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Έν καί μόνον βλέμμα έπιπόλαιον άρκεϊ νά 
δείξη ήμϊν, πόσον έκτάκτως διάφορος είναι ή 
πρός τά πρόσω κίνησις τών ζώων. Όποία πλή
θος μορφών κινήσεως τόσον οσον άφοοα τό είδος 
αύτής, οσον καί την ταχύτητα καί την διάρ
κειαν ύπάρχει μεταξύ τοϋ καλπασμού ένός 
αγρίου ίππου έπί αναπεπταμένου πεδίου, μι3ς 
χαριέντως τρεχούσης γαζέλλας, μιάς στιγ
μιαίας άναρριχήσεως έπί δένδρου ένός σκίουρου, 
της ταχείας πτήσεως άεροβίου τινός ζώου, της 
κινήσεως ένός κολυμβητοΰ ιχθύος καί τοΰ βρα
δέος έρπύσματος μιας σαύρας, ένός σκώληκος η 
ένός κοχλίου! Γνωρίζομεν ζώα, άτινα μετά μι- 
κράν πορείαν, θέλουσι νά ςεκουρασθώσιν ολίγον, 
καί άλλα, άτινα φαίνονται μή αισθανόμενα 
κόπωσιν. Έν μια νυκτΐ πτηνά τινα τών έλών 
τής Σιβηρίας διανόουσι τό άπό τών βορείων 
χωρών μέχρι τής Αίγυπτου διάστημα, καί έν 
μιδί πτήσει ό χαραδριός άπό τοϋ Λαβραδόρ 
φθάνει είς Βραζιλίαν, διανύει δηλαδή συνεχώς 
ιπτάμενος, περιοχήν 45ο μοιρών πλάτους. Αί 
Διομήδειαι καί αί Κλυδονωχαρίδες ακούραστοι 
διατρέχουσι τήν άέριον αύτών περιοχήν καί 
σπανιώτατα βλέπει τις ταύτας νά λαμβάνωσι 
μικράν άνάπαυσιν.

Τοιούτους δέ διαφόρους τύπους πρός τά πρόσω 
κινήσεως δεικνύουσιν ήμϊν ού μόνον τά μεγάλα 
καί τελειότερα τοϋ ζωικού βασιλείου ζώα, άλ
λά καί αύτοί οί αντιπρόσωποι τοϋ μικροζωικοΰ 
κόσμου παρουσιάζουσι καταπληκτικάς διαφο
ράς, οσον άφορ^ τό είδος τών κινήσεων των. 
Δύναται τις δ’ εύκόλως νά πεισθή περί τουτου 
απλώς Sv έκ τέλματός τίνος ή έλους απόσπαση 
έκ τοϋ βυθοϋ ύδρόβια φυτά, καί χωρίς νά 
άπομακρύνη τήν προσκεκολλημένην ίλύν, φερη 
είς εύρύχωρόν τι, μέ ΰδωρ πλήρες, ένυδρεϊον 

(Aquarium) καί έπειτα, άφοΰ ή κατ’ άρχάς 
παραχθησομένη θόλωσις τοϋ ϋδατος έκλειψη, 
καί ή ιλύς άποτεθή είς τόν πυθμένα καί φυτά 
καί ζώα είς τήν νέαν των θέσιν εύρεθώσι, πα
ρατήρηση είς τήν μικράν ταύτην λίμνην,φωτί- 
ζων ταύτην άπό τοΰ αντιθέτου μέρους κα
λώς. Δύναται τότε εύκόλως νά ιδη τάς κι
νήσεις τών έλαχίστων κατά έκατομμύρια έμφα- 
νιζομένων ζωαρίων. Πόσαι διαφορώτατοι ζωϊ- 
καί ύπάρξεις κινούνται καί περιστρέφονται τήδε 
κακεϊσε πρό τών οφθαλμών ημών! Έκεϊ άναρ- 
ριχώνται μεγάλοι καί μικροί γυμνοί κοχλίαι έπί 
τοϋ λείου ύαλίνου τοιχώματος, σύρονται ύπε- 
ράνω τής έπιφανείας τοϋ ϋδατος όριζοντίως έπί
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τινας στιγμάς καί είτα αίφνηδιω; πρό; τάκάτω 
καταπίπτουσιν. Έκεί πλατύ; τις σκώληξ μα- 
στιγοί εΐ; ωραία; κυματοειδείς γραμμας τό 
ύδωρ Μέ ταχείας κινήσεις άνω καί κάτω,δεξιά 
κα’. Αριστερά, ίσχυρώ; ζωπηλατοϋντες περιφέ
ρονται μεγάλοι κα'ι μικροί, φαιοί και μελάνες 
ύδροκάνθαροι. Άκαμάτως σκιρτώσαι ανέρχον
ται μέ βραδείας προωστιζάς κινήσει; αίΔάφιιζι 
(είδος τι ψύλλων θαλάσσης). Έπίσης και αί 
έκ τών έν τοϊς κήποις κάδων τοϋ ΰδατος γνω
στά! ήμ.ϊν νύμφαι τών έμπίδων δέν λείπουσι, 
αϊτινες κρεμώσαι τήν κεφαλήν πρός τά κάτω 
ύπό τήν επιφάνειαν του ΰδατος, άστραπικιως 
κατακρημνίζοντζι εις τήν έλαχίστην ταραχήν 
τής έπιφανείας τοϋ ΰδατος. Εκατοντάδες έκ 
τίνος είδους σζωλήζων φερόντων τό όνομα Tur- 
bcllaria, μέ τό έν μέρος τοΰ σώματός των 
έμπεπηγμένον εις τήν ίλύν, κινούνται κα; όφιο- 
ειδώς κινοΰσι τό άλλο μέρος, συναγωνιζόμενοι 
μεταξύ των εις ταχυτάτας τοιζύτζς κυματοει
δείς κινήσεις. Έν τή ίλύι συνωθοϋνται επίσης 
παντός είδους ύδρόβια ζώα, γίγαντες απέναντι 
τών ώς έπι τό πολύ έλαχίστων άλλων ζώων 
ενός τοιούτου μικρού τέλματος, αί νύμφαι τών 
εφήμερων, τών ΰδροσταθμυλλίδων, παμφάγα, 
άρπαζτιζά ζώα. Χιλιάδες έκ τών μόλις ορατών 
πρωτοζώων συνωθοϋνται κατά πυκνός τολύπας 
καί στροβιλίζονται τήδε κακείσε Έδώ δέ κα'ι 
έκεϊ είς τά τοιχώματα τής ύαλου βλέπομεν ε
λάχιστα όμοια πρός άνθη, κρεατόχροα ή πρα- 
σινόφαια προεξέχοντα σημεία. Είναι ή ΰδρα 
τών γλυκέων ύδάτων, ήτις νΰν εκτείνει τούς 
συλληπτηρίους αύτής βραχίονας, ίνα τήν τρο
φήν αύτής συλλαβή. ΙΙροσκολλα. νϋν είς άλλο 
μέρος τουτους, τό σώμα έλευθεροϋται άπό τοϋ 
ύαλινου τοίχου, αίωρεϊται καί είτα προσκολ- 
λαται εις άλλο μέρος’ τότε δ’ οί βραχίονες έ 
λευθεροΰνται καί εκτείνονται πάλιν εις άλλο 
μέρος, ίνα ζητήσωσι νέαν λείαν. Οΰτω δέν δύ 
νατζί τις νά άποσπάση τό βλέμμα του άπό 
τήν άένναον ταύτην ζωήν καί κίνησιν, καί 
βλέπει θαυμάζων πάλιν πολλάκις εις τό έν μι
κρογραφία έλος, εΐ; τάς χιλιάδάς τών μικρών 
ζωικών τούτων ύπάρξεων νά παρελαύνωσι ποι- 
κιλόταται καί διαφοοώτατοι μορφαι κινήσεως.

Αί κυριώδεις διάφορά! εΐ; τό είδος τής κι- 
νήσεω; τών ζώων φαίνονται καλώς γλωσσικώ; 
χαρακτηρισμένα! διά τών κοινών ρημάτων ; 
βαδίζειν, τρέχειν, πηδάν, έρπειν, άναρριχασθαι, 
πτερυγιζειν, πεταν, κολυμβζν, βυθίζεσθαι. Τό 
βαίνεχν (βαδίζειν, πηγαίνειν), κατά τό οποίον 
ό κορμό; πάντοτε κατά τό μάλλον ή ήττον 
ύπέρ τό έδαφος τηρείται, είναι τό είδος τή; κι- 
νήσεω; τοΰ μεγαλειτέρου άριθμού τών θηλα
στικών ζώων, πολλών πτηνών κα! διαφόρων 
κατωτέρων ζώων. Όπου κατά τήν πρός τά 
πρόσω κίνησιν ώς έπί τό πολύ ή και άποκλει- 
στικώς χρησιμοποιούνται τά οπίσθια άκρα, εκ-

φράζεται τότε ή κίνησις διά τοΰ πηδάν, ώς 
τοΰτο συμβαίνει εις τινα είδη μυών, είς τά 
Καγκουρώ, βατράχους, ακρίδας καί άλλα ζώα. 
'Αν τά ζώα κινώνται, ούχί κατά μήκος τοϋ 
επιπέδου έδάφους, άλ.λά ώς οί πίθηκοι, οί ήμι- 
πίθηκοι, τά άναρρηχητικά πτηνά, διάφορα μι
κρά ζώα, καί έντομά τινα έπί δένδρων, βρά
χων, τοίχων κα! οΰτω καθεξής, τότε λέγομεν 
οτι αναροιχώντα», έκτελοΰσι δηλαδή είδος 
κινήσεως, καθ ’ δ χρησιμοποιούνται ού μόνον τά 
άκρα, άλλά καί ή ούρά, ώς παραδ. χάριν παρά 
τοϊς πίθηκοι; τοΰ νέου κόσμου, τοϊς ψιττακοί;, 
καθώς πρός τούτοι; καί αί πλευρα!(π.χ.ει; τούς 
δφεις), αϊτινες στενώ; προσκολλώνται εις τάς 
προεξοχάς τοϋ μέρους, έφ’ ού γίνεται ή άναρρί- 
χησις. "Λν έλλείπωσιν έντελώς οί πόδες ή ά- 
δυνατοΰσι νά φέρωσι καλώς τόν κορμόν, τότε 
συνακολουθεί τό σώμα κατά τήν πρός τά πρόσω 
κίνησιν κα! εφάπτεται τοϋ έδάφους μέ όλην 
τήν κάτω πλευράν του· λέγομεν τότε, οτι τά 
ζώα ερπουάιν, ώς π. χ. τά έρπετά, αί σα
λαμάνδρα;, οί κοχλία;, αί άποδες σαΰραι. Είς 
τόν αέρα δύναται μόνον εκείνα τά ζώα νά ζώσι 
κα! νά διαμένωσιν, άτινα δύνανται νά «ετώ- 
<Jtv, ώ; π. χ. τά πλεϊστα πτηνά, αί ψυχαί, 
τά διάφορα έντομα, ή νά πτερνγίζωιίιν. 
ώς π. χ. αί νυκτερίδες. Τά ζώα τοΰ ΰδατος 
κολυηύιοάιν· έν τούτοις ολίγα ζώα ύπάρ- 
χουσιν, άτινα άδυνατοΰσι νά κολυμβώσι ριπτο- 
μενα είς τό ΰδωρ, άν κα! δέν είναι τοΰτο τό 
στοιχείόν των.

Άλλά βεβαίως προφανές καί καταληπτόν 
είναι, οτι δέν έξαρκοϋσιν αί εννοιαι τών λέξεων· 
βαίνειν, άναρριχασΟαι, πηδάν κτλ , νά χαρα- 
κτηρίσωσιν έπαρκώς τά διάφορα είδη τής κι- 
νήσεως, αν απλώς μόνον λάβωμεν ύπ’ δψει καί 
τήν ταχύτητα τών διαφόρων ειδών τής 
τά πρόσω κινήσεως. ύ*--’>’·----- —— -1-·
ζεται, δπως έκφραση 
σεων γνωστών ζώων,όσον αφορά 
νά καταφύγη είς άλλας λέξεις 
χειν, όρμαν, χωλαίνειν, κυβιστζν, 
σπεύδειν, σκιρτάν, κλονίζεσθζι, 
ϊκτίς, βραδυκίνητος ώς ό κοχλίας, 
πόδας ώς

Όπως
τινός προσαρμόζονται 
τόν τρόπον τής ί 
γ · · x x ‘ ν -, ’ »^ωου τουτου, ουτω ζχ*, τα όργανα τ^ς ττρο. 
ποόσω κινήσεως
περισσότερόν πρός 
τής ζωής, έν οίς 
νά ζήση. Δύναται 
ράνη σχεδόν πάντοτε καί άσφαλώ 
καί τό είδος τής ζωής ζώου 
τήν κατασκευήν

ΠΩΣ ΚΟΛΥΜΒΟΥΝ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Τά διαρκώς έν τώ ΰδατι ζώντα ή ένίοτε καί 
κατά καιρούς καί είς τήν ξηράν μετζβζίνοντα 
ζώα, κινούνται πάντοτε κολν|ΐ6<5ντα. Χρη- 
σιμεύουσι δέ διά τήν κολύμβησιν τών ύδροβιων 
ζώων τά είς κολυμβητικά όργανα μεταβληθέν- 
τα άκρα 
γανα. Άφοΰ δ’ ό λόγος είναι περί 
ζώων, βεβαίως σκέπτεται τι....... —’· -
ίχθΰν κα! δή τά πτερύγια τούτου Είς 
θΰς άντιστοιχοΰσιν, έκεί <

αύτών, ώς κα! άλλα βοηθητικά δρ- 
; ύδοοβίων 

ις κατά πρώτον τόν 
ούς ίχ-

καί
όπου είς άλλα ζώ 

σπονδυλωτά εμφανίζονται τά έμπρόσθια 
τά οπίσθια άκρα, 2 ζεύγη προσαρτημάτων είς 
τάς πλευράς τοΰ σώματος, 
τά κοτλιπκά πτερύγια

ί προς 
Ή γλώσσα τότε άναγκζ- 

I τήν διαφοράν τών κινη
τήν ταχύτητα, 
καί λέγει, τρέ- 

καλπάζειν, 
εύκίνητος ώ; 
ελαφρός τού;

σκιρτάν, 
ϊκτίς, βραδυκίνητος ώς ό 

ή γαζελλα *.
τά διάφορα σωματικά όργανα ζώου 

πάντοτε καλλίτερον προς 
ζωής καί πρός τάς άνάγκας τοϋ 

........ ’ ’------- ~ ό; τά 
πάντοτε είναι προσηρμοσμένα 

• τούς ορούς καί τάς σχεσει; 
ό ζώον είναι ήναγκασμένυν 
τις δ’ ευκόλως νά συμπε- 

τόν τρόπον 
ινός, έξετάζων 

ών άκρων αύτοΰ.

ά «ίτηθιαϊα καί 
τά κοιλιακά πτερύγια’ ένώ, τά κάθετα εί; 
περιττόν αριθμόν δντα, όαχιαϊον, ονοαϊον 
κα! έάοαϊον πτερύγιον θεωρούνται ώ; μέρη 
κα! λείψανα ένό; δερματώδου; κτενιού, δπερ 
περιέβαλλε άρχικώ; τόν ίχθΰν, όταν ήτον έτι 
έμβρυον. Άλλά πολύ θέλομεν σφάλλει, άν είς 
τό ερώτημα «μέ τί κινείται πρός τά πρόσω ό 
ιχθύ; ;» άπαντήσωμεν! αΟί’κοθεν εννοείται, με 
τά πτερύγια». Όντως τά πτερύγια τοϋ ίχθύο; 
παίζουσι κζτά τήν πρόσω κίνησιν αύτοΰ έν τώ 
ΰδατι ένα πάρεργον καί δευτερεΰον μέρο;. Ό 
ιχθύ; κινείται συνεπεία τών κινήσεων τοϋ σώ
ματος, άς τινας ένεργοϋσι τά ισχυρά πλευρικά 
νεϋρζ αύτοΰ. Ή κίνησις δ ’ αΰτη γίνεται ίσχυ- 
ροτέρχ δι’ άνυψώσεω; καί καταβιβάσεως τών 
άζυγών πτερυγίων. Τά κζτά ζεύγη πτερύγια 
ένεργοϋσι μάλλον ώς πηδάλια. Καμπτόντων 
τών δύο πλευρικών νεύρων τό σώμα τοϋ ιχθύος 
είς μιαν καμπύλην σχηματο; 
τω; όίστε · 
ή ούρά τοϋ ιχθύος νά κάμπτωνται 
κα! άντιθέτως, κολυμβή ό ιχθύ; πρός τ 
πρός. Θέλει ό ιχθύς νά στρέψη δεξιά ή ά 

τότε κάμπτει τήν ούράν του πρός 
, καί ούχί

; τό άντίθετον.
■ή; ράχεως καί 

πρός τό ΰδωρ άνθισταμένην

ις γαλλικοΰ S, οΰ- 
τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ σώματος κα! 
. ’ α· ...·. ...ι------------- συγχρόνω;

:ά έμ- 
οιστε- 

ό μέρος 
,ί ώς τι; ήθελεν 
Μεγεθύνοντα δέ 
ής ούρά; ιδίως, 

έπιφάνειαν,

1 Ζώον χαριέστατον μ,ηρυκαστικόν.

όπου θέλει νά στρέψρ, 
ύποθίσει πρό; 
τά πτερύγια τ' 
τήν —- 
ίσχυροποιοΰσιν έτι τήν άντιστασιν καί συνεπώ;

ερύγια χρησιμοποιεί ό ιχθύ; ώ; κώπζ 
ήν βραδεϊζν κολύμβησιν, ένώ κατά τ

καί τήν κίνησιν. Τά στηθιαΐα καί τά κοιλιακά 
ς κατά 
ήν τα-

χεϊζν πρός τά πρόσω κο- 
λύμβησιν προσζολλά ταΰτα 
είς τό σώμα καί έχει άνάγ- 
κην τούτων,άν Οελη νά κο
λύμβηση πρός τά άνω ή πρός 
τά κάτω, ή νά έκτελέση δ- 
πισθοδρομικήν κίνησιν. 'Άν 
ό ίχθΰς θέλει ήσυχο; νά αί- 
ωρήται ή καί νά άκινητή, 
τότε ανοίγονται τά στηθιαία 
πτερύγια καί έκτείνονται το
ποθετούμενα οΰτω; ώστε νά 
συναντώσι πλαγίως τόρεΰμα

τοϋ ΰδατος, 5περ έζ τών βραγχιακών σχισμών 
έξέρχεται κζί οπεο τόν ίχθΰν πρό; τά πρόσω θά 
έφερεν.Άλλά κζτά τήν κίνησιν τοϋ ιχθύος δέον 
νά λαμβζνηται ύπ ’ δψει καί έν άλλο έτι δργα- 
νον, ή νηκτική λεγομένη κνίίτις. Είναι δ* 
αυτή, εί; σάκκο; μικρός ύπό τήν σπονδυλικήν 
στήλην κείμενο; καί άποτελούμ.ενο; έξ ελαστι
κού δέρμζτο; διατοεχομένου ύπό λεπτοτάτων 
νευοιζών ίνών καί φλεβιδίων περιεχει αέρα κζί 
δύναται τή ένερνεία τών νεύρων τοΰ ιχθύος αυ
θαιρετώ; νά εύρύνηται η καί νά σμικρύνηται. 
Διά τή; νηκτική; ταύτης κύστεως δύναται ό 
ίχθΰς, ού τό ειδικόν βάρος είνζι σχεδόν ίσον 
πρός τό τοϋ ΰδατος, νά καθίσταται βαρύτερος 
ή ελαφρότερος. Συστέλλεται ή νηκτική κύστις, 
καθίσταται ό ιχθύς βαρύτερος καί καταβυθίζε
ται : διαστέλλεται αΰτη, έλαττοΰται τότε τό 
ειδικόν βάρος τοΰ ιχθύος καί ανέρχεται’ συστέλ
λεται μόνον τό έμπροσθεν μέρος ταύτης, τότε 
καθίσταται τό οπίσθιον μέρος τοΰ ιχθύος, ένεκα 
τής συμπιεσεω; τού άέρος εί; τό δπισθεν τής 
κύστεως έλαφρότερον καί διευθύνεται εί; τάάνω, 
ένώ,άν τό οπίσθιον μέρος τή; κύστεως συμπιεσθή, 
καθίσταται τό έμπρόσθιον μέρος έλαφρότερον 
καί διευθύνεται τοΰτο νΰν πρός τά άνω. “Ηδη 
ό Moreau (1876) καί πρό 6 έτών ό Jager 
κατέδειζαν, οτι ό βαθμό; εί; δν εύρίσκεται πε- 
πληρωμένη ή νηκτική κύστι; ιχθύος τινός, κα
θιστά αύτω δυνατόν ι 
νάμεω; έκ---- .
ώρισμένον στρώμα ΰδατος 
ούτος τή; ·, 
μεταβολάς 
οσον διά τή
;ον τή; κύστεως ή 
ροφησεως τούτου, 
νεωτάτων έεευνών 
ένό; μέν κατεδειξε τήν ύδροστα 
γίαν καί σχέσιν ~Λ’ ■ ’-------
άνεκοίνωσεν, οτι 
γανον αισθητικόν

έπ! έλζχίστγ δαπάνη δυ
τών νεύρων του νά μετεωρίζηται εί; 

.ς, καί οτι ό βαθμό; 
πληρώσεω; δέν ό'ύνατζι νά 

τόσον τή συνεργασία τών νεύρων, 
έκκρίσεω; ’Οξυγόνου εί; τόν χώ- 

άντιστρόφω; διά τή; άπορ- 
’Γοΰτο έπεβεβαιώθη διά τών 
τοΰ S. Baglioni, όστις άφ’ 

-------ιστικήν λειτουρ- 
ή; κύστεως, άφ ’ έτέρου δέ 
αΰτη είναι φυσιολογικώς δρ- 

, τό οποίον προκαλεί, ζν ό ιχ
θύς ένεργητικώ; ή πζθητικώς περιπλανηθή εί; 
ΰδατα βαθύτατα, κινήσεις άνακλαστικά; διά 
νευρικής όδοϋ καϊ οΰτω ό ιχθύ; επανέρχεται είς 
τό δι’ αύτόν κατάλληλον στρώμα τού ΰδζτος.

ύποστή
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Άλλά πολλοί ιχθύες δέν έχουσι τό βοηθητικόν 
τοΰτο δργανον, καί ώς έκ τούτου παρ’ αύτοϊς 
συντρέχουσι διά την έν τώ ΰδατι άνάβασιν η 
κατάβασιν μόνον τά στηθιαϊα καί τά κοιλιακά 
πτερύγια, η καί ένίοτε η σπονδυλική στήλη, 
·'·— .. _< δύναται νά κάμπτη ·

άλλά 
καί κάτω καί ουτω ένεργώς

ώς π. χ. είς τά σελάχια
ται ού μόνον προς τά δεξιά ή αριστερά, 
καί πρός τά άιω 
συντελεί είς τήν άνάβασιν και κατάβασιν τοΰ 
ιχθύος.

Άλλ’ έν τώ κόσμω τών σπονδυλωτών ζώων, 
δέν είναι μόνον οί ιχθύες προσηρμοσμένοι πρός 
την έν τώ ΰδατι ζωήν. Γνωρίζομεν έπίσης θη
λαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά καί άμφίβικ, άτι
να τελείως ύδρόβια ζώα είναι καί κινούνται 
τούτου ένεκα κολυμβώντα.

Τοΰτο συμβαίνει παρά τοϊς θηλαστικοϊς 
ζώοις ολως ιδιαιτέρως είς τάς φαλαίνας, τούς 
γίγαντας τοϋ σημερινού ζωικού κόσμου, αίτινες 
έν τ-/) προσαρμογή των πρός την ύδοόβιον ζωήν, 
τόσω πλησιάζουσι πρός τήν ίχθυοειδή μορφήν 
καί κατά τήν κατασκευήν τοΰ σκελετού των, 
ώς καί τήν έν γένει μορφήν τοϋ σώματός των, 
ώστε ό άνεπιστήμων άνθρωπος νομίζει, οτι ι
χθύες είναι. Έκ τών οπισθίων άκρων εύρίσκον- 
ται μόνον λείψανά τινα τής λεκάνης, είς είδος 
δέ τι φαλαίνης εύρίσκονται καί λείψανα τοΰ 
μηροΰ καί τής κνήμης. Είς τά εμπρόσθια άκρα 
εύρίσκομεν, άκινήτως μετ’ άλλήλων συνδεδε- 
μένα, βραχέα όστα τοΰ βραχίονος, πήχεως καί 
τής χειοός, άτινα είδος κώπης σχηματίζουσι. 
Έξωτερικώς βλέπει τις τά βραχέα, έξωθεν ώς 
άναρθρα κωπηλατικά πτερύγια εμφανιζόμενα, 
έμπρόσθια άρθρα. Τό δ’ ούραϊον μέρος σχημα
τίζει έν όριζοντίως ίστάμενον δερμάτινον πτε
ρύγων.

Καί τά πτερυγιό- 
ποδα έπίσης, είς τά 
όποία άνήκουσιν ό 
θαλάσσιος έλέφας, 
ή Οαλασσία άρκτος, 
καί διάφοραι άλλαι 
φώκαι, προσαρμόζον
ται πρός τήν έν ΰ- 
δασι ζωήν διά τοϋ 
άτρακτοειδοϋς καί έ - 

πιμεμηκυσμένου σώματός 
καί έχουσι! πόδας έν εΐδει 
ρυγίων, ών οί 5 δάκτυλοι 
ηνωμένοι διά κολυμοητικής μεμ
βράνης. Κατά τήν κολύμβησιν 
προσκολλώσι σχεδόν είς τό σώ
μα τά ζώα ταΰτα τά εμπρόσθια 
αύτών άκρα καί τά χρησιμοποι
ούσε μόνον ώς πηδάλια πρός έκ- 
τέλεσιν πλευρικών κινήσεων,ένώ 
τά πρός τά όπισθεν διευθυνόμενα 
οπίσθια άκρα χρησιμοποιούνται

BlVXl

ΠΤΗΝΟΔΥΤΑΙ ΚΟΛτΜΒΩΝΤΕΣ

ώς καθ’ αύτό κώπαι κατά τήν πρός τα πρόσω 
κίνησιν.

’Αλλαχού δέ θά ίδωμεν, πώς τά έμπρόσθια 
καθώς καί τά όπίσθια άκρα δύνανται καί πρός 
τά εμπρός να στραφώσι και νά χρησιμ.οποιώνται 
διά τήν έπί τής ξηρας κίνησιν τοΰ ζώου. ’Ε
πίσης συναντώμεν καί είς άλλην τάξιν τών 
θηλαστικών ζώων μορφάς, αίτινες τάς φαλαί
νας ύπενθυμίζουσι, είς τάς Σειρήνας δηλ. είς 
άς άνήκουσι τό αμερικανικόν Manati καί ή 
περίφημος, νεωστϊ άνακαλυφθεΐσα καί μέλ- 
λουσα ενωρίς νά έκλειψη θαλασσία άγελάς. 
Ώς είς τάς φαλαίνας, ουτω καί είς τά ζώα 
ταΰτα τό σωμχ των είναι άτρακτοειδές καί 
είς τό τέλος απολήγει είς αρκούντως εύρύ ορι
ζόντιον δερμάτινον πτερύγων. Έκ τών όπι- 
σθίων άκρων τών άλλων θηλαστικών ζώων εύ
ρίσκονται είς τά ζώα ταΰτα μόνον λείψανα τής 
λεκάνης· τά δ’ έμπρόσθια άκρα φαίνονται, ώς 
πτερύγια, άτινα είναι κινητά κατά τήν άρθρω- 
σιν τοϋ άγκώνος καί δεικνύουσι τάς χεϊοας 
πενταδακτύλους.

Έκτος τών ολως ιδιαιτέρως πρός τήν ύδρό- 
βιον ζωήν προσηρμοσμένων θηλαστικών τούτων 
ζώων, ύπάρχουσι καί άλλα έτι, άτινα ζώσι καί 
έν τω ΰδατι· ουτω π, χ. αί ένυδρίβες, οί κά
στορες καλλίτερον μάλλον κολυμβώσιν ή βαδί- 
ζουσιν.

Πολυαρίθμους μορφάς ζώων πρησηρμοσμένων 
πρός τήν έν ΰδατι ζωήν καί τήν διά κολυμβή- 

σεως κίνησιν εΰρίσκομεν έν τω κόσυ,ω τών πτη
νών. Καί δύναται τις κατά πρώτον νά άνα- 
μνησθή τών χηνών, νησσών, κύκνων κτλ., ά
τινα καί είς τάς χώρας μας εύρίσκονται, καί 
χαρακτηρίζονται ώς έξοχοι κολυμβηταί, ένεκα 
τών κολυμβητικών αύτών ποδών. Άκόμη καλ- 

λιτερον ομ.ως φαίνεται ή προσαρ
μογή πρός τήν ύδοόβιον ζωήν παρά 
ταϊς Κολυμβίσιν (κοινώς Κωλο- 
βούτια), αίτινες είναι έν ταύτώ 
κολυμβηταί καί δύται έξοχοι,ώς 
καί καλλίτερον παρά τοϊς μή δυ- 
ναμένοις νά ΐπτανται άπτηνο- 
δύταις (PillgUinen), ών αί πτέ
ρυγες μετεβλήθησαν είς κωπηλα-

τικα πτερύγια, κα1 
ών οί βραχείς κολυ- 
μβητικοί πόδες εμ
φανίζουν δακτύλους 

τά έμπρός δι- 
Θά 
έπί 

ουτων 
τήν έ-

προ> 
ευθυνομενους. 
έπανέλθωμεν 
τών πτηνών τ 
πάλιν κατά r

• ξέτασιν τοΰ όρθίως 
βαδίζειν.

( ’Ακολουθεί)
I
ι

Ο ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ ΕΞΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΣΙΑΝΗΝ TCN ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ

ο ^ivrisros τοχ*
ΊΙ προσοχή -καί τών δύο Λμισφαιρίων άπό 

πολλοϋ στρέφεται πρός εν θεατρικόν έργον. 
’Αληθώς δ’ώς Ορίαμϋος της λογοτεχνίας, πρω
τοφανής άπό τής γεννέόεως αύτής, δύναται 
νά βεωρηθμ, άφοΰ τοσαύτην έν τω κόσμφ ά- 
γωνίαν έξήγειρε, τόσον ένθουόιασμον καϊ τόσα 
έκατομμύρια προ πάντων. ΊΙ κατωτέρω σκηνή, 
ήτις προεκάλεόεν έπϊ τμ παραστάόει τοΰ 
Σαντεκλέρ άμετρον ένθουσιασμόν, φρενητιω- 
δώς χειροκροτηθεϊσα, είνε, ώς καϊ οΐ άναγνώ- 
σται μας Οά κρίνωσιν άδάμας όντως ποιητι
κός. Είνε Λ σκηνή, καθ’ ήν ό υμνητής τοΰ 
φωτός, ό υπερήφανος άλέκτωρ, έξηγεϊ είς τήν 
φασιανήν τό έργον καί τόν προορισμόν του, 
δστις είνε ·νά κάμνμ τόν ήλιον ν'άνατέλλμ».

ΠΡΑΞ1Σ Β'—ΧΚ1ΙΝ1Ι Γ'

Σαντεκλέρ... Κύτταζέ με, Φασιανή, καί 
αν είμπορής, προσπάθησε μόνη σου ν’ άνα· 
κάλυψης, ολίγον κατ’ ολίγον, τόν προορισμόν 
μου αντόν, τοϋ όποιου τό σχήμα μου Αποτελεί 
τό ούμβολον. Κύτταξε πώς ό προορισμός μου 
ζωντανεύει εϊ; τό; γραμμής μου, πώς δρθιο; 
οτηλώνομαι, ώ; προβοοκϊς έλέφαντος καϊ πώς 
ώς ζωντανόν κέρας κυνηγετικόν καμπυλοΰμαι. 
... Περίμενε!... Άκόμη παρατήρησε πώς, μέ 
ανυπομονησίαν καί υπερηφάνειαν, σκαλίζοντας 
τήν χλόην μέ τό νύχια μου, φαίνομαι σαν να 
ζητώ πάντα μέσα στο χώμα κιτι. ■ . .

Φαβιανή." Ε, λοιπόν. Σκαλίζεις για κου- 
κοντοα, υποθέτω. · . ·Σαντεκλέρ. Όχι' δέν εϊνε αύτό ποϋ Ανα
ζητώ- ποτέ! ‘Αλήθεια, βρίσκω κάποτε και τέ
τοια, Αλλα με περιφρόνησιν στής κόττες μου 
τό δίνω !

Φαΰιανή. Τότε τϊ ζητείς, σκαλίζοντας τή 
γή ποϋ πατμς;

Σαντεκλέρ. Τό μέρος ποϋ θό πατήσω 
γερφ,γιό νό στηλωθώ. Πάντοτε, τή στιγμή ποϋ 
πρόκειται νό τραγουδήσω, πατώ γέρα. Πρόσε- 
ξέ το !

Φαιίιανή. Αλήθεια. Καί έπειτα φού
σκάν εις. . . .Σαντεκλέο. Λέν τραγουδώ ποτέ παρό μό
νον, δταν τά ύκτέο νύχια μου σκαλίζοντας τό 
χόρτα και διώχνοντας τό χαλίκια, βρουν τή θέσι 
μου, Ιπάνω στό μαλακό τό μαύρο χώμα! Καϊ 
τότε αμα Ακουμβήσω σιή καλή γή, τραγουδώ... 
Ίδο'υ τό ήμισυ τοΰ μυστηρίου, Φααιανή, τό 
ήμισυ τοϋ μυστικού τοϋ τραγουδιού μου..·.

Καί το τραγούδι μου αΰιό δέν εϊνε ώστν 
εκείνα τχ τραγούδια, δ ποϋ ζητώντας τό τρα- 
γωδοϋν, Αλλ’ Από τα τραγούδια ποϋ δέχεται 
κανείς ώσόν χυμόν άπό τήν γεννέθλιόν του 
γήν ! Καϊ ή ωρα ποϋ αυτός ό χυμός μέσα
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μου θεριεύει, ή ώρα ποϋ είμαι γεμάτος μεγα- 
λοφυΐα. είνε η ωρα ποϋ οιγορτέμει ή αύγή 
στην άκρη τοϋ σκοτεινιασμένου ουρανού. Τότε 
γεμάτος άπό μίαν φρικίασιν φύλλων καί κορ
μών. ποΰ φθάνει έως τά άκρα των φτερών 
μου, αισθάνομαι τόν εαυτόν μου Αναγκαίον 
καί κορδόνομαι περισσότερον καί καμπυλοΰμαι 
άκόμη πειό πολύ- Καί γίνομαι, παύοντας νά 
είμαι ένα τυχαίο πουλί, γίνομαι τότε ή επίση
μος σάλπιγξ, άπό την όποιαν ή κραυγή της 
γής φεύγει πρό; τόν ουρανόν !ΦαΗιανή. Σαντεκλέρ !

Σαντεκλέο. Καί ή κραυγή αύτή ποϋ Ανα- 
βαίνει άπό τήν γην, ή κραυγή αύτή είνε τέτοια 
κραυγή τοϋ έρωτος πρός τό φώς, είνε μία 
τόσον μανιώδης καί μυκωμένη κραυγή έμφυ
τος πρός αύτό τό πραγμα τό ολόχρυσο ποΰ 
λέγεται ή,ιιέρα καί ποΰ ολα θέλουν νά τό ξα · 
rui'Aovv. Είνε τόσον ή κραυγή κάθε πράγμα
τος ποΰ ζητεί νά ξαναβρή τό χρώμα του, τήν 
Ανταύγειάν του, τήν φλόγα του, τό φώς του, 
τό λοφίον του ή τόν μαργαρίτην του' ή ικετευ
τική κραυγή μ'ε τήν οποίαν τό λειβάδι, μου- 
οκεμμένο άπό τήν βροχήν, ζητεί ένα μικρό 
ούράνιον τόξον καί τό δάσος έπαιτεί διά κάθε 
σκοτεινήν γωνίαν του ύλίγας Ακτίνας φωτός' 
ή κραυγή αύτή ποΰ άναβαίνει πρός τό κυα- 
νοϋν στερέωμα, είνε τόσον ή κραυγή κάθε 
πράγματος, ποϋ νομίζεις πώς ή νύχτα τό έρ- 
ριψε μέσα είς μίαν φρικαλέαν άβυσσον καί <5 

ήλιος τό τιμωρεί δεν ήξεύρω διά ποιον έγκλη
μα’ ή κραυγή τοϋ ψύχους, ή κραυγή τοΰ τρό
μον, ή κραυγή τής στενοχώριας κάθε πράγμα
τος ποϋ ή νύχτα τό Αφοπλίζει ή τό θέτει είς 
Αδράνειαν : τοϋ ρόδου ποΰ τρέμει εις τό σκο
τάδι δλομόναχο' τοΰ χορταριού ποΰ έπιθυμιϊ 
νά ξεραθή γιά νά πάη σιή θημωνιά' τών έρ 
γα λείων ποΰ οί θεριοταί τά ξέχαοαν έξω καί 
κινδυνεύουν νά σκουριάσουν άπό τήν υγρασίαν 
τής νυκτός· είνε τόσον ή κραυγή τών Αθώων 
ζώων, ποΰ δεν νομίζουν καθόλου ύποχρέωσίν 
των νά κρύψουν δ,τι κάμνουν, καί τοΰ ρεί
θρου ποϋ επιθυμεί νά φαίνωντι ι τά νερά του 
καθαρά έως τόν πυθμέτα' καί μάλιστα — γιατί 
αύτό τό έργον σου σε Αποδοκι μάζει, ώ Νύχτα 
— τοΰ τέλματος, ποΰ ποθιί κι' αύτό ν' Ασιρά- 
ψη άπό φώς, τής λάσπης ποΰ ζητεί νά ξανα- 
γίνη γή ξηρά είνε τόσον ή μεγαλοπρεπής 
κραυγή τοϋ Αγρού ποΰ θέλει νά αίσθανθή τό 
κριθάρι του καί τής παπαρούνες του νά ξανα- 
φυτρώνουν· τού δένδρου ποΰ έχει άνθη καί 
ποθεί ν' Απόκτηση καί άλλα' τοΰ πρασίνου 
σταφυλιού ποΰ θέλει ιά μαυρίοη' τής τρε- 
ιιουλιαστής ξύλινης γεφύρας ποΰ έπιθυμεί νά 
αισθάνεται επάνω της κάποιον ιά πέρνα' κάθε 
πράγματος ποϋ θά Ιπεθύμει νά τραγουδήοη, 
ν' Αφήση τό πένθος, νά ξαναζήοη, είνε έπί 
τέλους τόσον ή κραυγή πρός τό φώς κάθε εύ 

μορφιάς, κάθε υγείας, κάθε πράγματος ποϋ 
ποθεί φανερά καί ύπό τόν ήλιον νά κάμνη τό 
έργον του, ώστε δλοι νά τό βλέπουν' και δταν 
Αναβαίνη και θεριεύη μέσα μου ή μεγάλη αύτή 
έκκλησις πρός τό φώς, μεγαλόνω τόσον πολύ 
τήν ψυχήν μου, διά νά τήν κάμω πλέον ευρύ
χωροι1, ώστε ή μεγάλη αύτή κραυγή νά μεγα- 
λώοη περισσότερον — και προτού τήν βγάλω 
Από τά στήθη μου, τόσον εύλαβώς τήν κρατώ 
είς τήν ψυχήν μου μίαν στιγμήν—είμαι τόσον 
πεπεισμένος, δτι ίκτελώ μίαν μεγάλην πράξιν, 
έχω τόσον τήν πεποίθησιν δτι τό κοκκοοικό 
μου θά καταρρίψη τήν νύκτα, ωσάν τά τείχη 
τής Ίεριχοϋς...Φατίιανή. {τρομαγμένη) Σαντεκλέρ!

Σαντεκλέρ. . . . Καί προοημαίνον τήν νί
κην του, τό τραγούδι μου βγαίνει τόσον καθα
ρόν, τόσον ΰπερήφανον, τόσον θριαμβευτικόν, 
ώστε δ δρίζων, καταλαμβανόμενος άπό μίαν 
ροδόχρουν τρεμούλαν, μέ υπακούει.

Φαϋιανή. Σαντεκλέρ!Σαντεκλέρ. Τραγουδώ ! . . . εις μάτην 
ή νύξ θέλει νά συνθηκολόγηση. . . . Είς μάτην 
μοϋ προσφέρει τό λυκαυγές. . . · Τραγουδώ ! 
Καί έξαφνα. . . .

ΦαΗχανή. Σαντεκλέρ!Σαντεκλέρ. . . . ’Οπισθοχωρώ, θαμπω
μένος πού βλέπω ιόν έαυτόν μου δλόχρυσον 
Από φώς,—ποΰ έκαμα έγώ,—δ κόκορας, τόν 
ήλιο νά σηκωθή ψηλά στον ουρανό !...

Η ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Σύ, mO sifOffi; τά δάχρυχ της πειό μικρής βοτάνης 
χι’ άπώνα λούλουδο ξερό μιά πεταλούδα χάνεις, 

δταν άναχλονίζωνται στών Πυρηναίων τής πνοές 

ή μυγδαλιές τής Ρουσιγιών χαΐ σάν ανθρώπινες ζωε'ς 

σκορπούν τά φύλλα έδώ χ’ έχει.

"Ω 1 σέ λατρεύω, "Ηλιε, έσέ, δπου τό φώς σου τό χρυσό, 

γιά νά βλογη τά μέτωπα, νά κάνη μέλι περισσό, 
μέσα σ. κάβε λούλουδο, κάβε καλύβι μπαίνει 

κι' αμέτρητα μοιράζεται κι’ ολόκληρο απομένει 

ωσάν αγάπη μητρική I

Σέ ψάλλω, ψάλτη,δέςου με, σύ,ποϋτό φώς σου απλώνει 

στον κάδο, δπου τό προστυχό κοινό σαπούνι λυώνει, 

και πού διαλέγεις φεύγοντας αργχ τό δειλινό 

τού παραθύρου τό γυαλί τό ταπεινό 

γιά νά μας πή τό χαϊρε τό στερνό !

Κάνεις νά στρέφουν κατά σέ οί χρυσοπέταλοι ήλιοι, 

ν’ αστραφτη τού καμπαναριού ό χρυσοπ.τεινός 
κι’ δταν μέσ’ άπ’ τής φλαμουριές διαβαίνης σάν αχνός 

κάνεις ν’ άναταράζωνται στό χώμα κύκλοι χίλιοι, 

τόσ' ώμορφοι, πού δέν τολμϊ νά τούς διαβή κανείς !

Φαίνεται σμάλτο αγνάντια σου τού λαγηνιού ή γυαλάδα, 

σημαία κάθε κουρέλι 

ποΰ τό στεγνώνεις σύ'

χάρι σέ σένα ή θυμωνιές, στρωμένες στην αράδα, 

δείχνουν κορφή χρυσή

καί χρυσοστεφανώνεται μαζί των ή κυψέλη 

μόλις έσύ φανής I

Δόξα σέ σένα, "Ηλιε χρυσέ, στ’ αμπέλια, στά λιβάδια, 

στά θολωτά τά πρόθυρα, στ' αχνά τής χλόης ύφάδια 

καί στούς φεγγίτες τούς ψηλούς, στού κύκνου τά λευκά 

[φτερά I 

Σέρνεις απέραντες γραμμές, ψιλοδουλεύεις καθαρά I

Σύ, ζωγραφίζοντας σκιά, κοντά-κοντά απλωμένη 

σέ κάθε τι ποΰ ή χάρι σου κ’ ή λάμψι σου θερμαίνει 

σέ κάθε ώραϊο καί ζηλευτό, 

έ'τσι διπλό δείχνεις 

μέ τή σκιά πού ρίχνεις, 

σκιά, πούνε πολλές φορές πειό ώμορφη κι’ άπ’ αύτό.

"Ω ! σέ λατρεύω, Ηλιε μου ! Ρόδα στά νέφη απλώνεις, 
στό θάμνο λάμψι θεϊκή καί φλόγες στην πηγή I 

Παίρνεις τό δένδρο τ’ άφωτο κ’ ευθύς τ’ αποθεώνεις ! 

Χωρίς εσένα, "Ηλιε χρυσέ, τό κάθε τι στη γή, 
είτε μικρό ή μεγάλο,

δ,τ’ είνε θέ νά φαίνονταν, ο,τ’ εινε, τίποτ’ άλλο I 

ίΜετάφρασις 1- IIoJ.iyn)

«·ΐ3β3ί»βε1Η-

C ΠΟΘΟΣ ΜΟΥ

(ΈμπνευύΟέν έ·ν τώ σιεζώ)

Γιατί λοιιτιιν στά τόσα μον παθητικά τραγούδια 
etc τή φριχτή ποϋ βρίσκουμαι καί μαύρη δυστυχία 
otic τόσες μτλαγχολικίς ματιές ΰποΰ μον δίνιις 
σιΰ πόνο μον άνακονφιαι νά μην ιύρώ καμμία ;;
Άπό τό κύαμο Απόμακρα 'έρμος Απιλπισμένος 
χατι φρλά στόν ουρανό έξάνοιξα νά βρω 
χαΐ 'πήρα τό αισθηματικό τιμόνι τής ζωής μου 
νά φθάσω στην Αγκάλη σου καί ’κιΐ ν' Ασφαλισθώ 
Είς τό Οαλασοοήσνχο ίκιϊτο πιριγιάλι 
μ' έλπίδίς τόσαις κα'ι όνειρα γεμάτο χαΐ χαρά 
τή λύπη μον έσκίπαζτ ό ϊσχιος τών ματιών σον 
καί ή καρδιά μου σοΰ 'κτίζε έκεΐ μίαν εκκλησία 
ένόμιαα πως εύρηκα οΐ ’κείνο τό λιμάνι 
τής έρμης μαύρης τύχης μου τή ποθητή ήσυχία 
καί Απ' τής ζωής τά κύματα θαλασοοβουλιασμΐνο; 
πώς θ' αϋρω μές τό στήθος σαν τήν Αφταστη ευτυχία 
Άλλά...καί ’κέϊ Αντίκρισα ατό θόλο τών ματιών αου 
τά γαλανά αου βλέμματα, τά τόσο εκφραστικά 
καί στή ψυχή μου άκουαα μιά νέα τρικυμία 
που σέ ναυάγιο εστερνε τή μαύρη μου καρδιά 
Τό ξεσχισμένο (ίπλωσα πανάκι τής ζωής μου 
καί πήρα τής έλπίδας μου τ' Αγέρι τό σκληρό 
σ' Αλλο λιμάνι ίφθασα τήν άγκυρα νά ρίξω 
μήπως σέ ‘κείνο ό δύστυχος γιά λίγο Αναπανθώ 
Άλλά...καί ’κεΐ με φτάσανε τά έκφραστικά σου μάτια 
καί γέμισε ή καρδία μου μ' ελπίδες καί χαρά 
πώς μίς τό κόρφο σου θ' Αρθώ, πάλι νά ξανακτίσω 
τήν ΙκκλησΛ ποϋ Αρχίνησα μ’ Ατέλειωτα φιλιά...

Ζάκυνθος
"Αγγελος Σαλοντιίιις

Ό λυοικάιτατος Γαλάτης ποιητής Έδμόνδος 
Ροσιάν είνε άναμφιβόλως δ εύτυχέστερος συγ
γραφείς δλων τών προγενεστέρων καίσυγγ,ρόνων 
συναδέλφων του. Μετά τήν θριαμβευτικήν έμ - 
φάνισιν τόσων έργων του,μετά τήν άποθέωσίν 
του έν τώ Άετιδεϊ καί τώ Συρανώ ήδη δ Σαν
τεκλέρ τόν Απαθανατίζει ώς έπιχείρησις τό νέον 
έργον του έπέτυχε πολύ πριν παρασταθή, κατα- 
στάσαν τόν ποιητήν του έκατομμυριοΰχον. Ά- 
λά καί ώς έργον Αληθώς δέν υστέρησε παρ' 
δλους τους εύλογους ενδοιασμούς λόγφ τής 
δυσχερέστατης άπό σκηνής παραστάσεω; τοΰ 
Σαντεκλέρ. Έθριάμβευσεν Αληθώς καί οί γοη
τευτικοί στίχ_οι τοΰ Άλεκτορος τοΰ Ροσταν 
φρενιτηωδώς χειροκροτούντοι.

ΑΦΗΓΗΣΙΣ
Σέ υ/.κ; γλυκειζ; αελαχροινής 
έ[*πλέχθηζα τά κάλλη 
ένω τήν άλλην τήν βραίυά 
ειχχ γλυκά άποζοιίΛηΟή 
σέ μάκς ξχν&ής αγκάλη.

Τήν τρίτην μ’ άρπαξε μέ μιά.ς 
μιά κοκκινομαλούσκ 
καί τήν τετάρτη αγάπησα 
χρυσόλλαλλη Άρετοϋσα

Τήν άλλην τό περίμενα 
δέν Βρήκα ν' αγαπήσω... 
ξυπνώ...καί ήταν όνειρό!
καί ονειρον πριν ξυπνήσω...

Σοότιι Οίκονοιιίόου
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ΝΕΦΗ ΠΤΗΝΩΝ

■ΑΖβιαξύ τών πολυαρίθμων θαλασσίων πτη
νών, άτινα ζώσιν εΐς τάς παγωμένος άκτάς της 
Γροιλανδίας,τά σημαντικώτερα εινε οί «οΰρίαι» καί (Ααάλκαιναΐιινες μεταναστεύουν τον χειμώ
να έπι τών άκτών τής Νέας Γής καί είς το στό- 
μειον τοΰ Άγιου Λαυρέντιου. Ή δέ Θήρα τών 
πτηνών τούτων είνε ή μεγαλειτέρα διασκέδαοις 
τών εξερευνητών τών πολικών θαλασσών, ο'ί ■ 
τινες ευρίσκουν έν αύτή έκτος τής Θήρας ταύ
της και κρέας κάλλιστον καί πρόσφατον.

Ιδού πώ·ς περιγράφει ό δόκτωρ Χέη, ό 
γνωστότατος πολικός εξερευνητής έν κυνήγιον 
τών τοιούτων πτηνών, οπερ ένέχει περιεργω - 
τάτας πληροφορίας περί τών άγνωστων τούτων 
στεγανοπόδων.

«.Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως και άνακου- 
φήσεως έξελθόντες τοΰ πλοίου μας, δι’ ού πρό 
μηνάς έταξειδεύομεν, έπατήσαμεν τήν πολικήν 
γήν. Άπεβιβάοθημεν άνευ κόπου έπί τών δί
κην παγοσειρών τάς όποιος ήδυνάμεθα νά δια- 
τρέξωμεν καθ’ δλας tag διευθύνσεις· ή επιφάνεια αύτών ήτο κυματοειδής, ή δέ ϋερμότης 
τοϋ ήλιου διέλυε τούς νέους πάγους, δι’ ών 
έσχηματίζοντο μικροί λάκκοι έκ καθαρού ϋδα
τος, έν ταΐς κοιλάσι. Ένταΰθα άνενεώσαμεν τάς 
προμήθειας τοΰ πλοίου.

«Βέβαιοι δντες, δτι θά εΰρίσκομεν κυνήγιον 
πτηνών, έπρότεινα τφ πλοιαρχώ μας νά λάβη 
μίαν λέμβον καί νά έπισκεφθή τήν άπόκρη- 
μνον άκτήν, ήτις έξ οπτικής άπατης έφαίνετο 
μόλις άπέχουοα ημών όργυιών τινων άλλά 
ήναγκάοθημεν καί κολυμβητί νά διέλθωμεν τό 
διάστημα έπί είκοσι λεπτά τής ώρας, διά νά 
φθάοωμεν έκεϊ. Ή άπάτη προείργετο, διότι ό 
έκ πάγου τοίχος καθέτως ύφοϋτο άνωθεν τών 
κεφαλών μας είς ύφος οκτακόσιων σχεδόν μέ ■ 
τρων, ή δέ εϊκών του άντενακλάτο οϋτω έντός 
τών λαμπροτάτων καί διαυγεστάτων ΰδάτων.

Ο βράχος ούτος,δπως πάντες έκ τής αύτής 
φυσιολογικής αιτίας πανταχόθεν ήτο διερρηγ- 
μένος όριζοντείως. Λεπτά πέταυρα άπεσπώνιο, 
άφίνοντα σειράν στενών θρανίων, δίκην καθι
σμάτων ή μάλλον βαθμιδών κλίμακος άνερχο- 
μένης άπό τής βάοεως είς τήν κορυφήν. Ετ- 
ταϋθα κατά τό θέρος μυριάδες ούριων καί άλ· 
κεών έγκαθιοτώοι τάς φωλεάς των.

«Είς άπόστασιν ένός χιλιομέτρου μόιον άπό 
τήςάποκρήμνου άκτής,ήρχίοαμεν νά διαβλέπω- 
μεν τούς κατοίκους τούτους. Εΐρχοντο καί 
ϊοταντο πέριξ ημών κατά άναρίθμητα σμήνη. 
Τά κυλυμβώντα δέ ώς καί εκείνα άτινα ϊοταντο

1 Νέφη ίκ πληΟνως νιικτικιΰν πτηνών διαιτω/ιίνων 
«Ιί τάς ποίικάς Λκιάς. 

έπί τοϋ ϋδατος άνυφοϋντο μετά δυσκολίας,κτη- 
πώντα μετά πατάγου τάς πτέρυγάς των πριν ή 
πετάξωοιν. Έν δοω έπλησιάζομεν, δ άριθμός 
αύτών έπολλαπλασιάζετο. Μας έφάνη έν πρώ- 
τοις, ώς νά ήκούσαμεν θόρυβον καταρράκτου, 
δστις ηϋξανεν δρμητικώς. Πλησίον δέ τοϋ τοί
χου καθίστατο τοσοΰτον ισχυρός ώστε δ πλοίαρ
χος καί έγώ ήναγκαζόμεθα νά ΰφώνωμεν τήν 
φωνήν, όπόταν ήθέλαμεν νά όμιλώμεν. Ό θό
ρυβος ούτος προείρχετο έκ τής κινήσεως τών 
πτερύγων καί τών οξέων κραυγών τών πτη
νών, άτινα άνεπαύοντο έπί τοΰ βράχου ή έπτε- 
ρύγιζον πέριξ. Έκαστη προεξοχή τής άποκρή- 
μνου ταύτης άκτής μερικών δακτύλων ί] δύο 
έως τριών ποδών δριζόντειος ή κατωφερής, 
ομαλή ή άτώμαλος, ήτο κατειλημένη ύπό πτη
νών, στηριζομένων έπί τοΰ δπισθείου μέρους 
τοϋ σώματος, πιεξομένων τών μέν πλησίον τών 
δέ καί τήν κεφαλήν έστραμένην έχόντων πρός 
τήν θάλασσαν. Έν σειραϊς οϋτω κατεϊχον δοω 
δυνατόν δλιγωτέραν θέσιν, καί άπό μακρόθεν 
ένόμιζέ τις δτι έβλεπεν στρατιώτας μέ λευκούς 
χιτώνας, μελανά πηλίκια, τόν ενα μετά τόν 
άλλον, καί έν τάξει, δίκην έπιθεωρήσεως. Είς 
τάς κατωτέρας σειράς ήδύνατό τις νά τά μέ
τρηση άνευ κόπου' άλλ' άνωτέρω έτι πρός τήν 
κορυφήν τοΰ δρους μόλις διεκρίνοντο. Κατ' 
άρχάς ή παράδοξος αϋτη στάσις καί ή άκινη- 
σία των μ ’ έξέπληξαν άνεγνώρισα κατόπιν, 
δτι ήσαν θήλεα, έκάστη έπωάζουσα τό μόνον 
της ώόν.

ιιΊ'ά πτηνά δέν κάμνουσι φωλεόν· ή ελπίς 
τής φυλής των άποτίθεται δπλώς έπί τοϋ γυ
μνόν βράχου. Ή μήτηρ τό ΰπεγείρει διά τοΰ 
δάμφου της καί τό τοποθετεί είς έν άκρον, έφ' 
ού κατόπιν κάθηται ώς έπί σκαμνιού.

τ>Άφοΰ παρετηρήοαμεν έπί οτιγμάς τινας 
τό παράδοξον τούτο θέαμα, ένεθυμήθημεν τόν 
σκοπόν τής εκδρομής μας. Πυροβολήσαντες 
δέ διά μιας έν δλομελεία εΐδομεν πεοόντα έντός 
τής θαλάσσης τοσαΰτα ώστε νά δειπνήοη δλον τό 
πλήρωμά μος. ’^λλ' όποϊον υπήρξε τό θέαμα τοΰ μέρους τούτου τής άκτής ! Άμέσως μετά 
τήν έκπυρσοκρότησιν δ θόρυβος έκεΐνος έπαυ- 
οεν δλαι δέ αί έκκωφαντικαί φωναί των έπαυ
σαν πάραυτα- Τά πτηνά έπέταξαν άμέσως εις 
τό κενόν, ή δέ άγρια πλήξις τών πτερύγων 
των, έπιφαυόντων τά παγωμένα τοιχώματα ύ- 
πενθύμιζε τήν έξέγεροιν θυέλλης. Τόσον δέ ή- 
σαν πολυάριθμα,ώστε διερχόμενα άνωθεν μας 
έσχημάτιζον νέφος διά τής σκιάς των. Μέρος 
δέ ιών ώών των έγκαταλειφθέντων αίφνηδίως 
έκυλύωτο έπί τών βαθμιδών καί έπιπτον είτα 
είς τό μήκος τής άκτής, λευκαίνοντα ταύτην 
διά τοΰ λευκώματος αύτών.

τ> Αί ταλαίπωροι μητέρες δέν έμειναν έπ' 
άρκετόν εις τόν άέρα, διότι μέρος αύτών έπε
σαν τετρακόσια μέτρα σχεδόν μακράν έν ταΐς

ΝΕΦΟΣ ΕΚ ΠΤΗΝΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ ΧΩΡΑΙΣ

τεταραγ μένοις ϋδασι μειά μεγάλου πατάγου, 
της έπιφάνειας αύτής λαβούσης δψιν μελανήν. 
Πειοματωδώς καί παρά τόν κίνδυνον, μερικαΐ 
έξ αύτών έστράφησαν πλαγίως καί άνελάμβα- 
νον τάς θέσεις των, πριν ί) ψυχρανθή τό ώόν, αί αλλαι, κατόπιν έσκέφθησαν νά έπιστρέψουν, 
δπως προφυλάξωσι τόν θησαυρόν των.

«Άλλ' δλαι αί οικογενειακοί αύται βαθμίδες 
δέν άποκατεστάθησαν ήούχως' πολλά πτηνά 
έξέφραζον άκαταμάχητον παροργισμόν, μάς 
έφαίνετο δτι έβλέπομεν νεοσσούς έν παροξυσμώ 
και μέ τάς πτέρυγας δρθουμένας, νά έξυβρί- 
ζονται μεταξύ των μέ τά άνοικιά ράμφη των, 

άποσπώντας πτίλα τής άντιπάλου των, καί 
προσπαθοΰντας νά έκριζώσουν τούς οφθαλ
μούς των. Άς άναλογισθή τις τόν θό
ρυβον τών μυριάδων αύτών πτερωτών' 
ένόμισα έν πρώτοις, δτι ούτος προήρ- 
χετο έξ εύχαριστήσεως πρός έριδα, άλλά πα- 
ρατηρήσας δμως προσεκτικώτερα,εξήγησα άλ
λως αυτόν. Πολλαί τών φλυάρων αύτών 
ήσαν άναιδώς κλέπτριαι διότι άνευ εντρο
πής κατελάμβανον τό ώόν τής γείτονας 
των. 'U μήτηρ ήτο πολλάκις ήναγκασμένη νά 
έγκαταλείφη τήν έπί τοϋ βράχου θέσιν της,διότι 
δέν ήδύνατο νά άποθάνη τής πείνης, άναμέ-
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νουσα την έκκόλαψιν τοΰ νεοσσού. Πότε, έξ 
Αμελείας, Ανέτρεπε τό ώόν τη:, Ινώ ητο έτοι
μη να πετάξη,πότε εν τή φίλονικεία,αί γείτονες 
της έκύλυον αυτό Ακουσίως επί τής Ακτής. Μή 
έπανευρίσκουσα δ' αυτό είς τήν έπιστροφήν,τί 
νάκάμη,ΐνα μή μείνη μή Εχουσα ώς οί λοιπαί 
νεοοοόν τά δεΐξη είς τας φίλας της. "Ωστε 
δεν διστάζει ούδέ στιγμήν κατόπιν τούτου νά 
έπιδικάση τδ πρώτον ώόν, έπί τοϋ οποίου δυ
νατοί να θέση τδ ράμφος της και να καθήση 
μετά ψυχραιμίας και επιείκειας ψυχής τής πλέον 
έναρέτου μητρός. Η Αληθής έν τούτοις μήτηρ 
καταφθάνει καί εΰρίοκουοα κενήν τήν θέσιν 
της, ζητεί ταχέως βαθμίδα κενήν έάν δέν τή 
παρουσιασθή, Αλλοίμονον είς τάς γείτονας της 
Αθώας ή ενόχους ! καθόσον πεισματώδης 
/ιάχ»; επακολουθεί τας ύβρεις των, πολλάκις δέ 
ή μάχη δέν τελειώνει, δίαν τδ Αμφισβητού- 
μενον Αντικείμενον καταπίπτει έπί τών βράχων: 
πάραυτα αί μητέρες αποχωρούν δια να προ 
βουν εις άλλην τινα νέαν Απαγωγήν. Πολλάκις 
ή πολύτιμος αύτη παρακαταθήκη δέν μένει άνευ 
νπερασπιστοΰ, διότι τό άρρεν Αντικαθιστά τήν 
σύντροφον του, ένώ αΰιη Ασχολεϊται εις τό 
δεϊπνον της. Άλλά γνωρίζει καλά, δτι ούτος 
έκπληροι άνευ τοΰ ελάχιστου ενθουσιασμού τδ 
οικιακόν αυτό καθήκον καί διά τοΰτο κατα
βροχθίζει μετά σπουδής τδ μικρόν της δεϊπνον 
έκ μαλακόστρακων, βυθίζεται εντός τής θα
λάσσης διά τδ πρωινόν της λουτρόν καί έπι- 
σρέφει ταχύτατα πτερυγίζουσα νά άποδώση 
τήν έλευθερίαν είς τόν σύζυγον της. Οάρρην 
τελεί τότε τήν έλευθερίαν του διά χαρμο- 
σύνου φωνής και πτερυγωμάτων πολύ διασκε- 
δαστικών διά τούς θεατάς, έάν υπάρχουν.

ι>Δέν έβραδύναμεν πολύ νά κουρασθώ- 
μεν έκ τοΰ είδους αυτού τής Θήρας. Ύτό ε- 
ποψιν τεχνικήν, δέν παρουσιάζει ούδέν είδος 
Αξίας, επομένως, ολίγον ένδιαφέρον. Ώς έκ 
τούτου,Αφού κατεπονήσαμεν δώδεκα δωδεκάδας 
κολυμβεϊς, έπεστρέφαμεν είς τό πλοϊον. Αφή- 
σαντες ήσυχα τά δυστυχή ταΰτα πτηνά νά συμ
φιλιωθούν έν μέσω τής ταραχής, προελθούσης 
έκ τών έπανειλημένων φόβων, τούς όποιους έ- 
προξενήσαμεν είς τάς έπωαζούσας καί τούς 
συζύγους αυτών.

(Μετάφρχσις) Άντ. Πο.

°-

Δέν είναι εύεργεσίχ, ού'τε φιλανθρωπία εκεί
νων, οί οποίοι άφοΰ διά χιλ’.ων σατανικών μέ
σων άφαιροΰσι τήν περιουσίαν τών πτωχών, 
δωροΰνται είτα πομπωδώ; ψυχία αυτής.

Όσον ευτελής είναι τις, τόσον θέλει νά 
έξευτελίζγ τούς άλλους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΠΙΚΟΠ ΠΑΙΠΠΟΚ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΦΙΛΤΡΟΝ

Πολλάκις είτε έν ιή πόλει, είτε έν τή έξοχή 
τδ ΰδωρ δπερ πίνομεν θολοΰται, είτε συνεπείς 
βροχής, e“te ά-λλης αιτίας. 'Ιδού εΰκολον καί 
πρόχειρον μέσον κατασκευής φίλτρου. Λάβετε 
εν τεμάχιον άνθρακος, ιδίως τεχνικού, τδν ό
ποιον άφοΰ προσαρμόσητε έπ αύτοΰ σωλήνα 
λεπτόν έκ καουτσούκ ή άλλου είδους, ώς έμ
φαίνεται έν τή είκόνι. τοποθετείτε είς τδ βάθος 
τοΰ αγγείου (δοχείου). Τότε τδ νδωρ άπαλατ-

τόμενον ιών έν αύιώ ξένων ουσιών, μοι αδικώς 
εισέρχεται έν τώ άνθρακι, δπόθεν διά τοΰ σω
λήνας εκρέει εξωθι καί χύνεται είς τήν φιάλην, 
ήν προγενεστέρως τοποθετείτε πλησίον τοΰ άλ
λου άκρου τοΰ σωλήνας. Ούτω τό νδωρ καθα
ρόν καί διαυγές θά μεταφέρεται έκ τοΰ δοχείου 
είς τήν φιάλην.

Τό προκείμενον σχήμα μας δίδωσι πληρε- 
στάτ ν εξήγησιν τοΰ πειράματος. Φ. II.

Όφειλει τι νά έχγ ίσχυράν μνημην, άφοΰ 
αποφασίζει νά ψεύδεται.

Τά δύο μεγαλείτερα διδασκαλεία τοΰ αν
θρώπου είναι τό θέατρον και ό στρατό;.

Διά νά εύδνκιμήσγ, εί; έξυπνος άνθρωπος, 
απαιτείται μία εύτυχής περίπτωσις. Διά νά 
εύδοκιμήσγ; όμως ένας μωρός, άπαιτοΰνται 
έαατόν.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΜΥΘΙΣ.ΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΤ ΛΓΙΟΤ ΠΑΥΛΟΥ

Μιταξύ τών πολλών διηγημάτων καί μυθιστοριών,ας 
τό άϊδιον κάϊλο; τή; πάλαι ' Ελλάδος ίνίπνιυοιν ιΐ; 
ξινούς ονγγραφιΐς, εϊνι καί ή παροΰαα. ' Ελπίζομιν δί 
οί άναγνώοιαι μας Λομίνοις θά ϊντρυφήακσιν ιίς τά; 
πιριπιτιίας τής ύραίας Αθηναία; Ααμάριδος, ήτις ώ; 
καϊ ίατορικΰς φΐριται, ύπήρξιν ή πρώτη 'Αθηναία it; 
τόν χριατιανιαμόν μιταοτάοα, καθ' οϊ'ς χρόνον; ό Ά
γιος ΙΙαΰλος ΐδίδαακιν ιίς τά: όδονς ιών ’Αθηνών, 
καϊ ύπό πολλών θεωριΐται ώς οΰζυγο; τοΰ περίφημου 
Αιονυαίου ’Αρεοπαγίτου.

all ΔΑΜΑΡΙΣ ΕΙΝΕ ΩΡΑΙΑ»

Ή Δάμαρις ήτον εύτυχής, όταν ή ΙΙαννυχίς 
ήτο πλησίον της. Καί ή ΙΙαννυχίς μεγάλην εύ- 
δαιμονίαν ήσθάνετο περιδιαβάζουσα μετά τής 
Δαμάριδος. Ή μία ήτο μελαγχροινή, ή άλλη 
ξανθή. Άμφότεραι ωραίας.

'Οσάκις περιεφέροντο όμοΰ,έπέσυρον τά βλέμ
ματα τών διαβατών. Καί ή ΙΙαννυχίς άγαλλο- 
μένη έσκεπτετο : «Οί άνθρωποι αύτοί ψιθυρί
ζουν : «Είνε ή Ιΐαννυχίτ, ή κόρη τής Άρισθε- 
νέτης· ξανθή ώς ή ανταύγεια τοΰ δύοντος ή
λιου έπί τοΰ Παρθενώνος». Καί ή Δάμαρις έ- 
ρυθριώσα καί καταβιβάζουσα έπί τοΰ προσώπου 
της τόν πέπλον,κατηύναζε τήν λύπην της δια- 
λογιζομένη : «Όλοι 
θαυμάζουν τήν Παν
νυχίδα' έγώ απαρα
τήρητος είμαι πλη
σίον τη;».

Άλλ ' ήπατατο. Ή 
καλλονή τής φίλης 
της είχέ τι τό προκλη · 
τικόν. ΙΙράγματι τό 
πρώτον βλέμμα ήτο 
δι’ αύτήν. Τό δεύτε
ρον όμως, τό ριπτό- 
μενον έπί τής Δαμά
ριδος ήτο μεγαλειτε- 
ρας διάρκειας καί πε
ρισσής φιλοφροσύνης. 
Διότι αυτή ------ '
τρου τοΰθ ’ οπερ 
’Αθηναίοι, 
κατ ’ αύτήν 
χήν τής καταπτώ- 
σεως καί δουλείας, 
προετίμων παντός άλ
λου τήν αρμονίαν.

’Αγοράζατε αύτόν 
τόν πέπλον τϊις 
’Αμοργού.

συνεκεν- 
οί 

μάλιστα 
τήν έπο-

Εΐσε'.ρχοντο λοιπόν κατ’άρχας είς τους στενω
πού; δρομίσκου; έν τή συνοικίιγ τής ’Αγοράς,κα
τειλημμένης ύπό πληθύος μικρών εργαστηρίων 
καί καταστημάτων, όπου έμποροι έξ όλων τών 
χωρών έδείκνυον εις τούς αστούς τών ’Αθηνών 
πράγματα σπάνια καί πολύτιμα. ’Εκ τοΰ βά
θους τών σκοτεινών παραπηγμάτων των οί έμ
ποροι προσείλκυον τούς διαβάτας διά θελκτικών 
λόγων. Καί ένφ οί Μήδιοι έκρινον αρκετόν νά 
δεικνύουν τά έμπορεύμζτά των μέ δόλιον μει
δίαμα εις τά χείλη, οί "Ελληνες έξ άλλου ανέ
πτυσσαν ολας τάς μεθόδου; τής εύφυεστάτης 
ρητορικής των.

«Ίδέ, ώ,σύ ξανθοπλόκαμος, όμοια πρό; τήν 
Κύπριον θεάν, παρατήρησον τόν πέπλον αύτόν 
τής Άμοργοΰ. ‘Ελαφρός είνε ώς πτέρυξ μελίσ- 
σης, καί τό χρώμα του κυανοΰν εινε γλυκύ, ώ; 
τήν πρωίαν ό ούρανός μζς».

Ή ΙΙαννυχίς, προσποιητήν αδιαφορίαν έχου
σα είς τού; όφθζλμούς της, πλησιάζει κζί οί 
πυρετώδεις δάκτυλοί τη; 
Ή φωνή δέ τοΰ έμπορο, 
πολύ έλκυστική έξηκολοί

—Πιστεύσατέ με. "Αν

θωπευουσί τό ύφασμα. 
, γλυκύτερα ή'δη καί 
θησε :
τόν αγοράσετε όλαι θά 
ώχριάσωσιν έκ τής 
ζηλοτυπίας, δσαι τυ
χόν θά σάς ΐδοΰν εί; 
τούς αγώνα;, όταν 
ό ήλιο; θά βυθίζεται 
εις τόν Σαρωνικόν. 
Καί έχει δώδεκα μό
νον δραχμάς.

Άλλά μέ τεθλιμ- 
μενον στεναγμόν, ή 
ΙΙζννυχί; άπεσπάσθη 
άπό τοΰ πειρασμού 
καί παρέσυρε τήν σύν
τροφόν τη;, καί αύ
τήν συμπαθώ; έξετά- 
ζουσαν τά λινά τή; 
Κέας.

—’Άφησε τα καί 
έλα, είπε μετά πεί
σματος. "Ολα αύτά 
τά υφάσματα ίσως 
εινε καλά δι ’ ορεσι
βίους θεσσαλού;. Καί 
εί; τό ώτίον τής Δα-
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μάριδος έψιθύρισε:«Μία κόρη πτωχή,όπως έγώ, 
έγκκταλειφθεϊσα ύπό του πατρός της δέν είμπο- 
ρεΐ νά πληρών·/) τοιαύτας φαντασίας.

— Είσαι ωραία καί κυρία τοϋ έαυτοϋ σου, 
είπε μέ γλυκύτητα η Δάμαρις. Θά γίνγ,ς λοιπόν 
μίαν ημέραν σύζυγος άνδρός καί δ,τι έπιθυμή- 
σγς θά σο'ι τό φέρή.

— Ώ 1 πολλοί μέχρι τοΰδε μοί προσεφέρ- 
θησαν. *0 Λαμπρίας, ό Πάμφιλος, ό Έρμότι- 
μος· άλλ’ έγώ τούς άπεθάρρυνα...

— Πράγματι, τό γνωρίζω. 01 δύο πρώτοι 
εινε ανόητοι' καί ό άλλος είνε άσχημος, ώς ό 
Θερσίτης.

— ΙΊρό πάντων όμως, προσέθηκεν η ΙΙαννυ- 
χίς, δέν εινε άρκετά πλούσιος· καί έκαμα πολύ 
καλά νά τούς άπογοητεύσω, διότι ιδού, δτι ό 
Δίφιλος, ό πλούσιος τραπεζίτης μοί έδειξε νά 
εννοήσω, οτι μέ λατρεύει. Άλλά πολύ έπροχώ- 
ρησα. Καί σύ, μικρά μου Δάμαρις, δέν έχεις 
έπίσης κάποιο κρυφό μυστικό ·,

Έπί τών παρειών της Δαμάριδος διήλθεν 
ερύθημα, ώς έπί τοϋ διαυγούς ΰδατος ή φευγα
λέα σκιά νέφους πορφυρωθέντος ύπό τοϋ λυκό- 
φωτος.

— Έγώ, άπήντησε μέ την θλιβεράν φωνήν 
της, γνωρίζεις καλά,δτι δέν είμαι ανεξάρτητος. 
Όταν ό κηδεμών μου Τρυφαίνης έκλέξή σύζυ
γον δι’ εμέ, άν αύτός έχ·/) καλήν τήν καοδίαν, 
άν δίδη κάποιαν προσοχήν εις τάς πτωχάς 
ιδέας της μικρας Δαμάριδος, άν δέν Οά γέλα, 
δταν οί οφθαλμοί μου είνε δακρυσμένοι, αν δέν 
Οά μέ σκώπτν), δέν Οά μέ κτυπα, ώ εύτυχής 
έγώ. Άλλως δυστυχής Οά είνε ό βίος, τόν ό
ποιον μοί προώρισαν αί αδυσώπητοι μοίρες. Πό
σον είσαι σύ εύτυχής. Όλίγιστοι είνε εις τάς 
’Αθήνας κόραι ζώσαι ελεύθεροι κα'ι εύδαίμονες 
ώς σύ.

ΈφΟανον είς τήν ’Αγοράν.Τόση ήτον ή Οερ- 
μότης έκείνην τήν ώραν, ώστε θά έκαίοντο οί 
δάκτυλοι, έγγίζοντες τούς φλεγομένους έκ τοϋ 
ήλιου τοίχους.

Οί άνθρωποι είχον καταφύγει ύπό τάς στοάς, 
σταγόνες δέ φωτός διαπερώσαι τά φυλλώματα 
τών πλατάνων, τών λευκών και ιτεών έπιπτον 
έπί τοΰ εδάφους ώς μεγάλοι αστέρες,τρέμοντες.

Ή ΙΙαννυχίς διασκεδαζουσα έκ τής έν τή 
πλατείς κινήσεως δέν ήκουε πλέον τήν σύντρο

φόν της.
— 'Π ιδέα αΰτη τοϋ μέλλοντος συζυγου, έ- 

ξηκολούθει ή Δάμαρις, θά καταθλίψρ όλην μου 
τήν νεότητα. Τό φοβούμαι έκ τών προτέρων καί 
τοιοϋτος είνε ό τρόμος μου, ώστε εύχομαι ένίο 
τε νά μείνω άνύπανδρος, ώς αί Έστιάόες της 
Ρώμης παρθένοι. "Ας ίκκνοποιηθή ή Άθηνχ ! 
θύσεις, τουλάχιστον έν γνώσει μου έδωσε προ - 
σοχήν είς έμέ.

—Ό Τρυφαίνης έχει άνάγκην Αργυρίου. Δέν 

θά έκλέξή διά τήν προστατευομένην του άση- 
μόν τινα πτωχόν.

— "Ω ! έγώ θά ήμην εύχαριστημένη, άν ό 
σύζυγός μου δέν είνε ακατάδεκτος, βραχύλο
γος και ύπερόπτης, άλλά νά συνδιαλέγεται 
μαζύ μου περί πολλών πραγμάτων, τά όποια 
συχνά έγώ ονειροπολώ, φαίνονται όμως ακατά
ληπτα είς τάς γυναίκας, όπως ή είσοδος τών 
ιερών έκείνων τόπων >, δπου έγκλείουσι τούς 
θησαυρούς τών θεών καί είνε πράγματι ιεροί θη
σαυροί, οί της σκέψεως, τούς όποιους άπο 
κρύπτουν άπο τών βλεμμάτων μας.

— Πόσον παράδοξος μοϋ φαίνεσαι, μικρά 
μου Δάμαρις.

— Θέλω νά μοϋ έξηγήσουν, διατί θεαί τι- 
νες, ή Άρτεμις έπί παραδείγματι, μ’ έμπνέουν 
ταυτοχρόνως τρόμον καί Αγάπην. Θέλω, άν είς 
καλλιτέχνης ώς....

Άλλ’ ή έκφώνησις τοΰ ονόματος διεκόπη· 
διά δευτέραν φοράν διήλθεν άπό τάς παρειάς 
της ερύθημα αιφνίδιου καί έξηκολούθησεν:

—..."Οπως έκεϊνοι οί διακοσμήσαντες δ>ά 
ζωγραφιών,κάτω έκεϊ,τούς τοίχους της Ιίοικίλ- 
λης Στοάς,ή μάλλον έκεϊνος, δστις έγλυψε τάς 
ζωοφόρους τοΰ ναοΰ τοΰ Ηφαίστου, θέλω νά με 
κάμγ νά έννοήσω . . .

Άλλ’ άπασα ή προσοχή της Παννυχίδας 
είχε προσηλωθή έπί τών έν τή ’Αγορά μικρό - 
καταστημάτων. Δεικνύουσα δέ τότε έν πτηνο- 
πωλεϊον, ένθα έπώλουν κκί ταούς:

— Παρατήρησε, Δάμαρις,είπε, τό λαμπρόν 
αύτό ζώον διατί νά μή ήδυνάμεθκ νά μετα- 
βάλωμεν εις πολυτίμους λίθους, τούς σμαράγ- 
δους κκί τά τοπάζια, διά τών όποιων είσί πε- 
ποικιλμένα τά πτερά αύτών

Ή Δάμαρις άποθαρρυνθεϊσα έ'πχυσεν ομι
λούσα,τότε δέ ήΐΐαννυχίς ήρχισε νά πολυλογή, 
ότέ μεν έξετάζουσα τήν έσθήτα,ότέ δέ διηγού
μενη ανέκδοτόν τι διερχομένης τινός γυναικός.

Ουτω φθάσασαι είς τό άκρον τής αγοράς, 
έμελλον νά είσέλθωσιν είς τό Στάδιον, ότε 
αίφνης ή Παννυχίς παρετήρησε/ έπιγρκφήν τινα 
έπί τίνος τοίχου, ήν δειξασα τή Δαμάριδ-/) άνέ
κραξε:

— Πχρατηρησε !
— Τό είδα, Παννυχίς. Άς φύγωμεν 1 Μοί 

φαίνεται,ότι όλοι οί άνθρωποι μάς παρκτηροϋσι.
Ή Δάμαρις εΐχεν ήδη φύγει μακράν, καθό

τι έπί τοΰ τοίχου ύπήρχον αί έξής τρεις λέξεις ;
«Ή Δάμαρις είνε ώραία».
Καί πράγματι ήτον ώραία, ίδια ώς διετέλει 

κατά τήν στιγμήν ταύτην τεταρκγμενη. Οί δέ 
δικβάται έστρεφοντο, ίνα Οαυμκσωσι τό κυμαι
νόμενο·/ αύτής βάδισμα, τό ραδινόν ανάστημα 
της, τό λευκόν χρώμα καί την ακρκν άντίθεσιν 
τής μελαίνης κόμης της πρός τούς διαυγείς ο-

1 ’Εννοεί τού; όπισΟοδόμνυς.

φθαλμούς της, τούς υγρούς και ήδέως ύποκυά- 
νους ώς φύλλον ελαίας.

Πάντες θά έπανελάμβανον τάς λέξεις τοΰ 
τοίχου «Ή Δάμαρις είνε ώραία».

— Ποιος αοά γε νά έγραψε τοϋτο ; Ήρώ
τησεν ή Παννυχίς.

— Δέν γνωρίζω τίποτε, έψιθύοισεν ή Δά- 
μαρις στενοχωρηθεϊσκ.

Άλλά καί τήν έρώτησιν ταύτην ύπέβαλλεν 
έπίσης μετά τίνος πικρίας, διότι ό σκοπός 
τοϋ γράψαντος τήν τόσον κολακευτικήν ταύτην 
φράσιν οσω καί τολμηράν, ολίγα δέ μόλις βή
ματα μακράν τή; οικίας τής Δαμάριδος,έπεβε- 
βαίουν τοϋτο. Άναμφιδόλως ό άγνωστος ουτος 
ειδοποιεί τήν νεάνιδα οΰτω, οτι ήθελεν άπο- 
κτήσει μνηστήρα έντός ολίγου.

— Ποιος λοιπόν ό άγνωστος ούτος ; έπανέ- 
λαβε σκληρώς ή Παννυχίς. Παρετήρησα άπό 
τίνος χρόνου, οτι ό Μαρσύας, ό ίερεύς τοΰ Βάκ
χου τακτικώς προσέρχεται παρά τώ Τρυφαίνη.

Ή Δάμαρις έπι τω άκουσματι τοΰ ονόμα
τος τοϋ Ακολάστου τούτου καί σκληρού γέρον- 
τιδίου έφρικίασε, καθ’ό τρέφουσα'μεγάλην Απο
στροφήν πρός τήν λατρείαν τοΰ Βάκχου.

— Σιώπα ! έπεκαλέσθη ! . . .
— Δέν θέλω νά σέ λυπήσω Είνε πλούσιος. 

Μ ’ ολα ταΰτα ό δράστης τής γραφής ταύτης 
πιθανόν νά είνε και ρωμαίος τις υπάλληλος. 
Γνωρίζομεν οτι όΤρυφαίνης έπιζητεϊ εύνείας καί 
κολακεύει τούς δέσποτας ήμών.

Ή Δάμαρις έκ βάθους καρδίας τη; έμίσει 
τούς κατακτητάς, τού; θηριώδεις καί άγροίκου; 
αύτού; δέσποτας, τού; άμαυρώσαντα; τήν αρ- 
χαίαν τής 'Ελλάδος εύκλειαν. Ή δέ φρίκη τη; 
ώγκοϋτο τόσω μάλλον,καθότι αί ίδέαι της συν- 
εταυτίζοντο μετά τών τής Παννυχίδος. Καί 
ανήσυχος έπανελαοε:

— Σιώπα ! . . .
— ’Ω ! προβλέπω, οτι αύτό όπου θά ε'ίπω, 

θά κατευνάση τήν όργην σου. Θά ονομάσω έ- 
κεϊνον,όστις προτίθεται μετ’ ού πολύ νά σέ ό- 
δηγήση είς τήν οικίαν του, Δάμαρις.

— Όχι ! Μή τόν όνομάσης, σέ ικετεύω !
Άλλ ’ ή ταραχή τής φίλης της ηΰφραινε τήν 

ζηλότυπον Παννυχίδα, ήτις έξηκολούθησε :
— Είνε Άπολλωνίδης, ό ΙΙάριος· είμαι βέ

βαια. Έ ! . Ήμποροΰσες νά πέσης χειρότερα. 
Τόσην επιτυχίαν είχον τά τελευταία του Αγάλ
ματα, ώστε τό όνομά του μετά θαυμασμού φέ
ρεται είς τά χείλη τών Αθηναίων. Μόνον...

— Παννυχίς, αν άκόμη έζακολουθήσγ,ς τήν 
γαλήνην μου ν’ Αφαιρής, ούδέποτε πλέον, πρό
σεξε το, ούδέποτε θά σοί ομιλήσω...

Ή οργή τη; ήτο τόσον καταφανής, ώστε ή 
ΙΙαννυχίς άμέσω; έσιώπησεν.Άλλως τε οί πει
ρακτικοί λόγοι της εξώθησαν είς τό μή περαι
τέρω τήν βάσανον τής Δαμάριδος. Τήν στιγμήν 
έκείνην ή νεανις ήσθάνετο τήν καρδίαν τη; νά 

χτυπά βιαίω; έκ τής θλίψεως. Όλοι οί φόβοι, 
όλαι αί έλπίδες συνεταράσσοντο έν τώ κρανίω 
της. Ρωμαίος τις ύπάλληλος, Μαρσύας καί Ά- 
πολωνίδης. Είς τίνα άρά γε θά άνήκεν ; Κά
ποια προαισθησι; όμως βέβαια τή έλεγεν οτι ή 
έπι τοΰ τοίχου γραφή ήτο τοΰ τελευταίου έρ
γον. Άλλά τις θά ήτο καί τοΰ κηδεμόνος της 
ή άπόφασις ; Καί άν τήν έδιδεν είς τόν Ά
πολλωνίδην, πώς ό γλύπτης ούτος θά τήν έξε - 
τιμά, πώς θά τήν ήγάπα ; Θά τήν περιεποιεϊ- 
το, ώς τι ώραϊον άντικείμενον, ώς άπλοΰν τι 
αγλάισμα τού οίκου του μόνον ; Άρα γε θά 
εισέδυεν είς τήν ψυχήν της, θά ένόει ότι ήτο 
ικανή νά άντιλαμβάνεται καί σκέπτεται ;

Καί ή αγωνία της ύπήρξε τοσαύτη, ώστε 
δέν έκρατήθη νά φωνάξη ;

— ΤΩ ! ΙΙαννυχίς, πώς ήθελα νά ήξευρα !..
— Νά μάθγ,ς τό μέλλον, είνε δύσκολον. Έν 

τούτοις ύπάρχει μέσον τι.
— Ποιον ; Λέγε μοι Παννυχίς !
— Γνωρίζω τινά μάγισσαν, πρός ήν αί Εύ- 

μενίδες άποκαλύπτουσι τά μυστικά των. Είνε 
έκ Μακεδονίας καί κατοικεί έν τώ Κεραμεικώ, 
ούχί μακράν τοΰ Διπύλου.

— "Ας ύπάγωμεν λοιπόν !
— Άλλά πρέπει, διά νά έπιτύχωμεν τήν 

εύμένειάν της, νά τή προσφέρωμεν μίαν δραχ
μήν καί ενα άρτον.

— Δέν είνε τοϋτο δύσκολον.
— Έπί πλέον Απαιτεί νά τή εΰρομεν άλας, 

έπτά οβολούς, θειον καί δάδα.
— Καί τούτο εΰκολον.
— “Εχομεν κκί άλλα. Είνε ανάγκη νά τή 

προμηθεύσωμεν πραγμα τ', άνήκον εί; τό πρό
σωπον, ύπέρ ού τό κίνημά σου γίνεται.

Τό τελευταίο·/ αίτημα έφάνη πρό; στιγμήν 
τή Δκμάριδι δύσκολον.Διότι πρώτον όλων δέν 
ήτο Ασφαλής περί τού γράψαντος τήν έπί τοΰ 
τοίχου φράσιν. "Αληθές, ότι αΰτη έκλινε μόνον 
πρό; τόν 'Απολλωνίδην, άλλά δέν είχέ τι άνή
κον τώ γλύπτη. Αίφνης ιδέα τις τή έπήλθε καί 
ή περιέργεια της απεδίωςε τήν φρόνησιν.

— Παννυχίς, άνεφωνησε, πηγαινομεν παρά 
τόν ναόν τοΰ Ηφαίστου. Έκεϊ ύπάρχει Αγαλ- 
ματοπώλης, όστι; έχει μικρούς μαρμάρινους 
θεού; τού Άπολλωνίδη. "Αν άγοράσωμεν πλίν- 
θινον άγαλματίοιον ή μάγο; θά εύχαριστηθή,

— Ώ ! Δάμαρις, ή εύφυ’ί’α τού πνεύματός 
σου δεικνύει ότι είσαι αληθώς γέννημα’Αχαιών.

Ήγόρασαν λοιπόν μικράν λεπτότατα είργα- 
σμένην Άρτέμιδα, ώπλισμένην διά. τοΰ τόξου 
της, ήν ήκολούθει λεπτόπου; έλαφο;. Είτα δι- 
ηυθύνθησκν πρός τό Δίπυλον.

Έκεϊ δ'έν μεσω τών εργαστηρίων τών χαλ
κουργών καί σιδηρουργών, ή μάγο; έζη έν ρυ
παρή τρώγλή· Ήτο τι ισχνόν γράίδιον μέ οφ
θαλμούς άγριου;, αποτρόπαιου, ώς αί Έρινύες.

Ή Δάμαρις μόλις εϊσήλθεν έν τώ δυσώδει
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αύτώ άσύλω,έκ τής αηδίας καί τοΰ τρόμου έ- 
φρικίασεν. Τ1Ιτον αδύνατον δμως νά οπισθοχώ
ρησή. Ή γραία προσηλώσασα τούς αγριωπούς 
οφθαλμού; της έπ’ αύτής, είπε:

— Γνωρίζω, διατί έρχεσαι.
Έλαβε τήν δραχμήν καϊ τόν άρτον, είτα τό 

άλας καϊ τούς επτά οβολούς, τό θειον καί 
τήν δάδα.

Έχυσεν έντός κυπέλλου οίνον μαΰρον, δν 
κατέπιε διά μιας.

Έπειτα έπϊ τή έρωτήσει της, μήπως έφερον 
καί άλλο τι άντικείμενον, ή Δάμαρις διά τρε- 
μούσης χειρός, τή έδωκε τό αγαλμάτων. Ή 
γραΐα τό παρετήρησεν έπ'ολίγον προσεκτική, 
έμειδίασεν άνησύχως καί έμορμύρησεν :

— Είνε ή θεά της νυκτός καί ή νύξ γέμει 
παγίδων

— Και πώς ονομάζεται ό άγαλματοποιδς ;
— "Απολλωνίδης έκ της ΙΙάρου.
— Τόν γνωρίζω. Σύ δέ, πώς ονομάζεσαι;
— Δάμαρις.
— ’Αρκεί. Χαμηλώσατε τόν πέπλον σας καϊ 

μείνατε σιωπηλή.

I Ή γραΐα έκρέμασε τό αγαλμάτων είς ένα 
πάσσαλον, έκαυσεν ολίγον θειον κάτωθι καϊ 
χύσασα άλας έπϊ της ανθρακιάς, έποόφερε τά 
όνο’ματα τής Δαμάριδος καϊ τοΰ Άπολλωνίδα. 
’Έπειτα σύρουσα βέμβικα. μετά τών στροβιλι
σμών του συνέμιξε μαγικήν τινα συνταγήν έκ 
βαρβάρων μυστηριωδών λέξεων.

Τέλος ώμιλησεν ουτω:
— Δάμαρις, γλύπτης εϊνε έκεΐνος, δν αγα

πάς. Φοβούμαι δι’ αύτόν καϊ δι’ εσέ. Δύο όντα 
ύπάρχουν έν σοί, δύο όντα καϊ δύο καλλοναί. 
Έζ αύτών οφείλει ή μέν ν ’ άπωλεσθή έκ τής 
δέ. Αί θεότητες τάς οποίας πλάττει ό Άπολ
λωνίδα;,έχθροί σου είνε, ώ Δάμαρις ! Φοβούμαι, 
φοβούμαι δι" έσέ !

Έο. Γκερλέν
(’Ακολουθεί)

ΑΠΟ ΒΑΤΟΤΜ
ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΤΑ

(Συνίχ καϊ τέλος- ιδε προηγ. φύλλον)

Τό εσπέρας κατά τήν έκτην ώραν μετέβην 
εΐς τό καφενεϊον Τεφίκ, τό καλείτερον σχετι
κώς τής πόλεως, .οπερ ώς προεϊπον, συχνάζε- 
ται άπό τούς έμπορους τών διαφόρων εθνικοτή
των καϊ τήν καλειτεραν τάζιν καϊ όπου συνήν- 
τησα τόν κ. Ίεροκλήν μετ’ άλλων καθηγητών 
καϊ μετά ταΰτα, άφοΰ εϊπομεν πολλά καϊ διά
φορα, μετέβημεν είτα μετά τό δεΐπνον είς τόν 

Σύλλογον τοΰ αΠρομηθέως», έγκατεστημένον 
όντα όμολογουμένως έντός ωραίου καινουργούς 
οικοδομήματος, έπϊ τούτω διά Σύλλογον άνε- 
γερθέντα μέ ώραίαν σχετικώς είσοδον, αίθού- 
σας διαλέξεων καϊ παραστάσεων, σφαιριστηρίου 
καϊ αναγνωστηρίου καί άλλων άπαιτουμένων 
πρός τόν σκοπόν διαμερισμάτων. Ένταΰθα έ- 
γνώρισα διάφορα μέλη τοΰ Συμβουλίου καϊ 

πολλά τών τακτικών μελών.
Όμολογουμένως δέ έπεκράτει τάξις καί 

διάταξις σχετική είς ολα, ζήλος δέ καϊ διάθε- 
σις επαρκής πρός έργασίαν καί πρόοδον καϊ 
άφοΰ παρεμείναμεν μέχρι τέλους τής διαλογι- 
κής ομιλίας, καθ’ ήν ύπήρχε θέμα περϊ τών 
καθηκόντων τοΰ ανθρώπου, άπήλθομεν είτα 
μετά τοϋ κ. Ίεροκλέους οίκαδε, συνοδεύσαντός 
με μέχρι τοϋ ξενοδοχείου μου, καθόσον ένεκα 
τοΰ έπικρατοΰντος σκότους έν ταΐς όδοϊς, μή 
ύπάρχοντος σχετικώς έπαοκοΰς φωτισμοΰ καϊ 
ένεκα τών στενών οδών έν τοιαύταις παλαιαΐς 
πόλεσιν, ώς καϊ τής αρκετής άποστάσεως, τής 
πόλεως ούσης αρκετά έκτενοΰς, θά εύοισκόμην 
είς δύσκολον θέσιν νά φθάτω άκόπως μόνος μέχρι 

τοΰ ξενοδοχείου μου.
Τήν επαύριον μετέβην είς έπίσκεψιν τού κ. 

Ίορδάνου Τσουλιάδου, έμπορου,δν ευρον είς τά 
γραφεία αύτοΰ, κείμενα παρά τή κεντρική ά- 
γοργ. και ηύχαριστήθημεν άμφότεροι έπϊ τή 
γνωριμία μας,τή συστάσει τού κοινού ημών φί
λου έξ ’Οδησσού κ. Γ. Πκυλίδου γενομένγ.

— Άλλά, κύριε Πρίντεζη, μοϊ λέγει, λυ
πούμαι, δτι’δέν ήλθατε νά σάς γνωρίσωμεν 
πρότερον, άφοΰ είσθε έδώ πρό τριών ημερών.

— Είχον τόσους νά έπισκεφθώ, τώ απαντώ 
καϊ τόσους νά ϊδω, ώστε δέν ήδυνήθην κ.Τσου- 
λιάδη·όντως δέ καθ’ έκάστην έσκεπτόμην νά 
έλθω καϊ πάντοτε έτύχζινεν έμπόδων έκ συμ- 

πτωσεως αναβολής
— Ναί, άλλά δέν μοΰ μένει τώρα καιρός 

νά σάς περιποιηθώ έπζρκώς, άφοΰ, ώς είπατε, 
αναχωρείτε αύρων· έπειτα έχετε κζϊ συστασιν 
άπό κάλλιστον φίλον μας.

— Δέν πειράζει τοΰτο, άλλοτε,νά εύχωμεθα 
μόνον νά ζήσωμεν καί νά έπανέλθω.

— Καλώς καϊ τότε, άλλά έγώ ’έπεθύμουν 
καϊ τώρα. Τέλος, άφοΰ ήλθον ουτω τά πράγ
ματα, τούλάχιστον νά συμφάγωμον τό μεση
μέρι διά νά γνωρισθώμεν καλείτερον.

— Ευχαριστώ, άλλά περιττόν τοΰτο, διατί 

να κοπιάσητε έπϊ ματαιω.
— ΙΙοσώς, έχω μεγάλην εύχαρίστησιν.

Τέλος έδέχθην καϊ τήν μεσημβρίαν συνκντη- 
θέντες,ώς εϊχομεν είπεϊ, εί; τό κατάστημα τοΰ 
κ Καλλιφατ'.δου,μετέβημεν εί; τήν ώραίαν εξο
χικού ρυθμού ιδιόκτητον οίκίαντου,οπου μά; ά- 
νέμενεν ή κζλλίστη καϊπερ'.ποιητικωτάτη μήτηρ 
του καϊ οί δύο εύγενέστατοι αδελφοί του.

Είς τό γεΰμα τοΰτο ήτο προσκεκλημένος και ό 

κ. Άχ. Τριανταφυλλίδης, πράκτωρ άτμοπλοϊκής 
'Εταιρείας καί Ασφαλείας, συγγενή; τοΰ 
κ. Τσουλιάδου, κάλλιστος εύγενή; φίλο; καϊ 
εύρυμαθής, μεθ’ ού, ώ; είκός, συνεστήθημεν 
άμέσως παρά τών φιλοξενησάντων με

Τό γεΰμα συνοδευόμενον, ώς συνήθως, ύπό 
τών άπαραιτήτων ποικίλων ορεκτικών, οίνων 
καϊ καρπών, ύπήρξεν εύχάριστον κζϊ θυμήρες 
άδιάπτωτον χαράς καϊ εύθυμίκς, έν τω μέσω 
ποικίλων ερωτήσεων καϊ συζητήσεων αμφοτέ
ρωθεν, καταλήξζντες, πίνοντες είτα τόν καφέ, 
είς τήν αίθουσαν, δπου έπηκολούθησε μακρά 
ένδιαφέρουσα συζήτησις περϊ άθανασίας τοΰ 
άνθρώπου, μεθ’ δ διχογνομήσαντες έπϊ τοΰ θέ
ματος, άνεβάλομεν τήν έξακολούθησιν δΓ άλ
λοτε· άποχαιρετήσας δέ τότε τήν εύγενή οικο
κυράν,άπήλθομεν μετά τών φιλότιμων υιών καί 
τοΰ κ. Τριανταφυλλίδου είς τάς έργζσίας μας.

Έλησμόνησα νά προσθέσω, ότι ό κ. Τριαν- 
ταφυλλίδης είναι καί άριστο; κυνηγός, περιπα
τητικός,όμιλήσαντες άρκετά καϊ περί τών έξο- 
χών καϊ Έλλην. χωρίων καί κωμοπόλεων τής 
Τρζπεζοΰντος, ύποβαλών αύτώ καϊ διαφόρους 
σχετικάς έρωτήσεις.

— Καϊ τό έσωτερικόν μέρος τοΰ τόπου σας, 
χωρία καί κωμοπόλεις έχει ; κ. Ί'ριανταφυλ- 
λίδη, σείς θά γνωρίζετε βεβαίως.

— Τό έσωτερικόν μέρος τής Τραπεζούντος 
κ. Πρίντεζη, μοϊ άπαντά προθύμως, ποικίλεται 
άπό πολλά καϊ πολύ ώραΐα καϊ περίεργα 
Χριστιανικά χωρία, είς τά όποία μεταβαίνομεν 
μέ ζώα έπϊ τό ρωμαντικώτερον.

— Ποια είναι τά σημαντικώτερα καί πόσον 
απέχουν έντεΰθεν;

— Είναι ή Κοώμη, τά "Ιμερα, τό Παρτϊ 
και άλλα. Είναι οί Σταυροί, κωμόπολις, ή ’Αρ- 
γυρούπολις, έπίσης μέ λαμπρόν σχολεϊον, ή ό · 
ποία άπέχει εΐκοσιδύο ώρας εντεύθεν.

— Μόνον αύτά είναι;
— Πώς ; έχομεν τά χωρία τής Ματσούκας, 

άπεχούση; έκ Τραπεζούντο; 15—10 ώρας, 
μέ ζώα, έννοεϊται, διεσπαρμένα έπ1. τοΰ ορού; 
τήδε κακεϊσε καί ευρισκόμενα είς ύψος 1,001) 
— 2,800 μέτρων άπό τής έπιφανείας τής θα
λάσσης. Είναι δέ τά χωρία ταΰτα Λ’.βερά, 
Άγουσα, Χαρτοκόπι, Καπή Κιοί, Λζραχζνϊ, 
Δανίαχα, Χατζήκιοϊ,Σπήχα, Δισέρ, Θέρσα καί 
Γαλιάνα, τά όποια έχουν καί τάς έξοχάς των 
καϊ τά παραχωρια των λεγόμενα, είς ύψος και 
ταΰτα 1500—2500 μ.

— Οί κάτοικοι αύτών εί; τί ιδίως ένασχο- 
λοΰνται ;

— Οί κάτοικοι ένασχολοΰνται ίδίω; είς τήν 
κτηνοτροφίαν, είσΐ δέ τό πλεϊστον Έλληνες, 
κατά τά τρία τέταρτα, κοινώς Λάζοι λεγόμενοι. 
ΊΙ δέ φυσική καλλονή τοΰ τόπου τούτου 
είναι κ. Πρίντεζη, έκτακτος· τήν παραβάλλουν, 
όσοι έπεσκέφθησαν τά μέρη ταΰτα μέ τήνΈλ- 

βετίαν, μέ τήν διαφοράν μόνον, δτι ή έδώ φύ- 
σις είναι άγριωτέρα καϊ φυσικωτέρα, ένώ ή έκεϊ 
είναι ήμερωτέρα καϊ τεχνικωτέρα.

— Ή δ’ έργατική τάξις ;
— Καταγίνονται, ώς σάς είπον,είς τήν κτη

νοτροφίαν, μέγα μέρος δμως αύτών μεταβαί- 
νουσιν είς Κωνσταντινούπολή καί εί; Ρωσσίαν 
ιδίως, δπου εύδοκιμοΰν είς τό έμπόριον. Αί δέ 
γυναίκες επιδίδονται είς τά οικιακά, είς τά 
όλίγα κτήματά των καϊ είς χειμερινά; άσχο- 
λίας, οίόν κατασκευήν τυρού, βουτύρου κτλ.

— Περί έθίμων δέ τϊ γνωρίζετε, κ. Τριαν- 
τζφυλλίδη, διότι ήκουσα, δτι διατηρούν έτι 
πολλά άρχαϊκ έθιμα-

— Ναί, είναι περίεργα καϊ χαρακτηριστικά, 
ή δέ διάλεκτος αύτών πλησιάζει πρό; τήν άρ- 
χαίαν. Τά έθιμα τοΰ γάμου λ. χ. είναι ίδιά- 
ζοντα καϊ ένδιαφέροντα. Οί άνδρες είς τά μέρη 
ταΰτα νυμφεύονται είς ηλικίαν 11—14 έτών, 
λαμβάνοντες ώς συζύγους κόρας 20—25 έτών.

— Τί λέγετε, καϊ διατί ;
— Μαλιστα. διότι ή σύζυγος πρέπει νά έχγ 

ώριμον νοΰν καί κρίσιν τής θέσεώς της. Οί κά
τοικοι όλων αύτών τών μερών ύπολογίζονται 
είς 40—50 χιλ.

Οί άνδρες έκεϊ, ώς έπϊ τό πλεϊστον, είναι 
σοβαροί καϊ αύστηροΐ μέχρι; άγριότητος, μισό- 
ξενοι,πονηροί καϊ τολμηροί.Αί δέ γυναίκες των 
είναι ωραιότατοι, έκτάκτου, άν θέλετε, καλλο
νής,μέ ανάστημα μάλλον βραχύ, είσΐ δέ έργα- 
τικαϊ καί ψυχρότατοι πρός τούς ξένους, άρνού- 
μεναι καϊ ύδωρ άκόμη νά προσφέρωσιν αύτοϊς. 
Έν τούτοι; είναι έρωτικαϊ καί άναπώσι τούς 
συγχωριους των μόνον.

— 'Ήκουσα.δτι εύρίσκονται ένταΰθα διάφο
ρα ιστορικά παλαιά μοναστήρια

— Μάλιστα, καϊ ήλθε καϊ τά έπεσκέφθη ό 
κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος, δστις καϊ τά περιέγρα- 
ψεν. Είς τήν Ματσούκαν εύρίσκονται τά πε
ρισσότερα Μοναστήρια τοΰ Πόντου,ήτοι ή Μονή 
τοΰ Σουμελά τής Παναγίας, ή Μονή τής Βζ- 
ζελώνος καί ή Μονή Άγιόρ (Περιστερέντι).Έ
καστον δέ Μοναστήριον περικυκλοΰται άπό τε
ράστια δάση, άνήκοντα αύτοϊς. Τά μοναστήρια 
δέ ταΰτα ωφέλησαν πολύ τόν Ελληνισμόν τής 
Ματσούκας, καθόσον τοϊ; παρέχεται μεγάλη 
πνευματική τροφή· ή δέ άκμαία καϊ ελληνο
πρεπής διατήρησίς των είς ταΰτα οφείλεται.

— Έκτος τών μερών τούτων έχομεν, ώς θά 
ήκούσατε, κζϊ πλησιεστέρας έξοχάς,ώ; τό Σου- 
ρούκ Σοΰ, προσέθεσε, παρατηρήσας ό κ. Τσου- 
λ'.άδης, δπου οί πλουτιώτεροι έχουν άνεγείρει 
ώραίζ; οικοδομάς, παραθεριζοντες έκεϊ.

Τήν επαύριον έπεσκέφθην έπίσης έν τοϊς 
γοαφείοις αύτοΰ τόν κ. Δ. Γαβριηλίδην, έμπο
ρον, τή συστάσει τοΰ οικείου ομοίως φίλου ζ. 
Γ. Πκυλίδου, καλλίστου νέου καί φιλοτιμωτζ-
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του, οπαδοί! τοΰ κερδώου Έρμοΰ, καθόσον και 
εργατικότατος μοί έφάνη και συντηρητικωτα- 
τος. Άνταλλάξαντες δέ ολίγα; ομιλίας περί 
τοΰ σκοπού τή; αεταβκσεώ; μου είς Τραπε- 
ζοϋντα, έπεθυμησε καί ούτος νά διατελ·?! συν
δρομητής της «Φύσεως» μεθ’ ο άποχαιρετήσας 
μετέβην νά ϊδω έτι ολίγους τών συνδρομητών 
καί φίλων καί είτα νά έτοιμασθώ πρός άνα- 
χώρησιν. Ουτω ειδον κζί τούς κυρίους Μ. Γ. 
Τσαλιγόπουλον, άριστον νέον, ύπάλληλον τής 
Όθωμ. Τραπέζης, όν ειχον γνωρίσει είς τήν 
λέσχην τοΰ «ΙΙρομηθεως», τούς αδελφούς Βα- 
φιάδη, διατηοοΟντας μετά του άξιοτίμου πα- 
τρός των κάλλιστον κατάστημα οινοπνευμά
των καί διαφόρων εδωδίμων, τούς κ. Φιλιπ
πίδην μετά τής εύπαιδεύτου αδελφής του,διευ
θυντήν τής Δράσεως, τόν κ. Σ. Μελιτόπουλον 
καί άλλους καί μετά μεσημβρίαν περί τήν 4 
ώραν συμπαραλαβών τάς άποσκευάς μου, κατ- 
ήλθον εις τήν παραλίαν καί διαπεοαιωθείς διά 
τής λέμβου είς τό ώραΐον καί μέγα ατμόπλοιου 
πής Εταιρείας Ιίακέ, άπήραμεν τό εσπέρας 
διά τήν Κωνσταντινούπολη», μετά προσέγγιση» 
είς Κερασοϋντα, Σαμψοΰντα, Όρδου κτλ.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
7 ου τεύχους

19. Νερών—Νέδων.—20 Σ, ΚιΣ, ΦασιΣ, Ιζωκυ- 
τοΣ, ΣοφοΣ, ΣοΣ, Σ. — 2!. *0 σϊαλος=ώς ΰχλο;.—- 
22. Έν τώ ευ τό πολύ.—23. Περιουσία κχτεβροχθί- 
σθη. —24-ΔανιηΛ, ΛλθαίΑ, Νε'στωΡ, ΛΟήναιΙ, ΟζηροΣ, 
ΣκύλλΑ.

Αύται. Χχρίδημσ; Σταυρίδη; ές ’Οδησσού 5 Ά- 
6ηνα Ν Ζαβερδινοΰ έκ Ζακύνθου 2, ’Ελπίς Κλωστίδη 
εκ Βόλου 2, Μαύρο; Κύκνο; έ; Αθηνών 6, ’Αθανα
σία 1’ρύλλου έκ Ρόδου 1, Μιχαήλ Σβέτσο; ές Άγου- 
λιν.τση; 3, II. Πρωτέρη; ές ’Αθηνών 2. ’Ασπασία 
Νέγρη έκ Σύρου 4, ’Ερρΐκ»; Ν'.τσερ έκ Βόλου 1, 
’Αγλαΐα Κοχκίνου έκ Πειραιώς 4 καί ’Ανθή Φιλωνο; 
έκ Ιίατςών 5.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΓΣΕΩΣ .

Ν. Φ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. Δελτχριον έλήφθη. 
’Απηντήσαμεν Άναμένομεν νεώτερον. — Κ. Κ. Ά- 
σ τ α κ ό ν. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοϋμεν. Γράφομεν. —Ν’. Μ. Βώλον. Φιλικόν 
καθήκον έ-ετελέσαμε». Ζητούμενο·/ φυλλάδιον σα: άπε- 
στάλη.—Λ. Σ. X Λαμία ν. Δελτάριον καί έπιτα 
γή έλήφθη Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν —II Β. II ύ ρ- 
γ ο ν Βραχεία σας μετ’ έπ.ταγής έλήφθησαν. Εύχχ 
ριστοΰμεν. Γράφομε/. — Μ. X Τ ύ ν ι δ α. Δελτά
ριον έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν διά τά; πληροφορίας. Ά- 
ναμένομεν νεωτέραν σα; — Δ Τ. 11 ά ρ ν α ν. Επι
στολή έλήχθη. Ευχαρίστως δεχόμεθχ πρότασίν σας. 
Γράφομεν. — Ε.Σ. Μ ο ν ή ν I’ α λ α τ ά κ η Βρα
χεία σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν συντό· 
μως. —Θ. Π. Τ δ ρ α ν. Βραχεία καί επιταγή έλή
φθησαν. Γράφομεν. — Α. Δ. Λ ά ρ ι σ σ α ν Συνδρο

μή έλήφθη Εύχαριστοΰμεν. ’Απηντήσαμεν.—Α. Δ. 
Νυμφαίο ν. Άνεγνώσαμεν μετά προσοχή; επι
στολήν σας. Ζητούμενα φυλλάδια σας στέλλονται. Γρά
φομεν έπίσης. — I Σ Βυρηττόν ’Επιστολή καί 
περιεχόμενα έλήφθησαν, “Εχει καλώς. Γράφομεν καί 
άναμένομεν νεωτέραν σας.

υΉοΛΟΠλΈαΙΠΝΕΪΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ

Είς τίιν ψυχολογίαν καί τδν πνευματιΑμόν 
ανάγεται ίι Αποκάλυύις τού παρελθόντος, 
παρόντος καί μέλλοντος. ώς καί πάάης αι
τίας καλοί? ίί κακοί?.

Τά πάντα έξαρτώνται καί έξελίόάονται ίν 
τώ γηϊνω κόόμω ούχί ύυμπτωτικώς ίι τυχιι- 
ρώς, διότι τύχη καϊ βύμπτωιίις είιίίν ϊύα τώ 
μηδέν» καί ίκ τοϋ μηδενός μηδέν προκύ
πτει, Αλλ* ίκ προδιαγεγραμμένοι: «ϊχεδίου, 
ήτοι ίκ ψοριϊς, ιίεκκίς καί ιϊυνεπείας πάιίης 
κινήόεως. έχονιίης ώς Αφορμήν μίαν αιτίαν, 
ήτις πάλιν αίτια γεννάται ίκ τοϋ λόγου, 
τούτου φυάικώς έχοντας πνευματικήν πη
γήν. Ή αίτια λοιπόν είναι Αρχή τής ίζελί- 
ζεως έκάότης πράξεως, ήτις Αναποόράάτως 
ίξελίιΜεται άυνωδά τή φΰάει τής αίτιας.

"Επομένως διά τής επιτυχούς διαγνώβεως 
έκάάτης αίτιας:

Ιον ’Αποκαλύπτεται τό παρελθόν, παρόν 
καί μέλλον μετά τών πιθανών φάάεων αύτών.

2ον ’Εξηγούνται τά καθ’ ύπνον πολυποί
κιλα όνειρα.

3ον θεραπεύονται νόόοι καϊ κακοδαιμο
νία» Απροιίπέλαάτοι τή ιατρική.

4ον Διαγινώόκ.εται ίι μέλλουόα ίξέλιξις 
τού giou έκάΑτου.

!>ον Προλαμβάνονται τά ίπελευβόμενα Α
τυχήματα, τά Απευκταία καί αΐ μαγγανεία*· 

βον Παρέχονται οδηγία* καί όυμβουλα» 
έπί έκάότου ζητήματος.

Ή διιΐγνωόις γίνεται διά προβωπικήι έζε- 
τάιίεως, διά τής άποάτολής τής φωτογραφίας 
καί γραπτής ίκβέάεως, όταν πρόκειται περί 
ΰποβέιίεων καί άόΟενών-

Οί (Ιουλόμενοι νά λάβωόιν Απαντήσεις έπί 
τών Ανωτέρω θεμάτων, δύνανται άυμμορόού- 
μενοι πρός τούς Ανωτέρω όρους νά ζιιτή- 
άωάιν ό,τι τοϊς Αρμόζει. Παόα άποότολή 
όωτογραόίας δέον νά άυνοδεύηται ϊ'~ό ίοιο- 
χείρον άημειώόεως τής ηλικίας, εγγάμου ή 
ού καταάτάόεως, ίπαγγίλματος, υπογραφής 
καί τού τόπου διαμονής τού ένδιαάερομένου 
προάώπου. ίΙαιία δέ Απάντηάις δίδεται έγ
γραφος, ιίαόΐις καί Ακριβής τφ αίτούντι, δ<1· 
τις προκαταβάλλει ή Αποστέλλει τά Αντί 
τιμά, ήτοι δρ. Β διά τό Ιον ζήτημα, δρ. 3 
διά τό 2ον ζήτημα, δρ. 10 διά τό 3ον ζή
τημα, δρ. (> διά τό 4ον ζήτημα, δρ. 1'2 διά 
τό ϋον καί δρ. ΙΟ διά τό βον.

ΔιεύΟυνιϊις άδθς Σωκράτους *2.

11ΑΙΆΚΑΛΟΓΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό 
πους άνταποκριταί μας, ώς καί. οί καθυ- 
στεροΰντες συνδρομάς της «φύσεως» και 
τοϋ «Πανοράματος» δπως ευαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν Λμΐν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν τής οφειλής των καί, διότι Α έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών.


