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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΝ ΖΟΟΝ

(Συνέχεια και τέλος)

Μετά τήν τοιαύτην έπισκόπησιν της πρός 
τά" πρόσω κινήσεως, έρχόμεθα νΰν είς τόν 
τρόπον τοϋ όρθίως βαδίζειν τών διαφόρων 
ζώων. Τελείαν βεβαίως όρθίαν βάδισιν, όπως 
είς τόν άνθρωπον, είς ούδέν ζώον άπαντώμεν, 
άλλά κατά ποοσέγγισιν ύπάρχουσι διάφορα 
ζώα, άτινα άπό καιρού είς καιρόν ή καί άπο 
κλειστικώς μεταχειρίζονται μόνον τά οπίσθια 
αυτών άκρα διά τήν κίνησιν αύτών έπί τοϋ 
έδάφους : τότε δέ τά άκρα ταΰτα εύρίσκονται 
είς τό άκρον τοϋ κορμού τοποθετημένα, ινα κα- 
ταλληλότερον λαμβάνη χώραν ή τοιαύτη όρθια 
βάδισις.

Καί δή είς τά ερπετά, τί κατ’ έξοχήν ερ- 
ποντα ζώα έπί τοΰ έδάφους, παρ’ οί; ούδέποτε 
τις τό ύποθέτει, εύρίσκομεν δύο παραδείγματα 
τοιαύτης άπό καιροΰ είς καιρόν όρθιας βαδίσεως 
έπί τών οπισθίων ποδών. Άμφότερα δέ τά πα
ραδείγματα προέρχονται έκ τών σαυρών τής 
Αυστραλίας. Έν τή Βορειοδυτική Αύστρζλία 
ζή ή λεγομένη σαύρα ή περιλαιμιοφόρος (Χλα ■ 
μυδόσαυρος τοΰ Kingi), ήτις φθάνει ένίοτε 
είς μήκος I μέτρου. Τ* 
ται ύπό μιάς μεγάλη: 
δερματώδους πτυχής,

πετά, άτινα σχετίζονται μέ τό γένος τών πτη
νών, εϊχον τοιαύτην τινά όρθίαν κίνησιν ώς τά 
Καγκουρώ, έπί τών οπισθίων ποδών.

”Αν νΰν έξαιρέσωμεν άφ ’ ένός μέν έκ τών 
πτηνών τών είς τήν έν τώ άέρι ζωήν προσηο- 
μοσμένων, πτηνά τινα, άτινα σπανιως βλεπο · 
μεν νά κάθηνται είς τό έδαφος, άφ’ έτέρου δε 
έκ τών πτηνών τών είς τήν έν τώ ΰδατι ζωήν 
προσηρμοσμένων έκεΐνα, άτινα χειρίζονται τάς 
πτέρυγάς των ώς κώπας, τότε τά πλεϊστα άλλα 
πτηνά, άτινα έπί τοΰ έδάφους δύνανται νά βα- 
δίζωσι, κινούνται όρθίως καί δη βαίνοντα έπί 
τών ποδών καί κρατούντα τό σώμα κατά τό 
μάλλον ή ήττον είς άπόστασιν άπό τοΰ έδά
φους. "Οσω δέ περισσότερον πρός τά όπίσω τοϋ 
σώματος είναι προσηρθρωμένα τά οπίσθια άκρα 
καί οσω καθετώτερος κρατείται ό κορμός, τόσω 
καλλίτερο ν γίνεται ή όρθια βάδισις.

ταΰτα πτηνά. Μά
λιστα οί Maoris δι- 
ϊ'.χυριζονται, ότι τά 
πτηνά ταΰτα καί 
νΰν έτι ζώσιν είς τά 
απρόσιτα μέρη τών 
όρέων τής Νέας Ζη- 

τής 
πρό

λζνδίας. Έκ 
Εύρυπτέρυγος 
έξ έτών εύρέθη έν 
ώόν είς τάς έκβο- 
λάς τοΰ ποταμού 
Molyneu, όπερ εις 
τόμουσεϊον τοΰ (Ια

Σαύρα βαόιζουσα έπί τών οπισθίων μόνον ποδών 
(Χλαμιδόσαυρος του Kingi)

, ήτις φθάνει ένίοτε 
Ό λαιμός της περιβάλλε- 

ς, έν εϊδει περιλαίμιου, 
ήτις δύναται καταλλή

λως νά άνοίγη διά κινήσεων τινων της γλωσ- 
σης. Ή σαύρα αΰτη δύναται ιά διατρέςη με- 
γάλας αποστάσεις μόνον έπί τών οπισθίων πο
δών βαδίζουσα. Τοιαύτην τινά όμοίαν κίνησιν 
έπί τών οπισθίων ποδών δύναται έπίσης άλλο 
τι είδος σαύρας, ή Φναιάγναϋος λεγομένη, νά 
έκτελέση, ήτις είναι αρκούντως όμοια πρός τήν 
περιλαιμιοφ0ρον, άλλ’ άνευ περιτραχήλιου καί 
άγαπα πολύ τό ΰδωρ. Δέν ζή δέ μόνον εγγύς 
μερών οπού υπάρχουν ΰδατα, έπί ή ύπό τά δέν- 

ρα, άλλά καταφεύγει έπίσης είς τό ΰδωρ, άν 
χαταδιώκηται, βυθίζεται έν αύτώ και μένει 
οΰτω, έπί ώοαν ύπό τό ΰδωρ.

ΙΙρός τούτοις καί τρίτη τις σαύρα, ήτις κατά 
προτίμησιν πάλιν έν Αυστραλία ζή κκί λεγε 
ται ααύρα >'/ γενειοφόρος ή Άμφιβόλονρος ό 
γενειοφόρος, έπί βραχύ χρονικόν διάστημα δύ
ναται έπί τών οπισθίων ποδών νά βαδ'.ση. Ή 
σαύρα δ’ αΰτη, ήτις, ώς έκ τού πεπλατυσμέ
νου σώματος κ.λ.π. ενθυμίζει ολίγον τας προ- 
ηγουμένας σαύρας, έχει μίαν πλατείαν κεφα
λήν και διακρίνεται διά τοϋ πλατέος δέρματος 
μέ ακιδωτά λέπια έφωδ'.ασμένου, όπερ φέρει 
ί είς τά; άρρενας σαύρας μελανόφαιος λαιμός.

Έπίσης οί προϊστορικοί Ίγονανύδοντες, έρ-

Είς τά μακρόποδα καί μακρολαίμα καλοβζ- 
τικά πτηνά, δηλ. είς τούς γεοάνους, πελαργούς, 
ερωδιούς ώς καί είς τόν όμοιας κατασκευής 
γραμματέα, τόν έξ όφεων κυριολεκτικώς έν 
’Αφρική ζώντα,ή όρθια βάδισις προξενεϊέντύπω■ 
σιν άληθώς, ώς έκ τής παραλλήλου θέσεως ήν 
έχει κατά τήν βάδισιν ό κορμός πρός τούς πό- 
δας καί τόν λαιμόν. Έπίσης καί αί στοουθο ■ 
κάμηλοι κατά τήν πρός τά πρόσω κίνησιν βαδί- 
ζουσι μόνον έπί τών οπισθίων ποδών, καθότι 
αί πτέρυγες αύτών είναι μικρότατα;, ένώ τά 
οπίσθια αύτών άκρα είναι υψηλά καί ισχυρά 
διά τήν ταχειαν βάδισιν. Έπειδή όμως ό κορ
μός μάλλον όριζοντίως τηρείται καί ό λαιμός 
έπίσης δέν φέρεται καθέτως, δέν έμφαίνεται 
τόσω καλώς έκπεφρασμένη ή όρθια αύτών βά- 
δισις. Έξ άλλου τοΰτο συνεβαινε κκί είς τά 
έκλείψαντα ήδη γιγαντιαίκ πτηνά τής Νέας 
Ζηλανδίας κκί τής Μαδαγασκάρης, είς τά όποια 
τα όπίσθικ αύτών άκρα περισσότερον όλων τών 
άλλων πτηνών πρός τά όπίσω είς τό άκρον 
σχεδόν τοϋ σώματος προσηρμόζοντο- ώς π. χ. 
είς τήν Ιίκλαπτέρυγα καί τήν Δινόρνιθκ, έκ 
τών οποίων λείψανα κατά τό έτος 1839 έφεο— 
θησαν έκ τής Νέας Ζηλανδίας είς Εύρωπην. 
Έκ τούτων αί Δινόρνιθες, σχεδόν διπλάσιαι 
κατά μεγεθος τών νΰν αφρικανικών στρουθοκα
μήλων, έξέλιπον πιθανώς τό πρώτον προ ολί
γον εκατονταετηρίδων, καθότι άκόμη καί νϋν 
είς τά μυθικά άσματα τών αυτοχθόνων Mao
ris ζωηρώς περιγράφονται οί άγώνες, οΰς οί 
πρόγονοί των συνήπταν πρός τά γιγαντιαία

νεπιστημίου είς τό Dunedeen ένΝ· Ζηλανδιη 
διατηρείται καί θεωρείται δικαίως,ώς τό σπα 
νιωτατον ώόν τού κόσμου.

"Ολως ιδιαιτέρως έκπλήττουσα εμφανίζεται 
ή όρθια βάδισις είς τούς Πιγκουΐνους, έξ ίσου 
ακατάλληλα διά πτήσιν πτηνά, άτινα προσηρ- 
μόσθησαν καθ ’ ολοκληρίαν πρός τήν έν ΰδατι 
ζωήν καί τούτου ενεκα έν τή τοιαύτη προσαρ ■ 
μογή των εχουσι μεταβάλει τούς πόδας αύτών 
είς κολυμβητικούς καί τάς πτέρυγας αύτών κε- 
κκλυμμένας μέ μικρά λεπιδοειδή πτερά έν εϊ- 
δει πτερυγίων. Κατά τόν καιρόν τής έπωά- 
σεως όφείλουσι τά πτηνά ταΰτα νά έξέρχωνται 
έκ τοΰ ΰδατος είς τήν ξηράν, έφ ’ ής φυσικά βκ· 
δίζουσιν όρθίως, άλλ’ ολως άδεξίως. Έπειδή δ ’ 
οί πόδες διευθύνονται πρός τά έμπρός, όφείλουσι 
νά φέρωσι τό σώμα σχεδόν καθέτως. Έν τοι
αύτη δέ καθέτω στάσει έπωάζουσι τό μοναδι
κόν αύτών έν κοιλότητι τής γής άποτιθέμενον 
ώόν. Είς τούς ζωολογικούς δέ κήπους είναι έν
τελώς κωμικόν τό θέαμα, νά βλέπη τις τοιού- 
τους πιγκουΐνους νά βαδίζωσιν όρθιοι, άκολου- 
θοΰντες κατά τήν διανομήν τής τροφής τόν φέ- 
ροντα τούς δΓ αύτούς προωρισμένους ίχθΰς τρο 
φοδότην.

Έν τοϊς θηλαστικοϊς έχομεν είς πολλάς τά
ζεις άντιπροσώπους, οΐτινες κατεχουσι πολύ 
βραχείς έμπροσθίους πόδας, μεταχειρίζονται δέ 
κατά την πρός τά 
πρόσω κίνησιν αύ · 
τών τούς οπισθίους 
τοιουτους καί ούτως 
άν καί κυρίως τά 
ζώα ταΰτα προχω- 
ρώσι πηδώντα, άπό 
καιρού είς καιρόν 
λαμβάνουσι καί όρ · 
θίας στάσεις.

Είς τούς ζωολο
γικούς κήπους είναι 
πασίγνωστα ζώα τά 
Καγκουρώ. Βαδίζου- 
σι ταΰτα ταχέως 
δΓ ισχυρών πηδη-

Σ Γ

Φυσιαγναθος, Ουνχμενη επίσης να βαοίζη 

επί τών οπισθίων μόνον ποδών.

μάτων έπί τών ι
σχυρών οπισθίων αύ
τών ποδών κκί οΰτω 
είς τήν πατρίδα των 
τήν Αύστρκλίαν δέν 
είναι εΰκολον νά τά 
φθάση, όταν ταύτα 
τρέχουσιν είς επίπε
δον καί ανοικτόν μέ
ρος, ούδ’ ό καλλίτε
ρος ίππεύς. "Αλλα 
είδη κινούνται ούχί 
όλιγώτερον ταχέως 
έπί πετρώδους κζ·

βραχώδους έδάφους, ύπάρχουσι δέ καί Καγ- 
κουρω, άτινα πηδώντα έπίσης κινούνται καί έν 
ριπή οφθαλμού πηδώσιν άπό κλάδου είς κλά- 
δον καί φθάνουσι μέχρι τοΰ άκροτάτου μέρους 
τοΰ στεφανώματος τών φύλλων. ΊΙ ίσχυρώς 
άνεπτυγμενη ούρά χρησιμεύει είς τά πηδώντα 
Καγκουρώ ώς πηδάλιον. Άν δε τις τά Καγ
κουρώ παρατήρηση προσεκτικώς είς τούς ζωο
λογικούς κήπους, θά ίδη ότι ταΰτα κατά και
ρούς άνεγείρονται έπί τών οπισθίων ποδών καί 
μένουσιν είς τοιαύτην θέσιν έπί χρονικόν τι διά
στημα,οτε τά ίρρενα είς τοιαύτην όρθίαν θέσιν 
μάχονται μεταξύ των Έπίσης δέ κκί είς θέα
τρα ποικιλιών ή ιπποδρόμια δύναται τις νά ίδη 
τοιαΰτα Καγκουρώ έκγεγυμνασμένα νά παίζωσι 
μποξ όρθιζ.

Γνωστόν τυγχάνει έπίσης,ότι ή φαιά άρκτος, 
όταν πλησιάζη πρός τόν εχθρόν, όρθία φέρεται 
κκτ αύτοΰ. Τοιαύτην όρθίαν βάδισιν βλέπο
μεν έπίσης καί είς τάς άρκτους, αιτινες μανθζ- 
νουσι νά χορευωσι κζί αί όποίαι είς τά θηριο
τροφεία καί ιπποδρόμια περιφέρονται. ’Αρκετά 
κωμική έπίσης είναι ή άπό καιρού είς καιρόν 
όρθια βάδισις τών άρκτων τών περιάαιχιιοφόρων 
είς τούς ζωολογικούς κήπους, αϊτινες έν τελεία 
όρθια στάσει άκολουθοΰσι τόν τροφοδότην καί 
δύνανται νά διατηρηθώσιν έν τοικύτη θέσει έπί 
μακρόν καί καταδείκνυνται ώς παλαισταί.

Άν έπίσης παρα- 
τηρήση τις μεγάλην 
τινά οικογένειαν πι
θήκων έν τοϊς ζωο
λογικοί; κήποις, θκ 
πεισθή κκί θά παρα- 
δεχθή είς όλους τού; 
πιθήκους κατά και
ρού; κατά τό μάλ
λον ή ήττον όρθίαν 
στάσιν, όταν οΰτοι 
παίζωσι μετ’άλλή- 
λων, ή όταν ό οδη
γών αγέλην -τινά πί
θηκος άνεγείρεται 
ίνα τήν περίχωρον
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Αί άρκτοι εί; πολλάς περιστάσεις χαί προπάντων 
έπιτιθεμεναι, ιστανται ορβιαι

Τά καγκονρόν εύχερώς έπίσης βαδίζουσι χαί πηδώσι 
έπί τών οπισθίων ποδών.

επισκόπηση ή όταν μήτηρ τις παρατηρεί τά 
μικρά αύτής συμπαιζοντα μετ’άλλων τοιούτων.

Οί ’Ανθρωποειδείς όμως μεγάλοι πίθη
κοι δεν κατορθώνουσιν νά έκτελέσωσι διαοκή 
όρθιαν βάδισιν. Ώς έκ τής κατασκευής τής λε
κάνης καί τών βραχέων αύτών οπισθίων ποδών, 
ούτοι δέν έχουσιν ικανήν δΰναμιν, έλλειπει δέ 
καί ή έξέλιξι; καί άνώπτυξις 
τού; γλουτούς καί 
να 
τό 
νά

πίθηκοι, οΐτινες βαδιζουσιν έπι τών οπισθίων 
ποδών ·λχ'. στηρίζονται εις τά σφυρά τών εμ
πρόσθιων. Τοϋτο δέ δύναταί τις νά παρατηρήση 
εις τούς έν τοϊς ζωολογικοί; κήποι; εις θέαν 
εκτεθειμένους πιθήκους Χιμπαντζή καί Ούραγ- 
κοτάγκον, οΐτινες μέ τόν καιρόν μζνθάνουσι 
καλλίτερον όρθιοι νά βζδίζωσι καί να έκτελώσι 
διαφόρους έργασίας καί τέχνας. Ό Χιμπαντζής 
Maja τοϋ ζωολογικού κήπου τής Βιέννης, όστις 
8 έτη ήτον αιχμάλωτος, είχε κατορθώσει νά 
ποδηλάτη έπί τρίτροχου ποδηλάτου έπίτηδες 
δι’ αύτόν κατασκευασθέντος. Οί Ρίββωνες δέ 

πάντας τού; άλλους 
ικανότητα τοϋ όοθίως

·. ΙΙερί του Γορίλλα έγέ- 
γνωστόν διά νεωτέρων π>

τών νεύρων είς 
τας κνήμας, ώστε άναλόγως 

έκτείνωνται οί ποδες κ.αί’νά φέρωσιν δρθιον 
σώμα πρός τά έμπρός. Συχνότατα συμβαίνει 
βαδίζωσιν όρθότερον, ανθρωποειδείς τινες 

ύπερβαίνουσι 
ώς πρός τήν 
βαδίζειν 
νέτο γνωστόν όία νεωτεεων πα
ρατηρήσεων, οτι ούτος, αν γίνη ο
ρατός ύπό τοϋ κυνηγού καί προσ- 
βληθη ύπ’ αύτοΰ, τότε βαδίζει 
κατά πρώτον μέ κυρτόν τό σώμα, 
είτα δέ τελείως άνορθοΰται, ΐνζ 
προσβάλλη αύτόν, όπως ακριβώς 
καί ή άρκτος.

Τοιαΰτζι αί παρατηρήσει; καί 
τά πορίσματα έπί τών διαφόρων 
ειδών τών κινήσεων τών πολυποί
κιλων τής γής ζώων.

Λρ Γ. Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 
’Επιμελητής ’Ορυκτολογίας. Γεωλογίας 

καί Φυσικής έν τώ Μ Πολυτεχνείο

ος

Τό χολυμυητιχόν 1 πτηνόν Πιγκουΐνος 
λίαν άδεξίως βαδίζον.

...Εις τά μαχρόποδα πτηνά έν- 
τύπωσιν προξενεί ή όρθια βάδισυ

:/·ί

ΤΟ ΤΠΕΡΜ1ΚΡΟΣΚΟΠΙΟΝ

Ύπό τό μικροσκόπιο·/ δέν δυνάμεθα νά ί'δω 
μεν τά μόρια, καθ' οσον καί τά μέγιστα έκ 
τούτων δένέζικνυΰνται μέχρι του ορίου τοϋ όρα- 
τοΰ,όπερ καί κατά τήν χρήσιν τοϋ τελειοτάτου 

ι άπαραιτητως 
φωτεινών

τών μικροσκοπίων διαγράφεται 
διά τοϋ μήκους τών κυμάτων τών 
άκτίνων.

Χΰν έπετευχθη άναμφιλέκτω; νά 
τρόπον τινά ύπό τήν έποψιν ταύτην 
τοϋτο, καθ’ οσον τή βοήθεια: τοϋ ύπό 
edentopf καί Zsigmondy άνακαλυφθέντος 
ύπερμικοοσκοπίου, τοιαΰτα μή ορατά πλέον με
ρίδια ναί μεν δέν δυνάμεθα κυρίως νά ίδωμεν, 
άλλ’ έν τούτοις νά κατανοήσωμεν ώς φωτεινά 
σημεία.

Έν ω ύπό πρακτικήν έ'ποψιν μερίδια τών ο
ποίων ή διάμετρος εινε μικρότερα τοϋ ’/,-,οοο Τ0’3 
χλμ. πζραμένουσι ζφζνή ύπό τό μικροσκοπίου, 
δυνάμεθα διά τοϋ ύπερμικροσκοπίου νά παρζτη- 
ρήσωμεν κλάσματα έτι, διαμέτρου μικρότερα; 
τοϋ '/200000 το° χΧμ- τούτου έπήλ.θεν
ήδη σημαντική προσέγγισι; πρό; τά; ύπολογι 
σθείσα; καταμετρήσεις τών μεγίστων μορίων. 
Εκείνο όπερ έν πρώτοι; ήδυνήθησαν νά άναγνω · 
ρίσωσι καλώς διά τοΰ ύπερμικροσκοπίου, ήσαν 
τά μεταλλικά μερίδια έντός τών ούτωσί καλού
μενων κολλοειδών διαλυμάτων, έν ώ κολλοειδή 
διαλύματα οργανικών ούσιών, π.χ. λευκώματος 
ή ζελατί ης, άντέτασσον εις τήν διά τοϋ ύπερ- 
μικροσκοπίου πζρζτήρησιν ανυπερβλήτους δυ 
σχερείζς,όφειλομένα; εις τάς διαθλαστικά; σχέ
σεις τοϋ φωτό;, οΰτω; ώστε ακριβώς τά σώματα 
τά έχοντα μέγα μοριακόν βάρος, προσκόπτουσιν 
εις τήν διά τοΰ ύπερμικροσκοπίου πζρζτήρησιν.

*0 Δρ. Bechold προεθετο νϋν το έρώτημα, 
έάν δέν θά ήτο δυνατόν διά τή; έφζρμογή; έ- 
παρκώς πυκνών ηθμών, νά αποχωρίσομε/ διζ- 
λελυμενα; ούσίας άπό τών διαλυτικών αύτών 
ύγρών· εί; τά πειράματά του μετεχειρίσθη ού- 

; κατασκευής ηθμούς έκ χάρτου καί 
πεπυκνωμένων διά πηκτωματος. Διά 

1..--...:.................ή ...λυ τήν
ενεργητικοτήτων ηθμών τών 
ούτωσεί καλούμενων κηρίων 
Εν ώ ταΰτα κατά τάς έοεύ- 

οΰ Zsigmondy ένέχουσι πόρους, στενοτέ- 
τοΰ '/W0(l,xYk' εύρυτέρους τοϋ '/3ο;·ο τοΰ 

ι? "υ ■ 
όοους τοι-

ευρύνουν 
τό όριον 
τών Si-

*'■ τος ιδίας 
ιστών, ·, 
τοϋ τρόπου τούτου ύπερβαίνουσι κατά πολύ 
ικανότητα τών 
βακτηοίων, τών 
Champerland 
νας τοϋ Zsigmondy ενεχουσι πόρους, 
ρους τοϋ '/jooo· ’ εύρυτέρους τοϋ 
χλμ. οί ύπερηθμοί τοϋ Bechhokl οί μέση 
κνότητος κέκτηνται ώς μεγίστου; 
ούτους 1 '.00(10 τοϋ χλμ.

Έπι στενωτερων ύπερηθμών συγ/.ρζτοϋντζι 
έτι μερίδια, ών ή σμικροτη; είνε πολύ κατώ
τερα τοϋ ορίου τής ύπερμικροσκοπικής άντιλή 
ψεως. Δυνζμεθζ έπί παραδείγματι νζ χωρίσω - 
μεν άναλόγως τοϋ μεγέθους αύτών τά προϊόντα

:; αριθμοί έπί μεγέθους τών 
ι τούτων ό'ντων θά κατα-

τή; διασπάσεως τοϋ λευκώματος’ τά; διαφό
ρους άλβουμόζας, καί αύτήν τήν δεξτρίνην, τή; 
οποία; το μοριακόν βάρος είνε μικρότερον τοϋ 
1000, κατακρατοΰσι κατά μέγα μέρος οί πυκνοί 
ηθμοί.

Συγκριτικοί τινε; 
μικροτήτων πάντων 
στήσωσι πλέον κατανοητά; τά; μαρτυρία; ταύ
τας. Έν έπί μέτριας ήδη μικροσκοπικής μεγεν - 
θύνσεω; ορατόν άντικείμενον, τό αίμοσφαίριον 
τοΰ ανθρώπου, 750Viooooon Το5 Z^F’> ε·νε λ°'-"ώ/ 
τριαχοντάκι; έτι μεγαλείτερον τοΰ μικρότατου 
αντικειμένου, τό όποιον θεωρητικώς|θά ήδύνά- 
μεθα έ'τι νά παοατηρησωμεν διά τοΰ μικροσκο
πίου, καθ ’ οσον τό οριον τοΰ όρατοΰ έξικνεΐται 
μέχρι 2®°/100000ο 7Λ“· ’Απέναντι τοΰ μέ
τρου τούτου ύπολογίζεται τό μόριον τοϋ λευ
κώματος μόνον εί; 5 έω; ιο/*(10ο000 τοΰ χλμ.θά 
περιελαμβάνετο λοιπόν ώ; πρό; τό μέγεθος εϊ; 
τινας περιπτώσεις έντός τοΰ ορίου τοΰ όρατοΰ 
άκόμη τόΰ ύπερμικροσκοπίου, όπερ είνε περίπου 
Viooooiio τοΰ Χ\α· Τούναντίον οί πόροι τών πυ- 
κνωτάτων ύπερηθμών έχουσι μέγεθος μόνον 
’Vkxxjjoo «0 χλμ.

Προσεγγίζουσι λοιπόν έτι περισσότερον πρό; 
καταμετρήσεις καί μικροτέρων μορίων. Καίτοι 
ή διάμετρο; τοΰ μορίου τοΰ οινοπνεύματος ύ- 
πελογίσθη εί; μόνον οι5/ιοοο.00 τοΰ Χ^'!Λ- κο“ 
ή τοΰ μικροτάτου πάντων, τ.έ. ή τοΰ μορίου 
τοΰ ύδρογόνου εί; μόνον οι6/ιοοοι>θθ το^ /Λί*· 
ΙΙάντως έξικνεΐται ή ίκανότης τοϋ ύπερηθμοΰ 
βαθέω; εί; τό βασίλειον τών μοριακών μεγεθών 
ή πάλλω μάλλον μικροτήτων καί ό Bechhold 
ανευρίσκει έν τή ένεογεία τουτου τήν έπικυρω- 
σιν τή; μοριακής ύποθέσεως, ήτοι τήν πειρα
ματικήν απόδειςιν τής ζληθοϋ; ύπάρςεω; τών 
μορίων.

Όσον αφορά εί; τήν πρακτικήν σημασίαν 
τών ύπερηθμών, ώφειλεν αΰτη νά έκδηλωθή 
προτίστω; έν τή ιατρική. Υπάρχει σειρά α
σθενειών, ώ; ζί έπιζοωτικαί ζφθαι, ή εύλογία, 
ό κίτρινο; πυρετός, ή λύσσα και ζλλαι, οί πα
ράγοντες τών όποιων εινε τοσοΰτον μικροί, ώστε 
παρζμένουσιν αφανείς ύπό τό μικροσκόπιον καί 
δέν αποχωρίζονται διά τών μέχρι τοϋδε γνω
στών μεθόδων τή; διηθήσεως. Ένταϋθα ύπό- 
σχεται ή ύπερδιήθησις περισσότερα; πιθανότη
τας διά τήν περαιτέρω σπουδήν τών παραγόν
των τυύτων. Έτερον έπζκολούθημζ τή; ύπερ- 
διηθήσεω; ε!/ε ή απόδειξις, ότι (ορισμένα τινά 
λίαν δραστικά απολυμαντικά φάρμακα δέν ά- 
ποκτείνουσιν έν τώ όργανισμώ τού; παράγοντα; 
ασθενειών τινων, διότι δεσμεύονται ύπό τών 
στερεών συστατικών τοϋ όρροϋ καί δέν δύνανται 
νά ενεργήσουν. Τέλος θά προκόψουν καί πολυ
άριθμοι αλλαι έφαρμογζί καί είς βιομηχανικά 
ζητήματα, ώς τήν ζυθοποιίαν,βυρσοδεψικήν κλπ.

II. A. Ρ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
(ϊδε ποβηγ. τεύχος)

“Οντως αξιοπερίεργος καί έκ τών σπανίων 
τυγχάνει ή περίπτωσις τής μετά πονηρού 
πνεύματος επιμόνου συγκοινωνίας τής ήμετέρας 
εν Αλεξάνδρειά συυδρομητρίας, ήτις δια τών 
δύο εν τώ προλαβόντι φυλλαδίω τής «Φύσεως» 
δημοσιευθεισών επιστολών της μάς άνακοινοΐ 
τά διάφορα παρουσιασθέυτα αυτή πνευματι- 
στικά φαινόμενα. Τά φαινόμενα δε ταΰτα είσί 
πολλά καί ποικίλα καί χρήζουσι μελετης και 
προσοχής.

Ή παρουσία καί μεσολάβησις χθαμαλού 
πνεύματος εν πνευματιστική συνεννοήσει δεν 
είναι οΰτε πρωτοφανής, οΰτε καί αξιοπερίεργος 
τόσον, άλλά ή επίμονος καί κακόβουλος προσε- 
λευσις τοιαύτης όντότητος εκεί οπού δεν προ
σκαλείται, άλλά καί αποκρούεται μετά τοσαύ- 
της επιμονής καί παρακλήσεως, τή βοήθεια 
πάντων τών ικετευτικών καί ιερών μέσων, είναι 
πολύ παράδοξος καί εκπληκτική συνάμα διά 
τούς νεωστί καταγινομένους.

II ήρωίς τής πνευματιστικής ταύτης συνευ- 
υοήσεως έπανειλημμένως μάς έγραφε, ζητούσα 
εξηγήσεις καί οδηγίας περί τοΰ πρακτέου καί 
μολονότι έδώκαμεν αυτή τάς άπαιτουμένας τή 
περιστάσει οδηγίας, έν τούτοις το κακόβουλον 
πνεΰμα ού μόνον εξακολουθεί νά παρϊσταται καί 
μεσολαβή όχληρώς, άλλά καί νά έμποδίζη τήν 
μετά καλού καί αγαθού πνεύματος επικοινωνίαν 
τής κόρης.

Τοιαύτη περίπτωσις συνέβη καί είς έτέραν 
κόρην, συνδρομήτριάν μας, έν Καίριο, παρα- 
στάντες καί ημείς αυτοπροσώπως κατά τήν 
τοιαύτην άντίδρασιν τοΰ πνεύματος καί έδέησε 
μετά πολλοΰ κόπον καί πολλών μέσων ν' άπο- 
μακρύτωμεν το κακόβουλον πνεΰμα άπό τής 
τοιαύτης παρουσίας του παρά τή κόρη ταύτη, 
καί δή έδημοσιεύσαμεν έυ τή «Φύσει» άπαντα 
τά διατρέξαντα άπ’ άρχής μέχρι τέλους. 11 
παρούσα όμως περίπτωσις είιαι σπουδαιοτέρα 
καί περιεργοτέρα, ώς ένέχουσα πλειότερα άξιο- 
περίεργα καί ευχαρίστως χάριν τών ήμετέρωυ 
πνευματιστών συνδρομητών καί προς οδηγίαν 
τής δυσανασχετούσης επί τοϊς γενομένοις κόρης 
παρέχομευ τάς ήμετέρας οδηγίας καί κρίσεις.

£1ς βλέπομεν καί έν τή περιστάσει ταύτη, 
πάντες όσοι μετά ζήλου καί σπουδής επιδίδον
ται προσωπικώς είς τοιαύτης φύσεως πνεύμα- 
τιστικάς συνευοήσεις, καταγινόμενοι άπ’ ευθείας 

νά συνεννοώνται μετά τών πνευμάτων, άρχί~ 
ζουσι μέν υά καλώσι προσφιλή αύτών όντα κα' 
περί ηθικών καί χριστιανικών ζητημάτων μετ’ 
αύτών νά άσχολώνται, λαμβάνοντες εύχα- 
ρίστους σχετικάς απαντήσεις είς άκρον ικανο
ποιητικός, πεποιθότες, οτι ούτως τό μεθ' οΰ 
συγκοινωνοΰσι πνεΰμα είναι αύθεντικώς το ύπο 
τιθέμενου, πλήν μετ' ού πολύ λαμβάνουσι πε
ρισσότερου θάρρος καίτώ άποτείυουσι προσωπι
κός, κερδοσκοπικός καί ποταπάς δι’ 'έν, ί,φηλοΰ 
φρονήματος πνεύμα έρωτήσεις, οτε πλέον τό 
τοιοΰτον πνεΰμα απογοητευόμενου έκ τής τοιαύτης 
συμπεριφοράς, τούς εγκαταλείπει καί άμέσως 
μεσολαβοΰυ τά πονηρά λεγάμενα καί κακόβουλα 
πνεύματα, τά όποια διά τών απατηλών αύτών 
απαντήσεων κατορθοΰσι νά κυριαρχώσι.

Οΰτως, άφοΰ τό πνεΰμα τής μητρός τής κό
ρης δίδει τοιαύτας χριστιανικός καί ωραίας 
σύμβουλός, ώς έν τώ προκειμένω,προσκαλείται 
ειτα νά έμφανισθή τοϊς παρεστώσι νάποκαλύφη 
ηλικίας καί άπωλεσθέντα άντικείμενα, ώς καί 
υ’ άποφαίνεται περί διαφόρων άσκοπων καί 
φρούδων ζητημάτων.

Κατ ακολουθίαν τουτου δέον νά ποιήσωμεν 
τήν έπομένην σκέφιν, ϊνα δυνηθώμεν νά καθο- 
ρίσωμευ τήν διαφοράν τών παρουσιαζομένωυ καί 
μεσολαβούντων πνευμάτων. ΊΙ πρέπει υά πα- 
ρίσταται πάντοτε τό ζητούμενου πνεύμα καί υά 
ίκανοποιή τήν περιέργειαν καί θέλησίν μας ή 
τούναντίον δέν πρέπει καί τότε μάς εγκαταλεί
πει καί αντ αύτοΰ έρχεται άλλο πνεΰμα αρμό
διον διά τάς τοιαύτας έρωτήσεις μας.

Ευ τή πρώτη περιστάσει, ιίν πρέπη πάντοτε 
υά παρϊσταται διαρκώς τό πνεΰμα, όπερ έπι 
θυμοΰμεν καί νά μάς άπαντά καί διευκολύνω, 
είς δ,τι τώ ζητοΰμευ, (ώς ήτον ή μήτηρ έν τή 
προκειμένη περιπτώσει) τότε θά είχομευ τό 
ακολούθου αποτέλεσμα : Τό τοιοΰτον πνεύμα θιί 
μάς έδιδε τάς καλειτέρας καί ώφέλιμωτέρας 
πάντοτε συμβουλής, θά μάς υπεδείκυυε δέ τά 
καταλληλα διά πάσαν νόσοι’ μας φάρμακα, 
θά απεκάλυπτε θησαυρούς καί παν α’πολλύ · 
μενού άντικείμενον, ώς καί πάντα κεκρυμμένου 
θησαυρόν καί τέλος θά ήτοι· έν τέλειον οργάνου 
τών κοσμικών όρέξεών μας.

Γοιοΰτος ε’υαι ό προορισμός τώυ πνευμάτων, 
υά είναι ΰπηρέται καί όργανα τών ανθρώπων ; 
Αλλ αύτό τότε θά ήτο τι ανώτερου καί αύτής 

τής θείας δυυάμεως, όπερ φυσικώς ούδευί επι
τρέπεται καί ακριβώς διά. τοΰτο άπολαμβάνο- 
μευ τοιοΰτον αντίξοου τών βλέφεών μας άπο- 

τέλεσμα, ώς συμβαίνει έν τή περιστάσει ταύτη, 
όταν θέλωμευ οΰτω υά μεταχειριζιόμεθα τα πνεύ
ματα.

Έυ τή δεύτερα περιστάσει, αν δηλονότι πρε 
π η ιά μάς έγκαταλείπη τό καλόν πνεύμα και 
υά έρχεται άυτ αύτοΰ έτερον κακόβουλον, οπό- 
ταν έπιλαυθανόμείΌΐ τοΰ σκοπού τής ϋπάρξεως 
τών πνευμάτων καί τής συγκοινωνίας των μεθ 
ήμώιν τοϊς άποτείνομευ απρεπείς έρωτήσεις, νο
μίζομε!', ότι κατά φυσικήν συγκυρίαν οΰτω πρέ
πει υά γίνεται, καθόσον τό αύτό συμβαίνει και 
έν τι» όρατώ ήμώιυ κόσμω έν ομοίαις περιστα- 
σεσιυ, ώς έυ παραδείγματι : άι> έυ τινι συνανα ■ 
στροφή, όμιλοΰντες μετά υπουργού ή ανώτερου 
κληρικού τοϊς ξητώμεν σύμβουλός ή οδηγίας,εύ- 
χαρίστως θά μάς δώσωσι τοιαύτας. Αν όμως 
μετά τούτο βασιζόμενοι είς τήν επιρροήν καί 
δύναμιν των, τοϊς ζητήσωμεν να έγεϊρωσι βάρος 
τι ή νά κλέφωσι άντικείμενον τι και μάς το 
δώσωσι. φυσικά δέν θιί μάς στρέφωσι τά νώτα 
καί δέν θά μάς έγκαταλείφωσι καί άντ’ αύτών 
θιί μάς πλησιάση ό πρώτος κακόβουλος, όστις 
θά προθυμοποιηθή νιί μάς ύπηρετήση, έμπαίξη 
καί σαγήνευσή;

Αέυ υπάρχει αμφιβολία, ότι ή έν Άλεξαν · 
δρεία κόρη ήπατήθη έκ τής προθυμίας τοΰ πο
νηρού πνεύματος καί ένεπαίχθη, ως πάς τις ά
πειρος έυ τώ κόσμω τούτω απατάται και γίνε
ται έρμαιου τής κακής συναναστροφής, ευ ή ή
θελε περιπέση.

Καί ένισχυόμενον οΰτω τό πνεύμα αύτό διά 
τής έπιδράσεως τοΰ υλικού, όπερ διαθέτουσι τά 
πνεύματα έυ γίνει, όπως συγκοινωνώσι μεθ’ η
μών. εγκαθίσταται έυ τώ όργανισμώ μας και 
είτα επίπονον καί δύσκολου καθίσταται ν απαλ
λαγή τις αυτόν.

ΙΙάς άπειρος τών τοιούτων φαινομένων δέον 
υά προβαίνη μετά συνέσεως καί φειδοΰς καί νά 
μή ζητή τίποτε παρά τοΰ πνεύματος, μεθ’ ού 
συγκοινωνεί, μέχρις οτου πεισθή καλώς μετά 
τίνος πνεύματος συνομιλεί. Απαραλλακτως, 
όπως άποφεύγομευ υά ζητήσωμεν από αρχιερέα 
υά μάς εύρη άπολεσθέυ βιβλίου ή κλειδιού ή 
παρά λούστρου ή αχθοφόρου υά μάς διδάξουν 
θεολογίαν ή φιλοσοφίαν άφοΰ καλλιστα παν- 
τες γνωρίζομεν, ότι υπαρχουσι καλιι και κακα 
πνεύματα, έλαφριί καί πονηρά, αγαθά και κα 
κόβουλα, άγγελοι καί δαίμονες καί αφού έπίσης 
άποδεχόμεθα.ότι αϊ φυχαί μας άπερχόμεναι τοΰ 
σώματος μας μεταβαίνουσιν εΐς του πνευματικόν 
κόσμον. '< 1 δέ πνευματικός ούτος κόσμος, άπο 
τελούμενος, ώς εϊπομεν ανωτέρω, έκ ιρυχιοι· 
τών ανθρώπων, πλέον ή ήττον καλών και ανε
πτυγμένων, συμφωυως τή δράσει και ταΐς γνω 
σεσιν αύτών. ε’υαι δυνατόν νιί έχωσιν απασιιι 
τόν αύτόν βαθμόν τής κρίσεως και ιδιοφυίας ; 
I Ιοΰ ποτέ ήκούσθη, ότι όλοι αϊ άνθρωποι ή ολα 
τά πνεύματα έχουσι τήν αύτήν άυάπτυξιν ; Αέν 

πρέπει έπομένως έν ταΐς μετά τών πνευμάτων 
έπικοινωνίαις ημών υά παρορώμεν τάς αλήθειας 
ταύτας, καθόσον θά γινόμενα τούναντίον παί- 
γνια και όργανα τής ιδιοφυίας τώυ πονηρών 
καί κακόβουλων πνευμάτων' βλέποντα δέ ταΰτα 
τήν απειρίαν καί άμάθειάν μας, μάς μεταχειρί
ζονται όπως βούλονται καί καθόσον ταΰτα ΰπε- 
ρέχοντα ημών, δύνανται καί νά μάς βλέπωσι 
καί έυνοώσιν, ώς έυδιαιτώμευα έν μάλλον ανε
πτυγμένε? περιβάλλοντι καί νά μάς οίκτείρωσι 
διά τάς όλίγας γνώσεις, ας κατέχομεν ήδη, 
όπόταν ιδίως ζητοΰμευ παρ αύτών γελοΐα και 
ποταπά πράγματα.

’< · άνθρωπος ώς έκ τοιν άγώνοιυ, οΰς ύφίστα- 
ται έυ τώ κόσμω τούτω, περιβαλλόμενος ή πιε- 
ζόμενος άπό πολλάς άνάγκας πρός διατήρησιν 
τού ταλαιπωρουμένου έπί τής γής μας σώματός 
του καί άφ’ ετέρου έκ πλεονεξίας καί έξ ηδονής 
παρορμώμευος υά απόκτηση όσον έστι δυνατόν 
αύτερ πλειότερα κοσμικά αγαθά καί ι·α τύχη 
μεγαλειτέρων καί περισσοτέρων παροχών ταΐς 
α’ισθήσεσιν αύτοΰ.δυστυχώς παρορώ τήν πνευμα
τικήν αύτοΰ άυάπτυξιν καί πρόοδον, ώς κα! τήν 
έξέτασιυ τοΰ πνευματικού βίου, όστις έπακο- 
λουθήση τήν πρόσκαιρου ένθάδε ταύτην ζωήν 
του. Ύούΐ’τεΰθευ λοιπόν ή ροπή του προς του 
υλισμόν καί ή άδιαφορϊα του πρός πάυ πνευμα
τικόν. Καί συνεπώς ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο ό 
άνθρωπος είναι εντελώς όπίσοι καί μόνον οι ει- 
λικριυώις καταγινόμενοι είς τήν αυακαλυφιν 
τώυ πνευματικών νομών πυευματισται τής σή
μερον κατώρθωσαν νά ϋπεγείρωσι τήν ιίκραν 
μόνου τοΰ περικαλύπτοντας έτι πυκνού πέπλου 
αύτούς άφ’ ημών

Κατά τάς άνακαλύφεις λοιπόν, άς ευτυχώς 
έποιησάμεθα μέχρι τοΰδε εις τε τήν φύσιυ καί 
ιδιότητα τού πνευματικού αύτοΰ κόσμου, έγνω- 
μευ, οτι ό άνθρωπος δέον πρωτίστως ν<ι εφιστά 
τήν προσοχήν του εΐς δύο ζητήματα, ήτοι μετά 
τίνος πνεύματος επικοινωνοΐ καί τί ερωτήματα 
νά τώ άπευθύνη. ‘Αλλά μήπως καί ευ τώ κό
σμω μας τούτω είς τά δύο ταΰτα δέυ τείνομεν 
τήν προσοχήν μας καί ή αύτή περίπτωσις δέυ 
συμβαίνει ; Δεύτερου ν’ άπέχη διαρρήδην ν' ακό
λουθή συμβουλής προσωπικιις ως ευτεινουσας 
είς κοσμικός ώφελείας καί άνακαλύφεις θησαυ
ρών καί τά τοιαΰτα, διότι απεδείχθη, οτι αύται 
προέρχονται έκ κακοβούλων πνευμάτων, ιίποδει- 
χθεΐσαι έωλοι πάντοτε.

Τούναντίον δέ πάσαι αϊ έρωτήσεις μας υά 
γίνονται εΰλαβώς και εύσυυειδήτως και υά. βα
σίζονται έπί τοΰ καλού, τής αρετής καί τής 
αλήθειας και έπι τής αποκαλύφεοις χριστια
νικών, θεολογικών, πνευματικών, κοσμογονικώυ 
καί έπιστημονικώυ ζητημάτων. Περιττόν ο έπι- 
κοινωυών τοιουτοτροποις μετιι των καλών πνευ
μάτων νά καταπονή αύτιί είς προσωπικά ζη
τήματα καί άνάγκας μας, διότι διά υά είνε 
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καλόν και αγαθόν πνεύμα τι,ευνοείται,οτι κέκτη
ται χάρίτας κα'ι προσόντα παρά της θείας 
δυνάμεώς' και διά νά εχη χάριτας και προ 
σόντα. θά ε'ιπη, οτι δύναται νά προξενήση κα
λόν είς τ'ην ανθρωπότητα, τούτεστιν είς τήν 
ύλην, καθόσον δυστυχώς πάντοτε διά τήν ύλην 
παρακαλοΰμεν τά πνευματικά όντα να μάς 
συνδράμουν και σχεδόν ποτό διά τό πνεύμα 
μας. επαιρόμενοι ότι 'έχομεν τέλειον .'Άλλως τε 
τά πνεύματα άναγινώσκουν είς τάς καρδίας 
ήμών κα'ι εννοούν κάλλιστα τούς πόθους μας- 
ένώ δέ άπαξ εύρισκόμεθα είς επικοινωνίαν μετ’ 
αυτών, ταΰτα επίστανται καλώς τίνος πράγμα
τος εχομεν χρείαν, ίνα μάς βοηθήσουν κα'ι άδι- 
στάκτως μάς βοηθούν, χωρίς νά τά έρωτή- 
σωμεν' καθόσον ημείς έν τή απειρία καϊ αμα- 
θεία μας άγνοοΰμεν τίνος ανάγκην πραγματι- 
κώς έχομεν κιιϊ πολλάκις παρακαλοΰμεν διά 
τήυ επίτευ^ιν ζητημάτων, άτινα καιρίως μάς 
βλάπτουν.

Έπανερχόμενοιήδη είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν, παρατηρούμεν.ότι ή Αλεξανδρινή κόρη 
όντως υπέβαλλε το πνεΰμα εις ποικίλας αναρ
μοδίους ερωτήσεις, καταλήξασα είς ανακρίβειας 
και εκδηλώσεις χθαμαλού, ώς τή είπον, πνεύ
ματος. Άφοΰ δ’ ήνιώησε τοΰτο, προσεπάθησε 
διά ττολλώι· αρμοδίων τρόπων κα'ι προσκλήσεως 
ιερών πνευμάτων νά ιίποδιώξη αύτό κα'ι συνεν- 
νοήται κατόπιν μετά τών καλών πνευμάτων, 
(ίσως πάλιν έπι συμφεροντολογικών κοσμικών 
αιτημάτων της) άλλά δέν τή επετράπη καϊ ή- 
πόρησε κα'ι ήγανάκτησε καϊ απεγοητεύθη πιθα- 
ι·ώς έκ τής τοιαύτης συμπεριφοράς τιον καλών 
πνευμάτων 11 περίπτωσις αύτη, καθ' ημάς, 
ε'ι·αι διδακτικωτατη καϊ ακριβώς πρός τόν 
σκοπόν τούτον έΰημοσιεύσαμεν τας έπιστολάς 
της κα'ι τάς ήμετέρας έπι τοΰ αντικειμένου 
τούτου κρίσεις. 11 περίπτωσις αύτη διαδηλοί 
αφ' έαυτής, ότι ο επιθυμών να συγκοιΐ ωνοί μετά 
τών καλών πνευμάτων, δέον νιι έχη ακριβή 
συναισθησία τοΰ έργου, είς ο επιδίδεται, νά 
συμμορφώται άπαρεγκλίτως πρός τούς γήινους 
και πνευματικούς νομούς, νιι μή έκλαμβανη τα 
πνεύματα ώς όργανα τών ήμετέρων ορέξεων 
καί διαθέσεων κα'ι νά· έχη πάντοτε ύπ' όψ-ιν 
του οτι καί ό άνθρωπος καί τά πνεύματα δεν 
έχειραφετήθησαν έτι, ώστε υά ήναι αυτεξούσια 
ο τα, μη υποκείμενα εις ανωτεραν εκτΐμησίν. 
υποταγήν καί έπίβλε-φιιι Συνεπώς, μή άναμέ
νομεν παρά τών πνευμάτων τελείας καί ώς 
έπιθυμοΰμεν απαντήσεις πάντοτε, με όλην τήν 
καλήν διάθεσιν καϊ άν έχωσι ταΰτα. 11 περί- 
πτωσις δ' αϋτ>; αφ' έτερον μάς διδάσκει, ότι και 
αμα περιελθη τις εις τοιαύτην στενοχωράν θε 
σιν, οια ή τής Άλεξανδριανής κόρης, δέον νά 
παύση πάσαν επικοινωνίαν μετά τών πνευμά
των έπί τινα καιρόν, ΐ’ά μελετήσι; έπισταμέ 
νως τι'ις ανωτέρω περιπτώσεις καί ε’τα νιι τήν 

έπαναλάβη, άποφεύγων ό,τι θά ήδύνατο ν* 
απομακρύνη τήν παρουσίαν τού καλού πνεύ
ματος απ’ αύτοΰ.

(~>αυμασίαν έπισφράγισιν τών ανωτέρω κρί
σεων μας επιτάσσει ή λαμπρά έκθεσις τοϋ 
πνεύματος τού ιατρού Γσαγγαρόλα περί τής 
θεραπείας τού λευκώματος. Ύποθέτομεν δ’οτι έκ 
τής λογικής καϊ επιστημονικής χροιάς αύτής, 
άν δέν είναι άφήγησις αύτοΰ τοΰ πνεύματος τοΰ 
Ύσαγγαρόλα, θά ήναι ετέρου έπίσης καλού κα'ι 
ανεπτυγμένου, και έν ή ούδένα διαβλέπομεν οπι
σθόβουλου σκοπόν ή εύσυνείδητον άπάυτησιν 
καλού πνεύματος εις έρώτησιν ειλικρινούς εγ
κοσμίου διαθέσεως πάσχοντος κα'ι έπικαλουμένου 
τήν θείαν αρωγήν. Είς τοιαίπας δέ περιπτώ
σεις τά καλά πνεύματα είσί πάντοτε πρόθυμα 
καί ευμενή. Φ. Ποίνχεζης

ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ

ΙΙέρασες τή στιγμή ποΰ ή Απελπισία— έβανε 
κειό τό τρομερό της χέρι — για νά μον πάρη 
σκλάβα τή ψυχή μου—και σέ τόπο σκοτεινό νά 
τήνε φέρη.

'Εκείνη τή στιγμή ίγλύστρισε ενα βλέμμα— 
Από τά φλογερά και τά γλυκά σου μάτια—κα'ι 
πέρασε μέσα Απ’τά δικά μου—και στά ουράνια 
μ’ έφερε παλάτια.

Έκειό τό φώς ποΰ σκόρπισε ’κεΐ μέσα—μ’έ- 
καμεν'Ακονσω τέτοιο τρόμο — όπου οτή σκλάβο- 
μένηνε ψυχή μον —νέας ζωής έχόραςε τό δρόμο.

Στα χαλασμένα έκεΐνα σωθικά μου — μία πορ - 
φϋρα 'γεννήθηκε Απ’ τά ράκη ποΰ τής ζωής 
μον έοκέπασε τή θλίψι — καϊ χάρισε στά μάτια 
μου τή νάρκη.

Μενεξεδένιοι ΐσκε.ι άπαλογέρναι— στες λίμνες 
τών ματιών οου Από κάτου ποΰ με τραβούσαν 
σάν ν/ΐτανε μαγνήτες—μέ τό δειλό βήμα τοΰ 
ύπνοβάτον.

Κανένα πραγμα πλειό όμορφο δέν είδα
— Α.π τό γλυκό καϊ Αγνό χαμόγελό σου — 
ποΰ όταν γελάς μέ στέλλει σ’ άλλο κόσμο — καϊ 
ένα σου βλέμμα μέ φέρνει στό πλευρό σου.

Λένε τοΰ θνητού τά μάτια είναι καθρέφτης 
—ποΰ φανερώνει τή καλή ψυχή του —αν είναι 
Αλήθεια ή γλυκεία μορφή οου — μέ τοΰ Χριστού 
ομοιάζει τή μορφή του...

ΓΙοώς ξέρει μή ή ψυχή σου καϊ ή ψυχή μου
— μέ. κόσμους Αλλους ήτανε ενωμένες — καϊ'κειός 
ό πόθος τάς έκανε νά ζοΰνε— γιά νάναι τώρα 
Αχώριστα δεμένες;..

Καϊ νά διαβαίνης τόν ουράνιο θόλο— καί νά 
σ’ Ακλουθάω μαγνητισμένος — νά μέ διευθύνη ή 
Αθάνατη ματιά σου - κα! νά ’μα< ζωντανός καί 
πεθαμένος

Ζάκυνθος ΜΤΕΛΟΣ SWOfTSHS

III

ΛΙΙΟΛ\£2ΝΙΔΙΙΣ Ο ΕΚ ΠΑΡΟΙ"

Είς τό κατώφλιον τοΰ εργαστηρίου τοΰ έζ 
ΙΙάρου άγαλματοποιοΰ Άπολλωνίδη, η Δάμζ- 
ρις έστη περίφοβος έζ τοΰ τολμήματος της. Βέ
βηλος άν έπρόζειτο νά πατήσγ τόν πόδα του 
έπί τοϋ αδύτου τής ΈλευσΙνος δέν Οά ήτο πε
ρισσότερον συγκεζινημένος. Καί πράγματι ναοΰ 
άδυτον ήτο τό έργαστήριον τοΰτο.

Ή Άρτεμις ζαί ή Δήμητρα, ό Άρης ζαί 
ό ’Απόλλων, ή Ήρα χαί ό Ζεΰς, έβασίλευον 
έχει· όλοι οί θεοί έν τω έργαστηρίω τούτω έ- 
γεννώντο ωραίοι.

Δι’ ενός βλέμματος ή Δάμαρις άνεγνωρισεν 
ένα "Ηφαιστον άγριον. Δία τινα απαθή ζαί 
μεγαλοπρεπή, Άφροδίτην ήδύτατα μειδιώσαν 
χαί ώς μαθητήν νέον έναντιτών αρχαίων αύτών 
θεοτήτων,τόν αύτοχράτορα Αύγουστον.Ουτος έν 
τγί λευζότητι τοΰ μαρμάρου είχε τό δφος φά 
σματος, ένώ ή ’Αφροδίτη ζαί ό Ζεΰς έπιχεχα- 
λυμένοι δι’ έλαφροΰ χρωματισμού, ώμοίαζον 
πρός έμψυχα δντα.

Έν μέσω τοΰ έργαστηρίου όρθοΰτο όγχος τις 
ατελής χαί παράδοξος, είδος μορμόνων ύπο- 
φαιων χεχαλυμμένων διά χονδροειδούς οθόνης· 
ώμοίαζε μέ τεμάχιον γής,ήτις ολίγον κατ’ ολί
γον, ύπό τά βλέμματα τοΰ δημιουργού Διός, 
έλάμβανε ζωήν, μεταβάλλουσα έπιμόχθως την 
αδρανή ΰλην της είς σάρκας φρικιώσας έν άρ 
μονιζχϊς γραμμαί;

Εύωδίζ έαρινή ές ανθισμένων αίγοζλιμάτων 
είσδύουσα μετά τού φωτός έν τω χσύλω τούτω 
τής τέχνης, διέχεον είς τόν'Άρειον ΙΙάγον αύ
τόν τών ’Αθανάτων μεθυστικούς ατμούς. Και ή 
απόπνοια τών αρωμάτων τούτων ηυςανε την 
ταραχήν τής Δαμάριδος

Άλλ' άπό τής ναρχώσεώς της διπλή φωνή 
έζπλήςεως τήν άπέσπασεν.

— Μά τόν Δία! II Δάμαρις είνε! Ή μικρά 
μου φίλη !

— Αληθώς ή Δάμαρις ωραιότερα ζαί τής 
Ίΐοΰς, όταν στολίζεται μέ τ’άνοιγόμενα άνθη.

Ί1 Δάμαρις άνεθάρρυνενκφ'ενός ευροΰσα παρά 
τω Άπολλωνίδη ζαί άλλον τινα, έδνσφόρησεν 
όμως άναγνωρίσασα έν τω προσωπω τοΰ πρ·.σ- 
φωνήσαντο; αύτήν, τόν λευκότριχα φιλόσοφον 
Εύρυβάτην, γέροντα σκώπτην κζί ακριτόμυθον, 
όστις παρέμεινε φίλος τοΰ Άπολωνίδη, άφοΰ 
εϊ/ε πρότερον χρηματίσει παιδαγωγό: του.

Έπειδή δι’ έμεινεν άκόμη σιωπηλή μή συν- 
ελθοΰσα έτι έκ τής ταραχής της, ό Άπολλω
νίδης έςηκολούθησε χαρμοσύνως.

— Ιδού έρασμία αληθώς έπισκέπτης, ή ό
ποια μέ κώμνει νά πιστεύσω σχεδόν, ότι μία 
τών ΙΙιερίδων έρχεται φερουσά μοι τήν έμπνευ- 
σιν.

— Θά έλεγα, προσέθηζεν ό Εύρυβάτης, ότι 
εινε θαΰμα, άν εινε δυνατόν νά γίνωνται θαύ
ματα, καί ότι πρέπει νά εύχαριστήσωμεν τούς 
θεούς, αν οί θεοί δέν ήσαν τά μεγαλοπρεπή έπι- 
νοήματα τής γονίμ,ου φαντασίας μας, Υπάρχουν 
όμως ή δέν υπάρχουν — τίποτε δέν έπιβεβαιώ— 
πρέπει πάντως νά όμολογήσωμεν οτι ή παρθε- 
νική αΰτη παρέμβασις θά ήςιζε νά ύμνηθγ ύπό 
τών αρμονικών στίχων μιας Σαπφοΰς και ενός 
Άνακρέοντος.

Ό Εύρυβάτης κζτετρύχετο ύπό άνεξζντλή- 
του πολυλογίας. Έδράττετο δ’ εύχαρίστως πά- 
σης εύκαιριας διά νά πα ραδοθη είς φλυαρίαν 
κτελεύτητον.

'Ο δε Άπολλωνίδης συνήθως ανεκτικός είί

— ΈρχοΗΐΊ ίκ ιιέοοι-ς "Εκείνον, όότις γι- 
νώιίκε» καί 3ί.έπετ....
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τό έλάττωμά του τοϋτο, προτείνων τό ούς τόν 
ήκουεν ένίοτε ευαρεστώ; πολλάκις όμως καί 
άφηρημένος ώ; τό κελαρυσμα πηγής. Τήν στιγ
μήν όμως ταύτην, έν διαθέσει ών ήκιστα υπο
μονητική, διέκοψε τόν λόγον τοϋ φίλου του άπο- 
τόμως.

— Φίλτατε Εύρυτάτη, ούδέ Σζπφώ, ούδ’ 
Ανακρέων είσαι Άπάλλαςε μας λοιπόν τής 
άπεραντολογίας σου ταύτης κκί άφησε τήν νεα 
ράν αύτην νύμφην ν' άκουσθγ,.

Καί επειδή ή Δάμαρις δέν ώμίλει είσέτι, διά 
νά τήν ένΟαρρυνη έξηκολούθησεν:

— Έμπρός λοιπόν, Δάμαρις. Οί θεοί ούτοι 
είνε έκ ΙΙεντελησίου μαρμάρου, ούδέν κακόν 
ικανοί εινε νά προξενήσουν, άλλά καί έξ ήμών 
ελπίζω οί όποιοι εϊμεθα φίλοι σου ούδέν έπίσης 
πρεπει νά φοβείσαι.

Μή έκ περιέργειας λοιπόν έρχεσαι νά ϊδγς τό 
έργαστήριόν μου καί έξετάσγς τά νεώτερα τών 
έργων μου ; ’Ιδού είς Ζευς. Τί λέγεις; Έχει 
τό ύφος έπιβάλλον ώς ό τής ’Ολυμπίας; Καί ή 
’Αφροδίτη μου αυτή σοί φαίνεται αξία νά έμ
πνευσή έρωτα;

Ή Δάμαρις άπεκρίθη.
— "Ο,τι δημιουργοϋσιν αί χεΐρες σου,Άπολ- 

λωνίδη, έχουν ώραιότητα θκυμασίαν. Άλλά 
σήμερον δέν έρχομαι έκ περιέργειας···

— Μοι φέρεις αρα γε εντολήν τινα τοϋ Τρυ- 
f αίνους; Ή δέ Φιλλίννα πώς άγει;

— "Ερχομαι, Άπολλωνίδη, διά μίαν παρά- 
κλησιν μόνον. Δύνασαι ή νά μέ καταστήσης 
εύτυχή ή νά ύπερκχειλίσγς τήν δυστυχίαν μου.

— ΤΩ, Δάμαρις! ’Ιδού λόγοι σοβαροί καί μυ
στηριώδεις! Τί απαιτείς παρ’ έμοΰ; Ταχέως 
όμίλει.

— "Οτε πρό ολίγου είρχόμην πρός σε, ήσθκ · 
νόμην έκυτήν πλήρη θάρρους. Ήδη τρέμω όλη 
καί φοβούμαι διά τό θάρρος μου.

— Διατί μέ πεδεύεις ουτω, Δάμαρις ;
Δέν είμαι φίλος σου έγώ;
— Δέν αμφιβάλλω, Άπολλωνίδη· άλλ' αι

σθάνομαι τήν ανάγκην νά μοϋ τό έπιβεβκιώσης.
Ήρυθρύασεν ολίγον κκί έξηκολούθησε διά 

φωνής, μόλις ακουστής έκ τής συγκινήσεως :
— Θέλεις νά μου άποδείξγς αληθώς τήν φι

λίαν σου:...
Ό Εύρυβάτης έπεδόθη τότε είς γέλωτας.
— ΊΙ μικρά αΰτη Δάμαρις, βλέπω σοί δί

δει εύφυέστατον μάθημα εύφρκδείας. Ιδού τρό
πος τοϋ καθιστάν τό άκροατήριον εΰνουν.

— Εύρυβάτη άπάλαςε μας τή; ρητορικής 
σου, άνέκραξεν ό καλλιτέχνης ανυπομονώ;.

Καί αποταθείς πρός τήν Δάμαριν, έτανέλα- 
βεν ήπίως, άλλ' άνευ συγκινήσεως:

— Βεβαίως,Δάμαρις, είλικρινώ; επιθυμώ νά 
σοϋ άποδείξω τήν φιλίαν μου. Διατί λοιπόν οϊ 
περιττοί αύτοί λόγοι σου ;

— Τοϋτο διότι, ϊνκ μ’ εύχαριστήσ/);,πρέπει 
νά ματαιωθούν τά σχέδια σου

— Λέγε έπί τέλους, Δάμαρις !
—’Ιδού λοιπόν-ή χάρις τήν οποίαν σοϋ ζητώ, 

είνε ν’ έγκαταλείψνις τό σχέδιόν σου, νά έμφα- 
νισθώ εις τήν πομπήν τών ΙΙαναθηναίων.

Ό γλύπτης συνοφρυοΰτζι.
— Νά έγκαταλείψω τοιούτον σχέδιον, τό 

όποιον θά είνε ό θρίαμβός σου ; . . . Καί πώς 
τοϋτο, Δάμαρις ;

Χαμηλοφώνως εκείνη έψιθύοισε :
— Ό Διόνυσος μοϋ προξενεί φόβον· Έπειτα 

τρέμω κκί σκεπτομένη μόνον, οτι τά βλέμματα 
τών Αθηναίων όλων, τήν ήμέραν αύτήν θά 
στρέφονται κατ’έμοΰ Δέν τό θέλω... Δέν τό 
θέλω !...

Ό Άπολλωνίδης πκρετήρει τήν νεάνιδα 
ταύτην μετ’ έκπλήξεως άμα κκί οίκτου.

— Ιδού όντως παράδοξοι θελήσει; έκ μέρους 
γυναικός.

Συγχρόνως ό Εύρυβάτη; παταγωδώς έβαλε 
γέλωτας χλευκστικούς.

— "Α! φίλε Άπολλωνίδη. Εις εμέ όλα 
φαίνονται εκπληκτικά καί όμως τίποτε τό πα
ράδοξον. Άλλά γυνή φοβουμένη τά όμμκτα 
τών ανθρώπων, ώραία δ’ έν τοσούτω, ιδού πράγ
ματι τί τό νέον καί άξιον τής περιέργειας μου. 
ΙΙρέπει νά έγεννήθη ή παιδίσκη αΰτη ύπό εξαι
ρετικής όλως περιστάσεις. Εξήγησε μας, λοι
πόν μικρά μου, είς τόν κόσμον είσήλθες έν ή - 
μέρα σεληνιακή; έκλείψεως, ή μάλλον. . . .

— Εύρυβάτη, αί μωρολογία: σου μ’ εξερε
θίζουν. ‘Ακούσε καλά, Δάμαρις, έπίστευον,οτι 
έπρόκειτο περί λογική; τίνος έπιθυμίας σου. Ευ
χαρίστως ήθελον σοί δωρήσει έν κομψοτέχνημα, 
κυνάριον ή δοχεΐον τι μετ’ εύοσμου αρώματος. 
Άλλ’ ό,τι μοι προτείνεις είνε τόσον άνόητον, 
ώστε δέν είνε δυνατόν νά σ' εύχαριστήσω. Λυ 
ποϋμαι πολύ, Δάμαρις. Διότι θά σέ ζητήσω 
άπό τόν Τρυφαίνη καί εινε έθιμον νά δί- 
δωσιν εις τήν μνηστήν δώρα, ίνα κατακτήσωσι 
τήν αγάπην της.

— Βλέπω κκλλιστα, οτι δέν μέ αγαπάς, 
Άπολλωνίδη,διότι'μοί φέρεσαι ώς τι; πρός μι- 
κράν ϊδιότροπον νεάνιδα,, εις τήν όποίκν δί- 
δουσι πρός διασκέδασήν παιγνίδια, καί τά αί- 
σθήμκτά της περιφρονοΰσι.

— Είσαι αληθώς ιδιότροπος καί πρό; τού
τοι; παράλογος.

— Άλλά τότε, άφοϋ αί ΐδέαι μου σοί φαί
νονται ακαταλόγιστοι, άξιοι περιφρονήσεως, τί 
ζητείς νά μέ νυμφευθής :

Ό Άπολλωνίδης άνεκάγχασε :
— £2 ' αν έπρόκειτο νά έ.υμφευώμε'ΐα χά

ριν τών ίύεών, σέ βεβκιώ λοιπόν θά έξέλεγον 
τόν Εύρυβάτην ώς σύζυγον, όστι; έχει ιδέας 
ευφυεστερκς καί σκεπεται αύτός μόνο; καλλί
τερον ή όλαι όμοϋ αί νεάνισες όλου τού κόσμου.

Ή Δάμαρις έκ τής άπαντήσεω; 
ταύτης έπικράνθη τά μέγιστα.

— Ώραία ! "Οχι μόνον άπωθεΐς 
τάς ικεσίας μου, άλλ ’ εις έπίμετρον 
μέ ειρωνεύεσαι.Είσαι κακό; Άπολ
λωνίδη κκί σέ μισώ. Θά παρα- 
καλέσω τόν Τρυφαίνη νά μη με 
δώσγ είς σέ !

Άλλ’ ό Άπολλωνίδης, έξακο- 
λουθών τούς γέλωτας, άπήντησεν 
άπομιμούμενος τήν φωνήν της:

— Καί ό Τρυφαίνης δεν θά σ’ 
άκούσν)! Έγώ δέ θά σέ αποκτήσω 
ώς σύζυγόν μου, σύζυγον γλυκυτά- 
την, μά τήν ΆΟηνάν ! "Οχι ! δέν 
θά σέ άκούσγ ό’Γρυφαίνης διότι πί
νει ώςΣκύθης καί είνε χαμένο; ήδη 
άπό τά δάνεια. Έγώ λοιπόν θά 
έξωολήσω όλους τούς δανειστάς του 
καί οΰτω θά σέ δικθέσν) σύμφωνα 
μέ τού; πόθους μου, μικρά μου Δά- 
μαρις.

Όργίλον βλέμμα έλαβεν ώς άπάντησιν άπό 
τήν νεάνιδα. Ό δ’ Εύρυβάτης, δστις μετ’ εύ- 
φροσύνης τήν άπεθαύμαζεν ώς τι καλλιτέχνημα, 
δέν έκρατήθη καί είπεν ;

— Ή παιδίσκη αΰτη ώραιοτάτη καθίστα
ται όταν παροργίζεται. Αί μετ' αύτή; συζητή
σεις είνε λίαν εύερεστοι.

Ήγανακτισμένη ή Δάμαρις, ούδέν άπήν
τησεν. Ήσθάνετο άπειρον τήν δυστυχίαν της 
καί άνεχώρησε σιγηλή.

Διαβαίνουσα τό κατώφλοιον τής οικίας συν- 
ήντησε Ρωμαϊον τινα υπάλληλον, άκολουθου- 
μενον ύπό τεσσάρων ραβδούχων. Ήτον ο 
Μάρκος Αινείας Νοβκτος Γάλλιο;, μεγαλειτερος 
άδελφός τοΰ περίφημου Σενένα καί διοικη
τής τή; Ελλάδος. Διερχόμενο; λοιπόν πλη
σίον της, ό Ρωμαίος έρριψεν έπί τής Δαμάριδος 
βλέμματα ψυχρά έκ τών οποίων αΰτη έφρι 
κίασεν.

Ένω δ ’ άπεμκκρύνετο μεγάλοι; βήμασιν ή 
κουσεν, οτι ό διοικητή; έσταμκτησε τό όχημά 
του καί ήσθάνθη ότι παρηκολουθεΐτο ύπό τών 
βλεμμάτων του. Καί τότε ήρχισε νά τρέχν) ώ 
σεί οί οφθαλμοί του τήν κατέκαιον. Ή καρδία 
της ήτο τόσον πεπιεσμένη, ώστε έπνίγετο κκί 
έφοβεΐτο,δτι έμελλε νά πέσγ.

Ή γηραιά τροφός της, ήτις τήν ήκολού- 
θει κοπιωδώ;^ προσεπάθη νά τήν παραμυθίαν).

— Δάμαρις μου, παυσε νά τρέχν);. Στάσου. 
Τί έχεις; Βλέπω, οτι είσαι στενοχωρημένη.Έ! 
λοιπόν κλαϋσε. Ή άν θέλης, ας ύπάγωμεν, ό
πως δταν ήσο μικρότατη, εί; τό γυμναστήριου 
νά ίδωμεν τάς ασκήσει; τών νέων.

Φθάσασα εί; τήν αρχήν τής όδοϋ Τριπόδων, 
ή Δάμαρις άφέθη νά κκταπεσγι είς τήν βάσιν 
ένός χορηγικού μνημείου καί έκεΐ μή φροντί-

Ειμαι εΰ'^αριότηηένος έκ τών ίργαόιών <5ον, 
Άπολλωνίδη·

ζουσα διά τούς έν έκπλήξει παρκτηροϋντας 
ταύτην διαβάτας ήρχισε, νά κλαίν).

— Μά τί έχεις, μικρούλα μου, τί έχεις, 
έκλαυθμύριζε καί ή τροφός της.

Άλλ’ ή Δάμαρις δυσφοροϋσκ, άνέκραξε.
— ΙΙαϋσε καί σύ.
Μέ τόσην δέ σκληρότητα, ώστε ή γραία έν 

σιωπή άπεμκκούνθη ολίγα βήματα,ένώ ή κυρία 
της έξηκολούθει νά όλολίζν).

Ούδέποτε άλλοτε ή Δάμαρις είχεν άντιλη- 
φθή πόσον ήτο φοβερόν δτι έτυχε νά γεννηθή 
γυνή. Δέν είχε φεϋ! τό δικαίωμα νά έχγ εν 
αίσθημα, ού'τε μίαν θέλησιν!

ΤΙ λοιπόν ήτο; έν άμοιρον άντικείμενον χρή
σιμον προς έξόφλησιν τών οφειλών. Ήτο δυ- 
στυχεστέρα καί αύτών τών σκλάβων, διότι αύ
τοί, ακατανόητο: καί σκληραγωγημενοι, εϊχον 
όλιγώτερα νά ύποφέρωσι.

Αίφνης έπί τοϋ ώμου της μία χειρ έτεθη. 
Στρέφεται καί βλέπει άνδρα τινά, παραδόξως 
άσχημου καί κατά τό φαινόμενον άγοντα ετη 
πλειονα τών έξήκοντα. (*)

Τήν ωχρότητα τοΰ προσώπου του έπλαισιου 
γενειά; πυκνότατη, ής τήν αγριότητα έπηύξα- 
νον μέλαιναι οφρύες,συναπτόμεναι έπί τοΰ με
τώπου του. Παρά τήν κυρτήν δέ ρϊνά του δυο 
οφθαλμοί διαπεραστικοί έλαμπον έκ μυστη
ριώδους τίνος φλογός. Βραχύ τό άνάστημά του 
ήτο καί τό σώμα χονδρόν καί κυρτωμένου. Ή 
δέ μικρά, φαλακρά κεφαλή του ήτο δυσανάλο
γος πρός τούς πλατείς ώμους του. Προυξενει 
σχεδόν φόβον. Άλλ’ ή φωνή του ήτο γλυκεία.

(*, Ό άγιος ΙΙχύλο; κατά τήν εποχήν τχύτην δέν 
ύπερέβχινε τούς πεντήχοντχ ενιαυτούς. Άλλ’ αι τα- 
λχιπωρίχι τον είχον οΰτω καταπονήσει, ώστε νά φαί
νεται γηρχιότερος
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— Έρχομαι, έψιθύρισε τή Δαμάριδι, έκ μέ- 
ρου; έκείνου, δστις γινώσκει καϊ βλέπει. Ιδού, 
οτι γνωρίζω τό όνομά σου κζϊ τό αίτιον τής ο
δύνης σου.Δάμαρις θά έπανιδοθώμεν καί Οά μά- 
Οης πράγματα παρκμυθοΟντα. Σήμερον τοΰτο 
σοΰ λέγω. «Δάμαρις,μή κλαίε, είσαι ψυχή τις».

IV

Η ΟΡΓΙΙ ΤΟΥ Γ\\ΠΟΥ

Μόλις τό όραμα τής Δαμάριδος έξηφανισθη, 
ό ανθύπατος είσήλθεν έν τω έργαστηριω τοΰ 
Άπολλωνίδη. Άφοΰ δέ τόν έχαιρέτισε συντό- 
μως, τώ είπε μετ’ αποτόμου ύφους, ώς δεσπό
τες είθισμένο; είς τό διατάσσειν.

— 11ο:α λοιπόν, Άπολλωνίδη, ήτο ή νεαρά 
εκείνη κόρη, ήτις μόλις πρό ολίγου έξελθοΰσα 
τοΰ εργαστηρίου σου, διεξέφυγεν, άμα μέ άν- 
τελήφθη, ελαφρότερα καί έλάφου, διωκόμενες 

ύπό κυνηγού ;
Ό καλλιτέχνες έρριψεν έπί τοΰ Γαλλίου 

δύσπιστου βλέμμα. Τόν’ άρνηθή, ήτο πράγ
ματι ασύνεταν. Άλλ ’ έτι χείριστον ετο νά χ- 
παντήση τήν άλήθειαν ώς γνήσιο; λοιπόν Έλ
λη* κατέφυγεν εΐς τήν πονηριάν.

— Τό ερώτημά σας μέ φέρει έν αμηχανία, 
διότι μεταχειρίζομαι, ώς γνωρίζεις, διάφορα 
πρότυπα, πολλαί δέ γυναίκες, άκριβώς σήμε
ρον, έξήλθον τοΰ εργαστηρίου μου. Τάς έχρεια- 
σθην δέ διά τδ πρόπλασμα τούτου τοΰ ανα
γλύφου, παριστώντος τόν χορόν τών Πιεριδων 
Μουσών. Θά ήμ.ην δέ λίαν εύτυχής, Γάλλιε, 
ζν ήκουον τάς κρίσεις σου.

Άλλά καί ό ανθύπατος δεν ήτον άνθρωπο; 
ύποχωρών εύκόλως. Άπαξ έπεθύμ.ει τι, ούδέν 
άλλο ήδύνατο νά τω διαστρέψή τόν νοΰν και 
ζποσπάσή τήν ιδέαν του. Έπανέλαβεν οθεν 
ώργισμένος.

— Άπολλωνίδη, μάτην ελπίζεις διά τών 
πανούργων λόγων σου νά μ' άπατησγς. Καλώς 
γνωρίζεις ποια ήτο ή ωραία εκείνη κόρη.Εΐς τάς 
Αθήνας όλα; δέν υπάρχει όμοια καλλονή τόσον 

ωραία. Καί αν ή πληροφορία αΰτη δεν σοϊ αρ
κεί, προσθέτω, ότι είνε ευλύγιστος καί ραδινή 
ώ; κάλαμος, οτι ή κόμη τη; εινε μαύρη ώ; ό 
έβενος, ένώ τό χρώμα τών οφθαλμών τη; άμιλ- 
λάται μέ τό γλυκύ κυανοΰν τοΰ ούρκνοΰ τή; 
Αττικής. Παρά την ταχίστην φυγήν της, ή 

είκών τη;, ώ; βλέπεις, έχαραχθη βαθύτατα έν 
τή μνήμγ μου.

'<■> Καλλιτέχνη; έστενοχωρήθη μεγάλως. 
Προσποιηθεις,οτι καταβάλλει ολην τήν έντασιν 
τή; μνήμης του, αποκρίνεται τέλος :

— Εννόησα, αρχών, περί ποιας όμιλε’.;. ΊΙ 
περιγραφεισα είκών ανήκει είς τήν Μνασιδίκην, 

τήν κόρην τοΰ Πολυκλείτου. Αύτή δέ μ’ ένέ- 
πνευσε την μόλις έν τώ άναγλύφω μου φαι- 
νομένην Κλείω.

Ή ύποδειχθεΐσα μοϋσζ ή:ο αρκούντως ατε
λής, ώστε νά προδωσζ, τόν δόλον τοΰ γλύπτου. 
Καί ό Γάλλιος ήρώτησε :

— Ποϋ κατοικεί ή κόρη αυτή καί ό πατήρ 
της τί επαγγέλλεται ;

— Ό πατήρ της ήτο αστυνόμος, άλλ* άπέ
θανεν. Ήτο γνωστό; έν Άθήναις διά τήν τι
μιότητά του. ’Επί πλέον ήτο ρωμαίος πολί
τη; καί Οά έλάμβανε μέρος έν τώ συμβουλίω 
τών αρχόντων, άν μή ό θάνατο; τόν άφήρπαζε 
προωρως. Δυστυχώ; δε διά τήν οίκογένειάν του 
περιουσίαν δέν άφήκεν. Ή κόρη του ζή μετά 
τής μητρός της έν τώ εξωτερικοί Κεραμεικω, 
παρά τό Δίπυλον. Καί ήδη, Γάλλιε, τί σκέ
πτεσαι περί αύτοΰ τοΰ συμπλέγματος ;

'Ο αδιάφορος τόνο; τοΰ γλύπτου καί ή λε
πτομερής έξιστόρησι; τών γεγονότων ούδεμίαν 
ύπόνοιαν άφήκαν έν τω νώ τοΰ διοικητοΰ. Ε- 
πεδόθη λοιπόν εΐς τήν έξέτασιν τών ύποδει- 
χθεντων έργων, ή δέ χαρά του μετέδιδεν είς 
τήν κρίσιν του ανωφελή τινα εύμένειαν. Ηύδό- 
κησε νά προσφέρω είς τόν χορόν τών Μουσών 
ενθουσιώδη εγκώμια, άπεθαύμαζεν ένώπιον τής 
Άθηνάς καί ύπεσχέθη έν τέλει τώ γλυπτή 
νέας παραγγελίας.

— Είμαι εύχαριστημενος έκ τών εργασιών 
σου, Άπολλωνίδη. Αν δέ δείκνυσαι εύπειθή; 
εις τάς συμβουλής μου θά έπιτύχω υπέρ σοϋ τήν 
εύνοιαν τοΰ θειου αύτοκρκτορο; ημών.

Κατόπιν άντήλλαξε μετά τοϋ καλλιτέχνου 
ιδέα; τινα; έπί τών προσεχών Διονυσιακών 
αγώνων καί κναχωρών προσείπε :

— Θά έννοήσγς πόσον ή φιλία τοΰ Γαλλίου 
αςιζει. "Εσο προσεκτικός, Άπολλωνίδη

Οταν δ’ έςηφανίσθη, ό Εύρυβάτης, οστις 
όιχρκουσης τής έπισκέψεω; ταύτης δέν είχε 
προφέρει ούδε λεξιν τινα, παρά τήν συνήθειάν 
του.ανεφωνησεν.

— Άπολλωνίδη, φίλε μου, είσαι ό τοελλό- 
τερος μεταξύ όλων τών τρελλών !

— Καί διατί τοΰτο, Εύρυβάτη ;

Απατησας τον διοικητήν, ω; μόνον κερ- 
όος θά έχγ,ς τό αδιάλλακτον καί ίσχυοότατον 
μίσος του κατά σοΰ.

— Καί τί ήθελε; νά έκαμνα ;
— Νά έλεγες ολην τήν αλήθειαν είς τόν 

1 ζλλιον. Οϋδεμία γυνή επιθυμεί νά θυσιάση 
τις δΓ αύτήν τή/ τύχην του καί τήν δόξαν.

— Εύρυβάτη ύπάρχουν αισθήματα τά όποια 
δεν θά ήμην ικανός νά σέ κάμω νά τά έννοήσης. 

στιγμαί, καθ’ άς 
' τοϋ σκέ- 

ε’ναι παιδαριώδης 
ύεις λοιπόν αληθώς, οτι ό

— Καί ακόμη ύπάρχουν στίγμα: 
φαίνεσαι άποβζλλων πάσαν δύναμιν
πτεσθαι. Ή πανουργία σου 
και μζταία. ΙΙισ
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Γάλλιος δέν θά δυνηθή, χάρις εΐ; τούς τόσου; 
κατασκόπου; του, νά έπανεύργ εύκόλω; έκείνην 
τήν οποίαν προσπαθείς νά τοΰ κρύψής j

—Τούλάχιστον όμως δέν θά γείνω έγώ τόσον 
βλάξ, ώστε νά τόν εύκολύνω είς τήν εόρεσίν 
τ·ί; ϊ

— Πλανάσαι, φίλε μου, τά μέγιστα. Σύ ό 
ίδιος θά τοΰ παρζδώσγ,ς τήν Δάμαριν.

— Δέν σέ έννοώ πλέον, Εύρυβάτη.
— Τό πράγμα, έν τούτοι; αύτό εινε τό 

άπλούστερον έν τω κόσμω. Γνωρίζει; κάλλιστα, 
οτι έν τή Διονυσιακή πομπή ή Δάμαρι; θά 
προσελκύσή τά βλέμματα όλων τών θεατών. 
Μήπως λοιπόν έλπιζε·.;, οτι Οά διαφύγγ τούς 
διορατικούς τοΰ Γαλλίου οφθαλμούς ;

Ό Άπολλωνίδη; αφήκε κραυγήν άγανα - 
κτήσεως.

— Είθε ό Πλούτων νά ήρπαζεν εί; τό βασί 
λειόν του τόν 1 άλλιον ! Πράγματι δέν ε'χον 
σκεφθή τοΰτο. Εύρυβάτη, είσαι αγχίνου; καί 
πνεΰμα πολυμήχανου. Είπέ μου, τί θά έκα- 
μνε; σύ εί; τήν θέσιν μου ;

— Είς τήν θέσιν σου, θά έγκατέλιπον τήν 
Δάμαριν είς τήν νέαν τύχην της.

— Νά τήν έγκατάλείψω; Ούδέποτε ! Μή 
έλπίζεις τοιοΰτο τι,

— Τότε πρέπει τούλάχιστον, νά μήν έκ- 
τεθή ή Δάμαρις είς τά βλέμματα τών Αθη
ναίων κατά τό σχέδιό* σου. Άφησε την έν τή 
σκοτείρι της. Τοιουτοτρόπως θά τήν εύχαριστή- 
σγς, διηγούμενος, ότι ήθέλησα; πρό παντός νά 
τήν απόδειξης τήν φιλίαν σου.

Άλλ’ ό Άπολλωνίδη; έν τω θριάμβω τής 
μνηστή; του ήσθάνετο μεγίστην εύχαρίστησιν. 
Δέν ήδύνατο λοιπόν νά έγκαταλείψή τό σχέδιο* 
του. Άλλως τ-: τοΰτο προσέκοπιε καϊ είς τήν 
φιλαυτίαν του, ήτις προσεβάλλετο κατά τήν 
σκεψιν του, αν ύπέκυπτεν είς τά κελεύσματα 
μιάς παιδίσκη;.

— "Οχι, Εύρυβάτη. Θά πράξω ώς έχω άπο 
φασίσει. Πρέπει άλλο τι νά εΰρωμεν.

— Έπϊ παραδείγματι νά λάβζ,ς δόσιν τινά 
έλλεβόρου(') διότι μά τούς θεούς Άπολλωνίδη 
έχεις χάσει τόν νοΰν σου.

(Ακολουθεί)

(* Φυτόν βερχπευτικόν τή; τρέλλις κατά τινα πχ* 
οάδοϊΐν άρ/αίαν.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τό ποώτον συστατικόν τοΰ εςωτος εινε τό 

ψευδός. Τό δεύτερον ό εγωισμός.

Ό Χριστιανισμό; έξεδανίκευσε πολύ τόν έ- 
ρωτχ κατζτάξα; αύτόν είς τά αμαρτήματα.

Αί γυναίκες είνε φιλαλήθεις όταν δέν λέγουν 
ψεύμκτα χωρίς ανάγκην.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

//αρακολουιίώ)’ τις έπιοταμένως όλως τήν 
κατά την σύγχρονον ταύτην έποχήν πνευματικήν 
εξέλιξη· τών γυναικών τΗλει καταφανώς πλέον 
ϊδη την πρόοδον καί την 6ντ«·ς Αξιοθαύμαστου 
είς τά τού λόγου έργα δράσιν, ijv επιτελονσι 
βαθμηδόν αύται εν Έλλάδι τουλάχιστον, ενίλα 
μόνον προτι!)έ.μεΙ)α νά όρίοωμεν, άφ' ίν<Κ μεν 
νπό τής εντελούς περί τά γράμματα παιδείας 
ής τυγχάνοναιν εν τε τοϊς δημοσίοις και ιδιωτι- 
κοϊς ίκπαιδεντηρίοις, άφ’ ετέ,ρου όμως νπό τής 
μεγίστης ήν ί’χοι.Όιν ίδιοφν'ιας.

Δυνάμε'&α άναμφηςίστως υ&εν νά εϊπωμεν, 
οτι έν τή ήμετέρα γ,ώρα νπάρχονσι πλεΐοται υσαι 
γυναίκες όυνάμειαι άποχρώντως ώς λογίαι και 
ώς εγκνκλοποιδικώς μεμορφωμέναι νά &εω~ 
ρηδώισι.

Κατά τονς άρχαιοτέρους, ώς γινώσκομεν, 
χρόνους, καιΥ ο'ές τά γράμματα καί σύ)' αύτοϊς 
καί αί τέχναι δεν είχον κατά πολΐ1 διαδοδή, ά τε 
τής παιδείας αι’τών μί/ οί'σης τοσούτω ευχερούς 
καί άγαπητής έν ταύτώ τοϊς πάσιν, ώς σήμερον 
ήδη συμβαίνει, αί γυναίκες ένηοχολοϋννο συνή
θως είς άπλας τινάς εργασίας επιμελούμενοι ιδί'ΐ 
τών τού οϊκον αύτών. .Ιί τής ίποχής όμως ταύ
της ιήιιόγυλοί των διαφέρονσιν εκείνων παντε 
λώς, καί)’ όσον αύται μετά ζήλον επιδίδονται 
είς τήν έπιστήμην, τήν φιλολογίαν, τήν συγγρα
φήν ποικίλων έργων, τήν ποίησιν καί είς αύτήν 
έτι τήν έξ επαγγέλματος δημοσιογραφίαν καί γί
νονται ούτως επιστήμονες, φιλόλογοι, συγγρα
φείς, ποιήτριαι, δημοσιογράφοι' ενδιατρίβονοι 
πρός τούτοις αμα εις τήν έκμά&ησιν και τήν 
καιά συνέπειαν μετατροπήν ξένων γλωσσών έπι- 
όεικνύουοαι τάλαντου πνευματικής γονιμότητος 
καί άναπτύξεως.

Kai δν δελήσωμεν νίι εύρωμεν τον ι’ιριί)μύν 
σπωσοϋν τών έν Έλλάδι τοιούτων γυναικών ι')ά 
τύχωμεν πιδανώς μεγίστου τοιούτον αύτώιν. 
Άγνοοΰμεν βεβαίως πόϋεν ή λογιότης των αί'τη 
έχει τήν πηγήν, διότι ονχ ήττον έξιστάμεδα ίί 
τιιν ί·π’ όφιν λαμβάνομεν, ότι καί αί τοιαύτης 
ϊδιότιμος γυναίκες πολλάκις καθίστανται ενδιά- 
πτωτοι εις ζητήματα ηθικής φύσεως διά τών ά- 
πατηλιύν ύποοχέοεων τών άνδρών. έφ’ ιον ιισυ- 
ναισϋήτως καί άπερωκέπτως ολως έρείδονται.

Κατ’ Αντίστροφον έν τούτοις όμως λόγον τό 
γυναικείου πνεύμα ίν περιπτώσεσι πλείσταις ιΐΐ'α- 
δείκυυται Ίναιτερον, καίίάπερ βλέπομεν,καί λίαν 
υξύτερον πλειόνων άνδρών Τουτέστι πλεϊοτα όσα 
έργα γυναικών τυγχάνουσιν ευφυέστερου καί διά 
γλυκυτέρας έκφράσεως συντεταγμένα καί ίν τή 
ποιήσει καί τή πεζότητι λόγου, ώς έπίσης καί 
ιδέας αυτών κάλλιστα διατυπουμένας.
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Αί Ελληνίδες γυναίκες &ν στερούνται καλ
λονής, ώς ίν έτέρω τεύχει τής καλής « Φύσεως» 
ίδημοσιεύσαμεν, κέκτηνται εΰλόγως όμως τδ 
δικαίωμα νά σεμνύνωνται ώς πρός τήν πνευμα
τικήν τουλάχιστον αυτών άξίαν τήν αυτόχρημα 
άπορρέουσαν ίξ άκρας φιλομαΟείας.

Ή γϋνή διά τής παιδείας τών γραμμάτων, 
άτινα, ούτως είπεΐν. επεξεργάζονται το πνεΰμα 
αυτής, κταται ίδιάζουσάν τινα χάριν, καϋ' δσον 
οΰ μόνον πνευματικώς, άλλά κα'ι ήϋικώς άνα- 
πτύσσεται δυναμένη οΰτως άμα καί αυτόν έτι 
τδν άνδρα δντα άπαίδευτον νά διδάξη και τώ 
έμπνευση Ιδέας πολλάκις άγα&άς. Ένώ τουναν
τίον πάσα τοιαύτη παρ’ ής ελλείπει τδ κάλλιστον 
τοΰτο προσόν όσασδήποτε καί άν έχη αΰτη χά
ριτας διαφόρου φύσεως,έχομεν τήν γνώμην,δτι, 
ώς και ό άνήρ, έστιν ούδέν, άτε στερούμενη συν 
τοΐς αλλοις καί τοΰ τρόπου τής κοινωνικής καί 
τής άνάρωπίνου εν γένει ζωής.

Βεβαίως ή γυνή οΰδέν πολλάκις έχει να έπι- 
τελέση καθήκον και ούδένα ώσαντως προορι
σμόν δια τής άχρι τοΰ άνωτάτου βαϋμοΰ τών 
γραμμάτων παιδείας. Πλήν εν πάση περιπτώσει 
ή κατα μέσον δρον τοιαύτη αϊτών πρέπει είς 
πάσαν να ή Απαραίτητος καί προσφιλής

Καί βλέπομεν πάνυ ευτυχώς, δτι αί πλεΐσται 
τών σήμερον γυναικών είσίν άλλαι μέν κατά τό 
μάλλον ή ήττον πεπαιδευμένοι, άλλαι δέ τέλεον 
τοιαΰται και δειναί ίν ταΰτώ κατα τήν σοφίαν 
τον πνεύματος, περί ού ίν τή άρχή τοΰ δέμα
τος φ&εγγόμεΰα

Κατ’ Ακολουθίαν ή ίξαίρεσις τών ίν άντιϋέ- 
οει πρδς Αμφοτέρας τας κατηγορίας ταύτας γυ
ναικών ίν ήμϊν ίστ'ιν άσυγκρίτως μικρά δσω καί 
Αφανής καί κατ’ ίξοχήν αΰτη Απαντάται είς τάς μικρας και Απόκεντρους τής Ελλάδος κώ
μος, είς ας ή παιδεία τυγχάνει οίονεί Απροσπέ
λαστος, καθότι είς ταύτην οΰδεμίαν περίπου αύ
ται δείκνυσιν επιρρέπειαν.

Περαίνοντες ίν τέλει τάς δλίγας ταύτας ση
μειώσεις ήμών, προστίθεμεν, δτι πάντα τ’ Ανω
τέρω σπουδαίους πάντως συντείνουσιν είς τήν 
ίξύφωσιν ίγωισιιοΰ καί υπερηφάνειας τών συγ
χρόνων παρ’ ήμϊν γυναικών καί προσδίδωοιν 
άμα μείζονα περιωπήν καί είς αύτήν έτι τήν 
χώραν ήμών τήν βαθμηδόν οΰτω χωρούσαν 
προς πάσαν πρόοδον.

Άθήναι.

Χ· Δ. Κοντήφαρης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Παίγνιον διά τϋς ηιέάεως 
τοϋ ί/δατος.

Υπάρχουν πλεϊστζ δσζ φυσιολογικά^παίγνια, 

άτινα καθίστανται καί πρακτικώ; ώφέλιμζ είς 

την χοήσιν των. Έν τοιοΰτον δέ είναι κκί τό 
κάτωθι, δπερ βασίζεται εις τήν πίεσιν τοϋ ΰ

δατος. Συνιστάται δέ άπό ύάλινον κώδωνα έν φ 
τό ΰδωρ ανεγείρει διά τής δυνάμεώς του σφαι

ρίδια έκ φελλοί.

Ύπό τόν κώδωνα ώς έμφχίνετζι έν τφ σγ-ή- 

(Λατι,ύπάρχει χωνίον έκ κασιτέρου μέ οπήν, έν 
■?, καταλήγει ό σωλήν δι’ οΰ συγκοινωνεί τό 

ΰδωρ άφ’ ΰφηλοϋ μέρους. Έάν ή οπή είναι μι

κρά καί Οέσωμεν έπ’ αύτής ανωθι σφαιρίδιά τινα 
φελλοί, ταΰτα πιεζόμενα ύπό του διερχομένου 
κάτωθεν ΰδατος ύψοΰνται έν τφ ύάλίνφ κώ- 
δωνι, σχηματίζονται μετά τοΰ ΰδατος ώραΐον 

φυσιολογικόν παίγνιον. Τό σύστημα τοΰτο ε
φαρμοζόμενου είς βιομηχανικήν χρήσιν, άποβαί- 

νει ώφέλιμον καί χρησιμώτζτον Δύναται δέ νά 
λεχθή, οτι είναι είδος αεικινήτου έφ’ δσον κι
νείται τό ΰδωρ.

■Ι·. 11.
—Εί?*:;»·*—

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ιϊρόχειρος κόλλα δ»’ οικιακά Λντικείρενα
Όταν πρόκειται νά κολλήσωμεν σπασμένο» άντικεί- 

μενο» άπό πορσελλάνη», ύαλον ή τοιοΰτόν τι, διαλύα
με» έντός θερμασμένου κοχλιαρίου όλίγην άσπρη» ζε. 
λατϊνην μέ οξος καί άλοίφομαν δι’αΰτοϋ τά μέρη οποί 
πρόκειται νά συγκολλήσωμεν. Έάν εις τό δξος προσ- 
θεσωμεν ολίγους κόκκους χρωμικοί καλίου (chromate 
lie potasse) καϊ έκθέσωμεν τό κολλημε'νον τεμάχιο» 
είς τό φώς, θά άνθέξη καί είς τό ύδωρ έτι, έάν πλυθή.

Πρακτικοί όνρβονλα» διά τά άιόέρωιια
Όταν σιδερώνομε» έσώρρουχα τής κόλλας, συμβαί

νει πολλάκις νά κόλληση τό σίδερον έπί τοϋ εσωρρού- 
/ου. Τοΰτο δέ δυνάμεθα ν’άποφεύγωμεν, οπόταν βρέχο
με» ένα ύφασμά τι μέ άραιωμένον οινόπνευμα καί τρί
βομε» μέ αύτό τά ύγράέσώρρουχα πριν ή σιδερώσωμεν

Τά ιίίδερα
Δύσκολα καθαρίζονται τά σίδερα, όταν είνε ζεστά. 

Υπάρχει δμως έν άπλοΰν μέσον, τό άλας. ’Αλείφο
με» ποώτον τό σίδερον μέ σπερματσέτο» τό όποιον δια
λύεται άμέσως καί είτα ρίπτομε» έπάνω λεπτόν άλας. 
Μέ ύφασμά τι τρίβομε ν τότε τάς κηλίδας καί θά έχω
μεν αυθωρεί καθαρώτατο» τό σίδερον.

Τά λεπτά τότε ροΰχα είνε καλήτερον νά θέτομε» 
εις τή» κόλλα» άφ’ έσπέρας Συνήθως δέ μισοσιδερώ- 
νουν τά διάφορα τεμάχια, τό έ» κατόπιν τοϋ άλλου, 
καί άμα στεγνώσουν ολίγον, τά αποτελειώνουν καί κά- 

μνουν τό λοΰστρον·
Φ. II

HI ΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΙΗΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Κατά τοϋ τριχοφάγον.
Μοναδικόν άντιφάρμακον κατά τοΰ τριχοφάγου, δστις 

κατ’ αύτάς θραΰσιν κάμνει είς τάς κεφαλάς τών άδυ- 
νάτων κεφαλών άνδρών καί γυναικών, ίδια έφηβων,συνι- 

στϊται τό ακόλουθον
Λάβετε σκόρδον δπερ άφοΰ γυμνώσητε καί κόψητε είς 

τόμέσον,έπιπάζετε αύτό μέπυρίτιδα καί τρίβετε πρωίαν 
καί έσπέρας τό γυμνόν μέρος τής κεφαλής. Έάν ή νό
σος έπιμενη καί δέν φύονται τρίχες, μουσχεύετε τεμά
χιο» βίμβακος έντός κριεζώτου καί άλοίφετε τό πάσχον 

μέρος.
Έάν φύονται λευκαί λεπταί τρίχες, ξυρίζετε καλώς 

τό μέρος καθ’ εβδομάδα.
Τό κακόν διά τοΰ μέσου τούτου άσφαλώς θερα

πεύεται.
Ό Ιατρός όας

ΛΛΙΊΘΕΙΑΙ
Πας άνθρωπος έχει συμπάθειας καί άντιπαθείας άλλ’ 

όμως ή συνείδησίς του κλίνει πρός τό καλόν.

—
ΊΙ γυνή έπλάσθη μετά τόν άνδρα καί φυσικώς έπι- 

ζή αύτοΰ
>·<

Ό άνήρ μολονότι έχει άπειρους άφορμάς κατά τη 
γυναικός, έν τούτοις πάντοτε ύποχωρε? είς τάς θελή

σεις της.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τό Δικαστήριο» ό πρόεδρος έρωτα τήν κατηγο- 
ρουμέ’νην :

— "Εχετε ποτέ άλλοτε καταδικασθή διά τήν αύ
τήν αιτίαν;

— Μάλιστα, ούο φοράς, κύριε πρόεδρε.
— Δύο φορά; είπατε, καί πότε ;
— Μά μίαν φορά, ό άνδρας μου μέ κατεδίκασε νά 

τρώγω μόνη μου χωριστά, δπου ζητοΰσα διαζύγιο» καί 
άλλην μιαν φοράν, ό ιατρός δπου μέ κατεδίκασε νά 
μείνω ένα μήνα εις τό δωμάτων’ είχα ευλογία, κύριε 
Πρόεδρε.

— Καλά, κάθησαι κάτω.

ι-

ΟΪ ρώσσοι πώς μεταχειρίζονται τάς γυναϊκάς των Είς 
έ'ν ήμερολόγιόν των εύρίσκομεν τά εξής :

— Προτιμώτερον νά κτυπας τήν γυναΐκά σου μέ τό 
σάρωθρον, παρά μέ ξύλον, διότι άποφεύγεις ούτω τόν 
κίνδυνον νά ύπάγης φυλακήν

— Δύο γυναίκες άποτελοΰσι συναναστροφήν, τρεΐς 
αποτελούσε κόλασιν

— Ή κεφαλή τής γυναικός εινε κενή, όπως τό βα- 
λάντιον τοΰ Ταρτάρου.

— Είς τήν γυναίκα, δπως καί εις τόν μέθυσον τά 
δάκρυα δέν στοιχίζουν τίποτε.

— "Οσον δέρεις την γυναϊκά σου, τόσον ήσυχώτε- 
ρος είσαι.

— Ή γυνή, ό διάβολ.ος καί ό δφις έπλάσθησαν μέ 
τήν ιδίαν ζύμην, αλλά μέ διαφορετικόν καλοΰπι.

— Ή γυνή τό ψεΰδος θεωρεί απαραίτητον δικαίωμά 
της καί δι’ αύτό είς τόν,ά.δρα μέν ποσώς δέν επιτρέπει 
τοΰτο, ένώ εις έαυτήν τό έπιβάλλει.

>—<

Όποια διαφορά μεταξύ άνδρός καϊ γοναικός ; ήρω- 
τήθη είς ΐερεύς.

— Ούδεμία, άπήντησεν ούτος, διότι άμφότεροι είναι 
πλάσματα τοΰ ©εοΰ

— Όποια δέ μεταξύ γυναικός καί γυναικός ; ήρω- 
τήθη είτα.

— "Α, πολύ μεγάλη προσέθηκεν, διότι, ούδέποτε ή 
μία ύποχωρεΐ άπέναντ: τής άλλης εις ζητήματα τής 
καλλονής καί τοΰ δικαίου της.

>-»<

Ό πλάστης καί ή γυνή.
'//γυνή- Θέλω καί τοΰτο, θέλω κ’ εκείνο, πλά- 

στα μου.
Ο πλάστης Λάβε κκί αύτό καί άφησε με τέλος πάν

των ήσυχον.
Ή γυνή, (μετ’ ολίγον) Πλάστα μου, δύσε μου καί 

έκεΐνο άκόμη.
Ό πλάστης Πάρε το καί έκεΓνο.
Ή γυνή, (μετ’ ού πολύ' Πλάστα μου, μοΰ λείπει 

καϊ αύτό, δόσε μοΰ το. σέ παρακαλώ.
Ό πλάστης. Μά τέλος πάντων πότε θά παύσης νά 

μοΰ ζητείς·,
Ή γυνή. Θά πκύσω νά σοΰ ζητώ πλάστα μου, όταν 

καί σύ παύσης νά ησαι ό πλάστης μου.
Ο πλάστης- (κατ’ ίδιον Έχεις δίκαιον, όταν σέ 

έκκμκ. δεν σέ εφυλάκισα.
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ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΝΕΥΜ. ΑΣΚΙΙΣΕΩΝ 
9ου—10ου τεύχους

31. Λάδην-Λάχην.—32. Η, ΗρΑ, ΓλαυΕ, Ιφιχλής, 
ΦολοΣ, ΣωΣ, Σ, — 33. Όρέγσυ φίλην εΰνων.— 34. 
Υποκριτής θεάτρου —35. Αΐσώπ-ιοι μύθοι (=έσω πΐ 
ε’ιμίθ). —36. ΟοθχίΑ, ΝεμσώΔ, ΑβρχάΜ, ΤιφύσΙΙ, 
ΑλιλαΤ, ΣεμίλΗ.

Λϋται. 'Ελένη Κυπριάδου έξ ’Οδησσού I, Απόστο
λο; Ζάχος έζ Κωνσταντινουπόλεως 2, λ’χρίδημος Στχυ- 
ρίδης έξ ’Οδησσού 3, Μχΰρος-Κύκνος, έξ ’Αθηνών 4, 
Ελπίς Κωστίδη έχ Βώλου 2,Χαρίλαος Φωτίου έχ Σμύρ
νης 1, ’Αδαυ. Πετείδης έχ Λαρίσσης 1, ’Ανθή Φιλω- 
νος έχ ΙΙζτρών 3 Δημ Κάρχλης έξ ’Αλεξάνδρειάς 4 
Περικλής Ζχφειρόπουλος έχ Τάντχς 1.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥ*ΣΕΩΣ,.
Π. Π. Σόφια. ’Επιστολή χαί συνδρομή σας 

έλήφθη. Εύ/αριστοΰμεν. Γράφομεν. — Ν. Γ. Ί'. ’Α
λεξάνδρειαν. Σας έγράψαμεν διά παραγγε
λίαν σας ’Απαντήσατε. Ν. Δ. Νία ύ π λ ι ο ν. Συν
δρομή έλήφθη. Εύχοριστούμεν. Άπόδειξις άπεστάλη.
— Κ. Σ. Σ μ ύ ρ ν η ν. Σας ένεγράψαμεν. Φυλλά
δια άπεστάλησαν. Στείλατε συνδρομήν —Δ. Σ. II ά
τ ρ α ς. Επιστολή έλήφθη Φυλλάδια άπεστάλησαν.
— Μ. Ν. Κ α λ ά μ α ς. Δεχόμεθα διά τούς 5 τό
μους ώς γράφετε. Στείλατε έπιταγήν, — Σ. Β. Ι< ω ν 
π ο λ ι ν. IΙοραγγελια σας άπεστάλη προχθές. 'Α
ναμένομεν ν.ωτέραν σας. Π. Γ’. Κ έ ρ x u ρ α ν 
Συνδρομή έλήφθη Εΰ/αριστούμεν. — Π. Θ. II α ρ ί
σιους. Έυήφθη άλλ' ακατάλληλον διά τήν Φύ 
σιν. Ι'ράφ’μεν. — Π. Ρ Σύρον. Συνδρομή έλή
φθη. Εύχοριστούμεν. Άπόδειξις στέλλιται ταγυδρο- 
μιχώς. — Κ. Σ. Αλεξάνδρειαν ’Απηντή- 
σαμεν χαί έλπίζομεν εύ/χριστηθή-ε.— Μ. Μ. Τ ρ ι- 
πολιν. 'Επιταγή έλήφθη "Εχει καλώς. Γράφομεν.

Ό ήμέτερος έν Παρισίοις συνεργάτης χ. II. Ν. 
Διβάρης άνεχοίνωσεν είς τήν Ιατρικήν Άχαδηαίαν 
σπουδαιαν περίπτωσιν φλεγμονής τής προστάτου κα
τόπιν γριππιχής πνευμονίας ήν άναδημοσιεύουν τά 

’Ιατρικά τών Παρισίων περιοδικά. Είνε ή πρώτη 
παρατήρησις έν τή ’Ιατρική Φιλολογίρι χαθ* ήν τδ 
μιχρόβιον τής γρίππης δύναται νά έντοπισθή έπί τής 
προστάτου χαί νά παραγάγη τήν φλεγμονήν αύτής. 

Μ. Ν. Κ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Είς πάντα έγγραφόμενον νέον συνδρομητήν τής 

«Φύσεως» ώς καί είς πάντα παλαιόν έμβάζοντα τήν 
συνδρομήν τοΰ τρέχοντος έτους παρέχεται ύπό τής 
Διευθύνσεως τής «Φύσεως» δωρεάν ή ώρισκοηία του, 
δηλαδή ή άποκάλυψις τών χαρακτηριστικών ιδιοτή
των του, ήτοι τδ παρελθόν του, παρδν καί μέλλον, 
έπί τή βάσει τών φυσιογνωμικών σημείων του. Πρδ; 
τούτο δέ δέον νά μας άποστέλλεται χαί ή φωτογρα
φία τοΰ ένδιαφερομένου προσώπου, πρόσφατος ει δυ
νατόν, άπδ δύο έτών χαί εντεύθεν καί ιδιόχειρος ση- 
μείωσις τής ηλικίας, τοΰ επαγγέλματος χαί έγγαμου 
ή ού χαταστάσεώς του. Ή Διεύθυνσις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εΰρίσχεται τούτο εις τά ήμέτερα γραφεία χρυσό

δετου, άντί φρ.12, έλεύθερον ταχυδ. τελών Περιέχει 
δέ τά σπουδαιότερα ελληνικά μέρει,τοπεΓα, πρόσωπα, 
πόλεις, έξοχος κτλ.

Διεύθυνσις :
φ. ΙΙρίνιεζην, Διευθυντήν τής «Φύσεως·

’Αθήνας

Β. Ν. ΡΟΥΤΣΟΥ
Γοαιιιιατέως τίις Άν.αΰηειίας
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1
2

Τεύχος Α’ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ 1902 Δραχ.
a Β’ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 1907

• a Γ' ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 1908
a Δ' ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 1909

Ταχύς ύπολογεεΠιός. Μ-τάφρασις έκ τοΰ Γερ
μανικού (1904) δρ 1.

Λογεότεν-ή. Τμήμα Α', Λογιστικοί Μονογραφίαι 
καί ζητήματα. Σελ. 72 (1908). Δρ. 4.

Εύρίσκονται είς τδ Γραφεϊον τοΰ Δελτίου τής ’Ακα
δημίας χαί εις τά Βιβλιοπωλεία.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ

ΕΚΘΕΣ ΙΣ
9 <>4ΰί Παηαροη- 

ο.το’Ίου

("Εναντι Κήπου

’Γπουρ-Οίχονομ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Όδύ: Εΰριπίδον

καί Σωκράιους 2 
ΑΘΠΝΑΙ

Κατασκευή τυπογραφικών cliches δι' εφημερίδας, περιοδικά, συγγράμματα, καταλόγου; κτλ. 
PllOtO Reportage. Ειδική φωτογραφική υπηρεσία ίι' εφημερίδας καί περιοδικά.
’Εκδόσεις 1 Ιεριοδικών, β βλίων, δελταρίων, ρεκλαμών, τιμοκαταλόγων κτλ.
ΓΙώλ,ησις και μίσθωσις έτοιμων κα'ι μεταχειρισμένων cliches.
Πλάκες προβολέων διά διαλέξεις χαί μαθήματα σχολείων, λυκείων, συλλόγων κτλ. 
Προμήθεια βιβλίων καί διαφόρων αντικειμένων.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφικών πλακών.
Εϊσπραξις αποδείξεων καί λογαριασμών.
Έγγραφή συνδρομητών είς τάς εφημερίδας καί περιοδικά.
Αποστολή ταχυδρ. δεμάτων καί διαφόρων παραγγελιών είς Αίγυπτον.


