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ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Σωχράτους tip.2 Χαί 
“Εναντι 'Τη. Οΐχονομ χαί Ναυτιχΰν

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ί> f #
f ? S# f βΕΤΙΚΛΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ β t β ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΔΥΟ Ι^ΤΟΡΙΚΛΙ HMEFA.I

Til Ν ΚΑΙ ΑΠΕΧΕΙ τό περιοδικόν ήμών τής πολιτι- 
τ 1 χ^5’ ElVE ^μως ®υ'ζατό'1 νά παρέλθωμεν ιτρο 

τών πολιτικών γεγονότων τής 15 Αύγουστου καί 
τής 14 Σεπτεμβρίου. Λεν εινε γνωστόν ακόμη τό απο
τέλεσμα τοϋ κινήματος τοΰ στρατού μας.όπως είνε άδη
λον χαί άν ό πόθος τοϋ βρυχηθέντος κατόπιν λαοί Οά 
πραγματοποιηθή Οί Ονυχες τοϋ τρομεροί αύτοΰ δαί- 
μονος, τής πολιτική , επί 80 ετη έβυθίζοντο διαρκώς εΐς 
τάς σάρκας τής κακότυχου ‘Ελλάδος. Πώς ει»ε λοιπόν 
εύκολον νά ίεχθώμεν. ότι διά μιας θά ϊδη τό δύσμοιρον 
έθνος μας τήν πραγματικήν του ελευθερίαν;

’Αλλά τό θαυμαστόν καί μοναδικόν διά τά: επανα
στατικός σελίδας τής παγκοσμίου ιστορίας εινε ο:ι ό

Ελληνικός λαός, ό πονών καί πάσχων, ό έζευτελισθείς 
καί καταπροδοθεΐς,δέν ύπήρξεν αμείλικτος τιμωρός πρός 
τούς αιτίους τών δεινώκ του, ώς όλοι οϊ έπαναστατή- 
σαντες λαοί, οΐτινες έγραψαν τάς πλε'ον αιματηρός σε
λίδας καί αύτών τών αγριωτέρων πολέμων

Άλλ* ΐπποτικός, μεγάθυμος καί καρτερικός έδωκε 
τήν χεΐρα του πρός αύτούς καί τούς είπε ΕΜΠΡΟΣ

Πιστός πρός τόν Βασιλέα του έτρεξε, μετά τόν 
όρκον τοϋ πεδίου τοϋ "Αρεως, πρός τά ανάκτορα νά 
τόν ζητωκραυγάσω, νά δείξη τήν άφοσίωσίν του καί 
Τόν ενίσχυση είς τό μέγα άνορθωτικόν έργον.

Είθε νά μϊς ρέρωσιν αί δυο αύται ίστορι«αί ήμέραι 
τήν άναστήλωσιν τοΰ "Εθνους, χωρίς νά ύπαρξη άνάγκη 
άλλων γεγονότων.

II ΙΕΡΟΤΕΡΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ό αταυρδς,ύΛοΰταα καϊ ό Παπα-Λρδκος ύρκίζει τόν λαόν.
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ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ
Εσχάτως τά πνευματιστικά τής εσπερίας 

περιοδικά συγγράμματα άναδημοσιεύουσιν 
έκτακτα φαινόμενα έμφανίσεως καί ύλο- 
ποιήσεως πνευμάτων έν Μεξικω τής ’Αμε
ρικής γενόμενα, τών οποίων τήν αναγρα
φήν παρατίθεμεν καί έν τώ ήμετέρω πε- 
ριοδικώ, έλπίζοντες δτι οί ήμέτεροι άνα- 
γνώσται θά εΰρωοιν ούκ όλίγην σπουδαιό- 
τητα καί, πολύ τό ένδιαφέρον θά προκα- 
λέση Λ μελέτη αύτών.

Καί άλλοτε είδομεν δημοσιευόμενα 
τοιαϋτα φαινόμενα, άτινα έγένοντο έν 
Κόστα Ρίκα τοΰ Μεξικού, άλλ’ έπειδή 
έπαναλαμβάνονται ήδη ταΰτα έν σοβαροϊς 
δημοσιεύμασιν, ώς καί έν τή ‘Αναθεωρήσει 
τοΰ Πνευματισμού καί τοΐς Χρονικοΐς τών 
Ψυχικών Επιστημών, άπεφασίσαμεν νά 
μεταφέρωμεν καί ήμεΐς ωδε σχετικήν περί- 
ληφιν.

Ήδη ο! μελετώντες τά φαινόμενα ταΰτα, 
βεβαίως μεγάλην σημασίαν άποδίδουσιν, 
ιδίως είς τάς έμφανίσεις τών πνευμάτων 
καί έπειδή τά έν λόγω φαινόμενα μεγίστην 
σπουδαιότητα ένέχουσιν, λόγω τής πρω
τοτυπίας αύτών θέλομεν δσω τό δυνατόν 
περιεκτικώς περιγράφει, ταΰτα καί παρα
θέσει τινάς τών σχετικών εικόνων.

Αί συνεδριάσεις διεξήχθησαν ύπό τίνος 
πνευματιστικοΰ όμίλου έν Σάν-Ζοζέ, πρω- 
τευούσμ τής μικρός δημοκρατίας τής Κό
στα-Ρίκα, έν τή Κεντρώα ’Αμερική, ούτινος 
προίστατο ό δόκτωρ Μπρένες, καθηγητής 
τής Νομικής, μέλος τοΰ άνωτάτου συμβου
λίου τής χώρας, διακεκριμένος φιλόλογος 
καί άντεπιστέλλον μέλος τής Ισπανικής 
’Ακαδημίας, άνήρ τέλος διακεκριμένος καί 
σεβαστός έν τή πολιτεία ταύτη. Ό κ. 
Μπρένες ήτο μέχρις έσχάτων ένθουσιώδης 
θαυμαστής τοΰ Χαΐκελ καί τοΰ Βόγτ, πει- 
ραματισθείς δέ αρκούντως, έπίστευσεν είς 
τήν αθανασίαν τής φυχής.

Είς τά πειράματα ταΰτα ένίοτε παρευ- 
ρίσκοντο καί έτερα έπίσημα πρόσωπα, έν 
οΐς κοί είς ύπουργός τής δημοκρατίας 
ταύτης.

Πρό ένός καί ήμίσεως έτους περίπου 
έκτακτοι μεσάζουσαι πνευματισηκαί ιδιό
τητες είχον έκδηλωθή παρά τινι νέα κόρη, 
ηλικίας δέκα όκτώ έτών, καλουμένη Όόη- 
λία, ήτις έκάστοτε έξέπληττε τούς παρευ- 
ρισκομένους έν ταΐς συνεδριάσεσι διά τών 
έκτάκτων καί περιέργων ιδιοτήτων αύτής. 

Τό πρώτον πνεΰμα δπερ παρουσιάσθη καί 
δπερ βραδύτερου έγένετο ό οδηγός τών 
συνεδριάσεων τούτων, ήτο ένός Μιχαήλ 
Ρουΐζ καλουμένον, δστις έλεγεν, δτι έγεν- 
νήθη έν ’Ανδαλουσία! Τό πνεΰμα τοΰτο 
ύλοποιεϊτο εύκόλως, καί έλάμβανε μορφήν 
καί σχήμα τελείου άνδρός, και έφερεν ότέ 
μέν μακρά ύποδήματα, ότέ δέ κοινά πέ 
διλα. Άφίετο δέ νά τόν έγγίζωσι, νά έξε- 
τάζωσι τά ένδύματά του καί ν’άκροώνται 
τών παλμών τής καρδίας του. Ήτο δηλαδή 
αύτόχρημα άνθρωπος καί έτι πλέον. Ήδύ
νατο κατά βούλησιν νά λαμβάνη ύφηλό- 
τατον ανάστημα ή νά σμικρύνεται βαθμη
δόν μέχρι τελείας έξαφανίσεως. Αί ύλο- 
ποιήσεις καί έμφανίσεις ούται φυσικώς 
πάντοτε έγένοντο έν τώ σκότει. Έάν δέ 
ήναπτέ τις άποτόμως φώσφορον, τό φάσμα 
έξηφανίζετο πάραυτα. Τό πνεΰμα τοΰτο 
έλεγεν, δτι μετά τόν θάνατόν του έβλεπεν 
έαυτό ζών έπί πολύν χρόνον έπί τής γής 
καί έξεπλήσσετο βλέπον τήν σύζυγον καί 
τά τέκνα του έν πένθει. Ήτο πάντοτε εύ- 
θυμον, ήγάπα τό δσμα, τήν μουσικήν καί 
τόν χορόν- Εσπέρας τι ένώ έχόρευε μετά 
τίνος κυρίας, τή λέγει: αΔέν έκπλήττεσθε 
δτι δέν ακούετε τόν θόρυβον τών ποδών 
μου ; Χορεύω έν τώ αέρι». Καί πραγμα
τικώς έβεβαιώθη, δτι ούτως είχε τό πράγμα.

Έν τινι συνεδριάσει κατά τήν έορτήν 
τοΰ Άγ. Μιχαήλ, τώ προσέφερον ποτήριον 
οίνου, δπερ καί έπιεν έν μεγίστη έκπλήξει 
τών παρισταμένων, μετά τοΰτο ώμίλησεν 
έπί μακρόν περί τής μετά θάνατον ζωής 
καί τών πνευματιστικών φαινομένων έλεγε 
δέ δτι ή έπαφή τών χειρών του μετά ύάλου 
ή μετάλλου άεροποίουν ταύτας.

Έτερον παρουσιασθέν πνεΰμα έδήλωσεν 
δτι ήτο τής Μαίρης Μπρόουν έτερον δέ, 
νέου τινός παιδός, όκταετοΰς, σχεδόν κω
φού, τοΰ όποιου ό πατήρ παρίστατο έν τή 
συνεδριάσει. Κυριακήν τινα έν πλήρει 
ήμέρα καί φωτί, πνεΰμα τι καλούμενον 
Κάρμεν έμελφε συγκινητικώτατα, συνο- 
δευόμενον διά τού κλειδοκυμβάλου, άνα- 
κρουομένου ύπό τού αδελφού τού μεσά
ζοντος.

Έν επομένη συνεδριάσει έφάνησαν 
πέντε φαντάσματα περιερχόμενα τήν αί
θουσαν καί όμιλοΰντα έκαστον τήν μητρι
κήν αύτοΰ γλώσσαν. Καθ ’ δλον δέ τό διά
στημα τών ύλοποιήσεων τούτων, τό μεσά-
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ζον πρόσωπον διετέλει 
έν τή κανονική αύτοΰ 
καταταστάσει. Τέλος ό 
κ. Μπρένες λέγει, δτι έ
σπέρας τι ένώ τό δωμά
τιον έφωτίζετο ύπό τής 
πανσελήνου, τά πνεύ
ματα έμελφαν τετράφω- | 
νίαν,άριστα έκτελεσθεϊ- 
σαν, τή συνοδεία τού 
κλειδοκυμβάλου. Κατά 
τόν παρελθόντα δέ ’Ιού
νιον τό περιοδικόν «Si- 
glo Espirita» έδημο- 
σίευσε τήν περιγραφήν 
ετέρων νέων Φαινομέ
νων, λίαν περιέργων, 
καθ ’ ά διάφορα πνεύμα
τα είχον ύλοποιηθή.

’Ιδού τί άναγινώσκω- 
μεν έν τώ αύτώ φυλ- 
λαδίω τού περιοδικού 
τούτου:

Μεταφορά τοϋ μεσά
ζοντος.

Έσπέρας τι,κατά τάς 
πρώτας ήμέρας τού Νο
εμβρίου τοϋ 1908, έτο- 
ποθέτησαν τήν μεσά- 
ζουσαν Δδα Όφηλίαν 
έκτος τής αιθούσης τών 
συνεδριάσεων, έν τμ 
αύλή τής οικίας, Έ.λεί- 
σαντες ασφαλώς τήν 
θύραν τής αιθούσης. 
Τότε έζήτησαν ν’ άπο- 
οάληαύτη τό διπλοΰν 
της, ήτοι τό δεύτερον
έγώ της δπερ καί έγένετο πάραυτα. Τό 
ομοιόμορφον τούτο σχήμα της Τι έγώ της 
άναπαρίστα καλώς τήν μορφήν καί τήν 
φωνήν τής Όφηλίας, άλλά τό ένδυμα 
αύτής ήτο διάφορον. Τότε άπήτιισαν άπό 
τήν μεσάζουσαν ταύτην νά μεταβιβάση είς 
τό διπλούν της έ γ ώ εν μικρόν μανδήλιον 
καί μίαν μικράν κτένα, ήν έφερεν έπί τής 
κόμης της καί αύθωρεί τά δύο ταΰτα άντι- 
κείμενα άπεστάλησαν ταυτοχρόνως μο
λονότι άπασαι αί όπαί τοϋ διαχωοίσματος 
ήσαν έρμητικώς κεκλεισμέναι

Ένώ δέ ή δευτέρα Όφηλία ώμίλει μετά 
τών παρευρισκομένων. ή μένουσα εξωθι 
μεσάζουσα ήλθε πρός τήν θύραν καί έκρουε 
ταύτην, ομιλούσα ένταυτώ, ΐνα βεβαιώση 
τήν παρουσίαν της έξωθι τής αίθούσης τής

παιδία είνε αδελφοί τής μεσαζούόης.

Τό πνεΰμα τής Μαίρης είς τό μέσον. Ό κ. Έχανδϊ άριότερόθεν καί 
δεξιόθεν ό κ. Άγουϊλάρ. "Οπιόθεν Λ μεσάζουσα Όφηλία. Τά 

·-·<_·. —λ- ..ortornvrtnc

συνεδριάσεως. Τότε τή είπον: « Έλθέ μέσα, 
Όφηλία».

Αύτη άμέσως εύρέθη μεταξύ τών παρευ- 
ρισκομένων έν τή συνεδριάσει, πρός έκ- 
πληξιν πάντων. Ή δευτέρα ύπαρξίς της, 
δηλαδή τό διπλού ν τούτο έγώ τής μεσα- 
ζούσης, ώμίλει μετά περισσοτέρας εύκρι- 
νείας καί ταχύτητος. δίδουσα σαφείς καί 
καλάς έξηγήσεις έπί τών αποτεινόμενων 
αύτή έρωτήσεων περί τών φαινομένων 
τούτων Λ δσων θά έπραττεν ή πραγματική

Όφηλία.

Κατά τήν συνεδοίασιν τής 18 ’Ιουλίου 
1908, άπό τής 8—10 τής έσπέρας διαρκέ- 
σασαν,παρήσαν 8 μόνον πρόσωπα,τά όποια 
ύπέγραφαν τά πρακτικά αύτής καί άνέ- 
κρουσαν είτα τήν Μασσαλιώτιδα έπί τοΰ
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κλειδοκύμβαλού. Άλλ’ αίφνηδίως ήκούσθη 
μία, είτα πολλαί καί διάφοροι φωναί νά 
συνοδεύωσιν αύτό. Μεταξύ τούτων ήσαν 
άνδρες καί γυναίκες, αχτίνες έξετέλουν τό 
άσμα μετ’ αληθούς ένθουσιασμού.

Έτερον πνεύμα, καλονμενον Μαίρη πα- 
ρουσιάσθη έντελώς ύλοποιημένον, καί 
έλαβε μέρος είς τό άσμα. Ή Μαίοη μετά 
τούτο είπεν δτχ θά προσπαθήσμ νά μετα- 
βιβάσμ την μεσάζουσαν δύναμιν είς πρό
σωπον, δπερ δέν κατέχει ταύτην. Καί άρ- 
χεται άμέσως αύτη γράφουσα· είτα δέ δια- 
κόψασα, καλεϊ έ\α έκ τών παρευρισκομέ- 
νων καί τόν παοακαλεϊ νά λάβη θέσιν 
πλησίον τού χάρτου, ϊνα γράψη ΰπό τίιν 
έπήρειάν της. θέτει τότε τήν χεϊρά της 
έπί τού άριστερού <5μου τοϋ προσώπου 
τούτου, δπερ άμέσως ήρξατο γράφον μετά 
ταχύτητος καί συνεχείας, χωρίς ν ’ άκούε- 
ται Α έλαχίστη ύποβαλλομένη λέξις διά 
φωνής. Ό τύπος τής γραφής ήτο δμοιος 
μέ τόν τής Μαίρης, ώστε δέν ήδύνατό τις 
νά διακρίνμ είς ποιον μέρος έπαυσεν αύτη 
γράφουσα, ούτε πόθεν ήρξατο τό ύπό τήν 
έπίδρασίν της πρόσωπον νά γράφη. Μο
λονότι δέ τό σκότος έν τή αίθούση ήτο 
πυκνότατον, αί γραμμαί ήσαν κανονικώ- 
ταται άνευ ούδεμιάς διακοπής.

Τότε παρουσιάσθη μία ανθοδέσμη, ήν 
έτερον πνεύμα, τό τού Μιχαήλ Ρουίζ, είχε 
φέρει πρό 4 μηνών καί έπαναλάβει ήμέρας 
τινάς πρότερον. Οί περιεστώτες ένόμισαν, 
δτι τήν άναγνωρίζουσιν έκ τινων αύτής 
λεπτομερειών. Έπειδή δέ τά άνθη ήσαν 
έντελώς νωπά, τά πνεύματα έβεβαίωσαν, 
δτι έχουσι τήν ιδιότητα νά άνθίστανται 
είς τήν άποσύνθεσιν τών όργανικών ού- 
σιών.

Κατά τό εσπέρας έκεΐνο ό καιρός ήτο 
λίαν τρικυμιώδης καί ζωηρότατοι διεδέ- 
χοντο άλλήλας αί άστραπαί. ‘Η Μαίρη 
έπωφελουμένη τής περιστάσεως ταύτης, 
ήνοιξε τά δύο εξώφυλλα τής πρός τήν αύ- 
λήν θύρας. έφερε κοτά τό σύνηθες λευκά 
άτμώδη ένδύματα· έλαβε δέ τήν Οφηλίαν 
διά τής χειρός καί έτοποθετήθησαν άμφό- 
τεραι έμπροσθεν τής θύρας ταύτης, προαγ- 
γέλλουσαι τήν στιγμήν, καθ ’ ήν άστοαπή 
τις ήθελε διαλάμψει καί όντως αστραπή 
τις μεγαλειτέρα τών συνήθων τάς περιέ
βαλε διά τού φωτός της, ούτως ώστε πάντες 
ήδυνήθησαν εύκρινώς νά τάς διακρίνουσιν 
άπό τής κεφαλής μέχρι τών ποδών. Τό 
φαίνόμενον τούτο ύπεδέχθησαν πάντες 
μετά ζωηροτάτων έπευφημιών.

Τά γεγονότα ταΰτα Επαναλαμβανόμενα 
άπό διετίας καί έντεύθεν, πιστοποιούμενα 
ύπό πρακτικών σημαινόντων προσώπων 

καί έπιβεβαιωθέντα ύπό τού Μεξικανικού 
τύπου, έπιστοποιήθησαν συνάμα καί διά 
τής φωτογραφίας, ήτις κατώρθωσε νά πα
ρά σχη ήμϊν άντίτυπα άξιόλογα, ών δημο- 
σιεύουεν τά δύο.

’Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή συνεδρίασις 
τής 7ης Φεβρουάριου παρελθόντος, καθ’ήν 
έλαβον μέρος ό κ. Ραμήρος Άγουϊλάρ διευ
θυντής τής άνωτάτης Σχολής τής πόλεως 
ταύτης, οί κ. κ. Ροβήρος Μπένες Μεζών, 
γραμματεύς τού ύπουργείου τής Παιδείας 
καί άλλοι. ’Αφού ακριβώς συνήλθον έν τή 
προσδιορισθείσμ αίθούση, έτοποθέτησαν 
καταλλήλως τό φωτογραφικόν μηχάνημα 
καί τό μαγνήσιον, είς τήν λάμψιν τού 
όποιου εδει νά ληφθώσιν αί εικόνες,έκλει
σαν τάς θύρας έρμητικώς καί έθεσαν τάς 
άπαιτουμένας έπ’ αύτών σφραγίδας. Γενο 
μένου ούτως απολύτου σκότους,έφάνη μετ’ 
όλίγον τό πνεύμα τής Μαίρης Μπρόουν, 
περί ής ώμιλήσαμεν ανωτέρω καί ήτις 
είδοποιηθεϊσα έγκαίρως είχε συγκατανεύση 
λίαν προθύμως νά παράσχη διά τής φω
τογραφίας τήν είκόνατης δπερ καί έγένετο. 
ληφθεισών τεσσάρων φωτογραφιών είς διά
στημα τριών τετάρτων τής ώρας περίπου, 
καθά τό πνεύμα τούτο διετέλεσεν έν ύλι- 
στική καταστάσει, χωρίς νά καταβάλμ ού- 
δεμίαν έκτακτον προσπάθειαν ή κόπωσιν. 
Οί τύποι αύτού είσί τόσον φυσικοί, ώστε 
ούδέν μαρτυρεί τεχνικήν μεσολάβησιν 
μόνον ή μορφή τού πνεύματος, έν ώ δια- 
κρίνονται αί χαρακτηριστικοί γραμμαί τού 
ίνδικού τύπου, είνε διάφοροι τών άλλων, 
αί'τινες μάλλον πλησιάζουσι πρός τόν εύ- 
ρωπαϊκόν τύπον. Αί φωτογραφίαι αύται 
προξενούσι καλήν έντύπωσιν έξεταζόμεναι 
έπισταμένως, διότι ούδόλως φαίνονται ύπο- 
βληθεϊσαι είς τεχνικήν έπεξεργασίαν,ούτε 
ήτο δυνατόν νά προσετέθη κατόπιν τό 
πνεύμα· άλλως τε τό φώς, αί σκιαί καί 
στάσεις τών παρευρεθέντων άποβάλλουσι 
πάσαν ίδέαν απάτης. Έκτός τούτου τά 
πιστοποιούντο τήν αύθεντικότητα αύτών 
πρόσωπα είνε έκτός πάσης ύπονοίας ή 
αμφιβολίας. Μόνον δύναταί τις νά έρωτήση 
έάν τό ύλοποιιιμένον αύτό πρόσωπον είνε 
όντως φάντασμα καί όχι προσωπικοί ης μέ 
σάρκας καί όστά. Άλλά καί τοιαύτη απάτη 
άν συνέβαινεν, δπερ ούδόλως συμβαίνει 
ένταΰθα, ή κόρη οϋτη θά ήτο γνωστή είς 
τήν Κόστα Ρίκα καί ή άπάτη θ ’ άπεκαλύ- 
πτετο εύχερώς. Άλλως τε αί θύραι είχον 
κλεισθή έρμητικώς, ώστε πάσα είσοδος 
ξένου προσώπου ήτο άδύνατος.

Ή μεσάζουσα είνε νέα κόρη 18—19 
έτών καί Ονομάζεται Όφηλία Κοραλές, ό 
δέ πατήρ της Βουανεβεντούρας Κοραλές, ε»

Τό πνεύμα μετά της μεϋαζούσης Όφηλίας πλησίον του έν 

ύπνωτιότική καταότάσει.

είνε κτηματίας καί πρώην ανώ
τερος ύπάλληλος τού ύπουργεί
ου τής Παιδείας. Ό δέ κ. Σό
λων Κοραλές, θείος τής μεσα- 
ζούσης είνε έμπορος, τέως έπι- 
θεωρητής τών Σχολείων,ήδη δέ 
γραμματεύς τού ομίλου τών 
πνευματιστών ώστε καί τά πρό
σωπα ταΰτα, άνώτερα πάσης 
ύπονοίας, πιστοποιούσι τήν αύ- 
Οεντικότητα τών γενομένων.

Άλλά τό συγκινητικώτερον 
πάντων είνε ή έμφάνισις τού μι
κρού παιδός υιού τοϋ κ. καί τής 
κ.Κοραλές,διαρκούσης τής συν- 
εδριάσεως. Ή μήτηρ αύτοΰ μό
λις τό είδε τό ένηγκαλίσθη καί 
δέν ήθελε νά τό άψήσμ έκ τών 
χειρών της. Υπήρξε σκηνή ά- 
κρως δραματική καί συγκινητι · 
κωτάτη, δτε προσεπάθουν νά 
τήν πείσωσιν δτι έδεινάύπο- 
κύψμ είς τό πεπρωμένον. Κατά 
τήν συνεδρίασιν ταύτην παρί- 
σταντο καί οί κ. Δανιήλ Κου- 
ζαλες, Βικές, μηχανικός, διοι
κητής τής περιφερείας, άνήρ 
έπίσης σοβαρός καί διακεκριμέ

νος.Τό σπουδαιότερον έμφανιζό- 
μενον πνεύμα ιίςτάς συνεδριάσεις ταύτας 
τό τής Μαίρης Μπρόουν βέβαιοί, δτι έγεν- 
νήθη έν Ν. Ύόρκη, όπόθεν πρό τινων έτών 
έξηφανίσθη,χωρίς νά δύναται νά προσδιο- 
ρίση τόν χρόνον,τήν γνώσιν τού όποιου ώς 
φαίνεται άπώλεσεν έν τή νέα αύτοΰ ύπερα- 
στρώα ζωή. Ό κ. Α. Μπρένες πολλά γρά
φει περί αύτής αξιοπερίεργα καίσημαντικά. 
Ότι τώ ώμίλει είς διαφόρους γλώσσας καί 
άπήντα εύχερώς, δτι τμ έζήτησε τεμάχιον 
τής κόμης της, δπερ τώ ύπεσχέθη καί 
πραγματικώς άργότερον τώ έδωκε καί έτι 
φυλάττει αύτό. Ήσαν βόστρυχοι καστα- 
νόχροες, κατ’ ούδέν διαφέροντες τών φυ
σικών. Γράφει δέ λίαν εύχερώς, ίδίως αγ
γλιστί, έπιδεικνύουσα έν ταυτώ μεγίστην 
ψυχικήν άνάπτυξιν.

Ή Μαίρη πολλάκις έφάνη κρατούσα 
πυγολαμπίδα διά τής όποιας έφώτιζε τό 
πρόσωπον καί τήν ένδυμασίαν της, ήτις 
ήτο λευκοτάτη. Διέκρινε τις έν τμ λάμψει 
τής πυγολαμπίδος τά χαρακτηριστικά 
αύτής, άτινα ήσαν αρκετά ώραϊα.'Γό χρώμα 
τού προσώπου της ήτο έλαφρώς μελαψόν. 
Έτι πλέον ή Μαίρη ύύοϋτο έν τώ κενώ, 
μέ μικρόν δέ φώς τής λυχνίας έφαίνετο 
άνεοχομένη πρός τήν στέγην καί είτα τα
χέως κατερχομένη, ώς νά διωλίσθαινε

Μετιι ταύτα έκαληνύκτιζε τούς πάντας 
καί έξηφανίζετο.

'Γοιαύτα λοιπόν καί λαμπρά πειράματα 
τής Κόστα Ρίκας, τά όποια δέν άμφιβάλ- 
λομεν ποσώς, δτι ήσαν αύθεντικά καί 
άκοιβέστατα καθόσον πολλάκις πλεϊστα έξ 
αύτών καί είδομεν καί περιεγράψαμεν.

Φ. II.

ΙΔΕΑ ΑΝΤΑΡΤΟΥ
ΜΙ τδ χάρο χάβε 'pipa χουβενιιόζουμε. 
ποΰ 'paar' oi πρώτοι φΙΛοι, δ>έ πως 'μοιάζουμε, 
rd χΛαόί μά χαί τδ ,ίράχ-ο σύντροφ' ϊχουμε 
χι' tir’ δ προορισμός μας γιά τά τρέχουμε

Όπου πάμε ρΐά Λαχτάρα χι’ ίνα τρόμο φέρνουμε 
χι' άν Sinraf’ ό Καπετάνιος χαΐ ΒουΛγάρο'ς περνούμε 
αιρα χόχχινο σαν ,ΙΛϊπω, όίν Λυποΰραι. Hr γε.Ιω, 
μόνο ριά ιιτγάΛη σχέψις ανεβαίνει ιύ ρυαΛό.

Φαναριώτης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΕΔΕΤΑΙ

ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΔΡΑΜΑΤΑ

Έν μέσω της ηρεμίας τοϋ κοινωνικού περιβάλλον
τος, έν ω βιοΰμεν άπαντε; οί θνητοί καί έν τή τροχιά 
ταύτη τής έκπολιτιστικής καί τής ηβικής ημών άνα- 
πτύξεως, διαταράσσουσιν έκάστοτε τήν ψυχικήν μας 
νηνεμίαν πλεΐστα οσα αιματηρά δράματα πάσης μοο- 
φή( ‘ εξελισσόμενα μετά τής μεγαλειτέρας δσω καί ά- 
ποτροπαιοτέρας. αγριότητος, έμποιούσης είς πάντα τινά 
αλγεινήν τήν εντύπωσιν, καϊ χαταλειποΰσης άμα ήχώ 
παραφωνίας είς την δλην του πολιτισμού αιγλην καί 
αρμονίαν.

Τά συνηθέστερα δμως τούτων περί ών έν προχει- 
με'νω Οέλομεν πραγματευθή, είσϊν εκείνα τά οικογε
νειακής φύσεως τών όποιων ώς έλατήριον φέρονται 
πάντοτε λόγοι τιμής.

Πάσης περαιτέρω συζητήσεως γνωστόν άνενδοιάστως 
τυγχάνει, οτι εις τά πολυειδή έγκλήματα πολλάκις α
ναφαίνεται ώς ήρωις ή γυνή, καί ήτις πίπτει θύμα τών 
σφαλερών αύτής έπιχειρημάτων ών ό επίλογος έπιζή- 
μιος αυτή αποβαίνει. Καί βλέπομεν ώς δράστην τόν πα
τέρα, σύζυγον, άδελφόν ρίπτοντα πρό τών ποιδών αύ
τοΰ τήν γυναίκα νεκράν, άτε έμφορούμενον ύπό βχθείας 
καί άγνής συναισθήσεως πρός τό άλώβητον τής ήθικής 
του τιμής γόητρον.

Είς ταΰτα ιδιαζόντως συμβάλλει τόσο» ή αδυναμία 
τής γυναικεία; ψυχής, δσω μάλιστα καί ή κουφότης 
αύτής ταύτης τής γυναικός άπό διανοητικής άπόψεως 
θεωρουμένη. Διότι ή γυνή φύσει αλλοπρόσαλλος ούσα 
εις τίς διεπούσας ταύτην βιωτιχάς συνθήκας, ώς έπί- 
σης καί ένδιάθετος είς παν θελγητρον, προβαίνει πολ
λάκις άβασανίστως καί ολως άσυνειδήτως εις παν είδος 
πράξεως, φθάνουσα κάποτε καί μέχρις ανοσιουργήματος.

Φυσικώς, οϋτως έχουσα, ώς είκός, ύποπίπτει είς 
πλεΐστα κατά τής έαυτής τιμής παραπτώματα, άγοντα 
ταύτην μικρόν καί κατ’ ολίγον εις τέλειον όλεθρον, άτε 
έκκλίνουσα ήδη τής ήθικής οδού καί έςαναγκάζουσα 
οΰτω τόν ύπέχοντα ευθύνην διά τήν ήθικήν της κατά · 
στάσιν άνδρα νά γένηται ακούσιος αύτής φονεύς άφ’ 
ένός καί νά... αμαυροί τήν ίδιαν έαυτοΰ ύπόστασιν άφ’ 
ετέρου.

Όθεν αν παραδεχθώμεν τά έναντία τούτων (δτι ή 
γυνή δέν είναι οία λέγομεν) βεβαίως δέν Οά παρεσύρετο 
τοσοΰτον ευ-χερώς, υπό τοΰ ανδρός αφιεμένη αύτοπροαι- 
ρέτω; έρμαιον τών ψευδών πολλάκις αύτοΰ αισθημάτων 
καί κακοβούλων προθέσεών του, έφ * ών αΰτη έρειδο- 
μένη έξιδανικεύεται είς τόν έρωτα' τούναντίον όμως θά 
εδείκνυτο ώς έδει έναντι αύτοΰ' τούτέστιν σεμνοπρεπής 
καί τά μάλχ άπαρεγχεΐρητος ώς έκ τής θέσεως αύτής, 
ώς γυναικός, καί θά ύπελόγιζεν άμα, όρθοφρονοΰσα, τ'ο 
βάρος καί τάς τυχόν διανοιγομένας δυσεπούλωτους πλη- 
γάς μιας έκάστης πράςεώς της, κακόν φερούσης χαρα- 
κτήρα. _ ...

’Εντεύθεν ή γενεσιουργός αίτια τών μετά τής άπαι- 
σιωτέρας έκφάνσεως διαδραματιζομένων συχνάκις αιμα
τηρών ειδυλλίων, τής ανθρωποθυσίας.

Γνωστόν ώσαύτως είναι, οτι ύφίστανται έν τώ κόσμο» 
ανθρώπων φύσεις παν άλλο ή εγκληματικά!, γεννηθεΐ- 
σαι μέ έμφυτον αγαθότητα' πλήν πέπρωται κάποτε 
καί οί τοιαύτης φύσεως άνθρωποι νά γίνωνται ή νά 
φαίνωνται ώς έ'χοντες επιρρεπή τινά ιδιότητα είς τό 
έγκληματεΐν, καί τοϋτο διότι τοίς τό έπιβάλλουσι τοΰ 
βίου των αί περιστάσεις.

Πάντως δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, δτι είς πάσαν 
περίπτωσιν πας τις, κατά τό έφικτόν, δύναταί νά ύπ- 

εκφύγη τό έγκλημα δταν, ώς εΐπομεν, δέν είνε έγκλη- 
εγκληματικών ένστικτων άνθρωπος ή καί οπότε πάλιν 
τό ένυπάρχον αύτώ αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως— 
διότι προγινώσκει τό τέλος αύτοΰ ύπό τής τιμωροΰ 
Θείας τε καί ανθρώπινης δικαιοσύνης - τόν άποτρέπει 
συνήθως τοΰ κακού οίασδήποτε έγκληματικότητος

Εύρισκόμενος δμως είς τήν περίπτωσιν—περί ής τό 
θέμα —καθ' ήν φέρεται προσβεβλημένος απέναντι μιας 
κοινωνίας έν τή οποία κάτοικε”, απέναντι ένός ολοκλή
ρου κόσμου ανθρώπων διά πραςιν προσώπου καθαπτο- 
μένην τής τιμής και αύτοΰ ίδίςε, αδυνατεί πλέον νά 
πράξη άλλως είμή νά έξέλθη ικανοποιημένος. Άλλά 
πώς !... Προβαίνων εις έγκλημα άναπόφευκτον, δπως 
άπαλείψη τόν σπίλον τής πράξεως, άνυψών δ’ οΰτω τόν 
έγωϊσμόν του

Έν τέλει, σύν τούτοις έπιπροστίθεμεν, οτι όλων αύ
τών τών αίτιων ένεκεν τά αιματηρά δράματα καί δή 
τά τής τιμής τά καθ’ έκάστην σχεδόν πληροΰντα τάς 
έν Έλλάδι έγκληματολογικάς στατιστικά;, κατέστησαν 
όπωσοΰν συνήθη καί ώς επιδημικά νοσήματα έν τή 
συγχεόνω ταύτη εποχή καθ’ ήν ή πρόοδος καί ή έξέ- 
λιςις τοΰ πολιτισμού άλματικώς έςαπλοΰνται τείνοντα 
βαθμηδόν εις τήν απώλειαν όλων ημών ώς καί τήν όση- 
μέραι αΰξουσαν ολοκλήρου τής 'χώρας κακοδαιμονίαν.

Άθηναι Χαραλ. Δ. Κοντήόαρης

—«seijesa*-

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ

’Σ τη δυάτυχιάμένη μάννα τοϋ Ξε- 
νοφώντος Α. ΙΙοίντεζη.

Τί λόγια θέλεις νά σοΰ πώ. ώ δύστυχη μητέρα;

'Οπού κ' έγώ ’σάν ακόυσα τή συμφορά έδώ πέρα, 

Έσήκωσα τά μάτ’ά μου ’ψηλά κ’ είπα : Θεέ μου, 

Γιατί αύτό τό άδικο ’ς τήν κακομοίρα ; Ίΐέ μου I

Ό κόσμος έχει βάσανα, πληγαΐς πολύ μεγάλαις 

Μά σάν έτούτη τή πληγή, θαρρώ πώς δέν εΐν’ αλλαις. 

Τό γιατρικό δέ θά βρεθή γιά νά τηνε γιατρέψη. 
Αύτός έκεΐ ποΰ ήθελε ό γυιός σου νά μή ζήση,

Αύτός έχει τη δύναμι νά σέ παρηγορήση !

Άθήναι

Γεώργιος Α· Πολίτης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η ΦΕΓΓΟΒΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

Έν τφ προηγουμένω τεύχει τής αΦύσεως» 
εΐπομεν περί τής τεχνητής φεγγοβολίας τών 
ανθέων. Έδημοσιεύσαμεν δέ καί τήν σχετικήν 

εικόνα."Ηδη θά προσθέσωμεν, δτι ή φεγγοβολία τοΰ 
ουτω παρασκευασθέντος άνθους διατηρήται 
επ’ αρκετόν και έάν μετκφέρωμεν αύτό είς 
σκοτεινόν δωμάτιον,οτε παρατηροΰμεν,ώς έν τή 
κάτωθι εϊκόνι έμφαίνεται, οτι ό φωσφορισμός 
διατηρείται ωραίος καί λαμπερός.

Έπί τή περιστάσει ταύτγι παρατηροΰμεν, 
δτι γίνεται χρήσι; τοϋ φωσφορικού θείου πρός 
χάρχζιν σχεδίων καί ονομάτων έπί έπιφανείας 
χάρτου κτλ. καί οτι τά πειράματα ταΰτα 
ποικίλλουν κατά τήν διάθεσιν τοΰ πείραμα- 
τιστοΟ.

Διά μέσου τών τεχνητών φωσφορικών ού - 
σιών δυνάμεθα άφ’ ετέρου νά κατασκευάσωμεν 
φωτεινούς πίνακας ωρολογίων έν τώ σκότει ώς 
καί φωτεινά; έπιγραφάς καταστημάτων καί 
άλλα αντικείμενα πρός χρήσιν έν ώρα σκότους 
ή νυκτός. Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Meet ον κατά τών κατσαρίδων.

Borac. pulv. 200,0
Natr. sulfuros. pul. 100,0
Sacch pulv. sbt. 700,0

Καλόν νά έχουν αί κατσαρίδες καί νερόν 
προσιτόν, ώστε ή ενέργεια τής κόνεως νά εινε 

ταχεία.
Κατά τών κοοέων.

Aqua 1000,0
Acid, carbol, crd. 20,0
Ol. lini 2.0
Liqu. Kai. caust. 20,0
Magnes chloral, 10,0
Benzol 30,0
Naphtanil 1,0

Επανειλημμένη έπάλειψις φονεύει όχι μόνον 
τά ζωντανά έντομα, άλλά καί τά αύγά των.

Κατά τοϋ άκόρον.
Ναφθαλίνη 50.0
Καμφορά 20,0
Οινόπνευμα 500,0
Ύδωρ ‘ 400,0
Aoet. pyrolignos 30,0
01. Citronelle 1,0

Ή χοήσις τής σκευασίας γίνεται διά ψεκα- 

στήρος.
Κερνίκιον υποδημάτων νδατο<ίταγές 

Τήκομε* 100 μ. Κχρναδοζης καί άναμι- 
γνύομεν μέ 200-300 μ. ελαίου βαζελίνης, 
χρωματίζομε* δέ άναλόγως (Τήν Καρναβόζην 
χορηγεί τό κατάστημα Dr. Ε. Klie et Cic 

Βερολίνου).
Σάπων Οτιλβωτικός δι’ άργυρο 

άκεύη.
Σαπωνοποιούμε* κατά τόν γνωστόν τρόπον 

10 μέρη κοκοφοινικελαίου μέ 20 μέρη ρύματος 
(20 βαθμών) καί μόλις άρχίση ή πήξις προσ- 
θέτομεν 45 μέρη κρητίδος.

-Βββδ·»-
ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ή πτώιίις τών τριχών.
Πολλχΐ παραπονοΰ*ται, ότι άνευ αιτίας έπιθον άπό 

ασθένειαν τής κόμης των καί ένώ μεταχειρίζονται μό
νον ΰδωρ είς τάς πλύσεις τής κεφαλής. Λοιπόν, πραγυα 
άπίστευτον, άλλ’ αληθές. Αύτό τό ΰδωρ καί μόνον είναι 
ό φορεύ; όλων τών νόσων καί ιδού πώς.

Το ΰδωρ ώς έχει έκ τής πηγής ή τοΰ φρέατος ή καί 
έκ τοΰ ποταμοΰ έξαγόμενον περιέχει σωρείαν εντόμων 
καί μικροβίων, ατινα έναποτιθέμενα έπί τής κεφαλής 
μας, εύρίσκουσι τροφήν καλήν καί παχεΐαν είς τάς ρίζας 
τών τριχών μας, ένθα διαιτώμενα τοΰ λοιποΰ μας προ- 
ςενοΰσι τάς νόσους, ών αμφισβητούμε* τήν προέλευσιν! 
Έςουδετεροΐτε λοιπόν τήν ένέργειαν αύτών διά προσ
θήκης φανικοϋ ή βορικοΰ οξέος καί θά σώσητε την κό
μην σας έκ πάσης τριχοπτωτική; κλ. νόσου



101Η ΦΥΣΙΣ

Η ΙΦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ·

ΚΚΤΟΙΚΙλ ΕΠΙ AENAPQN (β*· σΛ· 10'3)

Τών ιδιορρύθμων καϊ ίκτάκτων iv τή με- 
γαλοπρεπεία τών did τήν 'Αγίαν Τήν ίορτών 
τόν στέφανον Αποτελεί ή δεκαπενθήμερος πα ■ 
νήγυρις τής κοιμήσεως τής Παναγίας Παρθέ
νου. 'Ασυνήθης κίνησις τάς ρίζας της έχουσα 
εΐς βαθύ πρός τήν Αειπάρθενου θρησκευτικόν 
αίσθημα παρουσιάζει καθ' δλας τά: ήμέρας 
ταύτας έκτακτον τό θέαμα πρό τών όφθαλμών 
τοΰ διατρέχονιος περί αύγάς ήλίου τήνθεοβά- 
διστον όύόν τοΰ μαρτυρίου. Το πρώτον ήμισυ 
τον Αύγουστου μηνάς διατρέχει ό κάτοικος ή δ 
ευσεβής τών Ιεροσολύμων προσκηνητής ίν 
συνεχεΐ Απολαύσει, καθ' δτι πλούτος παραστά
σεων άφθονος πρός θρησκευτικός κα' καλλιτε-

(Φωτογρ. ίβχσ. Ε. Γ. Kovtoπούλου| 

χνικάς εξάρσεις Αποτελεί τό κύριον χαρακτη
ριστικόν τής μακροημέρου ταύτης ίορτής.

Ίδίη δμως έκθαμβος πρό έκπάγλου θεάμα
τος ΐσταται δ παρατηρητής κατά τήν παράδοσιν 
τής είς τόν χρωστήρα τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά 
δ ρειλομένης είκόνος τής Θεομήτορος άπό τοΰ 
έν *Ιεροσολύμοις μετοχιού τής Γεθσημανής είς 
τό έν τή Θεοδακρυβρέκτφ κοιλάδι τών κέδρων 
κείμενον Αγιον Σπήλαιον,είς τό βάθος τοΰ ό
ποιου ευρι/ται το άγιον μνήμα τής Αειπαρθένου 
Μαριάμ καί κατά τήν άνοδον τάνάπαλιν.

Ji δύο αυται μεγαλοπρεπείς θρησκευτικοί 
δδοιπορίαι λαμβάνουσι χώραν ή μέν τής καθό
δου μετά το μεσονύκτιον τής δωδεκάτης Αύ· 

γούστου, ή δέ τής Ανόδου προ μεοημβρίη. τής 
εικοστής τρίτης τοΰ ίδΙου μηνάς έπί τρίω- 
ρον περίπου διαρκοΰσαι μεθ’ δλον τό μικρόν 
μεταξύ τοΰ Αγίου Σπηλαίου καί τοΰ Μετοχιού 
τής Γεθσημανής διάστημα ένεκα τής άπειρου 
συρροής πλήθους διαφόρων θρησκευμάτων.

Κατά τήν άνοδον τής είκόνος, ή πολυπλη
θής φιλόθρησκο; συνοδεία μετά τοΰ εκάστοτε 
ήγουμένου Γεθσημανής, δστις τό κέντρου κα 
τέχων,φέρει είς τάς άγκάλας του τοάρχαϊον τοΰτο 
κειμήλιον κα'ι τών καλλιφώνων χορών τοΰ Ναού 
τής Άναοτάσεως,οΐτινες έκατέρωθεν τής θείας 
είκόνος κατά στίχους βαίνοντες άναμέλ.πουσιν 
εμμελώς τά ίγκώμια τής Θεομήτορος, διασχί
ζει έν πομπή, χρηζούοη καλλιτεχνική) κα- 
λάμω εφφαντάστου ποιητοΰ πρδς περιγρα
φήν,τήν Ιστορικήν είς θρησκευτικός Αναμνήσεις 
δδόν τοΰ μαρτυρίου ( Via (lolorosa) καθ ’ δν 
χρόνον τάς στέγας καί τά παράθυρα τών Αμφο
τέρωθεν τής δδοΰ οικιών κακλύζει άπειρον πλή
θος ιδεατών, οΐτινες μέ λιβανωτόν καί άλλας 

εύοσμους ούσίας Ανά χεΐρας ίν θρησκευτική εύ· 
λαβείφ Αναμενομένουσι τήν πάροδον τής θαυ ■ 
ματουργοΰ είκόνος, ΐνα ράνωσιν αύτήν Αποδί- 
δοντες τόν προσήκοντα τή τοΰ Χριστού μητρί 
λατρείας φόρον.

Κατά τό διάστημα τής καί είς έπειοόδια ποι
κίλα πλούσιας ταύτης θρησκευτικής οδοιπορίας 
άναπέμπονται,Από τους κατά τό μήκος τής δ- 
δοΰ τοΰ μαρτυρίου ευσεβείς, θερμαί προς τόν 
ΰψιστον δεήσεις, άς έπιστέφει ή ίν τή αγία 
αυλή μακροσκελής ύπέρ πάντων δέησις και εΐτα 
ίπακολουθεΐ ή κατάθεσις τής θείας είκόνος ίν 
τω παρεκκλησίφ τοΰ μετοχιού καί ή λήξις τής 
μεγαλοπρεπούς θρησκευτικής πομπής.

’Απεφύγομεν τόν κόπον νά ίρευνήσωμεν κα'ι 
τήν Ιστορικήν προέλευση· τών δύο τούτων θρη
σκευτικών οδοιποριών παρεμφερώς πρός ίν 
άλλαις χώραις γινομένων, ώς λ. χ. εν Κύπρφ 
κατά τήν άνοδον καί κάθοδον Από τής ίν Κύκκτμ 
μονής είς τό παρά τήυΑευκωσίαν Μετόχων τής 
επίσης Αρχαίας είκόνος τής Θεοτόκου, καθότι



102 Η ΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ 103

τοΰτο είναι Εργον άλλων, καίτοι κατά την εμήν 
γνώμην αν Ερωτήσωμεν το παρελθόν θά εΰ · 
ρωμεν τάς Ιστορικός τούτων βάσεις, ούχί πολύ 
πέραν τοΰ τελευταίου ήμίσεως τοΰ παρελθόν 
τος αίώνος.

Τοιαύτη Εν συντόμω σκιαγραφία είναι ή θρη
σκευτική δδοιπορία τής Ανόδου τής είκόνος 
τής Θεοτόκου, ής τήν Αφαιτηρίαν παρίοτησιν 
ή ήμετέρα είκών.

Ε. Γ. Κ.ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΑΕΝΑΡ2Ν
ΕΝ ΝΕΑι ΓΟΓΊΝΕΔι

ΊΙ εις τά δυτικά τοΰ Είρην. Ωκεανόν με
ταξύ τοΰ ’Ισημερινού καί 10° νοτ. πλάτους 
κειμένη νήσος Νέα Γουινέα, ή μεγίστη τής 
γής, ώς γνωστόν είναι διανεμημένη μεταξύ 
Γερμανίας, Αγγλίας και Κάτω Χωρών. Τό 
Εσωτερικόν ταύτης Ανήκει είς τάς Ανεξερεύνη
τους Ετι χώρας, οί δΐ Ιθαγενείς μελάγχροοι 
Παποΰαι συγκαταλέγονται εις τάς Λπολιτίστους 
καί Ατελεστάτας φυλάς τής γής. ΊΙ Ενδυμασία 
των Αείποτε συνίσταται Από εν περίζωσμα τής 
όσφύος και αί κατοικίαι των παρέχουοι τό υ
πόδειγμα τών κατοικιών τών Αρχεγόνων λαών. 
Συναντά τις τοιαύτας τριών ειδών. Τάς τελειο- 
τάτας Από τεχνικής Απόφεως εις τάς έκβολάς 
τών ποταμών καί παρά τάς άκτάς· αύται στη ■ 
ρίζοντοι Επί ισχυρών πασάλων καί Εχουσι τούς 
τοίχους κατασκευασμένους άπό κορμούς καί 
τά πλέγματα Από ίνας ίκ φλοιών δένδρων, τήν 
στέγην κεκαλυμμένην με φύλλα φοινίκων, είς 
δέ επικλινής τοποθετημένος κορμός δένδρου 
χρησιμεύει διά τήν Ανάβασιν. Είς τό Εσωτε
ρικόν τής νήσου οπού πολλά δάση ύπάρχουσιν 
αί καλύβαι είναι άπλούστεραΓ σιηρίζονται Επί 
τού Εδάφους κοί Εχουσι στέγην μέχρι τής γής 
ίξικουμένην, μία δε στενή οπή χρησιμεύει 
πρός είσο'ον. Τά μαλα Ενδιαφέρουσα/ όμως 
εϊναι αί Επί τών δένδρων κατοικίαι, οΐτινες 
ιδιαζόντως εΰρίοκονται Επί τής χώρας τοΰ 
αύτοκράτορος Γουλιέλμου. Έκεΐ οί ιθαγενείς 
τοποθειούοι <άς Ελαφρός αυτών καλύβας πρός 
προφνλαξιν Από τών Αγρίων ζώων καί τών 
Ανθρωπίνων Εχθρών των, Επί τών κορμών 
τών ισχυρών δένδρων τοΰ δάσους. Μόνον μία 
κλΐμαξ έκ κορμών βαμβού κατασκευασμένη 
χρησιμεύει διά τήν άνοδον Αναουρομένη μάλι
στα κατά τήν νύκτα καί κατά τάς προσβολάς 
τών Εχθρών.

Γ. Κ. Γ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Έπί τγ εύκαιρία της δημοσιεύσεως καί ε
τέρων ποιηματίων τοϋ νέου τακτικού ήμών 
συνεργάτου καί παλαιοΰ συνδρομητοΰ τής «Φύ
σεως» κ. Ίω Κωνσταντινίδου, σπουδάσαντος 
είς τάς Σχολάς τοΰ Γένους, παρατίθεμεν εύ
χαρίστως καί την εικόνα αύτοΰ, όπως οί ήμέ- 
τεροι άναγνώσται γνωρισωσι κζλλίτερον τήν
φυσιογνωμίαν του ύπό τό ψευδώνυμον 
ναριωτης» συμπαθούς φίλου ήμών καί

«Φα-
συνερ-

γάτου.

Σ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Σύ ’σαι κίντρον ποΰ άφ’ όλων τών μιρών τής ύρηλίου 

δέχισαι άπιίρου χόσμου προστύχας καί ικεσίας 

σύ ’σαι κτντρον δι’ εύπιστους απαράμιλλο·/ ήλιου 

ποΰ έν μέσω τοΰ χτιμώνος μας θερμαίνει τάς καρδϊας

Γαλατία, δυσιδαίμονι και βαρβάρω, όπου έπε- 
καλεΐτο τάς ποιητικά; εικόνας τών ώραίων 
δρυΐδων, ιερών παρθένων ύπό τάς λεύκάς μα- 
κράς έσθήτας, μέ πλουσίαν κόμην, καί φωνήν 
θελκτικήν. Άλλ’ όποια δέν ύπήρξεν ή έκπλη- 
ξις καί ή ταραχή μου, όταν είδον αίφνης τό 
δνειρόν μου νά λαμβάννι όστα καί νά γίνεται 
πραγματικότης !

'Ωραία κόρη διηυθύνετο σιγά ύπό τά δένδρα" 
ή μακρά έσθής της άπλώς κρατουμένη έκ τών 
μέσων, έπανέπιπτε μετά χάριτος καί εΐχεν 
ολως ό'ψιν άρχαίας έσθήτος. Τό ύψηλόν της 
ανάστημα καί ή χάρις τοϋ σώματός της, τής 
προσέδιδον ύφος μεγαλοπρεπές" ή δέ στάσις τής 
κεφαλής της ητο ύψηλή καί ύπερήφανος. Ή 
αελανή κόμη της δεδεμένη διά ταινίας' εφέρετο 
κυματοειδώς έπί τών ώμων της. Τό πρόσωπον 
της έδήλου μεγάλην ένεργητικότητα καί ήτο 
σπάνιάς σοβαράς ώραιότητος.

Έβημάτισεν ολίγον καί εύρέθη αίφνης αντι
μέτωπος άπλετου φωτός" ήγειρε δέ τότε τήν 
χεΐρα της μέχρι τών οφθαλμών της όπως τούς 
προφύλαξη έκ τής λάμψεως τοΰ φωτός, καί ύπό 
τήν σκιάν τής χειρός, ειδον αύτούς νά λάμπουν 
παραδόξως’ένόμιζέ τις δτι έκ τής πολλής προσ- 
ηλώσεως πρός τήν άπέραντον ύδατίνην εκτασιν 
είχε λάβει κάτι τι άπό τά βάθη τής θαλάσσης.

Έπί πολύ έμεινεν έκεΐ, ακίνητος καί εκστα
τική, έξερευνώσα παθητικώς τόν ορίζοντα" 
κατόπιν μετέβη νά καθήση έπί τίνος βράχου, 
έχουσα στάσιν έντελώς χαρίεσαν, τόν άγκώνα 
στηρίζουσα έπί τοΰ βράχου. Άφήσασα νά πέση 
ή ωραία της κεφαλή έπί τής χειρός της καί 
βλέπουσα είς τό κενόν, παρεδόθη είς τάς ονει
ροπολήσεις αύτής.

Έγώ, έμεναν άκίνητος, αιχμάλωτος ύπό τοΰ 
πλήρους γοήτρου καί κάλλους τοΰ " μαγευτικού 
τούτου θεάματος.

Αίφνης, ή ωραία μου αύτη έμφάνησις έφάνη 
ώς νά έξήρχετο έκ θλιβερού τίνος ονείρου, 
φέρουσα δέ πολλάκις τάς χείρας έπί τοΰ με
τώπου της, ώς διά νά έκδιώξη θλιβεράν τινα 
άνάμνησιν καί έγειρομένη, έψελισεν απομακρυ
νόμενη έκείθεν ".

— Τίποτε ! πάντοτε τίποτε !...

’Απάντων τέλος είς τάς παρακλήσεις τοΰ 
φίλου μου Άλέκου, κατά τό παρελθόν θέρος, ι 
άνεχώρησα διά τά παράλια τής Βρεττανίας, < 
όπως διέλθω έκεΐ τό ολίγον διάστημα τής 
άδειας μου. 1

Καθημερινώς διοργανοΰμεν εύαρέστους περί 
πάτους, μέσω τών άποκρήμνων βράχων καί 
τών ανθισμένων χαμοδένδρων ή καί έντός τών 
κοιλωμάτων, τών περιβαλλόμενων έκ ξηρών ά- 
νανθών καί σκιαζομένων ύπό γηραιών δένδρων.

'Ημέραν τινά καθ' ήν εΐχομεν διευθυνθή 
μέχρι τής θαλάσσης, έφθάσαμεν είς απόκρημνου 
μέρος έξ ού κατήρχετό τις είς άμφιθέατοον 
παρά τήν ακτήν, όπου ύπό τήν σκιάν παλαιών 
τινων δρυών ήγείρετο μνημεϊον.

Ή άγρια καί έρημος αΰτη θέα ήτον άσυ- 
γκρίτως μεγαλοπρεπής. Ή ησυχία δέν έτα- 
ράσσετο, είμί έκ τοΰ ύποκώφου κρότου τής 
θαλάσσης ήτις έκύλιε τά κύματά της μέχρις 
τής άμμώδους άκτής, ώς καί έκ τής Ολιβεράς 
κραυγής τών κορωνών, τών διερχομένων καί 
συστρεφόμενων είς ΰψος τεράστιον άνωθι τών 
κεφαλών μας, ϊνα είτα καταπέσωσιν είς τήν 
άκτήν. Ή χλόη καί τά βότανα, άτινα ήνθιζον 
έκεΐ, ήσαν ξηρά καί πυρρωμένα έκ τοΰ ήλιου 
καί τής έπιδράσεως τής θαλάσσης αί δέ δρΰς 
ήσαν τόσον ζαρωμέναι, οί κλάδοι των τόσον 
παραδόξως περιτετυλιγμέναι ώς νά ήσαν άπηλ- 
πισμέναι διαστρέφουσαι τάς χείρας. Μόναι αί 
παχεϊαιάνθοδέσμαι τών ιξών ηΰξανον θαρζλέως 
έπί τών δένδρων κορμών καταφρονοΰσαι τό 
χρυσοΰν δρέπανον τών γυραιών δρυΐδων, αϊτινες 
άνεπαύοντο ίσως τόν αιώνιον ύπνον ύπό τήν 
σκιάν τών κλάδων των.

Έκ τοΰ μέρους όπου έκαθήμην, διεκρίνετο 
λαμπρόν πανόραμα ή θάλασσα έξηπλοΰτο έπί 
τών ποδών μου, ώς άπέραντος τάπης έξ άογυ- 

οών κρωσσών.
Έπιθυμών νά διατηρήσω ένθύμησιν τής 

άξιοθαυμάστου έκείνης θέας, έξήγαγον λεύ
κωμα έκ τοΰ θηλακίου μου κζί έσχεδίαζα. Ό 
Άλέκος άφίνων με τότε κατήλθε παρά τήν 
άκτήν άπασχολούμενος εις τινα αλιείαν.

Καί ένώ ή χειρ μου έζήτει νά σχεδικγρα- 
φήση τό σύνολον τοΰ μαγευτικού αύτοΰ τοπείου, 
ή φαντασία μου μέ έφερεν αίφνης έν πλήρει
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Καί έξηφανίσθη ! Ή οπτασία [ίου αΰτη είχε 
διαλυθή !

Ήγέρθην και έγώ, καί διηγήθην είς τον 
σύντροφον μου όσα εϊδον.

— “Αχ ! καϋμένο κορίτσι ! ... είναι παρά- 
φρων ! μοΰ άπαντά.

Καί θλίψιν έξηκολούθησε :
— Ένθυμήσαι τόν Γεώργιον ΙΙοντέκ τόν 

παλαιόν συμμαθητήν μας ;
— Αύτός, όπου έγεινεν αξιωματικός τοϋ 

ναυτικού ; Ναί,βεβαίως.
— Λοιπόν ! θά σοϋ διηγηθώ τήν ιστορίαν 

του, ήτις εΐνε καί της δυστυχούς αύτής κόρης.
Καί μοϋ διηγήθη τά ακόλουθα.
— Ό Γεώργιος ήτο έξάδελφος καί μνηστήρ 

τής Δος Κεριέ, τής όποίας οί γονείς κατοικούν 
την έπζυλιν αύτήν, ήτις φαίνεται έκεΐ μέσω 
τών δένδρων. Άνετράφησαν όμοΰ ώς άδελφός 
καί αδελφή καί ήγαπώντο τρυφερώς· τούς εϊχον 
μνηστευσν) παιδιόθεν καί ήσαν τόσον πεπει
σμένοι οτι ό είς ήτο διά τόν άλλον, ώστε δέν 
θά ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως.

αύτά δέν ήσαν μυστήριον δι’ 
: δέ τοϋ Νοεμβρίου

Τά σχέδια αύτά δέν ήσαν μυστήριον δι’ 
ούδένα, κατά τά μέσα δέ τοϋ Νοεμβρίου 
ώρίσθη καί ή εποχή τοϋ γάμου.

Ό Γεώργιος είχε κατέλθη είς τό μικρόν 
προαστίου τοΰ ΙΙλουβέω,, όπως συνενοηθή περί 
τοΰ ζητήματος τούτου μετά τοΰ δημάρχου. 
Τήν ημέραν εκείνην ό καιρός ήτο φρικώδης· ό 
άνεμος έφύσα δαιμονιωδώς καί ώλόλυζεν άπαι- 
σίως είς τούς διαδρόμους τή; έπαύλεως Κεριέ. 
’Ογκώδη μελανά καί στακτόχροα νέφη διέσχι- 
ζον τόν ούρανόν. Μακράν δ’ ήκούετο ή θά
λασσα παταγωδώς θορυβοΰσα καί προσκρούουσα 
κατά τής ακτής.

Έν τούτοις ή Δίς Κεριέ ήθέλησε νά συνο- 
δεύστ) τόν μνηστήρα της, καί περιτετυλιγμένη 
έντός μεγάλου μαλίνου επανωφοριού, έβά- 
διζε στηριζομένη είς τόν βραχίονά του καί 
σφιγγουσα στερεώς αύτόν. Λεπτή βροχή έπι
πτε κρουνηδόν άποτυφλώνουσα σχεδόν καί 
πλήττουσκ αύτούς ζωηρώς είς τό πρόσωπον.

Μόλις μετά βίας ήκουεν ό είς τόν άλλον, 
όταν ώμίλουν, άλλ’ήτο εύτυχής εκείνη νά εύ- 
ρήσκεται οΰτω μόνη μετ αύτοΰ, έν τώ μέσω 
τής καταιγίδας. ’Ητον ήναγκασμένη νά παλαίτι 
μέ τον άνεμον,όστις είς έκκστην στιγμήν ήπει- 
λει νά τούς άνατρεψη.

Έν όσω έπροχώρουν, ή βοή τής θαλάσσης 
καθίστατο τρομακτικότερα, ή πλησίον πεδιάς 
ήτο έστρωμενη εκ θκλασίων βότανών και σω - 
ρειας άφρών, ατινα ήρχοντο μέχρις έκεΐ έκ τοΰ 
δυνατοΰ άνεμου από τής θαλασσής.

Φθάσαντες είς την πκςαλ'.αν όπου έννωοι- 
y f « t * ν * ·κχι ζγαπωντο υπο πκντων, cupov το 
πλήθος τεταραγμένον ομάδες δέ άνδρών και 
γυναικών ϊσταντο έκεΐ είς τό στενόν, τό άγον 
πρός τήν άκτην, προφυλχσσόμενοι όπισθεν τών 

βράχων καί τών πλευρών τών τοίχων,παρατη- 
ροΰντες δέ άγωνιωδώς είς τό πέλαγος.

“Ενα δύστυχον ίστιοφόρον όλοτελώς κατε- 
στραμμένον είχεν έξωκείλει ύπό τοΰ ρεύματος 
καί τής θυέλλης πρός τήν ξηράν, όπου θά κα- 
τεσυντρίβετο άναμφιβόλως. Διέκρινον έτι τό 
πλήρωμα, κρεμάμενον άπό τών εξαρτημάτων 
καί τών ιστίων, καί άπελπηστικώς αίτούντων 
βοήθειαν, διά κραυγών καί ποικίλων σημείων. 
Οί δυστυχείς ούτοι έφαίνοντο άλληλοδιαδόχως 
βυθιζόμενοι είς τά άπέραντα βάθη καί άνυ- 
ψούμενοι υπό τών κυμάτων είτα, κατάβρεκτοι 
έκ τών άφρών καί ύδάτων.

Ό ωκεανός φρυάττων διά τών γιγαντιαίων 
κυμάτων έφερε βιαίως τά συντρίμματα τοϋ 
πλοίου έν προς έν έπί τών βράχων καί τής 
προκυμαίας έπί τών οποίων έθραύοντο μέ τρο
μερόν πάταγον, πότε άναβρυόμενα είς ύψηλούς 
όγκους πρός τά Οψη, πότε εξατμιζόμενα ύπό 
τήν σφοδρότητα τοΰ κρότου καί πίπτοντα δί
κην λεπτοΰ καί έλαφροΰ λευκού άτμου. Οί δέ 
γλάροι παραφερόμενοι έκ τής ίσχυρότητος τοΰ 
άνεμου, άνεπτυσσον ολοταχώς τάς μεγάλας 
των πτέρυγας, διήρχοντο βιαίως άνωθεν τών 
κυμάτων, καί βιαίως απερχόμενοι διέχεον είς 
τόν άέρα τάς στρυχνάς των φωνάς.

Οί παρά τήν άκτήν εύρισκόμενοι έσκέφθη- 
σαν νά ετοιμάσουν τό ναυαγοσωστικόν πλοιά- 
ριον, άλλ’ οί μάλλον ηλικιωμένοι ναυτικοί, 
όμιλοΰντες σιγά καί παρατηροΰντες έπισταμέ- 
νως πρώτον τόν ούρανόν καί κατόπιν τήν θά
λασσαν, έκ’.νουν άπελπιστικώς τήν κεφαλήν, 
δηλοΰντες τό άδύνατον τοϋ πράγματος. Τάς 
δέ πυγμάς των έσφιγμένας έχοντες καί 
τούς μεγάλους ψιαθίνους πίλους βυθισμένους 
μέχρι τών όφθαλμών, παρετήρουν έν απελπι
σία τούς ανθρώπους έκείνους ους ή τύχη ώθει 
προς βέβαιον θάνατον

Αίφνης, φρικ'.ασις κατέλαβε πάντας. “Οπι
σθεν τοΰ πλοιαρίου ένεφκν.σθη μία γυνή, ήτις 
γονυπετώς, κρατούσα δύο μικρά είς τάς άγκά- 
λας της, έκάλει βοήθειαν.

Ή θέα τών μικρών αύτών πλασμάτων συ- 
νεκινησε σφόδρα όλους τούς σκληρούς ναυτικούς.

— Φίλοι μου, αναφωνεί ό Γεώργιος, δέν 
πιστεύω νά φανώμεν τόσον άνανδροι άφίνοντες 
νά χαθούν αύτοί οί γενναίοι άνθρωποι πρό τών 
όφθαλμών μας, /ωρις νά δοκιμασωμεν νά τούς 
παράσχωμεν βοήθειαν. Ποιος θέλει νά μέ συ
νοδεύσω, ; Εμπρός, έγώ επιβιβάζομαι. Είς τάς 
λεξεις ταύτας ή Δις Κεριε ώχριασεν, ώς νέ
κρα. Τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων, τάς 
χεΐρας έσταυρωμένας έχουσα, έπλησιασε τόν 
Γεώργιον παρκκαλοΰσα καί προσπαθούσα νά τόν 
συγκρατήση.

Άλλ’οί οφθαλμοί τη; έστχμάτησχν έπί μι- 
κράς ερυθρά; ταινίας, ήν έφερεν εί; τήν κομ- 
βιοδόχην. Διότι ό Γεώργιος είχε παρκσημοφο- 

Έν τούτοις, οί ναυαγοσώσται έπροχώρουν, 
πάντοτε καί έντός ολίγου έφθασαν πλησίον τοΰ 
ιστιοφόρου πρός τό όποιον έπέταξαν τό 

σχοινίον.Φωνή θριάμβου καί χαράς έξήλθεν έξ απάν

των τών στομάτων.’Αλλά τήν αύτήν στιγμήν, δεύτερα τρομερά 
κραυγή άγωνίας ήκούσθη καί ή Δίς Κεριε έπε- 
σεν άναίσθητος είς τάς άγκάλας τών γυναι
κών, αίτινες τών περιτριγύριζαν.

Κϋμα ύψηλόν ώς βουνόν έσυρεν αίφνης τό 
πλοιάριον πλκγίως κατασυντρίβον τήν παλαί- 

ουσαν λέμβον. Οί γενναίοι ναυαγοσώσται κα- 

τεποντίσθησαν.Ό σύντροφός μου, συγκεκινημένος έκ τής 
διηγήσεώς του, διεκόπη ολίγον καί είτα έξη- 

κολούθησε :— Μετέφεραν τήν Δδα Κεριέ είς τήν έπαυ- 
λιν, έν άπελπιστική καταστάσει, οπού έ'μει- 
νεν αναίσθητος έπί δύο ολοκλήρους ήμέρας. 
Όταν δέ ήνοιξε τούς οφθαλμούς ήτο πλέον 

παράφρων !Έκτοτε τήν βλέπομεν συχνάκις νά πλανά- 
ται μόνη είς τήν παραλίαν. Έκ τοΰ φρικώδους 
δράματος είς δ παρευρέθη, τό δυστυχές της 
λογικόν διετήρησε τό πρώτον μέρος, καί άνα- 
μένει πάντα τήν επιστροφήν τοΰ μνηστήρας της.

Όπόταν ή θάλασσα είνε άγρια καί συρίζει 
ό άνεμος, οί άλιεΐς διερχόμενοι τήν νύκτα πα· 
ρχπλεύρως τής έπαύλεως Κεριέ, διακρίνουν τάς 
θυρίδας τής μικράς έκκλησίας φωτισμένα;, καί 
ή αύρα τής θαλάσσης φέρει έκεΐ πένθιμους καί 
λυπηρούς τούς ήχους, άφάτου αρμονίας.«Τό ορ- 
γανον τής Δεσποινίδας» λέγουν. Συγκεκινημένοι 
δέ έκ τής γλυκείας μουσικής,τής προσομοιαζού - 
σης θλιβερούς άναστεναγμούς, οί διερχόμενοι 
άποκαλύπτονται εύλαβώ; καί σταυροκοπούμενοι, 

ψελλίζουσι :
«Διά τούς άποθαμμένους

(Μετάφρασις)

ρηθή δι’ έπιφανή πράξιν. Όλη δέ ή άν- 
δρεία τής γενεάς της άφυπνισθεΐσα αίφνης είς 

τήν καρδίαν της ;
— Ύπαγε, τώ λέγει. Ό θεός νά σέ προ

στατεύω) ! Σέ άγαπώ πολύ διά νά μή σέ κρα

τήσω !Καί περισφίγγουσα τήν κεφαλήν του είς 
τούς βραχίονάς της ήσπάσθη αύτόν περιπαθώς 
μέ τήν άκρατον δύναμιν τής ψυχής της.

Ό Γεώργιος άποσπασθείς τέλος τών βρα
χιόνων της έπήδησεν εις τό πλοιάριον. Ένθαρ- 
ρυνθέντες δέ έκ τοΰ παραδείγματος, καί έτεροι 
είκοσιν άνδρες, ήτοιμάσθησαν νά τόν ακολου

θήσουν.— "Οχι, λέγει ό Γεώργιος, πέντε μόνον 

άρκοΰν !Τό πλοιάριον έτοιμασθέν, άπήρεν αμέσως έκ 
τής άκτής ύπό δέκα ρωμαλέων βραχιόνων κα

θοδηγούμενου .
Έπί λεπτά τινα άκόμη τής ώρας, ήκουον 

τόν θόρυβον τών κωπών, κατόπιν δέ τό πλοιά
ριον έξηφανίσθη άπό τήν προκυμαίαν καί δέν 

ήκούετο πλέον τίποτε.
Όλον έκεϊνο τό πλήθος άνησύχει άσθμαΐνον, 

άκολουθοϋν μετά φόβου τάς περιπέτειας τοϋ 
τρομεροΰ αύτοΰ δράματος. Αί γυναΐκαις γονυ
πετώς προσηύχοντο γύρωθεν τοΰ μεγάλου λόφου.

Ή Δίς Κεριέ, όρθια πρό τοΰ σταυροΰ όν 
είχε περιβάλλει διά τής μιάς χειρός κατέστελλε 
οΰτω τούς ζωηρούς παλμούς τής καρδίας της. 
Τό σώμα δέ πρός τά έμπρός, τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους είς τό πέλαγος, τό πρόσωπον 
τεταραγμένον έκ τής λύπης καί τής αγωνίας, 
ήκολούθει τήν άπομάκρυνσιν τοΰ πλοιαρίου 
συμπιέζουσα τήν φοβεράν άγωνίαν της.

Πολλάκις τό πλοϊον έχάνετο στιγμά; τινας 
καί τό ένόμιζον θαπτόμενον ύπό τόν ό'γκον τών 
κυμάτων· είτα δ’ άναφα'.νετο αίφνης φερόμενον 
ύπό τρομεροΰ τίνος κύματος “να έκ νέου βυθίσω, 
αύτό είς τά βάθν), άπελπίζον τούς άγωνιώντας.

Αντιγόνη Π.
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ΖΟΟΦΙΛΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τέλος πάντων, Κοκό μου, είσαι ό μόνος φί· — Μωρέ στοίχημα Οά έβαζα πώς εϊνε ό 
λο; μου ποΰ συνενοούμεθα καλά. αδελφός μου, άν όέν ήμουν βέβαιος πώς είμεθα

Μόνον εσύ μέ καταλαβαίνεις. μαζύ μόλις πρό 5 λεπτών.

— Μά, φίλε μου, πώς έδωκες τό λόγο σου 
εΐς τόν Περικλή, ένώ έγώ ύπεσχέθηκα στόν 
Πέτρο νά τοϋ δώσωμε τήν κόρη μας.

— ’Α ! οτι είπα Οά γινη. Θά κρατήσω τόν
λόγον ιχου.

— Τουλάχιστον άν είχαμε καϊ άλλη μία... 
— “Αφησε τ’ αστεία γυναίκα. 
Δέν πέρνει καλλίτερα εσένα ;

Δύο βουλευταί είς τόν κήπον τοΰ Ζαππείου.
— Πώς σοϋ φαίνεται πάλι αύτό ; Νά σέ 

φέρνουν διά τής βίας στή Βουλή, νά ύηφίζης 
ο,τι θέλουν νά μή σ ’ άφίνουν νά κωλυσιεργείς. 
Μά τότε τί βουλευταί είμαστε ;

— Δέν βλέπεις έσύ εΐς ολα αύτά κάποιον 
δάκτυλον ’,

— “Οχι, αδελφέ, [χόνο τό δικό σου.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο πατριωτών.
— Οί πατέρες μκς, κύριε Περικλή,έμιμοϋντο 

είς ολα τούς προγόνους των, είς τήν άσκησιν, 
είς τήν λιτότητα, είς την σκοποβολήν, είς τό 
ένδυμα καί τόσα άλλα, ένώ ήμεΐς ...

— “Α,ήμεΐς μιμούμεθκ τούς εύοωπαίους καί 
έχομεν δίκαιον, ‘Αγησίλαε, διότι ιδού, πρώτον 
αί γυναίκες ιχας Οά ένεδύοντο, Οά έχόρευον καί 
θά διητώντο, όπως ή Μις Δούγκαν καί ... κα

ταλαβαίνεις, τί έντροπή... Οά ήσαν καί κατα
γέλαστοι.

— “Εχεις δίκαιον, κκί δεύτερον ;
— Κκί δεύτερον καί τρίτον καί τέταρτον, 

Οά τάς έλεγον όρχηστρίδας, φαινομηρίδας, αύ- 
λητρίδας. .

— “Εχεις δίκαιον, καί τώρα ;
— Αί τώρα δέν μκς μέλει, ο,τι κάμνουν οί 

εύρωπαϊοι κάμνομεν καί ήμεΐς καί είμεθα ίσοι.
— Ναι, τό ρίξαμε στό φιλότιμο!

Εί; ιατρός συναντά τόν πελάτην του 1

— Πώς, Ιωάννη, τώ λέγει δλως έκπληκτος, 
έξήλθες ήδη, δέν φοβείσαι νά χειροτερεύση ή 

ύγεία σου ;
— Δέν έχω τίποτε, ιατρέ μου, έγεινα καλά 

έντελώς ήδη.
— Πώς, άπό τό πρωί έως τώρα ;
— Ναί, έμαθα πώς έπήγεν είς τά λουτρά ό 

δανειστής μου καί μοϋ έφυγεν άμέσως ό πόνος.
Καί ό καλός ιατρός σημειοΐ άμέσως είς τό 

σημειωματάριόν του τήν νεκν νόσον.
«Φόβος δανειστοϋ=έγκεφαλική διατάραζις».

Κάποιος συνεβούλευε τήν γενικήν έπιστρά- 

τευσιν, λεγων ;
— Πρέπει νά ύποχρεωθοΰν δλαι αί οίκογένειαι 

νά δίδουν άπό ένα στρατιώτην είς τό έθνος.
— Καί οσαι οίκογένειαι δέν έχουν άρρενα 

τέκνα; ήρώτησέ τις.
— Αυται νά δίδουν άπό μίαν νοσοκόμον, 

άπήντησεν ό πρώτος.
— Ώοαϊα, δεκτόν καί τούτο.
Καί ουτω γίνονται τών καφενείων αί απο

φάσεις.

Διά τά έσοδα τοϋ κράτους :
— Πρέπει νά έφκρμοσθή καί ό έπι τών κυ- 

νών φόρος.
— ’Αληθώς, διατί κατηργήθη ;
— Διότι άπεφασίσθη νά τούς φονεύουν, 

ένεκα τής λυσσοφοβίας.
—“Αδικον. Νά παύση ή άγρια αύτή δολο

φονία.
— Βέβαια, δι’ ένα ή δύο λυσσοδήκτους κατ’ 

έτος, χάνομεν τόσους φόρους.

Μεταξύ δύο ταξειδιωτών.
— Τοΰ χρόνου θά έχωμεν ταξείδια μέ άε- 

ρόπλανα.
— Δέν είναι επικίνδυνα ;
— “Οχι, διότι ούτε άπό τρικυμίας θά φο- 

βούμεθα, ούτε άπό συγκρούσεις τραίνων.
— “Ωστε δέν θά ΰπάρχτ) ούδείς φόβος κινδύ

νου μέ αύτά ;
— "Οχι, έκτος άνεμοταραχής !

Κάποιος παρουσιάζεται είς τόν εισαγγελέα. 
Ερχομαι νά σάς ομιλήσω, τώ λέγει, 
-- οστις άθώος ών εύρίσκεται είς τάς 

, ·· — ···-·».
— Καί πώς σύ γνωρίζεις τοΰτο,

■·"■ ιι----- ·· _ , , ,
— ’Αφού έπιμόνως τό λεγει ο ί
— Μά τότε ούδείς θά μείνν) είς 

κάς, διότι όλοι θά λέγονται αθώοι.
— Αί, τότε θά πηγαίνετε σείς, κ. 

γελεύ, δστις θά ήσθε ό μόνος ένοχος.

Είς τάς έξετάσεις τού ’Αρσάκειου.

__  η
περί τίνος, 
φύλακας.

ό είσκγγελεύς. • ■<----- , §10ς
ε ούδείς θά μείνγ, είς τάς

τόν

— Είπέ μας, δεσποινίς, όλίγην μυθολογίαν· 
ποιος έρριψε τό μήλον είς τάς Χάριτας ;

— Ό Πάρις, κύριε κκθηγητά.
— Καλώς. “Αν ήσο μία έκ τών Χαρίτων, 

τί Οά έκαμνες ;
— Αύτό δέν είναι μυθολογία, κύριε καθη- 

γητά.
— Καλά, άλλά έάν ήτο ;
— Δέν θά έκάμ-νκτε τοιαύτην έρώτησιν.

Καί πάλιν περί πενθερών.
— Άπηγόρευσα τό αύτοκίνητον ρητώς είς 

τόν υιόν μου.
— ’Αλλά τότε, διατί δέν τό άπαγορεύετε 

καί είς τόν γαμβρόν σκς ; Δι ’ αύτόν δέν φο- 

βεϊσθε ;
— “Οχι, γαμβρού; εύρίσκω καϊ ήδη, άλλά 

υιούς δέν κάμνω πλέον.

=—t.’SOSoasi-·

Σ ΤΗ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΗ

Ξεύρω πώς δεν είσαι, 

μαυροφορεμένη, 

διόλου λυπημένη

“Ασπρη ώς αί νήσσα·, 

μέσ* τά μαύρα Οά ησαι 

πάντα βουτυγμένη.

Ρώτησα καί μ’ είπαν ’ς τό σχολείο πας 
κι’ είναι νόμος νάχουν μαύρες φορεσιές 

μά έσύ τά μαΰρα πώς δέν τ’ αγαπάς! 

τί καλό σχολείο ! δίδει κι’ έμορφιές.

Κάτασπρη’; τά μαύρα 

πόσους ξετρελλαίνεις 

τρέλλανες κι’ έμενα 

μά πού μέ πεθαίνεις.

έρωτα

φυλα-

είσαγ-

“Αμα ’γώ πεθάνω

Οά μετανοήσγ,ς 

τότε γιά τ ’ έμενα 
θά πενθηφορήσ·/);.

Φαναμιώτης

I
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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25. Αΐνιγιιη.
Ίνχ τόν πατέρα, λύτα, εΰρης ήρωος γνωϊτσΰ 
μη άνοιξης τά βιβλία, μή καμώματα κουτοΰ' 

δύο γράμματα, τά πρώτα, 
αν αναγραμματίσης, 
εις τε σκύτος, χωρίς φώτα, 
τόν πατέρα θά γνωρίσης.

2β. Διπλή ά κροάτιχΐς.
+ ■■■ +

+ ··■ + 

+ ··· + 

+ ■ · · +

+ · · ■ +

+ ·■■ + 

+ · · · +

Νά τεθώσιν όριζοντίως
α') θυγάτηρ τοΰ ’Αστεριού, β') ποταμό; της ’Ασίας, 

γ’) νήσος τοΰ Αιγαίου πέλαγους, δ’) αρχαία θεά, ε') 
όνομα ποταμοΰ της Παλαιστίνης, ζ') μία τών Ουγχ- 
τερων τοΰ θεσπίου, ζ') είς τών επισήμων Τρώων φο- 
νευθείς ύπό τοΰ Όδυσσέως 
ούτως, ώστε νά άνχγινώσκωντχι καβέτως έν μέν τή 
*ΡΧϊί τ® όνομα αρχαίου βασιλέως ξένης χώρας, έν δέ 
τώ τέλει τό όνομα στρατηγού της αύτη; χώρας-

37. Λιποδύμφωνον.

. ο . ε α . . ι . α

■28· Σχηικιτιόηδς λέξεων·
Διά τών στοιχείων τών λέξεων

Ποσειδών, άκριτος, γραίας, 
νά σχηματισθώσι τά ονόματα τεσσάρων ’Αργοναυτών

29- Λογοπαιγνικίι έρώτηόις.
Ποιος συμβουλεύει νά μή έχωμεν φόβον ;

30. Φύρδην μιγδην·
Ευρυντίσπεκλο;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΓΣΕΩΣ,,

Π. Δ. Τ a ϊ γ ά ν ι ο ν,,’Επιστολή μετά περιε
χομένου έλήφθη. "Εχει καλώς Εύχαριστοΰμεν.—Σ.Μ. 
Κύπρον. ’Επιστολή καί τοκομερίδια έλήφθησαν. 
Συμμορφούμεθα πρός γραφόμενα σας καί άναμένομεν. 
Μικράν παραγγελίαν σας άποστέλλομεν.- & Φ. ’Α
λεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη μέ άρκετάς κρίσεις καί 
επικρίσεις, αλλά λυπούμεθχ οπού ελλείπει ό χοόνο; ά- 
παντήσωμεν. Έπιφυλασσόμεθα προφ ρικώς. —Ε. Κ. 
Ιερουσαλήμ. ’Επιστολή σας έλήφθη Ευχαρί

στως δεχύμεθα πρότασίν σας καί ταγυδρομικώς γράφο- 
μεν —Ι>. A. 6. IJantiilal. ’Επιστολή έλήφθη Π 
διεύθυνσίς σας ήλλλάγη, ώς γράφετε. — Ν. Μ. Β ώ- 
λ ο ν Εχάρημεν πολύ δι’ ευτυχείς αρραβώνας. Εύχύ- 
μέθα τα βέλτιστα και γράφομεν. — Σ. Κ. Μ α ν σ ο ύ- 
ρ α ν Με πολλήν αίσθησιν άνεγνώσθη ή επιστολή 
σας καί μετά τινας ημέρας έπήλθε τό ποθουμενον. Είθε 
ή μεταβολή νά μεταβάλη τήν σαπρίαν εις εύ’φορον γήν. 
— I. Μ- Κ ϊ ρ ο ν. Δελτάριον έλήφθη. Διεύθυνσίς ήλ- 

λάγη.— Ε. Κ. Ί ε ρ ο υ σ α λ ή. ’Επιστολή σας έ
λήφθη. "Εχει καλώς. Παραδεχόμεθα. Άπηντήσαμεν 
καί ταχυδρομικώς.— Δ Κ. Π ό ρ τ-Σ ά ϊ τ. Συνδρο
μή σας έλήφθη Εύχαριστοΰμεν Άπύδειξις ταχυδρο
μικώς.—I A. Κ άϊρ ον ’Επιστολή έλήφθη. "Εχετε 
δίκαιον Σπεύδομεμεν.

Κ. Δ. Μασσαλίαν Συνδρομαι έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. ΓΙλείονα ταχυδρομικώς. — Π. Ρ. 
Κ ω ν)π ο λ ι ν. Παραγγελία σας έστάλη προχθές. 
Χρήματα έλήφθησαν ’Απαντήσατε παραλαβήν.

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΪΠΤΙΑΚΟΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

’Εγγράφονται έν αύτώ συνδρομηταΐ είς ε
φημερίδας καί περιοδικά. Ωσαύτως

Είσπράττονται αποδείξεις καί λογαριασμοί. 
' Αποστέλλονται ταχ. δέματα είς Αίγυπτον. 
Πωλοΰνται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικοί! καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογρκφίκι (cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκται και αντιπροσωπείας.

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη ("Εναντι
Κήπου ‘Υπουργείου Οικονομικών).

ΥΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Μεγάλην έκδούλευσιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοϊς Λμετέροις συνδοομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύψεως παντί βουλομένω τής προσωπι
κής ιδιότητάς του, ήτοι τοϋ χαρακτήρος του, 
προΰόντων καί έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την καί ύδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
οόντι καί έν τφ μέλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ίιμϊν μετά σημειώάεως άκριόοϋς όπι
σθεν αυτής τοΰ ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής-

ίίάσα άποότολή φωτογραφίας θέλει συνο- 
δεύεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής υπηρεσίας.

Έξήγησις παντός ύνείρου δρ. 3.
Ή ΔιενΟυνιΙις

ΙΙΑΓΑΚΑΛΟΓΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς και οί καθυ- 
στεροΰντες συνδρομής τής «Φύσεως» και 
τοΰ «.Πανοράματος» όπως ευαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν τής οφειλής των καί διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδαπάνου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταΰολήν τών συνδρομών-


