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ΑΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ό Πλίνιος είπαν,δτι εαν ήδύνατύ τις ν’Ανέλ- 
θη είς τόν ουρανόν, ή μεγαλειτέρα του ευτυχία, 
δτε θά κατήρχετο,δλως ίκθαμβος ίκ τον θαυ 
μαοίου θεάματος, οπερ θά έβλεπε,θά ήτο πώς 
νά ίκφράσή τοϊς περί αυτόν τόν μέγαν θαυ 
μασμόν τον. Οντιο καί οί Αστρονόμοι Ανιχνεν- 
οντες διά τών τηλεσκοπίων αυτών τό διάστημα, 
δλως έκθαμβοι ίκ τών θανμασιοτήτων αυτού, 
θεωρούνται λίαν ευτυχείς, δτι άνακοινούσιν Αλ- 
λήλοις την ΙπΙ τούτοι χαράν των.

Ή Αστρονομία, τοσούτον ωραία Ιπιστήμη, 
δσον ενρεϊα καί βαθεϊα καί ήτις ώς γνώμονα 
έχει την Ανίχνευσιν κα! άναγνώρισιν τοΰ Σύμ- 
παντος, έδει νά έχη φίλους και σκαπανείς ίν 
άπάσαις ταΐς τάξεσι τής κοινωνίας, ούδείς δέ 
έστω καί άπειρος Αστρονομικών γνώσεων, 
δφείλει ν’ Αγνοή τά αίτια τών ουρανίων φαι
νομένων, άτινα τοσούτον έναργώς θέτονοιν 
ημάς είς συνάφειαν πρός τήν έίογον πραγμα
τικότητα τής πλάσεως

Ή Αστρονομία 
είναι ή μάλλον Αρ
χαία Ιπιστήμη καί 
Απ’αύτής τής πρώ
της εμφανίσεως 

τοΰ Ανθρώπου επί 
τής γής,απέρρευσε 
καί ή πρώτη ιξέ 
τασις τού ουρανίου 
δόλου μετά τών 
Απειραρίθμων Ί - 
στέρων του Ό μεν 
Ιππαρχος ύπήρξεν 

ό μέγιστος παρα ■ 
τηρητής τής Αρ 
χαιότητος. <5 Πτο
λεμαίος <5 μέγας 
συλλέκτης τών πα ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ

ρατηρήσεων τού Ιππάρχου, <5 δέ Κοπέρνικος 
<5 πραγματικός ιδρυτής τής Αστρονομίας.

Ή κλασική Αστρονομία, ήτις περιλαμβάνει 
τά φαινόμενα τής κινήσεως, συνεδέθη ίοχάτως 
μετά τής φυσικής Αστρονομίας, Αποτελέσασαι 
ούτως ειπεΐν Αδελφικόν σύνδεσμον. Καί μέχρι 
μέν τών μέσων τού παρελθόντος αϊώνος <5 σκο
πός τών Αστρονόμων έτεινεν είς τήν σπουδήν 
τής κινήσεως τών ουρανίων σωμάτων, τής θέ- 
σεως Ιδίως αυτών καί τής εκτάσεως τών τροχιών 
των, χωρίς νά ίνδιαφέρωνται περί τής φυσι
κής αυτών ΐδιότητος. Νΰν, ώς γράφει καί <5 
Φλαμμαριών, οι Αστέρες δέν είναι πλέον Αδρα
νείς μάζαι. αΐτινες κυκλοφοροϋσι σιγηλώς ίν 
τώ αίωνίφ σκότει, οπερ εκτείνεται εις το βάθος 
τών ουρανών. Ηδη πρόκειται περί τής ζωής, 
περί τής αιωνίου καί παγκοσμίου ζωής, ήτις 
ί’πταται εν αρμονικούς κϋμαοι μέχρι τών Απρο- 
σπελάστων οριζόντων τού απείρου.

ΊΙ Αρχαία Αστρονομία είναι, έργον τής υπο
μονής και τού χρό
νου, ή δέ νεωτέ- 
ρα Αστρονομία εί
ναι εργον τού πνεύ - 
ματος καί άν ά 
Νεύτωνεφεύρε τήν 
μαθηματικήν Α
στρονομίαν, Ανα
μένεται ήδη "να ή 
φυσική Αστρονομία 
Ανακάλυψη τό ο
μοιογενές τηλεβό
λου, δί ον θάδν- 
νηθώμεν πλέον ν 

Ανέλθωμεν εις τά 
νφη τού Απείρου.
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Κατά την νύκτα τής 1ης 'Ιανουάριου 1801 
ό Αστρονόμος Πιάτση, διευθυντής τον Αστερο
σκοπείου τοΰ Παλέρμου, Ανεκάλυψε τον πρώτον 
πλανήτην, μεταξύ “Δρεως καί Διάς, δν (’ονόμασε 
Δήμητραν, διά τοϋ όποιου ό πλατειασμός τοΰ 
Κεπλέρον συνεπληροΰτο Ή Ανακάλυψις αί'τη 
Απετέλεσε τέαν έποχήν τής Αστρονομίας, έξ ής 
Απέρρευοαν αί λαμπροί μελέται τοΰ GaUSS, 
τοΰ κορυφαίοι’ τών μαθηματικών, έπί τών υπο
λογισμών τών πλατηνικών τροχιών.

Μετά τήν Λνακάλυψιν τον Πιάτση έπηκο- 
λούθηοαν αί Ανακαλύψεις τής ΙΙαλλάδος, τής 
"Πρας καί τής Έστιάδος καί σήμερον δ άλικος 
Αριθμός τών μικρών πλανητών υπερβαίνει τούς 
400.

Οί πλανητοειδείς καί Αστεροειδείς είοι μόνον 
ορατοί διά τοϋ τηλεσκοπίου, έξαιρέοει τής 
Έστιάδος, ήτις φαίνεται καί διά γυμνού όφθαλ- 
μον' δ μεγάλε,ίτερος δέ τούτων έχει διάμετρον 
512 χιλ. καί δ μικρότερος έχει. διάμετρον not· 
κίλλουσαν Από 10 έως 20 χιλ. Ονδείς τούτων 
είναι μεγαλείτερος τής Σελήνης, ετερύς τις εχει 
επιφάνειαν ϊσην πρός τήν τής Σικελίας, έτεροι 
δε άλλοι ειοί μικρότεροι τής έπαρχίας τής Βε
νετίας.

Τώ 1891 δ Αστρονόμος Max Wolf κατά 
πρώτον Ανεκάλυψε τούς μικρούς τούτους πλα- 
νήτας διά μέσου τής φωτογραφίας, άνακα- 
λυφθέντων τοιουτοτρόπως κατά τό έτος τοϋτο 
είκοσι ένός. Βαθμηδόν καί βραδύτερου Ανεκα- 
λύφθησαν πολύ πλείονες.

Ό κύριος σκοπός τής μαθηματικής αστρο
νομίας είναι υ προσδιορισμός τής θέσεως τών 
Αστέρων, πρός οΐ·ς Ανταποκρίνονται αί κινήσεις 
τώ)' πλανητικών Αστέρων, οίον πλανητών, κο 
μητών, βολίδων, αί δε θέσεις τών Αστέρων 
τούτων, καθοριοθεΐσαι έν Αστερικοΐς λεγομένοις 
καταλόγοις, έοτοίχισαν τόν βίον ολόκληρον Αν
θρώπου έργασθέντος Αρκετά κοπιωδώς καί μο- 
νοτόνως. Καί είναι Αληθές, ότι Αρχαιόθεν υπήρ
χαν τοιοΰτοι καιάλογοι, Αλλά περιωρισμένοι εις 
ολίγον Αριθμόν Αστέρων καί ονχί έ.πακριβώς' 
δ δέ Πιάτση τώ 1803 καί είτα το 1814 έδη,ιιο 
οίευοε μετά δεκαετή έργασίαν τόν μέγαν κατά 
λαγόν του έξ 7646 Αστέρων Αποτελούμενον. 
'όστις καί ύπερέχει διά τήν Ακρίβειαν τον τόν 
τοϋ Λαλάνδου, μολονότι περιλαμβάνοντας έως 
511,000 Αστέρας. Άλλ’ ή μάλλον κολοοσα'ια 
εργασία τοϋ λήξαντος αίώνος υπήρξεν ή έκπό 
ι ησις καί ΐκδοσις τον καταλόγου τοΰ A I ce
lander, γενομένου έν τώ Άστεροσκοπίφ τής 
Βόννης, ενώ διαριθμοννται μετά τών θέσεών 
των 324,000 Αστέρες είδικώς Αιήκοντες τώ 
Αρκτικά) ούρανφ. Ό κατάλογος δέ ούτος συνο 
δενεται καί ύπό όγκώδοΰς ΰτλαντος, έν φ ση- 
μειοϋνται όλοι αυτοί οί αστέρες.

Ό Γουλιέλμος Χέρσχελ. υπήρξεν δ επιμελής 

δράστης τών μεγαλειτέρων κατόπτρων, ατινα 
μέ-χρι σήμερον ίφαρμόξουν εις τά τηλεσκόπια, 
Ανεκάλυψε δέ τή βοήθεια τεϊιν Αστρικών κατα
λόγων ιδιαιτέρας τινάς κινήσεις τών Αστέρων 
καί Αγόμενος έκ τοϋ ότι οί Αστέρες ίχουσι γε - 
νίκην τινα τάαιν ν’ Απομακρύνωνται τον Αστε
ρισμού τοϋ Ήρακλέους και εκ τοϋ ότι αί γω 
νιακαι Αποστάσεις τών Αστέρων αύτοΰ τοΰ Αστε
ρισμού αί'ξάνονται, ένφ τοΰ Αντιθέτου Αστερι
σμού τοΰ Ήριδανοϋ ελαττοΰνται, συνεπέρανεν 
ότι τό πλανητικόν σύστημα κινείται πρός τόν 
αστερισμόν τοΰ Ήρακλέους μετά ταχύτητας 
ετήσιας 130 εκατομμυρίων μιλίων.

"Αλλοι διάσημη Αστρονόμοι καταιρθωοαν 
διά πολύ ιύφυών συνδυασμών ιά προσδιορί- 
σώοι τήν Απύστασιν μερικά»' Αστέρων Από τής 
γής καί ενρον. ότι Αστέρες οί μάλλον φεγγοβο 
λοΰντες Απέχσυσι τής γής 986,913ις πλείω 
τοΰ Ήλιου κατά μέσον όρον καί ότι ένώ τό 
φώις τοΰ Ήλιου διανύει διά νά φθάση μέχρις 
ήμών 8λ καί 18',τό τών Αστέρων εκείνων ούχί 
ολιγώτερον τών 18 ετών καί ήμισυ' τό δε φώς 
τών Αστέρων τοϋ 6ου μεγέθους διανύει όχι 
ολιγώτερον τών 138 έτών, ενώ τό τών μόλις 
όρατών διά τών μεγαλειτέρων τηλεσκοπίων 
ονχί ολιγώτερον τών 24,192 έτών

Ό AragO τφ 1839 είχε προαγγείλει, ότι 
θά ήδύνατο μετ’ ού πολύ νά παρουσίαση φω
τογραφίαν Ακριβή καί μεγάλην τής Πανσέληνου 
διά μέσου φωτογραφικής πλακάς, τεθειμένης 
πρό τού φακού τοΰ τηλεσκοπίου. Αλλά τήν 
δόξαν τής έη αρμογής τής φωτογραφίας έν τή 
Αστρονομία έπέπρωτο πρώτος ν’ Απολαύση δ 
Draper τφ 1840 έν ’Αμερική, έφαρμόσας τό 
οχέδιον τοΰ ζΐα/ιερου. συνεργάτου τον Al'agO, 
πρώτου καταγίναντος είς τοϋτο.

'[[ πρώτη φωτογραφική είκών τού Ηλιου 
έλήφθη ύπό τοΰ Μαζώκη έν Μιλάνω κατά τήν 
έ'κλειψιν τής 8 ’Ιουλίου 1842. Εντελή δέ ει
κόνα τοϋ Ήλιου πρώτοι ελαβον <5 Φιξόι καί 
δ Φουκτολτ κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1845 κ<·-ί 
ή φωτογραφία αί'τη έθεωρήθη οπουδαωτάτη, 
διότι έναργώς παρϊστησι τήν περιφέρειαν τοϋ 
'[Ιλίου ήττον φωτεινήν τοΰ κέντρου, όπιρ Απο- 
δείκνυσιν Αναντιρρι'μως τήν ΰπαρξιν άτρώδους 
Αποροφητίκής καταστάσεως πέριξ τής φωτο 
σφαίρας. Ακολούθως ό Πάρρο, έλαβε φωτογρα
φίαν τοϋ Ήλιου 14 εκατοστών διαμέτρου καί 
Ακολούθους τώ 1858 <5 Χέρσχελ. διωργάνωσε 
έν Κιού ηλιακήν φωτογραφικήν Αποστολήν. 
"Εκτοτε ή φωτογραφία έν τ;} Αστρονομία ίποιή 
σατο σημαντικός προόδους καί παρακολουθεί 
ήδη κατά πϋδας πάν φυσιολογικόν ουράνιον 
φαινόμενου, μεγάλως ουντελέσασα εις στατωτι 
κήν μελέτην τών ήλιακώιν κηλίδων. αί'τινες 
εσχάτως συνεσχετίσθησαν πρός τάς έμπορικας 
κρίσεις- Καί δέν είνε Απίθανον, καθόσον, ώς

ΝΕΦΕΛΟΕΙΔΗΣ ΤΟΓ ΤΑΥΡΟΤ

καί έν προηγουμένφ τεύχει. τής Ο-Φύσεωςτι έποι- 
ησάμεθα λόγον είς τάς περί ήλιακώιν κηλίδων 
δημοσιεύσεις ήμών, δηλ. έάν αυται πραγματικώς 
έπηρεάζουσιν αίσθητώς κατά τινα τρόπον τήν 
γηΐνην μετεωρολογίαν, τήν θερμοκρασίαν, τάς 
τρικυμίας καί τάς βροχάς. αυται εμμέσως δέον 
νά έπηρεάζωοι τάς εσοδείας καί νά διαταράττω- 
σιν οϋτω τό εισόδημα.

Τι,ι 1864 ό Iiiltherfurd εφεύρε κατάλ
ληλον μέσον, όπως Απολαμβάνη διά μέσου τοϋ 
φασματοοκοπίου τόν χημικόν Αχρωματισμόν διά 
τού όποίον αί εικόνες έπιτυγχάνονται καθαρό
τατοι και εκτοτε αί ήλιακιιΐ φωτογραφίιιι κατέ 
λαβον μεγάλην σπουδαιότητα εις τήν μελέτην 
τής ουστάσεως τοϋ ΙΙλίου, έν ή διεκρίθη πολύ 
ό Ιάνσεν, διευθυντής τοΰ φυσικού Αστεροσκο 
πίου τοϋ Meudon, όστις διά τών φωτογραφιών 
τούτων καταδείκνυσι, ότι τά κοκκιώδη στοιχεία 
τοΰ [Ιλίου προέρχονται έκ σωμάτων πολύ Ανά
λογων πρός τά ήμέτερα Ατμοσφαιρικά νέφη καί 
ότι ή φωτιστική δύνα/ιις τοΰ 'Ηλιου κυρίως ε
δρεύει έν τοις κοκκιόδεσι τούτοις στοιχείοις καί 
τουντεΰθεν είς μικρόν μέρος τής επιφάνειας.

Ο ουράνιος φωτογραφ,κός χάρτης, όστις 
βαθμηδόν έκ τώτν Ανσιτέρω Ανακαλύψεων έτε- 
λειοποιήθη καί όστις Αποτελείται έκ 2 (Kill </ ύλ- 
λων, ινα έπαρκέση ίν επαρκή κλίμακι είς α,να 
παραστασιν τοϋ σχετικού γώρου, θά Αναπαρωτά 
τας εικόνας 39 εκατομμυρίων Αστέρων, μετ’ 
Απολύτου Ακρίβειας.

( Εκ τοΰ ’Ιταλικού) Φ. H,

ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ;

"Αν ·ό(ζ.έοαν τινά πόλεμος ύπερβολικός έκ·/)- 
ρύσσετο μεταξύ τών ζώων καί τών φυτών,ταΰτα 
•ξΟελον άπωλε-θζ μέχρι τοΰ τελευταίου, άφανι- 
ζόμενα ύπό τοΰ δδο'ντος τών χορτοφάγων. Έν 
τούτοις ·5έν πρέπει νά νομίζωμε; τά φυτά ώς 
απολύτως στερούμενα μέσων ύπερασπίσεως. 
Ταΰτα καίτοι ολίγα εισΐ γνωστά, ύπάρχουσιν 
όμως περισσο’τερα καί μάλιστα πολύ αποτελε
σματικά.

Υπάρχει άλλως τε έπί τοΰ ζητήματος τού
του μέγας αριθμός ερωτήσεων πρό; διασάφησιν.

Τά πειράματα είσίν έν ένϊ λόγω εύκολώτα- 
τα είς έκτέλεσιν καί έκαστος δύναται νά έπι- 
δοθγ είς τό είδος τοϋτο τίίς μελέτης, κυρίως 
κατά τό θέρος, όπο'ταν τά φυτά είναι άφθονα 
εις τε τούς αγρούς καί τά δάση.

Μεταξύ τών γνωστότερων καί καταδηλοτέ- 
ρων μέσων της ύπερασπίσεως, είναι βεβαίως αί 
άκανθαι, η άναγνώρισις της προστατευτικής έ- 
νεργείας τών όποιων δέν είναι δύσκολος. Ούδέ- 
ποτε θά ίδωμεν πρόβατον ή ίππον κατατρώγον- 
τα σχοΐνον δξυάκανθαν Ζ βάτον, ώς βλάπτον- 
το; τούτου τόν ούρανίσκον αυτών.

Αί άκανθαι αυται προστατεύουσι μάλιστα τά 
φυτά άπό αύτοΰ τοϋ ανθριοπου- πόσοι τών αν
θρώπων παραιτούνται τής κατασκευής μιας αν
θοδέσμης φοβούμενοι μήπως κεντηθώσι; Δεν ητο 
δυνατόν όμως όλα τά φυτά νά πληρώσι τήν πο
λυτελείαν ταύτην,περιβαλλόμενα ύπό μεγίστων 
ακανθών Αυται άπορροφώσι πράγματι έν μέ- 
γιστον σχετικώς μέρος τοΰ φυτοϋ, χωρίς όμως 
καί νά χρησιμεύωσιν είς την θρέψιν αύτοΰ. Τό 
Αρνύγλωσσον, τό σύμφυτον, τό φειδύχορτον καί 
πολλά άλλα ευρον οίκονομικώτερον νά καλυ - 
φθώσι δι’ αιχμηρών τριχών, αληθούς δηλαδή 
ακανθώδους θώρακος, όστις περιβάλλει αύτά έξ 
ολοκλήρου.

Προσπαθοΰντες νά δρέψωμεν ταΰτα, δεχό- 
μεθα κεντήματα έπί τών δακτύλων καί πολ- 
λάκις παραιτούμεθα τοΰ τοιοότου. Όταν τά 
τοιαΰτα άπαντώνται έντός άγροΰ ένθα βόσκουσι 
ζώα, βλέπομεν αύτά παραμένοντα άθικτα καί 
μάλιστα όπο'ταν τό περιβάλλον αύτά χόρτον 
έχει καταφαγωθή, άποδεικνύοντα ούτω, ότι ό 
θοιραξ αύτών τά έπροστάτευσε τελείως. Ενίοτε 
τό τρίχωμα είναι σπανιωτεοον καί διευθύνεται 
τότε πρός τά κάτω κατά τρόπον έμποδιζοντα 
τήν άναρρίχησιν μυρμήκων καί άλλων έντόμων,

Τά τριχωτά ταΰτα πλέγματα άπαντώνται 
λ. χ. είς τό ψώριον, ύποκάτω τοΰ άνθους, τοΰ 
μάλλον χρήζοντος προστασίας οργάνου. ’Αλλοτε 
τό προστατευτικόν τρίχωμα καθίσταται κακεν
τρεχέστερου. ΙΙληροϋται δ'ύγροϋ τίνος διαβρωτι- 
κοΰ, έξακοντιζομένου έπί τοΰ έγγίζοντος αύτό 
σώματος.
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Τοιαύτη είναι ή περίπτωσις τών κνιδών 
(τσουκνίδες) τών οποίων τά καυστικά κεντή
ματα γνωρίζομεν πάντες. Χάρις είς τήν ιδιό
τητα ταύτην ήδυνήθησζν νά λάβωσι τήν έκτα- 
σιν,ήτις κατέστησε ταύτας τό γνωστότερον εί
δος τής ήμετέρζς χλωρίδος.

ΊΙ κζστασκευή τών τριχών τής κνίδης είναι 
όντως αξία θαυμασμού. Τό άκρον τής τριχός 
παρουσιάζει μικρόν τι στρογγυλόν κομβίον είς 
άκρον εύθραυστον καί εις τήν έλαχίστην άκό- 
μη προσέγγισιν.Τό έναπομείναν δέ ουτω μέρος 
καθίσταται λίαν οξύ. "Αμα δέ ώς θραυσθή τό 
άκρώτατον κομβίον, ή άκανθα εισχωρεί έν τή 
πληγή και εγχέει ύγρόν κνισμώδες. Οί έλελί- 
φασκοι καί άλλα πολλά φυτά τών λειμώνων 
μας έμποδιζουσι τά έντομα, τή βοήθεια ύγροϋ 
τίνος γλοιώδους, διά τοϋ οποίου περιβάλλονται.

Τά δυστυχή ζωύφια τά έπιχειροΰνεα ν’ άναρ- 
ριχηθώσι έπ’ αύτών δέν δύνανται πλέον ν’ ά- 
πομακρυνθώσι έκεϊθεν, προσκολλώμενα διά τών 
ποδών.

Ό Δίψακος ή «κάτοπτρον τής ’Αφροδίτης» 
φθάνει είς τό ίδιον αποτέλεσμα κατά τρόπον 
περιεργότερον άκόμη. Τά έναντι άλλήλων φύλ
λα είσΐ συγκεκολλημενα, ούτως ώστε ν’ άποτε- 
λώσι μικρόν τι δοχείον, έ'νθα συσσωρεύεται τό 
ύδωρ τής βροχής. Ή λίμνη κύτη έμποδιζει εν
τελώς τήν γετνίασιν τών άνθεων είς τά άπειρα 
έντομα. Τό ύδωρ είναι το’σον άφθονον, ώστε τά 
μικρά πτηνά προσέρχονται καί πινουσιν ευχα
ρίστως.

Ό ΔΙψακος καλείται άλλως τε κοινώς καί 
καπηλείαν τών πτηνών. Ό Θεός έδημιούργησε 
τάς κρεμαστάς ταύτας λίμνας κατά τών έντό- 
μων ή υπέρ τών στρουθιών;

Πάντα ταΰτα τά μέσα τής ύπερασπίσεως 
είναι λίαν πρόδηλα. Ούδεμία ανάγκη νά ήναι 
τις πεπειραμένος βοτανικός "να τά έννοήσγ. Τά 
περί ών θελομεν ομιλήσει κατωτέρω, εύρίσκον- 
ται δυσκολώτερον. Εξετάσατε, πώς έν τινι 
κήπω οί λείμακες (γυμνοσάλιαγκοι) καί οί κο
χλία/, ών αί καταστροφαί είσΐ γνωστόταται, φέ
ρονται είς τά διάφορα φυτά. Κατατρωγουσι 
μερικά μεταξύ αυτών και άφινουσι τά άλλα 
εντελώς ανέπαφα. Ενίοτε βλέπομεν κοχλίαν 
τινά ζητοΰντα νά φάγη έν έκ τών τελευταίων 
τούτων, άπομακρυνόμενον όμως τάχιστα άπό 
τοϋ πρώτου δείγματος, ώσεΐ καταληφθέντα έξ 
αηδίας. "Αν έξετάσωμεν λοιπόν τά τοιουτο
τρόπως προφυλασσόμενα φυτά οΰδεν μέσον 
εΰρίσκομεν έξωτερικώς πρός ΰπεράσπισιν, ούτε 
άκάνθας, ούτε τρίχας ούτε ύγρόν δικβρωτικόν. 
*0 προστάτης δεν έδρεύει πράγματι έξωθεν 
έπί τοΰ φυτού, άλλ’ εντός αύτοΰ. "Ινζ πεισθώ- 
μεν, 2; λάβωμεν μέρος τοΰ φυτού τό όποιον πε- 
ριφρονοΰσι καί οί πειναλέοι μάλιστα κοχλίαι 
καί 2ς άφίσωμεν αύτό νά μουσκεύσν) εντός οι
νοπνεύματος. Μετά παρέλευσιν όλιγον ημερών 

2ς άποσύρωμεν αύτό 2ς τό πλύνομεν είς άφθονον 
ύδωρ, ούτως ώστε ν’ άφαιρεθή τό οινοπνευμα
τώδες ύγρόν. Τό φυτόν τό τοιουτοτρόπως παρα- 
σκευασθέν δίδεται κατόπιν είς κοχλίας, ο'ίτινες 
καταβιβρώσκουσιν αύτό αμέσως.

Συμπέρασμα: Τό ζών φυτόν περιέχει ούσίαν 
τινά εύδιάλυτον έν τώ οίνοπνεύματι ήτις απα
ρέσκει είς τούς κοχλίας καί προστατεύει τό φυ
τόν κατά τών προσβολών αύτών. Αί έσωτερι- 
καί προστατευτικαί αυται ούσίαι είσίν απειρά
ριθμοι. Μία τών κοινωτέρων είναι ή τανίνη, ήν 
εΰρίσκομεν σχεδόν πάντοτε έν τοϊς φυτοϊς κατά 
τό μάλλον ή ήττον έν άφθονίρ:. "Εν άπλοΰν 
πείραμα δύναται νά απόδειξη ήμϊν τοΰτο. "Ας 
λάβωμεν τεμάχια δαυκίων άποξηρανθέντων έν- 
τός κλιβάνου και ας έμποτίσωμεν αύτά διά 
διαλύσεως τανίνης ενός χιλιοστού, ήμίσεως χι
λιοστού καί ενός έκατοστοΰ.

"Ας παρουσιάσωμεν τά τεμάχια ταΰτα είς 
ένα κοχλίαν-ουτος θχ καταφάγγ τά έκ τής τοϋ 
χιλιοστού διαλύσεως άποσυρθέντα τεμάχια, θά 
έγγίση μόλις τά τής τοΰ ήμίσεος χιλιοστού καί 
θά σεβασθή τό τεμάχιον τής τρίτης διαλύσεως. 
"Ενεκεν τούτου τό τριφύλλιον δέν τρώγεται 
ποτέ ύπό τών κοχλιών, ή αναλογία όμως τής 
τανίνης αύτοΰ δέν είναι επαρκής δπως προστα- 
τεύση αύτό άπό τοΰ οδόντος τών ζώων. Ταΰτα 
τούναντίον σέβονται τά φύλλα αριθμού τινων 
δένδρων, ώς πλουσίων είς τανίνην. Γνωρίζομεν 
κατά πόσον είσΐ κοινά τά αιθέρια έλαια είς τά 
φυτά τών αγρών καί δασών μας. "Ενεκεν τού
των μάλιστα πολλά μεταξύ αύτών χρησιμεύ- 
ουσιν ώς φάρμακα ή χρησιμοποιούνται ώς αρώ
ματα.

’Επειδή ή φύσις δέν έθεσε τά προϊόντα ταΰ
τα διά τόν μόνον σκοπόν τοΰ νά μάς φαίνονται 
εύάρεστα, είναι πιθανόν ότι έχουσι τήν θέσιν των 
έν τή ζωή τοΰ φυτοΰ.Σκοπός των λοιπόν είναι τό 
νά ποοστατεύωσιν αύτό κατά τών χορτοφάγων 
εχθρών του. Τοιουτοτρόπως οί κοχλίαι δέν τρώ- 
γουσι ποτέ τόν ήδνοσμον, τόν Απήγανον, τό 
γεράνιον, τό δίκταμον. άλλά καταβιβρώσκουσιν 
αύτά άφοΰ παρασκευασθώσιν έν τώ οίνοπνεύματι, 
τουτέστιν άφοΰ απαλλαγώσι τών αίθερωδών 
ελαίων των. Τέλος,όπως μή παοατείνωμεν άο- 
ρίστως τήν περίληψιν ταύτην, δυνάμεθα νχ ση- 
μειώσωμεν τήν ύπαρξιν μικρών κρυστάλλων 
οξαλικής άσβεστου είς πολλά φυτά. Τά πολυά- 
σ θμχ ταΰτα κρύσταλλα έχουσι σχήματα ποι
κίλα, ώς έ.τΐ τό πλεϊστον δέ παρουσιάζονται ύπό 
τό σχήμα βελόνης, αμφοτέρωθεν αίχμηρας. 
’Εννοείται,οτι κοχλίας ο’τινος οί όδόντες συναν- 
τώσι σώμά τι τοιαύτης φύσεως δέν επανέρχεται 
δευτέραν φοράν. Άλλως τε τό πείραμα αποδει- 
κνύει. ότι ό κοχλίας δεν τρώγει τά φύλλα τοΰ 
φυτοΰ άρον τδ στικτόν (είδος καλζς τοΰ άγροΰ) 
έάν όμως συνθλίψωμεν αύτά εντός ίγδίου, τού- 
τέστιν, έάν κζταστρέψωμεν τά κρυστάλλιχ ή 

έάν μεταχειρίσθώμεν υδροχλωρικόν όξύ,διαλύον 
ταΰτα,οί λείμακες τότε τα κατατρώγουσιν.

Τοιαΰτα είναι έν γενικαϊς γραμμαϊς τά μέσα 
τής ύπερασπίσεως, βιολογικά, ανατομικά, χη
μικά Χαί μηχανικά, άτινα παρετηρήθησαν μέ
χρι τοΰδε.

Καλόν είναι όμως νά παρατηρήσωμεν δτι τά 
μέσα ταΰτα τής ύπερασπίσεως πολύ άπέχουσι 
τοΰ νά εύρίσκωνται μονομερώς τά μέν ή τά δέ, 
δυνάμεθζ μάλιστχ νά είπωμεν οτι τά φυτά έν οίς 
παρετηρήθη μία μόνη κατηγορία μέσων όπερα- 
σπισεως είνε ελάχιστα.

Δυνάμεθζ ν’ άναφέρωμεν μεταξύ αύτών, τό 
άρον, προφυλασσόμενον ύπό κρυσταλλίων, τό 
ίμπετρον όπδ τής τανίνης, τά δέ σιτηρά ύπό τοΰ 
πυριτικού οξέος. Μεταξύ τών ύπό δύο μέσων 
ύπερασπίσεως έφωδιασμένων,άς άναφέρωμεν τό 
Λάπαΰον (τανίνη καί όξαλικόν οξύ),τάς Σζββι- 
νιας (τρίχωμα καί τανίνη), τάς roppyluni 
(τρίχωμα καί δηλητήριον) κτλ. Τέλος μεταξύ 
τών διά τριών μέσων ύπερασπίσεως πεπροικι- 
σμένων, τήν οξαλίδα (οξαλικόν οξύ, τρίχωμα 
καί τανίνη) τόν Σμίλακα (άκανθαι, δηλητήριον 
καί κρύσταλλα) κτλ. Έν ένί λόγω όμως, όλα 
σχεδόν τά φυτά έχουσιν έν οίονδήποοε μέσον 
ύπερασπίσεως,τούλάχιστον έναντίον ζώων τινών.

Πρέπει ομοίως νά παράτηρήσωμεν, ότι ή ύ 
περάσπισις αυτή ούδέποτε είναι απόλυτος,άλλά 
σχετική. Τό φυτόν τό προφυλασσόμενον κατά 
τών κοχλιών, δέν προφυλάσσεται κατά τών έν- 
τόμ.ων καί εναλλάξ- δι'έν φυτόν βμως εις όλι- 
γώτερος εχθρός είναι ήδη πολύ, έάν σκεφθώμεν 
ότι Un helix hortensis π. χ. τρώγει είς διά
στημα δώδεκα ώρών έν τέταρτον τοΰ βάρους 
του καί ό άριθμός τών Ατόμων τον είναι ένίοτε 
μέγιστος.

Είς τά περίχωρα τής Γενεύης ό Yung έμέ- 
τρησε χιλίους διακοσίους κοχλίας Αμπέλον είς 
διάστημα ίνό; τετραγωνικού χιλιομέτρου. Είς 
τήν Saint Vaast la Hougue έμέτρησε πλέον 
τών διακοσίων helix acutus κατά τετραγω
νικόν μέτρον. Έδώ όμως μία έρώτησις μεγί
στου ενδιαφέροντος τίθεται. Τά διάφορα προ
στατευτικά μέσα,τά οποία έξητάσαμεν, έπλά- 
σθησαν δι’όν σκοπόν σήμερον χρησιμοποιούνται
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στατευτικά μέσα,τά οποία έξητάσαμεν, έπλά-

η μάλλον ή χρήσις αύτών ήλθε κατόπιν ; Ή 
προστασία δέν είναι αμφίβολος, τά 
δείγματα είσίν άρκούντως έμφανή, 
την γενεσιν τής προστασίας τάύτης 
τατη καθίσταται ή αντικατάστασις. 
τοις πιθανώτατον είναι οτι ή φυσική 
επαιζε μέγαν ρόλον. Τό φυτόν, οπερ εύρεθη έ- 
ψωδιχσμένον διά κρυστάλλων οξαλικής ασβέ
στου ήδυνήθη υποθέτω νά διαιωνισθή διά μέ
σου τοΰ χρόνου, ένώ άλλο τοιοΰτον μή ώπλισμέ- 
νον διά τήν μάχην κατά τών κοχλιών, έξωλο- 
θρεύθη ύπό τούτων. Μια τελευταία παρατήρη- 
σις είναι απαραίτητος,ίνα δείξωμεν τόν εναργή

σκοπόν τών προστατευτικών μέσων- σχεδόν ά
παντα τά καλλιεργημένα φυτά στερούνται προ
στατευτικών μέσων, ένώ ώς προείπομεν,άπαντα 
τά άγρια φυτά τά έγκαταλελειμένα ύπό τοΰ 
ανθρώπου είναι έφωδιζσμένα καί πλασμένα διά 
τήν άμυναν αύτών.

Ή σαφεστέρα περίπτωσις είναι ή τοϋ ϋρίδα- 
κος (μαρουλιού). Έν τή άγρια καταστάσει έάν 
θραύσωμεν έν φύλλον ή έν στέλεχος, θά ίδωμεν 
έξερχόμενον χυμόν τινα λευκόν, σώμα άποτε- 
λούμενον έκ διαφόρων ούσιών, όπως άπεδείχθη, 
οστις ύπερασπίζεται δραστηρίως τό φυτόν κατά 
τών έπιθεσεων τών κοχλιών.

Τούναντίον είς τό καλλιεργημένον είδος, οπερ 
παράγεται έκ τού προηγουμένου, ό χυμός έλλεί- 
πει σχεδόν- έπίσης τό φυτόν πρός μεγάλην ά- 
πελπισίαν τών κηπουρών, άνίκανον πλέον νά 
παλαισν), άφίεται νά καταφαγωθή ύπό τών κο
χλιών. Φαίνεται, ότι όπόταν ό άνθρωπος καλ
λιεργεί φυτόν τι, τουτεστι λαμβάνει αύτό ύπό 
τήν προστασίαν του, τό φυτόν περιφρονεϊ ολί
γον κατ’ όλίγον τά αμυντικά αύτοΰ όπλα,ανω
φελή είς τό εξής, διότι χάρις είς τήν άνθρω- 
πίνην μέριμναν οί έχθροι άπομακρύνονται.

Δέν είναι περίεργον νά παρατηρήσωμεν ότι, 
περικλείοντες τού: αγρούς μας δι’αιχμηρών κιγ
κλιδωμάτων, περιβάλλοντες δι’ ΰδατος τούς πό- 
δζς τών φυτών τοΰ θερμοκηπίου μας, ρίπτοντες 
καμφοράν είς τά έπιπλα ημών καί δηλητηριά- 
ζοντες τά χλοώδη φυτά ούδέν άλλο πράττομ.εν 
παρά νά μιμούμεθα τά φυτά άτινα μετέρχονται 
τάς διαφόρους ταύτας μεθόδους πρό πολλοΰ πριν 
ή ό άνθρωπος έμφανισθή έπί τής γής; 'Ομολογή
σατε, οτι είναι διδακτικώτατον τό τοιοΰτον.

θραόνβονλος Σ· ΙΙληιϋοιις 
Διδίκτωρ τών Φυσικών ’Επιστημών

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ή έλευθερία καί ή ύγεία είναι δύο πολύ
τιμα αγαθά, τών οποίων τήν αξίαν μανθάνο- 
μεν, όπόταν χάσωμεν αύτάς.

Ή έντιμος γυνή έκτιμάται, άλλά στερείται 
φίλων, ένώ τούταντίον ή έλαφρά δέν έκτιμζ- 
ται, άλλά έχει πολλούς φίλους.

"Οταν ή γυνή άπιστή, ό εύγενής άνήρ τήν 
άφίνει ή σιωπά. Μέσος βρος δέν υπάρχει.

‘Ο ευτυχέστερος άνθρωπος είναι έκεΐνος,οστις 
δέν αισθάνεται την ανάγκην νά ζητήση τίποτε.
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ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΦΥΛΑΙ

ΣΑΜΟΑΙ ΝΗΣΟΙ
Αί Σαμόαι σχηματίζονται έκ δύο αθροισμά

των νήσων έκτάσεως 2588 τετρ χιλιομ. περι- 
λαμβάνουσι δέ 34,000 κατοίκων. 11 πολιτική 
θέσις τοΰ αρχιπελάγους έκανονίσθη υπό τής 
συνθήκης τής 8 Νοεμβρίου 1899, ήτις τό διέ
νειμε μεταξύ τής Γερμανίας κα'ι τών Ήν. 11ο- 
λιτειών. Ή πρώτη έχει τάς δυτικάς νήσους, αι 
δ’ έτεραι τάς ανατολικός.

Οί κάτοικοι τών νήσων τούτων, ωραίοι, κα 
λώς διαπεπλασμένοι. ”Εχου- 

Οί ενγενείζ σιν ώς ένδυμα άπλοΰν περί- 
Πθλυνή<ίιοΐ ζεομα κατεσκευασμένον έκ φύλ

λων δραπένης 1. "Εχουσιν όμως 
ώς ένδυμα τελετής μακράν κυματίζουσαν έσθήτα. 
Εαταστίζουσιν εαυτούς άπό ιών γονάτων μέχρι 
τών 'ισχίων. Μάς τούς παριστώσιν ώς λαόν εύ- 
γενή. φιλόφροτα, τίμιου, προσφιλή. Οι ήσυχοι 
καί επιβλητικοί τρόποι των άντιτίθενται πρός 

(*) Φυτόν τής οΐκογενείας τών λειοιϊδών.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΑΣ
Οί ώρχίοι οότιι τύποι μχ; δίδ&υσι τό μχλλο» ένϊΐϊφίρον ϊιΐγμχ 

τών Πολυνησίων γυνχιχών.

τήν ζωηρότητα τών Έιτσΐων, τών δυτικών γει
τόνων των.Έκ τούτου όμως δέν έπεται, ότι φο 
βοΰνται τάς μάχας' αύταί αύται ιιι γυναίκές 
των τούς συνοδεύουσιυ είς αύτάς, άναλαμβά ■ 
νουσαι τήν επιμελητείαν καί βοηθοΰσαι τούς 
πληγωμένους.

Είς τάς Σαμόας, ό γάμος είνε θέαμα φια- 
θών, αποτελουσώυ τό πρώτιστον 

Γάμος με τής προικός. Ό άυήρ δεν δύ- 
ΛιάΟας ιαται νά νυμφευθή, παρά άφ’ οΰ 

στιγματισθή ■ "Οταν έκλέξη με
ταξύ τών υεανίδων τής νήσου του, σ’έλλει ένα 
πιστό' φίλον του, επιφορτισμένου νά. διαπραγ ■ 
ματευθή τήν ύποθεσιν τών φιαθών καί τοΰ γά
μου Όσον αφορά τήν νεάνιδα, κατά συνήθειαν 
αύτη δέν εκλέγει. Ιΐρέττεί v‘ άκολουθήσρ τήν 
άπόφασιν των γονέων της, οΰτοι δέ οφεϊλουσι 
νά έπιτύχωσι τήν έγκρισιν τοΰ άρχηγοΰ ΙΙολύ 
πρό τοΰ γάμου οι συγγενείς τής μνηστής τή 
δωρίζουσι λεπτοτάτας φίάθας κ ενδύματα,έν ω 

ή οικογένεια τοΰ μνη
στήρας άσχολείται νά 
τώ έτοιμάση προγαμι
αίου δωρεάν, ενδύμα
τα. λέμβον, χοίρους κλ. 

Αν τά συμβαλλόμενα 
μέρη ειι ε μεγάλης κοι
νωνικής τάξεως, ή τε
λετή λαμβάνει χώραν 
είς τόττον αφιερωμένου 
διά δημοσίας έορτάς. 
’Εκεί οι’ προσκεκλημέ 
νοι συνέρχονται εις κύ
κλον, μέ τι'ις κνήμας 
διεσ-αυρωμένας, στίλ- 
βοντες έξ ελαίου, κεκο- 
σμημένοι διά μαργαρι
τών, έστυλισμένοι δΓ 
άνθέων. II μελλόνυμ
φος μένει είς γειτονικήν 
τιυα οικίαν, άφ’ ής αρ
χίζει εις τάπης φθάνων 
μέχρι τοΰ τόπου τής

Η ΦΥ±ΪΣ

ΤΓΠΟΣ ΤΑΤΤΙΝΟΥ

εις τά χει-

εορτής· ό σύζυγος, καθ ή μένος 
είς τό τέλος τοΰ τάπητας, α
ναμένει τήν εκλεκτήν, ήτις έρ
χεται κεκοσμημένη διά μιιργα ■ 
ριτών καί άνθέων,πέριξ δ’αυ
τής περιελίσσονται λεπταί 
φιάθαι καταπίπτουσαι είς κυ
ματίζουσαν ουράν. Αι νεάνιδες 
τής τιμής τήν ακολουθούσε, 
φέρουσαι άλλας φάθας, τάς 
όποιας άπλόνουσι πρό τοΰ 
συζύγου καί είτα απέρχονται 
ΐνα φέρωσιυ άλλας είς τήν 
οικίαν τοΰτο δέ διαρκεί μέ~ 
χρις ότου ενίοτε συναθροίσωσι 
διακοσίας ή τριακοσίας, δηλα · 
δή όλην τήν ύπό τών γονέων 
προσφερομένηυ προίκα.Οι δύο 
ήρωες τής εορτής, παρά τό 
πλευράν ό είς τοΰ άλλου, μέ- 
νουσιν όρθιοι καί υποκλίνονται 
ροκροτήματα τής ενθουσιώδους ταύτης συναθροί- 
σεως Ή σύζυγος επιδεικνύει, τότε μεθ’ υπερη
φάνειας τα πλουτη της. έν ώ αδελφοί καί γονείς 
σχηματίζουν στίχους δεξιιί καί αριστερά.

Εϊπομεν, ότι αί νεάνιδες όφείλουσι νά ύπα 
κούοωσιν είς τά ύπό τών γονέων κανονιζόμενα. 
’Ενίοτε όμως τινές άφήνουσι νά άρπαγώισιν, ό
ταν μάλιστα ο ζητών εις γάμον είνε αρχηγός 
τις. Τής άρπαγής συντελεσθείσης, ο! σύντροφοι 
τοΰ ηρωος ενοΰνται, περιπατοΰσιν είς τάς όδού; 
τοΰ χωρίου αδοντες τούς επαίνους του καί τούς 
τής ήρωίδος' μετά τούτο, ώς έπί τό πλείστον, 
οι γονείς υποκύπτουν

ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΤΑΊ’ΤΗ

Εκ τών νήσων τής Εταιρείας κυριωτέρα είνε 
ή Ιαιτη, τής όποιας τό όνομα δίδεται ενίοτε είς 
ολου το σύμπλεγμα τών νήσων Εατέχουσιν έν 
ολφ 1,050 τετρ χιλιομ. καί περιλιιμβάνουσι 
1,8000 κατοίκους. Εκπαλαι οΰτοι έφημίσθησαν 
δια την άκραν ελευθερίαν τών ηθών των. Ο πο 
λιτισμός ευτυχώς έπέφερε περιορισμούς τινας. 
Τό αρχιπέλαγος άνήκει εις τήν Γαλλίαι·

<1 Ο επίγειος οΰτος παράδεισος, λέγει ταξει- 
διώτης τις, ό l)r Gllllle- 
μι aril, κατοικείται ύπο 
μιας των ωραιότερων φυ- 
λων τής γής· διήγειρε τόν 

πρώτων εξερευνητών διά τών 
------ ’ ανδρών και τών γυναι- 

■ έι-δεδυμένων ».
_ , ........ ______Γ’ε και εν

ταύθα τό εργον τοΰ έκφυλισμοΰ καί μένουσι
* \ , , ’ ------ --

με τας ωραίας μορφάς, τών γενικώς γενναίων. 

Παράδεισος έν 
παρακμή.

θαυμασμόν τών ___
ωραίων διαστάσεων τών ι' ~ 
κών του, γυμνών ή πολύ έλαφρώς ένδεόι
Αυστυχώς τό οινόπνευμα δέν παρέλειφ.

σγετικώς πολύ ολίγοι έκ τών Ταίτινών τούτων 
, % . . ι των γενικώς γενναίων,

με το φαιυμέλαν χρώμα μέ τήν πλατείαν ρίνα.

μέ τά ελαφρώς προβάλλοντα 
χείλη καί τούς ωραίους όδόν- 
τας. Γαΰτα πάντα παρήλθον 
διά τής έξεως τοΰ οινοπνεύμα
τος. ήτις βλάπτει άνδριις, 
γυναίκας καί παιδία.

Ώς πάντες οί Πολυνήσιοι 
οΰτω καί οί Ταϊτινοί είνε τής 
εθιμοτυπίας θαυμαστοί. Αυοί 
εύγενείς τηρώσι τήν κοινωνικήν 
των θέσιν, δέν επιδεικνύονται 
διά τοΰτο Εαίτοι δέ ό μικρός 
λαός τοϊς δεικνύει πολλήν ύπο- 
χωρητικότητα, οΰτοι -τρέφονται 
και ένδύονται όπως αύτοί.Φύ- 
σει φιλόξενοι, έχουσι φαντα- 
σθή χαρίεντας τρόπους νά δω- 
ρίζωσι, ιδίως όταν προσφέρω - 
σιν ύφασμα έκ φλοιού είς αρ
χηγόν τιυα" περιελίσσουσι τό

ύφασμα εις τό σώμα νεάνιδος ή συνηθέστερον ή 
νεάνις έλίσσεται έπί τοΰ υφάσματος, τιθέμενη 
ύπτίως. μέχρις οτου καταστή, ίνα ούτως είπο- 
μεν, μία άτρακτος τήν οδηγοΰσι τότε προ τοΰ αρ
χηγού καί εκεί «εξελίσσεται».

Οί Ύαίτινοί διετήρησαν τό χάριεν έθιμον τών 
χορών τών καλουμένωυ «γαμήλιων», 
οΐτινες δίδονται εις όλας τας εορ 
τάς καί διά τάς υποδοχής τών ξένων, 
οΰτοι έκτελοΰνται έξ όλων τών 

χωρίου τινός. διότι, είς τήν Ί'αιτη ’ 
’Ακούεται είδος τι διαρκούς 

τίνος ή λίαν έκφραστική μουσική

Χοροί

Οί χοροί 
κατοίκων 
όλοι είνε μουσικοί 
μελωδίας, ής 
περιλαμβάνει μόνον πέντε μουσικούς τονους.

Έβασΐλευεν άλλοτε έπί τιον νήσων τούτων 
ή αδελφότης τών Άροτίων οΐτινες έπίστευον είς 
αθανασίαν έν τινι παραδείσιο όπου διέμευον νέοι 
καί ισχυροί. Διά νά κερδίση τις τήν είσοδον 
έκεί, δέν άπητειτο αύταπάρνησίς τις. Η έκτέ- 
λεσις όλων τών ακολασιών, διεκήρυττου ουτοι. 
Ιδού ή ό'ιός τής ευτυχίας. Απο τής μιας εις 
τήν έτέραν νήσον διέδιδαν τήν τρομερόν διδα
σκαλίαν των. Ό Cook είδε παντού εις έορτάς 
άπό τάς όποιας πάσα αιδώς έξελιπε και όπου 
έφόνευον τούς ασθενείς καί γέροντας, ύπό τό 
πρόσχημα ότι πιίν όν ζών οφείλει να ειιε υγιές 
καί ρωμαλέου!

ΜΑΡΚΗΣΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

' \’πο τό όνομα τοΰτο περιλαμβάνειαι άθροι
σμά ηφαιστειογενών νήσων εκτασεω', περίπου 
1274 τετρ. χιλιομ. καί πληθυσμού 4300 κα
τοίκων. Εατελήφθησαν έι· όνόματι τής Γαλλίας 
τώ 1845 ύπό τοΰ ναύαρχον Diipt'ltl Tnouiirs 

11 πρωτεύουσα Γαλλική έγκατάστασις εινε εις 
τήν νήσου βούκαν-Χίβαν. Εξέλεξαν τήν νήσον 
ταύτην, τώ 1851, ώς τόπου εξαγωγής, ιιλλα 
ο σκοπός ούτος έγκατελείφθη.
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“Αγριος άνθρωποφάγος Φι'εσιος κρατών τόν κιφαίοθραύστην 
τό κύριον οπλον τών πολεμιστών.

Οί αΰτόχθονες εινε αρκούντως καλοί άνθροι- 
ποι, μέ φιλόξενου καί φι- 

«1»ιλόξενοι Κ<η λόστοργον ύφος. Έπιδί- 

φίλόείτοογοι δονται'^είς την ζωοκομίαν 
και συλλέγονσι τούς καρ

πούς. τους όποιους τοίς παρέχουσιν αφθόνως ό 

κοκκοφοίνιξ και το άρτόδενδρον. Οί μεταξύ τών 
φυλών συχνά 'γινόμενοι πόλεμοι δεν έχουσι 
πλέον πολλά θύματα άπό τής έξαφανίσεως τών 
λογχών και τών ροπάλων, άντικατασταθεντων 
ύπό τών όπλων, τών όποιων οί αΰτόχθονες δέν 
γνωρίζουσι τόν χειρισμόν. Έν τούτοις, ο πλη
θυσμός έλαττοΰ~αι καταπληκτικώς' εντός εκα
τόν ετών ήλαττώθη κατά τά εννέα δέκατα και 
δυνάμεθα νά προίδωμεν την ημέραν, καθ’ ήν θά 
έχη έξαφανισθή τελείως.

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΧΑΒΑΤ
Τό αρχιπέλαγος Χαβάί (ή Σαντβίχαι νήσοι) 

είνε έκ τών κυριωτέρων τής ’Ι-Ικεανίας άποτελεί- 
ται έ' οκτώ ηφαιστειογενών νήσων μέ απόκρη
μνους πάντοτε άκτάς. Εκτείνεται έπί πλέον τώ>ι· 
16001) τετρ. χιλ. και αριθμεί 63000 κατοίκων- 
'Ανήκει άπό τοϋ 18’18 εις τάς Ήν. Πολιτείας, 

εΰρίσκονται δέ, παρά τούς αΰτόχθονας ί40000 
περίπου) ικανός άριθμός μιαθουμένων εργατών 
(otulils) Κινέζων ή ΐαπώνων, αμερικανών καί 

εΰρωπαίων. ’Απώλεσεν επίσης πολύ έκ τοΰ εθνι
κού χαρακτήρας του, καταστάν μία τών άγορών 

τής 'Αμερικανικής Δημοκρατίας, έν τώ Ειρη
νικό) ώκεάνώ.

Οί αΰτόχθονες παρέλαβον τά ενδύματα, και 
τά έθιμα τών Εύρωστα ίων, γνωρίζουσι δε σχεδόν 
όλοι ανάγνωσιν και γραφήν.

Ό Κούκ, όστις έπεσκέφθη τάς νήσους τώ 
1778, υπολογίζει, ότι περιε- 

ΊΙ φνλΐΐ λάμβανον αυται 300,00(1 κα- 
άπόλλυταχ τοίκων, αριθμόν δυσκόλως πα

ραδεκτόν. Έν τούτοις ή ελάτ

τωσές τοϋ Ιθαγενούς πληθυσμού γίνεται μετά 
καταπληκτικής ταχύτητος. Η φυλή δέ αΰτη ι

σχυρά και υγιής πρό αιώνας, δέν αριθμεί πλέον 
ε'ιμή σπάνια δείγματα άξια τής ωραίας εποχής-

Τό οινόπνευμα, α! νόσοι, ιδίως ή λέπρα, ή 
έξαφάνισις τών φυσικών ασκήσεων, υπήρξαν οι 
ισχυροί παράγοντες τής έρημώσεως του τόπου. 
Ί1 πλημμύρα τών ξένων έπειτα συνεπλήρωσε 
τά λοιπά. Μετ’ ολίγον, οί αΰτόχθονες ούτοι θά 
είνε ιίστλή άνάμνησις.

ΦΙΤΣΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

"Αν καί αί νήσοι αυται γεωγραφικώς άποτε- 
λοϋσι μέρος της ΪΙολυνησίας. ένδιαφερει να τας 
άναφέρωμεν 'ιδιαιτέρως, χάριν τών οικούντων 
αύτάς ιθαγενών,οίτινες κατατασσόμενοι γενικώς 
μεταξύ τών ΙΙαπουων, πράγματι όμως σχήμα·· 
τίζουσιν ένα κρίκον τής άλύσσεως, τής συνδεού- 
σης τούς ΙΙολυνησίους μετά τών ΙΙαπούων της 
Μελανεσίας

Αί Φίτσιοι νήσοι κατέχονται ύπό τών Αγ 
γλων, άπό τοΰ 187 1. Κατέχουσι δέ έπιφάνειαν 
20,800 χιλιομ. καί υπολογίζονται είς 123,000 
οί κάτοικοί των.

ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΕΝ ΧΑΒΑΤ 
μετακομίζων ύ'δωρ εντός κολοκύνθων

Οί Φίτσιοι άποτελοΰσι ώ- 
ραί- 

Ίίραιότης και αν 
Φιλαρέόκεια φυ

λήν, 

όντες μεγάλοι το σώμα, 
μυώδεις, μελανόδερμοι καί 
τήν κόμην ουλήν. Τινές 

ΰπερβαίνουσι τό 1 μέτρον 
και 80 έκ. Το δέ χρώμα 
των ποικίλλει- ΙΙολλάς 

φροντίδας καταβάλλουσιν 
επιμελούμενοι τήν πυκνήν 
καί μεταλλικής χροιάς 
κόμην των.

Τό κύριον καί μοναδι
κόν ένδυμά των Κατα 
σκευάζεται έκ φλοιών φυ
τού τίνος μάζι, καλύ 
πτει δέ μόνον τήν υσφύν. Αί ιεάνιδες μεταχει
ρίζονται τό αύτό ένδυμα, λίαν περιωρισμένοι·. 
Μετά τόν γάμον των το καταβιβάζουσιν ολίγον 
πρό τών γονάτων, μετά δέ τήν γέννεσιν τοΰ 
πρώτου παιδιού προσθέτουσι καί άλλο ύφασμα, 
καλύπτουσαι ούτω καί τάς κνήμας.

Οί Φίτσιοι έσχάτως άκόμιιι ήσαν ένθερμοι 
ανθρωποφάγοι. Ο καννι- 

Ακομη βαλισμός δέ τοσοΰτον εί-
ατ θρ<ι)~ο<>άγοι χεν εισχωρήσει έν τούς ή- 

θεσιν αυτών, ώστε ο άριθ
μός τών καταβροχθιζομένων ά’ θρώπων έλογίζετο 
ώς προσόν'βόξης- Κατά παράδοσιν δέ άπέδιδον 
τα σκήπτρα τής ένδοξότητος εις τινα Φίτσιοι·, 
υπερβάλλοντα όλους είς τήν καταβρόχθισιν άν- 
θρώπων. Διότι jj.it ά τόν θάνατόν του έμέτρησαν

Φίτσιοι άνάπτοντες πΰρ διά τής προστριβής ξύλων

JI Βασιλική Οικογένεια της Βαϊτάου, φυλής τής νήσου Ταουάτα 
ίμιϊς τών Μαρκησίων)

900 λίθους, ούς έναπέθετεν εις μέρος τι, οσάκις 
έτρωγεν άνθρωπον. Ητο δέ μεγίστη πολυτέλεια 
τό έξ άνθροιπίνων σαρκών γεύμα καί πρός τούτο 
έτρεφαν πρός πάχυνσιν δούλους.

0οα<5ΰ6ονλος ΒλπιΙϊόπς

Λρ Φυσ. Έπ.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ
Έκ τών τοΰ Parny

"Οταν άπό τά κύματα ή ’Αφροδίτη έβγήκε

Καί τούς θεούς έμάγευσε, ή τόση ομορφιά της 

μιά νέα ήμερα έλάμπρυνε τήν οικουμένην όλη 

κ’ ή γή τό ρόδο εγέννησε 

από τά βλέμματά της.

Ό κρίνος ποΰ ήτανε μικρό αγνό μπουμπούκι ακόμη 

Σέ κειό τό ρόδο έ/άρισε όλη του τήν ασπράδα 

κι’ άπό τό νέκταρ πούχε βρή, ό Βάκχος λίγο χύνει 

Και τη γ-ωστή εχάρσε 

στό ρόδο κοκκινάδα ....

Τής αμβροσίας τήν εΰυδιά έσκέπασε τό ρόδο 

τής ’Αφροδίτης έγινε τ’ αχώριστο της ταίρι 

Μ' αύτό τά περιβόλια της έστόλισεν ή ΙΙάφος

Κ’ ή μυρωδιά του έφθασε
εις τ’ούρανοϋ τά μέρη.

Και τώρκ, μέ τό κόκκινο τό χρώμα του στολίζει 

κάθε γλυκό χαμόγελο σέ κοραλλένιο στόμα
Της 'Ομορφάδας κ’ 'Εντροπή; τό μάγουλο σκεπάζει 

καί δίνει έκειό τής χαραυγής 

τό χρυσωμένο χρώμα.

Ζάκυνθος "Αγγελός ΣαλοντιΙης
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Τήν μεθ’ έπομένην ημέραν 18 ’Απριλίου, τώ 
Πάσχα, ένω συνεζητοΰμεν μετά τό πασχαλινόν 
γεΰμζ έν τή προαιθούση τής οικίας τοΰ κ. Δη
μοκράτου;, άποτελουμένη κζί πεπροικισμένη 
ίι’ όλων τών μέσων τής άναπαύσεως, διακο- 
σμήσεως καί εύμζρείας, εύρυχωρίας κζί ακου
στικής κζί τών ζπαιτουμένων ανακλίντρων, έ- 
δρών, παραπετασμάτων, στολισμάτων, φωτι
σμού κζί ταπήτων κζί ήτις ούτως αποτελεί 
καταλληλότατον μέρος διά φιλοσοφι κάς ιδίως, 
επιστημονικά;, φυσιολογικά; κζί σοβζράς τοιζύ- 
τας συζητήσεις, έν αί; μετ ’ εύζρεσκείζς καί 
ενδιαφέροντος άρέσκονται νά καταγίνονται οί 
τε σύζυγοι καί τά τέκνα των, άτινα φοιτώσιν 
έν τώ γυμνασίω κζί έγένετο συζήτησι; περί τώ" 
παραδόξων πνευμ. φαινομένων τής παρελθούσης 
συνεδριάσεώς μζς, ό μεγζλείτερος τών υιών 
Βασίλειος, έως είκοσι δύω έτών, μοί λέγει 
αίφνης μετ ' άποφασιστικότητος κζί θάρρους :

— Κύριε ΙΙρίντεζη, αίτθάνομαι τόν εαυτόν 
μου, οτι είμαι medium έκτακτον, δοκιμζσετέ 
με κζί θά ίδήτε.

— Δεν έντρέπεσιζ, φαντάζεσαι, τώ λέγει ό 
πατήρ του καί νομίζεις, δτι είμπορεϊ; νά γίνης 
medium.

— Όχι, δχι, νά, ας μέ δοκίμασα, καί θζ 
ίδήτε, έγώ ύπνοτίζομζι αμέσως κζί έχω διο
ρατικότητα (διπλήν όρασιν) μεγίστην.

— Άφοΰ επιμένεις, έλα ’δω, τώ λέγω, δόσε 
μου τό χέρι σου, κύτταξέ με καλά καί απάν
τησαν είς τά; έρωτήσεις μου.

— Μάλιστα, εύχζρίστως,λέγετε κ. ΙΙρίντεζη.
— Είπε μου,τί αισθάνεσαι αύτήν τήν στιγ

μήν · πώ; είσαι ;
— Αισθάνομαι τήν έπιρροήν σζς καί οτι δύ

ναμαι νά πρζξω ο,τι μοΰ έπιβζλλετε.
— Καλώς, γνωρίζεις νά παίζγ,ς πιάνο;
— Όχι, μόλις τώρα αρχίζω.
— Πρό μηνός ήρχισε νά τοΰ δίδγ, μαθήματα 

ή δεσποινίς ΙΙόγγη, έπιλέγει ή μήτηρ του.
— Καλώς, ώστε δέν γνωρίζεις· λοιπόν τώ 

ρζ, τώ λέγω, θζ σου επιβάλω νά παίζης 3,τι 
δήποτε τεμάχια θά σοϋ υποδείξω

Ή μήτηρ του έγέλασεν, ό πατήρ του έστρε
ψε τήν κεφαλήν άποδοκιμζστικώς,οί άλλοι έμει- 
ύίζσζν, αύτός δέ μοί λέγει:

— 11ώς είναι δυνατόν, άφοΰ δεν γνωρίζω 
ζκομη τίποτε. *Εν τούτοι:, νά δοκιμάσω, άφοΰ 
μοϋ τό έπιίάλλετε;

Βλεπων με δε κατά προσωπον ;
— Ήννόησα, θέλετε νά παίξω, μοί λέγει, 

πηγαίνω αμέσως.

Τόν ακολουθώ εί; τήν παρζκειμένην αίθου
σαν καί μόλις έκζθισε παρά τό κλειδοκύμβα- 
λον, τώ λέγω !

— Νά παίξης τήν Cavaleria Rusticana. 
“Επαιξε κάλλιστα.
— Τώρα νά μάς παίξης, εξακολουθώ, τό 

Στράους Βάλς.
Τό έπαιξεν έπίσης ωραιότατα.
— Τώρα τήν Μασσαλιώτιδα.
— Τώοα τόν ’Εθνικόν μας ύμνον.
— Τώρα τόν ’Αγγλικόν.
Άπαντα έξετελέσθησαν κατά γράμμα κζί 

πάντες ήπόρησζν, μερικοί δέ φίλοι τών νέων, 
οΐτινες είχον έλθη κατ’ εκείνην τήν ώραν νά 
χαιρετήσωσιν, έξεπλάγησζν, άλλά μή δυνηθέν 
τες νά έξηγήσωσι τό φζινόμενον, είπον δτι α
δύνατον νά μή έγνώριζε τά τεμάχια, άτινζ έ- 
πζιζεν. Οί δέ γονείς του ήπόρουν, άλλά δέν έπί- 
στευσζν, οτι ό υιός των έπαιζε ταϋτζ ή δτε εί- 
σήλθον είς τήν αίθουσαν τοΰ κλειδοκύμβαλού.

— Είναι δυνατόν νά μζς παίξη κζί τό La 
Flotte du Danube ; λέγει είς τών φίλων του.

—Μάλιστα, άπήντησζ, νά τό παίξη.
— Καί τό έπαιξε κάλλιστα.
Τό εσπέρας δέ τή πζρακλήσει τοΰ κυρίου 

κζί τής κυρίας Δημοκράτου έπζνήλθομεν είς τό 
γεϋμα, μεθ’ ο έπηκολούθησε συζήτησις μέχρι 
τής ένδεκάτης τής νυκτός, δτε προέβημεν είς 
τήν δευτέρζν έφετεινήν συνεδρίασίν μζς.

— ’Απόψε έχω πεποίθησιν βτι πολλά νέα πε- 
ρίεργζ πράγματα θά μζς έκδηλώσωσι τά 
πνεύματα,' μας λέγει ό Βασίλειος, νά, πιστεύ- 
σζτε, δτι τά βλέπω.

— Τόσην καλήν διορατικότητα άπέκτησες; 
τόν έρωτώ.

— Δέν έχετε ιδέαν, άφοΰ σάς λέγω, δτι τά 
βλέπω.

— Καλώς, θά τό ίδωμεν προχωροϋντες.
Έκζθήσζμεν πάντες, τά αύτά δηλονότι τής 

προτεραίας πρόσωπα, μέ μεγάλην έπιθυμίαν κζί 
ζήλον, όπως άπτότερον συγκοινωνήσωμεν μετά 
τών πνευμάτων, πέριξ τή; ιδίας μεγάλης 
στρογγύλης τραπέζης, ήτις μολονότι ογκώδης 
καί βαρεία, ήρξατο άμέσως νά κινήται, νά 
κλίνη ζωηοώς πότε έδώθεν καί πότε έκείθεν, νά 
αΐωοήται έν τώ κενφ καί εΐτζ νά περιστρέφε
ται μετά ταχύτητας.

— Μή κινείσθε, μήν όμιλεϊτε καί προσέχετε, 
μζς λέγει τό πνεύμα διά τοΰ στόματος του 
μεσάζοντος, διότι όλονέν ένδυναμοΰμζι διά του 
ρεύματος σζς.

— Καλώς, προσέχομεν.
— Ιδού,'ιδού, ανακράζουν τότε, ποτέ ό εις 

κζί πότε άλλος, πρόσωπα, φωσφορικά σημεία.
— Μά ησυχάσετε έπί τέλους, τοϊς λέγω, 

βλέπετε χωρίς νά όμιλεϊτε, διότι διακόπτετε. 
Χάνομεν ούτω καιρόν καί περιστάσεις συνε
χείας εκδηλώσεων.

Έπελθούσης έκ νέου ησυχίας, άνεφάνησαν 
φώτα κινούμενα έπί τής τραπέζης καί έφ’ ημών 
άνευ Οερμότητος καί ακτινοβολίας, ώς σκιαί δέ 
περιφερόμεναι πήδε κζκεϊσε.

«Κύριοι, μάς λέγει τότε τό πνεΰμα διά του 
στόματος πάντοτε τοΰ μεσάζοντος, αύτά τά 
όποια βλέπετε όλίγοι κατορθώνουν νά τά ΐ'δουν ! 
Προσέχετε, μελετάτε καί πολύ θά ώφεληθήτε 
άπό τόν πνευματισμόν καί τών πειραμάτων 
αύτών. Ό πνευματισμός είναι μέσον διά τοΰ 
οποίου θά είσχωρήσητε είς τά μυστήρια τοΰ 
άοοάτου, θά μάθετε πράγματα, τά όποϊα δέν 
φαντάζεσθε καί αγνοείτε έντελώς. ’Ιδού, έν 
παραδείγματι, θζ μεταβληθή ήδη ή φωνή τοΰ 
μεσάζοντος διά νά έννοήσητε, δτι δέν σάς όμι- 
λεΐ αύτός καί θά πεισθήτε, δτι σζς όμιλεϊ τό 
πνεύμα. Ή μορφή του θά μεταβληθή έντελώς 
καί θά πζρουσιζσθώ πλέον έγώ άντ' αύτοΰ, 
είς τήν θέσιν του». Κζί όντως σιωπή έπηκο
λούθησε, καθ’ ήν ή τε φωνή καί μορφή τοΰ 
μεσάζοντος ήλλζξε καί ώς νά εϊ’χομεν ένώπιόν 
μας σοβαρόν διδάσκαλον,έξηκολούθησε τό πνεύμα 
μετά χονδρής επιβλητικής φωνής ώς έξής, πότε 
βραδέως κζί πότε έν τάχει όμιλών. Συγχρό ■ 
νως διεβλέπομεν έν τώ σκότει αντί του νέου 
Βασιλείου, μορφήν μελανήν ανδρικήν.

«Ό πνευματισμός είναι έργον θεάρεστον, 
τό όποιον εισάγει τούς μεμυημενους είς τά μυ
στήρια τοΰ αγνώστου.

«’Ανέκαθεν οί άνθρωποι κατέγειναν είς αυ
τόν, άλλ’ ή ματζιοδοξ’.α τούς πζρέσυρε κζί 
δέν ήδυνήθησαν νά έξιχνιάσωσι τό βάθος αύ
τοΰ. Ούτως, μολονότι είς τά Έλευσίνιζ Μυ
στήρια καί είς τούς χρησμούς τοΰ Μαντείου 
τών Δελφών καί άλλων τοϊς έδόθη εύκαιρία νά 
χωρήσωσι βζθύτερον, έν τούτοις έζήτουν νά 
θεσωσι τά γήινα ύπεράνω τών πνευματικών, 
νομίζοντες, δτι τά πνεύματα δύνανται τυφλώς 
νά ύποτάσσωνται τοϊς άνθοώποις. Προσέξατε, 
διότι μελετώντε; έμβριθώς τά τοΰ πνευματι 
σμοΰ, θ' άπολαύσητε φαινόμενα καί γνώσεις, 
άς ολίγοι έν τώ κοσμώ σας έχουσι καί καταλ
λήλως μεταδίδοντες αύτάς είς τούς άλλους δι ’ 
υμών,θά διαδυθή ό πνευματισμός είς κύκλον εύρύ- 
τερον,ούτω γινόμενοι οί σπορείς τοΰ άγνώστου» .

Μεθ’ ο μάς ήρώτησεν :
— "Ηδη περί τίνος άλλου ζητήματος θέλετε 

νά σάς ομιλήσω ;
— ’Επειδή ή ώρα είναι προχωρημένη καί θά 

βραδύνωμεν, σάς πζρζκαλοΰμεν ν’άναβάλωμεν 
εί δυνατόν δι’ άλλοτε τήν διδασκαλίαν. Είναι 
δυνατόν ήδη νά μζς εϊπητε τό όνομά σζς κζί 
πού έζήσατε κζί ζν σζς γνωρίζωμεν καί νά μάς 
συνεχίσετε ώς κατακλείδα τής αποψινής συνε- 
δριάσεως μέ κζνέν φζινόμενον ;

— Καλώς, θά προσπαθήσω. Λέγομαι Φερο- 
νίδης,πνευματιστής τών’Ελευσινίων Μυστηρίων.

— Εύχαριστοΰμεν. Άφοΰ δε είχες τήν κζ- 

λωσύνην νά μάς άναπτύξγ,ς τοιαΰτα σπουδαία 
φαινόμενα, θά έρχεσαι όπόταν κζί πάλιν σε 
κζλέσωμεν ;

— Εύχζρίστως θά έρχομαι. Μάθετε δέ, δτι 
υπήρχε κκί άνδριάς μου εις τινα ναόν έν Έλ- 
λάδι, αλλά γενομένης σεισμικής δονήσεως παρά 
τήν Εύβοιαν, έτάφη μεταξύ δύο βράχων. Δυ
στυχώς είναι ολίγον κατεστραμμένος κζί εύρί
σκεται κεχωσμένος έντός τή; άμμου.

— Πού άκριβώς είναι ;
— Τό άγαλμα εύρίσκεται είς παραλίαν 1500 

μ. τοΰ ακρωτηρίου Εύβοιας, τό Βορειότερον,έπί
σης καί πύλζι συντετριμμένου ναού. Εύρίσκεται 
δέκαί τεμάχιον πλακόςτοΰ Όμηρου,έν η ύπάρ- 
χει καί μέρος τής Ίλιάδος, άγνωστον έτι είς 
ύμάς σήμερον.

— Είς ποιον άκρωτήριον, είς ποιον μέρος :
— 1 500 μέτρα, εύρίσκεται ακριβώς είς τό 

βορειότατον άκρωτήριον τής Εύβοιας.
— Είς ποιον ναόν ήτο ζφιερωμένον ;
— Είς τόν ναόν τής Δήμητρος.
— Ποιον χωρίον εύρίσκεται πλησίον ;
— Ή Κραταίζ. Είς χωρίον τής Εύβοιας ζύ- 

τήν τήν στιγμήν, 12 3/,( μεσονύκτιον,εις ξανθός 
έφόνευσε διά μαχαίρας τινά. Ό φονεύς έφυγε, 
καταδιώκεται, άλλά δέν θά συλληφθή. ’Ονο
μάζεται Κωνστ. Κζραμαντζάς. Κζτ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν ή σύζυγός του εΐδεν δνειρον, δτι 
έσφάζετο αμνός έμπροσθέν της, όστις μετεβλη- 
θη είς τόν σύζυγόν της καί τότε εγείρεται καί 
σπεύδει νά έναγκαλισθή τό πτώμα τοΰ άμνοϋ. 
οπερ έλαβε τήν μορφήν τοΰ άνδ’ρός της.

Έμείναμεν κατάπληκτοι έπί τ·7ι ανακοινώσει.
— Περίεργον, έλεγεν ό εις.
— Τρομερόν I προσέθηκεν έτερος.
Και άποκαμόντες πλέον, διότι ήτον ήδη ή 

δευτέρα μεταμεσονύκτιος ώρα, πζρεκαλέσζμεν 
τό πνεΰμα, άφοΰ ηύχαριστήσαμεν αύτό διά 
τά προηγηθέντα όλα ώραϊα φαινόμενα, νά μάς 
έκτελέση έτι κάτι τι κζί νά λήξη ή σενεδρία- 
σις. Καί όντως μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα, άνε- 
φώνησζν πάντες:

— Ιδού,ιδού....είς τήν πόρτα είναι....νά μία 
μορφή- άλλος.-,ίδού άλλος ολόκληρος.. .ολον τό 
σώμα.,.περίεργον...αληθή φαντάσματα.

— Σιωπή ! μήν όμιλεϊτε, νά τά κζλέσω
μεν πλησίον, νά συνομιλήσωμεν, τοϊς λέγω.

Άλλά φοβηθέντος καί πάλιν τοΰ Άχιλλέως, 
ήνοιξεν ούτος τά ηλεκτρικά κζί τά πάντα έξη- 
φζνίσθησζν.

— Άφοΰ φοβεϊσζι, τώ λέγει τότε ή μήτηρ 
του, άλλοτε νά πηγαίνγς είς τό δωμζτιόν σου 
καί νά μάς άφίνης ημάς ήσύχους.

Κζί ούτως ή συνεδρίασις έληξε, διά νά συν- 
εχισθή καί τήν έπιοΰσζν νύκτα, διότι τήν μεθ- 
επομένην έμελλον ν’ αναχωρήσω δι' Αλεξάν
δρειαν καί έκεΐθεν διά τήν 'Ελλάδα.

Μεταβάντες τότε είς τήν παρζκειμένην αί'-
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θουσαν τής υποδοχής, οπού προσεκομίσθη ήμϊν 
τέ’ίον, συνδιελεγόμεθζ περί τών εκτάκτων τού
των .φαινομένων, δτε λέγει ό κ. Δημοκράτης:

— Είμπορεί νά παίξν) τώρα πιάνο ό Βασί
λης καί ο,τι τεμάχια διατάξη ή Δεσποινίς ;

— Νά δοκιμάσωμεν, άπήντησα.
— Μάλιστα, μάλιστα, προσεθηκεν ό Βασί

λης, νά παίξω δ,τι θέλετε,αρκεί νά μοί τό επι
βάλει ό κ. Πρίντεζης.

— Εμπρός, τώ λέγω και νά μάς παίξγς την 
βαρκαρόλλαν τής Gran Via.

— Μάλιστα, ώραία, μάς λέγει ή δεσποινίς 
Πόγγη, τώρα δύναται νά πκίξή τόν Ριγολέτον;

— Νά παίξγ τόν Ριγολέτον, είπον.
Άφοΰ δέ έπαιξε καί τοΰτο :
— Καί τό δεύτερον μέρος,λέγει ή δεσποινίς.
— Νά παίξή καί τό δεύτερον μέρος.
— Ωραία, πολύ ωραία τό παίζει, έπανέλα- 

βεν ή δεσποινίς, είναι Sujet έκτακτον.
— Τώρα τί άλλο θέλετε νά παίξή;
— Την Γκέισα.
— Νά παίξής καί τήν Γκέισα, είπον.
— Τ', ωραία, αναφωνεί ή μήτηρ του, νά,δά

σκαλος περίφημος, νά κάμνή νά παίζουν πιάνο 
τόσον εύκολα καί ώραια.

— Μά νά παίζή καί διαρκώς, ό'χι προσωρι- 
νώς μόνον, μας λέγει ό κ. Δημοκράτης.

— "Α, πολλά ζητείτε, τώ απαντώ’ έν τού- 
τοις τώ επιβάλλω νά έξακολουθή νά παίζή έπί 
μιαν εβδομάδα τό «Flotte du Danube J. Θα 
ίδήτε οτι θά τό παίξή αύριον.

— Νά, ίδωμεν, τότε θα παραδεχθώμεν όλοι 
πλέον, οτι ό πνευματισμός κάμνει θαύματα.

— "Α, Κύριε Πρίντεζη, είμαι κατευχαριστη- 
μένη απόψε,μάς λέγει ή Κυρία Δημοκρατους, τά 
πνεύματα μάς εύχαρίστησαν μέ τό πάρα πάνω.

Καί καλονυκτίσαντες είτα άπεσύρθημεν,διότι 
ή νύξ προύχώρει εις τήν λήξιν της. Φ. Π.

ΕΠίΣΤΗΜΟΠΧΚΟΚ ΠΑΧΓΝΙΟΝ 
Μυστηριώδες ώοολόγιον

Τό ώρολόγιον τοΰτο, τό όποιον ίσως πολλοί 
τών αναγνωστών μας θχ είδαν εις ταχυδακτυ
λουργών παραστάσεις είς θέατρα,είναι πολύ πε · 
ρίεργον καί ευφυές συνάμα, άποτελεΐται δέ άπό 
κευστάλλινον πίνακα διαφανή, έπί τής επιφά
νειας τοΰ οποίου οί ώροδείκται κινούνται άπα- 
ραλλάκτως ώς έπί συνήθους ωρολογίου, χωρίς 
όμως ούδείς έτερος μηχανισμός νά φαίνεται έπ ’ 
αύτοΰ· καί υπόθετων τις, δτι διά τοΰ ηλεκτρι
σμού θά λειτουργή, άφοΰ κρέμαται έν τώ κενώ 
διά δύο συρμάτων, έν τούτοις έξεταζων τις 
ταΰτα έκ τοΰ πλησίον, μετ ’ έκπλήξεως παρα
τηρεί, οτι τά σύρματα δέν συγκοινωνουσι πο
σώς, ού'τε μετά τών ωροδεικτών, ού'τε μετά 
ηλεκτρικής στήλης. ’Αλλά πώς λοιπόν ενεργεί;

Θαΰμα! καί ό θαυμασμός αύξάνεται, όπόταν

παρατηρήσνι τις καλώς,ότι οί ώροδείκται ούτοι 
είναι έντελώς ελεύθεροι, ούδαμώς μετά μηχα- 
νισμοΰ συγκοινωνοΰντες, στερεωμένοι έπί άπε- 
μονωμενου ολως κρυστάλλου, στρεφόμενοι καθ ’ 
όλην τήν περιφέρειαν έφ* όσον θέλει τις διά τοΰ 
δακτύλου νά τούς μετακινή καί είτα νά επα
νέρχονται άφ’ έαυτών ούχί εις τήν ώραν,ήν εί- 
χον πρότερον, άλλ’ εις τήν ώραν, ήτις δέον νά 
ή· δηλαδή παρ’ βλαςτάς μετακινήσεις καί ανω
μαλίας, ας ύφίστανται οί ώροδείκται άπό τήν 
ιδιοτροπίαν τοΰ παρατηρητοΰ,οίασδήποτε διάρ
κειας, ούτοι επανέρχονται είς τήν θέσιν των,μό
λις εύρεθώσιν έλεύθεροι.

ΙΙώς γίνεται τοΰτο; Διά τίνος άοράτου καί 
μυστηριώδους μηχανισμοΰ καθοδηγείται ;

Άπλούστατον, ό μηχανισμός υπάρχει έντός 
αύτών τών ωροδεικτών οϊτινες άποτελοΰσι μόνοι 
των ζυγόν μετ’ άνίσων βραχιόνων, έν τώ ό- 
ποίω ό μ.ηχανισμός μόνον σκοπόν έχει νά δια- 
ταράσσή τήν ισορροπίαν καί ή ΐδιότης αύτη 
χρησιμοποιείται καταλλήλως, ϊνχ δεικνύή τήν 
ώραν καί τά λεπτά ώς έξής :

Ό λεπτοδείκτης αυτός χρησιμεύει ώς ζυγός 
καί είναι ακριβέστατα έν ισορροπία διατεθειμέ
νος. Έν δέ τώ στρογγύλω διαμερίσμκτι κά
τωθι τοΰ λεπτοδείκτου, έπιτηδείως προσκεκο- 
λημέ>ον βαριδιόν έκ πλατίνης μετακινείται πέ- 
ριξ τής περιφερείας τοΰ μικρού αύτοΰ στρογγύ- 
λου διαμερίσματος, ύπό τήν έπίδρκσιν ώ- 
ρολογιακής κινήσεως έν αύτώ. Τοΰ δέ κέντρου 
τή; βαρύτητο; έκάστοτε μετατοπιζομένου διά 
τής μετακινήσεως τοΰ βαριδιού τούτου, δπερ 
μίαν στροφήν καθ’ ώραν ποιεί, ό λεπτοδείκτης 
ύποχρεοΰται ν ’ άκολουθή τήν μετατόπισιν ταύ
την· είτα δέ διά μέσου στρόφιγγος μετακινεί 
τόν ώροδεικτην. Ουτω δέ αί βελόναι έξαρτών- 
ται ή μία τής άλλης, άλλ’ έν τή κινήσει αύ
τών είσίν άνεςάρτητοι. Έάν τάς μετακινήσητε 
όπισθεν ή έμπροσθεν κατά 30 λεπτά, αύτομά- 
τως θά έπανέλθουν είς τήν θέσιν των έάν δέ 
τάς περιστρέψητε έν τάχει, ό λεπτοδείκτης θά 
έλθή είς τό λεπτόν, αλλ’ ό ώροδείκτης θά έλθή 
είς οίκνδήποτε ώραν.

Φ. II.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

—■ Χριστιανή έδώ μέσα Ι...Ό θεός δέν Οά 
μας θεραπεύσή !.. Φύγε, καταραμένη, φύρ !..

Αί τρομερώτεραι άραί καί αί μεγαλείτεραι 
βλασφημίαι έξετοξεύθησαν κατά τής Δαμάρι- 
δος. Αί πυγμαι έστρέφοντο άπειλητικα’ι κατ’ 
αυτής I Είς χωλός τήν έκτύπησε σκληρότατα. 
Άλλος ανάπηρος προσεπάθησε νά τής ρίψη τήν 
βακτηρίαν του, άλλά—εύτυχώς—έπεσε κάτω 
πριν τό κατορθώση. Ή δυστυχής Δάμαρις όπι- 
σθωχώρει, ωχρά έκ τοΰ τρόμου, ζητοΰσα τήν 
θύραν, ένώ ή μήτηρ της ετίθετο πρό ταύτης, 
διά νά τήν προστατεύση.

«Χριστιανή !» Δέν ήξευρεν άκόμη,δτι ή άί- 
ρεσις τοΰ Παύλου ήτο άκριβώς ή τών Χριστια
νών. Τόση δέ είνε ή δύναμις μιας λέξεως,ώστε 
ήδη καί αύτή έλυπεϊτο,δτι έγνώρισε τόν ’Από
στολον. Καί έφώναζεν:

— Όχι ! Δέν είμαι χριστιανή.
Άλλ’ή γραία Ρεβέκκα ήκούσθη πάλιν;
— Λέγει ψέμμκτα !
Άλλά καί ό πτωχός έτι, τόν όποιον είχε 

κρατήση είς τάς κγκάλαςτης ή Δάμαρις ήρξατο 
νά τήν ύβρίζή.

Τόσος δ’ήγέρθη θόρυβος, ώστε άπό τοΰ Διο
νυσιακού θεάτρου, όπου ό Άπολλωνίδης έπέ 
βλεπε τάς προετοιμασίας τής έορτής, ήπόρησε. 
Καί ύπό περιέργειας κινούμενος ό καλλιτέχνης 
έσπευσεν έκεϊ. Έφθασε δέ άκριβώς, καθ’ ήν 
στιγμήν ή Δάμαρις έ'ήρχετο τοΰ ναοΰ, διωκό
μενη πάρ’ένός άνθρώπου, μέ πρόσωπον πλήρες 
έλκών, όσης ΰψου ράβδον διά νά τήν κτυπήσή.

Ό Άπολλωνίδης σπεύσας, τόν άφώπλισε, 
ένώ ή Δάμαρις διεξέφευγεν. Άλλ’ή εντροπή ήν 
έδοκίμασεν εόρεθείσα, πρό τοΰ γλύπτου έ'αΐ- 
φνης τή έφάνει σκληρότερα άπό όλα; τάς ύβρεις.

V1II

ΟΙ ΗΕΟΙ THS ΑΚΙΌΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΑ1ΙΘ0ΓΣ

— Διατί, άθλιε,θέλεις νά κτυπάςτήν κόρην ; 
Ο αλήτης παρετήρησε τόν Άπολλωνίδην με 

άγριον βλέμμα, ώς δαρείς κύων.
— Μήπως είσαι μαθητής τοΰ Χριστού ;
Ο Απολλωνίδης άνύψωσε τούς ώμου; του.

— Ή δικστρεμμένη σου κεφαλή βγάζει αυ
τές τής παλάβρες ;. . Είπε μου καθχρώς τί τά 
έβαλες μέ αύτήν τήν κόρην ;

Γότε οί άλλοι ασθενείς, οϊτινες είχον πλη
σιάσει έκραύγασαν;

— Είνε μιά χριστιανή. Καί άν μείνή αύτή 
έδώ, κάνεις μας δέν θά γίνή καλά σήμερα.

— Χριστιανή,ή Δάμαρις ! Ά ! μά δέν ύπο- 
φέρεσθε, ζώα βλακωδέστερα καί όνων καί άφή- 
σας τού; άθλιους τούτους, οί όποιοι είχον ήδη 
αρχίσει καί αύτόν νά άπειλοΰν, έσπευσε νά 
συναντήσή τήν Δάμαριν. Άναμφιβόλω; δέ ο,τι 
είχεν ακούσει ήσαν μέν παράδοξα, ούχί όμως 
καί άπίθζνα. Κάτι τφ έ'λεγεν ότι ταΰτα ήσαν 
αληθή.

Άλλως τε ή Δάμαρις τοικύτας ιδέας τφ 
άνέπτυξε κατά τήν συνομιλίαν των, ώστε έπρε- 
πεν έξάπαντω; νά είχεν είς τάς φρένα; της 
κάτι τό άκαταλόγιστον. Τί; Τοΰτο ακριβώς 
τόν έστενοχώρει άπό τΐνων ημερών. Καί ευρι- 
σκε πολύ έκπληκτικόν,δτι ένδιαφέρετο διά τάς 
ιδέας, αίτινες ήδύναντο νά διέλθωσι διά τοΰ 
κρανίου μιας παιδίσκης. Διατί, επί τή σκέψει, 
ότι ή Δάμαρις ήτο χριστιανή, έδοκίμαζβν ά- 
γωνιαν ;

’Επέσπευσε λοιπόν τό βήμα καί έφθασε τάς 
δύο γυναίκας, καθ’ ήν στιγμήν έπλησίαζον είς 
τήν Πνΰκα καί άποφασιστικώς ήρώτησε :

— Τί έζήτεις Δάμαρις καί συ Φιλίννα εις 
τόν ναόν τοΰ Ασκληπιού ; Αύτά δέ τά κτήνη, 
τί άφορμήν είχον νά φιλονικήσουν μαζύ σας ;

—Άχ ! Είμαι άξια λύπης Άπολλωνίδη,εΙ- 
πεν ή Φιλίννα διά τρεμούσης φωνής. Είμαι μία 
δυστυχισμένη μητέρα.

Καί χαμηλοφώνως προσέθηκεν:
— Ή Δάμαρις μας έτρελλάθη.

Ό ’Απόστολος τονς έδέ^ςΟη ιιετ’ εΐ'μενίεας
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— ’Εξάπαντος πρέπει νά τό πιστεύσω, φι- 

λίννα, άφοϋ λέγουν ότι εγινεν οπαδό; τοϋ Χρί
στου.

—Μήπως ιαοϋ απαγορεύετε νά έχω ιχϊσος 
εις τήν χαοδίαν μου κατά τών θεών σας; Η 
ψυ'χή μου είνε έλ ευθέρα, Άπολλωνίδη, καί δέν 
ανήκει παρά μόνον είς εμέ.

Αί δύο αυται ανταπαντήσεις έλέχθησαν μετά 
τοσαύτης ζωρότητος, ώστε αί διερχόμενοι 
έστρέφοντο πρός αύτούς, τείνοντες καλώς το 
ούς.

Ή Φιλίννα άντιληφθεΐσα τό τοιοΰτον ;
— Δέν είνε, είπεν, εδώ κατάλληλος ό τόπο; 

διά τοιαύτας συζητήσεις, ούτε εινε σωστόν νά 
μανθάνουν όλοι οί ’Αθηναίοι τάς υποθέσεις μας.

— Εινε μάλιστα καί κινδυνώδες, διότι έδώ 
οί οπαδοί τοϋ Χρίστου έπιβλέπονται κακώς. 
’Αλλά επειδή πρέπει νά μάθω τά πάντα καί 
ιδού πλησιάζομεν είς τήν οικίαν μου, καλόν 
ιίνε νά εϊσέλθωμεν. Έκεϊ δυνάμεθα νά έξαζο- 
λουθήσωμεν τήν συζήτησιν, άνευ περιέργων.

Αί δυο γυναίκες ήζολοΰθησκν τόν γλύπτην, 
ή μέν Φ.λλίνα έλπίζουσα νά εύρη έν αύτώ συ · 
νεπίκουρον μάλλον πεπαιδευμένου καί ίσχυρό- 
τερον'αύτής, ή δέ Δάμαρις άντλοϋσα έκ τής 
ύπερηφανείας της τήν δΰναμιν οπω; αντιμετώ
πιση τον μνηστήρα της.

’Εν τω έργαστηρίω τοϋ καλλιτέχνου άνέμ.ενε 
καί ό Εύρυβάτης ύπομονητικώς

— '£2 ! άνεφώνησεν ό φιλόσοφος, βλέπω ότι 
ή παρουσία μ.ου θά σας είνε ενοχλητική.

— Καθόλου, άπεκοίθη ό Άπολλωνίδης Διότι 
έγω καί ή Δάμαρις ήνοίξαμεν φιλοσοφικήν συ- 
ζήτησιν, καθ’ ήν τά φώτα σου μας χρησι
μεύουν.

— Ή μικρά μας Δάμαρις μήπως προετοι
μάζεται νά λησμονήσγ, τόν Πυθαγόρα ή τόν 
Άριστοτελην, χάριν άλλου τίνος συστήματος, 
εύφυεστέρου τών ενδόξων φιλοσόφων μας ; ΕΙ- 
πεν ο Εύρυβάτη; μετά προπετοϋς είρωνίας.

— Ή Δάμαρις τίποτε δέν έχει εφεύρει, 
είπεν ό Άπολλωνίδης, αλλά παρεδέχθη τήν 
διδασκαλίαν τοϋ Χρίστου.

— Είνε αληθές τοϋτο; Ήρώτησεν ό φιλόσο
φο; έκπεπληγμένος.

— Δέν γνωρίζω, άπήντησεν ή Δάμαρις μετ’ 
εϊλικρινίας.

Ό Εύρυβάτης ήρχισε νά. γελ α.
— ’Αγαπώ τούς ανθρώπους, οίτινε; δέν είνε 

βέβαιοι διά τό σύστημα, τό όποιον διδάσκου- 
σιν. Τό νά μή έ'χγ, τι; ούδεμίαν βεβαιότητα, 
ούτε καν διά τήν ιδίαν αύτοΰ πίστιν, τοϋτο 
δεικνύει αληθές φιλοσοφικόν πνεΰμα.

— Γνωρίζω μόνον εκείνα ποΰ ή'κουσα νά λέγη 
ό Παύλο; άπό τήν Ταρσόν, ενώπιον τοϋ Άρείου 
Πάγου καί μοϋ φαίνεται,ότι οί λόγοι του εκεί 
νοι ήσαν πλήρεις σοφίας. Τόν παρεκάλεσα τότε 

νά μου έξηγήση τάς ιδέας του καί μοϋ είπε 
πράγματα, τά οποία εύρον όρθώτατα. Δέν ή- 
ζεύρω λοιπόν, αν αύτός ό Ιΐαΰλος είνε μαθητής 
τοϋ Χριστοϋ.

— Είζ φίλος μου, πολύ εντριβής περί τά 
τοιαΰτα, παρετήρησεν ό Εύρυβάτης, μέ έβε- 
βχίωσεν, ότι αί δοξασίαι τοϋ Παύλου συνταυ
τίζονται μέ τάς τοϋ Χριστοϋ πράγματι.

— Τότε εκείνοι οί άνθρωποι δέν μοϋ είπον 
ψεΰματα, άνεκρα'εν ό γλύπτης, καί ή Δάμα- 
ρις έγινε πράγματι χριστιανή. Ιδού, μά τήν 
Άθηνα, πράγματα τερατώδη

— Πτωχέ μου Άπολλωνίδη, πόσον μικραν 
ευστροφίαν πνεύματος έχεις, είπεν ό Εύρυβά
της. Κατά τί είνε τό τερατώδες,σέ ερωτώ, τό 
ότι ήκουσεν ένα σοφιστήν, όταν μάλιστα είνε 
άσχημος καί τήν γλώσαν βάρβαρος, όπως έν τή 
περιπτώσει ταύτη. Κα·. εγώ ή'κουσα αύτόν, 
τόν έκ Ταρσοϋ ΙΙαΰλον καί παρά τό κακόηχον 
τής έλληνικής γλώσσης του, εύρον ότι ήξιζε 
κάτι καλλίτερου ή χλευασμών.

Ή Δάμαρις ήσθάνθη έαυτήν ευτυχή έκ τής 
ανέλπιστου ταύτης βοήθειας. Άλλ ’ ό Άπολ
λωνίδης σκανδαλισθεις, έμορμύρισεν;

— Εύρυβάτη, γνωρίζω πόσον άρέσκεσαι είς 
τά παράδοξα- άλλά δέν θ’ ανεχθώ νά ύπερα- 
σπίζεσαι τούς οπαδούς τοϋ Χριστοϋ.

— Γνωρίζεις καθόλου τήν αίρεσίν του; ήρώ
τησεν ό Εύρυβάτης.

— ΤΙξεύρω μόνον, οτι θεωρεί ένδοξον τό νά 
είνε ανόητος, ν ’ άντιφρονή πρός παν ό,τι (δό
ξασαν οί φιλόσοφοι ήμών καί ότι οί μυσται της 
καθιέρωσαν ασεβές μίσος κατά τών θεών μας. 
Τούτο αρκεί διά νά υποστρέφομαι αύτήν τήν 
αίρεσίν.

— Αύτό δέν αρκεί διά νά είνε άδικος. Έγώ 
εύοον οτι ό ΙΙαΰλος τής Ταρσοϋ έλεγε πράγματα 
αρκετά καλά, άλλ* οί ’Αθηναίοι τόν διέκοψαν 
μέ τήν συνήθη ελαφρότητά των. Ό φίλος μου, 
περί τοϋ οποίου σας είπον, καθώς καί πολλοί 
άλλοι, τον ήκουσαν όμιλοϋντα εί; τήν ’Αγοράν, 
μου (ζέθηκαν δέ την αίρεσίν του καί φρονώ ότι 
αξίζει νά έξετασθή. Θά τήν έπεθύμουν μόνον 
κάπως νεωτερίζουσαν. Διότι, πράγματι εύρον 
ήδη παρά τοΐς φιλοσόφοις μας τά πλείστα τών 
όσων μάς άγγελλε: αΰτη. Συμβουλεύει έπί πα- 
ραδείγματι νά προτιμώμεν ώς ποτόν τό ύδωρ και 
νά ζώμεν έν τή πτωχεία. Ταΰτα δέν είνε εν
τελώς τά ύπό τοϋ Διογένους έπαγγελόμενα ; 
Προφητεύει τήν άναστάτωσιν καί κατάρρευσιν 
τοΰ σύμπαντος. ’Αλλά καί ό Ηράκλειος μα; 
καμνει λόγον περί παρομοίων τοιούτων κατα
στροφών. Είς μόνος Θεό; υπάρχει, ώ; λέγει. 
Αλλά καί είς τοϋτο συμφωνεί με τήν γνώμην 
τοϋ Πυθαγόρα, τοϋ Πλάτωνος καί άλλων ακόμη. 
Πάντα λοιπόν ταΰτα είνε άςια προσοχής καί θά 
έπεθύμουν νά συνδιαλεχθώ μετ’ αύτοΰ.

— Καί είμαι βεβαία ότι θά σας καταπείσγ,, 

άνέκραξεν ή Δάμαρις, σπεύσασα νά έπωφεληθή 
τής ευκαιρίας ταύτης.

— Άπολλωνίδη, έξηκολούθησεν ή νεανις, σέ 
νομίζω ώς εύσυνείδητον άνθρωπον. Λοιπόν σοϋ 
προτείνω τό έξής : Άφοΰ ό Εύρυβάτης θέλει νά 
συνομιλήση μέ τόν ΙΙκΰλον, σέ παρακαλώ νά 
ύπάγης καί σύ Δέν είνε καθόλου δύσκολον νά 
τόν εύρήτε, είς μίαν οικίαν τής συνοικίας τών 
’Ιουδαίων, τό όπ-.ίον θά σάς δείξω. Τότε θά 
κρίνγς σύ ό ίδιος, άν ή νέα αύτη αϊρεσις είνε, 
όπως πιστεύεις, επιβλαβής καί ανόητος. "Αν 
όμως αναγνώρισης, ότι έξ εναντίας εινε λογική 
καί εύεργετική, τότε πώς θά ήδύναοο νά μέ 
μεμφθής,δτι τήν ακολουθώ ;

— Καί άν πεισθώ—καί είμαι βέβαιος περί 
τούτου—οτι είνε ασεβής καί όλεθρία ;

—Τότε φοβείσαι ότι δέν θά έχγς τήν δΰναμιν 
νά μέ καταπείσγς διά λογικών επιχειρημάτων;

Τοιαΰται προσβολαί τής Δαμάριδος σχετικώς 
πρός τήν ύπερηφάνειαν τοϋ Άπολλωνίδη, ήσαν 
συνήθεις.

Ό καλλιτέχνης έμεινε πρός στιγμήν σύννους 
καί σιωπηλός. Τέλος δ ’ είπε, φαινόμενος,ότι κα
ταβάλλει πρός τοϋτο μεγάλην δΰναμιν.

— Θέλω, Δάμαρις, νά σέ κρίνω μετ’ έπιει- 
κίας. Σέ βεβαιώ, οτι μοϋ στοιχίζει νά έλθω είς 
σχέσεις μετά τοΰ Παύλου αύτοΰ. Έν τούτοις 
δέν θέλω νά τόν κατακρίνω καί τόν καταδικάσω 
χωρίς νά τόν ακούσω. "Ωστε, άν ό Εύρυβάτης 
έπιθυμή νά συνδιαλεχθή μετ’ αύτοΰ, δέχομαι 
νά λάβω καί έγώ μέρος.

Άφ ’ έτέρου καί ό Εύρυβάτης, ωθούμενος έκ 
περιέργειας έπίεσε τόν μαθητήν του νά μή άθε- 
τήσγ τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν. Καί ούτω οί δύο 
άνδρες ημέραν τινά διηυθύνθησαν είς τήν ύπο- 
δειχθεΐσαν ύπό τή; Δαμάριδος κατοικίαν. Άλλ’ 
ό Άπολλωνίδης δέν ήθελε νά τούς συνοδεΰσγ, 
ή μνηστή του, έν ω άφ* έτέρου ό Εύρυβάτης 
εύρισκε καί αύτό; περιττήν τήν παρουσίαν τη;.

Πρό; τοϋτο έκαστος είχε τόν λόγον του, ον 
και άπεκρυπτον. Έφοβοΰντο μήπως ή νεανις πα- 
ραστή μάρτυς τής ήττης των.

Ό Απόστολος τού; έδέχθη μετ’άγαθότητος. 
Εκράτησεν όμως φρόνιμον έπιφυλακτικότητα 

είς τήν πολυλογίαν τοΰ Εύρυβάτη.
— Είνε αληθές, ήρώτησεν ό φιλόσοφος, οτι 

συνιστα ό Θεό; σου τήν πτωχείαν ώ; αρετήν ;
Είνε άληθε; τοϋτο, είπεν ό Απόστολο;.

— Άλλά, παρετήρησεν ό Εύρυβάτης, ή 
πτωχεία συνεπιφέρει τήν θλίψιν, καί δέν είνε 
λογικόν νά θλίβεται τις, ε’νώ δύναται νά ζή έν 
εύτυχία.

θ,'1 νομίζει ό κόσμος ώς σοφόν, κατά 
τον Θεόν είνε παραφροσύνη, καί ό,τι αποτελεί 
τήν σοφίαν τών εντολών τοΰ Θεοΰ, ταΰτα είνε 
ανόητα διά τόν κόσμον. 1,

Ιδού πρότασις εύφυής, είπεν ό Εύρυβά-ξ·-* 

της, άλλά καλόν θά ήτο νά τήν δικαιολογή- 
σωμεν.

— Καί άν τήν δικαιολογήσω, έάν δι ’ ορθών 
επιχειρημάτων σοϋ αποδείξω, ότι εινε φρόνιμον 
τό ζήν έν πτωχεία καί τό άπαρνεΐσθαι τάς- 
ήδονάς, είπέ μοι, Εύρυβάτη, είσαι διατιθειμέ- 
νος νά κανονίσγ; τόν βίον σου. σύμφωνα μ’ εκεί
νον, τόν όποιον ήμεϊς βαδίζομεν ,· Άπάντησέ 
μου έν άκρα ειλικρίνεια.

Ό Εύρυβάτης ήρχισε νά γέλα.
— Δεν ευρίσκω φρόνιμον, νά σοϋ απαντήσω 

μέ ψευδείς φράσεις. Αί άπολαύσει; μιας ευχά
ριστου ζωής, μ-.ί είνε προσφιλείς. Θά μοϋ 
(στοίχιζε πολύ, άν τάς εθυσίαζον χάριν ένός 
συλλογισμού όσω καί άν ύποτεθή έπιτυχοΰς. Τό 
όμιλεϊν καί διαλέγεσθαι, εϊνέ πραγμα τι· τό 
δέ δράν είνε άλλο τι πραγμα.

(ακολουθεί)

-4E3S8K&»—

ΘΕΑΤΡΟΝ

.V. Σχηηί. Μεταβολήν απρόοπτον εφέτος μας παρου
σίασε τό χομψότερον τών Αθηναϊκών θέατρων ά’νευ τοϋ 
κ Σαγιώρ Έν τούτοις ό θίασος είνε τέλειος μέ τήν 
Δδα Κοτοπούλη, τό ζεύγος Ί'ύρστ, Λούη, Μυράτ, τόν 
ζ Λεπενιώτην καί Χρυσομάλλην. ΈπαίχΟησαν μετά 
μεγίστης επιτυχίας ή Μικρά Γ/αρθίνοΐ τό πολύκροτον 
έργον του Μπρεντκίλ, τά Γ/αταθήταια ή Άρπαγι) rffir 
Ραβίτων κ.τ.λ. Τό πρώτον εφέτος διδαχθέν ελληνικόν 
δράκα τοΰ κ. Τσοκοπούλου ή »’.Ίτμοσφυϊε α ■ επέτυχε 
πολύ ζαί επαναλαμβάνεται συνεχώς.

βαριετέ. Ή κ. Κυβέλη Θεοδωρϊδου συνεργαζομένη 
εφέτος μέ τόν κ. Σαγιώρ τό ζεϋγος Μαρικου, Γαβριη- 
λίδου, Μουστάκα καί τούς κ Παπαγεωργιου, Λέοντα 
ζαί Παλμύραν. έσημείωσε θρίαμβον είς τήν · ’Αντιγό
νην· τοϋ Σοφοκλέους με Κρέοντα τόν κ Λέοντα ού 
γνωστή ή θαυμαστή ύπόκρισις εις τοιαΰτα πρόσωπα.

Μίταςύ τών άλλων παιχθέντων έργων, μεγάλην επι
τυχίαν ειχον ή «Μωρά Παρθένο;» καί τό πολύκροτον 
δράμα «Έρως αγρυπνεί».

Άθήναίογ. Τό δημοφιλές αύτό θέατρον κατόπιν τής 
επιτυχούς περισυνής περιόδου, συνεχίζει καί εφέτος τό 
ίδιον πρόγραμμα μέ τούς ίδιους σχεδόν ήθοποιούς. Τόν 
άκατάβλητον 'Γαβουλάιην καί Σταυρόπουλον τό ζεϋγος 
Δαμάσκου, Σπ ΙΙαντοπούλου, κ τ λ. Τήν έναρςίν του 
έκαμε μέ τό ώραϊον όραμα τοϋ κ. Άμπε<2 Jir« 
τελείως έπιτυχόν.

Λε-ιπό.ίεως. Συγχρόνως μέ τό ·Άθή<Χ'ον» ήρχισε 
καί τό θέατρον τής Χεαπόλεως μέ γνωστόν θίασον πρω- 
ταγωνιστούσης τής ύπερόχου τραχωδοϋ τοϋ Βασιλικού 
Θεάτρου κ Βασιλείας Στεφάνου. Ό θίασος ούτος άπο- 
τελούμενος έκ τοΰ κ Δελενάρδου, τοΰ κ Τσούκν. τού 
κ Κουκουδάκη. τοΰ έν Γερμανία σπουδάσαντος κ Κον- 
τογιάννη, τοΰ κ Γεωργοπούλου, τής κ. Κουκουδάκη. 
Βέλκου κ τ λ. μάς ένθυμίζε: τιύς παλαιούς θριάμβους 
τής Νεαπόλεως οί οποίοι δέν ύπάρχει αμφιβολία ο*ι θά 
επανϊληφθοΰν καί έφέτος. "Ηρχισεν μέ τό παλαιόν 
άλλά κλασικόν έργον · .Ί ijii.lia Γα.ΙότίΊ · καί έσηαείω- 
σεν μεγάλην επιτυχίαν. Ήκολούθησαν ό · Όβί.Ι.Ιοι;» 
με τόν κ. Τσούκαν τό «τέάος τοϋ χόσΐ-ίου” τό «Στοι
χειό τοΰ Πύργον· καί άλλα εκλεκτά έργα.
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β. Ιϊρόΰν-ηικι

Νά τεθώσιν οί τεσσαράκοντα εννέα αριθμοί άπό τοΰ 1 
μέ/st τοΰ 49 είς επτά σειράς ούτως, ώστε όριζοντίως, 
χαθετως χαί διχγωνίως νά δίδωσιν άθροισμα 175-

Ή λύσις πρέπει νά εινε τριπλή κατά τρεις διαφό
ρους τρόπους, της μιας διαγώνιου μενούσης αμεταβλήτου.

7. Διπλή άκροιίτινΐς

+ .... + 
+ · ■ ■ + 
+ ···· +
χ ■ · · · +
+ ··-· +
+ _ ■ ■ ■ · +

Νά τεθώσιν όριζοντίως
χ’) πόλις τής Ελλάδος β'; άρχαιον όνομα ποταμού 

τής Ευρώπης γ') υιός του Ιωσήφ δ' ) τροφός τοϋ με
γάλου ’Αλεξάνδρου ε') άρχαιον όρος τής Εφέσου ς') 
θυγάτηρ τοΰ Άσωποϋ.
ούτως, ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
άρχ^ υιός Τοΰ Πύρρου, έν δέ τώ τέλει θυγάτηρ του 
Άσωποϋ

8. Λιποιίνιιφωνον

• · η · ο ■ · α ■ ο ο · ι. ■ α ο ·

!». Γρίφος
ας ας ας

Ιη 1η ας
ας
ας 

ας α; ας

ΙΟ. Σχηματαιίιιλς λέξεων
Διά τών στοιχείων τών λέξεων

ήλιος αφανής’ δός μήλον

να σχημχτισθώσι τά ονόματα τεσσάρων νήσων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,

Φ· Μ. Κ ά ϊ ρ ο ν. ’Επιστολή καί περιεχό
μενα έλήφθησαν. “Εχει καλώς — Π. Δ II α ρ ί
σιο υ ς. Έλήφθη, “Εχει καλώς.—Κ. Μ. Ζ ά κ υ ν- 
0 ο ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. ’Αποδείξεις 
στέλλομεν ταχυδρομικώς.— II. Ν. Κ)π ο λ ι ν. Ζη
τούμενα φυλλάδια σας άπεστάλησαν —Μ. X Β α
τό ύ μ. Παραγγελία σας εστάλη, ώς έγράφομεν —® 
Κ. Κ πολιν. Έλήφθησαν Εύχαριστοΰμεν, καλήν έν- 
τάμωσιν. —Σ. Σ- Η ά τ ρ α ς. Χρήματα έλήφθησαν 
Εύχαριστοΰμεν.—Σ. Μ Λευκωσίαν. Ζητού
μενα φυλλάδια σας άπεστάλησαν — Η Ν. Ά ρ γ ο
στό λ ι ον, Βραχεία καί συνδρομαί έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοϋμεν Ζητούμενου τεϋχος σας άπεστάλη — Γ. 
Κ Βάρναν. Δελτάριον έλήφθη καί σάς άπηντή- 
σαμεν σχετικώς ότι δέν έκληρώθη II. Δ- Β ο υ 
κουρέστιον. Χρήματα έλήφθησαν, Πανόραμα 
καί τόμος τής «Φύσεως· σάς έσταλησαν ταχυδρομι- 
ζώς —Δ. Σ. Β η ο υ τ τ ό ν. ’Επιστολή καί συν 
δρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — Η. Π. Τ ε ρ- 
γ έ σ την. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοΰμεν.—

Κ. Ζ· Δ ι κ ε λ ή. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήϊθη. 
Εύχαριστοΰμεν. —Κ Σ. 'Ιερουσαλήμ Στερού- 
μεθα εΐσέτι επιστολής καί εμβάσματος σας.—Ε Α. 
Τ ρ ί π ο λ ι ν Συρίας Προθεσμία παρήλθε καί δέν 
ελάβομεν ύποσχεθεντχ.— A II. Ά ρ.γο σ τ 6 λ ι ο ν 
Συνδρομή έλήφθη Εύχαριστοΰμεν ’Αποδείξεις ταχυ
δρομικώς. — Τ A. Ν έ α ν - Ύ ό ρ κ η ν. ’Επι
στολή μέ λαχεία έλήφθη. Ώς καί ταχ. εγράψαμεν 
δυστυχώς δέν έκερδίσχτε —Κ. Π Τ. Μασσαλίαν 
’Επιστολή καί cheque έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Έ- 
γράψαμεν. —Π· Γ. Πόρτ-Σουδάν ’Επιστολή 
ώς καί επιταγή έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν Νέος συν
δρομητής ένεγράφη —Άρ· Δ. Τ α ϊ γ ά ν ι ο ν. ’Ε
πιστολή σας έλήφθη. Σας ενεγράψχμεν ήδη αύτόθι και 
άπεστείλαμεν αποδείξεις. — Ο X Ίαβούνα 
’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν 
γράφομεν —Ν Κ. Κ ά ί' ρ ο ν ’Επιστολή έλήφθη. 
Ι’ράφομεν Πανόραμα υπάρχει ήδη εις τόμους χρυσό
δετους.— Α. Μ Λ ά ρ ι σ σ α ν. Νεώτερ ν Δελ
τάριον έλήφθη “Εχει καλώς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ
ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ

Ή Γενική Συνελευσις τοΟ Συλλόγου Μκν- 
δολινάτας καί Χορωδίας ό «Δεσμός» άποβλέ ■ 
πουσα είς τήν παντοίω μέσω εύόδωσιν τοϋ σκο
πού όν ούτος επιδιώκει, άπεφάσισεν έν τή τε
λευταία αύτής συνεδριάσει τήν μεταλλαγήν τοΰ 
τίτλου, όνομάσασα αύτόν α’Ελληνική Μανδο- 
λινάτα. καί Χορωδία».

Ή Ελληνική Μανδολινάτα και Χορωδία 
σκοπόν έχουσα συμφωνως πρός τό καταστατι
κόν της τήν διάδοσιν καί έκμάΟησιν τής μου
σικής εις πάντας καί έκλαίκευσιν αυτής,διατη
ρεί νυκτερινής σχολάς έν αίς διδάσκεται δω
ρεάν τόσον ή φωνητική μουσική, όσον καί ή 
τών εγχόρδων οργάνων τοιαύτη ('μανδολινάτα). 
Ύπερπεντηκοντα ενεργά μέλη φοιτώσι σήμερον 
τακτικώς είς άμφοτερας τάς σχολάς, διδασκό
μενα εύδοκίμως ύπό τοΰ μουσικοϋ εφόρου τοΰ 
Συλλόγου καί διευθυντοΰ τής ορχήστρας κ. Τά- 
κη Μαρίνου καί τοΰ καθηγητοΰ τής Χορωδίας 
κ. Θεοδώρου Θεοδωράκη.

Τοιαΰτα σωματεία αςίζουσι τής ύποστηρί- 
ςεως τών φιλομοΰσων.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Είς πάντα έγγραφόμενον νέον συνδρομητήν τής 

«Φύσεως· ώς χαί είς πάντα παλαιόν έμβάζοντα τήν 
συνδρομήν τοΰ τρέχοντος έτους παρέχεται ύπό τής 
Διευθύνσεως τής «Φύσεως· ϋωριαν ή ώροσχοπία του. 
δηλαδή ή άποχάλυψις τών χαρακτηριστικών ιδιοτή
των του, ήτοι τό παρελθόν του, παρόν καί μέλλον, 
έπί τή βάσει τών φυσιογνωμικών σημείων του. Πρό; 
τοΰτο οέ δέον νά μας άποστέλλεται χαί ή φωτογρα
φία τοΰ ενδιαφερομένου προσώπου, πρόσφατος ει δυ
νατόν, άπό δύο έτών χαί έντεΰθεν καί ιδιόχειρος ση
μείωσές τής ήλιχίας, τοΰ επαγγέλματος καί εγγάμου 
ή οΰ χαταστάσεώς του. Ή Διεύθυνσις


