κλεειώέ χαιρεκΰ, 
Τό ιιέχα σου /ιπόϊ. Λολύ σ’ <ϊ;·<ΐ’ίό.

Ναι είσαι καλό;, πολύ δνπατό; 
£ί·;·«>υ·ί, υψηλός, λιγνός, σκελετός.

Λέξη· κ.αμιιΐαν. δεν είπες. γιατί;
Μιοοάζεις <1κ»|ί?εια. σ<ΐ>· ξύλο γιαπί

*) Αΐλιζνοϋ πευί ζώων Γ, 30.

Δ’ιύιια δεν εχεις ; χέρια .τοϋ ε'νι ; 
Ξεόρω, όίι· ,νλέ.ιεις, αοπλοςζμείνε, 

Στ!] μανοΰλα μου. τώρα ι?ά πάγα) 
Τά κεριίσια. τοϋτα νά γάγιο.

'Αντίο λεβέντη, πολύ σ’ αγαπώ. 
Χαΐρε, σ' άγιιω. κρύο, πιό, πιδ πώ.’..

Μαοίκα
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μόνον ό θάνατος δύναται νά διαλύστ) αύτόν. Μό
νος ό κόκκυξ περιφρονεϊται και μισείται ύ©’ 
όλων τών μικρών πτηνών, διότι ούτε ό άρρην 
ού'τε ό θήλυς τηροΰσί ποτέ την συζυγικήν πί- 
στιν». Περί δέ τοΰ νεογέννητου κόκκυγος ό 
αύτός ζωολόγος λέγει· δέν αρκεί μόνον ότι ό 
ακόρεστος φαγάς καταναλίσκει άπίστευτον πο
σόν τροφής, άμφότεροι δέ ο! γονείς μόλις δόναν 
ται νά ίκανοποιήσωσι την πεινάν του, άλλά 
και μετ’ ολίγον κατά τρόπον άχάοιστον καί 
άναίσχυντον εκτείνεται καί έξαπλόνεται εντός 
της φωλεζς. Μεγαλόνει ταχύτερον τών γνησίων 
τέκνων της φωλεάς και καταλαμβάνει τήν 
καλλιστην θέσιν. Δέν εύχαριστεΐται ό’μως καί 
μέ τοϋτο, άλλά διαρκώς ώθών καί κινούμενος 
τγδε κάκεϊσε, κατορθώνει έπί τέλους νά έγείρη 
έπί της πλατείας του ράχεως όλους τούς θε 
τους του άδελφούς, καί κατακρημνίζει τόν ενχ 
μετά τόν άλλον έξω τής φωλεζς. Τότε δέ μεί- 
νας μόνος έν τή φωλεζ άνοίγει έτι πλζτύτερον 
τό εύρύ κζί κίτρινον ράμφος, άπλήστως ζητών 
περισσοτέρζν τροφήν ή πρότερον. -Οί πζλζιοί 
ισχυρίζονται ότι ό νεαρός κόκκυξ καταβροχθί
ζει τούς ίδιους του θετούς γονείς. Φυσικώς 
τοϋτο δέν εινε άληθές, πιθανώς δέ νά προήλθεν 
έ; ύποθέσεως μόνον τών παρατηρητών, οίτινες 
ΐδόντες τό εύρέως άνεωγμένον ράμφος του, πα- 
ρεκινήθησαν νά έκφέρωσι τήν γνώμην ταύτην.

Είς επίλογον τών ολίγων τούτων περί τοϋ 
κόκκυγος σημειώσεων, πζρζθέτομεν τούς έξης 
στίχους τοΰ αειμνήστου Τίλια Τζνταλίδου.

Βαθεια, 'ςτό δάσος κε.Ιαόεΐ τύ μαϊ!ρ’ ό.Ιημερής, 
που.ΙΙ Jir β.Ιέπας πουθενά, π.1φ· δσω προχωρείς 

μέσ’ άπ' τα σύγδετόρα ιρωνή 
σέ θέ.Ιγει πάντα σιγανή

κούκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

Τά όαση .Ιάμπουν ’ςταΐς .Ιο(α~ς ακτίνες της αύγής, 
κ ή αδρα παίζει ταϊς βραόυαϊς /ιέ τή δροσιά της γής 

δμως καί ,3ράόυ καί πρωί 
πάντοτ' άκούετ’ ή ^οή

κούκου. κούκου, κούκου, κούκου, κούκου

Βαθειά κι' ιίόρατ’ ή φ»νή. Λίς κ' ε’ν’ εξωτικό, 
και σί πα.Ιάτι προσκαΛεΐ κρυφό xni μαγικό 

πον δίν πατεΐ ποτέ ψυχή 
π.Ιήν 'ςτ~ 'όνειρο κι' δταν ήχή 

κονκου. κούκον, κούκον, κούκου, κούκου.

Ere το? ιΙ'ίσοις τό στοιχειό ποδ ψά.Ι.ίει χαρωπό 
τήν ποίησι τής μοναξιάς ’ςτο? δάσους τό σκοπό, 

γιατ’ είνε τόσο φυσική 
'ςτά δάσ’ ή τέτοια μουσική

κονκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

C- FLAMMARION

ΑΓΑΙΙΗ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ

’Ενα πρωί, ό φίλος μου Άνδρέας ήλθεν είς 
τό γραφεϊον μου μέ άθλιον εξωτερικόν, μέ κά- 
τωχρον τό πρόσωπό, του, μέ μάτια, κομμένα, 
μαλλιά αναστατωμένα, μέ βάδισμα κουρασμέ
νου άνθρώπου σάν νά έγύριζε άπό μακρυνήν 
οδοιπορίαν ’Εξεπλάγην κζί τόν ήοώτησζ :

— Τί έπαθες λοιπόν σήμερα ; Έγώ ένόμιζα 
οτι έπέρασες τήν βραδυά σου παρατηρών τά 
άστρα. Δέν έπρεπε φίλε μου νά χάσης αύτήν 
τήν εύκαιρίαν,γιατί άπόψε ό ουρανός ήταν τό
σον ωραίος καί τόσον διαυγής, όσο πρό πολ- 
λοϋ δέν ύπήρξε !

- Άλλά -αί άπενζντίας, πζρετηρησζ πολύ 
τόν ούρανό τήν περασμένη αύτή νύκτζ, έπζθζ 
όμως μία ταραχή άλλόκοτη, καί μά τήν αλή
θεια, δέν έκοιμήθηνούτε μία στιγμή τό πρωί. 
Άκόμη δέν έχω συνέλθη. Άλλ’αύτό τό όποιον 
σύ θεωρείς ώς τρόμον, δέν ήταν παρά μια εύ- 
χάριστος. μιά χαριτωμένη έκπληξ ς συντροφευ - 
μένη άπό πικρίαν χωρίς όρια, τόσο δυνζτή έκ- 
πληξις, ποΰ δέν πιστεύω νά συμβή κι’ άλλη 
μιά φορά.

— Μήπως λοιπόν άνεκάλυψες κανένα νεον 
άστρον,ποΰ ανήκει σέ άστερισμόν φανταστικόν; 
ή κανένα νεφέλωμα μέ παράδοξον σχήμα ; ή 
κανένα κομήτην μέ κόμην τρελλήν ; ή μήπως 
έπαθες τίποτε άπό τήν άϋπνία ;

— ’Όχι, άλλ’ ό,τιμοΰ συνέβη είνε ύπερφυ - 
σικώτεοον άπό Ο,τι θά ήτο δυνατόν νά φαντα- 
σθ·?ίς. Έέτανεϊδον τήν Δώρα μου, ναί, τήν 
Δώρα, τήν πολυζγαπημένη μου νέκραν !

— ΓΩ ! ή φαντασία σου ! πόσα παιγνίδια 
σοΰ έχει ώς τώρα παίξει! Φοβούμαι φίλε μου, 
οτι θά τρελλαθής, ναι τό φοβοΰμζι γιά σένα 
ποΰ έχεις τόν νοϋν τόσον γζληνιον, τό πνεΰμζ 
τόσο·1 καθαρόν. ’Επικίνδυνα κτυπήματα. Μήν 
είσαι τόσον πολύ ποιητής, άγάπα περισσότερο 
τά μαθηματικά, είνε πρακτικότερα.

— Δέν άντιλέγω. Τρελλός, ύπνοβάτης, ό,τι 
θελεις είμαι- άλλ’ είμαι άκόμη ζαλισμένος από 
αύτά ποΰ είδα κζί ήκουσζ, τά όποια, έν τού - 
τοις, δέν είνε κζί ολως διόλου άνεξήγητα.

— Καλά, διηγησου μου τήν ιστορίαν σου 
Δέν αμφιβάλλω οτι θά είνε πολύ ενδιαφέρουσα.

Ό φίλος μου Άνδρέας είνε νέος είκοσι πέντε 
ετών, λαμπρός αστρονόμος. Έπεδο'θη ιδιαιτέ
ρως είς τήν σπουδήν τοΰ Άρεως, τοΰ Διός, τοΰ 
Κρόνου καί είνε φυσικά προικισμένος ιζ.έ φύσιν 
ονειροπολούσαν κζί γεμζτην άπό μυστικισμόν. 
Μεγάλη καί αλησμόνητος συμφορά τον είχε 
πλήξει. κζί άπό τότε, δέν παρήλθε πολύς 
χρόνος άλλως τε, ήτο βυθισμένος σέ μελαγχο 
λίαν άκατάβλητον. Είχε άγαπήσει καί συν- 

δεθή μέ μιά κόρη ώραιοτάτη, όνειροπόλον 
ώς αύτόν, τήν οποίαν έχασε μετά τριών μη
νών λατρείαν. Άπό τήν εποχήν εκείνην έχουν 
πεοάσει δύο χρόνια, άλλά πάντοτε αύτήν σκέ
πτεται καί μόλις κατορθώνει νά τήν ξέχνα 
κατά τάς όλίγας στιγμάς τής τεχνικής εργα
σίας του, τής εργασίας ποΰ ύπονομεύει τάς 
δυνάμεις, τήν ενέργειαν του. ΤΙ ζωη χωρίς 
αύτήν ήτο αηδής καί θλιβερά καί συχνά έπε- 
θύμει τόν θάνατον. "Έλπιζε πώς θά άποθανη 
ταχέως καί ή ελπίς αύτή ήταν άφοομή νά 
χάσγ, τήν παλαιάν χαρωπήν καί άνθισμένην 
υγείαν του. Έπίστευε τήν μετεμψύχωσιν καί 
διαρκώς έσκέπτετο ποΰ άρα γε νά εύρίσκηται 
ή πολυζγαπημένη του. Πολλές φορές μοΰ 
έλεγε, ότι αισθάνεται τήν παρουσίαν της πλη
σίον του καί σαν μίαν εσωτερικήν φωνήν να 
όμιλγί μέ τήν ψυχήν του. ΓΙροσεπάθησα νά τόν 
κπομακρύνω άπό τάς σκέψεις αύτάς, επικιν
δύνους διά τήν κατάστασιν τής ψυχής του, και 
ένόμιζα, ότι δέν τήν έσκέπτετο πλέον, όταν 
έκεΐνο τό πρωί ήλθε τόσο ταραγμένος άπό τήν 
οπτασίαν του.

Μοΰ διηγήθη, ό,τι κατά τάς δύο τό πρωί, 
πζρετήρει μέ τό τηλεσκόπιον τήν ζώνην τοΰ γα- 
λαξίου πλουσίαν είς άστέρας καί είχε σταμα
τήσει τό τηλεσκόπιου είς τόν άστερισμόν τοΰ 
Κύκνου, οπού τόν έκοάτησε τό θαυμάσιου δι- 
πλοΰν άστρου ό Άλμπιρέο (*), άστρου τό όποιον 
άποτελοΰσι δύο ήλιοι: ό είς χρυσοκίτρινος κζί 
ό άλλος σαπφείρινος. Έδοκίμαζε δυνατόν φα
κόν έπί τοΰ πρασινωπού ήλιου καί ήτο έτοι
μος νά τόν πζρατηρήση μέ τό φζσματοσκόπιον. 
πρός μελέτην τοΰ παραδόξου χρώματός του, 
όταν ήσθάνθη ένα θάμβος είς τούς οφθαλμούς, 
τό όποιον ένόμισε ότι ώφείλετο είς τό ισχυ
ρόν φώς τοΰ άστρου, κζί τζυτοχρόυως είς τόν 
ώμον μίαν έλαφράν ηλεκτρικήν έπαφήν. Έξη- 
κολούθησεν έν τούτοις νά πζρατηοη καί έπλη- 
σίζσε τό φζσματοσκόπιον είς τόν φακόν. Άλλ’ 
είτε άπό τόν κόπον τής νυκτερινής ταύτης πα- 
ρατηρήσεως, εί’τε μόνον άπό τήν άνάγκην άνα. 
παύσεως μιας στιγμής, έκάθησε είς τό με
γάλο άνάκλιντρον, όπου μετά τάς μακράς πα
ρατηρήσεις συνειθίζομεν νά έξαπλούμεθα, και 
έκοιμήθη ολίγον.

(*) Σ- Μ. ’Αστερισμός τοΰ Κύκνου είνε ό λεγό 
υενος κοινώς. Στχυοός καί ό Άλμπιρέο εινε τό Ι> 
-οΰ Κύκνου.

Αί άκτϊνες τής Σελήνης είσήρχοντο άπό τό 
άνοιγμα τοϋ θολού καί έσχημκτιζαν μίαν δέ
σμην ύποκυάνου φωτός, τό οποίον έθώπευε τάς 
μηχανάς, τάς σφαίρας, τούς χάρτας. ΊΙθελησε 
νά σηκωθή διά νά κάμη τήν φασματοσκοπι
κήν παρατήρησίν του,άλλά πλησίον του ειόε— 
ναι είδε μέ τά δύο του μάτια—ορθήν, ςωτι,ο-
μένην άπό τό φώς τής Σελήνης, τήν σκιάν τής

πολυαγαπημένης του, καί ταυτοχρόνως ήσθαν- 
οτι ήτο δεμένος είςτό κάθισμα,άπό μίαν ύπερ
φυσικήν μαγνητικήν δύναμιν. Άφίνω όμως τόν 
Άνδρέαν νά όμιλήση, οστις ιδού τί μοΰ ειπεν 
άκειβώς :' *

* *
«Ή Δώρα ήτον ορθή έμπρος μου. ’Επάνω 

άπό τό κεφάλι της έλαμπεν ό Άλμπιρέο. και 
ήτο πολύ ώραιοτέρα ή άγαπητή μου άπο άλ
λοτε, φανταστική καί φωτισμένη άπό ούρα- 
νίαν λάμψιν ό τρόμος ήταν ή πρώτη μου εν
τύπωσες. Δέν έφοβούμην τίποτε, εν τούτοις γ- 
σθάνθην νά μέ διατρέχη ένα παγερόν ρίγος καί 
ήρχισα νά τρέμω, έν ω έμενα έξηπλωμένος είς 
τό κάθισμα ωσάν τό σώμα μου να ήτο μολυ- 
βδινον. Δέν μέ έπλησίασε καί νομίζω ότι κατ 
άρχάς ούτε έγώ ήθελα νά με πλησιάσγ.

' Μέ έκύταξε γλυκά μέ τά άζούρινα μάτια 
της ποΰ εξέφραζαν έκπληξιν καί μοΰ είπε μέ 
ζωηρότητα.

— Γιατί δέν έρχεσαι ; Σέ περιμένω. "Έλα 
νά χορτάσωμε άπό έρωτα, τον όποιον ακόμη 
δέν έγνωοίσαμε :

Ή φωνή της ήτο ή ιδία καί μόλις ειπεν 
αύτά, τό φάντασμα έχασε τόν εξωτικόν χαρα- 
κτήρά του καί έγινε, άς τό είποΰμε έτσι, φυ
σικόν.

Είς τό γλυκό αύτό μάλωμα, είς το παρά
πονο αύτό, είς τήν ένθύμησιν αύτήν, μοΰ έφάνη 
ότι ζοϋσαν πάλιν εμπρός μου, ολαι αί ωραι 
τής εύτυχίας μου, αί ήδυνικαί μας άπολαύ- 
σεις, αί άπόκοσμοι έκστάσεις μας, τά ατελεί
ωτα φιλήματά. μας. "Ολα αύτά τά θελκτικά 
περασμένα έπέοασαν γιά μιά στιγμή άπό τόν 
νοϋν μου καί μέ έφώτισαν με μιαν φωτο- 
πλήμμυρζν χκράς καί έσπευσα να τής απαν
τήσω.

— IΙώς ! δέν έχουμε άκόμη γνωρίσει τον 
έρωτ α ;

— Βεβαίως ό'χι μοΰ άπήντησε. Τί άλλο 
παρά χονδροειδείς άπολαύσεις έδοκιμάσζμε....

— ΤΩ ! πόσον ηδονικές απολαύσεις !....
— Νζίδιά τήν γήν.Άλλ’έδώ ποία διαφορά!
— ΓΙοΰ έδώ ;
— Είς τό σύστημα τοΰ άζουρείου ήλιου Άλ

μπιρέο.
Μοΰ διηγήθη. οτι κατώκει έκεϊ κοντά σε 

αίαν κοινωνίαν άγγελικήν.Κζΐ όσον τήνήκουζ, 
ένόμιζα ότι ζώ μαζύ της μίαν νέαν ζωήν. Δεν 
ήτο πλέον ό θάνατος, ήτο ή ζωή. "Ημην κον
τά της πάλι, όπως άλλοτε.

— Χαί. προσέθηκε,πόσο διάφορα αισθάνον
ται έδώ τήν άγάπη, καί πώς τήν άπηλαύσα- 
μεν ημείς έπί τής γής !

Δέν τό κρύπτω ότι είς τούς λόγους τουτους 
ήσθάνθην πολύ δυσάρεστον έντυπωσιν.

Ι'Έπεται τό τέλος]
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΙΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Περίεργον πείραμα ίιλεκτρίσεως πορτοκα- 
?.ίου, επαναλαμβανόμενον ύπό τού καθηγητοϋ 
κ. Λίπμαν έν τώ όπουδαστηρίφ της Σορμπό- 
νιις παρέχει ήμΐν τεκμήριον άοκούντω; Οπου- 
δαΐον τού φωτιόμοϋ τών ούρανίων όωμιίτων.

Τοποθετούν έπϊ άπομεμονωμένης Βάόεως £ν 
ποοτοκύλιον,δπερ όυγκοατεΐται διά μέιίον δύο 
κινητών βελονών, έπίΰης Οτηοιζομένων έπϊ 
ύαλίνων στηριγμάτων, διά τών δύο αυτού πό
λων. Καί ή μεν μία βελόνη συγκοινωνεί 
μετά τού έξωτεοικού όπλιδμοϋ ίόχυρΰς ήλε 
κτρικης συστοιχίας, άποτελοί σης λουγδουνι- 
κήν λάγηνον, πεφοοτωηένην διά μέσου συ
σκευής τοϋ Χόλτζ. ΊΙ δ’ ίτέρα βελόνη συ
γκοινωνεί, άμα ΐ'ελήση νά κλείση τό κύκλωμα 
μετά τού ενός βη.*χίονος τοϋ εργαλείου, όπερ 
χρησιμεύει εις τόν έκτελοϋντα τό πείραμα, ϊνα 

θύτη εις συνάφειαν τό πορτοκάλιον μετά τού 
ηλεκτρισμού διά τοϋ ετέρου βραχίονας, ώς δεί- 
κνυται έν τω άνωΟι όχήματι. *11 συγκοινωνία 
αΰτη τίθεται είς ένέργειαν όπόταν ύυναΟροίσω- 
μεν αρκετήν ποσότητα ι’ιλεκτρ-.σμοϋ έπιτΰςλου- 
γδοννικιίς Λαγήνου [συστοιχίας' καί τότε πα- 
οατιιροϋμεν, ότι παράγεται Ισχυρός σπινΟΛρ, 
ενώ ταύτοχρόνως τό πορτοκάλιον Φωτίζεται 
διά ζωιιρΰς ερυθρής λάμύεως, ιίτις τώ δίδει 
άποιβιν πεπυρακτωμένιις σφαίρας.

’Εάν στρέύητε τ<ί πορτοκάλιον ούτως ώστε 
<’> άξων αύτοϋ νά ή κάθετος τμ διευΟύνσει τών 
βελονών, ΰ έκφόρτωσις, τού ήλεκτριόμοϋ θά 
περιόάλμ τό ποοτοκάλιον, χωοίς νά τό Φωτί- 
ζη.

Τό πείραμα άποδεικνύει ότι ύ ηλεκτρισμός 
διεισδύει εντός τοϋ πορτοκαλιού κατά τό πλι ι
στόν μέρος καί ότι άλλοι καρποί φωτίζονται 
επίσης, αλλά διά ποικίλων χρωματισμών, έξ 
ού όνμπεράννεται, οτι οΐ πλανιίται τοϋ σύμ- 
παντος λαμόάνουσι τόν φωτισμόν αυτών έξ 
ηλεκτρικών έκΦορτώσεων ποικιλοτρόπως έκδη- 
λουμένων καί αντανακλώμενων έπϊ τών σωμά
των αυτών, ώς βραδύτερον, έλπίζομεν, Λ πρό
οδος τής επιστήμης θέλει άποκαλύφει ήμίν.

Φ. II.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έγχρωμα κονδύλια. Διά νά χατχσχευάσητί 
κονϊύλια εγ/ρωμχ. πρός γρζφήν επί ύαλου, μετάλ
λου, πορσελάνης κζί τών τοιούτων. μεταχειρΐσθητε 
τάς εξής σχευτσίας:

Διά μαύρα κονδύλια 10 μέρη αιθάλης, 40 λευκού 
κηρού. 10 στέατος. Διά’λευκά 40 μέρη λευκού γρέμ- 
ζερ, 20 λευκοί κηρού, 10 στικτός. Διά κυανά 10 μ. 
κυανού βερολίνου, 20 λευκοί κηρού, III στέατος. Διά 
κίτρινα III μέρη κιτρ. χρώματος, 20 λευκού κηροί. 
10 στέατος.

Τά χρώματα αναμίςατε μετά τού κηρού καί τού 
στέατος έν Οερμω. Εϊτα λειοτριβοΰνται καί λαμβά- 
νουιι τά προσήκοντα σχήματα δι’ύοραυλικοί πιεστη
ρίου. \ΛΛ·

ΚαΟαριάμό ιίειρητΐων. Προς καθαρισμόν τών 
επάργυρων καί έπι/ρύσων σειρητίων μεταχειρίζεσΟε 
τόν έξης τρόπον : Βουρτσίζετε πρώτον έλα-ρρά τά σει 
ρήτια καί έπειτα τρίβετε μαλακά διά τεμαχίου φα-

νέλλας βεβρεγμένης St* οινοπνεύματος καί έπειτα 
διά τεμαχίου καθαρής οθόνης.

vw

’Αρνί καπαμάς. Λαμβάνετε κρέας άρνήσιον, 
τό κόπτετε εις μικράζτεμάχια και τό κοκκινίζετε 
μέ βούτυρον, άλας καί πιπέριον Ι ίςτό τηγάνι προσ
θέτετε ντομάτα·.;, υοωρ και διάφορα χόρτα, άφοί 
οέ βράση σερβίρετε. Αντί ντομάτας θέσατε, αν 
θέλετε, αυγολέμονον.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

Λί Μεταμορφώσεις.

Τό παίγνιον τοϋτο έχι ι πολλίιν ομοιότητα 
μέ τήν μπερλίναν, έκτελεϊται δέ οϋτω πως: 

’Εκλέγεται τις έκ της συναναστροφής διά 
κλήρου, όστις καί πρέπει νά μεταμορφωθεί 
προσωοινώς είς πράγμα τι τιίς όρεάκείας του. 
Έπϊ παραδείγματι ύ κληρωθείς λέγει, δτι με- 
ταμορφοϋται είς ράβδον. Τότε έτερος έκ τιίς 
συναναστροφής, όστις πρέπει νά έχι,ι καλήν 
μνήμην, λέγει μεγαλοφώνως: ’Εάν ό κύριος 
ήτο ράβδος, τί θά τόν μετεχειρίζεσΟε ή τί 
ιδέαν θά εϊχετε περί αύτοϋ ;> "Επειτα δέ πλη- 
σιάζιον ένα έκαστον κατά σειράν λαμβάνει τήν 
άπάντησιν καθενός μυστικά καί προσεχών μίι 
λιιόμονήσμ καμμίαν, τάς έπαναλαμβάνει έ
πειτα μεγαλοφώνως είς τόν μεταμορφωθέντα. 
όστις οφείλει νά μαντεύση τά πρόσωπα έκ τών 
διαφόρων απαντήσεων. Καί οΐ μέν ηαντευθέν- 
τες ύπόκεινται είς ποινάς ώριΰμένας έκ τών 
προτέρων ύπό τής συντροφιάς, ύ δέ μεταμορ
φωθείς αντικαθίσταται δι* άλλου, πάλιν διά 
κλήρου. Αν όμως δέν μαντεΰσιι κανέν ποό- 
όωπον. τότε καί τήν ποινήν άποτίει αύτός 
καί δέν αντικαθίσταται.

Τό παίγνιον τοϋτο κρατεί διαρκώς έν γέ- 
λωτι τήν συντροφιάν, διότι πολλά αστεία συμ- 
βαίνουσιν είς τήν έκφώνησιν των απαντήσεων 
καί είς τήν υποβολήν τών ποινών.

ΤΑ
TO NEON
ΕΙΔΙΟΝ MOT

^Συνέχεια ίχ τοϋ προηγουμένου).
’Από τής Σόφιας δύνασθε νά μεταβήτε σι- 

δηροδρομικώς είς Ρουτσούκιον, είς Βάρναν, ή 
είς Πύργον. Έπροτίμησα τό τελευτζϊον, ϊνα 
έκεΐθεν μεταβώ δι’ άτμοπλοίου είς Κωνστάν- 
τσαν τής Ρωαουνίας, Είναι δέ και ώραιότατον 
καί λίαν ενδιαφέρον τζξείδιον, τό από Σόφιζς είς 
ΙΙόργον, διότι διατέμνετε σχεδόν κζτά μήκος 
τήν Βουλγαρίαν κζί διέρχεσθε δι' αποτόμων 
καί γραφικωτάτων μερών, διά μέσου τών υψη
λών όρέων τής Ροδόπης καί τοϋ Αίμου, ζτινζ 
άνζβαίνετε βραδέως καί είτα κζτέρχεσθε πα- 
ρζπλεύρως τοϋ οφιοειδώ: προ ημών έζ.·υλισ 
σομένου ποταμοΰ “Εβρου. Τήν έσπέρζν τής ε
πομένη: ζφίχθημεν είς Πύργον, μέγα κα' αρ
κετά σημαντικόν έπίνειον τής Βουλγαρίας, δι’ 
ού ένεργεΐται, ώς καί από τοϋ ετέρου πζρα- 
πλευρως λιμένος τής Βάρνης, άπαν τό μετά 
τοϋ εξωτερικού έμπόριόν της, ώς καί ή εξα
γωγή τοϋ σίτου καί ζρζβ .σίτου, τοϋ μεγάλε·, 
τέρου καί καλειτέρου προϊόντος τής Βουλγα
ρίας. ’Εσχάτως μόλις έπερζτιόθη ό από πολ- 
λοϋ κατασκευζζόμενος λιμήν ούτος. όστις καί 
αρκετά εύρύχωρος καί σημαντικός είναι καί 
ήδη ύπό ούδενός άνεμου οΰσιωδώς επηρεάζεται, 

αριστερού δε μέρους αύτοϋ 
ινομένου μεγάλου δημαρχικού κήπου, όσ-

- κατεσκευάσθη καί είναι 
εξωραΐζεται από πρώ- 
ήτις έσωτερικώς δέν 

τοϊς ςένοις αζιόλογόν τι 
Αλλως τε έκτος όλιγίστων 

νεωτέρου ρυθμού καί τών 
είς ήμετέρους ομογενείς,

Μετά τού έκ τού ι 
έκτει
τις έπίσης έσχατω, 
ευρύτατος καί ωραίος, 
της άπόψεως ή πόλις, 
έχει νά παρουσίαση 
καί σημαντικόν, 
νέων οικοδομών τοϋ 
πλείστων άνηκουσών 
όλον τό άλλο μέρος της πόλεως είναι παλαιόν 
καί έρειπωμενον.

Έπεσκέφθην 
ώς καί πολλού 
ότι ή πόλις πρ 
καί τήν σπατάλην, φθίνει όμως ύ 
και εθνικήν μας έποψιν, ι

λ,οιπόν καί πάλιν ήδη αύτήν 
ς έκ τών ομογενών μας κζί ειδον 
οοδεύει ώς πρός τόν πολιτισμόν 

; έ’μιες ύπό εμπορικήν 
.............. . , . , , καθόσον τό ήμέτερον 
στοιχεΐον ζκμάζον κζί εύημεροϋν ζλ.λοτε. ήδη 
καταρρέει κζί έλαττοϋται. Έπισκεφθείς δέ κζί 
τάς σχολάς τής ιοινότητός μζς ειδον τήν μελ- 
λουσζν γεννεάν κζλώς κζί πζτριωτικώς ποδη 
γετουμένην κζί ηύχήθην αύτή ένδομύχως μέλ
λον ζίσιώτερον. Πληθωρζ μζθητών άρρενων 
καί θηλέων έλάμβανεν έκεΐ τά πρώτα νάμζτα 
τής έν ξένη κζθηγεσίζς κζί αληθώς συνεκινη- 
θην δια την προθυμίαν, τόν ζήλον καί τήν ζ 
φοσίωσιν τών μικρών κζί τρυφερών εκείνων 
πλασμάτων είς παν ελληνικόν καί πατριωτι
κόν έ'ργον. “Εφερον μεθ’ εαυτού έπϊ τούτω καί 
μικράν φωτογραφικήν συσκευήν κζί έφωτογρά- 

φησα είς τρεις στάσεις συμπλέγματα τών μι
κρών έκείνων πρακτόρων, όπως δημοσιεύσω 
τοϋτα μετάτών έντυπώσεών μου έν τή «Φύσει» 
αλλά δυστυχώς μετ’άλλων φωτογραφικών δο
κιμίων μοί κατέστρεψαν ταϋτα έ'ν τινι τελω- 
νείω τής Ρουμανίας, οπού είχον μετά ταϋτα 
μετζβή, ευρισκομένων έν κυτίω, προφυλζττο- 
μένω από τοΰ φωτός καί δυστυχώς ζνοιχθέντι 
έκεΐ. Ό διευθ υντής τών σχολών κ. Χο Φυ- 
λακτός. άρτίως μεμορφωμένος κζί κάλλιστος 
πατριώτης εύηρεστήθη μετά τοϋ λοιπού αξιό
τιμου προσωπικού, διδασκάλων κζί διδασκα- 
λισσών νά μέ όδηγήση είς όλζς τάς τάξεις καί 
έπιδείξη καί έμπράκτως τήν πρόοδον, τήν τά- 
ξιν καί τήν έπιμέλειαν τής φοιτώσης έκεΐ νεο
λαίας. Καί όντως ηύχαριστήθην έξ όλων κζί 
τοΐς ηύχήθην από καρδίζς όπως πάντοτε κα
ταγίνονται είς τήν έπιτυχή κζί ελληνοπρεπή 
έκπζίδευσιν τής πολλά, ύποσχομένης ήμϊν μελ- 
λούσης τζ.ύτης γενεάς.

’Αφού δέ τήνέπομένην έπεσκέφθην καί τούς 
κζλλίστους μοι έπίσης φίλους καί τακτικούς 
συνδρομητής τής «Φύσεως·, κυρίους Άριστ. 
Κάλφαν, φιλότιμου κζί έντιμώτζτον έμπορον 
έν Πυργω, τόν πάντοτε καί εύγενώς φιλοξε- 
νούντα μοι, οσάκις διέλθω εντεύθεν, τόν κ. 
Άθζν. ΙΙζσχαλίδην μεγζλέμπορον κζί ακραι
φνή πατριώτην, προθύμως πάντοτε ύ...ζ_” 
μενον είς έθνικάς κζί φιλογενεΐς θυσίας, 
κ. Μ. Γουλζνδρήν, έπίσης μεγαλέμπορον 
αντάξιον τής "Ανδρου, έφ’ ής κατάγεται, 
κνον, εις άκρον δέ φιλότιμον κζί φίλεργου, 
κ. X. Γερακόπουλον, ον όμως δυστυχώς 
εύρον εΐ; τό ώοαΐον κατάστημά του. ζπουσιζ- 
ζοντζ είς τό έξωτερικόν, ώς κζί διαφόρους 

ζνεχώοησζ τό έσπέρζς ζτμοπλοϊκώς 
του Πύργου άπέ- 

ύποβαλλό-
τόν 
καί 
τέ- 
τόν 
δέν

ζοντα 
άλλους, 
διά Βάρναν, τετράωρου από 
χουσαν.

’Ενταύθα. ή αύτη σχ 
κρατεί μέ τόν Πύργον, 
ή πόλις διακρίνετζι 
έχει καλειτέρας

ΰτή σχεδόν κατάστασις έπι- 
·, μέ τήν διαφοράν ότι 
επί τό εύρωπαϊκώτερον, 

κζί νεωτέρας οικοδομάς καί 
κεϊτζι είς ύψηλοτέραν κζί μάλλον εύάρεστον 
θέσιν εκείνου. Οί δέ ομογενείς μζς επίσης πο- 
πολυπληθεΐς ώς εκεί, διζτηροΰσιν επίσης κζί 
άξιόλογον κοινότητα μέ ναούς καί σχολάς καί 
αρκετά ένδιχφέρουσζν βιβλιοθήκην, πεπροικι- 
σμένην μέ όλα σχεδόν τά έλληνικά φύλλα κζί 
περ-οδικά συγγράμματα καί πολλά εύρωπζίκά. 
’Εκ τών κζλλίστων εκεί ομογενών μας διζ- 
κρίνετζι ό κ. Ίω. Ζαρόκωστζς, άριστος βιομή- 
χζνος, δραστήριος κζί φιλόπονος, όστις κζ- 
τώρθωσεν μετά τοΰ επίσης φίλεργου καί ακα
μάτου ανεψιού του κ. Ίωάννου Σιμάτου νά 
ανζπτύςη έ'ργον έφάμιλλον τών έν Έλλάδι κζ- 
τασκευάζων ήδη οίνους, κονιάζ. καί οινοπνεύ
ματα είς την έντελειζν. ’Αλλά κζί διά τής 
εύθύτητος κζί έντιμότητός των προσείλκυσαν
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την άγάπην καί συμπάθειαν τοϋ τόπου. 'Οσά
κις διέρχομαι έκεϊθεν και πολλάκις έλαβον α
φορμήν τοιαύτην, δέν παραλείπουν νά πράτ
τουν τό καθήκον των πρός καλόν φίλον και 
Αγαπητόν συμπατριώτην. Ό κ. Ζαρόκωστας 
έχει καί μίαν ώραίαν εξοχήν έν μαγευτικό
τατη Οεσει, μετά κήπου καί άμπελώνος καί 
κατ’ έτος μεταβαίνομεν έκεΐ μετά τής άμάξης 
του πρός αναψυχήν.

Ιίράκτωρ ένταΰθα τής Νέας Άτμ. Εται
ρείας τυγχάνει ό κ. Γ. Λουλουδόπουλος, άνήρ 
έπίσης δραστήριος καί πατριώτης ακραιφνής, 
όστις διά τοΰ ακαμάτου του ζήλου, τής κα
λής συμπεριφοράς καί τών πολλών καλών σχέ- 
σεών του κατώρθωσεν έν όλιγίστω σχετικώς 
χρονικω διαστήματι νά έδραιώση καί άναπτύξη 
έργασίας τοιαύτας μεταξύ 'Ελλάδος καί Βουλ
γαρίας διά τής μεταφοράς επιβατών καί έμ- 
πορευμάτων εκατέρωθεν, ώστε ή συγκοινωνία 
αυτή κατέστη πλέον πυκνοτάτη έκτοτε.

’Εσχάτως δ’ εύρισκόμενος έν Κωνσταντίνου - 
πόλει είδον τόν κ. Κουρμούζην, πράκτορα τής 
αύτής εταιρείας καταστενοχωρούμενον, ώς 
μή δυνάμενον νά έπιβιβάση άλλα έμπο- 
ρεύματα καί έπιβάτα; έπί τής διερχομένης έ- 
κεΐθεν «Χίου», καθόσον δέν ειχεν αφεθή πλέον 
χώρος έκ Βάρνης. Ό κ. Λουλουδόπουλος ον ό 
τόπος πολύ άλλως τε έκτιμά καί αγαπά, παρά 
τά πολλά προτερήματα, του καί προσόντα του 
τήν πολυμάθειαν καί φιλεργίαν καί δραστηριό
τητα έχει καί ελάττωμά τι ούχί μικρόν, δπερ 
προκαλεϊ τήν δυσπιστίαν καί.........  Ψευδίζει !
δηλαδή όχι παραληροΐ ή λέγει ψεύδη, δπερ 
θα ητΟ πολύ κακόν ! άλλά αποκρύπτει τήν 
αλήθειαν, όπόταν πρόκειται νά ώφελήση τόν 
έαυτόν του ή τής Εταιρείας, ήν, αντιπροσω
πεύει τά συμφέροντα. Καί κόπτεται καί κι
νείται, καί φωνάζει καί έπιπλήττει καί δια- 
βεβαιοϊ καί συνοφρυά καί άγριοβλέπει καί α
πειλεί καί δταν σάς πείση, Οορυβωδώς, γελά. 
Είναι ό άνθρωπος τής ημέρας καί ό χαρακτήρ 
εν πολλοί; τής εποχής. ’Ενθυμούμαι μίαν πε- 
ρίστασιν πρό τριών έτών, δτε κατά τάς άρχάς 
τοϋ Νοεμβρίου άνεμένομεν πολλοί έπιβάται 
καί ζώα καί έμπορεύματα νά έλθη τό άτμό- 
πλοιον (ή μακαρία άτυχή; «’Ελπίς», ήτις ώς 
γνωστόν, πέρισυ έκεΐ που ακριβώς πλησίον 
κατεποντίσθη). νά μάς παραλαβή καί μετα- 
φερη είς Κωνσταντινούπολιν. Ό καιοός ήτο 
ελεεινός καί φοβερός, ψυχρό; δέ πολύ,'άνεμώ- 
δης καί λίαν τρικυμιώδη;. ΊΙ δέ θάλασσα έ- 
μαίνετο καί έμυκάτο ώ; φοβερόν πελώριον θη- 
ρίον, μέ άνήκουστον φοβεράν βοήν. ' Είϋ-εθα 
λοιπόν πρό τή; Μαύρη; θαλάσσης καί συσπει
ρωμένοι ένεκα τοΰ ψύχους, μερικοί έπιβάται 
έν τοΐς γραφείοις τή; Νέα; Εταιρείας, ήκούο- 
μεν τοΰ κ. πράκτορος Λουλουδοπούλου διαβε- 
βαιοΰντος μα;, δτι ή «’Ελπίς» όσον ουπω μετά 

δύο τρεις ώρας καταφθάνει καί τήν νύκτα ά- 
ποπλέει διά Πειραιά καί μόλις έπείθετο, ότι 
έπειθόμεθα, τήν ομιλίαν έστρεφεν είς άλλα ζη
τήματα καί άστειοτήτας. Άν δέ τις μετά 
δύο ώρα; άμφέβαλλεν, εί; ένέργειαν τά έπι- 
χειρήματα, αί διαβεβαιώσεις καί τά τηλεγρα
φήματα καί οΰτω συνεπώς αί ώραι καί ήμέ- 
ραι παρήρχοντο, χωρίς τό άτμόπλοιον νά φανγ 
καί ό ήμέτερος φίλος ήτον έν τούτοι; πάντοτε 
άγαπητός, λέγων ήμϊν έν τέλει; «ΑΓ, άδελφέ, 
τί νά σάς κάμω, βαπόρι είναι, δέν θ’ άργήση 
καί αύτό λιγάκι, μέ αύτόν τόν καιρόν;» Καί 
τό άτμόπλοιον δέν ειχεν άναχωρήση έτι έκ 
Κων[ πόλεως !

— Έπί τέλους, τώ λέγω, ότε έφευγον καί 
έμέ έγέλας καί δέν μοΰ έλεγε; τί συμβαίνει ; 
Ωραία !

— Μά άδελφέ, Πρίντεζη, μοί άπαντά τότε, 
δέν τό ήθελα καί έγώ. Τί νά κάμω ; Άλλά 
κύτταξε καλά νά μή τά γράψγς είς τήν «Φύσιν».

— Ά, όχι, έγώ δέν θά σέ γελάσω.
Τήν έπαύριον έπεσκέφθην καϊ τού; κ.κ. Κ. 

Άργυρόπουλον, σιτέμπορον, κάλλιστον ομο
γενή καί φίλον φιλότιμον, τόν κ. Α. Γ. Κα- 
τσούλην μεγαλέμποοον καί έξαίρετον έπίσης 
πατριώτην καί φιλόμουσον, τόν παλαιόν μου 
φίλον κ, Α. Νικολαίδην, κάλλιστον οδοντοϊα- 
τρόν, έκπαιδευθέντα έν Εύρώπη, μετά μορ- 
φώσεως έπιμεμελημένης, τούς κ.κ. Στέφανον 
Καπετανόγλουν καί Κυριάκον Καπετανγληγό- 
ρην, φιλότιμους νέους μεθ’ ό τήν έπομένην 
απήλθον είς Ρουτσούκιον.

Ή μετάβασις αύ'τη σιδηροδρομικώς διαρ- 
κοΰσα δυστυχώ; έφ’ όλης τής ημέρας δέν είναι 
ούτε εύχάριστος, ούτε εύχερής, καθόσον καί ό 
συρμό; είναι παλαιό; καί βραδύς καί τά άφ’ 
ών διέρχεται τις μέρη είσί μονότονα καί άνευ 
ενδιαφέροντος, συναντωμένων απλών τινων ο
ρεινών μερών καί μερικών μικρών καί άνευ ση
μασία; χωρίων.

Έν Βουλγαρία, άν άφαιρέσητε τήν Σόφιαν, 
πρωτεύουσαν τής Ηγεμονίας, ήτις είναι κά 
πω; έξωραϊσμένη καί έχει σημαντικά; τινα; 
οικοδομάς, ώραίας οδού;, ηλεκτρικόν τροχιό
δρομον καί τά έπίσημα κέντρα, καί ολίγα; 
δευτεοευούσας πόλεις, τήν Φιλιππούπολιν, τό 
Ι'ουτσούκιΟν, τήν Βάρναν καί τόν Πύργον, δλαι 
αί άλλαι πόλεις είσί μικρά*. πεπαλαιωμέναι 
κωμοπόλεις καί ασήμαντα χωρία.

Είς τό Ρουτσούκιον, τήν μόνην πρός τήν 
Ρωμουνίαν γειτνιάζουσαν πόλιν, έδόθη κάποια 
προσοχή καί σημασία καί ήδη διακρίνεται άφ' 
όλα; τά; άλλα; βουλγαρικά; πόλεις καί δή 
άψεύστω; δύναται τις νά εί’πη, ότι καί ρυθμόν 
καί καλλωπισμόν, καί συγκοινωνίαν καί έμ- 
πόριον καί φυσικήν χάριν έχει καλειτέραν 
καί μάλλον πεπολιτισμένον τό μέρος είναι καί 
κατοικεϊται ύπό ποικίλων ξένων. Ή δέ συγ

κοινωνία του μετά τοΰ Βουκουρεστίου άφ’ ενός 
καί τής Βάρνης άφ’ ετέρου οπού προσεγγίζουν 
τά ελληνικά καί διεθνή ταχυδρομικά ατμό
πλοια, κατέστησαν αύτό γνωστόν τοΐς ζένοις 
διαβάταις καί δι’ αύτοΰ δέον νά όιελθη τις ερ
χόμενος έκ Βουκουρεστίου καί μεταβαίνων είς 
Κωνσταντινούπολιν κτλ. διά Βάρνης.

'Ομογενείς μας ένταΰθα παρέμεινον ολίγοι, 
έξ ών κυριώτεροι είσ'.ν οί άδελφοί Μπέμπη και 
οί άδελφοί ΙΙαπαμανώλη, οϊτινες έμπορευον- 
ται τά σιτηρά καί διατηροΰσιν ώραίους μεγά
λους άτμομύλους.

Έντεΰθεν δι’ άτμοπλοίου μικρού έκτελουν- 
τος τήν συγκοινωνίαν Ρουτσουκίου-Γιουργέβου 
διά τοΰ Δουνάβεως οί έπιβάται μεταβαίνουσιν 
άπό Ρωμουνίας είς Βουλγαρίαν καί τανάπαλιν 
έντός ήμισείας ώρας. ’Από Γιουργέβου δε σιδη 
ροδρομικώ; μεταβαίνουσιν εί; Βουκουρέστιον εί; 
χρονικόν διάστημά τριών ώοών.

Είς Ι'ιούργεβον παρέμεινα έπί διήμερον καί 
έπεσκέφθην τόν μέγαν καί άξ.όλογον άτμόμυ 
λον τοΰ κ. Χαραλάμπου Κωνσταντάτου, εύγε- 
νεστάτου καί φιλοτίμου πατριώτου Κεφαλήνος, 
όν εύρον είς τά γραφεία αύτοΰ περιστοιχούμε- 
μενον άπό υπαλλήλους καί έμπορους.

— Κύριε Κωνσταντάτε, τω λέγω, σά; συγ
χαίρω διά τό λαμπρόν κατάστημά σας, καί 
τάς καλάς, ώς βλέπω, έργασίας σας, είναι 
καύχημα διά τόν έξω Ελληνισμόν τοιαύτη 
πρόοδος τών ομογενών μας, καί τόσον νέος νά 
διενθύνετε τοιοΰτον ίδρυμα ώραϊον.

— Σάς εύχαριστώ πολύ, μοί απαντά, άλλά 
βλέπετε πόσον εργάζομαι καί τί γίνεται έδώ, 
είμαι ήναγκασμένος νά παραμένω διαρκώ; είς 
τό γραφεϊον καί νά έπιβλέπω ήμέραν καί νύκτα.

— Καλείτερον, ή έργασία είναι ωφέλιμος 
ηθικώς καί ύλικώς καί κάμνετε έξαγωγήν αλεύ
ρων καί εί; τό έξωτερικόν ;

— Μάλιστα καί εί; τό έσωτερικόν καί τό 
έξωτερικόν έργαζόμεθα, μολονότι έχομεν με- 
γάλον συναγωνισμόν με άλλους πολλούς άτμο
μύλους.

Καί όντως άπό τίνος τοσοΰτον άνεπτύχθη- 
σαν οί άτμόμυλοι παρά τόν Δούναβιν, ώστε ό 
συναγωνισμός κατέστη επίφοβος είς τήν λει- 

• τουργίαν των.
Έν Γιουργέβω πολλοί καλοί φίλεργοι καί 

εύημοροΰντες ομογενείς μας ύπάρχουσιν έτι, 
μολονότι τινέ; άπεχώρησαν καί έτεροι ύπέ- 
στησαν μεγάλα; ζημίας, ώς έκ τής όσημέραι 
βαινούση; καχεκτικής καταστάσ-ω; τοΰ έμπο- 
ρίσυ τών σιτηρών. Έν Ι’ωμουνία, ώ; γνωστόν, 
τό μόνον έμπορεύσιμον προϊόν είναι τά σιτηρά 
καί τά άραβόσιτα καί αν ταϋτα εύδοκιμοΰσιν, 
λαός καί Κυβέρνησις εύημεροΰσιν, άν δέ κακο- 
τύχωσιν, έξ Ανομβρίας, ξηρασίας, νόσου ή άλ
λων φυσικών αιτιών, άμοιροΰσι καί δυσανα- 
τχετοϋσι. Δυστυχώ; δέ άπό τινων έτών ό τό

πος ούτος πάσχει έκ σειράς τοιούτων ατυχιών 
και φυσικώς, ώς έπί τό πλεϊστον οί ήμέτε- 
ροι ομογενείς, οΐτινες κυρίως είς άπάσας τάς 
πόλεις τής Ρωμουνίας είσίν έγκατεστημενοι, 
διενεογοΰσι τάς αγοράς, Αποθηκεύσεις, Απο
στολής καί λοιπάς σχετικάς έργασίας τοΰ έμ- 
πορίου τούτου.

Έν Γιουργέβω έγνώρισα πολλούς, άλλά θ’ 
άναφέρω ήδη μόνον έκείνους, οΰς είδον καί έ- 
χουσι σχέσιν μέ τό ήμέτερον περιοδικόν.

Έπεσκέφθην τό γραφεϊον τών αδελφών κ.κ. 
Πουλοπούλω,, δπερ διευθύνει ό κ. Άρχοντής,τοΰ 
κ. Άριστείδου Πουλοπούλου άπό τίνος έν Βου- 
κουρεστίω διαμένοντος. Ό κ. Άρχοντής κά
πως ηλικιωμένος καί βαρύς άνθρωπος, όλίγον 
δέ φιλόμουσο; καί παντάπασι φιλαναγνώστης, 
δέν άρέσκεται είς φιλολογικής και πλατωνι
κής συζητήσεις, επομένως πάσα μετ’ αύτοΰ 
συζήτησις περιορίζεται εί; τυπικά; φιλοφρο
νητικά; διατυπώσεις. Ό ταμίας όμως τοΰ κα
ταστήματος καί ό άποθηκάριος κ. Ραίζης είσί 
τούναντίον λίαν διαχυτικοί, φιλόφρονες καί φι- 
λόμουσοι, άρεσκόμενοι πολύ είς πατριωτικά; 
καί πνευματιστικά; συζητήσεις. Ίδίω; τά δη
μοσιευόμενα άπό τινο; πνευματιστικά άρθρα 
και διαλέξεις τοιαύτην ζωηράν αίσθησιν ένε- 
ποίησαν αύτοϊς, ώστε μετά καταπλήξεω; 
ήκοοώντο τών διαβεβαιώσεων καί πιστοποιή- 
σεών μου. ΙΙύχαριστοΰντο δέ πολύ πειθόμενοι 
οτι έκτός τοΰ κόσμου τών Ανθρώπων ύπάρχει 
καί κόσμος τών πνευμάτων και δ:ι είναι δυ
νατή καί εύκολος ή συνεννόησις μετά τών ψυχών.

Περί τήν ένδεκάτην τής πρωίας μετέβην 
πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Σπ. Λούντζη, ειλικρι
νούς φίλου καί συνδρομητου τής «Φύσεως» δν 
εύοον έν τώ οΐ'κω αύτοΰ έν μέσφ τή; λατρευ- 
τής οικογένειας του. 
τών ολίγων, σ 
ρ —,

. Ό κ. Λούντζης είναι έκ 
πανιών καί φιλότιμων ομογενών 

, Λ' Ζ.μας, οϊτινες καλώς έπίστανται τής θέσεώς 
των καί τοΰ καθήκοντος των πρός του; φίλους 
καί τήν πατρίδα. Ακολουθεί έπισταμένως τήν 
φιλολογικήν καί πολιτικήν πρόοδον τοΰ έθνους 
καί γνωρίζει σοβαρώ; νά συζητή περί πάντων, 
άναγινώσκων διαρκώ; τά σπουδαιότερα πολι
τικά έργα. 'Έχει δέ αδελφόν αξιωματικόν εί; 
τόν ελληνικόν στρατόν έν ’Αθήναι; καί αγαπά 
νά διαπυνθάνεται περί τής προόδου τής χώ
ρας. Ή Κυρία Αούντζη έπίσης είναι πολύτι
μος σύζυγος, λίαν μεμορφωμένη γυνή καί περι- 
ποιητικωτάτη οικοδέσποινα καί μοί παρέσχον 
δείγματα φιλοφρονεστάτης φιλοξενίας κατά 
την ολιγοήμερον έν Γιουργέβω, διαμονήν μου, 
καθ’ ήν δέν παρέλειψαν καί είς οίκογενειακώ- 
τατον καί εύφρόσυνον γεΰμα να με προσκα- 
λέσωσι καί φιλικωτάτας περιποιήσεις νά μοί 
έπιδαψιλεύσωσιν.

["Βπιται συτέχνπι].
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Η ΣΚΕ4-ΊΣ
— "Ετσι είναι, δόω 

όκέπτομαι εύρίόκω τήν 
άλήθειαν. Ναί, έτΰι εί
ναι, μέ έγέλασε, μέ ή- 
πάτηΟεν ύ άθλιος.Άλλά 
...... τό κακόν οποί· δέν 
είξεύρω τί νά κώμοι καί 
ή όκέζης είς τοϋτο δέν 
μέ βοηθεΐ.

Λοιπόν τό ηόρκίιια. 
Μέ τήν ιΗα'ήπν δϋνα- 
<ίαι νά εϋρι,ις τήν Αλή
θειαν, άλλά μέ τήν όκέ- 
■ijiv Σκοτίζεται ό νοΰς 
καί δέν είξέύρεις τί νά
κώμης.

Ώιίτε; βάδιζε είς τόν βρόντον.

Μήτηρ τις ϋλεγεν είς τό ήγα.π ηιιένον τέκνον 
της.

— Λοιπόν, Μίηιι, φάγε γλήγορα τή οοϋπα 
όου διά νά <3οϋ δόκίω τόγλύκιόμα διά νά ,πηο- 
φθάιίωμεν τό θέατρον.

Καί ύ κερδιΟμένάς πάντοτε ΐ'ίός άπήντα. :
— Ναί. μητέρα, φάγε ι3ϋ τή <3οϋηα καί εγώ 

τό γλϋκιόμά καί ι'τιίι τελειώνομεν γληγορό- 
τερον.

Μεταξύ δύο ζυθοποιών :
— Ξεύρεις, έγί·> κατώρθω>ύ.ι νά εϋρω τό ηέ- 

<1ον της παραγωγής ζύθον, άνευ κριΟΓις καί 
χόρτου.

— Πώς. έπεΐπεν ό δεύτερος, παραδόξοις. Καί 
κατασκευάζει κανείς σήμερον ζύθον είς Ευ
ρώπην μέ κριθήν και χόρτον

Καθ’ Πν στιγμήν μετέόερον κοτάδικον είς 
τήν λαιμοί τόμον :

— Πάρε καί τό έηανωφόριύν <3ου νά μίι 
κριίώΰι.ις, τώ ελεγεν ό δεάμοψύλαξ.

— Περιττόν, τώ άπαντα εκείνος μετά πι
κρίας, τό κρύον δέν είναι τίποτε, ό κόιίμος 
δι’ έμέ πορίίλθε πλέον.

— Δέν τό ξεύρεις αντί', άπ’ έδώ εΐς τήν λαι
μητόμον, τί δύναται νά ιίυμβιί. Πάρε το. (Ιοί 
λέγω.

Ότε δέ μετ’ ολίγον ύ κατάδικος ίπέότρεφε :
— Είχες δίκαιον, τώ είπε, δέν έκρίΌλό- 

γησα έγώ, άλλ’ ό δήμιος καί ή καρατόμηιΐις 
ώνεόλήΟιι.

— Δέν Θά εΐχεν έπανωφόριον. προήέθηκεν ό 
δεόιιοφύλαξ,

Ό κ. Άγαθόπουλος νυμφευθείς έσχάτως ή- 
ρωτήθη παρά τίνος φίλου τον, δν ιί σύζυγός 
του έχει έλαττώματα

— "Α ! μπά. £ν καί μόνον, άπαντά άφελώς 
1> ήμέτερος Άγαθόπουλος, ρογχαλίζει ίιίχνρώς 
καί μέ έξυπνα όυχνάκις τήν νύκτα.

— Αί, καί τί της κώμνεις τότε :
— ΆπλούΟτατα, της λέγει άφελώς νά μίι 

Οορυίΐΐΐ.
— Καί εξακολουθεί βεβαίως αΰτη :
-- Τότε δέν θά ΐιτο έλάττωμα.

Ό Ιωάννης σπεύδει είς τό γραφεϊον τοϋ φί
λου του καί τφ λέγει έν βίμ :

— Φίλε μου, θέλω νά μοϋ χρηιίιμεύάιις ώς 
μάρτνς.

— Διά τινα μονομαχίαν βεβαίως, πάλιν, τώ 
άπαντά ύ Περικλής ϊιιΐύχως.

— "Οχ·. θά ζητήσω διαζύγιον καί έχω άνάγ- 
κήν δύο μαρτύρων.

— Άλλά έγώ δέν είδον τίποτε.
— Τί νά ίδζις ;
— Παρεκτροπήν τής συζύγου καί Απιστίαν.
— Δέν είναι άνώγκη. ώφοϋ εϊηεθα καί οί 

δύο σύμφωνοι νά χωρίσωμεν, δύναάαι νά εϊπιις 
ο.τι θέλεις, καί χωρίς νή ϊδμς, θά τό παραδε
χθώ 5

— Περίεργον, φαίνεται ίίτι σέ άγαπά 1

Είς μίαν συνανιιιίτοιίιήν :
— Μά αύτή όλο είς τί> πιάνο κάθεται καί 

ποτέ δέν παίζει τίποτε.
— Καλά κάνει, διότι Οά χάσης πάσαν Ιδέαν 

περί ηέτιΐς, ίίν άρχίση κα.ί παίζιι '...

— Πρέ άδερΦέ, έδΰ δέν είσαι άνθρωπος...
— Τό παραδέχομαι Είμαι ύπερόνθρωπος....

"Ενας επαρχιώτης, εΐόελόών είς τό ξενοδο- 
”εϊον το ■ Άστυ·:

— Παιδί, πόσο έχει ιί μερίδα Αρνάκι μέ 
σάλτάα:

— I καϊ 5θ, κύριε
— Χωρίς σάλτσα ;

Ό πατήρ τοΰ μικρού Νίκου, οστις είνε α
γράμματος, άκούων τόν υίόν τοιι άναγινώσκον- 
τα τήν άρχάίαν Ιστορίαν, ένθουσιασφέΐς Ανα
φωνεί:

— ’An’ δέν είχανε τό θεό τους....
— Τί λέτε, πατέρα,άπαντά ύ Νίκος.άπ’έναν- 

ντίας είχανε πολλούς θεούς.

— "Ε ' είνε καλός ό γιατρός, πού σάς έιίύ- 
στησα: Πώς πάει ή μητέρα σου:

— Μά τί ρωτάς....ταξειδεύει:
— Ά ! χάριν αναψυχής,βεβαίως........ Καί γιά

ποιώ έξοχή, παρακαλώ:
— Μά.. γιά τόν άλλο κόσμο. ..

— Γιατρέ μου, ποιον εΐνετό ασφαλέστερο μέ
σον διά νά μή γηράσω γρήγορα ;

— Μά. κυρία μου, τό άσφαλέστερον είνε νά 
πεθάνετε νέα···

— "Ε '.......

Ύπό τήν δενδροστοιχίαν. . . .
— Είς ,ποίαν οικογένειαν άνίνκουν αυτά τά 

δένδρα :
—'Καλέ τί οίκογένειαν, ίΕινα του Δήμου.

11 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΣΓΜII Ν01 Α.-

Μία έπανόοθωόκ . Έν τ·/ί 37 2 σελίδι 
τοΰ τεύχους 1-15 ’Απριλίου 1905. περιγρζ- 
φοντες τήν έν^Κωνστζντινοπόλει έπίσκεύιν 
ήμών πζρά τώ κ. II. Βζρότση, έμνήσθημεν δ’ 
ολίγων κχΐ τής'Ελληνο-ζζθολικής Αδελφότη
τος. Ενεζεν όμως ζτελών πληροφοριών, πζρει- 
σέδυσζν τινες ζνχζρίβειζι, ζ; δι' επιστολής 
ό φίλος ζ. Ν. Σζργολόγος έσπευσε νά επα
νόρθωση. Έχουσι δέ οΰτω: Τώ 1883 οί ζ. ζ. 
Ν. Σζργολόγος. καθηγητής, Π. Βζρότσης δι
κηγόρος. Α. Δζλέζιος ζζί ό δόκτωρ 'I1. Σζ- 
λάχζς, 'Έλληνες, πρό πολλοΰ μένοντες έν 
Κωνσταντ'.νοπόλει, καθολικοί τό θρήσκευμα, 

εσχον τήν επιτυχή έμπνευσιν νά ίδρύσωσι Σχο
λήν «σκοπόν έχουσζν τήν έν τγ ‘Ελληνική 
γλώσβη παίδευσιν τής Έλληνο-Καθολική; νε
ολαίας». Δι’ αγγελίας λοιπόν πζτριωτικωτζ- 
της παρεκίνησαν πάντας τούς έζεΐ Έλληνο- 
καΟολικούς νά συνδράμωσι τό έργον τοϋτο, ίνα 
μή παραμελήται εις τό έξης ή τελεία έκμά- 
Οησι; τής μητρικής αύτών γλώσσης. ‘II πρό- 
τασις αΰτη έγένετο ένθουσιωδώς δεκτή, πλεϊ- 
στόι ένεγρζφησαν συνδρομητζι διά διάφορα 
ποσά καί τέλος ’ίδρυσαν ‘Εταιρείαν, κληθεϊσαν 
«Σύμπνοια η καί ήνοιξαν τήν σχολήν, ήτις 
έκτοτε λειτουργεί άπροσζόπτως.

--------- >♦*---------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΪΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
X. Σ. Ά.ίεξάνιίριιαν Ζητούμενων φύλλον σα; άπε- 

στάλη.— J. iV. ΒΰΛοτ. Δελτάριον έλήφθη. Fu/apt- 
στοϋμεν. Εχει καλώς. — //. Σ Πάτρας. 'Επιστολή 
έλήφθη ζαί Οά φροντίσωμεν να εΰρωμεν ζητούμενα 
ζαί άποστεί/ωμεν. — Ά. Έ. Μ. ΙΙΛωμάριοτ. Έπι- 
στολαί έλήφθησαν. "Ι-./ν. καλώς, ώ; γράφετε. Σας 
άποστί/λομεν ο,τι ζητείτε. Εύχαριστοΰμεν.— II Σ. 
Σύρου. Εύχαριστοΰμεν καί συγχαιρόμεΟα άπό καρ
διάς. Καί εΐ; ανώτερα. Άγγελίαι σας έστάλησαν.— 

.1. Ά/ραμύτιοτ. Δελτάριον έλήφθη, κα: σας άπε- 
στείλαμεν ζητούμενα φυλλάδια «Φύσεως» καϊ Ρωσ- 
σο-ιαπωνικοΰ πολέμου. — Κ· Μ ΜιτυΛήτην ’Επι
στολή καί ΐθφραγκον έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν καί 
γράφομεν αδελφή σας.—II Σ Πάτρας. "Εχε: καλώς, 
γράφομεν έπίσης. — Π It Π.Ιωμ,άριον. Επιστολή έ
λήφθη καί πολύ ευχαρίστως σας αποστέλλομεν τά 
ζητούμενα φύλλα καί ο,τι άλλο θέλετε. Γράφομεν.— 
&. Λ ΚάΙροτ. "Εχει καλώς. ΊΙλλάίαμεν διεύθυνσιν. 
— Μ. Κ 'A.lcfirJpeiar. Σύνδρομα: έλήφθησαν. Ευ- 
χαριστοϋμεν πολύ — .V. Λ' Ανιιπρόΰσχ. 'Επιστολή 
έλήφθη. Ούδείς τέλειο; φυσικώς καί αναμάρτητος, αί 
ανθρώπινο: αδυναμία: πολλάκ:; ακατάβλητοι.—Α. Β 
Λινκάάα. Επιστολή καί συνδρομή σας έλήφθη. Ευ
χαριστούμε’· πολύ καί εχει καλώ; ώ; γράφετε. Π 
Γ. Χάκννβοτ. ' Ελαβον επιστολήν σας καί τάς 32 δρ. 
καί σα; εύχαριστοΰμεν Άναμένομεν ώ; γράφετε καί 
τά άλλα. — J Κ Σμϋρτητ. Συνδρομή σα; έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν πολύ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ

'<) κ. Ύωάυΐ'ης Καοαζήοης έμπορο: διαφό 
ρων οωσσικών καί ξένων οίνων και πνευμζτο- 
δών ποτών έν Όδησσώ, φέρει εΐ; γνώσιν, τή; 
πολυαρίθμου πελζτείζ; του. οτι κζτζγινόμενο; 
εΐ; τήν διζδοσιν εκλεκτών κζί άμεμπτων προϊ
όντων. πρωτίστω; δέ Ελληνικών, οίον διαφό
ρων οίνων ζζί τών έςζιρετων Κονιάζ τοΰ κ. 
Άνδο. Katina, έπλοΰτησεν εσχάτως τό ζζτζ- 
στηιχζ του όιζ τής προσθήκης κζί τών Ελαί
ων τοΰ γνωστού έν Έλλζίόι έλζιουργειου τών 
κ.ζ. Δζμζλκ κζί ΙΙλζτή, Ζτινζ διά τής εύ- 
ζρέστου κζί ζρωμζτώδους γεΰσεώς των, τή; 
γνησιότητο; κζί δ'.ζυγείζς των, δεν λειπουσιν 
ζπό τά; κζλειτέρζ; τρζπέζζς, ζντικζθιστών- 
τζ τελείως πζντζ τά εύρωπζΐκζ.
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ΓΙΝΕΪΜΑΤΙΚΑ1 ΑΣΚ1ΙΣΕΙΣ
23. Μαγική εϊκών.

ΙΙοϋ εινε ή σύζυγος του [ίασιλέως ;

24. ΠαΙγνιον.
Άγαιρΐαατε πέντε γραμ- 

μάς καί νά μείνουν 
βξη.

25. Πρόβλημα.
Τρεις πωληταί είχον 10, 30 καί 50 αΰγά έκαστο; 

καί ενώ πάντες επωλησαν ί',ς διάφορον τιμήν τά αύγά, 
συνέπεσε νά εϊσπράςωσ·. τό αύτό ποσον /ρημάτων.

26. Φύρδην μίγδην.
Στικακον η — ανεπι

27. Έ.λλει.αοονμφωνον.
Ου—άο ει—ει—οιο

Κκΐιίός. 
ΛΥΣΕΙΣ 5—Gov.

10. Έπί τοΰ 'ίρα/ίονος τής πρώτης κυρίας. — 17. 
Ίόν-ιον. — 18. ΙΙατραι. Πάτροκλος, Άρμχτωλοί, 
Τριάκοντα, Ι’χιδεσττς Άγαμέμ.ων, Ίσμαήλιον.

Λΰται. Ε. Μι/αλόπονλος Σύρου ί. Σπ. ΊΙλιό- 
πουλος Αθηνών 3, Ρωμαίος Αθηνών 4. Γαλανή 
Έλληνί; Αθηνών ί, Ε Δράκου έκ Πειραιώς 2, Δ 
Γεωργιάδης 'Αθηνών 1, Ε. Μαρίκου Πειραιώς 2.

ΕΜΠΟΡΟΜΕΣΙΤΙΚΟΝ
Δ. Α, Π ΕΠΠ Α

ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ. (Μικρά ’Ασία).
Είδη εΐααγωγης. ’Αποικιακά, Βαχαρικά, 

είδη Μανιφατούρας, Σαπωνοποιίας, Ελλ. οι
νοπνεύματα καί Κονιάκ, είδη οικοδομών κλπ.

Τραπεζηζικαί εργασίαι. Άγοραπωλησίαι ά
ξιων. κτλ.
Είδη Ιξαγωγης. ’Ελαιόλαδα, Σάπωνες, Κου
κουνάρια. Βαλανίδια, ΓΙευκοφλοιός. ’Ελαιοπυ
ρήνες, δέρματα κατεργασμένα και λοιπά είδη 
Κυδωνιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ποοόεχώς περατοΰτατ ή έκτϋπωσις τών Στοι
χείων Γεωλογίας τοϋ ήμετέοου συνεργάτου 
κ Θ. Σ. Βλησΐδου.

Τό έ’ργον τοΰτο γοαφέν έπί τι,ι ράάει τοϋ 
ποΟ', οάμματος τοϋ Υπουργείου είνε το κα- 
τά λλΐιλότεοον διά τά γυμνάσια. Κοσμείται οέ 
ϋπό πλείοτων καλλιτεχνικών είκόνων (cliches) 
ών πολλαί είδικώς διά τό έργον έσχεδ'ιάάθη- 
σαν.

Τιιιαται δραχμής· Πάσα αίτησις είτε εις τα 
γοιυίεϊα ημών ϊι άπ’ ευθείας
Ίϊρός τόν κ Η. Βλικίιοιιν. όδός ΚαλλιδρΟ- 

μείου *32, Άθίίναχ.
Είς το έν Πάτραις Φωτογραφείου ό αΐί- 

ΛΙΟΣ» τοΰ οέκτου κ. ' ΙΙλία Σακελλαροηου- 
λον, οτ.ερ έβραβεύΘη είς την εσχάτως ^διοργα- 
νωΟεΐσαν παγκόσμιον καλλιτεχνικήν Εκθεσιν 
τοΰ Bordeaux τής Γαλλίας, δι’ άργυροϋ με
ταλλίου, έκτελοΰνται κζλλιτεχνικώταται ει
κόνες παντός μεγέθους, από μικροΟ μέχρι φυ
σικού. r

Εργασία απαράμιλλος και υλικά τελεία, 
έκ τών έσ/άτως έφευρεΟεντων εν Ευρώπη.

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Όδός 11<ιΐ'<ικιν<ι ιιάγια και

Κεΐται είς τό κέντρον τιις πόλεως ι;αί παρά τόν λιμένα. Πλησίον 
τών θεάτρων καί τών βουλεβάρτων. Ί'ηλέφωνον καί φωτιά μάς ίΐριδτος. 
ΚαΟαριότης. τάξις καί Ακρίβεια άμεμπτος.
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