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Τηλ. Ούάτιιιια Breguel διά δείκτου
J1 .τρώταί δοκιμαί της ηλεκτρικής τηλεγρα

φίας έγένοντο ύπό τοϋ Γουΐστωνος και Κονίς 
έν Αγγλία δια δεικτών, δεικνυόντων τα φηφία 
δια τής χρήσεως 5 συρμάτων και εϊτα δύο. 
Κατόπιν ό Ούέλσων τήν ήπλοποίησε δια τής χρή
σεως ενός σύρματος.

Ό τηλέγραφος ούτος έλειτούργησεν είς τονς 
σιδηροδρομικούς στα&μονς καί είς ολίγους δεν 
τέρας σημασίας τοϋ τηλεγραφικού συμπλέγματος 
τοϋ Κράτους.

Βραδύτερου δμως έτελειοπ'αήΑη ύπό τον 
Breguet καί μολονότι πολλοί άλλοι δια δει 
κτών τηλέγραφοι έφευρέθησαν, τον Breguet 
θεωρείται πάντοτε ό τελειότερος και τούτον da 
περιγράφωμεν έν δλίγοις, ώς τδν μάλλον έν 
χρήσει έν Γαλλία.

Τό τηλεγραφικόν σύστημα τοΰ Breguet δια
φέρει Από τό τοϋ ΛΓόρσ, καϋόσον δ μέν τοϋ 
Μόρς δια συμβολικών γραμμών καί στιγμών 
διατυποϊ τα γράμματα, ενώ δ τοϋ Breguet 
δεικνύει ταΰτα δια δείκτου κινούμενου έπί πί 
νακος, φέροντας κατά σειράν τίι γράμματα τοϋ
Αλφαβήτου.

Ό δείκτης οντος κινείται δυνάμει ώρολο 
γιακοΰ μηχανισμού καί σταματά δια τής ειιπλέ 
ξεως διχαλωτού μοχλού, ύπό ηλεκτρομαγνήτου 
έπί τροχίσκου φέροντος δδόντας.

Ό πομπός Λποτελεΐται έκ στροφάλου, οστις 
περιφέρεται έπί δίσκου, φέροντας τό Αλφάβητον 
καί δστις διακόπτει καί Λποκα&ιστα δια τής 
στροφής τό κύκλωμα

Αια τής διακοπής τούτης καί Αποκαταστά- 
οεως τού δεύματος Αφΐνει δ ήλεκτρο-μαγνήτης 
τόν οδοντωτόν τροχόν νά στρέφεται κατά ί'να 
όδύντα. Αλλά στρεφόμενος δ τροχός ούτος στρέ

γραφούμενα γραμ/ιατα.
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Σύστημα τοΰ Breguet 
πομπό; καί ύέκιη;

πός καί δ δείκτης. 
Έάν δέ έξ οϊασδήποτε

φει καί τον δείκτην, δ όποιος δεικνύει τά τηλετ 
Τό κυριώτερον μέρο*  

τοϋ συστήματος τού
του κατέχει δ συγ
χρονισμός.

Ουτω διά τοΰ 
συγχρονισμού, δυ

νάμει τοΰ ώρολογι- 
ακοϋ μηχανισμού, 
έφ’ δσον διά τοΰ 
πομπού Αποστέλλο- 
μεν βεϋμα διακε
κομμένου, έπί το- 
σοντον στρέφεται δ 
δείκτης. "Iva λει- 
τουργή άπροσκόπως 
τό σύστημα τοϋτο, 
Ανάγκη, ώς φανε
ρόν, πάντοτε νά 

συμβαδίξη έν τή 
κινήσει δ τε πομ- 

αίτίας καταστροφή δ 
συγχρονισμός καί τά σημειούμενα ύπό τοϋ πομ
πού φηφία δεν αυμφωνοΰσι πρός τά ύπό τοϋ δεί
κτου ένδεικνυύμενα. τότε δι' ευφυούς μηχανι 
κοΰ έλατηρίου, μεταγενεστέρως ύπό τοϋ Βΐ'β- 
geut προοτε&έντος, έπαναφέρεται δ δείκτης είς 
τό νεκρόν σημείον, δηλαδή εις τόν σταυρόν καί 
επαναρχίζει ή λέξις.

Τηλ. τιιπωτικδν άύάτημα Hughes

Μεταξύ τών πολλών τηλεγρ. έφευρέσεων, 
μία Απολαμβάνει τήν μεγυλειτέραν έκτίμησιν, 
ιδίως έν Γαλλία ύπό τήν εποφιν εύφυΐας, πλο
κής καί τελειότητος καί α'ύτη είναι ή τοϋ τν 
πωτικοϋ τηλεγράφου τοΰ ’Ολλανδού Hughes. 
Τό σύστημα τούτου διαφέρει ούσιωδώς τών
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άλλων συστημάτων, καθότι διά την έκτύπωσιν 
έκαστου γράμματος χρησιμεύει ρεύμα μικράς 
διάρκειας IIσυσκευή κατά τε την Αποστολήν και 
την παραλαβήν τηλεγραφήματος εΰρίσκεται έν 
συγχρονισμό) δηλ. καί δ πομπός και <5 δέκτης 
τών Ανταποκρινομένων σταθμών εύρίσκονται είς 
τδ αντδ οημεΐον καί κινούνται όμοιοτρόπως κα'ι 
ίσοχρόνως. Ώς τυπογραφικόν πιεστήριο? έν τή 
συσκευή τούτη χρησιμοποιείται τροχός, δ όποιος 
περιστρέφεται περί άξονα ίσοχρόνως μετά τοϋ 
δρειχαλκίν-.ν τμήματος τοϋ πομπού κα'ι έπί τής 
περιφέρειας τοϋ οποίου εύρίσκονται οί τυπογρα
φικοί χαρακτήρες τοϋ Αλφαβήτου. Ό πομπός 
έχει ομοιότητα τινα μετά τών πλήκτρων τοϋ 
κλειδοκύμβαλού, έφ' ών είναι γεγραμμένα τα 
γράμματα τοϋ Αλφαβήτου καί οί Αραβικοί Αρι
θμοί. Οπόταν πιεσθή έν τών πλήκτρα»· τούτων, 
μία βελόνη έξέρχεται, ή οποία εμποδίζει τήν 
περιστροφήν περί άξονα ένδς τμήματος εξ 
ορειχάλκου, το όποιον περιστρέφεται μετά τα
χύτητας τριών στροφών κατά δευτερόλεπτο)·, 
τή έλξει βάρους 70 περίπου κοίλα»··

Jia τής έπαφής δέ τοϋ δρειχαλκίνου τούτου 
τμήματος μετά τής βελόνης έξαποστέλλεται ρεύ
μα. τδ όποιον μεταβιβαζόμενοι· έν καταλλήλφ 
χρόνερ εις τδν έτερον σταθμόν. γίνεται πρόξενον 
νά έκτνπωθή τδ τηλέγραφουμενον γράμμα έπί 
της ταινίας τοϋ χάρτου, τοϋ δέκτου. ΊΙ μη
χανική κατασκευή τοϋ μηχανήματος τούτου είναι 
έξόχώς ευφυής. Είναι όμως λυπηρόν, άτι τδ ώ- 
ώραϊον τοϋτο έκτνπωτικδν μηχάνημα δέν είναι 
έν χρήσει έν τοΐς πλείστοις Ευρωπαϊκούς κρά- 
τεοι. διότι δ χειρισμός του είναι δύσκολος καί Α
παιτείται ειδικός ύπάλληλος δ όποιος νά ήναι καί 
μηχανικός καί εΰρείας μορφώσεως, διά νά δύ- 
ναιαι Αμέσως ν αντιλαμβάνεται καί έπαναφέρη 
τήν κανονικήν λειτουργίαν τοϋ μηχανήματος.

Διά τοϋτο Απαιτούνται μεγάλαι δαπάναι προς 
συντήρησιν τοιούτου προσωπικού. Έν Γαλλία 
μόνον, οπού ύπάρχουσι πολλά χρήματα καί δέν 
φείδονται δαπανών διά τάς ωραίας Ανακαλύ- 
ψιις και οπού ή άπλότης καί ή οικονομία δέν 
είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, τδ μηχάνημα 
τοϋτο έχει εύρυτέραν χρήοιν έν τή τηλεγρ αυ 
τών συγκοινωνία.

"Ηδη καλόν είναι νά Αναφέρωμεν καί πώς 
είσήχθη ό τηλέγραφος έν Έλλάδι.

Άπό τοϋ 1860 μέχρι τοϋ 1862 συνεστήθη- 
σαν τά τηλεγραφεία Κόρινθόν, Αίγιου. Λαμίας, 
Μεσολογγίου, ’Άργους, Ναυπλίου, Τριπόλεως, 
Θηβών καί Αεβαδείας.

Έκιοτε ή ηλεκτρική τηλεγραφία έξηπλώθη 
καθ' δλην τήν Ελλάδα καί ουτω σήμερον πά 
σαι αί πρωτεύουσαι τών νομών καί τών έπαρ ■ 
χιών αί πλεΐσται πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία, 
ώς καί αυται αί νήσοι πασαι συνδέονται νΰν διά 
εναερίων καί υποβρύχια»· γραμμών. Ό πρω
ταίτιος τής εισαγωγής τής τηλεγρ. συγκοινωνίας 
έν Έλλάδι είναι ό Αείμνηστος Κωστ. Προβελέγ- 
γιος, υπουργός τότε έπί τών Εσωτερικών. Η 
πρώτη δέ γραμμή ήτο υποβρύχιος μεταξύ Πει
ραιώς καί Σύρου διά καλωδίου, Αγορασθέντος 
ύπδ τής Κυβερνήσεως παρά τής Αγγλικής Ε
ταιρείας Νουβάλ.

Άλλά δυστυχώς τδ καλώδιον τοϋτο ήγο- 
ράοθη καί έπληρώθη παρατύπως. άνευ δηλο
νότι τής έγκρίσεως τών βουλευτικών σωμάτων. 
Έπραξε δέ τοϋτο ό μακαρίτης Προβελέγγιος, 
ένεκα τοϋ μεγάλου αΰτοΰ πόθου καί τοϋ υπερ
βάλλοντας ζήλου, δπως είσαχθή καί παρ’ ήμΐν 
ή ηλεκτρική τηλεγραφία δσον ένεστι ταχύτερον.

Χάριν περιέργειας παρατίθεμεν τδ αίτιολο- 
γικδν τοϋ ϋποβληθέντος πρδς τοϋτο Νομοσχέ ■ 
δίου καί τά γενόμενα έν τή Βουλή καί τή Γε
ρουσία, δπως ΐδωιιεν μεθ’ οί’ας τόλμης καί αυ 
τοθυσίας πολιτικής έψηφίσθη ή πρότασίς του.

Πρός τήν Βουλήν,
ιιΚαθ' ήν στιγμήν ή διά τής ηλεκτρικής τη

λεγραφίας συγκοινωνία έξηπλώθη καί όλονέν 
έξαπλοϋται καθ’ άπαντα τά εΰνοούμενα Κράτη, 
διά τάς ευκολίας, τάς όποιας έπήνεγκε καί 
έπιφέρει εις τάς κοινωνικός καί εμπορικός οχέ 
σεις, ή Κυβέρνησες τοϋ Βασιλέως ένόμισεν, δτι 
δέν έπρεπε >ά μένωμιν επί πλέον υστερημένοι 
τών έκ τής θαυμαστής ταύτης Λνακαλύψεως 
Αγαθών. Άπεφάοισεν έπομένως νά πραγματο
ποίηση τήν σύσταση· τηλ. γραμμών παρεκινήθη 
δέ προ πάντων νά λάβη τήν Απόφαοιν ταύτην, 
προ δφθαλμών έχουσα τάς γενομένας αυτή 
παρά διαφόρων Εταιρεία»' προτάσεις καί προ- 
βλέπουσα έξ αυτών, δτι έντός ολίγου θέλει κα- 
τασταθή εφικτόν δι ένδς ή άλλου τρόπου νά 
συνδεθώμεν τηλεγραφικώς μετά τής Ευρώπης. 
Δυσχέρειαν σπονδαίαν παρουσίαζε? ή σύνδεσις 

τής Σύρου, κέντρον τοϋ ’Ελληνικού έμπορίου 
μετά τών συοτατέων τηλεγρ. γραμμών, διότι 
έδει να γίνη δι' υποβρυχίου ήλεκτρικοϋ τηλε
γράφου, οστις πρός ταΐς άλλαις δυσκολ'ιαις είναι 
καί πολυδάπανος η.

Κατόπιν διηγείται τάς γενομένας διαπραγμα
τεύσεις μετά τής Εταιρείας καί καταλήγει ουτω:

u Τελευτών δέ τήν παρούσαν, έκφράζω, Κύ
ριοι, τήν πεποίθησιν, δτι θέλετε σπεύσει νά 
έπιδοκιμάσητε διά τής ψήφου ύμών τήν συμ
φωνίαν ταύτην, προοιμοιάζουσαν τήν εις τήν 
φίλην ημών Πατρίδα εισαγωγήν τής μνηοθεί- 
σης Λνακαλύψεως, ήτις θέλει καταστήση κοι- 
νωνους τών έκ τής τηλ. Ανταποκρίσεως ώφε- 
λημάτων και τούς κατοίκους τής Ελλάδος».

Επειδή δέ μέλη τινά παρετήρησαν, δτι ή 
χορηγηθεΐσα προθεσμία πρδς έξέτασιν τής Αν
τοχής καί τής καλής κατασκευής τοϋ καλωδίου 
ήτο μικρά, δ μακαρίτης Προβελλέγγιος έν τή 
γενομένη σχετική συζητήσει Απήντησεν :

ιιΤοοοϋτον ευτυχή θεωρώ τήν περίοτασιν 
ταύτην, ώστε ουδόλως διστάζω ν’ Αναδεχθώ 
τήν ευθύνην τής δαπάνης τών 415,000 δρ. 
τάς όποιας ή Βουλή δύναται, έάν θέλη, νά ρίψη 
είς βάρος μου».

Γενομένης δέ ψηφοφορίας, ή Βουλή πάρε 
δέχθη τήν Αρχήν καί τό σύνολον τοΰ Νομοσχε
δίου παμψηφεί διά ψήφων 77. Τδ νομοσχέδιον 
τοϋτο, μετά τήν έπιψήφισιν αΰτοΰ υπό τής 
Βουλής, είσήχθη, ώς ήν έπόμενον καί έν τή 
Γερουσία τήν 29 Δεκεμβρίου 1858. \-1Α/.ά εν 
τώ σώματι τοντιρ έσχε μεγάλην Αντίδρασιν,διότι 
έθεώρησαν, δτι λίαν έσπευσμένως έγένετο ή έπι- 
χείρησις, διότι έγένετο έναντίον τοϋ άρθρ. 25 
τοΰ τότε Συντάγματος και κατά παράβασιν τοΰ 
Νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Είς τρεις δέ 
συνεδρίας κατέκριναν σφοδρώς τήν πραξιν τοϋ 
Υπουργού.
Ό Μακαρίτης δμως Προβελέγγιος συνεπι 

κούρους έχων τον Χατζίσκον καί άλλους τινάς, 
ΰπερησπίσθη έρρωμένως τήν πραξιν αΰτοΰ καί 
έπανειλημένως έξεστό/ιησε τούς έξεις χαρακτη
ριστικούς λόγους :

— a”Jv δμως Αμφιβάλλετε περί τής ΐρησι- 
μύτητος τοϋ τηλεγράφου, τότε δύτε κατά τοϋ 
Νομοσχεδίου τήν ψήφον σας καί βαρεία δς έπι 
πέση κατά τής κεφαλής μου ευθύνη πρδς παρα
δειγματισμόν τών άλλων».

Ως δ ’ εξάγεται, έκ τών πρακτικών, καθ 
υλας τάς γενομένας συζητήσεις οί όμιλήοαντες 
κατά τοϋ Νομοσχεδίου ήχθησαν μάλλον έκ λό
γων φιλοτιμίας, διότι δέν τοΐς έζητήθη προη
γουμένως ή έγκρισις. Δηλαδή έσχηματίσθη 
Αντιπολίτευσις οΰχί διά τδ εργον, Αλλά διά τήν 
κατεσπευσμένην καί παράνομον πραξιν τής 
Κυβερνήσεως.

Προΰτάθησαν τέσσαρες προτάσεις. Ύπερίσχυ-

Τηλιγρ. αυοκιυή Hughes.

σεν δμως ή τοΰ μακαρίτου Βούλγαρη, έχουσα 
ώς έξης :

ιΓΟτι τδ Ύπουργεϊον ένήργησε λίαν κατε ■ 
σπευσμένως καί κατά παράβασιν καθήκοντος».

Τεθεΐσα δέ είς ψηφοφορίαν, Απ'ερρίφθη διά 
ψήφων 21 κατά 15 καί ούτως δ ’Υπουργός έ- 
σωσεν εαυτόν καί τον Τηλέγραφον. ”Jv δμως 
δ μακαρίτης Προβελέγγιος τοΐς έλεγεν, δτι πρώ - 
τοι οί Έλληνες είσήγαγον τδν τηλέγραφον είς 
τήν Ευρώπην, δτι πρώτοι αυτοί έμόρφωσαν 
συστήματα τηλεγραφικά, δτι πρώτη ή Ελ
λάς ήτο πλήρης τηλεγραφικών σταθμών έν 
τ!Ι Αρχαίφ αυτής εΰκκλεία, θά είχε, βεβαίως 
ί’>α περισσότερον λόγον, Αρκετά σπουδαΐον, πρδς 
υπεράσπιση· τής μεγάλης αΰτοΰ σπουδής πρδς 
εισαγωγήν τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου είς τήν 
πατρίδα μας.

Τό τηλέφωνον.
'ζίνδχκη νά όμιλήσωμεν καί περί τοΰ τηλε

φώνου, διότι καί τοϋτο συνδέεται μετά τοΰ θέ
ματος, ώς χρησιμοποιούμενον έν τή τηλεγρα
φία. Ο ήλεκτρισμός, μετά τήν έφαρμογήν του 
είς τήν τηλεγραφίαν, έφηρμόσθη καί εις πολλάς 
βιομηχανικός και βιοτεχνικός Ανάγκας καί ήδη 
ή χρησιμότης τοΰ έγενικεύθη είς καταπληκτι
κόν βαθμόν.

Είς τήν γαλβανοπλαστικήν, ιατρικήν, θέρμαν 
οιν καί φωτισμόν, εις τήν κίνηση· καί τήν πολε
μικήν ομοίως έλαβεν ενεργόν μέρος. Δέν θά 
ένδιατρίψωμεν δμως ήδη έπί τών εφαρμογών 
τούτων, ώς μή σχετιζομένων πρδς τδ θέμα 
ήμών-

ΊΙ έφαρμογή τοϋ ήλεκτρισμοϋ έν τή τηλεφω 
via, τή συνδεομένη ήδη Αδιαρρήκτως μετά τοϋ 
τηλεγράφου, διότι κι-ί α'ύτη μεταδίδει Απδ τό 
που είς τόπον τά διανοήματα ήμών τδδέέμπό- 
ριον καί ή διοίκησις τήν ένεκολπώθησαν ώς τε
λειότεροι· μέσον συγκοινωνίας καί αΰτοΰ τοΰ τη 
λεγράφου, Αποτελεί στενοτάτην συγγένειαν μετά 
τούτον, καθόσον, έάν μέν διά τοΰ τηλεγράφου 
μεταβιβάζομεν γράμματα,διά τοΰ τηλεφώνου με
ταβιβάζομε? τήν φωνήν μας, ήτις καί αΰτη δπως



Η ΦΥΣΙΣ 293
292 Η ΦΥΣΙΣ

Ιΐΐργο; τηΐιφωνικον κίττρου μιιά .-ιϊηΰώραι συρμάτων

ΕΠΙ ΤΟΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

καί τά γρά/ι/ιατα άπορρέου»· εκ τώ»· ημετερων 
διανοημάτων, τά όποια είς Λμφοτέρας τας πε 
ρωτήσεις ό ήλεκτρισμός είνε ο τε. πομπός καί <> 
φορεύς.

Ή τηλεφωνική άνταπόκρισις είναι μία θαυ
μάσια πρόοδος τοΰ αιώνας μας, διότι μεταφέρει 
αυθωρεί την φωνήν μας είς μεγάλος Αποστάσεις' 
Αλλά επιστημονικές όμιλοννιες, δεν είναι αυτή 
η φωνή μας, ήτις μεταβιβάζεται ουσιαστικές, 
άλλα τυπικές, δηλαδή αί Αιαπάλσεις, ή αυξο- 
μείωσις τοΰ τώ·ου τής φωνής μας μεταβιβάζε
ται. δια να εϊπωμεν οαφέστερον, αί παλμικοί 
δονήσεις τοΰ Λέρας ί·πό τής φωνής μας παρα 
γόμεναι εΰρίσκουσαι τό λίαν ευαίσθητου σιδη- 
ροΰ»· έλασμα τοΰ τυμπάνον τοΰ τηλεφώνου εφ’ 
ον δμιλοΰμεν, εξαναγκάζει αυτό να πάλλεται.

Αί Αναπάλσεις δε ανται τοΰ τυμπάνου γεν- 
νέσι ρεύματα εξ Ιπαγωγής είς τό είς μικρόν 
άπόστασιν Από τον σίδηρον ελάσματος ευρισκό 
μενον πηνίον. τό όποιον είνε περιελιγμένον 
περί μαγνήτην Τό ρεΐ-μα τούτο φθόνον εις τόν 
δέκτην, θέτει ίν παλμική κινήσει τό έλασμα 
τον δέκτου, τό όποιον πλήττον τόν Λέρα παρά
γει τά ηχητικό κύματα, δηλαδή τήν φωνήν,τήν 
όποιαν Λκούομεν.

Οντως ή φωνή Λκονομένη έχει ήχον μεταλ
λικόν καί ονχί Ανθρώπινον. καθ' ΰοον κακές 
πολλοί νομίζονσιν. οτι ή φωνή ώς Ιξέρχεται τοΰ 
σώματος, πορεύεται είς τό πρός δν μέρος Εν
τούτοις διακρίνεται μόνον ή φωνή τον παιδιού 
Από τής τοΰ ήλικιωμένου καί ή φωνή τής γυ- 
ναικός Από τής τοΰ Ανδρός-

(“Επεται συνέχεια) Φ. II.

Ό Γερμανός Κρύγερ έν τώ άθανάτω έργω 
του περί τής Έλληιικη; γλώσσης, εν άρχή 
-γράφει τά έξης σημαντικώτατα : « Η Ευρω
παϊκή μόρφωσις οφείλει τήν θεμελίωσιν αυτής 
καί τήν καθαρότητα τοΐς άρχαίοις Ελλ»/σι και 
δη τοΐς εργοις αύτών τοΐς πνευματικοΐς, άτινα 
τό ανθρώπινον πνεύμα παρήγαγέ ποτέ. Γϊι ποιη- 
τα'ι καί οϊ φιλόσοφοι, οί ρήτορες καί οι ιστορι
κοί τών Ελλήνων εύρίσκονται έν τοιούτω ίδιά- 
ξοντι μεγαλείω, ώστε τά έργα των έν πιΐσι τοΐς 
μεμορφωμένοις λαοΐς, πάντων τών χρόνων, ανε- 
γνωρίσθησαν ύπό τών πνευματωδεστάτων αν- 
δρών καί ΐκανωτατων να κρίνωσίν. ως τα άρι
στά πρότυπα. — Ή Ελληνική γλώσσα διά 
τούτο κέκτηται μεγίστην σπουδαιότητα. διότι 
εινε ή κλείς, ή όποια ανοίγει ήμΐντήν οδόν προς 
τά έργα τοΰ μάλιστα πεπροικισμένου λαοΰ, του 
Ελληνικού, όστις ήνθησεν».

’Ανοίξατε τούς οφθαλμούς υμών, χυδαισταί, 
καί οί άμυντορες αύτών.

Διά τής ένισχύαεως τοΰ χυδαϊσμού ή Ελλη
νική νεότης απομακρύνεται καί τής ελάχιστης 
άναγνώσεως των Ελλήνων συγγραφέων, δΓ ής 
διδαχθήσεται τήν ευγένειαν αύτοΰ. ώς ατόμου, 
ώς πολίτου, ώς στρατιώτου καί μεγαλουργήσει 
επ’ άγαθώ εαυτού, τοΰ οίκου, τού έθνους, διδα- 
χθήσεται ότι ν,ούκ έκ χρημάτων αρετή γίγνεται, 
άλλ’ έξ αρετής χρήματα καί τάλλα τάγαθά 
τοΐ.« άνθρώποις άπαντα καί ίδίρ. καί δημοσία, 
ότι ιιπασα έπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί 
τής άλλης αρετής. πανουργία ού σοφία φαινε ■ 
ται» καί άλλους άδάμαντας, οίτινες έδώρησαν 
διά τών τέκνων τής Ελλάδος τών φυγόντων 
μετά τήν άλωσιν τής Εοινσταντιι ουπολεως τον 
πολιτισμόν είς τήν Ευρώπην

Οΰτω σκοπίμως ή λεληθοτως γιγνόμενοι προ 
δόται τοϋ έθνους φθείρετε τήν εύγένειαν τής ελ
ληνικής νεοτητος καί θέλετε νιί δημιουργήσητε 
ταπεινός φυχιίς επί ολέθριο τής πατρίδας. II 
άναγέι-νησις τής Εύριόπης οφείλεται εις τούτο, 
ότι τό μεμονωμένου καί περιωρισμένον τής με
σαιωνικής σκέφεως μετέβαλε, λαβοΰσα ως πρό
τυποι- τήν Ελληνικήν μόρφωσιυ, δικαίως δέ λό
γιος ’Ιταλός έγραφε τοΐς Ίταλοΐς «Γράμματα 
στραλέως Ελληνικά γνώ'θι, αληθώς εί μέμαας 
σώφρων καί πολυιδρις είναι Ελλησι γάρ άνδρα- 
σιν άγαν κομφώς,φρονίμως τε άπαντα.ήδυεπής 
μούσα έδωκε λαλείντι

Δυστυχώς δί από τινων ετών αί αρχαί αύται 
παρορώμεναι ύπό τιι-ων ανώτατα εν τή εκπαι - 
δεύσει αξιώματα άτυχώς λαβόντων, αληθώς δέ 
θεραπόντων τής άμαθείας καί τοΰ Εκυθισμοΰ, 
έπήνεγκον τήν έλάττωσιν τών σπουδών τών ελ

ληνικών γραμμάτων, γενόμεναι οί προάγγελοι 
τής ενισχύσεως τοΰ χυδαϊσμού, τοΰ άπειλοΰι-τος 
βαθμηδόν τήν εθνικήν ημών ΰπαρξιν.

Αλλά πλήν τούτων ή αρχαία Ελλμ ική 
γλώσσα, ιδία δε ή 'Αττική διάλεκτος, ή ένεκα 
των πολεμικών μεγαλουργημάτων τών ’Αθη
ναίων καί τών παρ’ αύτά άναλαμ,φάντων ποιη 
των και συγγραφέων, πρός τώ καλώ δέ τής τέ
χνης. αναπτυχθεΐσα «ις τον ύφιστον βαθμόν 
τής ενεπείας, τοΰ πλούτου τών γραφικών καί 
συνωνύμων λέξεων, έτι δε καί τής ακρίβειας, 
παρέχει διά τοΰ κεκανονισμένου εύπλάστου αυ
τής τή καθαρευούση άριστον τύπον έν τή ά 
πλοτητι αυτής νά ρυθμίζηται καί νά πλουτί- 
ζηται είς ένιαίαν καί ομοιόμορφοι· εθνικήν Έλ- 
ληι-ικήν γλώσσαν, έόστε δΓ αύτής καί νά έπι- 
κοιι ωνώμει- μετιί τών αρχαίων καί τού Εύαγ- 
γελίου, καί νά. έμφανιζώμεθα ομοίως πρός τους 
λαούς τής λοιπής Εύριόπης. ώς εν Έ.θνος α
διάσπαστοι’ μετιί τών δούλων αδελφών ημών, 
απόγονοι τών αρχαίων φιλόκαλων Ελλήνων, 
έφελκύοντες τόν σεβασμόν οΰτω τών φθονούν 
των τή υπάρξει τοΰ Ελληνισμού ξένων καί ά- 
ποκρούοντες τήν δια τής διαιρέσεως είς ρακώ- 
δεις χυδαϊσμούς και διαστρεβλώσεις τής ένι 
αίας γλώσσης έπιδιωκομένην υπό τών ολέθριο»· 
προπαγάνδων διαλυσιν τοΰ γένους, ώς μάρτυ
ρες τούτων είσίν ο! έν ταΐς Ί'ουρκοκρατουμέναις 
νήσοις καί τή Μ. ’Ασία καί αλλαχού αδελφοί 
ημών. Εύγνωμοσύνης διά ταϋτα εθνική: εινε άξιοι 
οι προβαλόντες τήν αναγραφήν άμύνης τής εθνι
κής γλώσσης έν τώ Ευυτάγματι καί <ιί ύποστη- 
ρίζοντες αύτήν έν τε τώ Τύτιω καί τή Βουλή. 
Μέγιστοι· δέ έργοι- έθνικόν θά έπιτελέσωσι οί ίθύ- 
ιοντες, έάν πραγματοποιήσωσι τόι· ιερόν τούτον 
πόθον, υπέρ ού άξιεπαίι-ως καί δικαίως αγωνί
ζονται καί οί φοιτιγταί υπερήφανοι έπί τή πα 
τρίερ γλώσσι/’ διότι ό χυδαϊσμός έυισχυομε- 
νος διά τής αφελούς έλευθεριότητός τινων, ώς 
κισσός φυόμενος καί αυξανόμενος περί κορμον 
δένδρου, αν μή ιΐφεθή έν τέλει νά άποπνίξη τήν 
ζωτικότητα αύτοΰ θ ί προκαλεσρ άγρίαυ άντε- 
κδίκησιν τών προμάχων τοΰ έθιικοΰ βίου, ήτις 
νιί προληφθή χάριν αύτοΰ τοΰ εθνικού γοήτρου 
καί αέλλοντος.

Νικόλ. Φαραντδτος 
της Φιϊοίογίας xai von )

Σ Δ Μετά χαράς γνωρίζομεν τοΐς άναγνώ- 
σταις ημών, ότι ο κ. Ν Ί'αραντατο; θά δημο
σίευση έν τή «Φύσει» ολόκληρον τήν ωραίαν 
πραγματείαν τού μεγάλου φιλολόγου Κ· Κρύγερ 
περί τής Ελληνικής I λώσσης.

Η ΧΥΔΑΤΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ι-αδημοσιεύομεν τήν τό
σον περίεργον όσον καί 
αξίαν μελέτης έπιστο- 
λήν, την οποίαν ο ό- 
παδός τής Μαλλιαρω- 
σύνης κ Ψυχάρης 
αττέστειλεν έκ ΙΙαρι- 
σίων πρός τον συγ 
γραφέα τής γραμμα
τική: τής Ρωμαίΐ- 
κης Γλώσσας Μ Ί'ι-

λήντα, ως λίαν χαρακτηριστικήν τών γλωσσο- 
λογικών δοξασιών τοΰ Η’υχάρ»;-

ΊΙ έπιστολή αΰτη έχει ώς έξης :
ώποιος ξεφύλλισε τά διάφορά μου βιβλία, 

ίσως ^<ι θυμάται πόσες φορές για τό Φιλήντα 
μας είπα όσα τόντις τοΰ άξίζουνε. ί'οχω κά
πως καφκημά μου πού τόν άνεκάλυφα. στον 
πρώτο μου διαγωνισμό, σαν ε'ίτανε άγνωστος 
ακόμη, καί παρατήρησα μά πώς τό παιδί αφτό 
έχει σκαρί γλωσσολόγου, έχει μάλιστα καί τή 
φλέβα τής γλωσσολογίας. Στό καιι ούργιο τούτο 
έδώ έργο του πολλά θά βρήτε ποΰ είναι τόντις 
αξιόλογα. Γιγάζει κάπου καί ορούς δικούς του 
ποΰ φαίνουνται αλήθεια πετυχημένοι. Εεβαια 
δε θ<ί αάς τάναιρέσρ κανένας πώς τά διαμοι- 
ραστικιί είναι καλήτερος όρος από τά διανεμη
τικά καί πώς μερικές άντωι-ομίες νά ονομαστούνε 
πειό σωστά, πειό εφκολα καί πειο σύντομα ξε 
χωριστικές παρα επιμεριστικοί εκ πολλών Ο 
Ί’ιλήντας πάσκισε παντού νιί κάμη τούς όρους 
καί ποώ έφκολοιώητους καί ποιο έπιστημονι- 
κούς. Μέ το δίκηο του καί μεγάλη ανάγκη τους 
εχουμε.

Ιίεριττό και βλαβερό νά μαθαίνουνε άλγε
βρα τά παιδιά, ώς καί στή γραμματική ποΰ θά 
τούς μαθη τή γλώσσα τους.

Τιάρα ίσια ίσια που βάζουμε τά δυνατά μας 
γιά νά μάθουνε μιά μέρα τή γλώσσα τους τήν 
άληθηνή, καιρός είναι είναι καί χρέος μας νά 
φροντίσουμε καί γιά όρους αληθινούς, δηλαδή 
για διδαχή πού νά πιανη τον τόπο της στά 
τρυφερά τους τά μυαλούδια, πού νά τους μένη 
στο ι-οΰ καί σάν απογίνουνε άντρες.

Ύποθέτοι πώς σ’ άφτό δέν μπορεί νά μή 
συφωνηση μαζί μας κάθε πατέρας. Καί γώ πο
λέμησα πολλές φορές νά στοχαστώ) κάμποσους 
όρους πού ια ταιριάζουνε και ν ι στέκουνε. Γούς 
παρεδέχτηκε ό Ί’ιλήντας έτσι, όταν έρθη καί 
μένα ή σειρά μου, θά παραδεχτώ από τούς δι
κούς του όσους μπορώ στή γραμματική που 
γράφω τώρα ολοει-α, για να παη ποιο γρήγορα 
ή δουλειά μας όμπρός.
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Δέν είπαμε πάλε πώς ή γραμματική τοΰ 
Φιλήντα είναι άλάθεφτη σέ κάθε της κατεβατό. 
"Εχει εννοείται και τά λαθάκια της μά ό σκο
πός μου σήμερα δεν είναι νάνοίξουμε συζήτηση 
γιά δάφτα.

Θέλω μονάχα -γιά δύο πράγματα νά σάς 
μιλήσω, γιά τό πώς τυπώθηκε ή -γραμματική 
καί μέ γενικώτερο τρόπο, μά και μέ λόγια λι- 
γωστά, γιά τότί ξεχωρίζει μιά γραμματική απο 
μιά γλωσσολογική μελέτη

"Ας άρχίσουμαι άπό τό πρώτο, ποΰ είνε και 
πολΰ άπλό.

Μοΰ στέλνανε τής διόρθωσες άπό τήν Αθήνα 
στό ΙΙαρίσι. Τις σύγκρινα προσεκτικά μέ τό 
χειρόγραφο, παρακολουθώντας λέξη γιά λέξη, 
χειρόγραφο καί διόρθωσι. ’Εννοείται πώς μοΰ 
ξεφύγανε καί μένα κάμποσα παρατυπώματα. 
Μά το κυριώτερο ποΰ θέλω νά σημειώσω εδώ 
είνε ποΰ τό βιβλίο του τό ίδιο δέν τοχω διορ 
θωμένο πουθενά, πάει νά πή πώς πουθενά μήτε 
στό παραμικρό δέι< τάλαξα, ειδεμή κοντά στο 
νοΰ πώς δέν θιί τέλειωνα — ή θά άναγκαζόμουνα 
νά κάμω μιά γραμματικέ) ποΰ δεν θιί είπανε 
μήτε τοΰ Φίλήντα, μήτε καί δική μου. Ό Φι- 
λήντας εινε άρκετά ικανός γλωσσολόγος, γιά 
νά μην έχουνε δά καί μεγάλη σημασία κάτι 
ανθρώπινα ποΰ προύτίμησα ι·ά τ’ αναφέρω πα
ροδικά στήν προηγούμενη σημειωσούλα. .λοιπόν 
όχι μόνον πού θά διήτε τή γνώμη του παντού, 
μά καί τά σφαλματάκια του τάφησα όπως τό 
χειρόγραφο τά e’ye Μοΰ στμχε όμως κι' ει-α 
πολύ δυσάρεστο. ΙΙροτοΰ φτάσω στή σελίδα 
52—59, εκεί ποΰ λέει πώς «Μεγάλο κέρδος 
πρέπει νά τό θωροΰμε ποΰ μέ τή συνήθεια κα
ταφέραμε νά ξεφορτωθούμε τί) βαρεία». Αέν 
τό καταλάβαμε μήτε ό τυπογράφος μήτε γώ. 
πώς ο Φιλήντας τής έδωκε δρόμο τής βαρείας 
καί πώς τόνιζε ολοένα μέ οξείες Στό χειρόγρα
φό του ακόμη κι’ όταν πρόσεξα μέ τά δύο μου 
τά μάτια, ΰστερις άπό τή φράσιν ξεφορτωμοΰ 
τής βαρείας, είδα βαρείες άπειρες.

Ή συνήθεια, τί τά θέλετε ; Νά σάς ξομολο
γηθώ καί τά στραβά μου, χαμπάρι ώς τώρα 
δεν τό πήρα πώς τήν ξεφορτωθήκαμε τήν λε
γάμενη Έγώ τουλάχιστο συνηθίζω καί τή βάζω.

Έννοιωσα μονάχα πώς ό Φιλήντας, άπό α
γαθή προαίρεση, τό είπε άφτό, γιά νά γίνη. 
Καί θατανε αριστο πράγμα νά γινότανε. "Αν 
έφκολο εινε ι·ά γίνη, άλλο ζήτημα. Βλέπω, λ. χ. 
πώς ό Φιλήντας μας κάπως τή χρειάστηκε πολύ 
φρόνημα κιόλας, τή βαρεία, γιά τόν άλοφρό 
τερο τονισμό τοΰ τετρασύλλαβου τύπου έγρά- 
φετε, στήν οξεία μόνο γιά τό αρχικό τό έ. Γ- 
πάρχει καί μια. σοβαρώτερη, μιά πικρή δυσκο
λία' έχουμε στή γλώσσα μας δυο γιατί, τό ρω- 
τημ.ατικο καί τό αίτιολογικό γιά νά τά ξεδια- 
κρίνουμε. οξύνουμε τό πρώτο, γιατί, καί βαρύ
νουμε τό δεύτερο γιατί. Άφτά ό Φιλήντας τά 

ήξερε, όπως τά ξέρουμαι όλοι. 'Έλα δά πού δέ 
συμφωνούσανε μέ τό σύστημα του μέ τόν ξε- 
φωρτομό τής βαρείας. Τί κάνει τότε - επειδή 
πιστέβω πώς μέ τέτοιο σκοπό θά τόκαμε ; Τό 
γιατί τό αίτιολογικό, θέλει νά τό πούμε γιάτι, 
αφού τό γιάτι, έγινε άπό τό γιά ότι, καί πρέπει 
λέει, συνεπούμενα, στήν παραλήγουσα νά τονί
ζεται. παρασυρθήκανε όμως από τό ρωτηματικο 
τό γιατί καί τοι ισανε τή λήγουσα, ως και στο 
αίτιογογικό Τό λάθος λοιπόν εμείς νά τό διορ
θώσουμε, καθώς μάς τό έξηγή φαρδιά πλατιά 
ό ίδιος. Μ’ά’λλα λόγια, λάθος εινε τό χουλιαρι 
καί νά γυρίση πάλε πίσω στό κοχλιαρίου, ή 
σάν προτιμάτε, λάθος ή περισπομένη τοΰ τιμώ, 
φιλώ, δηλώ στούς ’Αττικούς καί χρωστούμε 
άπό δώ καί όμπρός νά τά διαβάζουμε στα κεί
μενά τους τιμάω. φιλέω δηλόω ίσιας καί τι
μώ, φιλώ, δηλώ, ίσως τίμιο, φίλω, δήλω

Έγώ. νά μή σάς τά κρύφιω. νόμισα στην 
αρχή πώς τό γιάτι ποΰ έβλεπα στο χειρόγραφό 
ήτανε καμιά παραπενιά. Οταν κατάλαβα τι 
τρέχει, έγραφα τοΰ καλού μας τοΰ Φίλήντα 
πώς εγώ τουλάχιστον, γιάτι δέν τυπώνω Και 
θαρρώ πώς τό παραδέχτηκε Είναι ή μόνη φο
ρά όπου δήλωσα καί γώ μ'ά γνώμη. Μά είναι 
καί ή μόνη φορά όπου ό Φιλήντας στοχάστηκε 
νά διορθώση τή γλώσσα.

Έδωπέρα πώς τά ξεδιαλίνω, γιά νά δήτε 
άπό ποιούς λόγους βρίσκεται κάπου κάπου στο 
βιβλίο κι’ ενα γιατί βρίσκεται γιατί ξέχασα να 
τό διορθώσω. Έγώ αλλιώς θά τάπερνα τα 
πράγματα στή θέση τού Φίλήντα θάλεγα δη
λαδή, πώς καλό θά ξεφορτωθούμε τή βαρεία, 
φτάνει νά τήν κρατήσουμε στό γιατί το αιτίο- 
λογικό. καθώς κρατούμε καί τήν περισπωμένη 
στά ρωτηματικά πώς ή ποΰ. Κ’ έτσι θά συμφω
νούσα μαζί του Ολα τά'λλα εινε από τά γνω
στά. μας τά ρωμαίικα, ποΰ άξαφνα σοΰ ξεφυ
τρώνουνε και στούς ποιο άξιους ποιο ξυπνους

Η ΚΟΪΛΑΣ ΤΟΪ ΙΩΣΑΦΑΤ
ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΪΣΑ ΚΡΙΣΙΣ

ΊΙ κοιλάς αότη κείτα·. μεταξύ της Ιερου
σαλήμ και τοϋ ορούς των Έλαιών. Άρχομένη 
δέ άπό τών βορε.οδυτικών πλευρών τοΰ λόφου 
Βεξεθά, παρά τά λεγάμενα μνήματα τών Κρι
τών, καί διερχομένη παρά τήν πύλην τοΰ Σι- 
λωάμ, τό Φρέαρ τοϋ Ίωάβ και τήν Λαύραν 
τοΰ άγιου Σάββα, λήγει είς τήν Νεκράν Θά
λασσαν· ώς έκ τών διαφόρων δ’ αύτής θέσεων 
έχει τήν σήμερον διάφορα ονόματα. Καί παρά 
μέν τόν Τάφον τής Θεοτόκου καλείται Ούαδη- 
έλ-τξοζ, παρά δέ τήν πηγήν Σιλωάμ Ούαδη- 
Σιλουάν καί περαιτέρω Ούαδη-Έννάρ.

Τό άρχαϊον αύτής ό'νομα είναι χείμαρρος ή 
Φάραγξ τών Κέδρων, κοιλάς Ίωσαφάτ, βραδύ- 
τερον δ’ έ'λαβε καί άλλα ονόματα, οίον κοιλάς 
κλαυθμώνος, κοιλάς τής Γεσθημανής.

Διά τής κοιλάδος τοΰ Ίωσαφάτ διήλθεν ό 
Δαβίδ δακρύων καί ασκεπής καί ανυπόδητο:, 
οτε έ'φευγεν άπό προσώπου τοϋ υΐοΰ αύτοϋ 
Άβεσσαλώμ· διά τής κοιλάδος ταύτης πολλά- 
κις διέβη ό Σωτήρ ημών, είτε μεταβαίνων είτε 
έπιστρέφων έκ τοΰ ορούς τών Έλαιών καί τής 
Βηθανίας.

Γνώμη τις επικρατεί μεταξύ Χριστιανών 
καί Μωαμεθανών, οτι έν τή κοιλάδι ταύτγ θέ-

Ο χείμαρρος τον Άββά Χαρίιωνο;

Τό ΰρος ιων Έλαιών καί δ Χείμαρροι ιών Κέδρων ή 
Κοιλάς Ίωσαφάτ, oitcv »ϋν τό 'Εβραϊκόν νεκρο

ταφείου καί δ τάφος ’.δβεοαλώ/ι.

λει γίνει ή μέλλουσα κρίσις, ή δέ γνώμη αυτή 
έπήγασεν έκ τών λόγων τοΰ Προφήτου Ίωήλ 
«ιδού έγώ έν ταΐς ήμέραις έκείναις καί έν τώ 
καιρώ έκείνω, όταν έπιστρέψω τήν αιχμαλω
σίαν ’Ιούδα καί Ιερουσαλήμ, καί συνάξω 
πάντα τά έθνη καί κατατάξω αύτά εις τήν 
κοιλάδα Ίωσαφάτ καί διακριθήσομαι πρός αύ- 
τούς έκεί ύπέρ τοΰ λαοΰ μου καί τής κληρο
νομιάς μου ’Ισραήλ, ώ. διεσπάρησαν έν τοΐς 
έθνεσι».

Κατά τόν έννατον αιώνα ό Μοναχός Βερνάρ
δος έ'γραφεν δτι «ένταΰθα ήν ναός τις έπ’ ονό- 
ματι τοΰ άγιου Λέοντας, έπί τοΰ τόπου, ένθα 
μέλλει νά γείνν) ή μέλλουσα κρίσις».

"Οτε δέ βραδύτερον προετείνετο ή ένστασις 
καί πώς δύναται νά χωερσγ, έν τή κοιλκδι 
ταύττ) ολος ό κόσμο;, έγεννηθη καί ή άπκντη- 
σις, δτι κατ’ έκείνην τήν ημέραν τά δρη τής 
Ιερουσαλήμ καί τοΰ Έλαιώνος θ’ άπομακρυν- 
θώσιν άπ’ άλλήλων καί ή κοιλάς θά πλατυνθή.

Ε. Γ. Κ.
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Τρόπος τον γράφειν καί ΐχνογραφεϊν 

διά τΰς άριΟτεράς ψειρής.
Τδ πείραμα τοϋτο έρείδεται έπί τοϋ ακο

λούθου αξιώματος : ' II Αριστερά χειρ τιθέμενη 
πιιρά τή δεξιή. έχει πάντοτε τάοιν νά κινήται 
όμοιοτρύπως κα'ι κατ' Αντίστροφον φοράν

Έάν θέλετε νά γοάψητε ή ιχνογράφηση τε 
Six τις άριστεράς χειρός, ανευ ούδεμιάς προ- 
γενεστέρας άσκήσεως, λάβετε τό μολυβδοκόν

δυλων σας έκ τής αριστερά; χειρός καί τεμάχιον 
ξύλου έκ τής δεξιάς. Καί διά μέν τν5ς δεξιάς 
ταύτης χειρός σας προσποιηθήτε, οτι γράφετε 
έπί τοϋ χάρτου τήν λέξιν, ήν θέλετε νά γρά- 
ψητε· ή αριστερά σας τότε καί συνεπώς τό 
μολυβδοχονδυλον θ’ άκολουθησωσιν επακριβώς 
άπάσας τάς κινήσεις τής δεξιά; χειρός, αλλά 
κατ’ άντιθετον φοράν. Ουτω δέ θά κατορθώ
σατε πολύ συντόμω; νά γράφητε λίαν εύανα- 
γνώστως έκ τής άριστερζς χειρός, άλλ*  όμως, 
ώς ήν έπόμενον, τά γράμματα θά ώσιν ανε
στραμμένα καί άν θέσητε έτερον λεπτόν έπί τοΰ 
πρώτου χάρτου σας μεταφορικόν χάρτα*,  θ’ 
αναγνώσητε ταΰτα άπ*  ευθείας.

Τό πείραμα τοϋτο δυναται νά χρησιμεύσει 
δι’ αντιγραφάς σχεδίων κλπ. Φ.11.

t®» ’wi-
ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΊΙ γενόις τών ώών.
Την λεπτοτέραν γεΰσιν έχουν τά αυγα οπού 

έχουν κροκόν βαθυκίτρινον πρός τό πορτοκαλλί. 
Τό -χρώμα αυτό έξαρτάται έκ τοΰ εί’δους τής 
τροφής. Τό βαθύ χρώμα έπιτυγχάνεται μέ σα
νόν, ένώ ό σίτος, ή κριθή καί ό Αραβόσιτος 
κάμνουν τόν κροκόν Ανοικτοκίτρινον. Τά βαλα
νίδια δέ δίδουν βαθύ χρώμα. Οταν αί όρνιθες 

κρατούνται είς κλειστός αύλάς ή κοτέτσια, πρέ 
πει, έκτος τών δημητριακών, να δοθή είς αύτός 
καί κρέας, Αλεσμένα κόκκαλα καί χλωρά χόρτα. 
ΊΙ γεΰσις τών αυγών έξαρτάται έκ τοΰ ποσοϋ 
τοΰ λίπους καί τών αίθερίων έλαίων ποϋ ένέ 
χουν. Έγένοντο πειράματα και έδύθησαν είς 
τάς όρνιθας, πλήν τής τακτικής τροφής καί 
γνωστοί έλαιώδεις σπόροι,οίον γλυκάνισον, άνι- 
θον, πιπέρι, κύμινον και τσουκνίδες όμοΰ μέ 
άφθ'.νον χλωρόν τροφήν. 'Η γεΰσις έβελτιώθη 
τοιουτοτρόπως αημαντικώς. Τά κρόμμυα πρέ
πει ν Αποφενγωνται, διότι τά αυγά λαμβάνουν 
τήν γεΰοίν των.

’Αγκινάρες μέ αρνάκι.
Πλύνομεν τό κρέας, κόπτομεν 5 — 6 κρομ

μύδια μικρά, 2 κουταλιές βούτυρον, 1 κουτά
λια μικρά άλας, τά βάζομεν είς τήν φωτιά καί 
βράζουν μέ ένα μαστραπάν νερό, έως 1 ώρα- 
Καθαρίζομεν τής Αγκινάρες,τάς ρίπτομεν εις τό 
νερό μέ άλας καί 2 λεμόνια κομμένα καί τα 
Αφίνομεν 1 — 2 ώρας.

Γλνκι<#ι·α «Ιαβαρές.
Κάμνομεν μαγιά μέ δλίγο Αλεύρι καί ολίγη, 

μαγιά τής μπύρας' Αφού Ανέβη ζυμώνομεν μέ 
αυτήν 100 δρ Αλεύρι, 50 δρ. ζάχαρι, 50 δρ 
βούτυρο, ολίγον γάλα. 3—4 αυγά, τ’ Αφίνομεν 
μίαν νύκτα καί τήν έπομένην τά θέτομεν είς 
φόρμαν οαβαρέν, Αλλειμμένην μέ βοντυρον, 
Αφίνομεν δλίγον Ακόμη εις ζεστόν μέρος καί 
ψήνομεν είς φούρνον Περιχύνομε*·  μέ σιρόπι 
Αραιόν καί σερβίρομεν μέ κομπόστα Ανανάν ή 
άλλην.

=—ί«6·Ξ8®·«—

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

ΊΙ εύφημος μνεία τών προτερημάτων τών 
έιλλ.ων δΰναται νά διαφώτιση τά ΐδικά μας.

Τόν χαρακτήρα έν γένει τών Ανδρών περισ
σότερον γνωρίζουν αί γυναίκες των-

Μία Από τας μεγαλειτέρας προθυμίας τοΰ 
Ανθρώπου είναι ιά έκφράζη τ'ην γνώμην τιιυ

Σΐ'νήδως <5 έρως κρύπτεται, όταν δέν πρέ 
πει. καί δέν κρύπτεται, όταν πρέπει "Ισως καί 
διά τούτο είπον, οτι είναι τυφλός.

Ουδέποτε θά ευρης ψυχήν Αγαπώοαν σε, έν 
8σφ τήν Αναζητείς Αφησε αυτήν νά σοΰ τό 
έκδηλώαη έμπράκτως.

"Οοω καί δ>· θέλης πορεύου μακράν τών 
άλλων ΰσω και άν θέλης Απεχε αυτών, πάντοτε 
θ’ Αναγκασθής νά έπιστρέψης πρός αυτούς, έάν 
δέν θέλης νά ζήσης ξένος πρός τόν εαυτόν σου 
καί τόν λοιπόν κόσμον.

XXV
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Ήτο τι αίφνίδιον καί άπροσδόκατον· όπως 
ό ήλιος προβάλλων μίαν πρωίαν έκ τών κορυ
φών τών όρέων τής ανατολής, έκπληκτος βλέ
πει τήν θάλασσαν συνταρασσομένην ύπό τής 
οργής, έξωγκουμένην ύπό τών τεραστίων κυμά
των καί μυκωμένην έκ τής τρικυμίας, χωρίς 
νά cvvofj πόθεν καί διατί ά έξέγερσις αυτή 
"/Αγνωστον. Ό άνεμος, ό μέγας ούτος ταρα- 
ξίας τών κυμάτων, μένει ένίοτε σιωπηλός, έν ω 
ταΰτα βοώσι καί μαίνονται, ή μάλλον έλα- 
φρώς μορμυρίζει, ώς διά νά τά κατευνάση. 
*11 τοιαύτη τοϋ Ώκεανοϋ έπανάστασις, ανέρ
χεται έκ τών εγκάτων, έκ τών ζοφερών βυθών, 
οπού τεκταίνονται πράγματα άγνωστα.

Ουτω πως καί ή "Έφεσος έξύπνησε τήν ημέ
ραν εκείνην ώργισμένη.

Ήτο τι τό απότομον καί τρομερόν. Φωναί 
φρικώδεις ήκούοντο περί τόν ναόν καί εϊτα μέ
γας άλαλλαγμός, οστις έξηπλώθη άνά τάς 
σκοτεινής είσέτι οδούς, καθ’ ίλην τήν πόλιν, 
άνελθών είς τό όρος Κορεσσός μέχρι τής Ά- 
κροπόλεως καί καταλήξας μέχρι τών τελικάτων 
τοΰ Καίστρου ποταμοΰ. Οϊ ναυτιλόμενοι, όσοι 
έκοιμώντο είς τά έν τω λιμενι πλοία των, ταυ- 
τοχρόνω; έξηγέρθησαν μετά τών πλουσίων έμ
πορων τής πόλεως, οΐτινες ναρκωμένοι ύπό τοϋ 
κυπρίου οίνου, ειχον κκτκπέσει ώς νεκροί έκ 
τής μέθης, μετ’ αυτών δέ ήγέρθησαν απειλη
τικοί καί οί κοπηλζται, ίσοι έκοιμώντο κατά 
μήκος ύπό τά τείχη τής πόλεως, μετά τών 
ζώων των.

"Ολον τό πλήθος έφώναζεν, έβλασφήμει, 
έμαίνετο. Και ολαι αυται αί βρογχώδει; κραυ- 
γαί, ολαι αί άπειλαί καί αί ύβρεις συνεχέοντο 
έν ένί κλυδωνισμώ, τοϋ οποίου ό βόμβυς έφθανε 
μέχρι τής τοεμούσης Δαμάριδος. Αίφνης μια 
φωνή ήκούσθη :

— θάνατος είς τούς χριστιανούς !
Άπό τή; στιγμής εκείνης ή απειλή αυτή 

έπανελήφθη μέ τήν καταπληκτικήν κανονικό
τητα κύματος έξελισσομένου. *0  βαρύ; ουτος 
μυκηθμός έφθανεν είς τά ώτα της, ώς ό πα
φλασμός βράζοντος ΰδατος, ώς ό θόρυβος στρα- 
τειάς έν πορεία. Καί ή Δάμαρις έφαντάζετο 
ότι ή μυκωμένη αυτή θάλασσα έφούσκωνεν άπό 

στιγμής είς στιγμήν καί ή παλίρροια άνήρχετο 
μέχρις αυτής, έν ή καί έμελλε νά καταποθνϊ.

Οί λοιποί χριστιανοί διηρωτώντο έν απορία :
— Τί συμβαίνει ;
Ή Δάμαρις μή τολμώσα νά τοΐς όμολογήσγ 

οτι εν κίνημα τής χειρός της ήρκεσε νά έξε- 
γείρη τήν όλεθρίαν ταύτην θύελλαν, έσκέπτετο 
ένδομύχως ;

— Δυστυχία μου ! Έγώ ήμουν ή αιτία 
όλων αύτών τών οργίων καί τώρα έδωσα τό 
σημεΐον τής σφαγής. Ή μήτηρ μου, ό απόστο
λος, όλοι οί αδελφοί μας θά σφαγοϋν έξ αιτίας 
μου.

Θεέ μου ! Θεέ μου !
Αί άπειλαί έπλησίαζον πάντοτε.
Έν τούτοι;, ένω δέν είχεν άναγνωρισθή ή 

Δάμαρις, πόθεν ή αυτόματος αυτή κατηγορία 
καθ’ όλων τών χριστιανών ; Μία ύπόνοια ήρ- 
κεσε πρός τοϋτο, μία λέξις προφερθεϊσα άπό τά 
χείλη μυσαράς τίνος φανατικής.

— Οί χριστιανοί μάς έζήλευαν διά τάς 
έορτάς μας καί διά νά μάς έκδικηθοΰν κατέ ■ 
στρεψαν τό άγαλμα.

Αί φωναί των ήκούοντο πλησιεστεραι.
— Θάνατος είς τούς χριστιανούς ! Θάνατος 

εί; τού; χριστιανούς !
Ή Δάμαρις είχε παγώσει άπό τόν φόβον της.
Τινές έκ τών χριστιανών έλεγαν :
— Πρέπει νά φύγωμεν.
Άλλ’ό ΙΙαΟλο; διά τοΰ έπιβλητικοΰ λόγου 

του τοΐς έπέταξε νά μείνουν είς τήν οικίαν των 
καί ήσύχω; νά προσευχωνται.

— Τίποτε μή φοίεΐσθε, έλεγε πρός τούς 
χριστιανούς. Ό Θεός αγρυπνεί καί έγώ θά σας 
συμβουλεύσω δ,τι μ’έμπνεύσγ.

Και έξήλθε. ΊΙΘέλησαν νά τόν συγκρατή- 
σουν, άλλά παρά τάς ικεσίας των, άνεχώ- 
οησε.

Ούδέν φοβούμενος διέσχισε τά πλήθος, τό 
όποιον έπρόφερε τόσα; άπειλάς κατ ’ αύτοΰ. 
Ό Παΰλος μεταξύ τών πλέον έξημμένων αυ
τών άνεγνώρισε πολλούς μάγους, θαυματοποι
ούς καί έμπορου; άγαλμάτων. Εί; δ’ έξ αύτών 
όνόματι Δημήτριος, έχων μέγαν αριθμόν εργα
τών, είχε συναθροίσει όλους αύτού; καί διηυθύ- 
νετο μετά θορύβου πρός τήν οικίαν τοϋ απο
στόλου. Ό Παΰλος ήκουσε τάς φωνάς των καί 
διήλθε πολύ πλησίον των. Άλλά δέν παρετη- 
ρήθη , διότι ό Θεός ήτο μετ’ αύτοΰ.
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Κατηυθύνθη ταχεΐ βήματι είς τά ανάκτορα 
τοΰ ανθυπάτου Μάρκου ’Ιουνίου Αίλίου.

— Είπήτε πρός τόν ανθύπατον, παρεκάλεσε 
τοΰ; φύλακας, οτι ό έκ Ταρσού ΙΙαΟλο; ζητεί 
νά τοΰ όμιλήσή αμέσως.

"Όταν εύρέθη πρό τοΰ ανθυπάτου εϊδεν, ότι 
ητο καταφανώς τεταραγμένος.

— Μάρκε ’Ιούνιε ΑίλεΙα, είσαι δίκαιος, την 
δέ ίσχύν τή; Ρώμης γνωρίζω. Οί Έφέσιοι ζη
τούν τον θάνατόν μου καθώς καί όλων τών έν 
Χριστώ αδελφών μου.

— Τό γνωρίζω.
— Λοιπόν, ιδού τι έχω νά σοΰ είπω. Δέν 

φοβούμαι διά τήν ζωήν μου. Άλλ’ είμαι ποι- 
μήν καί οφείλω νά προφυλάξω τά πρόβατά μου. 
Σκέφθητι, ότι ούδενός έγκλήματο; εϊμεθχ ένο
χοι. Άν δέ κατηγορούμεθζ ώ; ύπαίτιοι άνου · 
σιουργήματό; τίνος, σύ είσαι ό αρμόδιος νά μας 
δικάσης. Θά ήτο ανάξιον τή; παντοδυναμίας 
κζΐ τοΰ μεγαλείου τή; Ρώμης—σοί τό λέγω 
έγώ, πολίτης Ρωμαίο;—νά μά; έγκαταλείψε 
τε άνάνδρως είς τήν μανίαν τοϋ όχλου.

Ο ανθύπατο; τώ είπεν ήσύχω; :
— Ούδείς θελει θίξει τινά εξ υμών,χωρίς νά 

δώσνι λόγον διά τής κεφαλή; του. Διότι έχω 
λάβει επιστολήν παρά τοϋ φιλτάτου συναδέλ
φου μου Γαλλίου, ’Ανθυπάτου τή; Άχαίχς, 
δστις ένδιαφέρεται μεγάλως δι*  εσέ, ΙΙαϋλε, 
καί έστειλα ήδη απόσπασμα οπλιτών διά νά 
άναχαιτίσωσιν αύτοΰ; τούς ταραξίας. ΊΙμπο 
ρείς λοιπόν νά έπιστρέψή; είς τούς συντρόφους 
σου καί νά τοΰ; βεβχιώσή;, ότι ή Ρώμη τοΰ; 
προστατεύει.

1 Ό λόγος£οΰτος είνε ίστοριχόε.

Ό ΙΙαΰλο; εύχαριστήσας τόν ανθύπατον, έ- 
σπευσεν εί; του; αδελφού; του καί τού; εύοε 
τρέμοντα; έκ τοΰ φόβου.

"Αλλως τε ή οχλαγωγία ηύ'ξανεν από στιγ
μής είς στιγμήν. Καθ’ ον χρόνον άπουσίαζεν ό 
απόστολος, ό Δημητριο; μετά τών ανθρώπων 
του ειχον εΐσδύσει εί; τήν κατοικίαν του καί 
μή εύρόντες εκείνον, όν κατεζήτουν, ή οργή των 
έγινε θηριωδέστερα καί ήτοιμαζοντο νά σφάξουν 
όλου; όσοι εύρισκοντο έντός τή; οικία;.

Άλλ’ αίφνηδιω; είσέβαλεν ή πεοίπολο; καί 
» λ· r · *αττεοίωζε του; στασ:χστκς.

Ούτοι όμω; ειχον ήδη συλλάβει δύο χρι
στιανού;, τόν Γα'ίον καί τόν Άρίσταρχον και 
κατωρθωσαντε; νά τού; σύρουν μεθ’ εαυτών 
έςω τής οικία;, τούς έφεραν προ; τό θέατρον, 
κραυγάζοντε; :

— '11 Ρώμη συμμαχεί μετά τών Χριστια
νών κατά τή; Θεάς!.... ’Αλλά κρατοϋμεν αύ · 
τούς έδώ.... Ελάτε, πηγαΐνομεν νά τούς δι- 
κασωμεν !.. . Ζήτω ή μεγάλη Άρτεμι; τή; 
'Εφέσου.

Καί έπανελχμβάνετο αύτή ή κραυγή :
— Ζήτω ή Μεγάλη Έφεσια Άρτεμις!

Συγχρόνως έσπευδον όπισθεν τοΰ Δη μητριού 
θορυβούν τες τρομερά.

Τό θέατρον τής ’Εφέσου έκειτο είς τούς πρό- 
ποδα; τοΰ όρου; Κορεσσοΰ έπί τή; πλευρά; τή; 
βλεπούση; πρός τόν λιμένα.

Είς μίαν στιγμήν έξωθι τό έπίπεδον ημικύ
κλιον, πρό τών βαθμιδών τοΰ ναοΰ έπληρώθη 
κόσμου καί άπό τά ύπερεκατοντακισχίλια έ- 
κεϊνα στήθη έδονεΐτο ό άήο έκ τών κραυ 
γών των :

— Ζήτω ή Μεγάλη Έφεσια Άρτεμις !
— Θάνατος είς τούς Χριστιανού; !
— Θάνατος καί εί; τούς προστάτζς των 

Ρωμαίου; !
— Θάνατο; είς τόν ανθύπατον Αίλείαν. Με

ρικοί δέ έφώναζον ακόμη :
— Θάνατο; εί; τοΰ; ’Ιουδαίου; !
Διότι ό λαός δέν έκαμνεν διάκρισιν μεταξύ 

τών Χριστιανών καί τών τέκνων τοΰ ’Ισραήλ. 
Πρό; παντός είχεν ανάγκην ένός θύματος διά 
νά έξιλεώσή τοΰτο τήν γενομένην βεβήλωσιν.

Άλλ’ έν τή συγχύσει ταύτγ, τών κραυγών, 
ούδείς ήδύνατο ν’ άκουσθή καί ούδεμίζ άπόφα- 
σις έγένετο κζτωρθωτόν νά ληφθή. Τέλος άφοϋ 
έξεμάνησαν υπέρ τήν ώραν σχεόόν, ό κάματο; 
κατηύνασεν έπαισθητώ; τόν θόρυβόν των καί 
ήκούσθησαν αί λεξεις αύται, ριφθεΐσαι παρ’ 
αγνώστου τινός :

— Άφοϋ μάς έμποδιζουν νά έγγίξωμεν τού; 
Χριστιανούς, ά; έκδικηθώμεν έπί τών ’Ιουδαίων 
οί οποίοι είνε αδελφοί των :

Καί διά μιά; 5λοι άνεκραύγασαν :
— Θάνατο; εί; τού; ’Ιουδαίου; :
Εβραίο; τις, όνόματι ’Αλέξανδρο;, έπεχεί- 

οησε νά όμιλήσή, διά νά έξηγήσή τό λάθος 
του; καί έκαμε σημεϊον διά τή; χειρός νά 
σιωπήσουν.

Άλλ’ αίφνης ήκούσθη κραυγή τι;:
— Είνε Εβραίο; 1
Καί ό θόρυβο; έπετάθη έκ νέου !
— Θάνατο; εί; τού; 'Ιουδαίου; 1
— Ζήτω ή Μεγάλη Άρτεμι; !
Αί φωναί αύται έφθζσζν μέχρι τής Δαμά- 

ριδο;. Καί άποτόμω; έλαβεν έσχατη; άπόφα- 
σιν.

Πράγματι αί άπειλαί τάς οποία; ό αήρ 
έφερε μέχρι; αύτή; τήν έτάρασον.

Διατί νά φύγή, άφοϋ διέπραξεν αύτή τό 
έγκλημα J Ήτο άνανδρια, δι’ ήν τώρα ήσχή· 
νέτο ! Τό νά άφήσή νά κατασφάξουν τόσου; 
αθώου; ητο ανοσιούργημα. Άφοϋ δέ έχρειαζετο 
αίμα διά νά έξιλεωθή 5,τι είχε διαπράξει, 
τούλαχιστον έπρεπε νά προσφερθή τό ίδικόν 
της. Καί ήγέρθη διά νά παραδοθή εί; τού; 
δημίους της.

Όταν έφθασεν είς τήν πύλην τοΰ θέατρου, 
ύπήρξεν άδύνατον νά είσέλθή. Τόσον τό πλή
θος ήτο έν συνωτισμω. Άλλ’ αί φωναί και αί 

άπειλαί, τάς οποία; τόσον πλησίον τώρα ήκουε, 
τήν έβίαζον νά φέρή είς πέρα; τήν άπόφασίν 
τη;. Καί διά τών αγκώνων τη; ώθοΰσα τό 
πλήθος, έλεγε :

— Κάμετε μου τόπον νά περάσω. 
Έγώ γνωρίζω τόν ένοχον !
Τινέ; ένόμισαν οτι ήτο τρελλή ! 
Άλλοι όμως έψιθύρίζον :
— Ίσως κάτι νά γνωρίζή.
Καί τήν άφινον νά προχωρή.
Όταν διήλθε τήν πύλην, ή'κουσε τινα έν τώ 

θεάτρω κραυγάζοντα:
— Άς φονεύσωμεν τού; ’Ιουδαίου;, άφοΰ τό 

θέλετε. Αλλά α; μήν άφήσωμεν και αύτού; 
τού; δύο χριστιανού;, όπου έχομεν έδώ.

Έν τούτοι; αί αρχαί τής πόλεως ήρχισαν 
νά πτοοΰνται καί έφοβοϋντο, μήπως ή Ρώμη 
πληρώσή σκληρώς είς τήν ’Έφεσον τά; ύβρεις
τοΰ λαοΰ της.

Ό συνετότερο; αύτών, ό γραμματεΰ; τή; 
’Εφέσου, άνελθών έπί τοϋ ποοσκηνίου, προσε 
πάθησε νά άκουσθή.

— Έφεσιοι, τι; αγνοεί, οτι ή πόλις ημών 
είνε ή φύλαξ τή; Μεγάλη; Άοτέμιδο; καί τοΰ 
αγάλματος τοΰ πεμφθέντος έκ τών ούρανών ; 
Τούτου δντος άναμφισβητήτου, συμφέρον μας 
εινε νά μή διαταράσσωμεν τήν ειρήνην καί μή 
πράξωμεν απερισκεψίαν τινά.

Οί άνθρωποι, τού; όποιους ένταΰθα ώδηγή- 
σατε, ούτε ιερόσυλοι κλέπται είνε, ούτε τήν 
Θεάν έβλασφήμησαν. Ό Δημήτριος καί οί τε- 
χνήται, τούς οποίους φέρει μετ’ αύτοΰ, έχουσι 
τι τό παράπονον νά κατηγορήσωσι κατ’ αύ
τών ; Υπάρχει τό δικαστήριον καί οί άνθύ- 
πατοι.

Ά; άπολογηθώσι πρό αύτοΰ καί οί μέν καί 
οί δέ. "Αν έχετε άπαίτησίν τινα νά παρουσιά
σετε έπί άλλων ύποθέσεων, θέλει άποφασίσει 
ή νόμιμο; συνέλευσις. Διότι άλλως θέλομεν κα- 
τηγορηθή έπί στάσει πράγμα λίαν επικίνδυνον1.

Τρομερό; πάταγος έκ τή; συγχύσεω; τών 
κραυγών έκάλυψε τού; λόγου; τοϋ γραμματέω;.

— Άς λείπή ή δειλία ! Ά; μας κατηγο
ρήσουν ! Θάνατος εί; τούς Ρωμαίους I Ά; τε- 
λειώνωμεν μέ αύτοΰ; έδώ τούς δύο ! Νά τούς 
δώσωμεν τώρα άμέσως είς τούς σκύλλους.

Τότε έφάνη πλησίον τοΰ γραμματέω; μίζ 
κόρη λευκή έκ τή; συγκινήσεως, προσπαθούσα 
νά όμιλήσή.

Τινέ; ήρώτων ;
— ΙΙοία είνε αύτή ;
Άλλοι έλεγον :
— Τί ωραία ποΰ εινε !
Καί ό θόρυβο; κατεσίγασε. Άλλ’ ή φωνή 

τής Δαμάριδος ήτο τόσον ασθενή;, ώστε τί
ποτε έξ όσων έλεγε δέν ήκούετο.

Τό πλήθος έκραύγαζεν ’.
— Ώμίλει δυνατώτερα !
Ή Δάμαρις εί; μάτην έδοκίμαζεν- Τότε ό 

γραμματεύς είπεν :
—"Ισχυρίζεται, οτι γνωρίζει τήν ίερόσυλον 

χεΐρα, ή οποία έθοαυσε τό άγαλμα. Καί ότι ό 
ένοχο; είνε....

Αί λέξεις αύται ήρκεσαν, ώστε καί κλωστή 
άν έπιπτε, νά ήκούετο έν μέσω τή; καταπλη
κτική; σιγής. Όλοι έν άγωνία έπερίμενον νά 
τελείωσή τήν φρασιν του ό γραμματεύς.

«.... αύτή ή ιδία !»
Νέαι κραυγαί μίσους, λύσσης και μανίας, 

άπειλητικαί έξέσπζσαν.
Ούδείς έλυπεΐτο τήν πτωχήν νέαν, τρέμου- 

σαν ώς φύλλον λεύκη; καί 0μω; τόσον ώραίαν!
Όλοι έκραύγαζον ;
— Εί; τού; σκύλλους ! Είς τούς σκύλλου; !
Ό γραμματεύς έκ νέου έπεχείρησε νά όμι

λήσή καί ώ; ήκούσθη ή φράσί; του :
— Πρέπει νά καταδικασθή !....
Τότε τό πλήθος έσίγησε καί πάλιν διά νά 

τόν άκούσή.
— Πρέπει νά τιμωρηθή καί μάλιστα εί; αύ- 

τόν τόν τόπον τοϋ έγκλήματο; ! Προτείνω, Έ- 
φέσιοι, νά παραδοθή ή ιερόσυλο; αΰτη νέα εί; 
τά; ίερεία; τή; Άρτέμιδος. Αύται πρέπει νά 
άποφασίσωσι περί τής τύχη; της !

Φωναί ήκούσθησαν τότε .·
— Αύτό νά γίνή !
Διότι έγνώριζον πόσον άμείλικτοι ήσαν αί 

ίέρειαι.
Καί έλακτίζοντο, συνωθοΰντο, ύβριζοντο, ένώ 

άπήγαγον τήν Δάμαριν.
Θέαμα τρομερόν και βδελυκτόν. Όλη ή πό- 

λι; ΰλάκτει ώς αγέλη λυσσασμένων κυνών 
κατά μιας μόνης παρθένου, ήτις δέν έτόλμα 
ούτε τόν οίκτον νά έπικαλεσθή τών δημίων 
της. “Αλλοι τής έφώναζον τάς αίσχροτέρζς τών 
ύβρεων καί άλλοι τή; έρριπτον δ,τι εύρισκον. 
Εί; σκλάβο; τήν έκτύπησε μέ μίαν πυράγραν 
καί τό αίμα ήρχισε ρέον έπί τή; κηρίνη; σαρ- 
κό; της. Μία γραία τή; έξεκένωσε κάδον βρω 
μεροΰ ϋδατο; καί άλλο; τι; έρρνψεν άνθρακα; 
άνημμενου;.

Όλοι οί λεμβούχοι καί οί άλιείς, οί έκφορ- 
τωταί, οί γυρίζοντε; καθ’ ύλην τήν ημέραν τού; 
μύλου;, οί κατακαίοντε; νυχθημερόν τά; σάρ
κα; των εί; τά; φλόγας, πάντε; όσοι έστέ^αζον 
ύπό τήν μάστιγα τοϋ δεσπότου των καί τό 
άχθος τών έπαχθεστέρων έργασιών, ολοι αύτοΐ 
έγένοντο λυσσωδέστεροι κατά τή; κόρη; ταύ- 
τη;, ίσως διά νά έκδικηθώσιν, οί ανίσχυροι αύ- 
τοί καταδυναστευόμενοι, έπί μιά; αδυνάτου 
παιδίσκη; δι*  ολα τά δεινά, έξ ών έπασχον.

Οί δέ ζωηρότεροι έξ αύτών έτρεχον πρός τά
έμπρό; καί διά τών στενών διόδων επρόφθανον
έκ νέου’τήν ακολουθίαν, διά νά έκσπάσωσι τήν
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λύσσαν των 5σω τό δυνατόν περισσότερα; φο
ράς. Μόνοι οί άνθρωποι τών όρέων καί τών έρη
μων απαθείς, καί ωχροί, μέ τό βλέμμα αυ
στηρόν βλέποντες διερχομένην τήν φρενιτιώσαν 
συνοδείαν άπεδοκίμαζον τά γινόμενα.

Ή Δάμαρι; έσύρετο ώς άναίσθητο; καί ύπέ- 
μεινε τά δεινά, καί ολα τά κτυπήματα καί 
τάς ύβρεις. ΙΙλειστάκις έπεσεν. "Οταν δ’εφθα- 
σαν είς τά προπύλαια τοΟ ναοί» τή; Άρτέμι- 
δος, παρουσιάσθη ό μέγας ίερεύς της θεάς, πε- 
ριστοιχούμενο; ύφ*  ύλη; τή; ακολουθίας του 
καί τών ίερειών. "Από τής ήμερα; τής ίεροσυ · 
λίας ειχον ένδυθή πένθιμα καί προσποιούντο οτι 
άπεσπων τήν κόμην των έκ τής απελπισίας.

— Τι ζητείτε άπό ημάς, εϊπεν ό ίερεύς.
—Ιδού ή ένοχος ! έκραύγασαν μύριαι φωναί. 

Λύτη έσπασε τό άγαλμα ! Εσείς πρέπει νά 
τήν τιμωοήσητε !

"Απαίσια σημεία άγριότητος έπεφανησαν είς 
τά πρόσωπα τών ιερέων, οί δέ οφθαλμοί τών 
ίερειών έλαμψαν,ώς οί τών τίγρεων έπί τνί θέα 
αίματος.

— Πώς Ονομάζεσαι, ήρώτησεν ό μέγας 
ίερεύς.

— Δάμαρις !
— Είσαι Χριστιανή ;
— Μάλιστα.
—Ώστε ό Ταρσεύς Παύλος σέ παρεκίνησε 

νά κάμγς τό έγκλημα ;
— Ούδείς ! "Εγώ μο'νη μου τό ήθέλησα. 

Διότι τό άγαλμα ήτο τό ομοίωμά μου καί δέν 
ήθελα έγώ ή Χριστιανή νά ύπηρετώ ώς εί'δω · 
λον τάς λατρείας καί τά όργιά σας, τά όποια 
εινε ύβρεις κατά τού Θεοΰ μου !

Ειρωνικά! κρχυγαϊ ύπεδέχθησαν τούς λόγους 
της. Κάποιος είπε τότε :

— Πράγματι! Τήν αναγνωρίζω έπί τέλους. 
Είνε αυτή ή ιδία !

Καί μια ίέρεια έφώναξεν :
— Έπίτρεψόν μοι, ποντίφηζ, καί σείς όλοι, 

διότι πρώτη λαμβάνω τόν λόγον. 'II νεάνις 
αύτη δέν θέλει νά ύπηρετήση τήν Θεάν. Λοι
πόν θά τό πράξη καί παρά τήν θέλησίν της, 
καί τούτο διά νά κατευνάσωμεν τήν έξωργι- 
σμένην θεάν μας. Νά τήν θέσωμεν έπί τοΰ 
κενού πλέον βάθρου, είς τήν Οέσιν τού αγάλ
ματος τής Άρτέμιδος, τό οποίον κατέστρεψε. 
Καί θά δεχθή ώ; ζώσα θεά μέχρι; οτου απο- 
θάνη μά τήν Άρτέμιδα τάς θυσίας μας.

Μια τότε άπήντησεν έκ τοΰ πλήθους:
— Ναι ! Αύτό νά γίνη ! Νά τήν βάλωμεν 

είς τήν θέσιν τού αγάλματος 1
Ώθησαν λοιπόν τήν Δαμάριδα έπί τοΰ βά

θρου καί έδεσαν τά; χεΐρα; τη; καί τούς πό- 
δας. Τόσον δέ ήτο λευκή, ώστε πράγμά τι ώ- 
μοίαζε μέ αληθές άγαλμα.

Αί ίερειαι τότε τή προσέφερον όλα; τά; κα- 
ταγελάστους λατρείας καί θυσίας καί τούς 

οργιαστικούς χορούς των μέχρι βαθείας νυκτός, 
οπότε ήναψαν τούς δαυλούς.

Μία φωνή τότε ήκούσθη είς τήν σκιάν.
— Κόρη μου !
ΤΗτο ή Φιλίννα άσπαίρουσα. Καί έπειδή αί 

οίμογαι της ησαν αφόρητοι, αί ίερειαι τήν έκτυ
πων,έως οτου έπεσεν άύυχος.

Μέχρι τής πρωίας αί ΰλακαί τών κυνών διε- 
λάλουν τόν θάνατόν της.

(έπεται τό τέλος)

ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ
ΕΝ ΤΗ ΓΗι

Εις τήν ϋρεττανικήν Εταιρείαν προς προα
γωγήν τής Έ,πιστήμης. ό διάσημος ζωολόγος 
.1. /ί Shipley εκαμεν ενδιαφέρουσα/' άνακοί- 
νωσιν έπί τής προόδου τής ζωολογικής έξερευ- 
νήσεως. I Ιρό μιας περίπου δεκαετηρίδας ό (ιίίιι 
llltr κατήρτισε έπί ακριβέστατης μελέτης ίδρυ- 
θέντα κατάλογον τών ζωολογικών είδώι», άτινα 
κατά τό 1830 καί έτερον έκείνων. άτινα 50 
έτη βραδύτερον έγ/ώριζου. Τώ 1830 ήσαν γνω 
στα εις τήν ζωολογικήν έπιστήμην 1200 διά
φορα θηλαστικά ζώα" τώ 1881 ό αριθμός τών 
γνωστών ειδών ηύζήθη είς 2300- Τά είδη τών 
πτηνών τώ 1830 συνεποσοΰντο είς 3600 Τώ 
1881 ή έρευνα αυτών έγνώριζεν 11000. Είς 
τά ερπετά ή έρευνα έγνώρισε τώ 1881 3400 
αντί 543 όσω δέ μικρότερα είνε τά ζώά. το- 
σουτω μεγαλείτερος είνε ό αριθμός των, άτινα 
ει> τώ μεταξύ γνωρίζονται. Άπό τοΰ 1830—■ 
1881 ηΰξήθησαν τά είδη τών Ιχθύων άπό 
3500 είς 11000,τών Μαλακίων άπό 11 χιλ.είς 
33000. τών ’Οστρακόδερμων άπό 1200 (1840) 
εις 7500, τών ’Αραχνοειδών άπό 1048 είς 
8070, τών Μυριαπόδων άπό 450 είς 1300, 
τών Εντόμων άπό 40100 είς 220150, τών 
Έχινοδέρμων άιπό 23(j (1838) ώς 18043, τών 
Σκωλήκων άπό 372 (1838) είς 6070. τών 
\\οιλεντερωτών άπό 5.00 (1834) είς 2200, 
τών Σπόγγων άπό 50 (1835) είς 400 καί τών 
Πρωτόζωων άπό 305 ( 1838—1844) είς 3500. 
Κατά τώ 1840 λοιπόν ήσαν γνωστά έν ολω 
73588 είδη ζώων τώ 1881 ό άριθμός τών 
έρευνηθέντων ειδών άι ήλθεν ήδη είς 311 653. 
Δει· θά πλανηθί) δέ τις δεχόμενος ότι άπό τοϋ 
1881 ανακαλύπτονται έτησίως κατά μέσον ό

ρον 12000 νέων ειδών, συνεπώς σήμερον ζώσιυ 
περί τάς 600,000 ζωικών ειδών.

,Έκ τού νερμανικοδ) <■>. Σ. Βληδϊδης..

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΖΟΎ

Ανατριχιάζει. Λ θάλασσα 
Οτόν ίσκιο της Απόψε 

καί ό μπάτης μέ τά όλόγλυκα 
φιλάκια ποΰ τής δίνει 

Οτήν τόση του όποΰ σκορπά 
δροσιά όλόγυρά της 

σάν κάτι μές τό κόρφο της 
φαίνεται πώς άφίνει..., 

Κάτω σέ έκιά τά γαλανά 
παλάτια της τά κρύα

Νεράιδες ξανθόμαλλες 
μέ 6ήμα Αργό περνούνε 

μέθα άπ’ τά φύκια τά πυκνά 
καί μέσα άπ’ τά κοράλλια 

τήν Αδελφή πού έχάσανε 
γυρεύουνε νά βρούνε .... 

Καί πικροκλαΐνε Λ δύστυχες 
καί τ’ Αλμυρά τους δάκρυα 

Λσάν τά κύματα καί αύτά 
σιγά, σιγά, κυλάνε 

καί χύνονται στην Αμμουδιά 
ποΰ βγαίνει στ’ Ακρογιάλι 

καί τή μεγάλη θλίψι τους 
μέ πόνο μαρτυράνε.

’Απόψε ονειρεύονται 
τά γαλανά σου μάτια 

τά ζαφιρένια βάθυ τους 
καί κείνα Ανατριχιάζουν 

στες όπταόίες ποΰ βλέπουνε 
όλόλευκες μπροστά τους 

σάν κάτι μές τόν ύπνο τους 
λαχταριστά νά κράζουν.. ..

Μέσα σέ κειά τά γαλανά 
παλάτια τών ματιών Οου

Απειρους πόθους καί όνειρα 
Αγροίκισα νά λένε 

καί στον γλυκό καί Αναίσθητο 
μοναδικό τους ϋπνο 

τόν Αδελφό ποΰ έχάσανε 
μοΰ φάνηκε νά κλαΐνε- 

Τά ματια σου καί Λ θάλασσα 
όνειρα Απόψε βλέπουν 

Οτά βάθη τους τ'Απέραντα 
σκιαύμένος καταιδένω 

καί όπως ρουφάει ή Αμμουδιά 
τής θάλασσας τό κύμα 

Έτσι καί γώ Απ’ τά δάκρυα σου 
τή δίψα μου χορταίνω....

Μέ τ’ Ατελείωτα φιλιά 
έκειά ποΰ θά σοΰ δώσω 

γιά πάντα θά στεγνώσουνε 
τ’ άτέλιωτά σου δάκρυα 

καί θά τά πίνω αίώνια

μήπως τή φλόγα σδύσω
’Εκείνη ποΰ μ’ άνάψανε 

τά γαλανά σου μάτια.

Ζάκυνθος

"Αγγελος Σαλοντης

ΕΓΩ ΤΟ ΞΕΡΩ
Στό έρμο της ζωής μου μονοπάπι 

πνοή δέν μου έμεινε νά ζήσω 
δλα γιά σένα στό κόσμο τάχω χάση 

σ’ Αλλη ζωή ποθώ νά φτερουγίσω.
Καί Αν μέ θωοεΐς χαρούμενο νά τρέχοι 

νά σοΰ μιλώ καί νά γελάω Ακόμα 
’Εκείνο τό γέλειο δέ βγαίνει Απ’ τή καρδιά μου 

βγαίνει μονάχα άπ’ τ’Αχαρό μου στόμα...
Μέ βλέπεις!., καί σοΰ φαίνεται πώς έχω 

μές τή ψυχή μου τή γλυκειά γαλήνη 
κ’ έγώ τό ξέρω στά σπλάγχνα μου κεΐ μέσα 

τί φλογισμένο καίγεται καμίνι!!...
Όλοι οί παλμοί μου πετάξανε καί πάνε 

Είναι ή καρδιά μου γιά πάντα μαραμένη 
δροσιά δέν έχει πλειά νά ξανανθήση 

τήν έχουνε τά πάθη νεκρωμένη!...
Άφοϋ γιά σέ κατάντησα ένα πτώμα 

χωρίς πνοή στά βάσανα 0ά ζήσω 
στο έρμο τής ζωής μου μονοπάτι 

μέ τ’ όνομά σου τό γλυκό θά ξεψυχήσω

Ζάκυνθος
"Αγγελος Σαλούτδης

ΣΤΑ ΞΕΝΑ

Πουλάκι μον γοργύφιερο άς εϊχα Λ ιριιοά σον
,·ά πΐιαγα να ϊψενγα ά.-τό τά μαύρα ξένα 
ιΐοαι ιύινχιαμέιο αν! γύριζα σιή φωίρά αου 
μά ‘γώ τό άμοιρο πο»ώ δίν μοιάζω οάν ίαίεα.

Δώδικα ιρόεια πίραοα*  αον Ιεία' απ’ τήν πατρίδα 
μακρνά Απ’ ιή μανονία μακρυά Λ.τ’ τόε πατίρα 
καί ά.τό tin ό δνσινγο; στιγμής χτοά δϊε ιιδα 
χρνσή ittl'c δθ καμμϊα μον ημέρα.

Πιρεοΰε οί μήεες σκοιιιτοί τά έι>; μαιρισμίχα 
δέη ή χαρά μον εφνγι ή Ινπη μόεον μέτιι 
καί θε χαμό/ιΐο ά»θι*  ”ΐ χιίέη μαραμμέεα 
tire ή καρδιά μου μάρμαρο lire ποί,ν Μιμμίκη.

All δακρυσμίνους δγ&αίμον; στό» ούραιάκ γυρεύω 
τό χεώδάνι τ’ ώμορφο π' /iro.yil ιά ψ^ρά τον, 
καί γρήγορα πετά ! αετό I αχ πόσο» τό ζιμτι'ω 
ιϊ,ε εί/νχωμί·' αϊτό. ΓυρΙζ‘1 σιή φ ωίρά τον !

Κλεάνθη Ρονιίτιίνον
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Etf ιήν θανοϋσαν ίν ίΐύργψ έζαδίλφην 
μου νεάνιδα ΓΙιπίναν Φουρνογεράκηγ

Σαν άνθος, τό οποίον οτχν άοχίζή μόλις να 
άνοιγν) τά ώραΤχ του πέταλα καί νά σκορπά 
γύρω του τό γλυκύ καί μεθυστικόν του άρωμα 
μαραίνεται αίφνης, έμαρκνθης κχΐ σύ, ξταν ή 
νεότης σου έφθανε τήν δροσεράν ακμήν της καί 
εϊσήρχετο εις τήν χαράν τής ζωής, ώ έρατεινή 
παρθένος 

ν’' **Συ η τις έζης ευτυχής καί χαοίεσσχ 
καί θερμήν αγάπην τόσων

τοσον 
ύπό τήν άδολον 
προσφιλών σου οντων...

Συ τής όποιας ή ψυχή τόσον έπληροΰτο 
άγνότητος κζι αρετής, ένφ ίιά τής ώρχιότη- 
τός σου εστόλιζες τά πέριζ, 3έν ύπάρχεις πλέον 
έπι τής γής.

Ήδη στολίζεις εκεί ύψηλα τήν περιοχήν τοΰ 
Παραδείσου κχι σέ στολίζουν τά λευκά του 
λουλουόιχ, τά όποϊχ τόσον έν τή ζωή σου 
ήγάπας...

Έπέταςες εκεί ΐνχ σκορπίσρς τήν χαράν καί 
τήν χάριν, ένω είς ήριάς κατέλιπες τήν Ολίψιν 
καί τόν πόνον.

Κοιμοΰ τέλος, ώ προσφιλής ψυχή, τόν βαθύν 
αύτόν καί ήρεμου ύπνον σου έν τή χώρα ταυτη 
τής αιωνιότητας, άφοϋ νυν έπέπρωτο νά σβεσθή 
τό φώς τής ζωής σου.

Άθήναι
Χαοιίλ. Δ. Κουτιιόαρης.

0 ΠΟΘΟΣ ΜΟΓ
Τήν θέλω ιήν ύγάπην μου δψιν ώχραν νά εχη 
ώί φάσμα, μςίαγχολικήν, μί πόιους στην ψυχήν. 
Βλέμμα »ά Ιχη Απλανές, μί δάκρυα νά βρέχη 
ιάί παρειάς ιης τάς ώχρας, Αγνήν, μαγευτικήν.

Τήν θέλω πλάσμα δυσιυχίς χωρίς ίκπίόα μίαν, 
φιλία»·, μίσος, κ’ ί'ρωια, ποτέ νά μή γνωρίσβ.
Μόνην, ώς όνειρον ψυχής, ώς δρόσον ουρανίαν, 
κι ουδέ χαρά τόν βίον ιης ποτέ νά μή οτολίοβ.

>♦<

Δάχη ιά σιηθη ιης κλειστά οίίν ραχνιασμένο μνήμα 
Ποτί ιης νά μή μηδιή σιό ριΰμα τήι ζωής.
·4λλ όμως ίίπερύρανην σίίν άφριομένο κΰμα, 
Άθώαν, ώς μαρμαρυγήν έαρινής αυγής.

>—<

. Τ* 1 εδ-ι νχ Ζηαεπί’.υ'ΐ^ έν τώ προηγουαένω 
τευ/ει, αλλά πχρελιίφθη ελλείψει χώρου. 

θίΐω νά ϊχη για χαράν καί για χαμόγελό ιης 
rove ίδικούς μου στεναγμούς και ιόν δικόν μου πόνον. 
7άί θλήψεις μου παρηγοριάν ναχη και σύντροφόν ιης 
Καί ανευ πόθου ή σκοπού νά φεϋγβ με ιόν χρόνον.

>—<

Θέλω σιά στήθη ιης καρδιάν νά εχη τών ’Αγγέλων, 
καί δίαν φίλημα ποτέ θέλει νά με χαρ'σβ, 
νά είναι φίλημα άγνό ώς άνθος άναιέλλων, 
ιήν μυροβόλον του πνοήν σιά χείλη μου ν’ άφίση.

θιλεο ! άλλ’ είναι δνειρον δ πόθος μου Λπάιης, 
ώί ήβη: φεΰγουσα δκτίς, στιγμή χαράς πικρά 
Μάιην ζητώ Ιδώ οτήν γήν ιό γλυκογέλασμά της 
βαρύ τό χώμα σκέπασεν αυτήν εκεί νεκρόν.

Έν Καϊρφ ιβ 23J2J19U

Φίλιππος JI. ΜελκΜιΐς

ΛΕΗΙΛΟΓΙΟΝ

Δήμιος—Πας άνθρωπος ασυνείδητος.
Μαγαζεϊον—Μέρος, όπου ακούονται οί έπι- 

τηδειότεροι ψεύσται.
Γενναίος— Άνήρ, δστις ολίγον λογαριάζει 

τήν ζωήν του καί όλιγώτερον τήν τών άλλων.
Χρήμα—Είναι μέσον διά τούς άνοήτους καί 

σκοπός διά τούς βλάκας.
’Αριστοκράτης—Χαμερπής, όταν πάσχη καί 

έγωίστής, όταν ύγειχίνη.
’Ελεημοσύνη—Θώραξ τοΰ πλουσίου απέ

ναντι τήν βοής τής αμαρτίας.
Φιλάργυρος — “Ανθρωπος στερούμενος τών 

πάντων, όπως μή στερηθή ούδενός.
"Ετος—“Ονος ήσυχα βχδίζων καί έσχε. φορ- 

τωνόμενος μεθ’ύπομονής, ΐνα τήν 31 Δεκεμ
βρίου τά φορτώση έπί τής ράχεως τοΰ διαδό
χου του.

Καταβρέχω—Κάμιω λάσπην μέ σκόνιν.
Φίλημα —"Ανθος τών τεσσάρων εποχών τοΰ 

έτους, δι’ ού γίνεται αρκετά έκτετχμενον έμ- 
πόριον, αλλά τοΰ όποιου ή αρχική αξία είναι 
μηδέν.

Βιβλιοθήκη — Ή οικία τοΰ πνεύματος καί 
ιδίως, άν θέλετε, τό πνεΰμα τής οικίας.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Πώς ςπρόδωκιν ό Iούοας τόν Ιησοΰν Χριστόν;
— "Οπως καί εγώ εφ’λησα τόν αδελφόν μας όταν, 

ηλβι άπό τό ταξείδι.

Λύσι; απροσδόκητος πέριξ χρηματοκιβωτίου, οΰιι- 
νος ή κλιίς άπωλέσβη

— Περίεργον, λέγει ό τραπεζίτης εις τού: περί 
αυτόν ασχολουμένους ν’ ανοιξωσι τό χρηματοκιβώτιόν 
του καί μη δυναμένους, κανείς σας δέν εΐμπορεΐ να 
τό άνοιξη, τί να κάμω τώρα, 8που ίχω πληρωμές ;

'// Κυρία ίου. Καλέ, δέν φωνάζςις ενα κλέπτην ; 
Αύτοι τά ανοίγουν εύκολα.

Ό υιός του. “Οχι, καλέ πατέρα, άφησε καί έγώ 
τήν νύκτα έρχομαι και τό άνοίγω μέ ένα φίλον μου ποΰ 
ξεύρει καί παίρνομεν όλα τά χρήματα,δπουχφήσαμεν.

Έν τινι όμιλο» προκειμένη; συζητήσεως περί Α
μερικής, ήτωτήόη καί τις:

— Έπήγες καί σύ Γιάννη είς τήν ’Αμερικήν;
— Σχεδόν. . . .
— Πώς σχεδόν, δέν έφόασες έως εκε“;
— Βέβαια, έπήγα έως τήν Χιβρην. Ή ’Αμερική 

ιίνίι απέναντι.

Έν τισι εσχάτως έξετάσισι τής ιατρικής, ό καθη
γητής κ. Μ... έρωτα τόν έξεταζόμενον περί τής ονο
μασίας τών διαφόρων έντοσόίων. Άλλ’ούτος δυσκο
λεύεται είς τόν καθορισμόν αυτών καί σκέπτεται επί 
πολύ, δτε αναγκάζεται ό καθηγητής νά τώ παρατή
ρηση μετ’ αδημονίας :

— Τί αναζητείς τόσην ώ;αν νά εύρη;, έγώ απαι
τώ νά τά έχης έντός τής κεφαλής σου πρόχειρα.

"Εκ τίνος εορτής εϊκοσιπενταετηρίδοί δύο νεάνισες 
φίλαι έξερχόμεναι όμοΰ :

Ή μιγαλειτέρα. —Σοί εύχομαι καί εις τά ΐδικά 
σου, ‘Ελένη, νά έορτάσης λαμπρώς καί σύ τήν ςίκο- 
σιπενταετηρϊδα σου.

Ή μικρότερα. — Πρώτα τήν ΐδικήν σου, ’Ερατώ, 
έγώ είμαι ακόμη 19 έτών.

'ίί πρώτη. — ΚΓ εγώ 18, αγαπητή μου, δέν τό 
έλεγε χθές καί ή μαμμά;

— θεέ μου, πώς φαίνεσαι κατάκοπος, Ουρανία.
— "Οντως, φτντάσθητι,Άγλϊίχ. τώρα κάθε βράδυ 

κάμνομεν άνασκαφάς μέ τόν σύζυγόν μου εις τόν 
"Ομηρον.

— Εις τόν Όμηρον ; άνασκαφάς ; ϊηλαϊή ;
— Νά καί καλά θέλει νά εΰρωμεν λέξεις ποΰ νά 

συμπίπτουν, δηλ. νά ομοιάζουν μέ τάς χυδαίκάς, διά 
νά'παραστήσωμεν καί τόν Όμηρον Μαλλιαρόν.

__  *Α,  ξέρω, δπως 8λοι κάμνουν άνασκαφάς καί 
οί μαλλιαροί είς τόν Όμηρον.

miΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ή άνάγνωΣις είναι ίίΣκηΣις ίτγεεενΑ ;

Ή πείρα άπαντά, οτι παιία δΰκηΰις Σωμα
τική ώ^ελεϊ τό Σώμα έν μέτρφ, πάόα δέ άό- 
κηόις πνευματική ωφελεί τό πνεΰμα έπίόης 
έν μέτρω. Κατ’ Ακολουθίαν Λ άνάγνωόις οΰόα 
πνευματική άπαΣχόληόις άφοοά τήν πνευμα
τικήν έξέλιξιν.

Είναι οΰχ’ ηττον ζήτημα Σχετιζόμενον με 
τήν Αδράνειαν τοΰ Σώματος καί δέον πάντοτε 
ή άνάγνωΣις καί μελέτη νά γίνονται καθ’ άς 
ώρας τό Σώμα έχει Ανάγκην τής άδρανείας, 
τής περιΣυλλογής τών δυνάμεων του μέ άλ
λους λόγους- καθόΣον, έάν γίνεται, καθ’ ήν 
ώραν τό Σώμα έχει Ανάγκην κινήΣεως, οΐον 
περιπάτου ή ΑΣκήΣεων τών μελών, θά ήτο Αν- 
τικρυς δολοφονία του, έάν ύπεδάλλομεν αυτό 
είς Αδράνειαν διά τής μελέτης κτλ. Καιρός έν 
παντί, έλεγον οΐ Αρχαίοι. ΏΣτε Λ μελέτη 
δέον νά γίνεται κατά τάς ώρας,καθ’ άς τό Σώμα 
έφηΣυχάζεί, ποτέ δέ μετά τό φαγητόν.

’<) ’Ιατρός Σας

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΝ ΤΛι ΒΙΩι

Ιον Τό Σι λλαιιθιινι ·
Ίον Τί» φονεύει
3ον Τ<· οιαιιελίζει
4ον Τό καταπίνει
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
18ου τεύχους.

52. ©ήρ—Θήρα
53. Βούς, ύς, ους.
54. Πειρασμός—Μεγάλο;.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38. Αίνεγεια

*Αν μ*  άφήσης όπως είμαι
Κάλλια ητο νά μην είμαι

Σ’ ολους είμαι φορτικός
Καί παρ’ όλων μισητός.

"Αν εις δύο μέ χωρίσης
όλους Οι εύχιριστήσης

Διότι γίνομαι καλός
καί τοίς πίσιν αρεστός.

Μέ τό εν μ’ ανοίγουν πάντα
καί αύτά τά υψηλά

Μέ το έτερον έ; άλλου
τρέφουν τήν πτωχολογιά.

39 Αίνεγεια

Είμαι ώς έπί τό πλεΐστον
ήμερον καί πράον ζώον,

Πλην ωσαύτως θηριώδες
Μ’ απαντάς καί'τερατώδες.

"Αν μέ τέχνην άποβάλλη;
Τά μεσαία μου στοιχεία 

μεταβάλλομαι εις άνθος—
Ώ ! οποία ευτυχία !

60. Σε·μφωνόλεεπον

++η+ο+ ί+*+*  +«+<»+ ό+Ε+

++οϋ+ο+ +Η-0+

61. Φύρδην Μίγδην

Αγσεμ —Το'υπος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΎΣΕΩΣ,,

Κ. Κ. ’Οδησσό ν. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ Γράφομεν. —Ε. Σ. 
Κ α λ ά μ α ς. 'Επιστολή καί συνδρομαί έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.— Δ. Σ. Βυρηττόν. 
"Εχει καλώς. Ζητούμενα φυλλάδια σάς στέλλονται προ
σεχώς.—Μ. Δ. Ροστόβιον. ’Επιστολή καί 
cheque έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ, έγράψαμεν.
— Ε. Τ. 'Δ ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν. — Ν. I. ΐ. ’Οδησσό ν. 'Επιστολή 
καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Εύχαριστηστοΰμεν.— 
Φ. Μ. Κάιρο ν. 'Επιστολαί έλήφθησαν. Έχει κα
λώς. γράφομεν.—Α. Σ. Σύρον Βραχεία σας έλή
φθη. ’Απηντήσαμεν. - Κ. Σ. Κ ά ί ρ ο ν. Συνδρομαί 
έλήφθησαν Εύχαριστοΰμεν. - Α Κ. Ά λ « ξ ά ν- 
δ ρ ε ι α ν. Άπηντήσαμεν είς επιθυμίαν σας —Λ. Δ. 
Κ ά ϊ ρ ο ν. ’Επιστολή σας έλήφθη Χαίρομεν, αλλά 
πάντοτε αερολογείτε. "Ιδωμεν εν τοϋτοις. Έγράψαμεν.
— 11. 1. Ν ό 6 ι—Σ ε ν ά κ ι. Πανόραμα εστάλη 
έπί συστάσει.—II. Ρ Τεργέστην. Συνδρομαί 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.—Κ. Κ. Π ο ρ τ— Σ αϊ δ. 
•Ελήφθησαν Άναμένομεν, ώ; γράφετε.

ΑΔΕΛΦΑΙ Δ. ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

τής Β. Αύλής τής 'Ελλάδος καί τής Α. 

Αί’λής τής Ρωάόέας

Άθήναι όδός Σταδίου 49—Κάί'ρον Ιίiie-el-Mahili 10 

Φωιογβαφίαι είς όλας τάς διαστάσεις καί εις δία 
τά χρώματα.

Me/idirotic μέχρι δύο μέτρων, άπό φυσικού με
γέθους.

Μιγιΰύτοικ έλαιοχρωματισταί, άνώτεραι ζωγρα
φικής ελαιογραφίας, είς χρωματισμούς φυσικού; καί 
αναλλοίωτους.

Τα Φωτογραφεία τών ’Αδελφών Μαοτιειια- 
νάκη έν Έλλάδι καί Αίγύπτω κατέ/ουσι περιφανή 
θέσιν διά τάς άριστοτεχνικάς των έκτελέσεις.
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

Έβδοειαδεαίω· έκδεδοειένη
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Συνωδά τώ πνεύμχτι τής ανορθώσεως ήρ- 
ςατο πρό τριών εβδομάδων έκδιδομένη εβδομα
διαία έφηυ,ερίς Πολιτική, Κοινωνιολογική καί 
Φιλολογική, Εικονογραφημένη, έχουσχ συνερ- 
γάτας τους δοκιμωτέρους καλάμους τής 'Ελλά
δος καί Τουρκίας καί τών κυριωτέρων ευρω
παϊκών κέντρων και μέ αρχάς έντελώς ανορ- 
θωτικά; καί πατριωτικά; ύποστηοίζουσα έκθϋ- 
μω; τό καλόν καί καυτηριάζουσχ άμειλίκτως 
τό κακόν, έχουσα έκ τών προτέρων εςασφαλίση 
τά υλικά καί ηθικά πολυετή κεφάλαια της.

Ή «Φύσι;· τιθέμενη παρά τό πλευρόν τοι
αύτη; εθνωφελούς δράσεως καί εργασίας θέλει 
υποστηρίζει διαρκώς συνιστώσα τό τοιοΰτον 
εθνοσωτήριον δημοσίευμα τοίς απανταχού συν- 
δρομηιαίς καί αναγνώστχις αυτής, δηλοΰσα εν 
τχυτώ, οτι δέχεται κχί έγγραφά; συνδρομητών 
διά τών γραφείων καί πρακτόρων αυτής.

Σννδροεεαί Άνεξαρτίιτον.
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Έν Άθήναις...................... ·· Δρ. ■
Έν τχί; Έπχρχίαι; ■ · • ■ · 81
Έν τώ Έςωτερικω - · · ·· Φρ. 10
Έν Ρωσσίχ...................... • · ρουβλ. 5
Έν Αιγύπτω................... • · σελλιν. 10
Έν ’Αμερική................... • · δοΖΛ. 23■Η
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο ι Η Σ ι Σ

ΙΙαοακαλοΰνται οί καΟυύτεροΰντες έτι συν- 
δρομίς τής «Φύσεως» δπως ευαρεστούμενοι, 
άποάτείλωσιν ύμΐν ταϋτας Ουντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόήιεχ έν έναντίμ περιπτώάει τιιν 
περαιτέρω άποστολίιν τών τευχών. Έλ.πίζο- 
μεν, ότι ούτοι άναλογιζόιιενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουσι σπεύσει, χωρίς νά 
άναμείνωσι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηάίν μας'

Ή ΔεενΟυνάες


