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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

«Ώ 90>are ύς πικρόν σου τδ μνημύουνον 
ίστιν δνϋρώπφ είρηνεύοντι έν τοΐς νπάρ- 
χουοιν αύτοΰ·. (Σειράχ).

Σπανίως ή μάλλον οπατιώτατα ποιούμεθα 
λόγον περί θανάτου, γεγονότος άταποδράστου 
χαί αναμφισβήτητου. Άποφεύγομεν συνήθως 
τόν περί τούτου λόγον, ώσεί άν προύκειτο περί 
συμβάντος άσημάιτου καί πολύ άφ' ήμών άπέ - 
χοντος, ίν ώ καθ' ίκάστην ύπ' αύτοΰ άπειλού- 
μέθα, χαί συνεχώς οί περί ήμας φίλοι, γνωστοί 
χαί συγγενείς, ό εΐς κατόπιν τοΰ άλλου ύποκύ- 
πτουαιν εΐς τήν δεσποτείαν αύτοΰ χαί κυριότη
τα, άναμένοντες ΐνα τοϋ χρόνου προϊόντος φθά - 
οη χαί ή σειρά ήμών ή άναπόφευκτος. Δεν ίν-

* Απόσπασμα έκ δ<αλί£«ως γενομένη; έν τφ αυλ- 
λόγρ> α Ά νάπλαοις·. 

θυμούμεθα δέ συνεχώς τόν θάνατον, διότι ώς 
λέγει ό σοφός τοΰ 'Ισραήλ διδάσκαλος, εϊνε 
πικρά κα'ι θλιβερά ή άνάμνησίς του, καί μάλιστα 
εΐς άνθρωπον εΐρηνεύοντα χαί εύημεροϋντα· 
« Ω θάνατε ώς πικρόν σου τό μνημόουνόν εστιν 
άνθρώπφ εΐρηνεύοντι εν τοϊς ύπάρχουσιν αύ - 
τοΰι>.

Εύλόγως δέ τούτον άποφεύγομεν καί άπο - 
τροπιαζόμεθα, διότι εϊνε ολέθρων καί άνεπα - 
νόρθωτον κακόν. 'Οπουδήποτε ίνσκήπτει προ ■ 
καλεϊ θρήνους χαί οίμωγάς, εμποιεί τρόμον καί 
φρίκην. "Απέναντι τοϋ θανάτου καί ό άκατάπλη- 
κτος κακούργος ώχριφ, καί ό λεοντόθυμος στρα
τάρχης δειλιφ, καί ό Ατρόμητος ήρως άδημονεϊ, 
καί ό τολμηρότερος τών θνητών τρόμων παρί- 
οταται, και δικαίως· διότι ίν τφ θανάτω καί 
διά τοΰ θανάτου παύεται παοα κίνησις καί 
ζωή, παοα άπόλαυσις καί ηδονή. Παύεται ή 
καρδία πάλλουσα καί κινουμένη, άπόλλυται ή 
ζωϊκή θερμότης, ίκλείπει ή εύχροια καί ή ευ -
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κινηοία τών μελών, καί άντ* αύτών Αναφαίνε
ται ή νεκρική Ακαμψία, και μετ' αύτής ώχρδς 
καϊ πελιδνός πέπλος περικαλύπτει 3παν το σώ
μα, καθισιών αύτδ ψυχρόν καϊ πλαδαρόν 
Μετά δε ταΰτα, δλίγων παρελθουσών ημερών, 
ίπέρχεται ίμφυσηματώδης ίξόγκωοις δϊου τοΰ 
πώματος, χαλάρωσες καϊ μαλάκυνσις δλων τών 
ιστών καϊ τύλος μετά τα πρώτα ταΰτα φαινόμενα 
της σήψεως και καταστροφής, Ακολουθεί παν
τελής διάλυσις καϊ Αποσύνθεσις. Εύλογος αρα 
καϊ φνσικωτάτη ή επί τώ θανάτω θλϊψις καϊ 
Αδημονία. Είς τα δμματα μάλιστα τού ενδαιμο ■ 
νοΰντος Ανθρώπου καϊ μόνη ή μνήμη τοΰ θα 
νάτου λύπην Αλγεινήν εν τή καρδίρ αύτοΰ προ
ξενεί, καί είς πικρίαν τας ήδονάς αύτοΰ μετα
βάλλει

Καϊ τις τών Ανθρώπων δεν ήσθάνθη τήν 
πικρίαν ταύτην τήν ίκ τού θανάτου, καί δίν 
έρρευοαν πικρά δάκρυα ίκ τών δφθαλμών τον 
ένεκα αύτοΰ ; Ποιος φιλόστοργος πατήρ δίν ί- 
λυπήθη και δεν έθρήνησε, Αναρπαζόμενα βλέ- 
πων τα φίλτατα αύτώ καϊ προσφιλέστατα πρό
σωπα ; Ποια φιλότεκνος μητηρ δίν δάκνεται 
τήν καρδίαν καί δίν δδύρεται πικρώς, εξαφα ■ 
νιζόμενα εκ τών οφθαλμών της τά πολυπόθητα 
αύτής τέκνα βλέπουσα ; Ποιος υίδς ή ποια κό 
ρη θά μένουσιν αδάκρυτοι, προσφιλή πατέρα ή 
μητέρα θνήσκοντα δρώντες ;

ΠόΟεν ό θάνατος;

Άλλά τινι τρόπω ό Αμείλικτος ούτος καϊ Α
κόρεστος τής Ανθρωπότητος δήμιος καϊ δλετήρ 
παρειοήλθεν είς τδν κόσμον, καϊ πόθεν επί τοΰ 
Ανθρώπου τοσαύτην ίσχύν κα'ι Ιξουσίαν έλαβε ; 
«Τούτο τδ κρίμα, λέγει ή Θεία Γραφή, παρά 
Κυρίου πόση οαρκί». (Σειράχ Μ'. 4).

‘Ωστε παρά Θεοΰ δ θάνατος τήν Αρχήν 
έσχεν, ίξ ού πηγάζει καϊ ή ζωή. Πρέπει δμως 
νά γινώσκωμε.ν, δτι πάντων Δεσπότης καϊ τής 
ζωής χορηγός αθάνατον κυρίως ίν αρχή τδν 
Ανθρωπον κατεσκεύασε, τδν όποιον ήλάττωοε 
βραχύ τι παρ' αγγέλοις, κατά τδν ψαλμωδόν, 
δόξη καϊ τιμή στεφανώσας αύτδν καϊ κα- 
ταστήσας κύριον καϊ ίξουσιαστήν ίπϊ τά έργα 
τών χειρών του. ‘Επειτα όμως κατεδίκασεν αύ
τδν εις θάνατον δικαίως, ώς παραβάντα τήν 
θείαν εντολήν καϊ τής θείας πειθαρχίας Απο ■ 
στατήσαντα" δθεν καϊ ήκουσε τήν φοβέραν Από- 
φασιν «Γή εϊ κα! είς γήν Απελεύση». «Τά γάρ 
δψώνια τής Αμαρτίας θάνατο;» λέγει δ Άπό- 
σιολος Παύλος· τούτέστιν δ καρπός, τδ κέρδος 
τής αμαρτίας εϊνε ό θάιατος, είς τδν όποιον 
κατεδικάοθησαν οί πρωτόπλαστοι, καϊ ούν αύ- 
τοΐς κατεκρίθη ιϊπαν τδ ίξ αύτών Ανθρώπινον 
γένος, ώς ίκ φύτρας Αμαρτωλού προελθόν, κα
θώς καί τά ίκ πηγής μολυνθείσης προερχόμενα 
υδατα μεμολυσμένα τυγχάνουσιν. Όθ-ν έκτοτε 
πασιν άπαξαπλώς καθ' Απαντα; τούς αιώνας

«Απόκειται τοΐς Ανθρωποι; άπαξ αποθανεϊν». 
(Παύλος).

Καίτοι δμως ό θάνατος τή θεία νεύσει καϊ 
προστάξει είς τδν κόσμον είσήλθεν, ούχ ήττον 
δμολογητέον, δτι δ πανάγαθος Πλάστης καί 
Θεός εξ οικείας φιλανθρωπίας καϊ αγαθότητος 
Αρχήθεν «έκτισε τδν άνθρωπον ίπ’ Αφθαρσία, 
ώς μαρτυρεί ή θεία Γραφή, καϊ εικόνα τής 
Ιδίας ίδιότητος ίποίησεν αύτόν φθόνφ δί δια
βόλου θάνατος είσήλθεν είς τδν κόσμον (Σο- 
λωμ. β'. 23). ‘Ωστε δ θάνατος ύπεισήλθε κυ · 
ρίως εις τδν κόσμον φθόνφ καί ενεργεία τοΰ 
πονηρού πνεύματος, παραχωρήσει δί καϊ ίπι 
νεύσει τοϋ πάντων Δημιουργού διά τοΰ Ανθρώ
που Απείθειαν, καϊ «ΐνα μή τδ κακόν Αθάνα
τον γένηται» ώς δρθώς δοξάζει ή Αγία ήμών 
’Εκκλησία. ’Έκτοτε δί Αδιακόπως δ Ανηλεής 
θάνατος κατασπαράασει πάντας, και κατά πάν
τα τα πικρά αύτοΰ καϊ θανατηφόρα εκσφενδο
νίζει βέλη. Ούδείς αρα τών Ανθρώπων δύναιαι 
να διαφυγή τήν Αμαχον τοΰ θανάτου δεσπο
τείαν καϊ απεριόριστον εξουσίαν ούδείς, ούδα- 
μοΰ, ούδέποτε. Άπόφασις αΰιη θεία καί Αμε
τάβλητο; παρά τοΰ Παντοδυνάμου ίξενεχθεϊσα· 
«Γή εϊ καϊ είς γήν Απελεύσει».

Κόνις τά πάντα καί φΟοοά.

Πάντα λοιπόν τα Ανθρώπινα πλήν τής άθα~ 
νότου ψυχής ίκ γής ληφθέντα είς γήν Απέρ' 
χονται. Έν τώ τάφφ Αναποδράοτως έκμηδενΓ 
ζεται πάν Ανθρώπινον κλέος καϊ μεγαλεϊον, πας 
πλούτος καϊ δόξα, πάσα υπέροχος σοφία καϊ 
ϊκανότης, πάσα τέχνη καϊ ίπιστήμη, πάσα ίμ- 
πειρία καϊ πολυϊδμοσύνη, πάσα σωματική ρώμη 
καί εύεξία, παν εύπλαοιον κα! περικαλλές στό
μα, καί εν γένει πάν έκτακτον καϊ ίπίζηλον 
πλεονέκτημα. 'Εκατομμύρια δλα Ανθρωπίνων 
πλασμάτων Λνοικτιρμόνως είς τδν τάφον κατέρ
χονται καϊ ίκμηδ ενίζονται. Άένναος τελείται 
Απώλεια καϊ καταστροφή Ανθρωπίνων δντων 
πάσης ήλικίας καϊ τάξεως. 'Ολόκληρον σχεδδν 
νεκροταφεϊον Αποτελεί σόμπα; δ κόσμος. Όπου · 
δήποτε γής καϊ αν φέρωμεν τδ βήμα, μόριον 
κόνεως αποσυντεθείσης ύπάρξεω; ασυιαισθή - 
τως θά ουναντήσωμεν.

Καθ' έκαστον δευτερόλεπτον ίπϊ τής δλης 
γηινης σφαίρας κατά στατιστικούς υπολογισμούς 
αποθνήσκει Ε>· ανθρώπινον δν, ήιοι 8Γ>,400 
καθ' ήμέραν, ή περί τά 32 περίπου ίκατομ- 
μύρια κατ' έτος. «Ή Γή τήν όποιαν κατοικοΰ- 
μεν, λέγει δ πολύς Φλαμαριών, σχηματίζεται 
έν μέρει έκ τών μυριάδων ίγκεφάλων, οΐτινες 
ποτέ ίνόουν, ίκ τών μυριάδων δργανισμών οϊ 
τινές ποιε έζων. Περιπατούμε*· έπι τών προ
γόνων ήμών,ώς άλλοι ίφ' ήμά; περιπατήσ ουσι. 
Τά μέτωπα τών μεμελετηκότων, τά δμματα 
απερ έβλεπαν ποτέ, εμειδίων, έκλαιον, τά στό
ματα <ϊπερ έψαλλαν τδν έρωτα, τά βοδινά χείλη 

ι

και τά Αλαβάστρινα στέρνα, τών μητέρων αί 
γαστέρες, τών ίργατών οί βραχίονες, τών μα - 
χητών οί μυώνες, τών ήττηθέντων τδ αίμα, τά 
παιδία καϊ οί γέροντες οί χρηστοί κα! ο! μο
χθηροί, οί πλούσιοι καί οί πένητες, πάν δν ζή- 
σαν, πάν ΰν σκεψ ίμενον ύπδ τήν αύτήν κεΐται 
γήν».

Τοιοΰτας δ ανθροιτος καί τοιαύτη ή ίπικλυ - 
σθεϊσα μοίρα τοΰ πολυπαθοΰς καϊ πολυπλάγ ■ 
κτου αύτοΰ βίου. Παραπλεύρω; τοΰ θανάτου 
βαβίζει καί τώ τάφφ παροικεί. Τό ζωηρόν αύ 
τοΰ σκήνος Ακατασχέτως πρδς τδν τάρον επεί
γεται, κτβ τή φθορμ καϊ τή σήψει Αμετακλήτω; 
Ακολουθεί. Εύλογος λοιπόν δ έπ! τοΰ θανάτου 
φόβος καϊ σφοδρά ή ίπϊ τούτου θλίψ,ς καϊ 
δδύνη.

Έκ τον θανάτου εις την ζωήν.

Ούχ ήττον δ Αληθής χριστιανός δ εύσεβής 
καϊ δικαίως καϊ σωφρόνως τδν βίον διανύων, 
ούδόλω; πρέπει νά φοβείται τδν θάνατον, διότι 
κατά τάς Αψευδείς τοΰ Θεανθρώπου διαβεβαιώ
σεις δ τί; αύτδν πιστευτόν καϊ εναρέτως διάγων 
«μεταβέβηκεν ίκ τοΰ θανάιου είς τήν ζωήν»· 
διά τοΰτο καϊ δ Απόστολος Παύλος παραγ- 
■·ελλ*ι ήμϊν, ΐνα μή λυπούμεθα υπερβαλλόντως 
έπϊ τώ θανάιω τών οικείων καϊ Αγαπητών ήμϊν 
προσώπων, διότι θά ίπανίδωμεν αυτούς καϊ 
πάλιν ημέραν τινά εν δύξη καί τιμή καϊ Αφθαρ
σία διατελοΰντας, είς ζωήν αιώνιον καϊ εύδαί 
ΐιονα· «Ού θέλω δί ύμάς Αγνοεϊν Αδελφοί περί 
τών κεκοιμημένων, ΐνα μή λυπεϊσθε, καθώς καί 
οί λοιποί οί μή έχοντες ίλπίδα- Εί γάρ πιστεύο- 
μεν, δτι 'Ιησούς Απίθανε καϊ Ανίατη, οΰτω καϊ 
ό θεός τούς κοιμηθέντας διά τοΰ 'Ιησού άξει 
ούν αύιώ». Τούτων ούτως ίχόντων καί ύ.τό τής 
Άγιας Γραφή; βεβαιουμένων, ούδεμία πρέπει 
νά εμφιλοχωρή Αμφιβολία, δτι δ θάνατος, δ 
τόσον τοϊς πολλοϊς φοβερός καί φρικώδης διά 
τούς είς Χριστόν Ίησοΰν γνησίως πιστεύοντας, 
ού μόνον έοτιν απαλλαγή καϊ μετάθεσις Απδ 
τών ανιαρών καί πικριών τοΰ βίου ίπϊ τά χρη
στότερα κα! θυμηδέστερα, Αλλά καϊ μετάβασις 
αύτών Απδ τών φθαρτών καϊ πρόσκαιρων, ίπϊ 
τά άφθαρτα καϊ αιώνια. Διά τούτο δίν πρέπει 
νά δλοφυρώμεθα Απαρηγόρητοι ίπϊ τώ θανάτφ 
προσφιλών ήμών καί πολυτίμων υπάρξεων, ώς 
οί λοιποί θνητοί οί εν Απιστία καί Απογνώσει 
ζώντες καί μή προσδοκώντες νά επανίδωσιν έν 
τή Αναοτάσει τών δικαίων τά ποθητά αύτοίς 
όντα. Ό θάνατος Αρα διά τούς Αληθώς καϊ 
γνησίως πιστεύοντας είνε λιμήν γαλήνιος καϊ 
Ανάπαυσις Απέραντο;" είνε καταφύγιον Ασφαλές 
καϊ απρόσβλητον, εϊνε τέρμα αιώνιον τών μό
χθων καί ταλαιπωριών τοΰ βίου. Ευκταίος λοι
πόν κα! ποθητός υ τοιοΰιος θάνατος. Ευτυχής 
δί καϊ τριοευδαίμων δ διά τοιούτου χριστιανικού 
θανάτου τδν βίον μεταλλάξας. Μόνος φοβερός

1. ΠΑΠλΑΙΧΜΑΝΤΟΙΙΟΓΑΟΧ

<ί Α.ποθανών όρχηγύ; τοΒ στρατιωτικού οίκου 
iijt Α. Μ. τοϋ Βααιλίως

καϊ Αποτρόπαιος καϊ’αίωνίου Απώλειας πρόξενος 
εϊνε δ θάνατος τών δυσσευών καί Απίστων, τών 
υβριστών καί βλαοφήμων, τών μοχθηρών κα! 
δολίων, καί ίν γένει τών ίν άμαρτίαις καί πα- 
ρανομΐαις τδν βίον καταλυόντων. Περί τών ού
τως Αποθνησκόντων εϊπεν δ Δαυίδ «θάνατος 
Αμαρτωλών πονηρός».

X. Κ. ΛΙακοίίς 
Διοάχτωρ Θ· Ιατρικής
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ΕΙσίν δμως αί διάφορά! μέγιστοι, επίσης με
ταξύ Ανθρώπων τής αύτής ηλικίας,έν τή δεξιό- 
τητι τοϋ συνάπτειν νέας φιλίας.

ί^Τύποι, ον; εινε ωφέλιμον ν<\ γνωρίση τις- τι- 
νές, έπι παραδείγματί, φθάσαντες εις ήλικίαν 
τινά, σταματώοιν, ούδαμώς ένεκα Αντιπάθειας 
πρδς τους ίαντών όμοιους, Αλλ' επειδή δέν ή- 
ξεύρουσι πλέον είςτί νά μεταχειρισθώσιν αυτούς' 
έχουσιν ήδη τδν Αριθμόν και τήν ποικιλίαν έ
κείνην φίλων Ανταποκρινομένων εις τας άνάγκας 
τοϋ πνεύματος καί τήν κατάστασιν τοΰ χαρτοφυ- 
λακείου αυτών· εχουσιν ήδη δλα τά μερίσματα 
τής ψυχής καί τής ημέρας άπησχοληιιένα· είιϊν 
άνθρωποι μεθοδικοί καί τσυνεχείς δέν έκδίδουσι 
πλέον γραμμάτια· ήδύναντο νά φέρωσιν έπι τοΰ 
μετώπου μικρόν χάρτην μετά τής λέξεως—πλή
ρες—καθώς τά omnibus· δεν άπωθοϋσι τινα, 
είσϊ τουναντίον φιλόφρονες πρός πάντας, Αλλά 
δεν δμιλοΰοι πλέον είμή μέ τήν χεΐρα έπί τή; 
παραθυρίδος, έτοιμοι νά κλείσωσιν ύμΐν ταύτην 
μετά γλυκείας δομής, ζητοΰντες συγγνώμην. Είς 
τον Αριθμόν τούτον Ανήκει και έκεΐνος, δστιςζή 
με ένα μόνον φίλον, δν αύτός εΰρηκε, καί δ ό
ποιος τόν έχει μαγεύοει· βιφθείς εις τήν μονα
δικήν έκείνην λατρείαν, δεν θέλει τά βλέπη άλ
λους πέριξ αύτοΰ· εΐνε ώς τά σώματα εκείνα,ά- 
τινα, σνντεθένια άπαξ,χά’ουσι τΐ,ν εαυτών συγ
γένειαν, καί δέν χρηοιμεύουσι πλέον είς καμίαν 
σύνθεοιν. Εΐνε εκείνοι ύΐιΐ'ες δέν αυνάπτουσι 
φιλίας, διότι ποτέ δέν έχουσι δοκιμάσει ουδέ τήν 
έλαχίστην αύτών ανάγκην δέν ύπάρχει έν αύ 
τοΐς τό αϊσθηιια τής φιλίας καθώς παρ άλλους 
δέν υπάρχει τό αίσθημα τής μουσικής- διέρχον
ται τήν ζωήν, ώς οί φανατικοί βουδισιαί, θαυ ■ 
μάζοντες τόν ίδιον οβελίσκον έκαστος· μόνοι,δέν 
ίπιϋυμοίαι συντροφιάν, ζητούμενοι, δίν φευ - 
γουσιν· είο'ιν Αδιάφοροι- έχουσι δι' δλο>·ς τό αύτό 
μειδίαμα, τόν αυτόν χαιρετισμόν ούτε δύσθυ
μοι, οϋιε άθυμοι, οΰιε φιλόφρονες, ούτε Αγροί
κοι· δέν έκφράζοι αι τίποτε διά τοΰ βλέμματος, 
ή χειρ αυτών φαίνεται νεκρά' δέν αισθάνονται 
ούτε τρυφερότητας, ούτε Αγροικίας, οΰτε συμ
πάθειας, ούτε Αντιπάθειας- παραιηροΰσι τάς φι
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λικός ίνδείξεις, ας Ανταλλάσσουσιν οί άλλοι έμ
προσθεν αύτών, μέ είδος έκπλήΐ,εως, ώς ήθε
λαν παρατηρήσει τάς συμπαθητικός κινήσεις δύο 
φυτών, ή τους έρωτας τών μυθικών εκείνων 
δντων άλλων κόσμων, άιινα έ.γκλείουσι δύο ψυ- 
χας καί δύο φύσεις έν ίνί οώματν καί Αναγι(ο
ρίζονται ευκόλως έκ τοΰ μειδιάματος, δπερ μετ- 
διώοιν έν τοιαύταις περιστάσεσιν. έμψυχωμένου 
υπό σπινθήρας ψυχολογικής περιέργειας μεμι- 
γμένης ελαφρά Ανοησίφ, έσκιασμένης δέ ώς υπό 
σκιάς ΰβρισθείσης σίδοϋς· είσίν έπΐσης τινες, 
οϊτινες ευρισκόμενοι έν μέσεο προσώπων, Ανα
γνωρίζονται πάραυια, από τοϋ βλέμματος δπερ 
ρίπιουσι πέριξ, τό όποιον φαίνεται ώς νά λέγη 
— Κλέ.πται ; Προδόται ; Κατάσκοποι ; Διαφθο
ρείς ;—Από φρονήιιατος προφανέστατης βδε- 
λυγιιίας, καί σχεδόν Από τής φρικιάσεως ήν δο- 
κιμάζουσιν οσάκις Λποτείνητε πρός αύτούς τόν 
λό;>ον φρόνημα ιοσούτω ζωηρόν ώστε ουδέ έκ 
σεβασμού πρός τόν Γαλατίαν κρύπτουσιν αύτό. 
καί καταφεύγουσιν είς εκείνον τον τρόπον έν 
πόση γνωριμία νέα, ούχί τόσω εξ Αποτελέσμα
τος λυπηρός πείρας, ήν περί τοϋ κόσμου έχουσι 
κάμει, δσω έξ εμφύτου Αποστροφής πρός τόν 
άνθρωπον,ώς αν έπρόκειτο περί ζώου Ασχημου 
καί δυσώδους- ούχί τόσον έκ μίσους, δσον ίκ 
φόβου' και δέν υπάρχει άλλο μέσον νά βεβαιώ- 
σωμεν αύτούς, είμή τό νά δείξωμεν δτι καί αυ 
τοί Ιμπνέουσιν ήμϊν Αήττητον Αντιπάθειαν, ή 
βαθεΐαν περιφρόνηση'. Ούτως έπΐσης μεταξύ 
Ανθρώπων ενκόλων καί γλοιωδών, υπάρχουσι 
τύποι ουνειθέσ·ατοι καί επίσης εύκολοι νά άνα - 
γνωρισθώοιν. Είς εΐνε έκεΐνος δστις καθ' έκά- 
οτην ημέραν ζητεί νέον φίλον διότι καθ ' έκά- 
οτην χάνει, ένα παλαιόν άφόρηιος τοΐς πάσιν, 
ανίκανος δέ >ά ά> θέξη είς τήν μόνωσιν, εΐνε ή- 
ναγκαομέ,νος νά πληροί διηνεκώς τά .πέριξ αύ
τοΰ κενά, συναθροίζω? φίλους πανταχόθεν άνευ 
συμπάθειας καί άνευ έκλογής. Ό άλλος εΐνε ό 
φιλόδοξος άπό τοϋ ψυχρού βλέμματος καί τής 
θερμής λέξεως, άσωτος εύγενείας καί επαίνων, 
δστις ζητεί φίλους ώς εις υποψήφιος ζητεί ψή
φους, ούχι μέ τόν σκοπόν Ιδιαιτέρας ώφελείας,

λλα μέ δεύτερον τέλος ιύρύ καί άπειρον, δι’ 
δπερ βοηθεϊ αυτούς νά κρατώοιν Ανοικτάς χι- 
λίας όδούς,καί ούδεμία βοήθεια φαίνεται αύτοΐς 
ιάσιμος' Εν ιίδος μεταπράτου φιλιών, ταμίου 
συμπαθειών, δστις έλκεται πρες τό γραμμάτων 
ύπό χιλίων καί συλλέγει τό έκατοστόν, καί θά 
κόμη νά καρποφορήσωσιν καλώς, έν δέοντι τά 
διεσκορπιαμένα αύτοΰ κεφάλαια. Ό τρίτος εΐνε 
ό ωραιότερος- ιίνε ό έραστής τοΰ Ανθρωπίνου 
γένους. Ούδεμία λυπηρά πείρα ήδυνήθη »ά θε - 
ραπεύοη αυτόν. "Εχετε συναντήσει αύτόν έκα- 
τοντάκις έν τρ> σιδηροδρόμφ ταξειδεύοντες, ή 
έχετε ί'δει αύιόν έπί καθίσματος έν ~.ώ θεάτρω. 
Μειδιά τοΐς πάσι, στρέφεται πρός πάντας,ζητεί 
νά συνάψη ομιλίαν μετά πάντων, λέγει παρρη ■ 
σίιι. τάς πράξεις αύτοΰ, άκυοάται τών άλλων θρη- 
σκευτικώς, ευγνωμονεί ένδομύχως πρός δν τινα 
φαίτεται αύτώ εύιους, γίνεται ικέτης ίκείνου δ- 
στις φαίνεται δτι δέν επιμελείται αυτού,αποθαρ
ρύνεται καί εις τήν έλαχίατην άποποίηαιν, δέν 
ευρίσκει ησυχίαν έν μέσω δέκα άγνωστων, μέ- 
χρις ού επιτυχή εν βλέμμα ή φιλόφρονά τινα λέ ■ 
ξιν παρ’ δλων τών δέκα-αληθής φίλων έπαίτης- 
ήθελεν Αποχωρεί δυστυχής δταν δέν θά ήδύ 
νατό πλέον νά ίπαναλαμβάνη καθ' εκάστην τήν 
προσφιλή φράσιν, τήν σημαίαν τής ζωής αύτοΰ· 
—Σήμερον έκαμα μίαν γνωριμίαν.

>*<

Άλλ' έπΐσης καί οΐ πλέον ευμενείς καί πλέον 
έμπιστοι άποβαίνουσι δύσκολοι προχωρούσης 
τής ηλικίας.

Πώς συνδέομεν τάς φιλίας πρό δεκαπενταε
τίας! Πριν έτι γνωρισθώμεν εϊμεθα φίλοι· εέ- 
μεθα συνοπλϊται τοΰ άπειρου εκείνου στρατού 
διαχυθέντος άνά τόν κόσμον, δταν παρεσκευά- 
ζετο, φρυάσσοντος ώς εϊ; ώκεανός, είς τήν με
γάλην τής ζωής χείρωσιν, και τά χρώματα δι' 
ών άνεγνωριζόμεθα, ήσαν τά γρώματα τοϋ προ · 
σώπ ου ήμών, καί ή γαλήνιος λέξις έατινθηρσ
βόλε έπι τοΰ μετώπου ήμών. Συνηντώμεθα 
είς έρημον τόπον άνά την έξοχήν καί καθώς 
τά παιδία δταν τό πρώτον γνωρισθώοιν δεικνύ- 
ουσιν δλα αυτών τά παιγνίδια, ημείς άπεκαλύ ■ 
πτομεν ευθύς όλα ήμών τά μύχ,ια αισθήματα’ 
τό παν έν μια σιιγ/ιή είχε λεχθή· στοργή πρός 
πρόσωπα ή πράγματα, συμβάντα τών ο-χολείων, 
έρωτες καί άλγη φανταζόμενα ή πραγματικά, 
υποθέσεις οίκογενειακαί, φρονήματα θρησκευ 
ιικά, καί προθέσεις διά τό μέλλον καί ελπίδες- 
καί καθόσον είσήρχετο τό σκότος, και έπεσπεύ ■ 
δετό τό βήμα πρός τήν πόλιν, ύπολάμπουσαν 
ήδη έκ τών φώτων, ή έμπιστοσΰνη καθίστατο 
ειλικρινέστερα, αί λέξεις χαμηλώιεραι καί πλέον 
θερμαί, καί ή φαντασία εφλογίζετο’ ιιχομεν α
νακαλύψει τ',ν ιδανικόν ήαών φίλον, τόν πρού ■ 
τιμώμεν πολλών άλλων, έλεγεν ήμϊν ή καρδία 
δτι δέν θά χωριοθώμεν ποτέ- έπανηρχόμεθα 

είς τήν πόλιν, χειροκροτούμενοι, άπεχαιρετιζό- 
μεθα μέ τότον Ανδρικής φιλίας, σφίγγοντες τήν 
χεΐρα δπερ ίσήμαινεν δρκον, καί έπεοτρέφομεν 
οϊκαδε μέ ιό> ήμέτερον ΙΙυλάδην έν τή καρδία, 
ΰπερήφατοι, πλήρεις κονιορτοΰ καί εύχαριστη- 
μέι οι.

Άλλά τώρα ! Ή πείρα. . . .Ακριβώς· πώς 
ποτέ τοσούτω μεταβάλλει ήμάς είς τόσω δλίγα 

ή έγκωμιασθεΐσα αΰτη πείρα, ήτις,διά πολ
λούς, οϊτινες διέρχονται βίον πεπιεομένον καί 
μονότονον, περιορίζεται εις μικρόν άριθμόν ί- 
έλαχίστων πράξεων; Δέν ήθελεν είναι ή περί- 
στάσις να εϊ.πωμεν διι εϊμεθα πολύ εύκολοι νά 
μελε’ήσωμεν ώς αποτέλεσμα τής πείρας έκεϊνο 
δπερ εΐνε προϊόν τής ήμετέρας παρακμής ; καί 
ή δυσπιστία ήμών πρός νέας φιλίας δέν άπορ- 
ρέει,τόσω έκ τών Απατών, δοεο έκ τής άπωλείας 
τών άρετών, αίτινες καθίατων ήμας ποτέ εμπί
στους ; Έγενόμεθα σοφώτεροι ή έταλαιπωρήθη 
ή ψυχή ήιιών ; Τό σπουδαΐον εΐνε δτι τώρα πα- 
ρατηροΰμεν έκαστον νέον πρόσωπον, ώς είς πα
ρατηρητής έν πολέμιο παρατηρεί έκαστον νέον 
ορίζοντα πάντες δυνατόν νά κρύπτωσιν έχθρόν. 
Είς τήν πρώτην Ιμφάνισιν αγνώστου τινός, δ- 
στις φαίνεται διατεθειμένος νά άποβή φίλος ή
μών, προκύπτονσι πάραυτα ήμϊν έκατόν προ
βλήματα κατά τί θά δυνηθή νά βλάψη ή όφε- 
λήοη ήμάς : θά δεαπώοωμεν έπ’ αύτοΰ ; θά δε- 
οπώοη αύτός έφ’ ήμών ; θά διαρκέση ή φιλία ; 
Έν άκαρεΐ διασκορπίζονται έν τή μνήμη ήμών, 
ι'ί.ταντες εκείνοι οϊτινες έμειδίαοαν καί έτειναν 
ήμϊν τήν χεΐρα κατά τόν αυτόν έκεΐνον τρόπον, 
και οϋς έπειτα μετεμελήθημεν ότι ίξελέξαμεν 
ώς φίλους. Ή διάνοια ήμών τρέγει ευθύς πρός 
τήν πρώτην ποικιλίαν, ήτις έσεται επίσης μετά 
τοϋ νεωστί ελθόντος, πρός τάς δυσαρέσκειας, 
τάς Ανοησίας, τάς τραχείας διασκέψεις, τάς έπι- 
πόνους συνδιαλλαγάς, δι' ών δέν θά δυνηθώ- 
μεν νά Απωθήσωμεν τούς άλλους· καί έλλεϊπει 
ήμϊν τό θίρρος νά Αρχίσωμεν τήν νέαν έκείνην 
οδόν τών δοκιμασιών. Είνε λυπηρόν εϊμεθα 
καθ' αύτό είς κατάστασιν μυστικής έχθρας ε
ναντίον τοΰ Ανθρωπίνου γένους· έφθάσαμεν είς 
τήν ηλικίαν έκείνην, έν ήφαίτεται ότι δι" ήμάς 
εΐνε απνους, ώς είπε φιλόσοφός τις, ή φυλή τών 
Αγαπητών Ανθρώπων καί ΰποφέρομεν δλίγτρ 
εξεταζόμενοι αμφότεροι διά τώ)1 οφθαλμών,μαν- 
τεύων έκάτερος τάς σκέψεις τοΰ άλλου. ΙΙοιοΰ- 
μεν αληθείς Αφωνους διαλόγους, οϊτινες θά ήτο 
δυνατόν νά μετατραπέΰσιν είς λέξεις πιστώς.'Ύ- 
παρχούοης έλαφράς μεταξύ ήμών συμπάθειας, 
δέν παραλείποιιεν νά κάμωμεν τάς προφυλά ■ 
ξεις ήμών —Φαίνεσαι χρηστός· άλλά δυνατόν 
νά μή εχης είμή μόνον τήν δψιν.—Τό έξωτε- 
ρικόν σου δέν μέ δυσαρεστεΐ’ ύπάρχουοιν δμως 
ώραία άνθη όζοντα κρέατος σεσηπότος. — "Ε- 
χομεν καθ αύτό »ά δοκιμ ίσωμεν εάν ουνδυά- 
ζηται ; Έγιυ δέν ήξεύρω νά διαιρέσω. — Ή 
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καρδία μοι προλέγει αίσια" Αλλα μήπως θά ήτο 
ή πρώτη φορά καθ' ήν μέ Απατφ— 'Αρκεί έγω 
Ανάγκην rd σπουδάσω καλλίτερου τό πρόσωπον 
σου. — Έν TOoot'Tfp δίδομεν φιλοφρόνως την 
χεΐρσ, ανταλλάσσοντες ευλαβή χαιρετισμόν. Και 
τοΰτο συμβαίνει σχεδόν καθ' έκάστην. Κιιί ιΐς 
έκάστην νέαν ώθησιν πρδς τούς παλαιούς φίλους 
λαμβάνομεν πάλιν την πανηγυρικήν άπάφαοιν. 
— Ποτέ πλέον νέος φ ιλίας. ’Δποκρουοτέα οία- 
δήποτε συμπάθεια Αγτώοτου. Νά κλείση·μεν τάς 
πύλας τής καρδϊας είς πόντος, και νά μή άφή ■ 
αωμεν είμή δλιοθηρον είσοδον, έν γ ονδε'ις νά 
ήνε δυνατόν τά ουλληφθή.

Μάταιοι Αποφάσεις ! Ό άνθρωπος ιϊι ε πάν
τοτε διά τον όμοιοι αύτοΰ ή μεγαλειτέρα πηγή, 
τάσφ τών πόνων, όσφ χαΐ τής ευτυχίας. Είς ώ 
ραΐας όρκος- όχι πλέον νέας φιλίας" μυρίαι όμως 
Απροσδόκητοι περιστάσεις άι αγκάζουσιν ήμάς να 
παροβώμεν τήν Απόφασιν ταύτην χαρά καθι- 
στώοα ήμάς έξαλλους, λύπη ήτις μάς Αοθενίζει, 
διάγραμμα did τό όποιον εγομεν Ανάγκην βοή
θειας, συλλαμβάν ουαα ήμάς Απροσδοκήτως, χαΐ 
κάμνουσα τά τείιωμεν τάς χείρας εύγνωμόνως. 
Τής φιλοτιμίας οϋοης Απείρου, έκ τούτου δέ ά 
πείρων τών τρόπων 0ι' ών δύναται τις νά χα- 
ριοθή ή τύφλωση αύτήν, ιΐμεθα διηνεκώς έκτε 
θειμένοι εΤς εκείνον οστις δι' έιός κτυπήματος 
κυριεύει τήν χεΐρα τής φιλίας ήμών. Καί έξ άλ
λου, όοω καί ά» ήμεθα έμπειροι τοΰ κόσμου, 
καί δυσπιστώμεν έκάστω νίφ προσώπω, ή ιδέα 
ήν έκ πρώτης όψεως λαμβάνομεν περί τίνος d - 
ά/νώοτοι», εϊνε πάντοτε, διά λόγον τινά, περισ
σότερον ευνοϊκή παρ' ότι δέν πιοτεύομεν ημείς 
αυτοί" τόσω είνε Αληθές ότι φθάσαιτες είς βαθ
μόν τινα οΐκειότητος μέ τόν νέον φίλον, όσωδή 
ποτέ καί δ»· β>ε Αγαπητός, πάντοτε χλευάζομεν 
ήμάς αυτούς, σκεπτόμενοι τό μέσα δι' ών προ- 
σεπαθοΰμεν κατ' Αρχάς νά κρύψωμεν αύτώ ή- 
μετέρος τινας αδυναμίας, ών έφαίνετο ήμΐν ότι 
αύτός ήτο ελεύθερος, καί πάντοτε καίτοι ηϋξη- 
σεν ή Αγάπη, αίσθανόμεθα έλαττωθέν τό σέβας. 
Δυνατόν νά ήπατήθημεν έκατοντάκις- ή μόνη 
όμως σκέψις, ήτις έν τέλει τών λογαριασμών, 
δέν είνε καθόλου Αδύνατος, ότι τό άγνωστον 
πόοωπον είνε έξαίρεσις θαυμασία καί σαρκοίται 
τέλος δι' ήμάς τό Ιδεώδες τής έντελοΰς φιλίας, 
μόνη ή σκέψις αύτη, έχρεοματισμένη έλαφρο- 
τάτη έλπίδος άκιΐτι, Αρκεί νά ώθήση ήμάς είς 
τήν νέαν έκείνην δοκιμήν. Καί έπειτα, έχομεν 
όλοι δοκιμάσει πόσον άθλιοι και άγονοι είσίν οί 
βραχεΐαι έκεϊναι περίοδοι τής ζωής ήμών, καθ' 
&ς αποφαοίζομεν τά θεωρώ μεν πάνιας ώς έ- 
χθρούς, καί τά έκδικηθώμεν έπί τών Αγνώστων 
cCs δυνάμεθα τά απωθήοωμεν, τάς αδικίας άς 
έλάβομεν παρά τών φίλων τούς όποιους δεν δν - 
νάμεθα νά τιμωρήσωμεν. Χωρίς νά τό προΐδω- 
μεν, δέν πράττομεν άλλο ή νά μισώ μεν έν αύιοϊς 
τα έλαττώματα δι’ ών δέν θέλομεν vd διορθώ- 

σωμεν ήμάς αυτούς" περιφρονοΰμεν τούς όμοίους 
ήμών, και ή περιφρόνηοις αύτη είν' ή Αδυναμία 
τοϋ μίσους ήμών εϊμεθα ήνογκασμένοι νά πε- 
ριοτείλωμεν όλα τά αισθήματα έκπλήξεως άτινα 
έγε/ρονσιν έν ήμϊν ο? γενναίοι πράξεις καί οίεύ- 
γενεΐς χαρακτήρες, νά καπνίζωμεν όλα rd αί 
οθήματα εύοπλαγχνίσς τα έκ δυστυχιών πηγά ■ 
ζοντα, νά Αποκρούω μ εν,νά καταστρέφωμεν διη - 
νεκώς καί Αγρίως όλας τΰς εύνοϊκός καί έπιει- 
κεΐς σκέψεις, τάς συμπαθείς φαντασίας, τάς προ
σφιλής έπιθυμίας, σωρηδόν έπερχομέν ας,παρά 
τήν θέλησιν ήμών, Από τοΰ βάθους τής ψυχής, 
ένθα θορυβοΰσι πεπιεσμένοι αί καλαί ήμών κλί 
σεις· έν τέλει όέ κουράζει και λυπεί ήμάς ή α
χάριστος εκείνη εργασία. Έπί τινα χρόνον δια
τηρεί ακόμη ήμάς ισχυρούς ή ύπερηφόνεια, ά 
πρόοπτος είτα ώθησις τής καρδϊας ώθεϊ ήμάς 
έν μέοερ τών Ανθρώπων, Αφωπλισμένους καί 
μβτημελημένους, πλήρεις εύσπλαγχνίας δι' ήμάς 
αυτούς καί τούς άλλους, μέ τήν καρδίαν Ανοι
κτήν είς νέας φιλίας, διατεθειμένους νά όρκε ■ 
οθώμεν είς τό δλίγον έκεΐνο όπερ είνε καλόν είς 
πάντα, πεπεισμένους, ότι εϊνε άδικον, ουτιδανόν, 
Ανόητον, νά κινώμεθα έχθρικώς κατά τοϋ Αν
θρωπίνου γένους, νά περιφρονώμεν καί Απω- 
θώμεν τούς μέν μετά τών δέ, χωρίς νά έχωαεν 
αΐοθησιν, άνθρωποι δεδεμένοι τή ιδία άλύσει 
καί καταδεδικασμένοι είς τας ίδιας θλίψεις, Α
σθενείς, άθλιοι, Ιπιθάνατοι, καί οί όποιοι περι- 
κυκλοϋμεν τήν όδόν ήμών έκ δακρύων, πυράς, 
καί αίματος.

Τέλος Δ. Ί. Καρ.

Η ΒΕΝΖΟΝΑΦΘΟΛΗίΚΑΙ ΑΙ ΤΡΟΦΑΙ

Αί λροφαί τής θρέφεως είναι ή παραγω
γικά δύναμις τοϋ σώματος τοϋ 'Ανθρώπου. 
Τροφοί δέ τής θρέφεως είναι όχι μόνον αί 
ένέχουσοι άζωτον ή λευκωματοειδείς ού- 
σίας, άλλα καί α! έστερημέναι μικροβίων 
καί τών σπόρων αύτών- Αί τροφαί λοιπόν 
τής θρέφεως είσίν αί ένέχουσαι άζωτον ή 
λευκωματοειδείς ούσίας καί έστερημέναι 
μικροβίων καί τών σπόρων αύτών. Έκ τών 
άνω έξήχθιι ό εξής φυσιολογικός καί υγι
εινός ορισμός. «Αί τροφαί τρέφουσιν άνα- 
λόγως τών στοιχείων τής συστάσεως αύτών 
καί άναλόγως τής άποστειρώσεως καί άντι- 
σηύίας αύτών. Ή άποστείρωσις έν ταϊς 
τροφαϊς καί μάλιστα ταϊς ζωϊκαϊς είναι 
δάσκαλον νά έπνευχθή. ΊΙ αντισηψία ή 
κοινώς γενομένη διά τοϋ χλωριουχου να- 
τρίου αντικαθίσταται έπωφελώς ϋπό τοΰ 
χλωρικοϋ νατρίου καί τοϋ βρωμιούχου να
τρίου. 'Αλλά δι’ οίουδήποπε άλατος καί 
άν άντισιιπτίσωμεν τάς τροφάς δέν δυνά- 

μέθα ώς άνω είπον \ά καταστήσωμεν αύτάς 
στείρας τών σπόρων καί τών μικροβίων τής 
ζυμώσεως καί τής άποσυνθέσεως. Έν τού
τους έχομεν μίαν ούσίαν έξόχως άντιζυμω- 
τικήν, ήτις έάν δέν δύνατο.ι νά αποστεί
ρωση τάς τροφάς άπό τους σπόρους καί τά 
μικρόβια τής άποσυνθέσεως τών οργανι
κών στοιχείων (τών ζωωϊκώντροφών) έχει 
δμως τοιαύτην χημικήν σύνθεσιν καί σύ- 
στασιν ώστε έξουδετερεϊ έντελώς τους σπό
ρους τής ζυμώσεως καί τά μικρόβια αύτής. 
Ή ούσία αΰτη είναι Λ βενζοναφθόλη. Τής 
βενζοναφθόλης ποιοϋμεν χρήσιν άδιάφορον 
είς ποσόν οίονδήποτε, είτε θέτοντες αύτήν 
είς τάς διά τής θερμότητος παρασκευαζο- 
μένας τροφάς, είτε μιγνύοντες αύτήν μετά 
τών έτοιμων πρός βρώσιν. Ή βενζοναφόλη 
είναι κόνις λει κή έλαφρά, αδιάλυτος έν τω 
ϋδατι, διαλύεται δέ έπί ποσόν είς ύύηλήν 
θερμότητα καί μιγνυμένη μετά τινων τρο
φών. Ή βενζοναφθόλη λαμβανομένη μετά 
τών τροφών είς τό ποσόν τών δέκα μέχρις 
είκοσι γραμμαρίων δι* ήμέρας αύξάνει τήν 
Ορέφιν ώς έξουδετεροϋσα τούς σπόρους 
καί τά μικρόβια τής ζυμώσεως καί έπι- 
δρώσα έλαφρώς καί έπί τών σπόρων τής 
άποσυνθέσεως.

X. ΛΙπενης, ιατρός

ΠΑΙΓΝ1Α ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΩΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ

Θέλετε νά εύρηιε τήν ήλικίαν τινός, Ακριβώς 
πόσων έτών καί Ακόμη πόσων μηνών είτε, προ 
παντός μιας κυρίας ; Παρακαλέσατέ την νά πολ- 
λαπλασιάση τόν αριθμόν τοΰ μηνάς τής γεννή- 
οεώς της έπί 2.

Μετά ταΰτα παρακαλέσατέ την νά προσθέση 
5 εις τόν οΰτω εύρεθέντα αριθμόν, τά πολλα- 
πλασιάση δέ τό όλον έπί .>0 καί νά προσθέση 
είτα τόν Αριθμόν τής ηλικίας της

Έκ τοϋ εΰρεθέντος γινομένου νά Αφαιρέση 
τάς ήιιέοας ένός κοινοΰ έτους, δηλ. νά Αφαιρέση 
365

Έπειτα παρακαλέσατέ την νά προσθέση ά- 
κόμη πρός χάριν σας 115 καί τά σάς εΐπη τόν 
Αριθμόν δν έχει εύρη, όοτις πάντως συγκειται 
έκ τριών ψηφίων.

Λοιπόν τά μέν δύο έκ δεξιών δίδουσιν τόν 
Αριθμόν τών έτών της, ένώ ό έξ αριστερών 
τόν αριθμόν τών μηνών της.

ΓΙρός πληρεστέραν κατανόηοιν, παραθέτομεν 
έν παράδειγμα.

Ίποθέσομεν δτι έγεννήθη Μάρτιον. Ό μήν 
ουεος είνε 3ος.

Πολλαπλαοιαζομεν τό
καί

3 έπί 2 
εχομεν 6

ΙΙροθέτομεν 5 » 11
Πολ/μεν έπί 5(1 » 550

Εστω ότι ή κυρία εϊνε
25 έτών" προσθέτω 25 η 575

Αφαιροϋμευ 365 Β 365
“Υπόλοιπον 210

Προσθέτομεν 115 115
325

Εύρίοκομεν λοιπόν 325. Τό χωρίζομεν είς
δυο και τά μέν έκ δεξιών δύο ψηφία μάς δει
κνύουν ότι είνε 25 έτών καί τό έκ δεξιών ότι 
έγεννήθη τόν 3ον μήνα, δηλ. Μάρτιον.

Χρ. Γαρδτκας
Σπουδαστής τών Φυσ. Έπιστ.

ΧΡ1ΣΑ ΛΟΓΙΑ

— "//άιά.ταισι,- roC .ινιύμαιο; θέτει τόν άνθρωπον 
έν ιΐρήνη πρό; ό'λον ιόν κόσμον. Ή τοιανιη ιΐρήνη τΐνε 
μέθοδο; τή; έπιτεϋοεοι; μιγάλων ι'ργων έν ανμμαχίρ 
μετά ιον θιοϋ. Ίνα μάϋη; τήν τέχνην τοΰ όναπαύε- 
οθαι, πρίπιι ν' 6ρχίΠη; ύπό ιόν κανόνα τοΰ νά έγκατα- 
λ'ιπ/ι; πϊιοαν ακέψιν καί φροντίδα της έβδομάδο; έκά- 
οτην Κυριακήν.

— Ό λαίμαργο; λαμβάνει πολύ όλίγον όφελος έκ τή; 
τροφή; του. Ι'.ΐνι ύ; νά θετή; 'άνθρακα; καί ξύλα, όλα 
έν μεγάλη ποαότητι, όλα διά μια;, έντό; έατίας, ήτι; 
οΰτω δεν δύναται νά ύναπιύξη πνρ. ‘Ολίγη τροφή, 
τρα,γομένη έν άναπαΰοει, μαοοωμένη βεβουλενμίνω; καί 
με.ά οΰτω; είπείν βεβουλει-μένη; τίρψεω;, θά σοί 
προοκομίοι/ περιοοότερον καλόν παρά δεκαπλάσια τροφή 
τρωγομένη έαπτυομένως.

— Οί πολλοί θεωρούν εί>; αρετήν νά ιΐρίσκωνται εί; 
διηνεκή ϊντασιν καί Βίαν ή κόπωσι; τοϋ; καταβάλη, 
ίίντί νά σπεύδουν τί; άνάπαυοιν λαμβάνουν διεγερτικά, 
ΐ> α έςακολουθήσωσι δυώντε;. Άρνούνται νά δώσωσιν 
εί; τήν Φύαιν τόν σίτούμενον καιρόν, ϊνα έπισκενάση 
>»,ψ μηγανήν, ΝομΙ;ομεν δτι έχουν ΐινάγκην Ιατρού, 
ένώ άπλούστατα έχουν άνάγκην άναπαύλα;. Αυοτυχω; 
τό κοινωνικόν ονστημα, τό όποιον βασίζεται έπί ιοΰ 
όνταγωνιαμοϋ, ύ>-ανκάί«ι τοϋ; πολλοϋ; τά παραβλέπωσι 
τήν περί 'ιναπαύλα; δπαίτησιν τή; Φύσεω;.

— Ό φόβο; είναι δουλεία. "Ο,τι φοβείσαι, θά r<>
πάθη;. Ή έπικρατούσα πτωχεία είναι άποιέλεαμα φό
βον Ό φόβο; ακρωτηριάζει τό πνεύμα καί έκθέτει 
τόν όργαν.σμόν εί; νόσου;. Ό φάβα; περί τή; γνώμη; 
τών ώ» πρό; τά; πράξεις σου καί έκγράσεις οον
οί καθιοιή ίηΰίον.

— Καθ' ήν ώραν έκτελεΐς τι, όοονδήποιε /ιικρόν 
πράγμα, είναι έπάναγκες νά σνγκινιρώνης δλόκληρον

νοΰν not- έπ’ αϊτού τού έκτελονμϊνου. Είνε μέγα 
σφάλμα νά ατίλλη τι; μακράν τόν νούν τή; έκτελουμέ- 
νη; πράξεω;. ,λιά τή; ίξεω; ταύτη; πιριέρχεταέ τι; είς 
ατονίαν διανοητικήν τοιαύτην, ώστε νά μή κατοιρθοιντ/ 
νά ανγκρατησί) I’ir προσοχήν τοι· ιί; τό έκτελούμενον 
έργον. Π2·. Δρ.
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II XAI'lWMENll ΓΙ1ΊΓΚΙΙ1ΙΙΪΧΙ ΚΑΙΚΙΛ1Α
Kata φωτογρα'ι ίαν >οί ot\i ;.ov της Α.αδόχευ τής Γερμανίας φορούσα ιδιόρρυθμον ενδυμασίαν.

ΕΠΙ ΤΟΓ ΠΑΓΕΓΩΝ02
Οί τέσσαρες άνδρες σύρουν εν τών έΐκύθρων, εΐτα ιιφοϋ τό ϋέσουν έν άσφαλειφ, στήνουν παρ αυτφ μεέανήν ση

μαίαν, <5οτι >ά εινε καταφανής ή ϋέσις, οπού εύρίσκεται άπΰ μακράν. Κατόπιν επιστρέφουν διά νά σύ
ρουν καί τό δεύτερον.. ,Τοιαύτη ύπήρξεν ή πορεία τής άποοτολής Σάκλετον.

προς τον 1ST. ΠΟΛΟΝ
(Συνέχεια έκ τοΰ.;προηγ.)

Τά πρός ΰπνον αναγκαία συνεποσοΰντο 
έν ένί σάκκω δι’ έκαστον άνδρα. ΤΙ1το τρό
πον τινά ό κοιτών μας, ένθα της ήμέρας 
ληξάσης, άπελαμύάνομεν της ατομικής ε
λευθερίας έκαστος,ΐνα έπιδοθώμεν είς τήν 
άνάγνωσιν, τήν γραφήν και ο,τι άλλο ή 
αρέσκεια καί αί περιστάσεις μας έπέτρεπον.

Τά έπιστημονικά έργαλεία συνίσταντο έξ 
ένός θεοδολίθου, πηξίδων, ύφομέτρων καί 
μεταλλικών βαρομέτρων, διά τόν προσδιο
ρισμόν τών ύφών, θερμομέτρων οινοπνεύ
ματος, βαθμολογημένων μέχρις 10(Ρ Φσρ. 
κάτω τοΰ μηδενός, ταξιμέτρων (*) καί τών 
άναγκαιούντων πινάκων πρός ύπολογισμόν 
τών παρατηρήσεων. Άπαντα κεκλεισμένα 
μεθ’ ικανής ποσότητος σημειωματάριων, 
έν κιόωτίω βάρους έν συνόλω 18 κοιλών. 
Άπασαι δέ αί άποσκευαί καί τό υλικόν, 
ήσαν’φορτωμένα έπί τεσσάρων έλκύθρων, 
έκάστου συρόμενου ύφ’ ένός πόνεΰ

Πρό τής πρός τόν Πόλον πορείας μας,

,*) Αύτομετρικά όργανα πρός μέτρηόιν τών 
διανυομένων Αποστάξεων. 

έπεχείοησα δύο προκαταρκτικός έκδρομάς 
έπί τοϋ Μεγάλου Παγοσωρου τοΰ πελλω- 
ρίου παγετώνος δι’ ού έπρόκειτο νά όδηγη- 
θώμεν είς τήν έσχατιάν τοΰ Νότου.

Ή πρώτη έγένετο έπί τω σκοπώ τής έ- 
ξετάσεως τοΰ έδάφους, τοΰ ώς σινδόνης έκ 
χιώνος έκτεινομένου, ώς πρός τήν χρήσιν 
αύτοκινήτου. Τήν 12 δθεν Αύγουστου, δέ
κα πρό τής έπανίδου τοΰ ήλίου ήμέρας, 
άνεχώρησα μετά τοΰ καθηγητοΰ Δαόίδ καί 
τοΰ Άομυτάζ. Διαρκούσης τής έκδρομής 
ταύτης συνηντήσαμεν ύύχη δριμέα καί 
ίσχνροτάτην χιονοθύελλαν. Μετά συνεχείς 
διακυμάνσεις τό θερμόμετρου κατήλθε τους 
45,°5 καί μάλιστα μέχρι τοΰ 58,°8 κάτω 
τοΰ μηδενός 1 Ώς έκ τούτου μετά δυσκο
λίας έγίνοντο αί παρατηρήσεις. Οΰτω έπτά 
ήμέρας μέ τήν ύπό τοιαύτας συνθήκας ο
δοιπορίαν μας, πόσον αναπαυτικός καί 
εύάρεστος μάς έφάνη ό θερμός καί καλώς 
φωτιζόμενος οίκίσκος μας καί μέ πόσην 
πείναν έπλησιάσαμεν είς τήν χειμερινήν 
διαμονήν μας'. ΊΙ μεγίστη’δρεξίς μας πρού- 
ξένησεν έκπληξιν μεγάλην είς τούς συν-
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τρύγους μας, δσοι ιδίως δίν εΐχον λάβει 
πρότερον μέρος είς τοιαύτας εξερευνήσεις. 
Δέν Αδύνατο νά πιστεύσωσιν είς τους ο
φθαλμούς των,βλέποντες νά καταβροχθίζω- 
μεν, άνευ διακοπής τίνος, ζωμόν, άρτον, 
βούτυρον και πελώρια τεμάχια οπτής 
φώκης.

Προφανώς τό αποτέλεσμα τής εκδρομής 
ταύτης δέν ύπήρξεν ένθσρρυνιϊκόν. Ό πα
γετών ήτο κεχωσμένος υπό παχύτατου 
στρώμα χιόνος, ήτο δέ λίαν άμφ βολον άν 
Οά Αδύνατο έπ’ αύτής νά προχωρή τό αύ- 
τοκίνητον εβδομάδας τινας βραδύτερον, ο
πότε θά ήτο ανάγκη νά Βαδίσωμεν πρός 
νότον.

ΊΙ δεύτερα έκδρομή τής άνοίξεως έγέ 
νέτο περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου. Σκο
πός ταύτης ήν ή έγκαθίδρυσις αποθήκης 
έν σημείω προκεχωρημένφ πρός νότον, ί'να 
δοθέντος δτι ήθέλομεν άπαξ φθάσει έκεΐ, 
δυνηθώμεν ν ’ άντικαταστήσωμεν τάς ί'ως 
τότε καταλυθείσας τριφάς μας'

Έπί τοΰ Παγασωροϋ, τοΰ Σεπτεμβρίου 
δντος ψυχροτάτου, δέν παρέλαβον καί τούς 
πόνεϋ κατά τήν προπαρασκευαστικήν ταύ 
την έκορομήν. Έσκέφθιιν μήπως αποθαρ
ρύνω τά πολύτιμα ταΰτα ζώα, έκθετων αύ
τά άποτόμως είς τήν αγριότητα τοΰ καιρού. 
’Επίσης ούδέ κάνας παρέλαβα,διά τόν λόγον 
δτι τά ζώα ταΰτα άρνοΰνται νά προχωρή
σουν, δταν ό άνεμος τά κτυπα καί ρίπτει 
κατά πρόσωπον καί δή είς τους ρώθωνας πυ- 
κνάς νιφάδας χιόνος. "Αλλως τε ήμην Ασφα
λής, δτι πολλάκις οί άνθρωποι δύνανται νά 
προχωρώσιν καί δταν άκόμη οί κάνες στα- 
ματώσιν.Κατά τήν γνώμην μου,όμάς έξ άν - 
δρών ρωμαλέων εινε ικανή vet προχωρήση 
αδιάφορου μέ τίνα καιρόν, έκτος πλέον έν 
καιρώ σφοδροτάτων χιονοθυελλών.

Τήν 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου ό "Αδαμς, 
ό Βίλδ, ό Μάρσαλ, ό Γιούτσε, ό Μάρστου, 
ό Δέϋ καί έγώ ήοχίσαμεν την πρός Νότον 
πορείαν, μετά. Φορτίου 4G2 περίπου κοι- 
λών. Έπί τής '9°3β Ν. πλάτους, η 222 
χιλιόμετρα άπό τών παοαχειμαδίων, ίδρύ- 
θη ή αποθήκη, ύπό τό όνομα ’Αποθήκη Α, 
ώς έκτοτε έκλήθη.

Κατόπιν σκέψεως, δέν άφήσαμεν ποσώς 
έν τή αποθήκη ταύτη άλλο τι εκτός ολίγου 
μαϋς διά τούς πόνεϋ, έκ φόβου μήπως δέν 
τά έπανεύρωμεν. Έάν ή υπόνοια αΰτη έ- 
πραγμανοποιεϊτο, φυσικά ή απώλεια τοΰ 
μανς θά μάς ήτο άρκούντως βαρεία, δμως 
τουλάχιστον δέν θά έπέφερε καί τήν δια
κοπήν τής πρός τά πρόσω πορείας μας.

Κατά τήν έκδρομήν ταύτην οΐ χιονο- 
θύελλαι μάς Ανάγκασαν πολλάκις νά μεί- 
νωμεν πρηνιϊς ύπό τήν σκεπήν τών σάκ- 

κων μας. Επτά καί ήμίσειαν έν συνόλω 
ημέρας διήρκεσεν ή εις άκιιησίαν κατα
δίκη μας. Ταυτοχρόνως τό ψύχος τοσαύ- 
την απέκτησε δριμύτητα ώστε έπανειλημ- 
μένως τό πετρέλαιον τών φορητών κλιβά
νων μας έπήγη η μετεβάλλετο είς σιρο- 
πώδες ρευστόν, παρόμοιον γάλακτι συμπε- 
πυκνομένω. Μέ τοιοΰτον καιρόν ήτο παρα- 
λογισμός ή έξακολούθησις τής πορείας. 
Τήν 13 τέλος ’Οκτωβρίου, μετά κοπιώδεις 
σταθμούς ήτοιμάσθημεν πρός έπάνοδον. 
Ώς δέ συνήθως, έπανερχόμεθα μέ τρομε
ρόν δρεξιν.

Άπαξ δέ συνελθόντες έκ τοΰ κόπου τοΰ 
έπακολουθοΰντος τάς έπί τών πάγων έκ- 
δρομάς, είργαζόμεθα πολύ πλέον ένεργη- 
τικώς καί δσον ουδέποτε μέχρι τοΰδε έπί 
τών προπαρασκευων τής αποστολής μας 
πρός τήν εσχατιάν τοΰ Νότου, άρξάμενοι 
τών μετακομίσεων τών βαρέων πραγμάτων 
μας άπό τό Pointe de la Hutte.(*)

(*) Ρήγμα έπΐ τοΰ πάγου κεκαλυμμένον ύπό 
λεπτού στρώματος χιώνος.

ΕΠΙ TH- ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΙΑΓΟΣΩΙΌϊ

ΊΙ 28η ’Οκτωβρίου, ή μεγάλη τέλος ή
μερα, ή στιγμή τής άναχωρήσεως διά τό 
μέγα ήμών έπιχείρημα έφθασεν, ουτινος αί 
προετοιμασίαν άπερρόφησαν δλας μου τάς 
σκέψεεις καί τόν χρόνον άπό τριών καί 
πλέον έτών.

’Αναχωρώ Ακολουθούμενος ύπό τοΰ δό- 
κτορος Μαρσάλ. τοΰ Άδαμς καί τοΰ Βίλδ. 
Επικουρική δέ ακολουθία μάς ακολουθεί 
κατά τάς πρώτας ήμέρας. Έπί τών καλυ- 
πτόντων τό φιόρδ, δπερ μέχρι τής ΙΙαγο- 
σωρού διήκει, ιϊς πόνεϋ ίίρξατο χωλαίνων, 
έξ ού ηναγκάσθημεν νά διατρίψωμεν έν τώ 
Pointe de la IIutie μέχρι τής 3 Νοεμβρίου. 
’Επίσης δέ μετά ταΰτα αί δυσκολίαι άρ- 
χονται. ΊΙ χιών εΐνε μαλακή καί οΐ πάγοι 
διερρηγμένοι. Ίδου δέ μετ’ ολίγον χιονο
θύελλα μάς περιβάλλει έν τή παγετώδει 
αύτής Ακμή. Πορεία τεσσάρων ήμερων 
ύπό τοιαύτας περιστάσεις διανυθεϊσα, μό
λις μας άπεμάκρυνεν 48 χιλιόμετρα άπό 
τού σημείου της άναχωρήσεως καί μάς έ- 
φερεν έν τω μέσω λαβυρίνθου ρηγμάτων. 
Έκεΐ άποχωριζόμεθα τής επικουρικής άκο 
λουδίας. ϊ<αί διά ζωηροτήτων χειραψιών 
οΐ σύντροφοί μας εκφράζουν τήν θερμάτη-

.*)  Τό Pointe de la Uutte, ευρισκόμενον 20 
περίπου μίλλια πρδς νότον τών οίκιιμάτων, 
ήτο πρότερον ύ χειμερινός σταθμός τοϋ Disco
very. Το ίδουΟέν ύπό τής αποστολής ταύτης 
παράπηγμα, έν καλμ άκόμη καταστάάει εύρι- 
όκόμενον, μάς έχρηιίίμευσεν ώς κεντρική α
ποθήκη ώς έγγΰς της Παγοσωροϋ καί πολλά
κις ώς καταφύγιου έν κακοκαιρίαις. 

τα τών εύχών των, πρός έπίτευξιν τοΰ 
σκοπού μας. Ούχί δε άνευ μικράς τίνος 
δόσεως θλίψεων τούς βλέπομεν μακρυνο- 
μένους, ινα έπανέλθωσι πρός τήν αφθονίαν 
καί έν οίκήματι όντως άνέτω.

’Ακριβώς τή αύτή ήμερα, σοβαρόν τι 
συμβάν μάς έτάροξεν. Αίφνιδίως ύ ’Άδαμς 
καί ό πόνεϋ του κατολισθαίνουσιν έν τινι 
ρήγματι «κεκαλυμένω»(*).  Εύτυχώς έν τή 
πτώσιι των συναντώσι γέφυραν έκ χιόνος 
έφ ’ ής έρείδονται· ούχ ήττον ή θέσις των 
δέν παύεται ουσα κινδυνώδης. Άπό στιγ
μής είς στιγμήν ή γέφυρα δύναταί κατορ- 
ρέουσα νά παρασύρη άνδρα καί ίππον, έν 
Απυθμένω άβύσσω. Ό όπισθεν τοΰ "Αδαμς 
βαδίζων Βίλδ αμέσως σπεύδει εις βοήθειαν 
τοΰ συντρόφου του καί τόν βοηθεϊ ιά έ 
ξέλθη, μεθ*  ο άναλαμβάνουσι καί τόν πό
νεϋ. ’Ακριβώς δέ καθ’ ϊιν στιγμήν ό ίππος 
έσύρθη μέχρι τοΰ χείλους τής βαράθρου, 
το γεφύριον καταρρέει. Τό δυστύχημα τού
το όλίγου δεϊν μάς έστέρει ένός Ανδρος, 
ένός 'ίππου καί τοΰ ήμίσεως τών προμη
θειών μας. Μετά δέ τήν περιπέτειαν ταύ
την διεμείναμεν ύπό σκηνήν, άναμένοντες 
ϊνα ό ούρανός αίθριάσμ και δυνηθώμεν νά 
διακρίνωμεν καθαρώς έπί τών πάγων.

Όταν δ ’ έπανηρχίσαμεν τόν δρόμον 
μας, φρικωδώς δύσκολος καθίσταται ή πο
ρεία. Ή έπιφάνεια, φαινομενικώς συνεχής 
καί ομαλή, ότέ μέν άπεκαλύπτετο διερηγ- 
μένη ύπό κινδυνωδών κοιλωμάτων, συχνά- 
κις κεκαλυμμένων ύπό χιονώδους στρώμα
τος, τών σχηματιζομένων ύπό τού ανέμου 
έπί τής έπιφανείας τών παγετώνων, καί 
άτινα έπί τής Μεγάλης Παγοσωροϋ, φθά- 
νουσιν είς ύψος ένός πολλάκις μέτρου καί 
πλέον. Έπί παρομοίου έδάφους, αί μεγα
λύτεροι προφυλάξεις εΐνε άναγκαίαι πρός 
Αποφυγήν καταστροφών ολέθριων.

'Γήν 15 Νοεμβρίου, φθάνομεν είς τήν 
Αποθήκην Λ', δπου Φοοτόνωυεν ιιέρος τών 
προμηθειών, ίίς είχομεν άποθηκεύσει.

... Αί ήμέραι συνεχίζονται καθ’ δλα δ 
μοιαι. Καθ ’ έκάστην πρωίαν έγειρόμεθα 
είς τάς 9 καί 40', καί εις τάς 6 προγευ- 
πατίζομεν- κατόπιν όίπτομεν τάς σκηνάς, 
ζευγνύομεν τούς πόνεϋ καί θέτομεν τά 
πάντα έν τάξει έντός τών σάκκων. Τό ψύ
χος καθιστά τάς προπαρασκευάς βραδείας 
καί κοπιώδεις· τό σημείον τής άναχωρή
σεως δέν δίδεται παρά τήν όγδόην ώραν. 
Προχωροΰμεν ό είς κατόπιν τού άλλου, έ
καστου διευθύνοντος τόν ίππον του καί 
λαμβάνοντος κατά σειράν τήν κεφαλήν τής

Περίεργον σπήλαιον έκ πάγων, φωτογραφηβέν χχτά 

τήν πολ'.χήν νύχτα ύ« τδ φως δύο φανών.

στήλης διά νά χαράξωμεν τά ίχνη. Καθ’ 
έκάστην ώραν γίνεται άνάπαυσις πέντε 
λεπτών. Τήν πρώτην μ. μ. ώραν γίνεται 
Α μεγάλη στάσις διά τό δεύτερον πρόγευ
μα καί είς τάς 6 τό μικρόν στράτευμά μας 
αναπαύεται μετά κόπωσιν ένάωρον. Μόλις 
φθάσαντες είς τόν σταθμόν, Ασχολήθημεν 
μέ τούς πόνεϋ. Τους έψηκτρίσαμεν- είτα 
Αφού τούς έκαλύψαμεν δι’ εφαπλωμάτων 
καί τούς προσεδέσαμεν έπί σχοινιού συρ- 
ματίιου, τανυσμένου μεταξύ τών έλκύ- 
θρων, τοϊς έδώκαμεν τήν τροφήν των. Ή 
μερίς των συνεποσούτο είς ί—5 χιλιόγρ. 
καθ’ ήμέραν. Έάν μετά τήν τροφήν ίππος 
τις έφαίνετο άκόμη έχων πείναν, τοΰ έδί- 
δομεν συμπληρωματικήν τροφήν. Συμφέ
ρον μας ήτο άλλως τε νά τροφοδοτώμεν 
άφθόνως τά ζώα μας διά νά δύνανται τάς 
δυνάμεις των νά οιατηρώσι δσον τό δυνα
τόν μακρότερον χρόνον.

Άφοΰ έκοιμήθησαν οί πόνεϋ, έστήσαμεν 
τάς σκηνάς καί ό φύλαξ τής έβδομάδος ή- 
τοίμασε τό δείπνου.Θερμανθεϊσα δέ διά τοΰ 
κλιβάνου ή σκηνή, χρησιμεύουσα άλλως τε 
καί ώς μαγειρεϊον, καθίστατο κατόπιν κοι
τών ιδιαιτέρως εύχάριστος καί διά τόν αύ
τόν λόγον έπιζήτητος.

Καθήμενοι ύπό τήν σκηνήν, πέριξ τού 
πυραύνου, καταβροχθίζομεν τό δεΐπνον μας, 
κατόπιν καθήμεθα, έξαπλούμενοι ύπό τούς
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σάκκους διά νά γράφωμεν τό ήμερολόγιόν 
μας και τάς σημειώσεις μας.πρϊν πε'σωμεν 
είς τόν βαθΰν ΰπνον τόν προκαλονμενον έκ 
της φυσικής Εκτεταμένης κοπωσεως.Είναι 
οΐ πλέον ευχάριστοι στιγμαϊ τής ήμέρας.

Μία δευτέρα αποθήκη έτέθη έπϊ. τής 
81ης 4' νοτίου πλάτους,περί τά 1 10 χιλιόμ. 
μακράν τοΰ πρώτου.Μή έχοντες πλέον παρά 
μικράν ποσότητα τροφής διά τοΰς πόνεϋ, 
καϊ έχοντες άιάγκην φυχροϋ κρέατος 
διά τήν τροφήν μας και χρησιμοποίησιν 
τής αποθήκης, έώονεύσαμεν ένα ϊππον.

ΊΙ τοποθέτησις τής αποταμιεύσεως ταύ
της τών τροφών σημειοΰται ΰι’ένός έλκύ- 
Opou κεχωσμένου καθέτως έντός τής χιό- 
νος,είς τρόπον ώστε νά έξέχη 2 μ 40 καϊ 
ύφ’ ένός βαμβοΰ φέροντοςμαύρην σημαίαν. 
Εννοείται δτι ή τε σημαία καϊ. τό έλκυΟρον 
δέν είναι όρατο είμή είς βραχυτάτην άπό· 
σταοιν. Διά νά έπανεύρωμεν τήν άποθή- 
κην ύποχρεούμεθα νά μετρώμεν κυρίως 
τά υψώματα. Άφήνομεν έδώ μέρος τοΰ 
φονευθέντος πόνεΰ, έν κιβώτιον πετρελαίου 
καϊ. προμήθειαν διπύρων. Άνά 1 10 χιλιό
μετρα προτιθέμεΟα νά στήνωμεν όμοίαν 
αποθήκην.

(Έπεται συνέχεια) ΑΝ —Ι11ΊΧ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
II<>ύς έξακοίβωιίιν τοΰ ανόθευ

του γάλακτος.
Βυθίσατε καθέτως έ» τω γάλακτι, τδ όποιον 

θέλετε rd δοκιμάσατε, μακράν χαλυβδίνην βε ■ 
λόνην.ήν προγενεστέρως καλώς καθαρίζετε ano 
πάσης ξένης ουσίας κα! σπογγίζετε. Καί Άν μέν 
τα }’άλα είναι καθαρόν, δέον ίίμα αποσύρετε την 
βελόνην σας rd φέρη αϋτη επί τοϋ κάτω άκρου 
αύτής μίαν μικρόν σταγόνα γάλακτος. Τουναν
τίον δεν φέρει τοιαύτην, έαν τδ γάλα είναι νο- 
θευμένον δι’ ϋδατος.

Πώς εξαλείφονται αί κιιλϊδες 
τίϊς μελάνης.

Λάβετε δλίγον καλόν γάλα φυσικόν άβραστον 
καί εμβάλατε ίν αι·ιω τδ μέρος τοϋ ΰφάσματος, 
δπερ φέρει τάς κηλΐδας καί τρίψατε αυτό διά τής 
χειρός,κρατούντες τό ύφασμα έιτδς τοϋ γάλακτος. 
Έαν μετά τινας στιγμάς αί κηλίδες δέν έξαφα- 
νιοθώοιν έντελώς, θα εϊπη, δτι αυται είναι πα
λαιοί καί τότε πρέπει rd ξεπλύνετε τδ ύφασμα 
καί rd έπαναλάβετε τδ πείραμα ώς άνω καί έκ 
δευτέρου.

Συγκόλληύις ξύλου καϊ ύαλου.

Διαλύσατε θερμαίνοντες Ιχθυόκολλαν έντός δ 

ξικον οξέος. ί»α σχηματιοθή είδος πολτού (πά
στας) δστις στερεοποιείται ψυχραινόμενος. Τότε 
did τής πάστας ταύτης, θερμής ειι οϋοης, συγ- 
κολήσαιε ιό ξύλον μετά τής ύαλου και έσεται 
δδισρρηκτον.

Πώς ιϊποκαΟαίρονται τίι κηρία,

Ύπάρχουσι διάφοροι τρόποι πρός τοΰτο. Έάν 
ταΰτα ώαι κατεοκευασμένα ίκ κίτρινου κηρού, 
δέον τα θέοηιε αύτα όί,οσχερώς. έντός μεταλλι
κής διαλύσεως καί άμέσως νά τα σπογγίσητε. 
Έάν δέ ταΰτα ουνίστανται έκ λευκού διαφανούς 
κηρού, μουσχεύσατε διά σάπωνος άπλώς καί 
εΐια σπογγίζετε διά λεπιού υφάσματος.

«Λ. ζΐ.»
«·ι ·ς«: --

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς μικρό—οίκοκύρη; εισέρχεται έσπευσμέ- 
νως είς τό γραφεϊον ένός δικηγόρου καί τοϋ λε - 
Υεζ: ,

— Κύριε δικηγόρε, θέλω νά καταγγείλω 
τόν γείτονα μου άμέσως τώρα. . .

— Έχει καλώς-τί συνέβη ;
— Νά, έφιλονικήσαμεν κα! μέ είπε παληάν- 

Ορωπον, μασκαρα, μπερμπάντη, άριλότιμον, 
κατεργάρη, λωποδύτη, κλέπτη καί ακοϋς έ
κεϊ, εμένα!... και μάλιστα μοΰ είπεν, οτι 
στοιχιματίζει, έάν τοϋ ευρώ άλλον άνθρωπον 
ωσάν καί μένα. . . . Λοιπόν, κύριε δικηγόρε, 
ήλθα καί έγό> νά ευρώ σας.

Φιλάσθενος τις μεσήλιξ ζητεί κατάλληλον 
οίκημα εΐς Άμαρούσιον.

— ’Ιδού αύτό, τώ λέγει ή οδηγός του, είνε 
τό καταλληλότερον, έχει άέρα ζωογόνον. Όλα 
τά πέριξ ζώα μας ποτέ δέν έπαθαν τίποτε, 
όπως είς τήν Κηφισσιά, σας υπόσχομαι δέ είς 
ολίγον καιρόν θά γηράσητε καί σείς όπως αύτά, 
διότι τό νερό καί τά τρόφιμα τοϋ τόπου μάς 
δίδουν μεγάλην ζωήν.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή ανοικτή ατμόσφαιρα, τό φώς τοϋ ουρα
νού, ή χλόη τής πεδιάδας καί ό ρους τοϋ ΰδα- 
τος άρκούσιν, ΐνα δείξωσι τήν εργασίαν τής 
ρύσεως και τη,ν μελέτην τοϋ ποιητοΰ.

>*<

Ό άνθρωπος έπλάσθη διά νά ακόλουθή τήν 
ρύσιν κα; πλησιαζγ τόν ποιητην.

Έν έκαστη τής γής χώρα ένθα κατοικοΰσιν 
άνθρωποι, άναλόγως τής ρύσεως καί τών τρό
πων έν γένει τοΰ βίου αύτών ύπάρχει καί ήλε- 
γομένη καλλονή τών γυναικών.

Ή λεξις καλλονή, θεωρητικώς τούλάχιστον, 
έκρράζει τήν λεπτήν καί άκριβή τών χαρακτη
ριστικών τοΰ προσώπου συμμετρίαν, ήτις αύτό- 
χρημα πάλιν αποτελεί τήν ολη* γλαρυρότητα 
καί τήν έν γενει κανονικότητα αύτοΰ.

Κατά την άρχαιοτέραν έν Έλλάδι εποχήν 
ύπήρχον, ώς είναι γνωστόν, αληθείς καλλοναι 
γυναικών. Τοιαΰται όμως τήν σήμερον καθ’ ήν 
ζώμεν ούδαμου δυνάμεθα νά εί’πωμεν ασφαλώς 
έν αύτη εΰρηνται. Καί βλέπομεν καθ’ έκάστην 
έν τγ κοινωνία γυναίκας πλείστας κεκτημένας 
μικράν τινά κατά τό μκλλον καί ήττον ωραιό
τητα· άλλ’ ή ώραιότης των αυτή τυγχάνει 
φαινομενική μόνον, ούχί δέ πραγματική, καθ’ 
όσον άπλώς άποτελεϊται έκ τής ψευδούς καί 
τεχνικής τοΰ προσώπου έπιχρώσεως τήν οποίαν 
αυται άρέσκονται νά μεταχειοίζωνται, κινού- 
μεναι ύπό ίδιας τινός ριλαρεσκείας, ένω έπί 
τής φυσικής των οψεως πάραυτα διακρίνεται 
τό . . . άσχημον καί απεχθές πολλάκις μάλι
στα αύτών, δπερ ουτω διά τής τέχνης μόνον 
προσπαθοϋσι νά κκλύπτωσι.

Όθεν άνενδοιάστως ενταύθα λέγομεν, οτι ή 
χώρα ήμών άτυχώς μειονεκτεϊ ή μκλλον παν
τελώς στερείται γυναικείων καλλονών, καίπερ 
τό κλίμα ταύτης τυγχάνει νά ή υπερβαλλόν
τως ύγιεινόν καί γλυκύ συνάμα ή άλλαχοΰ.

Άπατάται δέ βεβαίως πας οίοσδήποτε φρο
νεί τό έναντίον τής γνώμης ταύτης ήμών τής 
έπί σαφών άλλως τε στηριζομένη; ενδείξεων.

Έν Εύρώπη ή έκεΐ τών γυναικών καλλονή, 
ού μόνον έστιν ύπερτέρα τής τών άλλων χωρών 
τής γής, άλλά τό σπουδαιότερου πάντων δια
τηρείται μέχρι τοΰ γήρατος. Τοΰτο δ’ αύτό 
συμβαίνει, καθόσον έκεϊ ύπό άλλοίας ολους βι- 
οΰσι συνθήκας κκί προσέτι τούς ορούς τούς ανα
γόμενους είς τήν καλήν δικτήρησιν αύτής τής 
καλλονή; τηροΰσιν επακριβώς.

Πλήν ή τοιαύτη παρ’ ήμϊν ανυπαρξία τών, 
ώς εί'πομεν, γυναικών καλλονής, ανάγκη δπως 
άποδοθγ εΐς αΓτια,ατινχ κυρίως φέρουσιν αύτήν. 
Καί διά νκ άναφέρωμεν τινά έκ τούτων δέον νά 
θεωρήσωμεν τό ζήτημα τοΰτο από υγιεινής καί 

μόνης άπόψεως. Διότι ή ύγιεία είναι έκείνη 
ήτις πρό παντός ετέρου πρέπει στερρώς νά γ 
συνδεδεμένη μεθ’ οίουδήποτε πράγματος άμέ
σως σχετιζομένου μέ τήν ανθρώπινη* ζωήν.

Τούτο κατά συνέπειαν έχοντες ύπ’ δψει νο
μίζομε* καλώς, βτι τό κοράσιον άρχήθεν ώς·(εν- 
νηθή δέν ώνατρέφεται τί; άμερίστω μερίμνγ τής 
μητρός πάντοτε ύπό πλείστας ίσας επόψεις 
άλλως πως, ώς έδει τοΰτο νά γίνηται. Παρο- 
ρώμενον δ' ουτω ύπό ταύτης τή; εΐς άλλα τινά 
μκλλον ασχολούμενη; κκί περιοριζομένη; έχει 
βαθμηδόν τή* συνέπειαν νά ύποπίπτη είς ασθέ
νειας ών ένεκεν ή ύπάρχουσα έν αυτή καλλονή 
μικρόν καί κατ’ ολίγον εξαφανίζεται.

Παρεκτός δε τής αιτίας ταύτης, καί άλλα 
τινά μείζονα έχοντα σχεσιν μέ τό προκείμενον 
ήμών θέμα συμβάλλουσιν είς τό ζήτημα τής 
παρ’ ήμϊν άνυπαρξίας άληθοΰς, καθ' όλους 
τούς φυσικούς κανόνας, καλλονής γυναικών 
δηλονότι, πλεϊσται κορασίδες έγκλειόμεναι άλ- 
λαι μέν είς σχολεία διά την πνευματικήν αύ
τών άνάπτυξιν, έτεοαι δέ είς Εργαστήρια διά
φορα διά τόν μόλις πορισμόν τοΰ καθημερινού 
αύτών άρτου εύρίσκονται πολλάκις εκτεθειμέ
να! είς περιβάλλον ήκιστα ύγιεινόν. Άλλ’ ού 
μόνον τούτο, άλλ* ή σωματική καί πνευμα
τική έν τοΐς πρώτοις έπί τών έδράνων κόπωσις 
καί ή ύπέρμετρος έν τοΐς δευτέροις εργασία 
καθιστώσιν αύτάς σύν τώ χρόνω καχεκτικάς 
ύπό σωματικήν έποψιν, ούτως ώστε πχν ύπαρ
χον ίχνος καλλονής απ' αύτών άφαιρεϊται.

Κατ’ ακολουθίαν ταύτα καί μόνα έχοντες 
ύπ’ δψει δυνάμεθα ήδη καλώς νά έννοήσωμεν 
τήν φυσικήν λεπτότητα τή; καλλονής καί τήν 
έπίδρασιν τών τοιούτων έπ’ αύτή; περιπτώ
σεων.

Ή καλλονή χργζει ίδιας τίνος έπιμελείας 
υγιεινής, τοσούτω μάλλον,καθ’οσον άλλως άδό- 
νατον έστι νά διατηρηθώ Τ'ϋ γυναικί. Έν άλ- 
λοις διαφόροις κράτεσι τό πρώτιστον είς πάντα 
μέλημα τών αρμοδίων εινε ή καλή δικτήρησις 
τή; υγιεινή; ή* ήμεί; πάντοτε έχομεν ώ; δευ- 
τερεΰον ζήτημα. Ή ύγιεία, ώ; εί; πάσκν άλ · 
λην περιπτωσιν, είναι ή προστάτις τή; καλ
λονής. Είναι, ουτω; εΐπεϊν, ή θήκη ή έγκλεί- 
ουσα αύτήν.

Κατά τόν 'Ιατρόν δέ κ. ·1>.λκρετόπουλον κκί
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αύτη έτι ή ύπέρ μέτρον πολυσαρκία εϊνε εχθρός 
της καλλονής των γυναικών κατά μέγιστον μέ
ρος. Διο'τι, λέγει, ή καλλονή είνε ασυμβίβα
στος μέ το σωματικόν τοΰτο ελάττωμα’ ήγουν 
την πολυσαρκίαν.

Άλλά πλήν τών ανωτέρω τούτων και αύτη 
καθ’ έχυτή πολλάκις ή χρήσις ποικίλων καλ
λυντικών τοΰ προσώπου τών γυναικών σκευα- 
σιών (εγχωρίων πάντως) κατασκευαζομένων ύπό 
ψευδών ούσιών, άλλοιοϊ ού μο'νον την φυσικήν 
αύτών δψιν, άλλ’ ένίοτε ρυτιδοϊ έν μέρει τού- 
λάχιστον αύτήν. Συνεπώς καί τοΰτο είναι μία 
έπί πλέον περίπτωσις μή συνάδουσα μέ τούς 
όρους τής καλλονής.

Έν συνόλω πάντα ταΰτα κατά τήν γνώμην 
ήμών, συνεπάγονται τέλεον τήν έξαφάνισιν τής 
καλλονής τών παρ' ήμΐν γυναικών. Ένίοτε αί 
γυναίκες αί φέρουσαι ταύτην προτιμώνται κάλ- 
λιον ύπό τών άνδρών ώς σύζυγοι ή έκεΐναι αί- 
τινες κεκτηνται . . . πλοΰτον.

ΊΙ καλλονή ταϊς γυναιξίν άναμφισβητήτως 
τυγχάνει τό τιμαλφέστερον αύτών κόσμημα, 
όπερ ταϊς δωρεϊται ή φύσις καί γενικώς είπείν 
τό αγλάισμα παντός λαοϋ.

Πλήν αΰτη, έν τέλει έπαναλέγομεν, ώς έκ 
τής φυσικής αύτής ίδιότητος απαιτεί ίδιάζου- 
σαν τινά έπιμέλειαν διότι άφαιρουμένη ύφ’ 
οίασδήποτε αιτίας άδύνατον πολλάκις καθί
σταται νά έπανέλθγ εις τήν αρχικήν αύτής Οέ- 
σιλι καί ζωηρότητα.

Άθήναι Χαοαλ. Λ· Κοντήψαρης

Λοιπόν καί ό πολύς Λαμπρόζο άπήλθεν. Ό 
ιταλικός τύπος άναφέρει πολλάς λεπτομέ
ρειας περί τοΰ θανάτου του, όστις θεωρείται ώς 
μία άπό τάς μεγαλειτέρας άπωλείας, άς ύπε- 
στη ή έπιστήμη,

Ό Καΐσαρ Λομπρόζο άπέθανε τήν 5ην 
πρωινήν ώραν.

Τήν προηγουμένην τοΰ θανάτου του συνωμί- 
λησε κατά τό γεΰμα έπί διαφόρων ζητημά
των μετά τής συζύγου του καί τών θυγατέ
ρων του έκ τών οποίων μία — ή κ. ΙΙζολα— 
είναι, ώς γνωστόν, έκ τών έζοχωτερων ίτα - 
λίδων συγγραφέων.

Είς τάς 1 1 μ. μ. ή οικογενειακή συγκέν- 
τρωσις διελύθη καί άπεσύρθησαν άπαντες ό
πως άναπαυθοΰν.

Περί τήν 2αν μετά τό μεσονύκτιον ή κ. 
Λομπρόζο άντελήφθη ότι ό σύζυγός της είχε 
ταταληφθή ύπό όξυτάτης κρίσεως προελθούσης 
έκ καρδιακής παθήσεως.

Είς τήν οικίαν έσπευσε κληθείς καί ό ίκ 

τρός δέ Άμίτση όπως παράσχγ τήν συνδρομήν 
του’ αί προσπάθειαι όμως τής έπιστήμης ό
πως σώσν) τόν διαπρεπή μύστην της άπέβησαν 
είς μάτην και μετά τρίωρον αγωνίαν ή καρ
δία τοΰ Καίσαρος Λομπρόζο έπαυσε πάλλουσα.

*Η εί'δησις τοΰ θανάτου τοΰ Λομπρόζο έτη- 
λεγραφήθη είς όλους τούς μετ’ αύτοΰ συνδεο- 
μένους έπιστήμονας καί τά Πανεπιστήμια.

Τό δεύτερον ήμισυ τοΰ XIX αίώνος—λέγει 
κάπου ό μέγας μονιστής Χαΐκελ—θά θεωρηθή 
πάντοτε ώς μία άπό τάς λαμπρό τέρας και με- 
γαλοπρεπεστέρας έπιτυχίας τής διανοητικής 
άναπτύξεως τής ανθρωπότητος. Όλοι οί κλά
δοι τής ιστορίας και τής φιλοσοφίας τής φό- 
σεως προσέλαβον κατά τήν περίοδον αύτήν τε 
ραστίαν άνάπτυξιν. Βιολογία καί ανθρωπολο
γία, ψυχολογία καί κοινωνιολογία, φιλοσοφία 
καί ιστορία άνιδρύθησχν έπί νέων βάσεων, διά 
τών έργασιών τοΰ Δάρβιν, τοΰ Χαΐκελ, τοΰ 
Βόγι, τοΰ Βύχνερ, τοΰ Μύλλερ, τοΰ Σπένσερ, 
τοΰ Ρωμανές. Είς τήν έποχήν αύτήν ανήκει και 
ο' ιδρυτής τής Εγκληματικής ’Ανθρωπολογίας, 
ό Καΐσαρ Λομπρόζος, τόν όποιον αί παράδο
ξοι έκ πρώτης όψεως θεωρίαι του περί έγκλή- 
ματος, έκαμαν γνωστόν και εις τούς πλέον ά- 
μυήτους πρός τήν μεγάλην επιστημονικήν κί- 
νησιν, ήτις ήγειρε θύελλαν συζητήσεων, άντι- 
λογιών καί άντεγκλήσεων. Σήμερον δέ ότε ό 
θάνατος τόν έκτύπησεν, όπως κτυπα ό κεραυ
νός τά ύψηλά δένδρα, ή πτώσίς του άντήχη- 
σεν είς όλον τόν πνευματικόν κόσμον.

Ό Καΐσαρ Λομπρόζος, ιατρός και άνθρω- 
πολόγος, έγεννήθη είς τήν Βενετίαν τό 1836. 
Είς τήν νεότητά του, διά ν’ άποδειχθή μίαν 
φοράν άκόμη οτι ή δημιουργική φαντασία είνε 
άπαραίτητον έφόδιον τόσον τοΰ ποιητοΰ, όσον 
καί τοΰ σοφοΰ, τοΰ στρατηγοΰ καί τοΰ έμπορου, 
τοΰ προωρισμένου διά τάς μεγάλας έπιτυχίας 
του είς τήν νεότητά του ό Λομπρόζος έγραψε 
μυθιστορήματα, τραγωδίας, καί αργότερα φίλο ■ 
λογικάς άρχαιολογικάς μελέτας.Τό 1862,μετά 
λαμπράς ιατρικά; σπουδάς είς τήν ’Ιταλίαν καί 
τό έξωτερικόν, διωρίσθη καθηγητής τών φρε- 
νητίδων νόσων είς τό ΙΙανεπιστήμιον τής Πχ- 
βίας, όπου 'ίδρυσε καί μουσεΐον ψυχιατρικής. 
Έκεΐθεν μετετέθη είς τό ΙΙανεπιστήμιον τοΰ 
Τουρίνου, οπού έπί μκκρόν έδίδαξε τήν ιατρο
δικαστικήν καί τήν κλινικήν ψυχιατρικήν.

Κυρίως όμως ό Λομπρόζος έγεινε γνωστός έκ 
τών άνθρωπολογικών έργασιών του, αί όποΐαι 
μεταφράσθησαν σχεδόν είς βλας τάς εύρωπαϊκάς 
γλώσσας. Ώς έγκληματολόγος ιδίως έγεινε κή- 
ρυξ νέων καί πρωτοτύπων ιδεών, αί όποΐαι κατέ
στησαν πεγκοίνως γνωστά τούλάχιστον είς τάς 
γενικής των γραμμάς, όχι μόνον διά τοΰ έπι- 

στημονικοΰ, άλλά καί διά τοΰ ημερησίου τύ - 
που όλων τών χωρών, διά τό παράδοξον καί 
ανατρεπτικόν τών μέχρι τοΰδε κρατουσών θεω
ριών. Λί συνθήκαι τής άνεξχρτησίας τοΰ εγ
κλήματος άπό τήν θέλησιν τοΰ άνθρώπου, βπως 
ή κληρονομικότης καί ή έπίδρασις τών νευρικών 
νοσημάτων, τάς όποιας άνέπτυξεν εύρύτατα 
διά σειράς παρατηρήσεων και πειραμάτων άνέ- 
τρεψαν σχεδόν τάς κρατούσας γνώμας περί τής 
εύθύνης τών έγκληματιών. Ό έγκληματίας έ- 
θεωρήθη εφεξής, όχι πλέον ώς ένοχος, άλλ’ ώς 
άρρωστος, έχων άνάγκην θεραπείας άντί κατα
δίκης. Ή νέα αΰτη άντιμετώπισις τοΰ έγκλη- 
ματίου, θύματος οκνηρού μιας σκληράς ειμαρ
μένης, έάν δέν άνέτρεψε μέχρι τής ώρας τό 
παλαιόν Ποινικόν Δίκαιον έπέδρασεν όμως σπου- 
δαίως έπί τής συνειδήσεως τών διαχειριζομέ- 
νων τήν παλαιάν νομοθετίαν, καί ή ψυχιατρική, 
μετά τόν Λομπρόζον, είσήλθε δικαιωματικώς 
είς τά τεμένη τής Δικαιοσύνης, οδηγός καί 
συμπάρεδρος είς την άπονομήν τοΰ δικαίου. Ή 
δόξα δέν είνε μικρά διά τόν εισηγητήν τών 
καινών επιστημονικών δαιμόνιων.

Τό περίφημον σύγγραμμα τού Λομπρόζο «περί 
τοΰ ’Εγκλήματος, τών αιτίων καί τής θερα
πείας αύτοΰ», συνοψίζει ολην τήν θεωρίαν καί 
τό μεγαλείτερον μέρος τών παρατηρήσεων τοΰ 
ίδρυτοΰ τής εγκληματικής ’Ανθρωπολογίας. 
Είς τό πρώτον μέρος αύτοΰ ό Λομπρόζος, στη- 
ριζόμενος κυρίως έπί τής στατιστικής, άναζη- 
τεϊ τήν έπίδρασιν έπί τής έγκληματικότητος 
τών μετεωρικών καί όρεογραφικών συνθηκών, 
τής φυλής καί τών ύγιεινών έξεων, τών μορ
φών τοΰ πολιτισμού καί τής κοινωνικής οικο
νομίας ώς καί τής θρησκείας, τής άνατροφής, 
τής άστικής καταστάσεως καί τής κληρονομι
κότητας, όσον άφορα τό έγκλημα γενικώς καί 
ιδιαιτέρως τό πολιτικόν έγκλημα. Τό δεύτε
ρον μέρος ζφιερωμένον είς τήν προφύλζξιν κζί 
τήν θεραπευτικήν τοΰ έγκλήματος έξετάζει τά 
διάφορα προφυλακτικά μέτρα, τά ένδεδειγμένα 
έκ τών περιστάσεων. Τό τρίτον μέρος συζητεΐ 
τάς ποινικάς έφχρμογάς, ύπό τήν έποψιν τής 
έγκληματικής ανθρωπολογίας, καί ύποδεικνύει 
τάς έπενεκτέας έπ’ αύτών τροποποιήσεις. Ό 
διατρέχων τό επαναστατικόν αύτό βιβλίον, είς 
τάς σελίδας τοΰ όποιου τό έγκλημα παρουσιά
ζεται ύπό τήν νέαν αύτοΰ έπιστημονικήν μορ
φήν, φέρεται άναγκαίως νάντιμετωπίση αύτό, 
ώς μίαν άκόμη ασθένειαν, μαστίζουσαν τήν άν - 
θρωπότητα, ώς έν άκόμη άπό τά μεγάλα κακά, 
τά βαρύνοντα άνευθύνως τήν άνθρωπίνην ζωήν 
έπί τοΰ κόσμου αύτοΰ, άνεξαρτήτως τών ζντιρ ■ 
ρήσεων αί όποΐαι γεννώνται είς τάς λεπτομέ
ρειας καί τήν έκςασιν, ποΰ προσδίδει είς τάς 
θεωρίας του ό αέγας έγκληματολόγος. Ή συγ
γνώμη, ό οίκτιρμός καί ή επιείκεια πρός τόν 

εγκληματίαν άνκδίδεται έξ έκάστης σελίδας 
τοΰ έργου του.

>·<
ι Λί θεωρίαι τού Λομπρόζου άντεκρούσθησαν 

με τήν σφοδροτέραν πολεμικήν, τήν όποίαν 
έγνωρισεν έπιστημονική θεωρία είς τόν κόσμον 
τών ιδεών. Αί βάσεις όμως αύτής παραμένουν 
ακλόνητοι καί ή άντιμετώπισις τοΰ έγκλήμα
τος κατά τάς ήμέρας μας έτροποποιήθη σημαν- 
τικώς υπό πάσαν έποψν. ΊΙ παιδαγωγι ιή καί 
ή ποινική δικαιοσύνη δέν έμειναν ψυχραί πρό 
τών καινών δαιμόνιων καί τάποτελέσματα τής 
επιδράσεως τής διδασκαλίας τοΰ Λομ,πρόζου 
καθίστανται ημέρα τή ημέρα πλέον ή κατα
φανή.

Ιό φάσμα τής έλευθέρας βουλήσεως, ύπό τήν 
όονλειαν τοΰ οποίου ό άνθρωπος ύπήρξεν έξαι- 
ρετως σκληρός καί αμείλικτος πρός τόν άνθρω
πον τοΰ σκοτεινού πεδίου τής ψυχολογίας τοΰ άν- 
θρωπου, έξητμίσθη σχεδόν ύπό τάς προσβολάς 
τοϋ ισχυρού φωτός, όπερ έξεπέμφθη έξ όλων 
τών σημείων τών βιολογικών έπιστημών έπί 
τοΰ σκοτεινού πεδίου τής ψυχολογίας τοΰ άν
θρώπου. Ή εύθύνη τοΰ άνθρώπου διά τάς ιδίας 
του πράξεις, μία σκληρά εύθύνη είς τήν όποίαν 
δέν ύπελογίσθησχν ποτέ αί πολλαπλαΐ συνθή- 
και ένός Οργανισμού, έκτεθιμένου είς ολας τάς 
έσωτεοικάς καί έξωτερικάς επιδράσεις, τάς ο
ποίας κατεργάζεται ή τυφλή μοίρα, ήλαττώθη 
σημαντικώς. Ό άνθρωπος, όπως είς τήν άρ- 
χαίαν τραγωδίαν παρουσιάσθη πάλιν ώς οί- 
κτρόν θΰμζ άοράτων έπιδράσεων, μυστικών δυ
νάμεων, διευθυνουσών τήν τύχην του έπί τοΰ 
κόσμου. Ή Ειμαρμένη, ή άμείλικτος καί σκλη
ρά θεότης άνέλαβε πάλιν τό σκήπτρόν της. Τό 
πλάσμα τής ποιήσεως καί τή; φαντασίας έμει
νε πλάσμα τής έπιστήμης. Καί άπό τό έργον 
τοΰ μεγάλου ’Ιταλού έγκληματολόγου ό οίκτος 
καί τό έλεος άναδιδεται πάλιν, όπως άνεδόθη 
μίζν φοράν άπό την κόγχην τοΰ Διονυσιακού 
Θεάτρου.

Ό Λομποόζο ήτο καί «νευματιότής
Είναι γνωστόν, ότι ό Καΐσαρ Λομπρόζο ήτο 

κατ’ άρχάς έχθρός τοΰ πνευματισμού, έγινε δέ 
πνευματιστής, άφοΰ παρέστη είς τάς συνεδριά
σεις τής Εύσαπίας Παλαδίνοσ, τοΰ διασήμου 
μέδιουμ κατ’ έπίμονον προτροπήν τών φί
λων του.

Έδημοσιεύθη κχτ’αύτάς είς τό ιταλικόν 
περιοδικόν «Φώς καί Σκιά» ή «τελευταία λέ- 
ζις» τοΰ διασήμου έπιστήμονος σχετικώς μέ 
τό ζήτημα τοΰτο.

Ή γνώμη τοΰ Λομπρόζο περί τοΰ σπου
δαίου τούτου αντικειμένου έχει ιδιαιτέραν ά-
ξίαν, διότι προέρχεται άπό έπιστήμονα διττώς
καταπεπονημένον, καί άπό τό γήρας δηλαδή
καί άπό τήν εργασίαν.
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«Όταν — γράφει — περί τά τέλη σταδίου 
πλήρης αγώνων υπέρ έπικρατήσεως τών νέων 
αρχών τής ψυχιατρικής και τής εγκληματικής 
ανθρωπολογίας, ήρχισα νά μελετώ τά πνευμα- 
τιστικά φαινόμενα, οί στενώτερον πρός έμε 
συνδεόμενοι ήρχισαν νά μοί λέγουν : θέλεις νά 
έξευτελήσγς όνομα, δπερ τιμ£ ολόκληρος ό επι
στημονικός κόσμος, στάδιον τό όποιον θαυμά
ζουν τόσοι άλλοι επιστήμονες, μίαν θεωρίαν, 
τήν οποίαν δλοι άνεζαιοέτως—καί αυτοί οί μή 
έπιστήμονες — άποστρέφονται καί θεωροϋν γε- 
λοίαν. Άλλ’ αί άποτροπα! αύται τών φίλων 
μου δέν μέ έκαμαν νά διστάσω ού'τε στιγμήν 
καί έζηκολούθησα πεποιθότως τήν πορείαν μου, 
είς τήν οποίαν άπεφάσισα νά βαδίσω.

«Τουναντίον μάλιστα, αί ειρωνείας τών φί
λων μου συνετέλεσαν είς τό νά έργασθώ με 
περισσοτέραν προθυμίαν καί ζήλον, διότι ή
θελα νά στεφανώσω, ούτως ειπεΐν, τό στά- 
διόν μου μέ αναζητήσεις καί μελέτας έπί θέ
ματος, τό όποιον όλοι έθεώρουν γελοϊον. Ή 
πνευματιστική ύπόθεσις όμοιάζε, μέ τήν άπε- 
ραντον εκτασιν τοϋ ώκεανοϋ·, είς τήν όποιαν 
φαίνονται ποΰ καί που μερικά νησίδρια.

«Πρέπει νά είναι τις γεωλόγος διά νά έν- 
νοήσγ,, δτι πρόκειται ένταϋθα περί αρχαίας 
ηπείρου καταποντισθείσης καί ήδη άνευρισκο- 
μένης. Ό πολύς κόσμος θεωρεί γελοΐαν αύτήν 
τήν ύπόθεσιν καί εμπαίζει όσους άκοΰσγι νά 
λέγουν,δτι έκεΐ όπου υπάρχουν σήμερον ύδατα, 
ΰπήρχεν άλλοτε στερεά. Είς τόν πνευματι
σμόν λοιπόν έγώ ήδη άκραδάντως πιστεύω, 
μετά βαθεϊαν μελέτην καί έπισταμένχς έρευ
νας καί πειράματα καί όσοι αμφιβάλλουν, 2ς 
ποάξωσι τό αύτό».

Π. 5,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Κάϊρον ϊ. Γ. Ελς)

Αΐνιγιια

Αν άλλάςη κεφαλήν 
ήρω; τις γνωστός, 

πάραυτα, εί; τήν στιγμήν 
γίνεται σοφός.

4 4. ρ<> η (><»ς

ούτως, ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως, ώς δει- 
Χνύουσιν οί σταυροί,
α’) όνομα συγγένειας,*6')  θυγάτηρ τής Νυκτός, γ') 
ΰποϊιαίρεσις κράτους.

• + + + ·
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Να τεθωσιν όριζοντίως

α') γράμμα, 6') ού-ϊε-μσς, γ’) Δήλ'ός τις ποιητής, 
δ') όνομα θεάς, ε') σύμυ,αχος τις τών Τρώων, ς') 
μέρος τι τής κεφαλής ζ-) γράμμα
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47. Λογοπαιγντν.ίι ίρώτηόις
Τις έκ τών προσφεροντων τάς υπηρεσία; του εϊς 

κυρίαν είνε τρόπον τινά φαφούτης ;

48· Διπλή ήκοοιίτοιχΐς
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Να τεθωσιν όριζοντίως
α') νήσος τής Έόλάϊος,,β') γίγας Φιλισταΐος, γ’) 
πόλις τής γερμανικής αυτοκρατορίας, ϊ') περιφανής 
πατριάρχης, ε') χώρα τής Ισπανίας, C') περικαλ
λής νέος φονευθείς ϋπό κάπρου
οϋτως, ώστε να άναγινώσκωνται καθέτως 1 έν μέν 
τή αρχή μία τών θυγατέρων τοΰ θεσπίου, έν δέ τω 
τέλει υιός τοΰ Αιόλου.

' Εγγράφονται έν αύτώ συνδρομηταί είς ε
φημερίδας καί περιοδικά. 'Ωσαύτως

ΕΙαπράττονται αποδείξεις καί λογαριασμοί.
Άποστέλλονται τκγ. δέματα είς Αίγυπτον.
ΙΙωλοϋνται διάφορα περιοδικά, τοϋ έσωτε- 

ρικοϋ καί έξωτερικοΰ.
Φωτογράφηαις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί έκτυπώσεις φωτογραφιών 

έρασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογρζφίαι (cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκταί καί αντιπροσωπείαν 

Γραφεία : 'Αδελφοί ΙΙοίντεζη (“Εναντι 
Κήπου Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΙΛΙΆΚΑΛΟΓΝΓΛΙ θερμούς κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς καί οί καθυ- 
στερυΰντες συνδρομάς της «Φύσεως» καί 
τοΰ «Πανοράματος» δπως ευαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν της οφειλής των καί διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών.


