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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου)

Έκτος τούτων και είς άλλα άθροίσματα 
τοϋ ζωικοΰ βασιλείου εύρίσκονται κολυμβώντζ 
ζώα, ώς π. χ. είς τά μαλάκια, είς τά έντομα. 
Ουτω τά λεγομενα ίτερόποδα, διαφανείς δηλ. 
έπιμήκεις θαλάσσιοι κοχλίαι μέ μεγάλους ο
φθαλμούς και μέ εμπρόσθια, έν είδει ράκους, 
πτερυγιοειδή κολυμβήτικά έξαρτήματα, είναι 
καί χαρακτηρίζονται ώς κοχλίαι, δυνάμενοι νά 
κωπηλατώσι καί νά κινώνται έν τώ υδατι μέ 
τήν κοιλίαν πρός τά άνω καί φέροντες έδώ καί 
έκεΐ τό ολον σώμα, ένώ συγχρόνως χρησιμο- 
ποιούσι καί τά πτερυγιοει δή αύτών εξαρτή
ματα. Ωσαύτως κα'ι οί κοχλίαι Clione καί 
Λιμακίνα, έξ ών κυρίως τρέφονται αί φάλαι- 
ναι, είναι κατάλληλοι διά κολύμβησιν.

Όλως παραδόξως κινούνται ή Σηπία, ώς 
και ή τευθίς ( κ. καλαμάρι)· αυται δύναν
ται νά διατηρηθώσιν έν τώ υδατι όριζοντίως, 
τή βοηθείαένός είς έκάστην πλευράν τοϋ σώ
ματος ευρισκομένου μικρού πτερυγίου, ώς καί 
τών προκειμένων 4 άνωτέρων βραχιόνων. Κατά 
τήν πρός τά πρόσω κολύμβησιν μεταχειρίζονται 
τούς τέσσαρας κατωτέρους βραχίονας. "Οταν 
δέ θέλουσι πρός τά όπίσω νά κολυμβήσωσιν, έκ- 
τε'.νουσι κατ’ άρχάς τους βραχίονας καί άφινουσι 
νά είσέλθη ύδωρ είς τήν μκνδυακήν λεγομένην 
κοιλότητα, κατόπιν συστελλουσι μεθ’ ορμής 
τούς βραχίονας, ού ένεκα τό έν τή μανδυακή 
κοιλότητι είσελθόν ΰδωρ έκβαλλεται δι’ ένός 
νευρώδους σωλήνος, τοϋ οίφωνος, ευρισκομένου 
έμπροσθεν τής κοιλότητος καί οΰτω πως ή ση
πία τιννάσσεται, φερομενη πρός τά όπισω. Έ
πίσης δέ και εις τούς βατράχους, ιχθύς, καρκί
νους, μεδούσας ώς καί είς κανθάρους τινάς, κα
θώς έπίσης καί είς θηλαστικά τινα (π. χ. τά 
Καγγκουρώ) λαμβάνει χώραν κίνησις πρός τά 
έμπρός διά ορμητικών πρός τά όπίσω κινήσεων 
μερών τινων τοϋ σώματος.

Οί λεγόμενοι ψύλλοι τής θαλάσσης κινούνται 
έπίσης τγ βοήθεια τών κεραιών των.

Είς πολλά τών μικρών υδροβίων ζώων τά 
όργανα τής κωπηλασίας βοηθοΟνται καί διά σει
ρών σμηρίγγων πρός καλλιτέραν κίνησιν.

Άλλ ’ ύπάρχουσι πολυάριθμα ύδρόβια ζώα, 
παρ’ οίς ή κίνησις κυρίως διά τριχοειδών ή νη
ματοειδών προεξοχών γίνεται· αί προεξο- 
χαί όμως αυται δέν είναι στερεά κεράτινα 
πλάσματα, άλλά προεκβολαί αύτοΰ τούτου τοΰ 
ζωικού πρωτοπλάσματος, δηλαδή αζώσαι τρί
χες».Οΰτω κινούνται τά έγχυματικά λεγομενα 
ζωύφια, αί νύμφαι τών κοχλιών καί τών πα- 

ρασιτικών σκωλήκων: έπίσης τά άκτινόζωα (έκ 
τών πρωτοζώων), αί νύμφαι τών σπόγγων καί 
τών ύδροπολυποδοειδών κινούνται τή βοήθεια 
τοιούτου είδους βλεφαρίδων : τά μαστιγωτά 
(έκ τών πρωτοζώων) κολυμβώσι λίαν έπιδεξίως 
δι ’ ένός ή δύο μαστιγίων εύρισκομένων είς ά
κρον-τοΰ σώματος αύτών.

Ή κολύμοησις τών ζώων έν τώ υδατι προ
σομοιάζει καί ύπενθυμίζει έν πολλοΐς τήν πτή- 
σιν τών ζώων έν τώ άέρι. Ό Ν. Bl'anca 
καθορίζει τήν πτήσιν κατ’ εξοχήν ώς την Ικα
νότητα τοϋ ζώον νά κινήται ίλευδέρως εν τώ 
περιβάλλοντι μέσω, ίν φ τοϋτο άααπαέει. Άν δέ 
ημείς ώς προδρόμους τών σποδυλωτών ζώων τής 
σήμερον ύποθέσωμεν καί θεωρήσωμεν ίχθυοειδή 
ζώα θαλάσσια, τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν, 
δτι ή άρχική κίνησις άπό τόπου είς τόπον ήτο 
μία πρός τά πρόσω κίνησις τοΰ έπιμήκους σώ
ματος, μόνον διά πλευρικών κινήσεων τοΰ κορ- 
μοϋ καί τής θύρας, συμφώνως πρός τό είδος 
τής κινήσεως τών ιχθύων. Όταν δ'έπειτα πα- 
ρηχθησαν βαθμηδόν έκ τών ύδροβίων ζώων χερ
σαία τοιαΰτα, μετεβιβάσθη καί ή κίνησις είς 
μοχλοειδή συζυγή άκρα. Κατόπιν δέ θαλάσσια 
τινά καί χερσαία έτερα ζώα ήτοιμάσθησαν καί 
έγένοντο κατάλληλα πρός πτήσιν ή διαμορφω- 
θέντων νέων πτητικών οργάνων,χωρίς νά παρα- 
βλαφθώσι τά άκρα αύτών ή μεταβληθέντων 
τών έμπροσθίων άκρων εις όργανα πτήσεως. 
Άν νΰν διεπλάσθη κατά τών πρώτον έν ατελές 
πτερύγισμα (ώς είς τάς νυκτερίδας) καί έκ 

τούτου κατόπιν βαθμιαίως ή τελεία πτήσις (ώς 
είς τά πτηνά), ή αν άμφότερα τά είδη ταΰτα 
τής κινήσεως άνεξκρτήτως άλλήλων διεμορφώ- 
θησαν, δέν δυνάμεθα σήμερον καλώς καί όοι- 
στικώς νά άποφανθώμεν. Τά άρχικώς καί κατά 
πρώτον έκ τών συζυγών κινητηρίων άκρων ή έκ 
τών πλευρικών πτυχών τοΰ δέρματος διαπλα- 

σθέντα Αλεξίπτωτα, άτινα ύπό οστεωδών άκτί- 
νων καί νεύρων διατείνονται καί χρησιμεύουσιν, 
όπως φέρωσιν ασφαλώς έπί χρονικόν τι διά
στημα ή τό άφ’ υψηλού τίνος σημείου πρός τά 
ΰψη όρμων ζώον, εΰρίσκομεν άφ’ ένός μέν είς 
τούς ιπταμένους ίχδϋς, οΐτινες, τή, βοήθεια τοΰ 
έκ τών έπιμηκυνθέντων στηθιαίων πτερυγίων 

διαπλασθέντος πλατέος έπιπέδου αλεξιπτώτου, 
τρέχουσι διά τοΰ άέοος έπί βραχύν χρόνον, άφ' 
έτέρου δέ είς τούς ιπταμένους δράκοντας, οΐτι
νες χρησιμοποιοΰσι κατά τήν κατάπτωσιν των 
άπό κλάδου τίνος είς άλλον μεγάλην δερματί- 

νην πτυχήν, στηριζομένην έπί τών έπιμηκυν- 
Οεισών πλευρών αύτών.

Σπουδαίαν πρόοδον είς τοιαύτην διά πτερυ- 
γίσματος κίνησιν άποτελοΰσι τά όργανα τής 
πτήσεως, τά όποια εύρίσκομεν άφ’ ένός μεν 
είς τά έκλείψαντα προϊστορικά αετώντα σαυ
ροειδή (πτεροδάκτυλος, άρχαιοπτέουξ κ.τ.λ.), 
παρά τοϊς όποίοις έκτείνεται μεγάλη τις δερμά
τινη πτυχή έκατέρωθεν τοΰ σώματος μεταςύ 

καί τών καταπληκτικώς ίπιμεμηκυσμένων πέντε 
δακτύλων τών εμπροο&Ιων άκρων, τών όπι- 
σ·&ίων κνημών και τής ουράς, καί άφ’ έτέρου 
είς τάς νυκτερίδας, είς τάς οποίας έπίσης πάν
τες οί δάκτυλοι έκτος τοΰ πρώτου περιβάλλον
ται ύπό τής πτυχής τοΰ δέρματος.

Είς τελειοτάτην έξέλιξιν διά πτήσιν έ'φθα- 
σαν τά πτίρ’ά, προσαρμοσθέντα διά μακροτά- 
τας καί μεγίστης διαρκείας κινήσεις έν τω άέρι, 
ού μόνον διά τής μεταμορφώσεως τών έμπρο
σθίων άκρων αύτών είς πτέρυγας, άλλά καί όιά 
τής κατασκευής τοΰ άλλου σώματός των. Ώς 
τοιαύτη προσαρμογή πρός τό ΐπτασθαι έμφανί- 
ζεται: πρώτον τό πεπιεσμένον καί κυλινδροει
δές σχήμα τοΰ σώματός των, ούτως ώστε ολη 
ή τοΰ σώματος μάζα συγκεντροΰται παρά τό 
κέντρον βάρους· δεύτερον ή στερεά συναρμογη 
τοΰ κύτους τοΰ θώρακος, όστις μετά τής άκάμ. ■ 
πτου σπονδυλικής στήλης καί τοΰ ίσχυροΰ στή
θους άντέχει είς τούς ισχυρούς κλονισμούς τούς 
κατά τήν πτήσιν παραγομένους και τρίτον τό 
έλαφρόν, έκ πτερών καί πτίλων συνιστάμενον 
καλυπτήριον σύστημα αύτών, τό όποιον άφ 
ένός μέν προφυλλάσσει τά ιπτάμενα πτηνά άπό 
τής ισχυρής απώλειας θερμότητος, άφ ’ έτέρου 
δέ συντρέχει διά τοϋ μικρού αύτοΰ βάρους έν 
συνδυασμω μέ τά κοίλα όστα καί τούς μεγάλους 
μέ θερμόν άέρα πεπληρωμενους άερίους θαλά 
μ.ους τών πνευμόνων, νά καθιστά οσον το δυνα
τόν έλάχιστον τό ειδικόν βάρος τοΰ πτηνού.

Παρεμπιπτόντως ενταύθα θέλομεν είσελθει 
καί εις τήν έξέτασιν τών διαφόρων κκί ποικί
λων τρόπων, καθ’ οΰς τά πτηνά ίπτανται, ώς 
έπίσης τής ταχύτητος καί τής διαρκείας τής 
διαρκείας τής πτήσεως αύτών. Οί έρωδιοί, οί 
πελαργοί καί άλλα μεγάλα άρπκκτικά πτηνά 
είναι περίεργα, καθότι δύνανται έπί μακρον 
διάστημα, χωρίς καθόλου νά πλήξωσι τόν αέρα 
διά τών πτερύγων των, κατ’ εύθεϊαν νά κινών- 
ται, άφοΰ όμως πρότερον άποκτησωσιν ωρίσμε- 
νην ταχύτητα είτε διά κινήσεως τών πτερύγων 
διά τοΰ άνέμου, είτε ριπτόμενα πρός τά κάτω 
άπό ώρισμένου ΰψους Πασίγνωστον φαινομε 
νον περίεργον είναι ή μουσική άνάβκσις, ή γινό
μενη διά συγχρόνου ούτως είπεΐν άναρριχήσεως 
καί πτήσεως τοΰ κοουδαλοΰ, όστις επειτα, αφού 
τό ασμά του τελειώσει, πάλιν σχεδόν καθετως 
κατέρχεται, κάμνων απότομον στροφήν προς τα 
έδώ καί έκεΐ τοΰ σώματός του. ΙΙώς αστρα

πιαίος παράγεται τοιαύτη πρός τά κάτω πτή
σις, δύναταί τις νά παρατηρήση είς τά άρπα- 
κτικά πτηνά- άφοΰ ταΰτα έπί διάστημά τι είς 
θέσιν τινά έν τώ άέρει διαμένουσι, σειόνται καί 
αίφνης όρμητικώς φέρονται πρός τά κάτω έπί 
τής παρατηρηθείσης λείας αύτών. Διάφορα πτη
νά, ώς γλαύκες, πελαργοί, κόρακες, κορώναι, 
ιδιαιτέρως όμως γΰπες, άρέσκονται νά διαγρά- 
φωσιν έλικοειδεϊς γραμμάς, χωρίς νά πλήττωσι 
διά τών πτερύγων των τόν άέρα. Όπου ό άνε
μος είς παρυφήν δάσους τινός ή είς άπόκρυμνόν 
τινα ακτήν προσπίπτει καί άνακλάται μετα
στρεφόμενος πρός τά άνω, δύνανται άοπακτικά 
πτηνά, είς δάση ή γλάροι είς τάς άκτάς μέ 
ακινήτους φαινομένας πτέρυγας έν μετειόρω 
πτήίϊει είς μίαν θέσιν νά διαμένωσι. Καθ ’ 
όμοιον τρόπον οί λάροι χρησιμοποιοΰσι τό ρεύμα 
τοΰ άέρος τό άνερχόμενον έκ τών έξογκωμένων 
ιστίων πλοίου τινός καί αίωροϋνται έν ιότιο- 
πτήόεΐ κινούμενα πρός τά έμπρός μετά τοϋ 
πλοίου. Τήν συνήθη πτήσιν τών πτηνών, τήν 
παραγομένην διά τής πλήξεως τοΰ άέρος ύπό 
τών πτερύγων, καλοΰσι κωπηλατικήν πτήαιν. 
Τά λεγομενα περί τής ταχύτητος τής πτήσεως 
τών πτηνών διαφέρουοι πολύ άλλήλων. Οΰτω 
κατά τάς νεωτέρας παρατηρήσεις διανύουσιν έν 
ένί δευτερολέπτω μέ τήν συνήθην των πτήσιν : 
αί οίκιακαί περιστερά! περίπου 3 μέτρα, αί 
ταχυδρομικά! 13, 15, 18, 21, 24 μέχρι καί 
30, αί τρυγόνες 20, ή νήσσα 19—20, οί ίέρα- 
κες 18, 5 έως καί 20, αί τής βορείου ’Αμερι
κής άγριόχηνες 23—24, οί άετοί 24—25, οί 
γΰπες 33—35. Ή μεγίστη ταχύτης, ήν δύνα- 
ται κατά αξιόπιστα πειράματα ή οικιακή χελι- 
δών νά άναπτύξνι, είναι έν μια περιπτώσει 
207 χιλιόμετρα, έν έτέρα δέ 300 χιλμ. έν μια 
ώοα. Τήν μακροτάτην διαρκείας πτήσιν έκτε- 
λοϋσιν αί Διομήδιαι καί αί Ταχυπέτιδες Φρε· 
γάται, άτινα πολύ σπανίως συναντα τις κο- 
λυμβώντα.

Άλλ’ άν καί τά πτηνά μεταξύ τών ιπταμέ
νων ζώων ίπτανται είς τήν άνωτέραν βαθμίδα, 
έν τούτοις παρ' αύτοΐς, ως και ο Bl'anca λέ
γει, ή άπόκτησις τής δυνάμεως τοΰ ΐπτασθαι 
δέν είναι τόσον καθαρόν κέρδος, όσον παρά τοϊς 
έντόμοις, τά όποια ήδυνήθησαν νά άποκτήσωσι 
τά όργανα τής πτήσεώς των, διατηρηθεντων 
όμως όλων τών κινητηρίων αύτών άκρων (πο
δών), καθότι ό χιτινώδης αύτών θώραξ παρέσχε 
είς τάς νωτιαίας αύτών πτέρυγας ίσχυρότατον 
σημεΐον στηρίξεως. Αί πτέρυγες τών έντόμων 
είναι δερμάτιναι επίπεδοι κρασπεδοειδεϊς προε- 
ξοχαί, έκ δύο συνιστάμεναι φύλλων, μεταξύ 
τών όποιων αί τραχεϊαι έκτείνοται. Κατά τήν 
υ,οοφήν καί τήν σύστασιν αί πτέρυγες αυται 
είναι ολως διάφοροι είς τάς διαφόρους οικογέ
νειας τών έντόμων· οΰτω δυνατόν τό έν ζεϋγος 
ώς έπί τό πολύ τό οπίσθιον, νά είναι μικρότε-
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Έρπων ΙχΟίς (Anales Scadens) δυνάμενος χαΐ 

έπί της ξηρϊς νά χινήται.

ρον ή χαΐ έντελώς νά μη ύπάρχγι, ώς εί; τά 
δίπτερα (μυϊαι). Έπίσης ολως άπτερχ έντομα 
είναι γνωστά, ώς τά θήλεα διαφόρων πυγο
λαμπίδων. Είς τά έντομα, άτινα δύνανται μχ- 
κροτάτας πτήσεις νά έκτελώσιν, ύπαρχου- 
σιν τοιοΟτα κα’ι ταχύτερον βέλους συρίζοντα 
τά όποϊα αύτή ή χελιδών δέν δύναται νά 
προφθάσν; ιπτάμενα, μεταξύ τών ψυχών αί 
μακρόπτεροι, μεταξύ τών διπτέρων οί οίστροι, 
μεταξύ τών ύμενοπτερων αί μελισσαι κα'ι αί 
σφήκες. Κατά καιρούς εξέρχονται κατά τήν η
μέραν αί τών άνθέων έπισκεπται μέλισσα·, κζϊ 
πετώσιν έδώ καί εκεί μετά ζήλου τό μέλι συλ- 
λέγουσαι. ’Ακαταπόνητοι χορεύουσιν οί κώνω- 
πες τό γαμήλιον αύτών άσμα, ένώ πάλιν άλλα 
έντομα, αν και φέρουσι πτέρυγας, είναι ολίγον 
κύρια τών πτερύγων των καί αναγκάζονται νά 
κάμνωσιν είδος τι πτερυγίσματος μέ διακοπάς 
καί μέ αναπαύσεις.

Μετά ταΰτα,τά παρεμπιπτόντως άναφερθέντα 
περί τής πτήσεως τών πτηνών καί εντόμων, ά; 
παοακολουθήσωμεν τήν πρός τά πρόσω κίνησιν 
έπί τής ξηρά·;, έν τή βαθμιαία, αύτής τελειο
ποιήσει είς τάς διαφόρου; τάξει; τών ζώων. 
Έχομεν κατά πρώτον νά ίδωμεν τήν κίνησιν 
τοϋ έρπειν, καθ’ ήν τό σώμα τοΰ ζώου έναλ- 
λάξ έπιμηκύνεται χαί έπιβραχύνεται καί ουτω 
τό συρόμενον σώμα φέρεται πρό; τά πρόσω. Ή 
τοιαύτη κίνησις βεβαίως έπιφέρει καί ίσχυράν 
τριβήν, ήτις έλαττοϋται παρά τοϊς κοχλίαι;, 
καθότι ουτοι έκκρίνουσιν είδος τι σιέλου καί έπι 
τής έκ σιέλου ταινίας προχωροΰσι. Σκώληκε; δέ 
τινες άποκτώσι καί βλεφαρίδας έν εΐδει ποδών 
χρησιμευούσα; διά τήν πρό; τά πρόσω κίνησιν.

’Αρθρωτά κινητήρια όργανα, εύρίσκομεν πρώτον 
είς τά άρθρόποδα (καρκινοειδή, αραχνοειδή καί 
έντομα) καί είτα είς τά σπονδυλωτά. Είς τά 
μυριόποδα (ΐουλος, σκολόπενδρκ) εμφανίζονται 
οί πόδες κανονικώς διανεμημένοι είς ολα τά 
άρθρα τοΰ σώματος καί είς μέγαν αριθμόν. 
Είτα ό αριθμός τών ένάρθρων ποδών ολίγον κατ’ 
ολίγον έλαττοϋται καί οί άπομένοντες τοιοΰτοι 
περιορίζονται πλέον μόνον είς τό πρόσθιον μέ
ρος τοϋ σώματος. Οΰτως είς τά όστρακοφόρα 
αρθρωτά ζώα εύρίσκομεν άκόμη τριάκοντα 
ζεύγη ποδών, είς τά αραχνοειδή μόνον 4 κνή- 
μας, είς τά έντομα έξ, μέχρι; ού είς τά θη
λαστικά καταντήσγ) νά περιορισθή ό αριθμός είς 
δυο μόνον ζεύγη άκρων. ’Εκτός δέ τής έλατ- 
τωσεως ταύτης τοΰ αριθμού τών ένάρθρων, ά
κρων, εμφανίζονται πρός τούτοι; τινά τούτων 
χρησιμεύοντα όχι διά τήν κίνησιν, άλλά μετα
βεβλημένα είς βοηθητικά όργανα διά τήν πρόσ- 
ληψιν τής τροφής.

Μόνιμα όμως διά τήν κίνησιν μένουσι πάν
τοτε τά οπίσθια άκρα. Βλέπομεν είτα περαι
τέρω, πώς τά άκρα, ινα έπιταχυνωσι τήν κί- 
νησιν, καθίστανται μακρότερα, απομακρύνονται 
άπό τοΰ εδάφους περισσότερον και είς τοΰτο 
στηρίζονται πλέον μόνον μέ τό έξώτατον αύτών 
άκρον. Εΐς τινα είδη ζώων βοηθοϋσιν έτι καί 
άλλα μέρη τοΰ σώματος είς τήν κίνησιν καί 
τήν άναρρίχησιν οΰτω π. χ. είς τούς χα
μαιλέοντας ή ούρά άναλόγω; χρησιμο
ποιείται ώ; πέμπτος ποΰς, εΐς τινα πηδώντα 
ζώα ή αύτή ούρά ώς στήριγμα καί ώς πηδά- 
λιον, ένώ εΐς τινας άναρριχωμένου; δφεις αί 
πλευραι ώ; δργανον στηρίξεως.

11ρό; κίνησιν έπί τής ξηρά; είναι κατάλληλα 
επίσης πολλά ζώα έκ τών ιπταμένων καί κο- 
λυμβώντων ζώων, ώς π. χ. όλα τά πτηνά, Sv 
καί τό βάδισμα τοΰ πραγματικού ύδροδίου πτη- 
νοΰ έπί τής ξηρά; είναι πάνυ άδέξιον καί ά- 
σταθες. Έπίση; καί τά πτερυγιόποδα· π.χ. 

Βάτραχοι τής Λύστραλίας ·Κορχλλιοδχχτυλαι· χναρριχώμενοι 

επί τών τοιχωμάτων ιοΰ ΰλίνου αυτών χλωβοϋ.

οί θαλάσσιοι λέοντες, αί θαλάσσιοι άρκτοι, αΐ- 
τινες δύνανται νά στρέφωσι πρός τά έμπρός 
τά πέλματα τών οπισθίων αύτών ποδών, 
δυσκινήτως σύρονται κλονούμεναι έπί τής ξη
ρά; πρό; τά έμπρός, ένώ ό θαλάσσιος έλέφας 
ό κοινός θαλάσιο; κύων καί άλλαι φώκαι, ών 
τά όπίσθια άκρα δέν έχουσι τήν δύναμιν νά 
στρέφωνται πρό; τά έμπρός, κινούνται τούτου 
ένεκα πρός τά πρόσω, έν εΐδει πηδημάτων τή 
βοήθεια τοΰ κορμοΰ. ’Αλλά μεταξύ τών πτηνών 
ύπάρχουσιν έπίσης είδη, άτινα, ώ; αί διάφοροι 
στρουθοκάμηλοι, είναι πάντη άκατάλληλα πρός 
πτήσιν, άλλ’ όμως δύνανται μέ τούς ισχυρού; 
αύτών δρομεϊ; πόδας νά έκτελέσωσιν έκτάκτω; 
λαμπρού; δρόμου; τρέχοντα.

"Οσον άφορα εί; τήν ταχύτητα τής πρός τά 
πρόσω κινήσεώ; των διακρίνονται μεταξύ τών 
θηλαστικών : οί ίπποι, αί άντιλόπαι, οί άγριοι 
κύνε; ώ; δρομείς : οί πίθηκοι, οί σκίουροι, αί 
ικτίδες ώς Λναρριχηταί’ τά καγκουρώ, οί λα- 
γωοί ώ; αάται. Παρά τοϊς ερπετοϊς ολως έκτα
κτον ταχύτητα άναπτύσσουσιν αί σαΰραι, παρά 
τοϊς άμφιβίοι; οί βάτραχοι, οϊτινες δύνανται νά 
προχωοώσιν άλλόμενοι ταχέως καί διά μεγά
λων πηδημάτων. Άλλ’ έπίσης καί εί; τά κα
τώτερα άσπόνδυλα ζώα εύρίσκομεν είδη τα
χέως τρέχοντα, πηδώντα, άναρριχώμενα ώς 
π. χ. οί κάνθαροι οί δρομείς, «ϊ άράχναι, αί 
ακρίδες, οί τέττιγες. ’Εκτός τών μέχρι τοΰδε 
μνημονευθέντων ζώων, ώ; άναρριχηταί πρώτης 
τάξεω; είναι έπίσης οί ψιττακοί, οί δρυοκολά- 
πται, είδος τι βατράχων «ό κοραλλιοδάκτυλος, 
είδος τι σαύρας όνομαζομένη Geckos, ές ών ο 
κοραλλιοδάκτυλος καί ό Geckos διακρίνονται 
διά τήν ταχύτητα, μεθ’ ή; δύνανται νά άνέρ- 
χωνται καί νά κατέρχωνται έπι καθέτων, 
ολισθηρών τοίχων.

Θά ήδύνατο δέ τις έτι πολλών είδών ίδια- 
ζούσας κινήσεις νά άναφέργι καί έξετάση, ώ; 
π χ. τό κυρτοειδές βάδισμα τών βδελλών, 
τήν όπισθοδρομικήν κίνησιν πολλών ζώων, τήν

("Επεται τό τέλος).

Διοαήοειαι πετώιίαι. Κατά φωτογραφίαν τής πρ'ος τάς Νοτίους 
Θχλάσσχς Γερμανικής ’Αποστολής.

"Geckos* άναρριχωμένη έπι τών ύαλίνων 
τοίχων τοϋ κλωβού της

ΊΙ Σχϋρα

ώς έπί καλοβάθρων βάδισιν έτέρων καί οΰτω 
καθεξής, άλλά νΰν έν βραχεί θά μνημονεύσω- 
μεν, οτι ύπάρχουσιν έπίσης μεταξύ τών ιχθύων 
είδη, άτινα άπό καιροΰ εί; καιρόν μεταβχίνου- 
σιν είς τήν ξηράν. Οΰτω δύναται τις είς τά 
δάση τοΰ MangrOUC τής Δυτικής Αφρικής, 
ών τά δένδα ϊστανται έντός τοΰ ϋδατος ώ; 
καλόβχθρα, όταν κατά τήν άμπώτιδα τό ΰδωρ 
ύποχωρ-ή, νά ϊδτ) έπί τοΰ ίλυώδου; εδάφους 
θαυμάσιους ίχθΰς κυνηγώντας μυίας καί άλλα 
έντομα, εύστρόφως τινασσομένους άπό θεσεως 
είς θέσιν, συνωθουμένους είς τάς ρίζας τών δέν- 
δοων καί είς τούς κατακειμένου; κορμού; καί 
έπί τούτων άναρριχωμένου; ή μετά μείζονο; 
έπιτηδειότητος έν τώ πηλώ κα1. τή ίλυί σκα
λίζοντας. Περί δέ τοΰ ίνδικοΰ άναρριχωμένου 
ιχθύος (Anabas scadens), όστις, όταν κατά 
τόν καιρόν τής ξηρασία; τό ΰδωρ τή; λίμνη; 
του ξηραίνεται, έτοιμάζεται διά τής ξηρά; νά 
μεταναστεύσω) είς άλλο ύδωρ, διϋσχυρ'.σθησαν 
παλαιότεροι παρατηρηταί, δτι ούτος δύναται

τή βοήθεια τών πεπλατυσμένων 
αύτοΰ στηθιαίων πτερυγίων νά 
άναρριχηθή έπί τών φοινίκων μέ
χρι τοΰ μέρους, δπου άρχίζουν ά- 
ναφυόμενα τά φύλλα έπί τοΰ κορ
μού.
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ΠΝΕΓΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών και συν

δρομητών δημοσιεϋομεν κάτωθι λίαν περιέρ
γους πνευματιστικάς άνακοινώσεις, πρός γνώ- 
σιν καϊ όδηγίαν τών νεωδτϊ καταγινομένων 
είς σχετικός συνεννοήσεις, καθόσον έκτος τοΰ 
ότι παρουσιάζουσιν αύται φαινόμενα άξιοπε- 
ρίεργα καϊ πρωτότυπα, ένέχουσι καϊ τό μέγα 
ένδιαφέρον τής μετά πεισματώδους πονηρού 
πνεύματος έπικοινωνιστικής περιπτώσεως. Ei- 
σϊ δέ άφ' έτέρου σύγχρονα πειραματιδτικά φαι
νόμενα πνευματιδτικής συνεννοήσεως ήμετέ- 
ρας συνδρομητρίας, έξ ών έναργέστερον άπο- 
δεικνύεται ή μεγάλη άλήθεια τής ύπάρξεως 
καλών καϊ κακών πνευμάτοιν έν τώ άοράτφ 
κόσμω καϊ τής έπικοινωνίας μας μετ’ αύτών.

ΊΙ Διβνθννόις
>♦<

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ
Αλεξάνδρεια τη 2$) Δεχιμβρϊου 1!)09 

’Αξιότιμε Κύριε
"Ελαβον πρό τινων εβδομάδων τά φυλλάδια 

τής «Φύσεως» ώς καί ττρό τινων ημερών έτερα 
δύο μέ έν δελταρίου σας

Ευχαριστώ πολύ, Κύριε, διά τήυ προθυμίαν, 
μεθ' ής με ένεγράψατε συνδρομήτριαυ.

Ώς πρός τό ζήτημα τοΰ πνευματισμού, ού- 
τίνος είμαι ζηλωτής, είναι κάπως παράδοξον 
το φαινόμενον, όπερ παρουσιάζεται. Θεωρώ δέ 
ενδιαφέρον νά σάς περιγράφω λεπτομερώς τί 
μοΰ συμβαίνει, ινα ένυοήσητε καλείτερον ύπό 
ποιας περιστάσεις περιεπλέχθηυ.

Πρό δύο άκόμη έτών μηδεμίαν περί πνευμα
τισμού ιδέαν είχου- Γάτε ό πατήρ μου έυεγράφη 
συνδρομητής σας- Φίλη τών -γραμμάτων, καί- 
περ τέσσαρα έτη φοιτήσασα είς τό σχολείου, 
ήγάπων υπερβολικά, τά περιοδικά. βιβλία κτλ. 
Τό περιοδικόν σας μο'ι ήρεσευ άμέτρως έκ τοΰ 
ύφους του περί ύφηλών ζητημάτων, άλλ' όποια 
ή έκπληξίς μου. όταν είδα ρ' άναφέρη κα'ι περί 
πνευματισμού

Μή γνωρίζουσα, έάν όλοι είναι μεσάζοντες καί 
συγκαταλέγουσα έμαυτήν μετά τούτων, 'ονειρο
πολούν πάντοτε άμα τί) περιστάσει νά έπιδοθώ 
εις πνευματιστικά πειράματα. Μή δυυαμέυη 
όμως εις Σουέζ, άμα τή σφίξει μου είς ’Αλε
ξάνδρειαν, ή πρώτη μου σκέφις ήτο νά εκπλη
ρώσω τήν επιθυμίαν μου. Εις τούς οικείους, είς 
ους ένεπιστεύθηυ τό πράγμα, ήρκέσθησαι· νά 
γελάσωσι. Τότε προσέτρεξα είς τι βιβλιοπω
λείου, ζητούσα τά βιβλία τοΰ Άλλάν Καρδέκ. 
Κατόπιν σοβαράς μελέτης, ούδέν ήδυνήθην νά 
παραγαγω αποτέλεσμα. "Εχουσα έπι ήμίσείαυ 

ώραν τάς χείρας έπι τής τραπέζης μετ' άλλων, 
αΰτη ούδολως έκινείτο Μάτι?υ έπεκαλούμην τήν 
μητέρα μου ή άλλους οϊκείους νεκρούς.

Βλέπουσα, ότι αδίκως έκοπίαζον, παρήτηοα 
πάσαν δοκιμήν. Παρήλάον εβδομάδες τινές, ότε 
ομιλούσα εσπέραν τινά μέ συγγενή μου, ή συνο
μιλία έστράφη έπί τοΰ αντικειμένου τούτου. Ού
τος, παρά πάσαν προσδοκίαν, μο'ι είπεν, ότι 
έτυγευ είς παρόμοια πειράματα κινουμένης τρα
πέζης και άν συγκατέυευου. προθύμως θά τά 
έπανελάμβανε, ώς καί έγένετο. θέσαυτες λοι
πόν τι'ις χείρας έπί τής τραπέζης, αύτη έκινήθη 
μετά τινα δευτερόλεπτα καί άπαυτώσα διά τής 
συνήθους αύτή γλαισσης, μάς άπεκάλυψευ, ότι 
ήτον ό πρό καιρού άποθαυών πιίππος μου. Ή- 
ρωτήσαμεν περί τής ηλικίας όλων, μάς άπήντα 
ακριβέστατα. Τήν έπομένην έπανέλαβα τό πεί
ραμα μέ τάς θείας μου καί ήρώτησα, έάν είμαι 
μεσάζουσα. Μοί είπε, ναι. "Ελαβα χάρτην καί. 
μολυβδοκόνδυλου καί έκαθήμηυ άυαμένουσα. Ώς 
μοί είχε προείπει ή τράπεζα, μετά πάροδον ήμι- 
σείας ώρας ή χειρ μου ήρχισεν ελαφρώς νά κι- 
νήται, διαγράφουσα μακρότατα καί δυσανάγνω
στα γράμματα, άτινα βαθμηδόν έμεγεθύυθη- 
σαν, άχρις ού έγειναν άρκετιί ευανάγνωστα.

Ε'χον προσκαλέσει τήυ μητέρα μου. Μοί εί
πεν, ότι ήτον αυτή. Μοί ομίλησε περί διαφόρων 
ζητημάτων. Με συνεβούλευσευ έκάστηυ Κυρια
κήν νά πηγαίνω είς τήυ εκκλησίαν, νά προσεύ- 
χωμαι συχνάκις τής ημέρας, ευχαριστούσα του 
Θεόν, νά κάμνω έλεημοσύνας καί νά. συγχωρώ 
τούς προξενοΰντας μοι κακόν Είπέτε μου, Κύ
ριε. ώς πρωτόπειρος, ήδυυάμην ποτέ νά, φαν 
τασθώ, οτι όπισθεν τών θεϊκών τούτων συμβου
λών, ότι όπισθεν τών τρυφερωτάτωυ μητρικών 
φράσεων ήδύνατο υιί κρύπτεται πονηρόν πνεύμα; 
Ένθους λοιπόν έκ τής συυαντήσεώς μου ταύτης 
μετά τής προσφιλούς μοι μητρός, ήν πρό 13 
έτών έχω χάσει, χωρίς νά ενθυμούμαι εύκριυώς 
αυτήν, διότι τό-, ε ήμην τεσσάρων έτών, έζήτησα 
νιι έμφανισθή. Μοί έγραφε δέ τότε, όρίζουσά μοι 
τό μέρος. ΪΙμηυ μόνη μετά, μιας θείας μου. Τά 
παράθυρα καί αί θύραι ήσαν κεκλεισμέναι. Τό 
φώς ήτον άμυδρόν. Μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα εις 
τό ύποδειχθέυ μέρος τό σκότος ήρχισε νά τα
ράσσεται ’Ολίγον κατ’ ολίγου διεγράφοντο έπί 
τοΰ τείχου τά χαρακτηριστικά γυναικός. Έ- 
φάνη μεχρις οσφύος. 11 κόμη της ήτο έρριμένη 
έπί τών ωμων. Τα μέχρι τότε άμυδρώς πως δια- 
κριυόμενα χαρακτηριστικά έγειναν αίφνηδίως 
ευκρινή καί τότε είδον καλώς τό προσώπου,

έκοινώνησα, πλήν είς μάτην. Μετά τήυ έπάνο
δον έκ τής έκκλησίας, προσκαλοϋσα τόν φύλακα 
άγγελον, μοί έγραφευ: εφύλαξ άγγελος», έγώ 
μή πιστεύονσα. ώρκιζου αυτόν, Δύο σελίδες έγέ- 
μισαν ίξ όρκων. Οτε τέλος άπαυδήσαν τό πνεύ
μα, μοί είπεν : «ΙΊαΰσε πλέον ! είμαι έγώ, ό 
ίδιος». Έξέδραμα δέ είς μίαν έξοχήυ καί προσε- 
κάλεσα τόν φύλακα άγγελον. Ούτος μοί είπεν : 
«Είμαι τό πνεΰμα τοΰ μέρους τούτου». Μετά 
πολλούς όρκους μοί άπεκαλύφθη πάλιν. Ήτον ό 
ίδιος, ίϊροχθές, ότε έλαβα τό δελτάριόν σας, 
ένήστευσα, προσηυχήθην, έκοινώνησα καί μετά 
μοι παρουσιάσθη ύπό τό πρόσχηαα τοΰ Άγιου 
Δημητρών. ΙΙάλιντόν ήυνόησα. ’£2/ κύριε, ινα 
γράφω εις υμάς είχου απολύσει πλέον τό θάρ ■ 
ρος. Ουδέποτε θά είχου τήυ ελαφρότητα νά 
προσκαλώι αύτό, έάν έγνώριζου όποιου ήτον ! 
Ύπό τό πρόσχημα τής μητρός μου κατίσχυσεν 

έμοΰ. ΙΙόσον θά είμαι εύτυχής καί όποιαν ευγ
νωμοσύνην θά τρέφω δι’ύμάς, έαυ με βοηθήσετε 
έν τή παριστάσει. Δεχθήτε, κύριε, τάς ειλικρι
νείς προσρήσεις μου.

>—<

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΎΤΕΡΑ
Άλεξάνδριιχ τη 26 Ώνουχρίου 1910.

’Αξιότιμε Κύριε
Μετά χαράς έλαβου τήν έπιστολήν σας καί 

σπεύδω υιί σάς άπαντήσιο αμέσως.
Ειδου νά μοί γράφητε, άν θέλω νά δημοσιεύ- 

σητε τήυ περίπτωσιν, α’λλά τοΰτο θά ήτο δι' 
έμέ αρκετή παρηγοριά, έάν έγνιόριζον, ότι τό ίδι- 
κόυ μου πάθημα έγίνετο εις άλλον μάθημα. Δη
μοσιεύσατε, ό,τι κρίνετε καλόν, αρκεί νά μή 
τεθή τό όνομά μου. Έν τούτοις παρετήρησα, ότι 
τό πνεύμα αυτό άλλοτε όμιλε! εΰγενώς καί έλλη- 
υικώτατα, τούναντίον δέ άλλοτε χυδαίως καί 
ελαφρώς. Είς τάς άρχάς τώιν πειραμάτων, ό 
θείος μου μοί είπεν νά έρωτήσω, ποΰ ε’ναι μία 
ήμϊσεια λίρα, ήν είχα χάσει. Τό πνεύμα μοί 
ιίπεκρίθη καταλεπτώς, ότι είναι είς τόν 2ου 
σύρτην τοΰ γραφείου, είς κουτάκι λευκόν. Ό 
θείος τότε ήρώτησε :—Τί άλλο περιέχει ό σύρ
της ; —Δέν απαντώ, ιίπεκρίθη, διότι βλέπω ότι 
μέ έμπαίζετε. Εύρεθείσης δέ τής ήμισείας λί
ρας, έξηκολουθήσαμεν τό πείραμα, αλλ αι απαν
τήσεις ήσαν έλαφραί καί ψευδείς. ΙΙμέραυ τινά 
έζήτουν τό βιβλίου τοΰ Άλλάν Καρδέκ.—Είνε 
είς τό γραφείον επάνω, απαντά. Επήγα. ΙΙτου 
ό δεύτερος τόμος.—Άλλ’ όχι, είπα, θέλω του 
τρίτον- — Ε’υε είς τόν δεύτερου σύρτην τής ιμα
τιοθήκης. Καί όντως ήτον έκεί. Αλλοτε όμως 
δέν εΰρισκου τίποτε καί απήντα έσφαλμευως. 
Τή 30 Αύγουστου εορτάζω. Τότε δέν είχα άκόμη 
έι νοήση τήν έπέμβασιν τού πονηρού πνεύματος. 
Τήν πρωίαν λοιπόν έκείυηυ, τό πνεύμα μοί εί
πεν:—Ύέκνον μου, τόσα έτη νεκρά δέν ήδυυή- 
θην ούδέν νά σοί προσφέρω. Σέ έβλεπον, χω-

όπερ έφαίνετο πλαγίως πως, χωρίς ν' άτευίζη 
ημάς. ’ΤΙΐ’οιξε και έκλεισε τούς οφθαλμούς, 
πράγμα, όπερ μο'ι έκαμε μεγΐστην έντύπωσιν, 
διότι, άν τό σύνολον ήτο έλαφρά σκιά, οί όφθαλ ■ 
μοί ήσαν ζωηρότατοι, πρό πάντων αί κόραι τοΰ 
οφθαλμού, μεθ' δ έγένετο άφαντος Ιίαρακα- 
λοΰσα αυτήν νά έμφανισθή άλλοτε, δέν ήδυνή- 
θην -,νά επιτύχω.

Μάς άπεκάλυφε πολλά. πράγματα, άτινα 
πρό καιρού ειχομεν άπολέση. Μάς συυεβούλευε 
διά τών καλλητέρων συμβουλών, μοί έγραφε 
μητρικώτατα καί πλήρης φιλοστοργίας έπιστο- 
λάς. Μάς έλεγεν, ώς περιγράφει ό Άλλάν Καρ
δέκ, ότι τά πνεύματα διαιρούνται είς τρείς τά
ξεις, άναλόγως τής αγνότητας αυτών, καί ότι 
αΰτη ανήκει είς τήυ δευτέραν.

Οτε όμως ήρώτωυ αύτήν περί ύφηλών ζη
τημάτων, έπιτηδείως περιπλέκουσα τήν συζήτη - 
σιν, άπέφευγε ν' άπαντήση σαφώς. "Αλλοτε δέ 
μοί εδιδε γνωριμίαν δι' άλλων ονομάτων, άλ
λοτε ύπό τοΰ φύλακας αγγέλου κα'ι άλλοτε υπό 
αγνώστων. Μετέπειτα ήρχισε νά μοί προλέγη 
μέλλοντά τινα, μεταξύ τών οποίων μοί είπε 
ήμέραν τινά : «Τέκνου μου, δέν ήθελα ουδόλως 
νά σέ λυπήσω, άλλ’ ό γέγραπται, γέγραπται' 
μετά 20 ημέρας ό πατήρ σου θ’ άσθενήση βα- 
ρέως έκ παραλυσίας καί θ’ άποθάνρ». Εν
νοείτε, πληρέστατα τήυ συγκινησία μου. Κα#’ 
έκάστηυ ήμέραν ηύξάνετο αύτη. 11 άποφράς 
ημέρα ήλθεν έπί τέλους, διήλθου έκτοτε δύο μή
νες καί ό παήρ μου, όχι μόνου τίποτε δέν έπα- 
θευ, άλλά καί άπόλαμβάυει καλλίστης υγείας.

Έάν ήτο μόνον αύτό, τό πράγμα δέν θά. ήτο 
άνυτόφορον. ’Αλλ’ αύτό δέν είναι ούδέν απέ
ναντι άλλων.

"ίΐρχισε τότε νά μοί λέγη πράγματα τρο
μερά, άνύπαρκτα, προσπαθώυ νά φερη τήν δι
χόνοιαν έν τή οικογένεια. "Ηρχισε νά πραγμα- 
τοποιή τοΰτο. ουδέ έγώ δέ δέν γνωρίζω τί θά, 
συυέβαινεν, έάν δέν μ' έπήρχετο κατά νοΰν, ότι 
δυνατόν νιι είναι κακόν τι πνεύμα, κρυπτό μονού 
ύπό φευδώυυμον. Δέν είγα άδικου. Εαθήσασα 
παρά τήν τράπεζαν μέ τά χρειώδη, άνέμενον.

ΙΙάραυτα ήλθε —«Καλημέρα, τέκνου μου. 
μοί λέγει.—Σέ παρακαλώ, τώ απαντώ, έν 
όνόματι τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ, είσαι ή μήτηρ 
μου; —Βεβαίως —ΙΙώς τολμάς νά ψεύδεσαι ; 
πρόσεχε καλώς είς τήν βαρύτητα τού όρκου σου. 
Τολμάς ευ όνόματι τοΰ Θεοΰ νά έπικυρώσης, ότι 
είσαι ή μήτηρ μου ;

Διά των λόγων τούτων τό έφερα εις συυαίσ- 
θησιυ καί μοΰ άπήυτησεν: —Όχι, ή μήτηρ σου 
ουδέποτε ήλθεν, έγώ ήλθου μόνον.

Τότε ήυνόησα τά πάντα- "Εκτοτε εινε δύο 
μήνες. Τότε μοί ήλθε κατά νοΰν τό περιεχομέ
νου τών δύο φυλλαδίων, άτινα μοί έστείλατε καί 
άτινα είχα άυαγυώσει, ότε ό πατήρ μου ήτο 
συνδρομητής. Ένήστευσα τότε, προσηυχήθην,
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ρΐφ ούδέν νά δύναμαι νά σοι χαρίσω- Τά πνεύ
ματα, προσφιλής μου κόρη, άγαπώσι και ε-χουσι 
συμπάθειας πλεοτερας τών ανθρώπων- Ούδέυ 
εκ μέρους μου έχεις. ίνα με ένθυμήσαι Αιά 
τούτο λαβοΰσιι παρά τοΰ Θεοΰ τήν άδειαν, 
σπεύδω νά σοι άποκαλύφω κεκρυμμένου θησαυ
ρόν λάβε άνθρωπον τινά Ικανόν νά σκάφη καί 
τήν νύκτα νά υπάγετε έξωθεν τοΰ κήπου, άκρι- 
φως εις ιό μέσον τοΰ τοίχου. Έγώ εύρον τό 
πράγμα αρκετά περίεργον καί τέλος συγκατατε- 
θεντος τοΰ θείου, τήν νύκτα έπήγαμεν εις τό 
προσδιορισθέν μέρος, σκάπτουτες. Μι) Βυνάμενοι 
όμοις διότι έφοβούμεθα, μή θορυβοΐντες προσελ- 
κυσωμεν την προσοχήν το>ν γειτόνων. άπεσύρ- 
θημεν. Έρωτήσασα και πάλιν έπί τοΰ αντι
κειμένου τούτου, μοί είπεν:—"Α / έκαμα λάθος, 
δεν εινε εκεί, αλλ έκεΐ' καί μου προσδιώριζεν 
άλλα διάφορα μέρη. “Οτε τέλος έγώ έσκέφθην. 
ότι δυνατόν νά μή είνε τό πνεΰμα τής μητρός 
μου και ωρκίσασα αύτό. μοι είπε τήν αλήθειαν.
Οσον διά τήν διχόνοιαν, ήν σάς έγραφου, 

έχει ώς έξής ; ΙΙμέραν τινά προσκάλοΰσα 
τήν μητέρα μου (καίτοι έγνώριζα, ότι άλλος ήρ- 
χετο αντ αύτής) μοι έγραφευ έπι τοΰ χάρτου, 
χωρίς νά τήν έρωτήσω έπι τοΰ ζητήματος τού
του, ώς καί ουδέ κιΐν νά τό συλλογισθώ. «Σέ 
συμβουλεύω, κόρη μου, νά φύγης έκ τής οικίας 
τών θείων σου, διότι ούτοι θά σέ ένάξωσι μετιϊ 
καιρόν εις δικαστήρια, ζητοΰντες τά πρός δια
τροφήν σου έξοδα. — Καί ποΰ νά υπάγω ;—Ζι;- 
τησου θέσιν παιδαγωγού παρά τινι κυρία, δέν 
θα εινε τόσον κοπιώύες τό έργον. Δέν θά ήμην 
όμως άφρων, έάν έξετέλουν τήν παραγγελίαν 
τοΰ πνεύματος ; Καί όμως ώς πρός τόν θησαυ 
ρόν, ήμέραν τινά παραπονούμενοι εις τόν ιδιο
κτήτην διά τι λάθος τής οικίας, μάς άπήντησε: 
Ύόγήπεδον αύτό τό ήγόρασεν ό πατήρ μου. διότι 
τοΰ είπαν, ότι ΰπήρχεν έκεΐ θησαυρός' άλλ’ άφοΰ 
έσκαφεν έπ αρκετόν καί δέν εύρε τίποτε, ωκο- 
δόμησε τήν οικίαν- ’Αμέσως τότε ένεθυμήθην τό 
πνεΰμα. Εννοείται, δέν θά ήμην τόσοι' ακριτό
μυθος νά τό κοινοποιήσο). Έν τούτοις ίσως όμως 
νά είνε καί αληθές.

Μαται'ως προσεπάθησα εκτοτε νά τό άπο - 
διώξω. Δίς έυήστευσα καί έκοιυώνησα, πλήν 
μαται'ως. Mera δύο ημέρας μετιϊ τούτο, άμα 

έξεγέρσει μου, άχρις έσπέρας κεκλεισμένη 
έν τώ δωματίω μου προσηυχόμην μετιϊ δακρύιον, 
πλήν μαται'ως. Τό πνεΰμα άμα τή προσκλή- 
σει μου παρουσιάζεται ΰφ’ ότι όνομα τό ζη ■ 
τήσω. Μοί άπαντά, άναλόγαις τών ερωτήσεων, 
άς τώ απευθύνω' άλλ’ όταν τώ εϊπω, έν ονό- 
ματιτοϋ Θεοΰ. είσθε υμείς;—Όχι, μοί άπαντά. 
Ιΐλειστάκις όμως μοί λέγει, Χαί" άλλ’ έγώ δέν 
πείθομαι, ότε τέλος μοί γράφει:— λ .' μά είσαι 
ανυπόφορος, δέν θά δυνηθώ λοιπόν νά σέ γε
λάσω; Τρεις ημέρας πριν ή λάβω τήν επι
στολήν σας,προσεκαλεσα τόν φύλακα άγγελον. 

—Φύλα£ άγγελος. άπαντά καί χωρίς νά τόν 
έρωτήσω:—Επειδή σέ κατατρέχω, δέν σημαί
νει, ότι σέ μισώ.μοί λέγει καί έξακολουθεΐ : Τήν 
στιγμήν δέ αύτήν, καθ’ ήν κρέμαται ή ζωή σου, 
άφίνω τήν δίοδον ελευθέρου και απέρχομαι. Αη- 
σμόνησον τά παρελθόντα. συγχώρησαν με, καί 
δέου ποτέ υπέρ έμοΰ.

Αδαμάντιος

Ί \μην άρκετά έκπεπληγαένη —Πώς/ ή ζωή 
μου άρα εΰρίσκετο είς κίνδυνον! Αύτό βέβαια δέν 
μέ έχα.ροποίησε καί τόσον. ΓΙροσεκάλεσα τότε 
τόν φύλακα άγγελον, προσηυχήθην θερμώς καί 
ανέμενον μετ αγωνίας.—Φύλαξ άγγελος,άπαντά.

— Είσθε ύ'ΐεΐς πραγματικώς ;—Μεβαίως.— 
Καί ποΐον ήτο τό πνεύμα, οπερ μοί ώμίλει πρό 
ολίγου ; — 11το έυ έκ τών μάλλον χθαμαλών.
— άς παρακαλώ, ποΐον κίνδυνον διατρέχει ή ζωή 
μου ;—Τόν σοβαρότατου. — ’Αλλά, έν όνόματι 
τοϋ Θεοΰ, είσθε ό φύλαξ άγγελός μου ; — Βε
βαίως. — Επικυρώσατε. — Έπεκύρωσευ. Έν 
τούτοις δέν έπίστευα. — Όρκισθήτε καί πάλιν.
λϊρκίσθη.—Έκ τρίτου, τώ λέγω. — "Α / μά τό 

παρά κάνες, είμαι Ο ΙΔΙ< )Σ, μοί άπαντά.
ίίροχθές δέ, ότε έλαβον τήν έπιστολήν σας, 

έκαμα, ώς μοί έγράφατε ϊίροσεκάλεσα του 
Αγιον ’Αντώνιου, άφοΰ πρώτου είπα τρις τό 

τροπάριου του
— "Αγιος ’Αντώνιος.—"Αγιε ’Αντώνιε, σάς 

παρακαλώ), προστατεύσατέ με. — "Οχι,κόρη μου.
— Γοτε στείλατε μου του φύλακα άγγελον.— 
Ούτε. κόρη μου.— Γότε άπομακρύυατε άπ’ έμοΰ 
τό κακόν πνεΰμα.—Αύτό θά τό κάμω. —Άλλά 
σάς παρακαλώ), στείλατε μου τόν φύλακα άγ
γελον.— Καλώς.—Είτα. είμαι ό φύλαξ άγγε
λος.—Έν όνόματι τοΰ Θεοΰ, είσθε ό φύλαξ άγ
γελος ; — Πάλιν άρχησες ; είνε περιττόν νά έπι- 
μένω- Δέν είμαι έγώ.—Καί ό Άγιος Αντώνιος;
— Είμαι ό ίδιος !

Αηλαδή. ούδέν δύναται νά τόν πολεμήση, καί 
ούδέυ μοί μένει ή πίστις καί έγκαρτέρησις."Ολα 
τά έξήυτλησα, πάσας προσευχάς! Ίσως ο χρό
νος το απομακρυυει καί ίσως έκ τών συχνών 
αποτυχιών του, άπαυδήση καί φύγη. "Αλλοτε 
προσεκάλεσα τόν διάσημου ιατρόν Τσαγγαρό- 
λαν, χάριν τοΰ θείου, όστις πάσχει έκ λευκώ
ματος. Ητο Ευριακή το απόγευμα. — Είμαι ό 
Γσαγγαρόλας, άλλά μοί είναι απολύτως άδύ

νατον νά συγκοινωνήσω μεθ’ υμών, καθ’ ότι 
είμαι προσκεκλημένος παρά τινι σοβαρά συνε
δριάσει θεολόγων, έν Μασσαλίμ. Αύριου περί 
τήν δεκάτηυ π. μ θά έλθω.

Τόαγγαρόλας

Τι/ν έπαύριου πραγματικώς ήλθε καί μοί έ
γραφε τά ακόλουθα, άτινα καίτοι είναι πολλά, 
έν τούτοις σάς τά παραθέτω, έλπίζουσα, ότι 
ίσως έφελκύσουυ τήν προσοχήν σας.

ϊ

— Όποιαν ιδέαν έχετε περί τής άσθενείας 
τοΰ λευκώματος ; — Ώς ασθένεια, όπως δήποτε 
σοβαρά, άπαιτεΐται δίαιτα, διότι δέν είναι ή 
τυχοΰσα άσθένεια, άλλά μία τών άσθενειών έκεί- 
νων, δι’ άς πολλαί συνεδριάσεις έγένοντο καί 
έπιστήμονες ολόκληρα έτη πολύ έμελέτησαν καί 
έυεβάθυυαυ τόσου είς τά απόκρυφα ασθενειών, 
αΐτινες μέχρι τοΰδε μέυουσιν άνεξιχνίαστοι καί 
συυεπεΐα τούτου δέν εύρέθησαυ άκόμη τά άπαι- 
τούμενα πρός θεραπείαν τής νόσου ταύτης φάρ
μακα. Έν τούτοις, άν δύναταί τις διά τών ολί
γων γνώσεων, άς κατέχει, έν τή ιατρική υπάρ
χει ολόκληρος επιστήμη, ής τό πρώτον μέρος 
είνε γνωστόν τοϊς άυθρώποις άχρις ώρας άλλά 
τά βάθη τής επιστήμης ταύτης ούδείς καί έκ 
τών σοφωτέρων άνδρώυ καί έκ τών ένδοξων ια
τρών ήδυνήθη νά άυακαλύφη. Ώς πρός το ζή ■ 
τημα, δι’ όέκλήθην χθές, δέν ήδυυήθην νά δώσω 
πρός υμάς ακριβή άπάντησιυ, ώς έν έτέρα σο
βαρά συνεδριάσει προσκεκλημένος, άλλως τε 
περί τής άσθενείας ταύτης άπαιτεΐται αρκετά 
μεγάλος χώρος πρός έξήγησιν τών φαινομένων 
τής άσθενείας ταύτης, ήτις είνε μία τών πληγώ»’ 
τής ύφηλίου.

ί-’ς πρός τούτο μή δυνάμευος νά σοι έξηγήσω 
ενθάδε ολόκληρον τήν ιατρικήν επιστήμην, σοι 
παραθέτω ένταΰθα τά άφορώντα τήν ασθένειαν 
ταύτην φάρμακα, άτινα δύναται ό άσθενής νιϊ 
μεταχειρισθή καί θά ίδωμεν τήν ωφέλειαν, ήν 
έξ αύτών θά άρυσθή. Έν πρώτοις οφείλει νιϊ 
άπέχη τών αλμυρών καί πρός τούτοις καλλί
τερου, ΐυα τό φαγητού είναι ανάλατου,—αποχή 
τουικώυ καί τροφή χορταρικών, χωρίς παλιν 
άλας, αποχή παστών κρεάτων καί ελαφρά φα
γητά. Ό στόμαχος δέου νά είνε έλαφρος καί την 
ήμέραν, άλλά προ πάντων τήν νύκτα. Ιίροτι- 
μώτερου τό έσπέρας γάλα καί τέ'ίου ή γάλα μέ 
καφέ καί άρτου μέ βούτυρου ή μέ τυρόν αναλα ■ 
του. Άπαιτεΐται συγχρόνως ύπνος τακτικός, ως 
καί περίπατος, ΐυα δυνηθώσι νά λάβωσι τροπήν 
τά νεύρα τών ποδών, έκ τών οποίων ΰποφερει.
Ο τακτικός καί μακρύς περίπατος θά είνε έυ 

έκ τών κυριωτέρων τής θεραπείας φάρμακων. 
Τ»;ν νύκτα, ΐυα κοιμηθή άρκούυτως καλώς, τα- 
κτικώς καί ΰγιεινώς, δέν άπαιτεΐται μόνον κα
θαρά συνείδησις, άλλά συγχρόνως ΐυα τό σώιμα 
ή κοπιώδες, διότι τότε ό' ύπνος δύναται νά πα
ράσχω ωφέλειαν εις τά κουρασμένα έκ τοΰ κα
μάτου και τής έργασίας μέλη. "Θθεν έπειδή ή 
έργασία του δέν επιτρέπει εις αύτόν νά κινείται, 
οφείλει καθ’ έκάστην νά κάμυη ένα περίπατου. 
Διότι έυ τή γραφή κοπιάζει καί έξασκεΐται το 
πνεΰμα' δέυ συμβαίνει όμως τό αύτό καί δια τό 
σώμα, τό όποιου μή κιυούμευου, δέυ προσκτάται 
τήν υγείαν, άλλά τήν παχυσαρκίαν, ήτις γεννά 
πλείστας όσας άσθενείας. Ό περίπατος εινε 
άναγκαΐος πρός πάυτας τούς άνθριόπους, άλλ 
όχι ώς έυνοοΰσίν αύτόν οί άνθρωποι, ίνα τέρ- 

φοισι τούς οφθαλμούς αύτών διά τών διαφόρων 
θεαμάτων καί 'όταν κουρασθώσιν, αμέσως ευ 
άμάξη είτε έυ τροχιοδρόμω έπιστρέφουσιυ οίκαδε. 
Ό περίπατος πρέπει νά γίνεται μόνου χάριν 
υγείας καί ούδέποτε χάριν τέρφεως. Έν τώ πε- 
ριπάτω δέον οϊ πόδες νά κιυώνται διαρκώς και 
ζωηρώς. ούχί δέ όπως ΰμεΐς αύτόν τελείτε, μόλις 
κινοΰντες τούς πόδας, ώς άν παρακολουθείτε 
καμμίαν κηδείαν. Ό περίπατος τότε ούδέυ ω
φελεί καί παρέρχεται απαρατήρητος τή υγεία, 
έυ ω τούυαυτίον ό περίπατος, όν σάς ύπεδειξα, 
είνε ώφελιμώτατος Καλόν έπίσης θά ήτον, αν 
ίτελεΐτο έστω καί πριν τοΰ ύπνου Είνε έξάσκη- 
σις τοΰ σιάματος, άπαιτοΰσα νά γίνεται χαριν 
έξασφαλίσεως τής υγείας σας' τότε δέ τό 
σώμα κουρασμένου έκ τής οδοιπορίας, ευ τω 
ΰπνω ευρίσκει τά άπαιτούμευα στατιστικά, ατιυα 
οί ιατροί λέγουσιυ, ότι ευρίσκει τις έν τώ υπυω. 
Αύτός είνε ό λόγος, δι’ όν οί χωρικοί τών μερών 
έκείυων, οϊου Ελλάδος, Γαλλίας καί όλων τών 
κρατών τής Εύρώπης κέκτηνται περισσοτεραυ 
ρώμην καί μεγαλειτέραυ ίσχύυ ή οί άνθρωποι 
τών πόλεων. Τό σώμα ήσκημένον έυ τή εργα
σία ευρίσκει έν τώ ΰπνω τήν κατάλληλου ανα- 
παυσιν, ένώ ΰμεΐς δηλαδή οί άιθρωποι τών πο- 
λεωυ, είθισμέυοι είς του καθεστώτα βίου δέν 
δύυασθε νά εύρητε έυ τώ ύπνιρ τήυ γλυκεΐαυ 
άνάπαυσιν, ήν άπολαμβάυει ό χωρικός, όστις από 
πρωίας άχρις έσπέρας εΰρίσκεται έυ τώ κοπώ 
καί καμάτω. Αύτή είνε ή μόνη αίτια, δι’ οί 
άνθρωποι τών πόλεων είσίν νευροπαθεΐς καί 
ώχροί, ένώ έκεΐυοι κατά πολύ διαφέρουσιυ ΰμωυ.

Ύώρα δυνατόν μέ όλας αύτάς τας προφυλά
ξεις τοΰ άέρος, τοΰ ύπνου καί τοΰ περιπάτου νά 
ΰποπέση ό άνθρο>πος είς άσθένειαν Βεβαίως 
δύναταί τις νά τροποποίηση καί πράξη όλους 
τούς κανονισμούς τούς ΰποβαλλομένους τή υγεία, 
άλλά δέν δύναται διά τών μέσων τούτων νά 
άποκτήση διαρκή υγείαν ή νά άπωθήση όλας 
τάς άσθενείας ΐνα μή του πλησιάσωσιν. Αύτοί 
είνε κανόνες προκαταρκτικοί διά πάντα, όστις 
έπιθυμεΐ νά άκολουθή τό στάδιον τής υγείας' έν 
τούτοις πλαΐ'άται ό άνθρωπος όστις θά σκεφθή 
ότι διά τών μεθόδων τούτων θ ' απόκτηση υγείαν 
άυαλλοίωτον καί οτι ό θάνατος ούδέποτε θά δυ- 
υηθή νά τόν πλησιάση. Δύναταί τις νά τάς έκ- 
τελή, ούχί διότι θά προφυλάσσεται αιωνίως τών 
άσθενειών, άλλά διότι πολλάς έκ τούτων δύνα
ται νά άποφεύγη. Ώς πρός τό λεύκωμα, άπό 
τών άρχαίων χρόνων ανάγεται μέχρι τών μετα
γενεστέρων καί υπήρξε πολλάκις, ως άνωτέρω 
περιγράφω. τό αίτιου πολλών σοφών και σοβα
ρών συνεδριάσεων, καθ άς έπήγασιιυ διαφοριιι 
γνώμαι, χωρίς ούδείς νά δυνηθή να εύρη τό αλη
θές αντιφάρμακου, τό όποιου επωφελές διά τήυ 
άνθρωπότητα είνε. Διότι πιστεύω, ότι οί περισ
σότεροι τών ανθρώπων ΰποφερουσιν εκ τής επα
ράτου νόσου, είς ήν τόσαι κεφαλαί ανεβλεφαν, 
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•χωρίς νά δυυηθώσι νά κερματίσωσιν αυτήν. Ή 
νόσος αΰτη προέρχεται έκ τώυ νεφρών, συνέ
πεια τής άναδιοργανώσεως αύτών, τής παχυ
σαρκίας, ήτις περιβάλλουσα τούς νεφρούς, ά- 
φαιρεί παρ’ αύτών τήν δύναμιν και παραγκω - 
υίζει τήν φυσικήν ένέργειαυ αυτών- Αύυατα,ι 
συγχρόνως τό λεύκωμα ν’ άυαφανή, ώς προϊόν 
άλλης νόσου, τοΰθ’ όπερ και τό συχνότερου ή. Τό 
λεύκωμα επιφέρει πόνους τών νεφρών και συ
χνάκις οί πόνοι ούτοι άποκτώσιν 'ιδιότητα ρευ 
ματισμών επί τών ποδών, οϊτινες δέν είνε άλλο 
τι ή άπήχησις τοΰ λευκώματος. Κατα γενικόν 
τρόπον τό λεύκωμα επιφέρει άχωυευσίαν καϊ 
έιεκα τούτου οφείλει ό ασθενής νά άποφεύγη τά 
βαρέα καϊ τονικά φαγητά, διότι ό στόμαχος 
συυεπεία τοΰ λευκώματος γίνεται αδύνατος, ώς ό 
στόμαχος ένός ασθενούς. Ό έχων τό λεύκωμα, 
καίτοι είνε ορθός και περίπατε! καϊ εργάζεται, 
καϊ όμιλεί καϊ γράφει και άναγινώσκει κτλ. ο
φείλει νά γνωρίζη, οτι εχει τό σώμα έξηντλημέ- 
νου, ώς τών ασθενών, οΐτινος εΐς ρεύμα άέρος, 
ένεκα τώυ ανοικτών πόρων δύνανται νά άσθε- 
νήσωσι διά μεγάλης καϊ επικινδύνου ασθένειας ■ 
ΊΙ σκέφ-ις αΰτη παρά τώ ασθενεί τώ πάσχοντι 
εκ λευκώματος τώ αποδίδει πάντοτε τήν προσο
χήν καϊ θέλησιν, όπως αποφάγι/ τάς συχυάς 
εκδρομάς καϊ όπως προσέχη τήν άπό θερμήν 
είς ψύχραν μεταβάλλομενην ατμόσφαιραν, διότι 
τότε έχει σοβαράς συνέπειας' ένεκα τών εναν
τίων φαρμάκων, τά όποία δίδονται εις τόν ασθε
νή τόν πάσχοντα εκ πλευρίτιδος, διακινδυνεύ
ουν τόν ασθενή τόν πάσχουτα εκ λευκώματος, 
ενώ οί δύο ούτοι ασθενείς σύγκεινται είς 'έν καϊ 
τό αύτό προσώπου, τό όποιον δύναται υά έχρ 
ταυτοχρόνως τάς δύο άσθενείας. II μεταβολή 
αΰτη δύναται νά έχ>/ τάς χειροτέρας τών προ
σδοκιών. Ενεκα τών διαφορών τούτων, ας σοϊ 
εχάραζα ενθάδε σοι παραθέτω οσα σοϊ ύπεσχέ- 
θην χθες τό μέλλον ποιήσαι. ΊΊ συμβουλή αΰτη 
είνε ίσως δυσχερής, 'ίσως εύχερής, ή διαφορά δ' 
αΰτη επίκειται εκ τής θέσεως άμφοτέρωυ εμού 
ώς πνεύματος και υμών ώς ανθρώπων, δηλαδή 
ώς πνευμάτων ένσαρκωμένων. Έΐ' πρώτοις, άς 
άκολουθήση οσα σάς είπον καϊ καθ έκάστην 
εσπέραν πρό τής τοϋ ΰπνου κατακλίσεως δύ
ναται ΐ'ά κάμνη εν ποδόλουτρου αρκετά χλιαρόν, 
εΐς τό όποιον ρίπτετε 2 κοχλιάρια μουτάρδας 
καϊ άλλας δύο σόδας' επίσης δύο φοοκτας άλας. 
Μετά παρέλευσιυ πέντε λεπτών αποσύρει τούς 
πόδας καϊ κοιμάται άπ’ ευθείας μέχρι τής επαύ
ριον. Ας εξακυλουθήση έπϊ 15 ημέρας τοΰτο 
καί άναμφιβόλως θά εΰρη διαφοράν μετά πα- 
ρέλευσιν τών όποιων δύναμαι νά εμφαυισθώ, 
όταν ΰπάρχρ ανάγκη συμβουλής καϊ μέ καλέσης.

Έρώτησις. — Μήπως ή ψυχρολουσία τόν 
βλάπτει ;

’Απόκρ.— Όχι.’Αλλ’ εις τό διάστημα αύτό, 
καθ’ ό θά κάμνρ τήν νύκτα τό ποδόλουτρου, 

προτιμώτερον υά μή τήν κάμη. Διότι οί πόδε1· 
καλλίτερου υά κάμυωσι οτε μέν ψυχρά, ψυχρά, 
οτε δέ θερμά, θερμά λουτρά, ούχί δέ καί τά 
δύο συγχρόνως.

Κατόπιν έρωτήσασα διά τήν θείαυ μου, ήτις 
πάσχει, μοϊ έγραψε μέγα θέμα περϊ αναιμίας, 
οσον και περί λευκώματος. I Ισια όμως είνε ή 
ΰμετέρα γνώμη ;

Νομίζετε, δτι τό οδηγούν με, ϊνα γράψω 
ταΰτα, πνεΰμα, ήτο εκείνο, οπερ έζήτησα ή μή
πως τό πονηρόν βοηθούμενον παρ' άλλου πλέον 
πεπαιδευμένου, πλήν φαύλου ώς αύτό, μοϊ έυέ 
πνεε τάς ιδέας του ;

’Επίσης, έάν θέλετε, νά σάς γράψω καϊ τήν 
περϊ αναιμίας ομιλίαν τοΰ πνεύματος, γνωστό- 
ποιήσατε μοι το, είτε δι’ έπιστολής, είτε έν τή 
αλληλογραφία τής «Φύσεως».

Δεχ^ήτε τάς ειλικρινείς προσρήσεις μου.
Α. Λ...

ΣΗΜ- Εΐς τό επόμενον Οέλομεν επιφέρει τάς 
έπϊ τοΰ θέματος τούτου κρίσεις μας.

ΤΙ ΘΑ ΘΥΜΗΘΗΣ

'Οταν θί νά ίόης στό φερετρό μου 
τό χορμί μου νά’ ναι ζαπΛωμένο 

αναίσθητο σταΐς χΛάφαις -το’ΐ’ θά κάνης, 
τό στόμα μου >’ά τό ’_γω σφαλισμένο , 

Νά μή σοϊ! λέει τό χεΐ.Ιι Ιωυ μώ -Γίι 
νάχω σφιχτά τά ^χίτια μρυ κλεισμένα , 

χλωμή χιτρινιασμένη τή μορφή μου 
καϊ τά λυγνά μου χέρια στα··ρωμί να,

Τότε πολλά θά θυμηθης μί πόνο, 
τήν αγάπη ποΰ σοΒχα χαΐ Ιατρεία, 

θά θυμηθης πως ήσουτχ γιά μίνα 
Χριστός, θεός μου χαΐ θρησκεία..

θά θυμηθης τχιΐτα τά φιλιά μου,
τά πεώ θερμά καί άπ' τό χαμίνι ι'ικόμα, 

ΘΙ ν’ άρχωνται στό νοί! σου τόσα Λόγια, 
ποϋ μοΰ ’πε έχειό τό Άπιστό σου στόμα 

χαΐ τότε στή χαρόιά σου θε ν’ άκούσης, 
προτάχουστο, ένα φόβο, μιά τρομάρα 

γιατί ή ψυχή μου ίσίνα ΘΙ να όίνη 
’Ανάθεμα... αιώνιο καί κατάρα !!....

Ζάκυνθος
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ΊΊ ΙΙΠΕΙΛΕΙ ΤΙΙΝ ΔΛ.ΜΛΡΙΝ

Τεταραγμένη ύπό τών πχραδόξων αύτών προρ
ρήσεων καί τρέμουσα ώς παιδίον άπωλεσθέν έν 
νυκτί, ή Δάμαρις έσπευδε πρός τάν οίκον της. 
Καί αύτή ή Παννυχίς ήτο συγκεκινημένη. 
Μέχρι τοϋ κατωφλοίου της οικίας τοϋ Τρυφαίνους 
αί δύο φίλα', οΰτε αίαν λέζιν άντήλλαζαν. Έ- 
σκέπτοντο έπιμόνως, προσπαθοϋσαι ματαίως νά 
είσδύσωσιν εΐς τούς λόγους, τούς οποίους πρό 
ολίγου είχον ακούσει. Πώς ήτο δυνατόν έν ένΐ 
προσώπω δύο οντα νά συνυπώρχωσι καί δύο 
καλλοναί; Τοΰτο ιδία ταΐς έφαίνετο δυσεξήγη
του. Άλλ’ όμως, τοΰθ’ οπερ καλώς έννόουν, ήτο 
ή απειλή τών ζηλότυπων θεών. Κα’ι ήτο αρ
κετόν διά νά τρέμωσιν. Άλλως τε ούδέ κατ’ 
έλάχιστον έθεσαν έν αμφιβολία τήν επιστήμην 
τής μαγίσσης.Δέν είχε μαντεύσει παρευθύς, 5τι 
ό λάτρης τής Δαμάριδος ήτο γλύπτης: ΊΊ διο- 
ρκτικότης αΰτη έςέπλησσε τήν απλοϊκότητα 

των.
— Χαϊρε, φιλτάτη μου.
— Άντίχαιρε, Παννυχίς.
1<αί ή Δάμαρις διαβάσα τήν θύραν διήλθε τόν 

πρόδομον καί διηυθύνθη πρός τήν έσωτερικήν 
αύλήν.Ένω δ’ είσήρχετο είς τό δωμάτιόν της, 
ήκουσεν όργίλας φωνάς τής μητρός της καί τοϋ 
Τρυφαίνους.

Λίαν ανήσυχος τείνει τό ους;
— Φιλλίνα, έκραύγαζεν ό τελευταίος, είσαι 

μωροτέρα καί τών σανδαλίων σου. Ένόμιζα, 
οτι σοϊ έφερα τήν χαοάν καί ιδού σύ κλαίεις 
καί άντιλέγεις. Πώς λοιπόν θά τή εΰργς έπι- 
φανή καί πλούσιον σύζυγον, ένώ τήν κρύπτεις 
είς τό βάθος τοϋ γυναικωνίτου σου, τόσον ζη- 
λοτύπως, ώς αί ίέρειαι τής Αθήνας κρύπτουσιν 
άπό τών βέβηλων οφθαλμών τάς έσθήτας τής 
θεάς; Έγώ μάλλον σοΰ περίφροντις διά τήν 
εύδαιμονίαν τής κόρης σου, έπιθυμώ ν’ άποδε- 
χθή τήν προσφερομένην είς αύτήν δόξαν...

— Αύτό τό όποϊον διανοείσαι, Τρυφαίνη, θά 
έκθέσή τήν Δαμαριν.

— Τίποτε δέν διανοούμαι, Φιλλίνα, δέχομαι 
δέ ούχί άνευ εύχαριστήσεως ο, τι άλλως τε δέν 
δύναμαι ν’άρνηθώ. Γνωρίζεις, οτι ό ανθύπατος 
Μάρκος Αινείας Νοβάτος Γάλλιος θά προσφέργ 
τούς προσεχείς Διονυσιακούς άγώνας. Είς τόν 
Άπολλωνίδην δ’ ένεπιστεύθη τήν διοργάνωσή 

τών έορτών. Ό ανθύπατος επιθυμεί ΐν* αύξήσγ 
τήν δημοτικότητα του, νά γίνωσι μετά πάσης 
λαμπρότητος. Σύμπασα ή 'Ελλάς Θά σπεύσν) 
νά ϊδνΐ τήν πομπήν, ήτις θά παριστ^ τόν Διό
νυσον έπανεοχόμενον έκ τής κατακτήσεως τών 
'Ινδιών. Ό δέ Άπολλωνίδης διεφύλαξε διά 
τήν κόρην σου τό σπουδαιότερου μέρος τής έορ- 
τής. Ή καλλονή της θά θριαμβεύσ-ρ έφ’ όλης 
τής 'Ελλάδος. Ούδέ μία κόρη τών ’Αθηνών 
θά μείνν; αμέτοχος ζηλοτυπίας τήν ημέραν 
έκείνην. Καί σύ, κακή μ-ήτηρ, άρνεϊσαι !

—Τρυφαίνη, ο,τι σύ νομίζεις ώς εύτυχίαν, θά 
φέρ·/) είς τήν Δάμαριν τήν απελπισίαν. Είμαι 
μήτηρ της καί τήν γνωρίζω. Μάθε λοιπόν οτι 
ή λατρεία τοΰ Διονύσου φρίκην μόνον καί αηδίαν 
τή προξενεί.

Ό Τρυφαίνης είς τάς λέξεις ταύτας ήρχισε νά 
γελά θορυβωδώς.

— ’Ιδού, μά τήν ’Αθήναν, λόγος κωμικός καί 
ανήκουστος. ’Έχεις ιδέας, ώ Φιλλίνα, πολύ γε- 
λοιωδεστέρας τών τοΰ Άριστοφάνους. ΊΊ Δά- 
μαρις εύαίσθητος πρό τοΰ Διονύσου ! Καί όταν 
έγκαταλείψω τ°δς θεούς τής εστίας ταύτης χά
ριν τών τοΰ συζύγου της, είπέ μοι, Οά τή ζη- 
τήσωσι τήν γνώμην της; ΊΙ γυνή λαμβάνει τούς 
θεούς, ούς τή δίδουν.

Καί ό Τρυφαίνης προσέθηκεν έν διαλακτικω 

τόνω:
— Άλλως τε,ώς μή έχόντων τών θεών πραγ

ματικότητα, είμή διά τάς γυναίκας καί τά χον
δροειδή πνεύματα, τά έστερημένα πάσης φιλο
σοφίας, τό τιμάν τοϋτον ή εκείνον τόν θεόν ού- 
δόλως ένδιαφέρει. °Ό,τι μάς ένδιαφέρει, εινε ή 
εύνοια τών ισχυρών προσώπων. Τό κατ' έμέ, 
πολύ θά φυλαχθώ διά νά δυσαρεστήσω τόν διοι
κητήν, Ινα ικανοποιήσω απλώς τήν τρέλλαν 
καί τάς ιδιοτροπίας τής Δαμάριδος.

— Είσαι κακός άνθρωπος, Τρυφαίνη 1
— Τί λέγεις, αύθάδης γυνή; Πρέπει νομίζω 

μέ αύτό τό ραβδίον νά έπαναβάλω είς τό στόμα 
σου τάς φαύλους λέξεις σου.

— Κτύπα με λοιπόν, άλλά φείσθητι τής κό

ρης μου.
>»<

Νέον τρομερόν άγγελμα διά τήν Δάμαριν. 
Είχον αποφασίσω νά τήν εκθέσουν είς τάς ο
δούς πρό τοΰ έορτάζοντος πλήθους, έν τή πα- 
ρελάσει τής Διονυσιακής πομπής. Καί έφαντά- 
ζετο ήδη έαυτήν κγομένην διά τής όδοΰ Τριπό-
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δων, διά τής'Αγοράς και τοϋ Σταδίου, βριθου · 
σών όχλου άναλγήτου· έφαντάζετο μυριάδας 
δακτύλων πρός αύτήν τεινομένου; καί πέριξ αύ
τή; αγενή όντα, ορδήν σατύρων, σιληνών καί 
μαινάδων καί έφρικία συλλογιζομένη, οτι ή αι
δώς καί ή σύγχυσίς της Οά έγένοντο αντικείμενα 
υβριστικών χλευασμών. “ΙΙκουε τό όνομά της 
προφερόμενον μεθ’ ύβριστικών έπιθέτων, διά 
τών έκλελυμένων φωνών των. Καί όλοι αύτοί οί 
Οεαταί έγέλων έπί τοϊς αστεϊσμοί; των. Είτα 
μέ τήν δύσιν τοϋ ήλιου εϊρχοντο αί ώραι τών 
οργίων. Οΐνοβαρεϊς ολοι έφόρμων εις τρομακτι
κήν συμπλοκήν. Αισχρότητες! αίματα! Έτρα- 
γώδουν, έχόρευον μέ 
τούς πόδας κλονουμένους 
έκ τοϋ οίνου,έπιπτον καί 
έκραζαν καί ύβρίζοντο 
καί έδέροντο. "Όλος δέ 
αύτός ό κυκεών, είς 
τούς οφθαλμούς τής κα- 
τεπτοημένηςΔαμάριδος, 
ήτις ήσθάνετο έαυτην 
ασθενή, παρασυρομένην 
καί καταποντιζομένην 
έν τή πλημμύρα ταύτη 
τοΰ αίσχους καί τής α
τιμίας, είς τό ελεος τών 
μαινομενων αύτών αφρό
νων, οΐτινες καταγελά- 
στους τιμάς τή απέδι
δαν.Άλλ’OTt προπάν
των τήν κατεβασάνι- 
ζεν ήτον ή σκέψις, ότι ό 
Άπωλλονίδης τήν πα- 
ρέδιδεν είς τό μαρτύριον 
τοΰτο, ό Άπωλλονίδης, 
δν έπίστευε καλόν καί 
παρ’ ού ήλπιζεν έρωτα 
καί έκτίμησιν!

’Επί πολύ ούτως έ
γένετο έρμαιον φρικωδών 
οραμάτων καί σκέψεων 
πάσαν αίσθησιν τής πραγματικότητας. Δέν έ
βλεπε, δέν ήκουε τίποτε, ούτε ήσθάνετο πλέον 
ποΰ εύρίσκετο.

’Ακούει αίφνης τάς άπειλάς τοΰΤρυφαίνους. Ή 
μήτηρ της θά έτύπτετο έξ αιτίας της. Άπο- 
σπάται λοιπόν έκ τής νάρκη; τη; και είσδύσασα 
είς τό δωμάτιον, έρρίφθη εί; τούς πόδας τοϋ 
κηδεμώνο; τη;.

— Τρυφαίνη, είς ό,τι έχει; ίερώτερον, σέ 
ικετεύω, μή μέ παραδώσγς εί; τού; ανθρώπου; 
αύτούς. Ίδέ με, τρέμω εμπρός εί; τά γόνατά 
σου έσκημμένη- δέν έχω άλλον άπό έσέ προ
στάτην· εύσπλαγχνίσου τήν αδυναμίαν μου. 
Άλλ’ ό Τρυφαίνης παρωργισμένο; άπεκρίθη.

— Αί φωνασκίαι σας μέ αηδιάζουν, γύναια! 
Αρκετά ήκουσα. Σύ, Δάμαρις, είσαι μωρά κκί

— ΜΗ ΚΛΑΙΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΜΟΥ ΔΑΜΑΡΙΣ

θλιβερών, άπωλέσασα

κα'ι Οά σέ κάμω έγώ εύδαίμονα παρά τήν θέ- 
λησιν σου.

Ή Φιλλίνα άπελπις πλέον άνεκραξε:
— Φροντίζεις αντί τή; εύδαιμονία; της, 

μάλλον διά τά χρήματα, ών έχεις ανάγκην,διά 
νά πλήρωσής τούς ένοχλοϋντας σε πιστωτάς καί 
νά μεθύσκεσαι συχνότερα.

— Λόγον δέν έχω νά σάς δώσω τών πρά
ξεων μου. Θά διαθέσω τήν κόρην σου, όπως έγώ 
τό θέλω. Είνε δικαίωμά μου.

Και έξήλθε λέγων.
— Εις τήν Άπολλωνίδην έξέφρασα ήδη τήν 

χαράν σας. Καί προσέξατε όταν έλθη είς τήν
οικίαν μου, νά τώ δεί
ξετε πρόσωπα γελόεν ■ 
τα."Αλλως φυλαχθήτε!

Αί δύο γυναίκες έ- 
βλέποντο πρός στιγμήν 
κατεπτοημέναι. Μόλις 
δ ’ ό θόρυβος τών βημά
των τοϋ Τουφαίνου; έ- 
σβέσθη, ή Δάμαρις έξέ- 
σπασεν είς λυγμούς.

Ή μήτηρ της τήν 
περιέπτυξεν είς τούςβοα- 
χίονάς της καί ώς μι- 
κράν παιδίσκην λικνί- 
ζουσα αύτήν,προσεπάθει 
νά τήν παρηγορήση.

—Μή κλαίεις, μικρά 
μου Δάμαρις. Ή μη
τέρα σου πάντοτε είνε 
πλησίον σου. Οί θεοί θά 
μάς προφυλάξουν. "Ας 
προσφέρωμεν είς τήν 
’Αρτέμιδα δάμκλιν, ίνα 
τήν προστασίαν της έ- 
πισύρωμεν.

Ή Δάμαρις ανύψωσα- 
σα έντρομος τούς οφθαλ
μούς της, έμορμύρισεν : 

—Μητέρα, είπες τό όνομα της θεάς, ή οποία 
μέ οργήν μέ παρακολουθεί. Τό γνωρίζω τοΰτο, 
ή Άρτεμίς μέ ζηλοτυπεϊ!

— Δάμαρις, όμιλεϊς ανόητα!
— Μητέρα μου, λέγω δ,τι γνωρίζω.
Καί διηγήθη τήν έπίσκεψιν τη; παρά τή 

μαγίσσ·/)· όταν δέ έπανέλαβε τήν απειλητικήν 
προφητείαν της, ή Φιλλίνα συνεμερίσθη τήν 
αγωνίαν τής κόρης της.

Ή Δάμαρις έξηκολούθει θρηνώσα.
— Τί έκαμα λοιπόν τής Θεάς, διά νά μέ 

κατατρέχνι τόσον ; Ποτέ δέν έπέρασα πρό τών 
ναών της, χωρίς νά τήν έπικαλεσθώ εύσεβώς.

— Φεϋ ! είνε δυνατόν νά γνωρίζωμεν, διατί 
οί αθάνατοι οργίζονται καθ' ήμών; Εϊμεθα 
ανίσχυροι κατά τών θεών.

’Αλλά διά μιας έπελθούσης τή; ένεργείας, ήν 

ή νεότης ούδέποτε άπόλλυσιν, ή Δάμαρις ώρθώθη.
— Πρέπει, Μητέρα, ν’ άντισταθώμεν κατά 

τή; ειμαρμένης. Θά κατευνάσωμεν τήν θεάν 
δι ’ αναθημάτων. Ώ; πρό; τόν Άπολλωνίδην, 
θά δοκιμάσω νά τόν συγκηνίσω. Έπειτα νο
μίζω, ότι ήθέλησε νά εύχαριστήση τήν ύπερη- 
φάνειάν μου μόνον.

Άλλ’όταν μάθη τήν έπιθυμίαν μου δέν αμ
φιβάλλω ότι θά άλλάξη σχέδιον. Θά υπάγω νά 
τόν εΰρω μέ τήν τροφόν μου. Ά; λάβωμεν θάρ
ρος, μητέρα. Ό Άπολλωνίδης δέν έχει καρδίαν 
σκληράν, ώς ό Τρυφαίνης. Μέ αγαπά καί έλ- 
πίζω νά μέ εύχαριστήσγ.

Ή Δάμαρις άνεχώρησεν.Ή καρδία της έκτύπα 
δυνατά ένώ τό βήμα τη; έπέσπευδε πυρετωδώς. 
Διασχίζουσα τήν Αγοράν συνήντησε τήν Παν
νυχίδα είς τήν οποίαν δέν ήδυνήθη νά μή έκ- 
μυστηοευθή τά; ανησυχίας της.

— ’Ελπίζει; λοιπόν, Παννυχίς, νά καμφθή;
— Αύτό καί έγώ θέλω νά έλπίζω, Δάμαρις. 

Καί άν θέλης, πρότεινέ με ώ; αντικαταστάτην 
σου.

— Πόσον είσαι καλή, Παννυχίς!.... Άλλά, 
είπέ μου, δέν σέ τρομάζει τοΰτο; Νά είσαι έ- 
κτεθειμένη εί; τά βλέμματα όλων τών 'Ελλή
νων;

— 'Ομολογώ, αύτό μέ φοβίζει ολίγον, άλλά 
σέ άγαπώ πολύ, πολύ....

(’Ακολουθεί)

0 ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ]

ΊΙ Ιωάννα νεάνις έκ φύσεως εύγενής, είκοσι 
μόλις Μαΐους άπαριθμοϋσα, μέ χαρακτηριστικά 
πλήρη συμπάθειας καί χάριτος έφαίνετο προ
φανώς ούσα τό άντικείμενον αρρήτου λατρείας 
εκ μέρους πάντων, Ιδία δμως τών γονέων 
αύτής.

'Αλλά και <5 Ευγένιος ό μνηστήρ ταύτης, νέος 
μέ εύγενή και ώραϊα ιδανικά, άγοντα αυτόν είς 
δδόν αίσιου μέλλοντος κα'ι κάτοχος πλείοτων 
επιζήλων προτερημάτων, ούχ’ ήττον καθίστατο 
τοϊς πάσι προσφιλής καί ποθητός.

Οντας, ώς οί πάεΐστοι τών Ανθρώπων, έκέ- 
κτητο ίδιάζουσαν δλως πρός τήν φιλοχρηματίαν 
κλίσιν ήτις πολλάκις μάλιστα άπησχόλει αυτόν 
είς τάς σκέψεις του, τούτέοτι πώς ήμέραν τινα 
θά ήδύνατο ν’άποκτήση "χρήματα πολ/.ά διά να 
ζήση βίον άνετον κα'ι ευτυχή.

"Ετρεφε διάπυρον πρός τήν ’Ιωάννα έρωτα, 
έρωτα δι’ δν μετά πολλής ήδύτητος λόγου ομί
λων αύτή πάντοτε ύπέσχετο νά τήν καταστήση 
πάινυ εύδαίμονα δι’ άρρηκτου καί αιωνίου έν 
ενθέταε χρόνιο συζυγικού δεσμού.

Πλήν φεϋ ■'... πάιτα ταΰτα έπέπρωτο μετ' ού 

πολύ νά μείνωσιν όνειρα μόνον άπέχοντα πόρρω 
τής πραγματικότητας, άφ’ ού τό τέλος δι' άμφο- 
τέρους τούτους θά άπέβαινεν ολέθρων, οδυ
νηρόν.

Μικρόν μετά τήν τέλεσιν τής μνηστείας των 
ό Ευγένιος εϊχεν αποφασίσει έν άγνοια έν γένει 
πάντων, δπως έπεχείρει, μακράν μέχρις Αίγυ
πτου ταξείδιον, σκοπών ίσως νά παραμείνη επ’ 
άόριστον χρονικόν διάστημα εκεϊσε πρός διεξα
γωγήν ίδιας τινός ύποθέσεώς του, έξ ής μέγι
οτον θά έκέρδιζε χρηματικόν ποσόν.

"Οθεν πρός τοΰτο άποχαιρετήσας απαντας 
τούς έαυτοΰ συγγενείς καί φίλους, ίδίμ δέ τήν 
γοερώς θρηνούσαν καί άπαρηγόρητον καταστά- 
σαν ’Ιωάννα, άνεχώρησεν έκεϊθεν, χωρίς νά 
όρίση τόν χρόνον τής τοιαύτης άπουοιας του μέ 
τάς ένθέρμους καί ειλικρινείς αύτών εύχάς περ'ι 
τής εύωδόσεως τοΰ ταξειδίου του και τής είς τά 
ίδια ταχείας αύτοΰ έπανόδου.

Αί ήμεροι ταχεϊαι διέρρεον έκτοτε καί ταύτας 
διεδέχοντο μήνες, ένώ δ Ευγένιος ού μόνον δέν 
έφαίνετο έπανακάμπτων είς τήν γενέτειραν έαυ- 
τοϋ πατρίδα, ήν προσκαίρως εϊχεν έγκαταλίπη, 
άλλ' ούδέν σχετικόν περί αύτοΰ έγινώσκετο 
ύπό τίνος.

Είκαοίαι. ήδη διάφοροι ήρξαντο έγειρό/ιεναι 
κατ’αύτοΰ, θεωρουμένου έν τελεί όντως ώς άπι
στου καί παλιμβούλον μνηοτήρος.

Καί οσον άφορίϊ τήν δυστυχή’Ιωάνναν, αΰτη 
πίστιν έχουσα άδιάσειστον είς τά άκραιφνή αι
σθήματα καί τους λόγους τον Ευγενίου έφ’ ών 
άσφαλώς ήδύνατο νά στηρίζηται, διενοεΐτο κατ’ 
άρχάς περί τοϋ εναντίου τούτων καί έλπίδων 
πλήρης άνέμενε τήν άπό ημέρας είς ήμέραν 
έπιστροφήν αύτοΰ

Προϊόντος δμως χρόνου πολλοΰ ύστερον 
άπέβαλεν έξ ολοκλήρου άφ’ έαυτής πάσαν περ'ι 
τούτου έλπίδα, οπότε πλέον ήρξατο άδιαλεί- 
πτως δσημέραι διατελοΰσα ύπό τό κράτος φο
βέρας έν τώ πνεύματι καί τή ψυχή Ανησυχίας 
έξ ής καθίστατο τά μάλιστα θύννους καί μελαγ 
χθλ,.κ11

II σιγή έκείνη, σιγή μυστηριώδης δι’ ίαυ- 
τήν, καθ' ήν δέν τή παρείχετο ονδεμία άπολύ- 
τως πληροφορία περί τής τύχης τοϋ άγαπητοϋ 
της μνηστήρας, έσπάρασσε δεινώς τήν τεθλιμ- 
μένην καρδίαν της καί έπλήρου αύτήν περί 
αύτοΰ πλείοτων θλιβερών προαισθημάτων.

Ή καρδία άφ’ ής έπλάσθη προώρισται ταύτη 
νά πάσχη καί., πάσχει !

Οϋτω λοιπόν καί ή καρδία τής ’Ιωάννας 
έπαοχε πάντοτε, καθ' οσον τό έν αύτή αίσθημα 
τοΰ έρωτος έξηκολούθει νά τηρήται άλώβητον 
καί άκέραιον διά τόν Ευγένιον, μεθ’ ου ήθελε, 
συνδέσει πάσαν ευτυχίαν αύτής.

Ένίοτε θέλουσα ίσως, δπως έπιλανθάνηται 
πάντων τούτων, κατείρχετο έν εύδίαις ίδια ήμέ·

ι
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ραις είς τόν κήπον τής οικίας της,κειμένης δλί- 
γον άπωτέρω τής θαλάσσης καί Εκεϊ διείρχετο 
ώρας τινάς, δτέ μεν δρέπουσα άνθη μυρόεντα, 
ότέ δε βηματίζουσα κάτωθι σκιερών καί ώραίων 
άναδενδράδων ύπό τάς γλυκείας ιοί' χρνσίζον- 
τος φοίβου άκτϊνας.

\-1Αέά καί εκεί πολλάκις δέν Ετύγχανε πλείο- 
νος άνακουφίσεως, άφ’ ον ή λήθη δεν ει'ρχετο 
ταύτη άρωγός τής όλης της θλίφεως.

Ημέραν τινα <5 καιρός διετέλει ίν ελεεινή καί 
λίαν ψνγ,ρά καταστήσει. Νέφη μελανό διέτρεχον 
ολόκληρον τό ουράνιον στερέωμα καί άνεμος 
δαιμονιωδώς σνρίζων ήπείλει νά συναρπάση καί 
άνυφώση παν εΐς τήν δίνην τον.

Έξ άλλον ή διμις τής θαλάσσης Εδείκνυτο 
ύπεράγαν άγρια, τά δέ τεράστια αύτής κύματα 
αίωρούμενα είς ΰρη ρευστά άπό τής επιφάνειας 
της Εκυλινδοΰντο μετ’ Εκκωφαντικοΰ παφλα
σμού ίπί τής βραχώδους άκτής.

Ή ’Ιωάννα εν τή περιπτώσει ταύτη, καθ’ 
ήν προεμηννετο άφευκτος θύελλα, καθημένη 
παρά τήν πυράν τής εστίας εν τφ ίδίω της δω 
ματϊφ είχε παραδοθή είς κυκεώνα διαλογισμών, 
ών τό άντικείμενον δεν ήτο βεβαίως άλλο ή ή 
ίπί μακράν άπουαία αύτοΰ τοΰ Ευγενίου.

Αίφνης ή θύρα τής οικίας της Εκρούσθη 
πρώτον μεν ελαφρώς είτα δ’ ισχυρότερου

II ’Ιωάννα, ήτις εν άρχή δέν άντελήφθη τοϋ 
κρότου, πτοηθεϊσα προφανώς, εσπευσε να 
άνοιξη.

Έπί τον κατωφλιού είς υπάλληλος ταχυδρο
μικός Επεφάνη ίγχειρίσας αύτή μίαν επιστολήν 
φέρονσαν ένσημα μετά σφραγίδας Αιγυπτιακής 
προελ.εύσεως.

Τήν ήνοιξε μετά σπουδής καί ήρξατο διατρέ- 
χονσα γοργώ βλέμματι τάς πρώτας τοΰ Εν αύτή 
περιεχομένου γραμμής-

Δέν Επρόφθασεν όμως νά παρατείνη επί πολύ 
τήν άνάγνωοιν τής επιστολής Εκείνης, όταν (5ί- 
■ψασα κραυγήν στυγνής άπελπωίας, ερρίφθη ίπί 
τον δαπέδου οίμώζουσα καί μή δυναμένη ουδό
λως σχεδόν νά κινηθή, έμεινεν οΰτω Εκεϊ επ’ 
άρκετάς στιγμάς ώσεί κεραυνοβληθεϊσα.

— ’Αλλά τί άρά γε συνέβαινε τή δυστυχεί 
ταύτη νεάνιδι ■

Φευ ! άγγελμα άκρως θλιβερόν τή άνηγ- 
γέλλετο. .

Διά τής επιστολής εκείνης Εμάνθανεν ήδη τήν 
άπώλειαν τον μνηστήρος της Εύγενίου, δν μέ 
χρι τής στιγμής ίκείνης εθεώρει είσέτι ζώντα!...

Τό άτμόπλοιον δηλονότι, ούτινος καί αύτάς 
κατ’ άτυχή συγκυρίαν έτυχεν Ιπιβαίνων κατά 
τήν ίκ τής πατρίδας αύτοΰ άναχώρησίν του είχε 
ναυαγήσει κατά τινα εν τώ διάπλω του νύκτα. 
Διότι μεγίστης ενεκεν θαλασσοταραχής, καθ’ ής 
ουδόλως τοΰτο ήδυνήθη νά άντιπαλαίαη, ιίχε 
όιφθή επί βράχων καί κατασνντριβεν άπωλέσθη 

συν τοϊς ευρισκομένους εντός αύτοΰ Επιβάταις, 
εξ ών ούδέν κατώρθωσε νά διασωθή.

Πας τις βεβαίο>ς δύναται νά είκάση πάνν ευ
κόλως περί τής θέσεώς, είς ήν ή τάλαινα αΰτη 
νεάνις είχε περιέλθει άπό τής άπαισίας εκείνης 
στιγμής, καθ’ ήν έλάμβανε τήν ώς εϊρηται, Επι
στολήν.

Ή θλϊιρις καί άπόγνωοις αύτής ήσαν το- 
σούτφ ί είναι, ώστε εύλόγως τήν έφερον είς τοι- 
αύτην κατάσταση·, εξ ής ήδύνατο νά θεωρήται 
πλέον ώς ουοα εκτός εαυτής.

Πάσα ήθική δύναμι; εγκατέλιπεν αύτήν ύλο- 
οχερώς καί ήγετο ήδη μετά τίνος άλως Επιπο
λαιότητας είς τόν όλεθρον...

Καθεώρα νΰν ή πρότερον τήν δυστυχίαν της 
φθάνονσαν είς άκρον άωτον καί ονδεμίαν πλέον 
ήλπιζεν εν τώ μέλλοντι να ΐδη ευτυχίαν, διότι 
πασα τοιαύτη άπώλετο δι’ έαυτήν διά παντός, 
καί μόνον ή πηγή τών δακρύων θά τή έμενεν 
άνεξάντλητος.

Οΰτω δέ ή δυστυχής έφθινεν άπό ήμέρας είς 
ημέραν, τά δέ σπλάχνα αύτής κατεβιβρώσκοντσ 
βαθμηδόν, ώς οί καρποί υπό τών σκωλήκων, 
Εν οίς ουτοι εύρίσκονται κεκρυμμένοι-

Δέν ήτο πλέον ή νεάνις Εκείνη ή πρό μικρού 
έτι άπολαύουσα πλήρους νεανικής άκ/ιής κα! 
ώραιότητος.

Τό βάρος τοΰτο τών καθ’ έκάστην, άς νφί- 
οτατο δοκιμασιών τήςγυχής καί ή Υπερβαλλόν
τως δεινή άποθάρρυνσις, ήν ήσθάνετο προς τήν 
ζωήν, είχον τοσούτω άλλοιώσει καί καταβάλει 
αύτήν, ώστε τήν κατέστησαν πλέον άγνώριστον 
πρός πάντα τινα.

Ούδέν ήδύνατο νά παραμυθήση ταύτην καί 
κατευνάση εν μέρει τούλάχιστον τό μύχιον 
άλγος της' τό παν τή ήτο κενόν παραμυθίας.

Έπόθει ήδέως ήδη τόν θάνατον, Sv Ενόμιζεν 
ώς τόν μόνον αύτής σωτήρα, άφ’ ού ούτος θά 
τήν άπήλλασε τών πικριών.

’Ενίοτε ώς εν οπτασία διατελοΰσα διέκρινεν 
Ιμφανώς πως τήν σκιάν τοΰ Εύγενίου άντιπα- 
ρερχομένην πρό αυτής, ενώ άλλοτε πάλιν ολό
κληρος ούτος τή ' ενεφανίζετο καθ’ ύπνους καί 
τήν περιέβαλλε μέ θωπείας καί μειδιάματα καί 
λόγους γλυκείς τή άπηύθυνεν.

Ό χρόνος όλονέν εν τέλει παρείρχετο, ενώ ή 
δεινώς νποφέρουσα ’Ιωάννα μάλλον ίβυθϊξετο 
ούτως είς ωκεανόν πλήρη άναμνήσεων. .■

"ΙΙρεμόν τινα εσπέραν, Ενώ ή άργυροφεγγής 
σελήνη άπλ.έτως κατηύγαζε μεταβάλλουσα τήν 
σαπφείρινον επιφάνειαν τής θαλάσσης είς άπέ- 
ραντον διά τών άκτίνων της κάτοπτρον, μία 
σκιά άνθρωπίνη καί ζωηρώς διαφαινομένη Ε- 
φείνη χωρούσα πρός τό μέρος τής παραλίας.

Πανταχοϋ σιγή βαθεϊα Επεκράτει, ώσε'ι τά 
πάντα έμεναν ακίνητα εκ τής θέσεώς των. σιγή 
διακοπτομένη ενίοτε μόνον ύπό τοΰ φλοίσβου 

κύματός τίνος, οπερ ήρέμα ήπλοΰτο επι τών 
λίθων.

ΊΙ σκιά εκείνη, άφ’ ού εστη επί στιγμήν,ϊνα 
παρατήρηση προδήλως άν Εγένετο ύπό τίνος ό ■ 
ρατή καί βεβαιο)θεϊσα περί τοΰ εναντίου τούτου, 
άνήλθεν είς τό ϋηιος άπορρώγος τίνος παρά τήν 
θάλασσαν βράχου.

Ως θα Εννοήση βεβαίως τις ήτο αύτή αΰτη 
ή ’Ιωάννα.

Τί Εοκοπει δμως νά πράξη άπό τοΰ βρινχου 
αύτοΰ ;

Αφοΰ επ’ άρκετόν επεσκόπησε τήν θεσπεοίως 
μαγικήν Εκείνην τοΰ σύμπαντος τής φύσεως καί 
τής θαλάσσης όφιν μετά βλέμματος άπειρου θλί- 
τμεως, ώσε'ι ήθελεν άποτείνει ύστατον χαιρετι
σμόν πρός ταΰτα, προεχώρησε πρός τό κράσπε
δου τοΰ βράχου καί μετ’ άποφασιστικότητος 
ήδη ερρίφθη μέθ’ ορμής κάτω καί έντός τής 
θαλάσσης.

Στιγμάς έτι ύστερον είχεν άφανισθή είς τάς 
ύδατίνας ταύτης άβύσσους.

Τήν ύστεραίαν άλ.ιεϊς τινες διεργόμενοι διά 
τής λέμβου των παρά τινα άκτήν, εύρον τό 
πτώμα τής κόρης ώθούμενον πρός τά έξω ύπό 
τών κυμάτων καί λαβόντες τοΰτο μετήγαγον 
είς τήν ξηρόν.

Ούχ’ ήττον μεγίστη ύπήρξεν ή θλίφις κα! 
σνγκίνησις πάντων εκείνων, οϊτινες εύθυς έμάν- 
θανον τοΰτο. ΔΤ δ κα! πλήθος άπειρον οΰτω 
ήκολούθησε τήν κόρην μέγοι τής έσχατης αύτής 
κατοικίας.

Έκτοτε πλέον οίός τις διερχόμενος άπό τοΰ 
μέρους τοΰ βράχου εκείνου, άπό τοΰ όποιον 
συνετελ.έσθη ό θάνατος τής άτυχους ’Ιωάννας 
καί γινώσκαιν τό ιστορικόν αύτοΰ, αισθάνεται 
άκουσϊως Εντός του αίσθημά τι θλίφεοος.

Παν δέ κΰμα τής θαλάσσης κυλιόμενόν ήρέμα 
επί τών πλευρών τοΰ βράχου φαίνεται ώσεί νά 
στενάζη καί αύτό, όταν μονοτόνως διά τοΰ φλοί
σβου του άπηχή είς δλον τό εκεί περιβάλλον.

ΆΟήναι. Χαράλ. Δ. Κοντήφαρτις

ο-ΗΒβΚ»»**·.

Ή φιλάρεσκος οσω περισσότερα θύματα ά- 
ποζτγ, τόσον περισσότερον αισθάνεται τήν φι- 
λαρέσκειάν της αύζανομένην.

Τά παραμύθια μολονότι φαινομενιχώς είναι 
φαντασιώδη, έν τούτοις ό ανθρώπινος νοϋς τά 
παραδέχεται ώς αληθινά, καθόσον, αν δέν γί
νονται εΐς τήν εποχήν μας ή έγιναν άλλοτε ή 
θά γίνουν είς μέλλοντας χρόνους.

Νά μεγαλουργήση τις διά τοΰ ψεύδους ζ.αΐ 
της απάτης δέν είναι δύσκολον, άλλά νά με
γαλουργήσω διά τοΰ καλοΰ και τ·ής αρετής εί
ναι αδύνατον σήμερον.

2Ί5ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΣΟΝ
ΚΑΝΔΗΛΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τό άνωθι σχήμα παριστά εύφυές σύστημα 
κανδήλας, ήτις δύναται νά μάς δεικνύνι καί 
τήν ώραν διά τής καταναλώσεως τοϋ ελαίου 
της. Τό μηχάνημα συνίσταται έκ τίνος σω- 
λήνος βαθμολογημένου διά τών σημείων τών 
ωρών, έν τώ όποίω έναποτίθεται τό έλαιον. 
Έν δέ τώ έτέρω εύρίσκεται ή θρυαλλ'ις φθά- 

νουσα μέχρι τοϋ βάθους τοΰ δοχείου. Είναι 
δέ ό σωλήν ουτω βαθμολογημένος, ώστε 
νά καταναλίσκεται μιάς ώρας έλαιον είς τό 
μεταξύ διάστημα τοϋ κενοϋ τών ωρών. Έπί 
πλέον άνταυγαστικόν κάτοπτρον έναντι τής 
λυχνίας μεταδίδει τό φώς εΐς τόν σωλήνα οπού 
δείκνυται ή ακριβής ώρα. Εννοείται ή είκών 
μας δύναται νά μεταβληθή καϊ κατασκευασθή 
κατά τήν επιθυμίαν τοϋ κατασκευαστοϋ είς 
άλλο εύκολώτερον σχήμα.

Φ. II.

Ό άνθρωπος είναι φύσει διπρόσωπος, διότι 

φυσικώς ρέπει καί πρός τό καλόν καί πρός τό 

κακόν.

Ούδεις άθρωπος είναι ευχαριστημένος έκ τής 

θέσεώς του. Άπόδειξις, ότι ή θέσις του σταθερά 

δέν είναι έν τώ κόσμω τούτω.
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Τήν πρώτην ήξεραν μετά τούς γάμους τοϋ 
ζ. Οίκονομάκη, οί υπάλληλοί του τω κομίζουν 
δώρα καί γλυκίσματα.

— Περιττόν, περιττόν, φίλοι μου, πάρετε τα 
’πίσω, διότι ό γάμ,ος δέν μ.οϋ φαίνεται ήδη τό
σον γλυκός, οσον καί τά γλυκά σας.

— "Εχετε λάθος, τω άπήντησαν διά μιας 
πάντες, τουναντίον ημείς ηυραμεν τήν γλυκά 
είς τήν απουσίαν σας καί σείς θά τήν ευρετε 
είς αύτά.

— Λοιπόν έλα έξακολουθατε, όπως κάμνω 
έγώ, εν δυο - έν δυο—έν δύο.

Οί στρατιώται μετ'ολίγα βήματα έστησαν 

πρό αύτοΰ.
— Τί σταματήσατε ρέ κούτσουρα σαν νά 

ϊδατε κανέν ζώον μπροστά σας.
— Μά εΐδομεν σας, κύρ λοχία καί έσταμα- 

τήσαμε, μπορούσαμε νά κάνουμε διαφορετικά ; 
καί νά μας βάλλετε τιμωρία ;

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΙΙΣΕΩ.Χ

8ου τεύχους
25. Ίάσων—Αίσων —26 ΔωτίΑ, ΑμοΰΡ, ΡόδοΣ, 

ΕστίΑ, ΙαβωΚ, ΟρεϊΗ, ΣώκοΣ.—27 Γονέας τίμα.— 
28 *1ας, Ποιας. "Ακτωρ. Έργϊνος —29 "Οχι δέος= 
Ό χυδαίος.—30 Υπερσυντέλικος.

Αύταί· Χχρίδημος Σταυρίδης έξ Όδησσοϋ 3, ’Αθή
να Ν. Ζαβερδινοϋ έκ Ζακύνθου I , Μαύρος Κύκνος εξ 
’Αθηνών 5 Μ, Σβέτσος έξ Άγουλινίτσας 2. Αγλαΐα 
Κόκκινου έκ Πειραιώς I, ’Ανθή Φίλω.ος έκ Πατρώνί, 
-Νικ Βάσαρης έκ Πχτρών ’Ελπίς Νουμίδου έξ Άρ· 
γοστολϊο. 2, ’Ελπίς Κωστίδη έκ Βώλου I

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΩΣ

Τ. Il’ A. Ν έ α ν—Ύ δρ κην Συ νε στημένη 
μέ περιεχόμενα έλήφθη, λαχεία Στόλου σας έστάλησαν 
έπ'ι συστάσει.— Ά ρ χ. Δ. Β Μόσχαν. ’Επιστυ- 
λαί έλήφθησαν.Εύχαριστοϋμεν πολύ, άλλά τό κιβώτιον 
είσέτι. Έλπιζομεν προσέχω:. —Π. Ν. Καλάμας. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν από Ιης Ια
νουάριου κάϊ άπεστείλαμεν φυλλάδια — II. Δ Α <1 <1 i s 
-A baba. ’Επιστολή έλήφθη. Ένεγράψαμεν τούς δύο 
δύο νέους συνδρομητές καί άπεστείλαμεν σειράν φυλλα
δίων. Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν. - Β. και Α. Σά
μον. Δελτάριον έλήφθη. "Εχει καλώς — Φ. Μ. Κά
ϊ ρ ο ν. Ζητούμενον φυλλάδιον σϊς άπεστάλη αμέσως — 
Γ. Γ. Τ ά ν τ α ν. Δελτάριον καί επιταγή έλήφθη. Εύ· 
χαριατοΰμεν γράφομεν. — A Κ. Κ ω ν 'π ο λ ι ν. ’Επι
στολή καί πονημάτων έλήφθη. άλλ’ άκατάλληλον διά 
τήν «Φύσιν· και ανεπιτυχές — Μ Ν. Ό δ η σσό ν. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. — II Σ. Τ ρί
πο λ ι ν.— Ιίαρακαλοϋμεν απαντήσατε εις έπιστολήν 
μας.— Ό. Π. ’Αλεξάνδρειαν. Ζητούμενα φυλ

λάδια σας άπεστάλησαν. —Κ. Κ. Κ άϊρον. Τό Πανό
ραμα χρυσόδετου σας άπεστάλη επί συστάσει. Άντίτι- 
μον έλήφθη Εύχαριστοϋμεν.—Μ- Ν. Π α ρ ι σ ί ο υ ς. 
"Απαντα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
"Ολη ή σειρά τών έσχάτως έκτυλιχθέντων γεγο

νότων τής έν Γουδί στάσεως τών αξιωματικών, τοΰ 
μεγάλου λαϊκού συλλαλητηρίου, τής ένάρξεως τής 
Βουλής, (απόψεις εσωτερικά! καί έξωτερικαί) τής 
στάσεως τοϋ Ναυτικού, τής φοβέρας πυρκαϊας τών 
ανακτόρων κτλ. έπί άρίστου στιλπνού φωτογραφικού 
χάρτου. *Ε»:α<5τον άντίτυπον δρ· 1.

• Άποστέλλεται τω αΐτοϋντ: σημείωσις λεπτομερής 
ολοκλήρου τής σειράς·.

Καλλιτεχνικοί φωτογραφίαι
Σκηναΐ Άθηναϊκώ· εορτών καί τής κινήσεως τής 

πόλεως. Οί Βασιλεϊς έν ταΓς τελεταϊς. ’Απόψεις Πει
ραιώς και Φαλήρων κ.τ.λ.

’Αδελφοί Πρίντεζη
Photo—Reportage

Ά θ ή ν α ι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς καί. οί καθυ- 
στεροϋντες συνδρομάς της «Φυσεως» καί, 
τοΰ «Πανοράματος» δπως εύαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμίν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν της οφειλής των καί διότι Α έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών.

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕβΝΗ


