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ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πρό όεκαετίος ό Τισεράν, όιευ^υντής τοϋ 
Αστεροσκοπείου τών Παρισίων εϊχεν εκθέσει 
είς τήν διεθνή Σύνοδον τό πόρισμα σπουδαι
ότατης μελέτης καί έργασίας 18 Αστεροσκοπείων 
διαφόρων έθνών πρός καταρτισμόν τελειοτέρου 
χάρτου, περιλαμβάνοντας δλους τούς μέχρι τότε 
γνωστούς Αστέρας, δύο εκατομμύρια τόν Αριθ
μόν, άΠά δεν ήδύνατο καί νά προσδιορίση έ- 
πακριβώς τόν χρόνον τής περαιώσεώ; του. 
Άν δέ ή δόξα μια; τοιαύτης σημαντικής καί 
κολοσσιαίας εργασίας όφείλεται είς τόν Mou ■ 
cliez, δστις προήγαγε ταύτην, ούχ ήτιον άλλη 
τόση Ανήκει τοϊς Αδελφούς Henry,Αστρονόμοι; 
καί μηχανικοϊς, οϊτινες κατεοκεύασαν τό διά 
τήν φωτογράφησιν τών ουρανίων σωμάτων 
μέγα τηλεσκόπιου, Ισημερινόν έπικληθέν, τι
μώμενον 42,000 λίρας καί 65 χιλ· μετά τών 
έξαρτημάτων αύτοΰ καί Αποτελούμενον έκ δύο 
κυρίως τηλεσκοπίων, παραλληλιακώς διακειμέ- 
νων, τοΰ ενός φωτογρα
φικού καί τοϋ ετέρου d- 
νιχνευτικον, ουνδεομένων 
έντός μεταλλικού σωλή ■ 
νος, κατά τό Αγγλικόν 
■σύστημα, είς τρόπον ώ ■ 
στε νά παρακολουθή οι- 
ονδήποτε Αστέρα καθ' δ- 
λην αύτοΰ τήν πορείαν, 
ανωθι τοΰ όρίζοντος. Ή 
Αξία τής επιτυχία; τοιού- 
του έργαλείου δέν έγκει
ται έν τή προόδω τής 
φωτογραφίας καί έν τή 
Ικανότητι τών κατασκευ
αστών, <Ηλ* Ιδίως καί 
κατά μέγα μέρος έν τή 
έφευρέσει και έκτελέσει 

είδικοΰ μηχανήματος, 
πραγματοποιούντο; τάς Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ

εΰνοϊκωτέρας οπτικός καί μηχανικός συνθήκας.
Γνωστά άλλως τε εισί τα έκ τής φωτογρα- 

φήσεως τής Σελήνης έπιτευχθέντα λαμπρά Α
ποτελέσματα υπό τοϋ Αστρονόμου Loewy και 
άλλων. Άπήλαυσαν ούτοι τοιαύτας φωτογρα
φίας, διαμέτρου 2 μ. καί 58 έκ. μέ Ακριβέστα
τος λεπτομέρειας 2600κις μεγεθύνσεως, ήτοι 
ώς νά εύρίσκετο 2500ι<.ις πλησιέστερον ήιιϊν, 
ήτοι εις Απόστασιν μικροτέρας τών 150 χιλιομ.

Δημοσιευθεϊσα έσχάτως φωτογραφία τής Σε
λήνης τοΰ πρώτου αυτής τετάρτου, καταδεί- 
κνυσι τούς κρατήρας της, τάς λεγομένας θα- 
λάσσας καί τά βραχώδη δρη, έξ ου συμπεραί- 
νεται, δτι σήμερον έν τή Σελήνη δέν ύπάρχει 
ύδωρ καί δτι ή Ατμόσφαιρα αύτή; είναι μηδα
μινή ή μόλις έκτιμητή. Δέν ύπάρχει συνεπώς 
Αμφιβολία, δτι άλλοτε είς παρωχημένην έποχήν 
είχεν Αέρα καί ΰδωρ, στοιχεία Απαραίτητα ταΐς 
ήφαιστειώδεσιν έκρήξεσιν,αΐτινες έδει Αφθόνως 

νά ύπήρχον έν αύτή, άλ
λως τε μερικά! μεγάλαι 
λευκά! κηλίδες ένυπάρ- 
χουσαι, πιστοποιοΰσι τήν 
ύπαρξιν κόνεως καί ύλης 
έκσφενδονισθείοης έκ τών 
Απειραρίθμων υφισταμέ
νων το γε νΰν έγον κρα
τήρων.

>-χ

«Φωτεινή γραμμή αί- 
φνηδίως άναφαινομένη έν 
οίωδήποτε σημεΐύ) τής ού- 
ρανίου σφαίρας, ταχέως 
διατρέχουσα πλέον ή ήτ- 
τον μικράν Απόστασιν ώς 
φωτεινός δφις καί είτα 
έξαφανιζομένη βαθμηδόν 
Απολλύουσα τό φώς της»
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Οντως δ Αστρονόμος Σκιαπαρέλλης περιγράφει 
την έμφάνισιν των διρττόντων Αστέρων.

Καθ' έκάστην νύχτα παρατηρούνται έν τώ 
ονρανφ διάττοντες Αστέρες και εϊς παρατηρη
τής δύναται νά ΐδη έν μια ώρρ 20—26, ΛΗά 
τό φαινόμενον είναι άξιον πολλής σημειώοεως 
και μελέτης είς δύο κυρίως έποχάς (ορισμένος 
τοΰ Ετους, ήτοι κατά τήν 10 περίπου Αύγού- 
οτου και τήν 14 Νοεμβρίου.

Πολλοί έξήχθησαν γνωμαι περί τής αίτιος 
τοΰ φαινομένου τούτου, έξ ών ίπεκράτησεν ή 
τελευταία, δτι δηλ.οί διάττοντες Αστέρες Αποτε
λούνται έξ οίωρουμένης έν τώ πλανητικφ κενφ 
διοστήματι κοσμικής ύλης, ήτις έρχομένη είς 
ίπαφήν μετά τής γηίνης Ατμόσφαιρας έν τή 
Ιλιγγιώδει αυτής φορμ, Ανάπτει καί μετά 
βραχύτατης περιόδου Ανάφλεξιν, διασκορπίζε
ται έν εϊδει Ατμών ή λεπτεπιλέπτου κόνεως. 
Επειδή δέ ή τοιαύτη ύλη διατρέχει έν τώ ού- 
ρονώ τά διαστήματα,αιινα διατρέχουοιν οί κο- 
μήται, έοημειώθη ή υπόδεσις, δτι ή τών διατ · 
τόντων αστέρων νλη δέν είναι άλλο ή αύτή ή 
ΰλη τών κομητών ή ώς διετύπωσεν αύτήν δ 
Σκιαπαρέλλης σποδός κομήτου.

Ί'ά μετεωρολογικά ταϋτα φαινόμενα κατά 
μήνα Αύγουστον προέρχονται κατά μέγιστον 
μέρος έξ δμάδος αστέρων, Αποτελούντων τόν 
Αστερισμόν τοΰ Περοέως καί ώς έκ τούτου 
μετεκλήϋηοαν και Περσεΐδαι, ένώ τουναντίον 
τά τοΰ Νοεμβρίου προερχόμενα έκ τοΰ Αστε
ρισμού τοΰ Δέοντος, μετεκλήθησαν Λεοντιδεϊς, 
Και ή μέν βροχή ιών διιιττόντων Αστέρων τής 
14 Αύγουστου άπεδόθη εις τόν κομήτην τοΰ 
1866, ή δέ τής 10 εις τόν λαμπρόν κομήτην 
τοΰ 1862.

Έκτος τών δύο τούτων κυρίων βροχών, 
έχομεν ιό σημειώαωμεν καί άλλας δευτερεν- 
ούοας, μία έκ τών όποιων, μεγαλείτέρας ση- 
μαντικότητος,υπήρξε ή τής 27Νοεμβρίου,οχε- 
τιζομένης πρός τόν περίφημου κομήτην τοΰ 
Βιέλα. ’Επίσης λομπρότατον θέαμα υπήρξε 
καί τό έν έτει 1885,κατά τό όποιον ήριθμήθη- 
σαν εις διάστημα τεσσάρων ώρών 39,54ΰδιάι- 
τοντες Αστέρες, παρά τήν νεφελώδη κατάοτα- 
οιν τής ατμόσφαιρας.

>·<
Ό Άρης ένεκα τών εξαιρετικών ιδιοτήτων 

αύτοΰ είναι περισσότερον γνωστός είς ήμας, οί 
δέ έκπονηθέντες Άρεωγραφικοί χάρται παρου- 
σιάζουσιν ήμϊν φαινόμενα είς άκρον περίεργα 
καί σημαντικά.

Ό πλανήτης αυτός, παρατηρούμενος διά τη
λεσκοπίου, παρουσιάζει ώς πρώτον Αξιοοημεί - 
ωτον φαινόμενου δύο λεύκάς κηλίδας, φωτει- 
νοτάτας καί ήμισιρογγύλας,έκτεινομένας πέριξ 
τών εαυτού πόλων, αιτινες δμως ποικίλλουσι 
κατά μέγεθος κατά τάς έποχάς- παρετηρήθη δ’ 
έπίσης, οτι ένίοτε έλαττοΰνται έντελώς. Υπο

τίθεται, δτι προσομοιάζουσι πρός τους ήμετέ- 
ρους παγετώνας και τάς πολικάς χιονοστιβάδας, 
αιτινες έξαφανίζονται τδ θέρος διά νά έπανέλ- 
θωοι τόν χειμώνα. "Αλλως τε μία πτώσις χι- 
όνων είς τό νότιον ήμισφαίριον τοΰ Άρεως, 
έοημειώθη ύπό τίνος Αστρονόμου τή 9 Απρι
λίου I860 και ήτις παμμεγέθης ούσα, έκά- 
λυπτεν έπιφάνειαν2,500 μιλιών τετραγωνικών, 
φωτογραφηθεϊσα δεκατετράκις.

Εκτός τών άλλων πολικών κηλίδων, ύπάρ- 
χουσιν Απωτέρω τών πόλων και έτεραι, αϊτινες 
φαίνονται ήμϊν δίχροοι,έρυθρο-κυαναί καί ένίο
τε Ανάμικτοι μετά κίτρινης ή μάλλον λευκής 
Αποχρώοεως. Καί αί μέν κυαναί κηλίδες, dv- 
νιστοιχοΰν, ώς τινες θέλουοι νά εΐπωσι, πρός 
τάς ήμετέρας θαλάσσας, αί έρυθραί πρός τήν 
ήμετέραν γην και αί κιτρινωποί πρός τά ήμέ- 
τερα νέφη Ό διαχωρισμός μεταξύ τών κυανών 
κηλίδων και τών έρυθρών διεσκεύασται δι 
έπακριβών καί λίαν προσδιωρισμένων γραμμών.

Αί έρυθραί κηλίδες δέν είναι πολύ εκτεταμέ
νοι καί συνεχείς, Αλλά τουναντίον διατέμνον- 
ται ύπό τών κυανών εις τρόπον ώστε Ατστρονο- 
μοι τινές,έν οϊς καί δ Σκιαπαρέλλης διατείνον
ται, δτι άπασα ή έπιφάνεια τοΰ πλανήτου διαι
ρείται ύπδ πολλών διωρύγων, Αποτελουσών 
οΰτοι μέγαν αριθμόν νήσων. Έκαστη δε τοι
αύτη διώρυξ, 1,000 έ'ως 5,000 χ_ιλ. καί πλά
τους κατά μέσον δρον 120 χιλ· έκχύνεται εκ 
τών δύο αύτής άκρων έν έτέρα διώρυγι,θαλάσ- 
οη ή λίμνη ή παρόμοια τινι έκ διωρύγων δια
σταυρώσει.

'Ll Αληθής φύαις τών ούτω καλουμένων 
διωρύγων διατελεΐ έτι μυστήριον ακατάληπτον 
καί πολλαί προύτάθηααν υποθέσεις,αϊτινες όλο- 
νέν συζητοΰνται καί δλονέν διαφοροτρόπως έξη- 
γοΰνται.Τό περιεργότερον δμως είνε δτι παρου- 
σιάζουσι φαινόμενον πολύ περίεργον, αίνιγμα 
καταστάν, τό τής διδυμότητος ή διττό- 
τητος, ήτοι αίφνηδίου διπλασιασμού διωρύγων, 
καθ’ δν σχηματίζονται γειτνιακώς και παραλ- 
λήλως Αλλήλων,κατά τήν περίοδον τών έποχών 
έν τώ "Αρει καί διορκοΰσιν έπί τινας μήνας, 
δύο διώρυγες, έχουσαι σχήμα καί διεύθυνσιν 
παρεμφερή. Ώς πρός τήν φύοιν δμως καί 
ιδιότητα αυτών ούδέν ήδυνήθησαν οριστικόν 
συμπέρασμα νά έκφέρωοιν.

"Οσον Αφορά είς τήν ΰπαρξιν έν τώ Αρει 
λογικών δντων καί τής Αναπτύξεως έν τούτω 
τής ζωής Αναμιμνήοκομεν τώ Αναγνώστη, δτι 
Αρκετά έγράφησαν μέχρι τοΰδε ού μόνον περί 
τής πιθανής ύπάρξεως ζωικών δντων καί τής 
λογικωτέρας Αναπτύξεώς των, καθόσον φυσιο- 
λογικώς Αποδεικνύεται, δτι <5 πλανήτης Αρης 
είναι Αρχαιότερος καί μάλλον Ανεπτυγμένος τής 
Γής, Αλλά και περί τής τάοεως καί έπιθυμίας 
αύτών νά συγκοινωνήσωσι μεθ' ημών. 'Αλλ 
επειδή έσχάτως έκ τής Ανακσλύψεως τελειο-

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ

τέρου τηλεσκοπίου Απορρίπτονται αί περί τεχνι
τών διωρύγων μέχρι τοΰδε ύποθέσειςτών Αστρο
νόμων, ας Αναμεϊνωμεν τά νεώτερα συμπε
ράσματα, δπως έκφέρωμεν γνώμην.

Ό Ερμής, δ μικρότερος τών πλανητών 
τοΰ ήμετέρου συστήματος, έχει όγκον τδ έκα- 
τοοτόν μέρος τής Γής,διακρίνεται δέ δυσκόλως, 
διότι Απέχει δλίγον τοΰ ήλιου καί εύρίσκεται 
κεχωσμένος έν τώ ήλιακώ φωτί. Παρουσιάζει 
δέ τάς αυτός φάσεις μέ τήν σελήνην καί ένέ- 
χει τοΰτο τό ίδιάζον, δτι έν μια τών φάσεων 
πρός άρκτον, δεικνύει ήμϊν ύψηλούς όγκους.

Εκ τής μελέτης τοΰ Σκιαπαρέλη έπί δκτα- 
ετίαν ειδικώς καί οχετικώς καταγιναμένου καί 
άλλων διάσημων Αστρονόμων έξάγονται τά εξής 
σπουδαία συμπεράσματα. Ή περί τόν άξονα 
του περιφορά τοΰ 'Ερμου είναι βραδυιάτη καί 
Ισοδυναμεϊ πρός 88 ημέρας περίπου, ήτοι ό 
χρόνος τής περιφοράς του ισοδυναμεϊ πρός τόν 
χρόνον τής περιόδου του, ύπολογίζοντες ούτως 
ως καίπρός τήν Σελήνην.Τούντεΰθεν θά ήδυ- 
νάμεθα νά θεωρήοωμεν τδιΈρμήν ούχί πλέον 
ως πλανήτην, Αλλ' ώς δορυφόρον τοΰ 'Ηλιου, 
διαρκώς δεικνύοντα πρός αυτόν τδ αύτδ ήμι- 
σφαίριον κατά τήν αυτήν στάσιν, δπως ή Σε
λήνη δείκνυοιν ήμϊν τήν αυτήν ΰψιν.

Η μελέτη ιών κηλίδων τοΰ Έρμοΰ δίδει 
ημΐν Αφορμήν νά ΰπθι?έσ<θ/ιεν, δτι ό πλανήτης 

ούτος κέκτηται Ατμόσφαιραν Αξιοσημείωτου 
πυκνότητος καί Ατελούς διαφανείας. Αί κηλί
δες ότέ μέν είσί πλέον ή ήττον τεθολωμέναι, 
δτέ δέ καθίστανται όλοτελώς Αόρατοι ή έν μέ- 
ρει διά τινας ημέρας καί ένίοτε παρατηρούν
ται μερικαί έξ αύτών λευκοειδεϊς λαμπρότατοι, 
έάν εύρεθώσι καιά μήκος τοΰ πλανήτου. Ή 
δέ ποικιλία αύτη τοΰ τε χρώματος καί τής πυ- 
κτότητος άγει ήμάς νά ύποθέοωμεν, δτι έν τή 
Ατμόσφαιρα τοΰ Έρμοΰ παράγονται συμπυ
κνώσεις, πλέον ή ήττον πυκνοί, αΐτηες παρόν- 
οιάζονσιν Ανάλογα φαινόμενα πρός τά ύπδ τής 
γηΐνης Ατμόσφαιρας, θεωρονμένης έξ Αποστά- 
σεως.

>—<

Πρό τριών χιλιάδων έιών δ "Ομηρος θαυ- 
μάζων τήν Άφροδίτην έν τώ Ούρανώ, Απε- 
κάλει αυτήν τον ώραιότερον δλων τών πλανη
τών εϊνοι δ εγγύτατος τώ Ήλίω μετά τδν'Ερ- 
μήν, ή δέ θαυμασία αύτοΰ λαμπρότης δικαιο
λογεί τά έπιδοθέττα πολαιόθεν αύτώ πολλά 
ονόματα,ώς τού Εωσφόρου, ώς Ανατέλλοντος 
προ τοΰ Ήλιου καί τοΰ Εσπέρου, ώς δύοντος 
μετά τόν Ήλιον.

Θεωμένη διά καλού τηλεσκοπίου ή ‘Αφρο
δίτη, παρουσιάζει Αναλόγους φάσεις πρός τάς 
τής Σελήνης, κέκτηται Ατμόσφαιραν Ισχνράν, 
δλίγον πυκνοτέρον τής Γής καί παρατηρούνται 
έν τούτη νέφη. Τινές Αστρονόμοι διατείνονται, 
δτι Ανεκάλυψαν έν τώ πλανήτη τούτω υψηλά 
δρη, παρατηροΰντες μερικός Ανωμαλίας εις τά 
άκρα τής περιφερείας, Αλλά τοΰτο δέν έπεβε- 
βαιώθη δριοτικώς. Μέχρι τών τελευταίων έτών 
έπιστεύετο, δτι ή Αφροδίτη έοτρέφετο περί τόν 
άξονά της είς 24 ώρας, άΑλ’ ό Σκιαπαρέλλης 
διά πειστικής λογικής Απέδειξεν, δτι ό τρόπος 
ούτος τής περιφοράς ουμπληροΰται πιθανώς 
είς 225 ημέρας, ήτοι είς χρόνον ίσον εκείνου, 
δν διανύει δ πλανήτης διά νά κάμη τόν γΰρον 
του πέριξ τοΰ Ήλιου.

(Έπεται τό τέλος)
Φ. II-

—samas»»

ΝΑ ΦΥΓΩ
ϊοέχα ραυχοϋΛα μου μικρή σχΐοι σχΐαι το κΰμα 
κα'ι φίριμι ιίς ιήν ύκιή οί αγνωσία παλάτια 
νά φύγω ά.τ' τή μαύρη γή ηυν μοιάζιι κρύο μνήιια 
καί ιά μή στρίψουν νά τήν ΰοΰν non' τά 3υό μου μάτια.

Νά φύγω ΐιπ τήν κακία τηΰ, άηό τήν άόικία 
&ϊλω νά ζήοω άφανί^ κρυμμένη μίο' τά σκότη 
θίλω νά ϊήσω άγνωσιος^ μακράν, οχιύον άγρια 
νά μή μον πλήττουν τήν ιμυχήν οί φρικαλίοι κρότοι.

Τρίχα βαρκούλα μου μικρή οχίσι αχίοι τό κύμα 
πίρνα τόν ‘Ωκεανόν, γαλήνη μάί προσμένει 
τρίχα νά φύγωμ' άπ' τή γή που μοιάζει κρύο μνήμα 
άπό τή γή τήν άόικη καί τή σκοτεινιασμένη!

Κλεάνθη Ροάτάνον
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Ή πάνσεπτος τών ’Αποστόλων εορτή καί πα- 
νήγυρις ανακαλεί είς την μνήμην ημών τούς με
γίστους τοΰ κόσμου εύεργέτας καί αναμορφω
τές καί προτρέπει ημάς είς τήν τούτων έξύ- 
μνησιν και τον προσήκοντα αίνον. Ή ένδοξος 
καί τετιμημένη τών μαθητών τοΰ Χρίστου ευά
ριθμος φάλαγξ κατέχει άναντιλέκτως τήν πρω- 
την καί ύπερέχουσαν θέσιν έν τγ άπειροπληθεϊ 
όμηγύρει τών μεγάλων καί ενδόξων τοέ χρι
στιανισμού ηρώων καί εύεργετών. Οί ιεροί ούτοι 
άνδρες, οϊτινες τά πάντα σκύβαλα ήγήσαντο, 
ϊνα Χριστώ εύαρεστήσωσι, καί τήν ιδίαν έθυσία- 
σαν ζωήν, ϊνα τόν κόσμον τής πλάνης άπαλλα- 
ξωσιν, έχρημάτισαν όμολογουμένως απαράμιλ
λοι της άνθρωπότητος φωτισταΐ και διδάσκαλοι. 
Πιστοί άκόλουθοι καί λάτρεις τοΰ σαρκωθέντος 
λόγου γενόμενοι, δι’ ού ή παραπκίουσα άνθρω- 
πότης της άλογίας καί πλάνης άπηλλάγη, ήν- 
τλησαν απ’ εύθείας τά ούράνια τής πίστεως 
δόγματα καί τά άπό καταβολής κόσμου άγνω
στα μυστήρια παο ’ αυτής τής άεννάου καί αρ- 
λιφώτου πηγής.

ΊΙ εν τώ κόιίπω optidic τών 
’Αποστόλων

"Οτε τό πρώτον έπί τής σκηνής του κόσμου 
ένεφανίσθησαν οί τοΰ Χριστοΰ μαθηταί, λαβόν- 
τες παρά τοΰ έαυτών διδασκάλου τήν εντολήν, 
ϊνα «μαθητεύσωσι πάντα τά έθνη» καί κηρύ 
ζωσι τό Εύαγγέλιον πάση τή, κτίσει, ήσαν τα 
πεινο'ι καί πεφοβισμένοι ώς άρνία έν μέσω θη
ρίων καί ώς στρουθιά έν μέσω γυπών. Καί τό 
συμβεβηκός τοΰτο, οπερ ήτον ικανόν νά τρεψη 
είς φυγήν τούς ακούοντας, δέν παρελειψε να 
καταστήση γνωστόν είς αύτούς έκ τών προτερων 
ό μέγας αναμορφωτής καί διδάσκαλος, ούτινος 
τό θειον δμμζ έβλεπε τά μέλλοντα ώς παρόν
τα, καί τά μετά χρόνον συμβησόμενα ώς εγγύς 
όντα. «Ίδού,εΐπεν αύτοίς.έγώ αποστέλλω ύμας 
ώς πρόβατα έν μέσω λύκων. Και έσεσθε μισού
μενοι ύπό πάντων διά τό όνομα μου». (Ματθ.)

Ευθύς άμέσως λοιπόν άμα τή εμφανίσει αύ
τών έν μέσω τοΰ ’Ιουδαϊκού καί είδωλολατρι- 
κοΰ κόσμου περιεστοιχίσθησαν ύπό παντοίων 
εχθρών καί αμείλικτων πολεμίων, έπιζητούντων 
νά κατασπαράξωσιν αύτούς καί έκμηδενίσωσι 
τό σωτήριον αύτών εργον. Εντεύθεν οί κατ’ 
αύτων έγερθέντες σκληροί καί μακροχρόνιοι 
διωγμοί- εντεύθεν αί βάσανοι κατ’ αύτών καί 
τά μαρτύρια, αί έξορίαι καί φυλακίσεις, τά δε- 
σμά καί οί προπηλακισμοί, οί θάνατοι καί τών 

μελών οί σπαραγμοί, α Ημείς κινδυνεύομε·? πά
σαν ώραν, έγραφε πρός τούς Κορινθίους ό τών 
εθνών ’Απόστολος- καθ’ ημέραν αποθνήσκω. 
Έν πληγαϊς ύπερβζλλόντως, έν φυλακαϊς πε- 
ρισσοτέρως, έν θανάτοις πολλάκις... Κινδύνους 
ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους έκ γέ
νους, κινδύνους έν πόλει κινδύνους έν έρημία, 
κινδύνους έν θαλάσση, κινδύνους έν ψευδαδέλ- 
φοις· έν άγρυπνίαις πολλάκις, έν λιμώ καί δί- 
ψει, έν νηστείαις πολλάκις, έν ψύχει καί γυ- 
μνότητι» (Β'. Κορινθ. 1 1,26).

Καί όμως καρτερικώς καί μακροθύμως ύπέ- 
μειναν πάντα ταΰτα οί σεπτοί ’Απόστολοι, έ- 
χοντες πάντοτε πρό οφθαλμών τό αρχέτυπον 
τής ύπομονής και πραότητος παράδειγμα, τόν 
Σωτήρα καί διδάσκαλον αύτών, άοράτως καί 
πολλάκις όρατώς προστατεύοντα αύτούς καί 
στηρίζοντα. Ή άόρατος δ’ αύ'τη άντίληψις καί 
πλειστάκις ορατή παρουσία τοΰ Κυρίου ένίσχυεν 
αύτούς έν τοϊς πειρκσμοϊς καί καθίστα θαρσα- 
λέους.

Τό βαυμάάιον τών Άποότόλων 

κήρυγμα·

Διασαλπίσαντες πανταχοϋ τό σωτήριον τοϋ 
Εύαγγελίου κήρυγμα, τά συμπαθή τουτέστι 
τοΰ Θεανθρώπου ρήματα, βέφ’ οσον έποιήσατε 
ένί τούτων τών αδελφών μου τών έλαχίστων, 
έμοί έποιήσατε» καί αγίνεσθε οίκτίρμονες, κα
θώς καί ό πατήρ υμών ό έν τοϊς ούρανοϊς οί- 
κτίρμων έστί» συνέστειλαν καί έταπείνωσαν 
τάς έπηρμένας τών αλαζόνων όφρΰς, έμάλαξαν 
καί συνεκίνησαν τά: καρδίας τών ισχυρών, είς 
οίκτον έκίνησαν τούς ασυμπαθείς καί άνελεή- 
μονας, καί συντόμως είπεϊν, μετέβκλον τόν κό
σμον τής άσπλαγχνίας καί τυραννίας είς κόσμον 
ήμερότητος καί ανθρωπισμού. ’Οπουδήποτε τό 
ούράνιον τών ’Αποστόλων κήρυγμα ήπλώθη καί 
έρριζοβόλησεν. έκεϊ άνεβλάστησαν και τής χρι
στιανικής αγάπης καί φιλανθρωπίας τά γνωρί
σματα. Ίδρύθησαν τουτέστι μεγαλοπρεπείς 
ξενώνες καί πανδοχεία διά τούς απόρους καί 
ξένους, καί ύψηρεφή νοσοκομεία διά τούς πάσ- 
χοντας καί ασθενείς, τούς όποιους οί πιστοί έ- 
θεώαουν πλέον μέλη ’ίδια καί αδελφούς έν Χρι
στώ· «πάντες γάρ ύμεϊς αδελφοί έστε» έκή- 
ρυττον είς αύτούς οί ’Απόστολοι. Ήγερθησαν 
περίλαμπρα (άγνωστα τή άρχαιότητι ιδρύματα) 
βρεφοκομεία, Ορφανοτροφεία, πτωχοκομεϊζ καί 
πλεΐστ’ άλλα εύσπλαγχνίας ενδιαιτήματα, έν

θα ή δεινοπαθούσα ζαί : 
πότης εύρίσκει περίθαλψιν καί σωτηρίαν.

Διαδόσαντες πανταχοϋ καί στηρίξαντες τήν 
αγίαν τοΰ Θεανθρώπου θρησκείαν έν μέσω μο
ρίων προσκομμάτων καί άνυπερβλήτοιν δυσχε
ρείων, έξηυγένισαν καί έξεπολίτισαν τά πρώην 
βάρβαρα καί άπολίτευτα έθνη καί είς οδούς εύ- 
νομίας καί εύημερίας καθωδήγησαν. Διά τού 
άποστολικού κηρύγματος άνεφζνησαν καί έπε- 
κράτησαν άνά τήν ύφήλιον αί ύψισται κοινωνι
κά! άρεταί, τάς όποιας πρώτην ήδη φοράν έκ
πληκτος ή άνθρωπότης μετά μάκρους αιώνας 
ζόφου και πλάνης έμάνθανεν.

Κατεπλάγηιίαν οί άκούόαντες.

Τοσαύτη δ’ ήτον ή έκ τής καινοφανούς καί 
πρωτοτύπου διδασκαλίας τών ’Αποστόλων έν- 
τύπωσις καί έπίδρασις έπί τών τότε πεφωτι
σμένων πνευμάτων, ώστε έκθαμβοι ήκουον ούτοι 
τών θεοκηρύκων διδασκάλων, άδυνατούντες νά 
έννοήσωσι τό ύψος ζαί τήν προέλευσιν τής νέας 
διδαχής. "Οθεν, οτε ό μέγας τών εθνών ’Από
στολος έκήρυξε τό πρώτον έν Άθήνζις τό Εύ
αγγέλιον ένωπιον τών στωϊκών φιλοσόφων κκί 
τών ’Επικούρειων, άπορούντες ούτοι καί έκ- 
πληττόμενοι, ή'γαγον αύτόν είς τόν "Αρειον 
Πάγον, λέγοντες : «Δυνάμεθζ γνώναι, τις ή 
καινή αύτη ή ύπό σοΰ λαλουμένη διδαχή; ξε- 
νίζοντα γάρ τινα εισφέρεις είς τάς άκοάς ήμών· 
βουλόμεθα ούν γνώναι, τί Sv θέλή ταΰτα εί
ναι». Άφοΰ δέ ό θεορρήμων Παύλος διά σοφής 
καί εύγλώττου διδασκαλίας, μαρτυρούσης άίν- 
δρζ κάτοχον θείας καί ανθρώπινης σοφίας, άνέ- 
πτυξεν αύτοϊς τά περί τού Ιησού καί τής δι ’ 
αύτοΰ σωτηρίας, ούτοι έν απορία έτι διατε- 
λοΰντες, διά τό καινοφανές καί πρωτάκουστου 
τοΰ κηρύγματος, είπον αύτώ : « Άκουσόμεθά 
σου πάλιν περί τούτου».

Όμοίαν κζτάπληξιν καί μείζονα ίσως έτι 
προύξένει τό κήρυγμα καί τών λοιπών ‘Απο
στόλων, θεωρουμ.ενων άπάιδεύτων ζαί ιδιωτών. 
Καί ήτο τώ όντι μεγίστη; απορίας πρόξενος ή 
έμφάνισις έν μέσω τοΰ είδωλολατριζοΰ κόσυ,ου 
εύαρίθμων πτωχών καί άνισχύρων άλιέων, κη- 
ρυττόντωι· θαρσαλέως ξένα ολως καί άγνωστα 
δόγματα καί πρωτάκουστα διδάγματα, καταρ- 
γοϋντα μέν έξ ολοκλήρου τήν γνωστήν καί έπι· 
κρατούσαν πατροπαράδοτον θρησκείαν, συνι- 
στώντα δέ τοιαύτην ολως νεαν καί άντιθετον, 
βάσις τής όποίζς και θεμέλιον ήτο ή παραδοχή 
καί ή πίστις είς άνδρα, ζαταδικασθέντα είς 

.-ου, καί 
νεκρών. 
Παύλος 
κόσμον 

ζαί γής 
έν ή φέλλει

θάνατον έπονείδιστον έπί Ποντίου Πιλάτ 
τόν όπυϊον ό τών όλων Θεός ήγειρεν έκ 
Ο Θεός ό μέγας καί ισχυρός, έλεγεν ό 

προς τούς ’Αθηναίους «ό ποιήσας τόν 
καί πάντα τά έν αύτώ, ούτο: ούρανοΰ 
κύριος ύπαρχων... έστησεν ημέραν, ι. Γ, r____
Χρίνειν τήν οικουμένην έν δικαιοσύνη, έν άνδρί

κατατρυχομένη άνθρω-,ψ ώ ώρισεν, πίστιν παρασχών πάσιν, άναστήσας 
.. -------- ,,^τόν έκ νεκρών».

’Εκτός δέ τής πρωτακούστου ταύτης καί δυ- 
σπαραδέκτου διδασκαλίας έξέπληττεν ού/ ήτ- 
τον τούς είς τά είδωλα καί τά πάθη αύτών 
προσηλωμένους εθνικούς καί ό αναμάρτητος τών 
’Αποστόλων βίος, καί ή άμεμπτος αύτών έν 
πάσιν αγωγή καί ύπερβάλλουσα άγιότης. Καί 
αν τή αλήθεια κατά τούς χρόνους εκείνους, 
καθ’ ούς οί Θειοι ’Απόστολοι έκήρυττον τήν 
νέαν ταύτην καί ούράνιον διδασκαλίαν, ένεφα- 
νίζοντο αίφνης είς τήν ζωήν οί μέγιστοι τής 
άρχαιότητος φιλόσοφοι, Σωκράτης καί Πλάτων, 
’Αριστοτέλης καί Πυθαγόρας καί ήκουον τού
των, θά κατελαμβάνοντο άφεύκτως ύπό θάμ- 
βους καί έκπλήξεως, όρώντες απλοϊκούς Ίου- 

άφιλοσόφους καί αγενείς διδάσκοντας 
αινούσαν τήν έζυ-

δαίους, , ............... .......
ηθικήν ύπερτελείαν καί ύπερβαί· 
τών. Θά έβλεπαν καταφανώς αγιότητα καί α
ρετήν, διαλάμπουσαν καί άσκουμένην ύπ ’ αύ
τών τε καί ύπό παμπόλλων πιστών, εις ήν αύ- 
τοί ούδέ προσήγγισαν, μεθ’ όλας αύτών τάς 
περί αρετής ύψηγορίας καί τούς γλαφυρούς περί 
καλού καί δικαίου διαλόγους καί δημηγορίας.

Χ· Κ. Μακρΐϊς 
<1ρ. Θ. κζΐ ’Ιατρικής

ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
'Αλεξάνδρεια 24 Μαρτίου

’Αξιότιμε Κύριε,
Κατά την ΰμετέραν έπιθυμίαν σας παραθέτω 

ώδε την περί Αναιμίας γνώμην τοΰ πνεύματος.
— Περί τής Ασθένειας τής Κας Α. όποιαν 

ιδέαν έχετε ;
— Είνε μία τών Απόκρυφων εκείνων Ασθε

νειών, ιίς δέν δύναται άκόμη νά εύρη ή Αν- 
θρωπότης, δΖΖως τε πόσαι μέχρι τοΰδε Αοθέ- 
τειαι δεν μένουσιν άγνωστοι καί ουχνάκις μέ
χρι σήμερον οί περισσότεροι άνθρωποι είνε 
θύματα τών Ιατρών, οΐτινες Απ' εί·θείας δέν 
κάμνουσι καλήν διάγνωοιν αύτών, άποσιέλλον ■ 
τες ουτω είς τό»· τάφον τόσης υπάρξεις.αίτιας 
δέν πάοχουσιν ή έξ άσημάντων ασθενειών καί 
ατινας αυτοί έκλαμβάνονσιν ώς συβαράς καί 
ανυπάρκτους, δίδοντες φάρμακα,τά όποια έπι- 
δεινυϋσι τήν θέσιν τέϋν παοχόντων άλλως τε 
ποοάκις ή Ανθρωπότης μέχρι σήμερον δέν 
υπήρξε μάρτυς παρομοίων θλιβερών γεγο
νότων;

'ίί ασθένεια, .περί ής ίρωιάτε. προέρχεται 
'ένεκα τής Αναιμίας, καί ή Αναιμία είναι ι; κυ- 
ριωτέρα αιτία Ασθενειών τοΰ άνθρω ■
πίνον γένους. ’L1 αναιμία καί δι άνδρας καί 
γυναίκας έχει δλέθρια δποτβλέσ/ιακι. άτινα ό 
Ιατρός, έάν έπιτυχώς εΰρη (είς δσας δηλαδή
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τών Ασθενειών είναι γνωστά) τότε δύναται να 
επιφέρη καλόν Αποτέλεσμα' ίάν όμως τουναν
τίον ό Ιατρός λανθαοθή, τότε δεν υπάρχει Αμ
φιβολία, δτι όχι μόνον η θέοις τοΰ Ασθενούς 
έπιδεινοΰται, άλλά καί συχνάκις επιφέρει τόν 
θάνατον. ‘Ερευνήσατε έν ταίς Αναμνήσεσιν 
υμών καί θά εύρητε ελαφρό: κρυολογήματα, 
ί'ιτινα ένεκα τής κακής διαγνώσεως τών Ιατρών 
μετετράπησαν είς τήν φρικώδη και φθοροποιόν 
νόσον, τήν καλουμένην φθίσιν.

Ji’ αυτό συμβαίνει, δτι ιατροί πολλάκις με
γάλοι επιστήμονες, ίκλαμβάνουοιν τήν μίαν 
Ασθένειαν ώς άλλην, ίν ώ τοΰιαντίον ιατροί 
χωρίς όνομα έιι ίκλαμβάνουοιν έπιτυχώς μίαν 
κεκρυμμένην Ασθένειαν. ΊΙ Αναγνώρισις μιας 
άσθενείας δέν προκύπτει ίκ τής διορατικότητας 
τοΰ ίατροΰ, οΰδ' έκ τής φήμης τοΰ ονόματος 
αύτοΰ, άλλ' έκ τής προσοχής, ήν ίπιδίδει τήν 
στιγμήν, καθ'ήν έςετάζει τόν Ασθενή.

Πολλάκις άλλως τε έτυχεν, έγώ δ ίδιος, 
όστις κατέκτησα ίπίδοξον εν τώ Ιατρικώ στα- 
δίω όνομα, πολλάκις λέγω έτυχεν, έγώ ό ίδιος 
νά Απατηθώ έκ τών συμπτωμάτων μιας κε- 
κρυμένης άσθενείας, νά άποστείλω πρός τόν 
θάνατον Αρκετός υπάρξεις καί μέχρι τής τε
λευταίας ώρας, οτε ήμην είς τήν τελευταίαν 
περίοδον τής ζωής μου μοί έτυχε νά παραγνω
ρίσω μερικός έλαφράς άσθενείας, ενώ τουναν
τίον μεγάλος καί βαρείας έθεράπευον ταχέως, 
ενεκα τών φανερών συμπτωμάτων. Αί κρύφιοι 
ασθένειαι είνε οί περισσότεροι, αί δνσκολώτε ■ 
ραι, πολλάς τών οποίων ή Ιατρική επιστήμη. . . 
Αγνοεί είσέτι Εντελώς ! ! !

‘Εν τή περιπτώσει ταύτη ή Αναιμία έχει 
προσβάλει τά νεύρα, άλλ’ όχι κατά τόν τρόπον 
τών νευρικών καί νευροπαθών έχει προσβά
λει τά νεύρα κατά τρόπον κρύφιον καί Αρχίζει 
νά φανερώνει διά τών πόνων τά δλέθρια αύιής 
Αποτελέσματα.

"Αλλως τε ή Αναιμία είνε Ασθένεια, ήτις 
δέν είνε έμμεσος- δηλαδή δέν επιφέρει ταχέ
ως τόν θάνατον, άλλά όπως δήποτε συντέμνει 
τόν βίον πάιτοτε ενωρίτερα. Τό κύριον όμως 
κακόν αυτής είναι αί δυστυχείς ήμέραι, ας διέρ
χεται δ πάσχων κατά τήν διάρκειαν τής νόσου 
ταύτης.

Ή Αναιμία παράγεται ίκ τής πτωχείας τοΰ 
αέματος "Οπως όμως τό ολίγον αίμα δέν έχει 
ευχάριστα Αποτελέσματα, οΰιω και το πολύ 
αίμα δύναται νά ποραγάγη Αρκετός άσθενείας. 
Τό πλούσιον αίμα είνε κατάλληλον διά τήν υγεί
αν τοΰ Ανθρώπου, ονχ’ ήιτον όμως καί τό 
περισσεΰυν δέν έχει συνέπειας καλάς.

Ό αιματώδης άιθρωπος ύπόκειται εύκο 
λώτερον εις τήν ουμφόρησιν τών Αγγείων,ένεκα 
τοΰ πλήθους τών μικροβίων τοϋ αΐματος, κα
θώς καί ίν τή συγκοπή ή ό έχων μέτρων αίμα- 

"Οθεν κατά τό τών Αρχαίων ρητόν, «παν 

μέτρον δρωτονκ ούτω καί ίν τή παρούση πε· 
ριστάσει τό μέτρων αίμα είνε προτιμώτερον. 
Τό πολύ βλάπτει όσον καί τό ολίγον.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου τό αίμα έχει 
προσβάλει, ώς Ανωτέρω περιγράφω, τά νεύρα 
καί έκ τούτου προέρχεται ή Αναλλοίωτος πρός 
τόν ύπνον επιθυμία, ήν ματαίως προσπαθεί ο 
Ασθενής νά κατανικήση. Τά νεύρα τών οφθαλ
μών προσβεβλημένα ϋιτα, μετριάζουσι τό φως 
καί έπιφέρουσι τόν άκατάσχετον πρός τό» ύπνον 
πόθον.

Συνεπείρ τούτον ό Ασθενής οφείλει νά κά- 
μνη τακτικόν περίπατον, ώς ίν άλλαις σελΐσι 
περιγράφω, διά βήματος ζωηρού καί ταχέους 
έπί μίαν ώραν ή καί περισσότερον, νά λαμβά- 
ν„ τροφήν καθαρόν, τονικήν καί καθαρκτικήν, 
ν’ άπέχη δέ τών Αλμυρών, διότι ταΰτα άπο- 
αυνθέτουσι καί προζενονσι Ακαθαρσίαν εις τό 
αίμα- καλόν έπίσης ή ψυχρολουσία καί δύναται 
νά έξακολουθήση αυτήν καθ' δλον τόν χειμώ
να. Πρός κυκλοφορίαν τοΰ αΐματος προστριβή 
τοΰ σώματος διά ψήκτρας είναι ώφέλιμος καί 
καθ' έκάστην πρωίαν άμα τή έςεγέρσει της 
καλόν είνε νά τρώγη έν ώόν ωμόν,— είνε δυνα- 
μωτικόν κατά τήν ώραν εκείνην καί έξό-χως 
καθαρκτικόν.

Ο περίπατος, ώς εΐπομεν, τακτικώς καί ό 
Αήρ καθαρός, ή ψυχρολουσία μετά τής εντρι
βής, φαγητά τονικά καί καθαρά, Αποχή Αλμυ
ρών καί ποτών, ίν διαστήματι δλίγων μηνών 
θά έπανακτήση τήν Απολεσθεϊοαν υγείαν της.

Ν. Τόαγγαρόλας

ΑΝΕΜΟΖΑΛΗ
Καλλίτερα νά ήαουνε τής μιύρτς γής σζουλίκι 
καλλίτερα νά ήμιυ.ε άνβδς τής άλοής 
καλλίτερα νά ήμουνα τοϋ φάσματος ή φρ'χη!
το υστερνό τό κάνχα μα; τή μαύρης cou . . . πνοής

Γιατί, γιατί, σ’ άγάπησιΙ πές μου γιατί θηριό! 
γιά νά γίνουν τά σπλάγχνα σου το μνήμα μου τδ νρύο 
πές μου, γιατί; μέ έθαψες ’στη μαύρη σου ψυχή 
πές μου γιατί μετέβαλες τ’ άνθη μου ξηρά φύλλα 
πές μου όχιας τδ γέννημα αυτή γιά μένα ήτον ώ!

[τής μοϊοας ή ευχή. 
Σοφία Οίκονοιιΐϋον

ΤΡΕΙΣ ΑΛΗΣΤΟΙΠΝΕΓΜΑΤ1ΣΤ· ΣΓΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Σννεδοίαάις τρίτη

Τήν έπιοΰσαν 19 ’Απριλίου συνήλθομεν καί 
πάλιν τά αύτά άτομα είς τό αύτό μέρος καί 
μετά τό γεύμα ήρξατο άμέσως συζήτησες έπί 
των πνευματιστικών καί τών θαυμάσιων φαινο
μένων, καθ’ήν ποικίλαι γνώμαι έξηνέγκοντο καί 
μεγίστη χαρά έξεδηλοϋτο παρ’ όλων, έπΐ τή 
έκτάκτω ταύτη εύζαιρία, ήτις μας παρουσιά- 
ζετο, νά γινώμεθα συχνάκις μάρτυρες καί Θεα- 
ταί δλως εκτάκτων καί υπερφυσικών φαινομέ
νων, δι’ & άλλοι καί επιστήμονες και φιλοπε 
ρίεργοι άδρώς θά έπλήρωνον νά ί'δωσιν.

Πριν ή έπιχειρήσωμεν άμεσον συγκοινωνίαν 
μετά πνευμάτων, μοί λέγει ό κ Δημοκράτης:

— Δόνασαι, κ. Πρίντεζη, τώρα, άλλά διά 
τής διανοίας, νά έπιβάλγς είς τόν Βασίλειον νά 
παίξη τό Flotte de Danube ; άλλά διά τής 
διανοίας όμως ;

— Νομίζω, νά δοκιμάσωμεν.
— Νά παίζη τό Flotte de Danube, τό ό

ποιον μάς είπες χθες, οτι θά ένθυμήται νά παί- 
ζγΐ έπί μίαν εβδομάδα.

— Πιστεύω, ότι θά τό παίξη.
— Το'τε πλέον θά. πιστεύσω μετά πολλής 

πεποιθήσεως είς τόν πνευματισμόν.
*0 υιός του Βασίλειος εύρίσκετο κατά τήν 

συνομιλίαν μας ταύτην έν τώ δωματίω του, 
άγνοών τήν μετά τοϋ πατρός του συνομιλίαν 
μας ταύτην, οτε έρχεται έν τάχει καί μοί λέγει:

— Νομίζω, ότι μου επιβάλλετε ήδη, κ. 
Πρ'ντιζη, νά παίξω τό Flotte de Danube.

Έγώ τόν παρετηοουν, χωρίς νά ομιλώ.
— Ιδού, ιδού, προσθέτει ό Βασίλειος, μοϋ τό 

έπιόάλλει.
— Έγώ σέδιατάσσω νά μή παίξης, τώ λέ

γει ό πατήρ του.
— Περίεργον, εύρίσκομαι πρό διλήμματος τί 

να κάμω, άπαντά ό Βασίλειος καί έκ πεοιτοο- 
πής παρετηρει έμε καί τόν πατέοα του.

Έγω δέν ώμίλουν, ένφ ό πατήρ του τω 
έπαναλαμβάνει:

— Σέ διατάσσω νά μη παϊζης.
Ο Βασίλειος πρός στιγμήν σιωπά, σκέπτε

ται καί είτα σπεύδων πρός τήν αίθουσαν τοϋ 
κλειδοκύμβαλού:

. — Δέν δύναμαι, θά παίξω, λέγει, άφοϋ μοϋ 
τό επιβάλλει.

Αλλά, ευρίσκει τό κλειδοκύμβαλον κλειδω
μένου ζαί επιστρέφει δυσανασχετών.

— Είναι κλειστόν, μάς λέγει, άλλά ποϋ εί
ναι το κλειδίον; ά, το έκούψατε, θά τό ευρώ.

Καί μεταβαίνει είς τό έναντι δωμάτιον,οπό- 

θεν μετ’ ολίγον έπιστρέφει μέ τήν κλείδα άνά 
χεϊρας· ανοίγει δέ τό κλειδοκύμβαλον καί αμέ
σως παίζει τό Flotte de Danube κπταίστως.

— Έκτακτον Sujet, άνακραζειή Δίς Λίδα 
Πόγγη, διπλωματούχος τοϋ κλειδοκύμβαλού.

— Περίεργον, άναφωνεΐ ή μήτηρ του.
— Τώρα, μάλιστα, πιστεύω εις τήν δύνα- 

μίν σου, μοί λέγει ό κ. Δημοκράτης.
Καί είσελθόντες τότε είς τήν αίθουσαν τοϋ 

κλειδοκύμβαλού, τω έπέβαλα καί μάς έπαιξε 
κατά σειράν τήν Μασσαλιώτιδα, τήν Γκέισα, 
τόν Ριγολέτο, τό Στράους Βάλς,έν ώραϊον Μάρς 
και τόν Ύμνον μας, χωρίς, ώς προείπομεν, νά 
γνωρίζη τίποτε περί αύτών, ούτε νά γνωρίζη 
νά παίζη τό έλάχιστον τεμάχιον.

'Οτε δέ έτελείωσεν, έγερθείς μάς λέγει:
— ΙΙερίεργον, πώς ήνοιξαν τά δάκτυλά μου, 

ώς νά παίζω έπί έτη πολλά, ό δέ άντίχειρμου 
παρατηρήσατε, πώς έμάκρυνε καί τό νεύρον 
αύτό παρελυσε.

Καί πραγματικώς, ή δεξιά του ιδίως χειρ, 
ώς δΓ ύπερφυσικής δυνάμεως, είχε λάβει τήν 
φυσικήν ιδιότητα καί τά προσόντα 5λα, ατινα 
διά πολυετούς έςασκήσεως απαιτούνται πρός 
χρήσιν τοιούτου μουσικού όογάνου.

— Ιδού, τί θαύματα ποιεί ό πνευματισμός, 
τοϊς είπον τότε· ό,τι ό άνθρωπος δέν δύναται 
διά τών φυσικών καί ανθρωπίνων μέσων, ό 
πνευματισμός τά πραγματοποιεί διά τής θείας 
πάντοτε συνάρσεως καί δι ’ ακατανόητου έτι 
ήμϊν τρόπου.

Μετ’ ολίγον προσήλθομεν παρά τί5 συνήθει 
ήμιν στρογγύλη τραπέζη, όπως συγκοινωνήσω- 
μεν απτότερον καί άμ.εσώτερον μετά των 
πνευμάτων.

Δέν παρήλθον δέ τρία λεπτά τής ώρας καί ή 
τράπεζα μας ήρξατο ζωηρώς νά κινήται.

—Είσαι τό 'ίδιον πνεύμα ; ήοωτήσαμεν καί 
έλπίζομεν, οτι θά μάς ευχαρίστησης πάλιν μέ 
νέα ώραία φαινόμενα.

—Ναί, είμαι ό ίδιος, θά ίδήτε πάλιν πολλά 
περίεργα. Πρέπει νά έχετε πίστιν καί πεποί- 
θησιν καί τοϋτο αρκεί, ίνα τά πνεύματα άρύ 
ονται παρ’ υμών τήν άπαιτουμένην δύναμιν νά 
σάς έκδηλώσι ό,τι επιθυμείτε.

—Πώς λαμβάνουν δυνάμεις παρ' ήμών τά 
πνεύματα;

— Πρέπει νά γνωρίζετε, ότι τό πνεύμα εί
ναι διάνοια. Ίνα καταστή λοιπόν όοατόν είς 
ύμάς, πρέπει νά ύλοποιηθή εις βαθμόν τοιαύ- 
της πυκνότητας καί είς κενόν τοιαύτης κατα- 
στασεως, ιδίως σκότους, ώστε οί οφθαλμοί σας 
νά δύνανται νά τό διακρίνωσιν· τοϋτο δέ κα- 
τορθοϋται διά τής συνουσιάσεως, ούτως εΐπείν, 
μεθ’ ύμών ή μάλλον τοϋ προσπορισμοΰ έκ τοϋ 
σώματός σας τοΰ καταλλήλου ρεύματος, όπερ 
αναγκαίοι πρός τόν σκοπόν τούτον. Διότι καί 
σείς, ώς άνθρωποι, νϋν έχετε τό πνεύμα σας,
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δηλ. τήν διάνοιαν, άλλ ’ έχετε καί πλέον τοΰ 
πνεύματός σας καί όλα τά συστατικά, κτινα 
απαιτούνται διά νά ήσθε ορατοί, δηλαδή ύλο- 
ποιήμένοι έν τφ διαμέσω, όπερ ζήτε. Ήδη 
λοιπόν πώς άλλως είναι δυνατόν τό πνεΰμα νά 
σάς καταστνί ορατόν, δηλ. νά ύλοποιηθή η διά 
τοΰ συγχρωτισμού μεθ’ ύμών, ήτοι τοΰ προσπο- 
ρισμοΰ τών άπαιτουμένων μέσων, άτινα έχετε, 
άφοΰ φυσικώς τά κατέχετε. ’Ελπίζω μ’ ένοή- 
σατε. Ήδη τί άλλο θέλετε ;

—Εύχαριστοΰμεν,σάς ένοήσαμεν καλώς.'Ήδη 
έπιθυμοΰμεν, αΐώρησιν της τραπέζης καί φωσ
φορισμούς εί δυνατόν.

—Μάλιστα, σβύσατε τά φώτα, νά προσλάβω 
τάς άπαιτουμένας δυνάμεις.

Ό Άχιλλεύς έκλεισε τά ηλεκτρικά, άφοΰ 
μάς ύπεσχεθη, ότι δέν θά ενεργή πλέον αύτο- 
βούλως και θά φέρεται ήδη μάλλον γενναιο- 
πρεπώς κκί θαρραλέως, ώς συνειθίσας πλέον.

Έν τώ σκότει ή τράπεζα ένήργει ένεργη- 
τικώτερον καί έπιδεικτικώτερον, κινούμενη καί 
περιστρεφομένη άδικκόπως ύπό τήν έπίδρασιν 
πάντοτε του πνεύματος καί τοΰ ρεύματος τών 
χειρών μας, αιτινες διαρκώ; μόλις έφαπτόμεναι 
ταυτης ήσκν τοποθετημένα! έπ' αύτής καί είτα 
άνήρχετο πρός τά άνω μετά πολλής δυνάμεως, 
αΐωρουμενη έν τώ κενώ, ϊνα κκτκπεσ/) πρός τά 
κάτω, έπανερχομένη είτα είς τήν θέσιν της, 
μετά πάροδον 5—10 δευτερολέπτων.

Τό πείραμα τοΰτο μάς ήρεσκε πάντοτε όσά 
κις έξετελεϊτο καί έζητούμεν την έπκνάληψιν, 
οπερ καί πάλιν, παρκκληθέν τό πνεΰμα νά 
έπαναλάβη, μας έπανέλαβε πάνυ έπιτυχώς καί 
θαυμασίως.

Είτα σιωπώντων πάντων ημών, ή τράπεζα 
ήρξατο ρυθμικώς και μονοτόνως νά άνεγείρη 
τόν ένα πόδ’α της κκί έλαφρώς νά κρούν) αυτόν 
έπί τοΰ εδάφους έπί πολλήν ώραν. Ένοήσαντες 
ότι τό πνεΰμα κάποιαν έργασιαν έξετέλει, άφή- 
σαμεν αύτό νά εξακολουθώ τούτο, ότε μετά πά
ροδον δέκα λεπτών τής ώρας περίπου φωτεινά 
σημεία ήρξαντο ν’ άναφκίνωνται έπί τής τρα- 
πεζης, έπϊ τών χειρών μας, έπί τοΰ στήθους 
καί τών κεφαλών μας κκί άπώτερον είς τό κε
νόν, μεθ’ ο μορφαί, ώς σκιαί πνευμάτων, διά
φοροι νά περιφέρονται τήδε κκκεϊσε. Εύτυχώς 
τάς εϊχομεν συνηθίσρ άπό άλλοτε κκί ήδη δεν 
έ φοβούμεθα.

— ‘Ιδού, ιδού, έλεγεν ό εί; σπεύδων.
— Παρατηρήσατε, νά, προσέθετεν έτερος.
— Μια μορφή, άλλη, άλλη, έςηκολούθει άλ

λος κκί ούτω καθεξής.
Μετ' ολίγον τό πνεΰμα μάς λέγει;
— Κάμετε σκότος άπόλυτον.
— Εί; τήν τραπεζαρίαν, εί; τήν τραπεζα

ρίαν, αναφωνούν πάντες.
Κκί αμέσως μετεδημεν έκεί, όπου τό σκότος 

ένεκα τών όλιγωτέρών θυρίδων καί τής θέσεως 
ήτο πυκνότερον.

’Εδώ τό πνεΰμα πάλιν μας ώμίλησε διά 
τοΰ στόματος τοΰ μεσάζοντος κ. Βασιλείου καί 
ή διάλεκτος έπιβάλλουσα, σοβζρά κκί φιλοσο
φική μάς έζέπληξε πάντας.

— Δέν είναι δυνατόν ό υιός μου νά λέγη 
άφ’ έζ.υτοϋ τοιαΰτα πράγματα, μάς λέγει ή 
Κυρία Δημοκράτους. ΓΙυΰ ξεύρει αύτός τοιαΰτα 
επιστημονικά κζί φιλοσοφικά ζητήματα. 
f ,Μάς άνέπτυξε δέ μετά πολλής έμβριθείας 
κκί λογικής τά ύψη τοΰ πνευματισμού όστις εί
ναι ή κορωνίς τής μελλούσης ζωής καί τό ζων
τανόν τεκμήριον τής μεταξύ άνθρώπων καί θεό
τητας αλληλουχίας, διά μέσου τοΰ οποίου ύ 
άνθρωπος νΰν θά δυνηθή νά έξιχθή είς μέγι
στον πνευματικόν καί φιλοσοφικόν ύψος.

— Τότε πκρεκκλέσαμεν τό πνεΰμα νά μάς 
έμφκνισθγ ένκργέστερον.

— Προσέξατε έδώ πρός τά δεξιά τής θύοας, 
μάς άπαντά τό πνεΰμα.

— "Α, νά τον, ιδού αύτός.
— Νά το, νά το.
— Κύριε ΙΙρίντεζη, ίδέτε πώς μάς κυττάζν), 

έλεγαν ό είς κατόπιν τοΰ άλλου, 0λως έκπλη 
κτοι άλλά καί ευχαριστημένοι, ότι έβλεπαν τοι- 
αΰτα καί τοσαΰτκ ύπερφυσικά πράγματα.

— Κύριε ΓΙρίντεζη, μοί λέγει τότε τό πνεύμα 
διά μέσου τοΰ μεσάζοντος, είναι καί ή θυγά- 
τηρ σας έδώ, προσέξατε νά τήν ίδήτε. Πλήν 
έγώ τότε έκ συγκινήσεως ίσως δέν έβλεπαν ή 
άμυδρώς σκιάς μελανά;.

— Δέν διακρίνω αύτήν ποσώς, άπήντησα.
— Δότε μου τάς χεϊρκς νά ένδυναμωθή τό 

ρεύμα, μοί έπιλέγει τό πνεΰμα.
Τάς δίδω αμέσως, πλήν κκί πάλιν δέν ήδυ · 

νήθην νά δικρίνω αύτήν.
— Δεν τήν βλέπω ούτε τώρα επαναλαμβάνω.
— Τότε άλλοτε, διότι ήδη φαίνεται δέν εί

ναι επαρκές το ρεύμα.
Άνάπτομεν τότε τά φώτα, διά νά άναλά- 

βωμεν ολίγον έκ τής συνεχούς έν τώ σκότει 
προσηλώσεώς μας.

Μετ’ ολίγον δε ένώ συνωμιλοΰμεν;
— Είναι δυνατόν νά μάς 

τρικά μόνος σας; έρωτά 
τό πΛύμκ, γελώσα.

— Πολλά τώ ζητείτε κκί θά μάς βκρεθγ, τό 
πνεΰμα, τή, λέγω.

— Καί άλλοτε, Κύριε ΙΙρίντεζη, μάς έσβυσε 
τά φώτα κκί δέν πιστεύω νά τοΰ κκκοφανή, 
όταν μάλιστα ή επιθυμία αύτη δεν προέρχεται 
έκ κκκοπιστίκς ή άλλης

— Τότε τό παρακαλώ 
άφοΰ υπάρχει ειλικρίνεια 
έοωτήσει.

Καί χωρίς

σβύσετε τά ήλεκ- 
ή κυρία Δημοκράτους

νά τοΰ κκκοφανή,

όπισθοβούλου αιτίας, 
κκί έγώ, επιλέγω, 

και άθωότης έν τή,

νά λ ίδωμεν άπάντησιν, ούτε νά
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παρέλθουν δύο λεπτά τής ώρας, διά μιας καί 
αιφνηδίως έσβυσαν ολα τά ήλεκρτικά.

Εμείναμεν όλοι κατάπληκτοι έπί τώ φαινο- 
μένω κκί είτα έγελάσαμεν άπό καρδίας. Άλλ’ 
όποια ύπήρξεν ή μεγαλειτερα μα; έκπληξις, οτε 
μετ’ ολίγον θελήσαντες νά έπαναφέρωμεν τό 
φώς καί στρέφοντες καί περιστρέφοντες τό κομ- 
βίον, τό ηλεκτρικόν φώς δέν έπανήρχετο. Τούτο 
δ’ έγέννησεν έν έμοΐ τήν απορίαν καί έγερθείς 
κμα έβεβαιώθην, οτι κύκλωμα ηλεκτρικού ρεύ
ματος δέν ύπήρχεν.

—Περίεργον, έλέγομεν, πώς τό έκλεισε;
—Καί άλλοτε μας τό έκαμεν αύτό καί τό 

περιεργότερον, όπου έσβυσαν καί τού μαγειρείου 
τά φώτα αύτήν τήν φοράν, μάς λέγει ή Κυρία 
Δημοκράτους, γελώσα.

—Είναι άλλο κομβίον έδώ κκί άλλο τού 
μαγειρείου; έρωτά ή Δίς ΙΙόγγη καί ό υιός μου, 
άμφιβάλλοντες, μήπως κανείς άπ ’ έξω έκλεισε 
τό γενικόν κλειδίον ή μήπως έσβυσαν ολα τα 
φώτα τής πόλεως.

—Όχι, όχι, άπαντά ή Κυρία Δημοκράτου, 
κάθε δωμάτιον έχει τό κομβίον του.

—Λοιπόν τώρα δέν θά έπανέλθη τό φώς; 
έρωτά τις.

—Πώς; άς έρωτήσωμεν τό πνεύμα. Στρέψον 
ήδη τό κομβίον, Άχιλλεΰ, είπον.

Κκί άμέσως τό φώς έπανήλθε προς έκπλη- 
ξιν καί χαράν έπίσης όλων μας.

— Νά σταματήσωμεν ήδη; ερωτώ.
— "Οχι, όχι, άπαντοΰν όλοι, νά συνεχίσω- 

μεν, νά συνεχίσωμεν κα’ι νά μάς κάμν; άλλα 
φαινόμενα τό πνεύμα.

— Είσθε δικτεθειμένον; έρωτώ αύτό.
— Άν θέλετε, ευχαρίστως, σβύσατε τά 

φώτα. Γενομένου δέ άπολύτου σκότους:
— Τώρα τί επιθυμείτε, μάς λεγει τό πνεΰ

μα, είμαι πάντοτε πλησίον σας, θέλετε νά σάς 
έγγίσω, νά βεβαιωθήτε περί τής παρουσίας μου;

—Όχι, όχι, άπαντοΰν έντρομοι αί γυναί
κες, ό δε Άχιλλεύς έξέρχεται τοΰ δωματίου, 
προσποιούμενος κόπωσιν.

—Μά τί φοβεΐσθε, τοϊς λέγω, άφοΰ τό ει- 
δομεν πλέον καί μάς ώμίλησε τοσάκις.

—Όχι, όχι, κ. Π.ίντεζη, φοβούμεθα, πώς! 
τί λέγετε, νά μάς έγγίση τό πνεΰμα; όχι, 
όχι, νά,νομίζω πώς τρέμω.

—Καλά, τότε μή μάς έγγίζετε πνεΰμα, 
άφοΰ φοβούνται, εξακολουθήσατε φωσφορισμούς.

— Δικτί φοβεΐσθε; τά πνεύματα δέν προξε
νούν κακόν. Οί φωσφορισμοί είναι απόρροια τών 
πνευμάτων, ώς σάς προεϊπον καί δέν πρέπει 
νά δίδετε μεγάλην σημασίαν εις αυτούς.

—Άς μάς έγγίσν), ας μά; έγγίσν), κ. Πρίν- 
τεζη, τό πνεύμα, δέν φοβούμεθα τώρα πλέον, 
μοί λέγει ή Κυρία Δημοκράτου.

— Καλώς, άναμείνκτε καί μή φοβεΐσθε.
Καί άμέσως αισθάνομαι νά μού τραβούν τύ 

σακάκι, ένώ άλληλοδιαδόχως οί άλλοι άναφω- 
νούν έν φόβω :

— Νά, κάποιος μού τραβ^ τά μκλιά.
— Ναι καί έμένα τό αύτί
— Κι’ έμένα μοΰ κτυπά τόν ώμον.
— Κι’ έμένα είς τόν βραχίονα.
Ήδη έφοβούμεθκ τόσον,ώστε ρίγος μάς είχε 

καταλάβει, ιδίως μετ’ ολίγον δτε είς τάςχεΐ- 
ρας μας, δι’ ών πάντες συνεκρατούμεθα έπί τής 
τραπέζης, · μάς έκτυπα όλους διά τών δα
κτύλων του τό πνεύμα κκί ήκούετο κκί ό κρό
τος τής χειρός του.

— ΓΙλάτ, πλατ, πλίτ, πλάτ, κ.τ.λ.
— Τί κρύο πράγμα, έλεγεν ή Κυρία Δήμο · 

κράτου, ώς νά σέ κτυπά νεκρού χεοι.
— Πράγματι, ψυχρόν πράγμα.
— "Ωχ, μοΰ τραβά τό ρούχο.
— Νά, νά, ένα χέρι, ιδού φαίνεται, έλεγον 

άλλοι καί έν ταύτω ή χειρ αυτή πότε έκτύπα 
τοΰ ενός πότε τοΰ άλλου τήν χεΐρα ή τήν επι
φάνειαν τής τραπέζης ή τούς ώμου; ή τήν κε
φαλήν τών περί τήν τράπεζαν καθημενων.

Είς τάς άρχάς ένόμιζέ τις, οτι θά ήτο άστει- 
ότης τινός έξ ημών, άλλά ή υπόνοια αύτη ή- 
ρετο άμέσως άφ* έαυτής, πρώτον διότι πάντων 
αί χεΐρες εύρίσκοντο έπί τής τραπέζης συγκρα- 
τούμεναι άλυσσοειδώς καί δεύτερον, διότι βα
θμηδόν έβλεπέ τις τήν σκιάν τής άοράτου χει
ρός κκί είτα αύτήν ταύτην τήν ξένην χεΐρα. 
"Ωστε ούδεμία αμφιβολία τοιαύτη έχώρει με
ταξύ ήμώγ, άλλως καί τόσα άλλα προηγούμενα 
πειράματα μάς έπειθαν πλέον περί τής ύπάρ- 
ξεω; ξένης άοράτου όντότητος έν τοϊς πειραμα- 
σιν αύτοϊς.Τό δέ άστειότερον έν τούτοις ήτον, 
οτι μόλις είχον προχωρήση αί έπαφαι αυται, 
πάντες είχον άναλάβει θάρρος καί ήρξαντο γε - 
λώντες καί άστειευόμενοι, ήδη προκκλοΰντες τό 
πνεΰμα νά τούς έγγίσιρ ή τραβήξν) τήν κόμην 
κτλ. Πάντα όμως ταύτα διεξήγοντο έν πλήρει 
πίστει, πεποιθήσει καί σοβαρότητι, ώς νά διε
ξήγοντο κοινά φυσιολογικά πειράματα.

Μετά τοΰτο ηύχαριστήσαμεν τό πνεύμα κκί 
ληξάσης τής συνεδριάσεως ούτω, συνεζητησα- 
μεν έτι έπ’άρκετόν καί είτα μετ’ολίγον, περί 
τήν 3ην πρωινήν ώραν άπεχαιρετηθημεν και 
άπήλθου.ΐν ποός ύπνον.

Φ. II.

-►fBSBKBW

Ό πνευματισμός διδάσκει τόν άνθρωπον κκι 

συνάμα ένθαρρύνει καί τού; έν τώ κόσμω τούτω 

άγώνας, οδς δέον νά περιφρονή άπεναντι τής 

μεγάλης ζωής, ήν καλούμεθα νά συνεχίσωμεν. 

Ο θάνατος είναι άνκγεννησις.



Ή μεγάλη ίν τη βιομηχανία χρησις τοϋ Έλεφαν- 
τόδοντος. —Τό ιστορικόν της έκμεταλλεύσεώς του —Ή 
εςολόθρευσις τών ’Ελεφάντων. — Βασιλεύς-εμπορος — 
Έλληνες έμποροι χαυλιοδόντων — Ό κ. Μελιδόνης.

Γνωρίζομεν άπαντες, ότι τά έκ τών χαυλιο
δόντων τοΰ έλέφαντος καλλιτεχνικά άντικεί- 
μενα είνε πολύτιμα καί Six τό δύσκολου της 
έπεξεργασίας των, ιδία όμως διά την αξίαν τών 
έλεφαντοστών, ώς έκ τοϋ δυσκόλου της προμή
θειας του.‘Ολίγοι δέ γνωρίζουν εις ποιους κόπους 
καί κινδύνους είνε έκτεθειμένοι οΐ εμπορευόμενοι 
τούς όδόντας τών έλεφάντων. ’Ιδέαν τινά τού
των θά λάβωσιν έκ τών έπομένων.

Δυο εΓδη έλεφάντων ύπάρχουν ήδη έν τή Ι’ή. 
Ό ’Ασιατικός καί ό ’Αφρικανικός. Ό μέν πρώ
τος είνε μικρότερος τό σώμα καί πολύ νοήμων, 
είς αύτόν δ’ άνήκουσιν άπαντα τά περί έλεφά
ντων έπεισόδια καί αποδιδόμενα προσόντα ευ
γνωμοσύνης, οξύνοιας, έκδικήσεως κτλ Ευρηται 
έν τή πέραν τοϋ Ι'άγγου ’Ινδική καί τή Κεϋ

Έν ΰϋμα τοϋ εμπορίου των χαυλιοδόντων.

λάνη, τιθασσεΰεται δέ εύκόλως καί αποβαίνει 
άριστον ύποζυγιον, χρησιμώτατον έν ταϊς Ά- 
σιατικαΐς χώραις.

*0 ’Αφρικανικός είνε πλέον μεγαλόσωμος μέ 
χαυλιόδοντας πολύ μεγαλειτέρους καί καλλί- 
στης ποιότητος. ’Επειδή δέ είνε καί πολυπλη
θέστερος, έξ αύτοΰ κυρίως τοϋ είδους γίνεται ή 
προμήθεια τών διά τήν βιομηχανίαν χαυλιο
δόντων.

Κατά τούς γενομένους ύπό τών διαφόρων 
συλλόγων, πρός προστασίαν τών συμπαθητικών 
αύτών παχυδέρμων ύπολογισμούς, συμπεραί- 
νεται,δτι οί μεταξύ Ζαμβέζης καί Κόγκο έπι- 
ζώντες έλέφανίες μόλις ύπερβαίνουσι τάς 400 
χιλιάδας. Είς δέ τήν έπίλοιπον χώραν τής κεν- 
τϊκής καί ανατολικής ’Αφρικής, ένθα πρό όλι- 
γωτέρου τοϋ ήμισεως αίώνος οί έλέφαντες ήσαν 
απειροπληθείς, 
Τράνσβααλ καί τ 
Καμερόκ, μετά

άπό τής Άδυσσηνίας μέχρι τοϋ 
τής Μοζαμβίκης μέχρι τοϋ 
δυσκολίας εύρίσκονται άγέλαι 

τινές έλεφάντων περιπλα- 
νώμεναι.

Τοΰτο δέν είνε ποσώς πα
ράδοξον, άν αναλογισθώμεν 
τήν καταπληκτικήν σημερι
νήν ζήτησιν τοϋ έλεφαντό- 
δοντος διά τάς πολλαπλάς 
άνάγκαςτής βιομηχανίας καί 
τής τέχνης. Μόνον ό ένϋίλβί- 
fielil παγκόσμιος οίκος μα- 
χαιροποι'ίας Rodgers κατα- 
ναλίσκει έτησίως 1000 ζεύ
γη χαυλιοδόντων. "Αν δέ 
σκεφθώμεν πόσα τοιαΰτα 

καταστήματα μαχαιροποι - 
ίας ύπάρχουν, ώς καί άλλων 
Αντικείμενων, άπαιτούντων 
χαυλ ιό δον τ α, τήν κα τ α - 
πληκτικήν διαδοσιν τοϋκλει-
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Έν υπαίθριον γραφεϊον. Ό κ. Μελιδόνης αναγκάζεται τό πλε’στου νά διαμένη ύπό σκηνήν 
παρακολουθών καί διευδύνων τό εμπόρων τών χαυλιοδόντων.

δοκυμβάλου καί άλλων ειδών πολυτελείας 
δέν πρέπει ν’ άπορίσωμεν πώς καί ποΰ κατα
ναλίσκεται ή πολύτιμος αΰτη ύλη καί δτι, ώς 
έκ τούτου, τείνει νά έξαλειφθή τό γένος τών 
παχυδέρμων, μεταβκίνον είς συνάντησιν τών 
προπατόρων του ΜαμμούΟ καί Μαστόδοντος.

Ήδη έντελώς έξέλιπον τά ζώα ταΰτα έκ 
τών Καφρεριών τοΰ Βεχουανλάνδ και τοΰ με- 
γαλειτέρου μέρους τοϋ Σουδάν.

Κατά τάς τελευταίας γενομένας στατιστι- 
κάς μόνη ή ’Αφρική χορηγεί κατ’ έτος είς τά 
βιομηχανικά καταστήματα τής Εύρώπης 900 
χιλιάδας χιλιογράμμων έλεφαντόδοντος, Αξίας 
1,600,0;0 λιρών στερλινών, πρός τοΰτο δ’ 
έξολοθρεύονταιΟΟ,ΟΟΟ 
έλεφάντων έτησίως!

'Ενώ δέ τό πάλαι 
αί έκατόμβαι τών δυ
στυχών αύτών ζώων έ- 
θυσιάζονσο χάριν τής 
τέχνης!—καί μέ πολύ 
περισσοτέραν φειδώ — 
σήμερον δι'εύτελήτινα 
κοινής χρήσεως αντι
κείμενα εξολοθρεύεται 
ολόκληρον ζωικόν γέ
νος. Τό τοιοΰτον φυσι
κά έξήγειρε τά φιλο- 
ζω'ίκά αισθήματα πολ
λών καί πρό ικανών 
έτών έσχηματίσθησαν 
προστατευτικά! έται- 

ρείκι έν Γερμανία, ’Αγγλία, Βελγίφ, Κογκω 
καί Γαλλία, προσπαθοϋσαι διά την βιομηχα
νίαν μέν νά έπίβαλλουν τό διαφοροτρόπως πα
ρασκευαζόμενου τεχνητόν έλεφαντοστοϋν,διά τήν 
τέχνην δέ καί μόνην νά γίνεται χρησις του πολυ
τίμου, αληθούς χαυλιοδοντος,ώστε νά επαρκή ού
τος άνευ κινδύνου έξολοθρεύσεως τώνέλεφάντων.

Άπ ’ αύτής σχεδόν τής έμφανίσεως τοΰ 
ανθρώπου έπί τής γής άρ- 
χεται καί ή χρησιμοποί- 
ησις τοϋ έλεφαντοστοΰ. Οί 
πανάρχαιοι λαοί τής Αί
γυπτου, ’Ασσυρίας I καί 

Βαβυλώνος κατειογάζοντο 

Τό έλεφαντο- 
ότοϋν έν τίι 
ίότοοία καχ 

τί! τέχνη.

Η παράδοσις τών ελεφαντόδοντων ύπό τών άγριων.

1
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όιζφορα έξ αύτοΰ αντικείμενα, πρός στολισμόν 
ιδία τών οικιών καί ναών των. Πρό άμνημο- 
νεύτων δέ χρόνων τό έλεφαντοστοϋν έξεμε- 
ταλλεύοντο εις μεγίστην κλίμακα οί ’Ινδοί, 
Σίναι κα'ι ’Ιάπωνες, πρό πάντων δ’ οί Σϊναι 
ύπεοέβησαν πάντα τά έθνη έν τή έπεξεργασία 
καλλιτεχνημάτων κα'ι Αριστουργημάτων λε- 
πτότη-ο; καί κομψότητος.

Διά τών .Φοινίκων δέ είσαχθέντος τοϋ έλε- 
φαντοστού καί έν Έλλάδι, άνήλθεν είς την με
γίστην περιωπήν ή τέχνη της διακοσμητικής 
καί τής αγαλματοπλαστικής.

Τις δέν άνέγνωσε τάς θαυμαστάς περιγρα
φές τοϋ χρυσελεφάντινου αγάλματος της ’Αθή
νας έν τή ’Αθηναϊκή Άκροπόλει, τό τοϋ έν 
’Ολύμπιο: Διός καί τοϋ ’Ασκληπιού έν Έπι- 
δαΰρω *. Ό "Ομηρος έπίσης μας πληροφορεί,ότι 
ό θρόνος της Πηνελόπης,ή κλίνη τοϋ’Οδυσσέως, 
σκεύη,έπιπλα καί διάφορα της τέχνης αριστουρ
γήματα ησαν έκ χρυσοϋ καί έλεφαντοστοΰ.

Κρητες τεχνϊται μετέδωσαν είτα τήν τέχνην 
ταύτην είς Σικυώνα. Κατά τούς ρωμαϊκούς δέ 
χρόνους έπίσης την πρώτην θέσιν κατεϊχεν ό 
έλεφαντόδους μεταξύ τών πολυτίμων υλών. Έν 
τω μεσαίωνι περιωρίσθη είς τά έκκλησιαστικά 
είδη, αί δέ πύλαι τοϋ Νάοΰ της Άγ. Σοφίας, 
θαΰμα ΐδέσθαι, ησαν κατεσκευασμέναι έκ συμ
πλεγμάτων έλεφαντοστοΰ καί πολυτίμων ξύλων.

Τήν σήμερον, ώ; εί'πομεν ήδη όλίγιστον μέ
ρος τοϋ καταναλισκομένου έλεφαντοστοΰ προο
ρίζεται διά τήν Τέχνην.

Εΐπομεν, οτι οί έλεφαντόδοντες κυρίως έκ 
τών ’Αφρικανικών 
ελεφάντων κατα
ζητούνται. Καί έκ 
τούτων πολυτιμό
τεροι εινε οί τής

Ζανζ ιβάρης, ώς μεγαλείτεροι καί σκληρότεροι 
καί έν γένει εξοχότεροι. Τω 1890 έκομίσθη έκ 
τής χώρας ταύτης είς Λονδίνον έλεφαντόδους 
βάρους 360 λιτρών, έκτιμηθείς αντί 330 λιρών 
στερλινών. Ή Ζκνζιβάρη άλλως τε έξάγει καί 
τήν μεγαλειτέραν ποσότητα μετά τό έλεύθερον 
Κράτος τοΰ Κόγκου, τό όποιον εινε ή πλουσιω · 
τέρα χώρα τοϋ κόσμου είς ελέφαντας. Φαντα- 
σθώμεν λοιπόν οποίων αμύθητων κερδών άπε- 
λάμβανεν ό κποθανών βασιλεύς τοϋ Βελγίου 
Λεοπόλδος, όστις ήτο άτομικώς ιδιοκτήτης τοΰ 
έλευθερου Κόγκου. Άλλά πώς γίνεται τό έμπο
ρων τών έλεφαντοδόντων; Μύρια έμπόδια πα
ρουσιάζονται είς τούς τολμηρούς Εύρωπαίους 
επιχειρηματίας. Πρέπει νά διατρέξωσιν άχα- 
νεΐς έκτάσεις ακατοίκητους καί άγριας,δύσβατους

' Τά χρυσελεφάντινα αγάλματα εϊχον τό ένδον έκ 
ςύλου Έπ’ αύτοΰ δέ προσεκολλώνζο είς τά γυμνά 
μέρη (προσώπου, χειρών κτλ ) πλάκες έλέφαντος πρι- 
στοΰ καί μαλχσσομένου, κατά τέχνην τήν σήμερον έκ- 
λιποϋσαν.

ΙΙόϋεν καί στώς έιιπο- 
οεύονται τό έΖε- 

φαντοότοΰν.

καί έλόδεις, νά κινδυνεύσωσιν άπό τούς κάτω- 
κοιμένους ύπό αγρίων καί μη φυλών τόπους, νά 
πεινάσωσι καί στερηθώσι τών πάντων, καί νά 
διατρέχωσι πολλάκις τόν κίνδυνον νά έμπέ- 
σωσιν είς χεϊρας καννιβάλων,είς δάση αδιέξοδα, 
μύρια όσα νά ύποστώσι, έως ού κατωρθώσαντες 
νά λάβουν ιδέαν τής έπιχειοήσεως ταύτης καί 
διοργανώσωσι τό έμπορων τοΰ έλεφαντοστοΰ. 
Καί ώς πρός μέν τόν άποθανόντα Λεοπόλδον, 
τό πράγμα δέν ήτο καθόλου δύσκολον, διότι 
εΐχεν άφθονα τά μέσα νά διάθεσή καί στρατόν 
καί αρκετά καλώς εξημέρωσε τό μέρος αύτοΰ. 
Άλλ’ είς μικρούς ίδιώτας τό πραγμα διέφερε 
καί μέ πάντα κίνδυνον κατόρθωσαν θαύματα. 
Γενικώτερον δέ δυνάμεθα νά είπωμεν,οτι τόσον 
τό έμπορων τών καφέδων τής Υεμένης, όσον 
καί τό έμπορων τοϋ έλεφαντόδοντος έν ’Αφρική 
είναι είς χεϊοας 'Ελλήνων. Πρώτος είς τά α
προσπέλαστα τοϊς πάσι μέρη ταΰτα είσεχώρη- 
σεν ό Μανιατάκης,οστις έπιβάς τοϋ μιχροΰ^Βελ- 
γικοΰ άτμοπλοίου Vankerkoven, διά τοΰ τότε 
τό πρώτον άνοιγεντος δρόμου Κονδόκορο-Λάδο, 
Ανήλθε μέχρι έκεϊ καί έκεϊθεν είσελάσας είς 
τά ένδότεοκ, τή βοήθεια έντοπίων καραβανίων, 
έπεχείρησε τήν ανταλλαγήν ευρωπαϊκών έμπο- 
ρευμάτων μετά τεμαχίων έλεφαντοδόντων καί 

δερμάτων άγριων ζώ
ων. Άλλά μή έχων 
επαρκή τά μέσα δέν 
ήδυνήθη ν’ άναπτύξη 
εύρέως τό έμπορων 
του καί τόν Ακολού

θησαν ό Καπάτος, 
Κεφαλήν φύσει έπι- 
χειρηματίας μετάτοΰ 
έπίσης πολυμήτου ’Ι
θακήσιου κ. Μελι- 
δόνη. Αυτοί ύπέ- 
στησαν αληθινά μαρ- 
τύοια καί πολλάκις 

Ε Δ. ΜΕΛΙΔΟΝΗΣ . 1 . , ,ο θάνατος τους αντι- 
μετώπισεν.Αύτοί εί
ναι οίδιοργανωταίτής 

μεγάλης ταύτης έπιχειρήσεως. Άτυχώς ό πρώτος 
δέν έκαμε μεγάλας επιτυχίας ώ; πρός τό έμπο
ρων τών έλεφαντοδόντων. Ό Μελιδόνης όμως, 
ευφυέστερος καί έπιχειρημκτικωτερος είσε- 
δυσε τω 1904, πρώτος αύτός Εύρωπαϊος, 
είς τά ενδότερα τών παρθένων χωρών τής 
’Αφρικής, εύρεν αγρίους θηρευτάς τών ελε
φάντων καί έπιστρέψας συνεταιρίζεται με τόν 
κ. Καπάτον πρός έκμετάλλευσιν πλέον συστη
ματικήν τοϋ έλεφαντόδοντος. Καί τό κατόρθω
σαν έν εύρεία κλίμακι. Άποσυρθέντος όμως 
καί τοϋ Καπάτου, ήδη ό Μελιδόνης κατέχει τά 
σκήπτρα καί αυτόν μετά τών άποθηκώντου πα- 
ριστώσιν αί εικόνες μας.Ήδη ύπάρχουν ένΛάδω 
διαρκείς σταθμοί τοΰ κ. Μελιδόνη κκί Καβαδία,

ουτινος αντιπρόσωπος ό κ. Παρίσης οπού έναλάξ 
διαμένοντες οί διευθυνταί κανονίζουν τά τών άπο · 
στολών πρόςτάένδότερα τής’Αφρικής. Πρός τοϋτο 
έχουν στρατολογίσει πλήθος μαύρων ύπό τήν 
ηγεσίαν δέ ένός λευκού - ώς τοιούτους προσέ- 
λαβον Ήπειρώτας—φορτώνουσιν έπί τών κε · 
φαλών 50—100 μαύρων, άναχόγως τοϋ μέρους 
είς τό όποιον πρόκειται νά είσδύσουν, 5λα 
έκεϊνα τά έμπορεύματα, άνθ’ ών οί άγριοι θη- 
οευταί τών έλεφάντων άνταλλάσσουσι τούς 
χαυλιόδοντας. Ουτω τό καραβάνιον καθ' ολα 
έξοπλισθέν προχωρεί είς τά αγριότερα μέρη τοΰ 
Κόγκου, είς χωρία άνθρωποφάγων πολλάκις, έως 
ού εΰρουν τούς αύτόχθονας προμηθευτάς. Τότε 
γίνεται ή ανταλλαγή τής πολυτίμου ταύτης 
ύλης αντί σάκκων αλεύρου, ύφασμάτων, ο
πλών, πυρίτιδες, σύρματος χονδρού πρός κα
τασκευήν βραχωλίων καί διαφόρων κοσμημά
των. Καί παραλαμβάνοντες τό πολύτιμον φορ- 
τίον των, διασχίζουσι τάς έρήμους τής Μαύ ■ 
ρης ’Ηπείρου καί φθάνουν είς τάς κεντρικάς 
άποθήκας, μετά κινδύνους μυρίους καί πολλάκις 
μετά παρέλευσιν μηνών ή καί ολοκλήρου έτους.

*0 κ. Μελιδόνης ήδη δύναται νά όνομασθή 
ό πρωτουργός τής συγκοινωνίας καί έμπορικής 
κινήσεως είς τά απρόσιτα έκεϊνα μέρη, διότι 
καί άτμήοες σκάφους έπρομηθεύθη διά τήν συγ
κοινωνίαν Λάδου — Κοδόκορο, κτλ. Τό έργον 
δ’ έν γένει τοϋ ομογενούς τούτου δεικνύει διά 
μυριοστήν φοράν τήν θαυμαστήν δραστηριότητα 
καί εύφυΐαν τής φυλής ήμών.

ΑΝ-Ι1Ρ1Ν.
>·<ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

“Ελαιον διά μηχανάς.

’Εντός ποτηριού θέτομεν ολίγα σφαιρίδια 
(σκάγια) καί τά έπιχύνομεν μέ καλόν έλαιό- 
λαδον. Τοποθετοΰμεν τό ποτήριον έπί 3—4 ε
βδομάδας είς τόν ήλιον καί κατόπιν μεταγγί- 
ζομεν τό καθαρόν έλαων είς άλλο ποτήριον. Τό 
έλαων τοϋτο είνε καλόν καί κατάλληλον διά 
παντός είδους μηχανάς, καί δι' αύτούς τούς 
ωρολογοποιούς. Ό απλούς αύτός τρόπος εινε 
λίαν αξιοσύστατος, ιδίως διότι τό έλαων τών 
ραπτομηχανών πωλείται είς αρκετά μεγάλην 
τιμήν.

Διάκριότς τών μανιταρίων.

Διακρίνομεν τά βρώσιμα μανιτάρια άπό τά 
δηλητηριώδη, έάν χύσωμεν ολίγον έκ τού νεροΰ 
οπού έβρασαν είς δοκιμαστικόν σωλήνα καί 
σταλάξωμεν προσεκτικά έπ’ αύτοΰ ολίγον πυ
κνόν θειϊκόν οξύ. Είς τό μέρος, όπου θά συναν
τηθούν τά δύο υγρά, θά σχηματισθή ώραϊος 
ίώόης δακτύλιος, έάν τά μανιτάρια ήναι βρώ
σιμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Παίγνια κελνφων

Τό ώόν, όπερ ή σύγχρονος μαγειρική ποικι- 
λρτρόπως ικανοποιεί τόν στόμαχόν μας, δύνα
ται ωσαύτως νά χρησιμεύσή είς χεϊρας έπιτη- 
δείας καί ώς άντικείμενον πολυαρίθμων χημι
κών καί φυσιολογικών πειραμάτων, καθόσον ή 
περιεχομένη έν τοϊς κελύφοις άνθρακοΰχος άσβε
στος εύκόλως άλλοιοΰται ύπό τών οξέων.

Τά υποδείγματα, άτινα έν τή προκειμένη 
εΐκόνι παρατίθεμεν, ούδέν κοινόν πρός τήν φυ
σικήν καί τήν χημείαν έχουσι, έξαιρέσει τής 
δι’ εμβόλου αντλίας, άλλ’ άποδεικνύουσιν, 
οτι τό κέλυφος τών ωών, μολονότι άπο- 
τελούμενον έξ εόθράστου διαμέσου, δύναται 
όμως νά χρησιμεύσή εύκόλως είς κατασκευήν 
μικρών αντικειμένων, χρησίμων καί διασκεδα- 
στικών, οίον ανθοδοχείων, κανίστρων, φώσφορο ■ 
θηκών, δοχείων, πινακιδίων κτλ. Ό πιναξ δε
ξιόθεν παριστά τήν εξωτερικήν αύτοΰ άποψιν, 
ό δέ αριστερόθεν τήν εσωτερικήν καί στερεοποι- 
ται μετά στελεχών άχύρου καί κηροΰ.

Φ. 11.
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Ό Παύλος άνέκοψε τήν πολυλογίαν ταύτην.
— Δέν θά χάσω λοιπόν ποσώς τόν καιρόν 

μου εις λόγους ματαίους. Δυστυχία είς εκείνους 
οί όποιοι δέν κάμνουν ίσα κρίνουν φρόνιμα, οί 
όποιοι γνωρίζουν ποιον είνε τό καλόν, άλλά 
ζώσιν,ώς νά τό ηγνόουν ! Ό Θεός μου μόνον είς 
τούς ανθρώπους τούς έχοντας τήν καλήν θέλη- 
σιν, ύπεσχεθη τήν επιείκειάν του.

Καί έπαυσε πλέον άποκρινόμενος είς τάς 
φλυαρίας τοΰ Εύρυβάτου. Ούτος δέ μανιώδης 
και κεκοπιακώς, είπεν έν τελεί τά έξής πρός 
τόν συνοδόν του :

— Σήκω, Άπολλωνίδη. "Ας άφήσωμεν ήσυ- 
χον τόν άνθρωπον τοΰτον είς τήν νωθράν παρα
φροσύνην του, "Ηλπιζον, δτι θά τοΰ άπέσπων 
λόγους φρονίμους. Άλλ’ είνε τό αύτό, ώς άν 
έπεχείρουν νά λευκάνω αίθίωπα. 'Γόν εϊχον 
έκλαβει ώς φιλόσοφόν τινα. Άλλ ’ είνε τόσον βα
ρόνους, ώστε είνε ανάξιος νά ύποκριθή τοιοΰτον 
προσωπον καί θά ήξιζε, αν έζήτει τοιοΰτον τι, 
νά τόν μεταχειρισθοΰν ζπως τούς ηθοποιούς εκεί
νους , οΐτινες άφοΰ παίζωσι κακώς τά πρόσωπα 
τής Αθήνας, τοΰ Ποσειδώνος ή τοΰ Διός, μα- 
στιγοΰνται κατόπιν ύπό τών αθλοθετών.

Άλλ’ ό Άπολλωνίδης ύπέβαλεν είς τόν 
Απόστολον τελευταίαν τινα 
παρατήρησιν.

— Είσαι εχθρός τών θεών 
μας ; Είσαι λοιπόν άναίσθη 
τος πρός τό κάλλος και θά 
ησο ικανός νά φαντασθής 
άλλο τι, ύπέρτερον εκείνου, 
οπερ είς Φειδίας, είς Σκό- 
πας, είς Πραξιτέλης ένε- 
πνευσθησαν ;

— Βεβαίως καί άναμφι- 
βόλως.

— Καί ποιον ;
— Τό κάλλος, δι’ ού ό 

Θεές δοξάζει μίαν ψυχήν 
δικαίαν.

—"Απάντησε μου ακόμη, 
.‘Αγαπώ μίαν παρθένον, δύ 
ναμαι δέ διά τής τέχνης 
μου ν’άποθανατίσω τής κό
ρης ταύτης τήν καλλονήν, 
μέχρι τοσούτου, ώστε νά 
κλίνουν γόνυ πρό αύτής αί 
μάλλον άπώτεραι γενεαί τών 
ανθρώπων. Σύ δέ, απάντησε < 
μου, τί δύνασαι νά πράξης

II Αάιιαρις άνήοχετο είς τίιν ’Λκρό 
πολιν όνιίΟνιιος...

— Ήμπορώ νά κάμω τήν ψυχήν της ώραίαν 
είς τούς οφθαλμούς τοΰ Θεοΰ.

— Καί πρός τοΰτο θέλεις νά τήν συνειθίσης 
είς τήν πτωχείαν καί νά τήν απογύμνωσης άπό 
παντός β,τι δι’ έμέ άποτελεί τό κάλλος της ; 
Μή νομίζης,οτι θά σέ άφήσω νά τό πράξης.

— Θά έλθη ήμερα, καθ’ ήν θά λυπηθής, 
Άπολλωνίδη, διά τήν άλαζωνείαν σου αύτήν. 
Διότι θά είνε έπίσης όλέθριον διά τό σώμα της 
ή οσον διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής της.

Άλλ* ό Εύιυβάτης άνεχαίτισε τόν φίλον του:
— "Ας άφήσωμεν αύτόν τόν μωοολόγον μέ 

τάς προφητείας του.
Καί εν ώ άπεμακρύνοντο, ποοσεθηκεν :
— "Αν ήμην είς τήν θέσιν σου, θά ήμπόδι- 

ζον τήν Δάμαριν νά συχνάζη είς τόν άνθρωπον 
αύτόν, τοΰ οποίου καί οί λόγοι είνε βαρείς καί 
τό πνεΰμα χονδρόν. Έχεις μέ τό μέρος σου τήν 
εύφυίαν καί τό κάλλος. "Εχεις έπίσης τόν έρω 
τα. Καί θά νικήση:.

IX

1) ΔΑΜΑΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Χοιστιανή I Δέν ήδύνατο νά πιστεύση ποτέ 
ή Δάμαρις,οτι ήτο τοιαύτη. Αί είρωνείαι αύτών 

τών δούλων της, αί άπειλαί 
όλων εκείνων τών άθλιων τοΰ 
’Ασκληπιείου,όλαι έκείναι αί 
έριδες, αί άπαίχθειαι καί τά 
μίση καί πρό πάντων ή δο- 
κιμασθεϊσα αισχύνη πρό τού 
Άπολλωνίδη, ολα ταύτα έ- 
πίεζον βαρύτατα τήν καρ
διάν τής νεάνιδος. Τρόμος, 
άηδία, όνειδος ! ή νεα αύτής 
πίστις εϊχεν ήδη ύποστή 
σκληροτάτας δοκιμασίας.

Ή δέ ανατείλασα ελπίς 
έκ τής συνδιαλεξεως τοΰ 
Παύλου μετά τοΰ Άπολλω
νίδη, ήτο λίαν έπιπολαία, 
πράγματι. Καί έφρισσε σκε- 
πτομένη τάς ειρωνείας, τούς 
διωγμούς καί τά δεινά τά ό · 
ποια τήν έπερίμενον άκόμη, 
άν έμενεν έν τή θρησκεία 
τοΰ Χριστοΰ. Θά έλεγέ τις, 
ότι έβασανίζετο αύτή αυτή 
έκουσίως, επικαλούμενη δ- 
λας τάς θλίψεις, αιτινες ήθε- 
λον τή έπέλθη, ή μάλλον 

οτι κακοποιόν τι πνεΰμα έμηχανάτο τήν αγω
νίαν ταύτην, ινα τήν άποτρέψη τοΰ Χρίστου.

Ή δέ ΙΙαννυχίς τί θά έλεγεν, όταν έμάνθα- 
νεν,ότι ή φίλη της είχε γίνει Χριστιανή;ώς καί 
τάς έπονειδίστους σκηνάς έν τώ ναώ τοΰ 
’Ασκληπιού ; Άναλογιζομένη τάς σκληράς εί- 
ρωνίας της έτρεμεν. Ποτέ άλλοτε δέν είχε 
δώσει σημασίαν είς τάς γνώμας τής άλαζώνος 
καί έλαφράς ΙΙαννυχίδος. Ώς έκ τούτου δέν 
έτόλμα νά τήν άντιμετωπίση καί τήν άπέφευγε.

Έν τούτοις μεγίστην συγκίνησιν έδοκίμασεν 
όταν ημέραν τινα ήλθε μία δούλη τής Παννυ- 
χϊδος διά νά τής εί’πη, οτι είχε συμβή δυστύ
χημα είς τήν κυρίαν της καί τήν παρεκάλει νά 
σπεύση. Ήσθάνθη τότε χαράν, άνάμικτον μέ 
άνησυχίαν.

Έσπβυσε λοιπόν καί πράγματι εύρε τήν 
ώραίαν Παννυχίδα κλαίουσαν καί οίμόζουσαν, 
μέ τό προσωπον έξοιδημένον καί παραμορφω- 
μένον ύπό πληγής φρικώδους τήν θέαν.

— Κύτταξέ με, Δάμαρις, τήν δυστυχή. 
Σήμερον τό πρωί ήμουν είς τό καλλυντηριον καί 
παρατηρούν είς τόν καθρεπτην, πόσον ήμουν 
ώραϊα. Καί καθώς ήμην άφηρημένη, έπήρε φω
τιά ό πέπλος άπό τή φλόγα ποΰ έθερμαινα τό 
σίδερον διά τά μαλλιά μου. Είς μίαν στιγμήν 
έκάη ολόκληρος. Έτρεξαν είς τάς φωνάς μου 
δύο δοΰλαι καί μοΰ έρριψκν ύδωρ δύο γεμάτους 
άμφορεΐς καί έσβυσαν τάς φλόγας. Άλλά ητον 
αργά πλέον. Όλο τό σώμα μου έχει καή καί 
πρό πάντων φευ! τό προσωπον μου. Ώ Δάμα - 
ρίς μου, πόσον ύποφέρω ! Δέν είμαι πολύ άσχη
μη τώρα ; "Εγινα συχαμερή !

Ή Δάμαρις διά νά τήν καθησυχάση, προ- 
σεπάθησε νά ψευσθή. Άλλ’ ύπήρξε τόσον αδέ
ξια, ώστε ή Παννυχίς άπηλπίσθη περισσότε
ρον. Οί έκ τών καυμάτων φοικώδεις πόνοι, τή 
έφαίνοντο άσήμαντοι πρό τής ιδέας, οτι έγένετο 
άσχημος.

— "Αχ ! Δάμαρις! Ή καλλονή μου ήτο τό 
παν δι’ έμέ ! *Η τύχη καί ή χαρά τής ζωής 
μου άπεπτησαν πλέον. Όταν ό πατήρ μου 
άπεθανε, μοΰ άφήκε άσήμαντον περιουσίαν. Καί 
αύτήν τήν έξώδευσα είς καλλυντικά καί κο
σμήματα διά νά είμαι ώραϊα, διά νά ευρώ πλού
σιον σύζυγον.

Έμνηστεύθην τέλος μέ τόν Δίφιλον. Καί 
ήλθε σήμερα τό πρωί καί όταν μέ είδεν είς 
αύτήν τήν άσχημίαν, έφυγεν, άηδιάσας. Διότι 
είς τούς οφθαλμούς του, έπειδή ήλλκξε τό πρό
σωπό·/ μου, δεν ύπάρχει πλέον εκείνη τήν οποί
αν ήγάπα.

Τώρα λοιπόν όπου δέν έχω πλέον ούτε ώραι- 
οτητα, ούτε χρήματα, τί θ’ απογίνω, Δάμαρις ;

Καί όμως λέγουν, φίλη μου, οτι ή καλλονή 
εινε θειον πράγμα. Τότε πώς εινε τόσον πρόσκαιρος 
και άν συγκαταλέγεται μεταξύ τών θείων, 
τότε διατί δέν εινε καί αύτή αθάνατος ; ’Εκείνη 

ή'τις ήμουν χθες, είμαι καί σήμερον. Εινε λοιπόν 
δίκαιον νά μή μέ άγαποΰν πλέον, διότι έπέρα- 
σαν άπό τό πρόσωπόν μου φλόγες ; ΤΑ ! Δάμα- 
ρις, πόσον είσαι εύτυχής. Ό Άπολλωνίδης σέ 
άγαπά καί είναι μνηστήρ σου. Πρόσεξε πολύ 
μή τόν δυσαοεστήσγς καί προ πάντων διατή
ρησε τήν καλλονήν σου, δν δέν θέλης νά σέ 
πλήξη ή αύτή συμφορά, νά σέ εγκατάλειψη, 
όπως έμέ ό Δίφιλος.

Απρόοπτον μάθημα, τό όποιον άκουσίως τής 
έδιδεν ή ΙΙαννυχίς! Άλλ’ ή νέα πίστις δέν 
εϊχεν είσδύση τόσον βζθέως είς τήν καρδίαν τής 
Δαμαριδος, ώστε νά ίννοήση περισσότερα, τοΰ 
οτι ήτο δυνατόν ό Άπολλωνίδης νά τήν άπο- 
στραφή. Κα ίή ιδέα αύτη τής έπίεζε τήν καρ
δίαν διά σκληρής άγωνίας.

— Μικρά μου, Δάμαρις, εσύ είσαι πολύ καλ- 
λιτέρα άπό τόν Δίφιλον, άφοΰ μέ δλην μου τήν 
δυστυχίαν δεν μέ έγκαταλείπεις. Θά μείνης 
πάντοτε φίλη μου;

— Πώς είμπορεϊς ν ’ άμφιβάλλης, Παννυχίς;
— Λοιπόν, άφοΰ μέ άγαπας τόσον, θέλω νά 

μοΰ κάμης μίαν χάριν, μίαν μεγάλην χάριν ;
— Θά είμαι πολύ εύτυχής.
‘Η ΙΙαννυχίς, μέ πολύν κόπον έπλησιασε την 

φίλην της καί μέ γλυκύτητα έψιθύρισε :
— Πάρε αύτάς τάς δύο δραχμάς, Δάμαρις, 

καί μέ αύτάς άγόρασε ένα ζευγάρι περιστέρια. 
Έπειτα ν ’ άνεβης είς τήν Άκρόπολιν καί εκεί 
νά τά δώσης είς τόν ιερέα τής Άρτέμιδος, διά 
νά τά θυσιάση. Ή θεά ί'σως φανη εύμενής καί 
μοϋ άποδώση τήν ώραιοτητά μου. Δυστυχώς 
είμαι πολύ πτωχή, ώστε νά τής προσφέρω έλα- 
φον.

Άλλ’ ή Δάμαρις δέν άπεκρίνετο.
Άνεμνήσθη, δτι δέν έπρεπε νά προσφέρη θυ

σίας είς τούς αρχαίους θεούς. Τέλος είπε :
— Δέν είνε δυνατόν, Παννυχίς, νά επιφόρ

τισης πρός τοΰτο άλλο προσωπον ;
— 1 Ιοϊο Δάμαρις ; Δέν έχω άλλο προσωπον 

άφοσιωμένον : Αί δοΰλαι μου’, Άλλά όέν εινε 
δεκταί διά νά λάβουν μέρος εις θυσίαν.Διατί μοΰ 
άρνείσαι; Ά ! Δάμαρις δέν μέ άγαπας πλέον !

Άλλ’ ή Δάμαρις μετενόησεν ήδη διά τήν 
σκληρότητά της. Ήτο δυνατόν ν’ άρνηθή αύτήν 
τήν ύπηρεσίαν είς τήν φίλην της ;

—ΙΙαννυχίς, ανέκραξε, μή απελπίζεσαι, θά
ύπάγω.

ΊΙ δυστυχής νεανις λησμονούσα τούς πόνους 
της, ή'ρπασε τήν χεΐρα τής φίλης της, διά νά 
την φιλίση, έκ τής χαράς της.

’Ιδού, διατί τήν αύτήν εκείνην έσπερα.ν,έθε- 
άθη ή Δάμαρις, άνερχομένη πρός τήν Άκρόπο
λιν καί σφίγγουσα έπί τοΰ στήθους της μικρόν 
κλωβόν, περικλείοντκ δύο περιστεράς. Άνηρ- 
χετο δύσθυμος, ώς δούλη, ήτις άπελευθερωθεΐσα 
ύπεδουλωθη καί πάλιν.

Καί όταν ό ίερεΰς έβύθισε τό μαχαίριον είς 
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τον λαιμόν τών άσπαιρόντων θυμάτων, όταν 
είδε χυνόμενον έπί τοΰ βωμοΰ τό ροδόχρουν αίμα 
των, έδοκίμασε δυσθυμίαν τινα άνάμικτον μετά 
τρόμ.ου, πρός τήν τόσω ώραίαν Θεάν, άλλά τό
σον βλακωδώς σκληράν. Καί ζοφερόν τι προ
αίσθημα τή έλεγεν, οτι θά έγένετο καί αυτή 
άκόμη μιαν ημέραν θΰμα τής αιμοδιψούς αυ
τής θεότητος.

Ένώ δέ διήρχετο τά Προπύλαια, συνήντησε 
τόν Εύρυβάτην.

— Ώ ! ’Ιδού ή Δάμαρις μας ! Είμαι πολύ 
εύτυχής, διότι σέ βλέπω έπανελθοΰσαν είς τούς 
θεούς τής Άκροπόλεως. Διότι εκείνος ό θεός 
τοΰ Παύλου είνε καλός μόνον διά τούς δούλους. 
Γνωρίζεις πόσην διάθεσιν είχα ν ’ ακούσω άνευ 
δυσμενείας αύτόν τόν ξένον. Άλλ ’ όπως μας 
ώμίλησεν, εις εμέ καί τόν Άπολλωνίδην, δέν 
ήτο δυνατόν, παρ’ ολην τήν καλήν μου θέλησιν 
νά τόν υπερασπίσω. Ό Άπολλωνίδης έγινε θη
ριώδης καί κατά σοΰ διότι τοΰ έ'στησες τήν πα
γίδα αύτήν καί κατ’ έμοΰ δστις τόν έσυρα πρός 
ταύτην. Σέ συμβουλεύω λοιπόν ώς καλός φίλος : 
μή έπιμένγς είς τάς ιδιοτροπίας σου, διότι θά 
χάσγς τάς καλάς διαθέσεις τοΰ Άπολλωνίδη, 
οστις θά ζητήσν) άλλοΰ—οφείλω νά σοΰ εϊπω 
ολην τήν αλήθειαν—θά ζητήστ; άλλοΰ νά εύρη 
μιαν μνηστήν λογικωτεοαν.

*Η Δάμαρις είχε γίνει κατέρουθρος. Δέν ήδύ- 
νάνο νά ύποφέρφ τήν ιδέαν,ότι ό Άπολλωνίδης 
ητο δυνατόν νά τήν περιφρονήση καί πρό πάν
των νά νυμφευθ·?! άλλην. Ώς πρός τήν ειλικρί
νειαν τοΰ Εύρυβάτη, δέν αμφέβαλλε καθόλου.

Μήπως δέν είχεν ϋπερκσπισθή αύτός τήν νέαν 
ταύτην αϊρεσιν ; Ή Δάμαρις ήτον άφελής και 
άκακος, Ήγνόει μέχρι ποιου σημείου ό άνθρω
πος—ιδία ό σοφιστής και πνευματώδης— είνε 
επιπόλαιος καί ιδιότροπος, φυγάς καί εύκολος 
είς τό ν’ άλλάσσγ, ιδέας, αρκεί ολίγον νά κόλα 
κευθή ό εγωισμός του ή τρωθγ ή άλαζωνεία του.

Καί επειδή εκείνη διετέλει σιγώσα, ό Εύρυ- 
βάτης γοητευμένος οτι εύρεν ώτα πρόθυμα, έξη- 
κολούθησεν :

Άν δέ θέλης νά τύχγ,ς συγγνώμης,τό μέσον 
εινε άπλούστατον. Εΐπέ του οτι είσαι πρόθυμος 
νά λάβγ,ς μέρος είς τάς έορτάς τοΰ Διονύσου. 
Ώς πρός τόν Χριστόν συμπεραίνω,δτι τόν άπηρ- 
νήθης ήδη, άφοΰ βλέπω, ότι εξέρχεσαι έκ τοΰ 
ναοϋ τής Άρτέμιδος, όπου άναμφιβόλως προσέ- 
φερες θυσίαν. Έχεις δίκαιον, μικρά μου φίλη.

Οί θεοί μας είνε άναμφιβόλλως φανταστικοί, 
άλλ’ οί άνθρωποι δέν έπλασαν άκόμη άλλην 
φαντασίαν μεγαλοπρεπεστέραν. Ό βράχο; κύ
τος έπί τοΰ οποίου βαδίζομεν, ή Άκρόπολις 
αυτή πρό τής όποιας καί αύτή ή ύπερφίαλος Ρώ
μη κλίνει όποιος βωμός είνε, ποιον βαθρον!
Οπου καί άν στραφώ, είτε πρός τόν Λυκαβη· 

τόν. είτε πρός τόν Υμηττόν ή τό Φάληρον, 
έκεϊ κάτω όπου, διακρίνονται μικρά ιστία κολ- 

πούμενα ώς στήθη γυναικών, δεν βλέπω τί 
άλλο ή κάλλος ! Είς αύτήν τήν Άρτέμιδα τοΰ 
ΙΙραξιτέλους, ήτις φαίνεται πολύ κομψότερα καί 
εύκίνητος τής έλάφου, ήτις τήν άκολουθεΐ. Είς 
τήν ’Αθήναν αύτήν τοΰ Φειδία, τήν βασίλισ
σαν αύτοΰ τοΰ βασιλείου τοΰ φωτός. Είς αύτόν 
τέλος τόν Παρθενώνα μας, τόν ένδοξώτερον 
ναόν είς ολον τόν κόσμον. Αύτήν τήν στιγμήν 
όπου ό ήλιος δύει, τά διαφανή ταΰτα μάρμαρα 
ομοιάζουν μέ σάρκας ζώσας.Καί όταν τήν αύγήν 
άναφανή ό ήλιος, αί πρώται του ακτίνες περι
χαρείς θά έλθουν νά πέσουν είς τήν βελουδίνην 
επιφάνειαν των. Γνωρίζεις, Δάμαρις, τί τό χαριέ- 
στερον τών ωραίων Καρυατιδών, τών όποιων τό 
λίθινον μέτωπον κρατεί τό αέτωμα τοΰ Έρε 
χθείου; Τό δέ ναίδριον τής Άπτέρου Νίκης δέν 
είνε λίαν εύ'τολμ,ον, ίστάμενον, αύτό τό μικρόν 
χαριέστατον οικοδόμημα μέ τούς λεπτούς κίονάς 
του, ύπέρ τό χείλος τής άβυσσον; Ώ, Ναί! 
αγαπώ τούς θεούς, τούς όποιους μας έκληρο- 
δότησαν οί πρόγονοί μας. ΙΙοίος λοιπόν τολμά 
νά βλασφημήσγι αύτούς, άποκαλών μάταια φά
σματα ; όταν έν αύτοϊς βλέπω τό Κάλλος; Καί 
τίάλλοέν τφ κόσμω είνε ύπέρτερον τοΰ Ωραίου;

Ή Δάμαρις ήκουεν άπροσέκτως ίλην αύτήν 
τήν πολυλογίαν, Ένώ ό Εύρυβάτης έμεθύσκετο 
έκ τών φλυαριών του.

Ό ήλιος τήν στιγμήν εκείνην ήγγιζε τήν 
κυανήν γραμμήν τής θαλάσσης, πρός τό μέρος 
τής Σαλαμίνας. "Οπισθεν δέ τής Άκροπόλεως 
πρό; τό Πεντελικόν, έφαίνοντο ύψούμενα άπει- 
λητικά νέφη, ών ή άπειλητική ίόχρους σκιά ή- 
πλοϋτο έπί τοΰ άστεως. Τά χρυσελεφάντινα 
άγάλματα έρριπτον αίμόχρους φλόγας ώς οί 
σβενύμενοι άνθρακες. Αίφνης ελαφρά αύρα διήλ- 
θεν. Ό ήλιος κατεδυθίζετο όπισθεν τοΰ όρίζον 
τος· καί αί αντανακλάσεις έπί τής Άκροπόλεως 
έσβεννυντο. Τά μάρμαρα έγενοντα ωχρότατα. 
Όλη ή χαρά τοΰ κόσμου έξηλείφθη καί σιγή 
έπήλθεν έπί πάντων τών πραγμάτων.Καί έξαί- 
φνης, πολύ μοικρόθεν, είς ύπόκωφος βόμβος 
ήκοΰσθη.

— Άς φάγωμεν, ειπεν ό Εύρυβάτης, δέν 
αγαπώ τάς θυέλλας.

Καί έπειτα προσέθηκε:
— Τί θέλεις, νά εϊπω είς τόν Εύρυβάτην ;
— Ότι εί’δαμεν μαζυ, υψηλά, άπό τήν Ά- 

κρόπολιν, τον ήλιον νά δύφ. Καί οτι ήσο πολύ 
εύγλωττος σήμερον. Ή νεαρά κόρη έσχε τό 
θάρρος νά μή εϊπη πλειότερα. Άλλ’ ήδη ήσθά- 
νετο, οτι ήτο κατά τό ήμισυ νικημένη.Ό Εύ
ρυβάτης τήν έβλεπεν άπομακρυνομενην μετ’ α
νησυχίας, διερωτώμενος, άν έπρεπε νά έκλάβγ 
τούς λόγους τη; ώ; ειρωνικούς.

Καί τώρα ότε ήτο μακράν, είς τάς βλεφαρί
δας τής Δαμάριδος άνέβλησαν θρόμβοι δακρύων, 
καθ’ ον χρόνον ό Απόστολος Παύλος προσηυ- 
χετο δι’ αύτήν. (ακολουθεί)

ΑΝΤΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ Φ1ΛΟΔΟΡΗΜΑ

Εις τι τού μ τών Πατησίων έντελώς πλήρες, 
δπως συνήθως, μέχρις Ασφυξίας, /πήδησαν 
Απόγευμά τι πλησίον είς τό Πολυτεχνεΐον δύο 
νέοι «πολύ καίώί πρέπει*, δπως έλεγαν άλ
λοτε. ’Εντός τοϋ βαγονιού δέ τούτου τεσσαρά
κοντα έπτά έπιβάται, τό πλεΊοτον γένους θυλη- 
χοΰ, ουνωστίζοντο. Οί δύο νεόφερτοι έμειναν 
δρθιοι εις τόν κεντρικόν διάδρομον, πιασμένοι 
Από τάς λωρίδας τοϋ στεγάσματος και ήρχισαν 
άμέσως όμιλίαν μεταξύ των.

— “Αν ήξευρες τί μοϋ κοστίζει, έλεγεν ό 
ένας, αύτή ή βελονιά στην κοιλιά κάθε Από
γευμα! Μοϋ φαίνεται, δτι θ’ άψήοω στ ή μέση 
κάθε θεραπεία-

— Αστειεύεσαι ; Δέν είδες τί μας είπεν ό 
Παμπούκης ; Τό σκυλί ήτο λυσσασμένο και σέ 
δάγκασε βαθειά! Απήντησεν ό άλλος.

— Μά πάλι τέτοιοι πόνοι ! Δέν βαρυέσαι 
Θά σταματήσω, άπό σήμερα μάλιστα !

Καί προσεποιειτο,δτι θά έκτυπα τό κουδούνι 
διά νά σταματήση τό τράμ νά κατεβή, Αλλά δ 
άλλος τόν συνεκράτει.

Ή ομιλία, διεξαγομένη μέ ζωηρόν έκφροσιν 
είχε προοελκύσει τό ένδιαφέρον όλων σχεδόν 
τών έπιβατών.

Καί μετ’ όλίγας στιγμάς είτε διότι διέκριναν 
υπόπτους τινάς μορφασμούς τοϋ νέου, είτε 
διότι /νόμισαν, δτι τούς διέκριναν— τό ίδιο είνε 
- δλαι αί κύριοι κοί σχεδόν δλοι οί κύριοι τοΰ 
βαγονιού, μολονότι είχαν έκδώοει είοητήρια 
έως τίιν Άλυσσίδα, έσπευσαν νδ φύγουν εις 
τήν πρώτην στάσιν, ποϋ είδαν.

Τό βαγόνι έκενώΟη σχεδόν. Δέν έμειναν παρά 
είς γέρων εις τό βάθος προσηλωμένος είς τήν 
εφημερίδα του, δ όποιος καί έφαίνετο ώς μ ή 
προσέχω? είς τήν σκηνήν, οί δύο ιέοι, δ συν 
τροφός μου καί έχω, μέ μερικός Αμφιβολίας 
διά τήν γνησιότητα τοΰ λυσοοδήκτου.

Οιαν τό Αποτέλεσμα επήλθε καί οί δύο φί
λοι εξηπλώθηαον νωχελώς είς τά κειά κα
θίσματα, δ υπό θεραπείαν λυοοόδηκιος, Απο
τεινόμενος πρός τούς Απομείνα<τας, Ανεκοί- 
νωσε τά έξης έν πλήρει γέλωτι.

— Καλά τά κατάφερα. Μπορούσα νά μείνω 
ως τήν Αλυσίδα δρθιος! Είδατε φόβος, πού 
τους έκοψε; Άπό ’ύώ παν' κι' άλλοι/

Καί ουνώδευοε μέ χειρονομίαν παραπλη- 
σίαν πρός τήν πεοίφημυν τής Μώμ Κοεβέν 
εις τήν κυρίαν τοϋ Μαξίμ.

Ο σύντροφός μου τώ είπε ;
Δέν έκάματε τίποτε πρωιοηιανές. Τώ- 

χατε διαβάσει σέ κανένα διήγημα· έγώ θυμού

μαι είκοσι τουλάχιστον Ανάλογα πρός αυτό πού 
έχρησιμοποιήσατε.

— "Οχι, έδικαιολογήθη εκείνος, αλλά μοϋ 
Αρέσουν ή φάρσες.

— Είνε τρομερός φαρσέρ, έβεβαίοισεν ό 
σύντροφός του, ενθουσιασμένος καί αυτός Από 
τό νέον κατόρθωμα τοΰ φίλου του.

— ’Α! βέβαια! φαντασθήτε ; κάποτε έπέ- 
ραοα σέ μιά νέα τόν φίλον μου απ’ έδώ, γιά 
εκατομμυριούχο ! Τοϋ ώμιλούσα μπροστά της 
πάντα γιά τής μετοχαΐς του, τά οικόπεδα, τής 
οίκοδομαΐς του καί άς μήν είχε πεντάρα- 
Διασκεδάσαμεν θαυμάσια. Αλλοτε πάλιν έπέ- 
ρασα οέ κάτι έπαρχιώτας έναν υπουργόν γιά 
έμπορομανάβη ! . . ■

Καί έγελοϋσε κατ’έξακολούθηο ιν σπασμωδικά·
>-<

Έξαίφνης ή σκηνογραφία μετεβλήθη .
Τό τραμ έσταμάτηοε πρός στιγμήν καί πα- 

ρέλαβεν ώραίαν έπιβάτιδα.Ό φαρσέρ νέος έσο- 
βαρεύθη καί ήρχισε νά προσλαμβάνη ύφος κα- 
τακτητοϋ, καί μάλιστα Από καιρού είς καιρόν 
έδείκνυε κάτι έξω Από τό τράμ είς τόν φίλον 
του, διά να φαίνεται τό δακτυλίδιον δπου έφο 
ροϋοε σιό χέρι—πιθανώτατα ψεύιικον.

Προφανώς έπεδίωκε νά προκαλέση τήν προ 
σοχήν τής ωραίας, λησμονών καί τής φάρσαις 
του καί τής παληαΐς τον δόζαις, δμιλών δέ 
περί τοποθετήσεως τών τάχα διαθεσίμων κε
φαλαίων του.

Ό γέρων, δ όποιος έκάθητο είς τό βάθος, 
έδίπλωσε τότε τήν έφημερίδα του,έσηκώθη κα! 
έκτύπησε τό κουδούνι.'Ητοιμάζετο δένά φύγη.

Προηγουμένως όμως Ιατράφη πρός τόν 
φαρσέρ-νέον και οωβαρώτατα τώ είπε :

— Κύτταξε νά φροντίσης γιά ’κείνη τή λα
θρεμπορία, ποϋ σέ καταγοροΰν. γιατί βγαίνει 
αύταίς τής ημέρες τό βούλευμα. Έγώ ώμίλησα 
δουν έπρεπε- Τί ήθελες καί σϋ,ευλογημένε, νά 
πας νά βγάλης χασίς ;

Τό τράμ είχε σταματήσει έν τώ μεταξύ και ό 
γέρων καιήλθεν ήρεμώτατος. Έν τώ μεταξύ 
όμως οί λόγοι του είχον φέρει τό Αποτέλεσμά 
των. Ή κυρία έγύρισε καί έστραβοκύτταξε μέ 
περιφρόνηοιν τόν νέον, άποουρομένη ταυτο- 
χρόνως είς άέέο κάθισμα. Οί άλλοι δέ δύο. ο 
σύντροφός μου καί έγώ,τού έρρίψαμεν βλέμμα 
Απορρηματικόν.

Έκεΐνος είχε κιτρινήσει, ένφ ό σύντροφός 
του έξεκαρδίζετο ατά γέλια :

— Καλά σοΰ τήν καιάφερεν δ γέρως, τοΰ 
είπε. Αυτός είνε δυνατώτερος Από σένα.

Και ό φαρσέρ-νέος συντετριμμένος τελείως 
έψιθύριοεν ;

— Αυτόν μάλιστα, ναι, τόν Αναγνωρίζω γιά 
μπάρμπα !

Τήν στιγμήν έκείνην τό τράμ έφθασεν είς τό 
τέρμα του. Ε. Π.
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ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ
Στοκ κόσμο τόν όπίριντο Sir βρήκα τή χαρά

Sir βρήκα ίνα χαμόγτλο, γλυκό κι’ ιύτυχιομίνο 

μί πόθον γύρω κύτιαγα πικρόν καμμιά φορά, 

μά μάτι Sir Λνιίκρυσα νά μή τό Ιδφ κλαμμίνο.

Βρήκα καρδιΐ; πού γίλαγαν καί άνοιξι γ χαρτιά μου 

καί 'πίσττυσα, πώς πράγματι ήσαν τΰτιχι αμέναις 

μά ιίδι καί ϊσβύστηκι τό γίλοιο, ή ματιά μου 

Sv γίλασαν γιά μια στιγμή ήσαν πολύ θλιμμίναι;

Στόν κόσμο τόν δπίραντο δίν βρήκα τή χαρά 

Λΐ'παις μόνον άπάντησα, τά δάκρυα, τού; πόνον;

Κι’ άν ίστριφα τό βλίμμα μου γύροι καμμιά φορά, 

ι!δα τό δάκρυ νά κνλή, καί άπ' αϊτού; τον; θρόνον;.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΔΑΚΡΥΑ

Μαργαριτάρια δάκρυα 

κυλούν άπ' ιή ματιά μου 

χαί πίφτουνι στο χώμα*, 

μά ίνα κύληοι κρυφά 
άπάνω σϊνα ρόδο 

καί τάλλαξι τό χρώμα!

Ήταν τό όάκρυ φλογτρό 
όίίμητο λιθάρι 

το πήρα π ίσον μί καύμα 

ήταν μαργαριτάρι!

Κλεάνθη Ροάτάνον

*—<

ΜΗΠΩΣ;

Σ’ είδα νά μαζεύης μαργαρίτχις 

*’ ένα μικρό μπουκέτο νά ταίς κάνης

Εις τά ξανθά καί ολόχρυσα μαλλιά σου 

ταίς μαργαρϊται; ποϋ ’[λάξευσες νά βάννις.·

Κ απόρησα πώς δέν ερώτησες axllu.Ix 

για νά σοϋ 'πή αν κάποιος <τ' αγαπάν;
Μήπως ποτέ συνέπεσε καί σούπε 

οπώς έ/.ειύς ο κάποιος σέ γελάει .

Ζάκυνθος
Άγγελος Ι'αλοντείης

ΣΚΕΨΕΙΣ
Άν ήμουν πλούσιος, θά έπραττον ολα τά 

καλά, άλλά διατί άρα αύτοί άποφεύγουσι τοϋτο 
καί περιφρονουσς · τήν πενίαν καί αθλιότητα; 
“Ισως διότι κκταβιβάζουσιν ούτως εαυτούς!

Έν τή φιλανθρωπία λοιπόν και τή συγκι- 
νήσει υπάρχει ή μεγαλοιρροσύνη, ή δικαιοσύνη, 
ή άγάπη καί ή θεία αμοιβή.

Έν τή απαισιοδοξία και απογοητεύσει ύπάρ- 
χει ό αληθής πόνος, ή συναίσθησις τοϋ ατόμου 
καί ή άποκάλυψις τοϋ άγαθοΰ.

Μόνον ό δοκίριασας τάς θλίψεις καί πικρίας, 
τόν πόνον καί τήν στέρησιν, δύναται νά αΐσθανθγ 
ευτυχίαν καί μέλλουσαν καλλιτέραν ζωήν.

Ό πλούσιος ούδέποτε αισθάνεται αληθή δυ
στυχίαν, διότι ματαιόνει έκάστοτε αύτήν διά 
τοΰ χρυσίου του.

Ή άγάπη καί καθαρά συνείδησις είναι τά 
ευτυχέστερα προσόντα τοϋ ανθρώπου.

«II* ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΙ «ΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Τ ό νδωο.w

Πάντες λέγομεν «προσέχετε είςτό ΰδωρ,όπου 
πίνετε· καί έν τούτοις νομίζομεν έκαάτος ότι 
πίνομεν άμέμπτου ποιότητος καί καθαρίότη- 
τος ΰδωρ- Πόθον άπατώμεθα I

Τό ύδωρ είναι ό καλλίτερος φορεϋς καί ά- 
γωγδς πάόιις άκαθαρ<3ίας καί παντός μικρο
βίου έν τώ ότομάχω μας. Τό ύδωρ μάς μετα
δίδει πάντα τά Οτοιχεϊα τΛς μολύνόεως καί 
ένόκΛψεως πάόης νόόου έν Λμΐν, άναλόγως 
της καταότάόεως καί ίδιοόυγκραόίας τοϋ δρ- 
γανιαμοϋ μας. Καί Λ πλέον ή ήττον κακή 
ποιότης καί νοΟηρά κατάόταόις τού ϋδατος 
έπιφέρει έν Λμΐν άνάλογα άποτελέόματα, αί 
όυνέπειαι τών οποίων έκδιιλοϋνται είτε άμέ- 
<3ως διά κοιλιακών πόνων, έγκεφαλικών όυμ- 
φορΑόεων, έμέτου, άδιαθεόίας καί τά τοιαΰτα 
ή διά βαθμιαίας καταπτώόεως τοΰ όργανκίμοϋ, 
δια της άλλοιώόεως τοϋ αίματος, δτε τά κα
κά Συμπτώματα παρουσιάζονται βαθμηδόν 
μετά μήνας ίι ίτη.

Τό ύδωρ θεωρείται ύγιεινόν και κάλλιότον, 
όπόταν πίνεται δροόερόν καί νωπόν άμέόως 
άπότής πηγήςτου καί δήάπό πηγής,πηγαζού- 
■3ης έξ ορεινής ύζηιλής κοίτης του. Καί είδον 
δίκαιον πολύ οι άοχαϊοι πατέρες μας ένδιαι- 
τώμενοι πλησίον τοιούτων μερών καί πίνον- 
τες τοιούτον ύδωρ.

Τούναντίον πάν άλλο ΰδωρ Ουγχοωτιζόμενον 

μετά τής άτμοόφαίρας καί έπηρεαζόμενον ύπό 
τοϋ Λλίου είναι νοσηρόν, διότι άκριόώς τότε 
άρχεται νά οήπεται διά τής παραγωγής καί 
τελευτής έν αΰτώ άπειραρίθμων βακτηριδίων 
καί έντίμων.

Φανταόβώμεν ήδη τί ποιότητος ΰδωρ πίνο
μεν έν ταίς πόλεόιν, έν τοϊς καφενείοις. ξενο- 
δοχείοις καί άτμοπλοίοις καί άν πρέπη έφεξής 
νά όυμόουλεύομεν χωρίς νά παρατηρώμεν τί 
έν Λμΐν γίνεται.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τό σχολεΐον.
Ό διδάσκαλο;. Δε μου λέγεις, Πέτρε, άλλα τήν 

άλήβειαν θέλω,έάν ένας συμμαθητής σου, σου εμπι- 
στεύετο έ·α μυστικόν, θά τό έλεγες;

Ό μαθητή;. ‘Οχι, κύριε, θά τό έφύλαττον.
Ό διδάσκαλος. Αίφνης,έάν έκλεπτε φρούτα καί τά 

έτρωγε μόνος;
Ό μαθητή;, (μετά πρόχειρον σκέψιν).Ά,όχι, τότε 

θά τό έλεγον καί έγώ-

Είς τάς φύλακας.
Ό δισμοφΰλα;. Κι’ τί έκαμες, 8που σε κατεδίκα- 

σαν πέ τε χρόνια;
Ό κατάδικο;. Νά, τίποτε, ηυρα ένα σχοινί καί 

τό έ·λεψα.
Ό όεσμοφίλαί. Κι’ δι’ αύτό μόνον πέντε έτη;

Ό κατάδικος Μά ητο εις τό χάρον δεμένη καϊμία 

κατσίκα.

Μία νέα πρός τινα νέον.
— ’Αληθές, οτι οί εύτυχέστεροι γάμοι είναι ο! με

ταξύ συζύγων αντιθέτων ιδιοτήτων;
— Ναι, τό ήκουσα καί έγώ καί δι' αυτό ζητώ 

μίαν νά έχη χρήματα.

Ή μικρά Εϋα πρός τήν μαμμά της.
— Καλέ μαμμά, ό Τοτός είναι ένας λιχούδης,επήρε 

τό μεγαλείτερο μήλο,ποϋ ήθελα έγώ νά τό πάρω.

Είς τήν έξοχήν.
Εις Κύριος διερχόμενος έπ’ όνου:
— Τί κυττάς έτσι; δέν είδες ποτέ γαϊδούρι; ή εί

σαι μεθυσμένος;
— “Ετσι φαίνεται, γιατί σαν νά βλέπω δύο.

Εις τό έστιατόριον.

Ο θαμόιν. Δέν μοϋ λες, γκαρσόν, αύτό τό ψητό 
είναι ελεεινόν, σάν νά είνε χθεσινόν.

Ό ύπηρίτη;. “Εχετε λάθος, Κύριε, τά ψητά μας 
είναι πελλών ήμε,ών, διότι τό σκληρόν κρέας πρέπει 
νά αιτέψη

Μεταξύ φίλων.

— Τί είνβι αύτά, δλο τό πρόσωπό σου κατακομ
μένο είνοι. Ποιό βώοι σ’ έξύρισε;

— Έξυρίσθηκα μόνος μου.

Βασιλεύς τις είσελ1 ών ποτέ εις τά παρασκήνια πρό 
■.ής ένσρξεως ιής παραστάοεως συνήντησεν ηθοποιόν 
τινα υεγαλοπρεπώς ένδεδυμένον,ον ήρώτησε τις ητο.

— ’C βοσιλιύς τής Πρασοίος τώ λέγει εκείνος 
καί σείς ποιος είσθε; τόν άντερωτϊ.

— Ό Βασιλεύς τής Πρωσσίας, τω λέγει καί ούτος 
άμφότεροι παρε-ιηρήόησαν καί μειδιάσαντες ι

— Έγώ είμαι τής παρούσης Ομως μόνον στιγμής, 
λέγει ό πρώτοι, δικαιολογούμενος.

— ’Ας χαιρετηθίμεν λοιπόν ώς συνάδελφοι δια 
μίαν μόνον στιγμήν, άπαντα δ δεύτερος καί χαιρε- 
τήσας διά χειραψίας απέρχεται.

Ή Κυρία Δ .. άγαιαχτήσασα κατά τοϋ υϊοϋ της, 
τόν ερράπισεν. Άφιϋ δέ ούτος έπ’ αρκετόν έκλαυσε, 

έρωτατσι ύπ’ αυτής:
— Έπί τέλους έπαυσες νά φωνάζης:
— Νά τώρα, ποϋ ξαιαήλίει, θά ξαναρχίσω, τής 

άπαντςΐ, διά νά μή μέ ξαναδει.ης και ό καλός της 
μονογενής υιός έπαναλαυβά· ει να φωνάζη.

— Λυποϋμαι πολύ, άλλά δέν δύναμαι νά σας α
σφαλίσω. διότι είσθε GO έτών.

— Έχετε άδικον διότι δέ' γνωρίζετε τήν στατι
στικήν.θά δήτε,δτι αποθνήσκουν περισσότεροι νέο·, 
διότι αυτοί δέν προσέχουν τήν ηλικίαν των.

Ό Κύριο;. Παρετηρήσατε Κυρία μου, οτι αί 
γυναίκες μεταχειρίζονται πάντοτε ψιμμίθιον εις 

τάς εκφράσεις των.
Ή Κυρία. "Ω, να!, κα'ι τοϋτο διότι ώ ανδρες τό 

έχουν διαρκώς είς τάς περί ήμών κρίσεις των.

Λεξιλόγιον τοΰ ποιητςϋ.

Χρήμα. Ψευδές άντάλλαγυα.
Φιλία. “Αγκυρα άνευ άγκύστρου.
Καλλιτιχνία. Εικόνες τοϋ Παραδείσου.

Ποίηοι;. Λόγει τής καρδίας.
Έρως. Δεσμός τοϋ ανθρωπίνου γένους καί ίνδαλμα 

τοΰ ποιητοϋ.
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
τεύχους 1ου

1. Προβλήματος.

Τ ο ;

S

11 4 17 10 23

24 12 5 18 2

7 25 13 1 19

20 8 21 14 8

3 16 9 22 15

2. 'Ρόμβοι·.

Λ

Κ ι Σ

Β α β a ι

Σ α λ α μ <
ν

Δ α ν ό ;

3. Φωνηεντολίπου.

"Οχη Εύβοιας όρος έστι.

4. Γρΐόου.

Τά κόμματα έν Έλλάδι άγαν επιζήμια.

Β. ΔιπλΑς άκροάτιχίδος.

I a κ ώ Β
θ ί σ 6 Η

Α λ ε ό Σ
Κ ά σ ο Σ

Η λ ε ί A

Λύται. Α. Έλευθεριάδη; έκ Σμύρνη; 3, Στ. 
Λάγνη; έξ ’Αθηνών 2, Μζρίχα Θηβαίου ίχ Λαρίσ- 
ση; 4, Άρ. Μπέη; έκ Πιιρχιώ; 1, ’Ανθή Φ.λνινος 
έ< Πατρών 3, JAv. Κριάοη; έξ ’Αθηνών 2, Άγγ. 
Μέγε έκ Σύρου 4, Εύρ. Ζέπου έκ Πειραιώς 1, Στυλ. 
Λέχη; έκ Ρόδου 2.

>—<

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Κάϊοον I. Γ. Ελς)

11. Αίνιγμα

Ε’.ς βίναυτον άγρήκιν άρμοδίι 
τών τετραπόδων ονομασία 
άκέφϊλο; άν μείνη 
νήσος μ κρά θά γεί<9.

12. Ρόμβος.

Νά τεβώσιν όριζοντίω;
ή—|—|- 1) γράμμα, 2) πραγμα άναγκαιότα-

•ΉΊ—I-' τατον τή άνθρωπότητι. 3) νήσος
• .-4—|—r·· τοΰ Αιγαίου πέλαγους, 4) Μήτηρ

· + Η—Η ’ τοΰ Ο’-νπίωνος, 5) λέξις σημαί-
+ Η—{- νουσα σύ.ολον τής αύτής φυλής,

Η- 6) συνήθη; τροφή, 7) γράμμα
οΰτω; ώστε να άναγινώτκονται κιθέςω; ώ; δεικνύου- 

«ιν οί σταυροί Α| τών Ώκεινίδων τις Β) υιός τής 
Γής Γ) άνθος τ·..

β". Φωνηεντόλιπον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κ. Σ. Κ ω ν )π ο λ ι ν. Χρήματα έλήφθησαν. 
Τόμοι σας άπεοτάλησαν. — Π. Ν. Κ ά ϊ ρ ο ν. Συν
δρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.—Δ. Μ. 'Οδησ
σόν. Έχει καλώς. Σας ένεγράψαμεν καί άπεστεί- 
λαμεν τά φυλλάδια άπ’ άρχής του έτους. — Θ. Α. 
Τ ρ ί π ο λ ι ν. Συρίας. ’Επιστολή έλήφθη. 
Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Γ. Κ. Ά σ ι ο ύ τ. 
’Επιστολή έλήφθη. Συμμορφούμεθα. — Ο. Π. Μ. 
Βώλον. Βραχεία καί συνδρομή έλήφθησαν. Εϋ- 

χαριστοΰμεν.— Ν. Κ. Κ ά Γ ρ ο ν. Επιστολή έλή- 
φθη, γράφομεν σχετικώ; ταχυδρομικό»;.— Π. Α. 
Κ α λ ά μ α ;. Σας ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν 
τά δύο πρώτα φυλλάδια. Άναμένομεν τήν συνδρομήν 
σας. — Κ. Λ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν. Συνδρομή σας έλή
φθη. Ζητούμενα φυλλάδια άπεστάλησαν. — A. Α. 
Βώλον Έχει χαλώ;. Έλήφθησαν Παραγγελία 
σας έχτελεσθήσεται, - Γ. Φ. Κων)πολιν. Σας 
άπηντήσαμεν είς ’Οδησσόν. Ήδη έγράψαμεν έχ νέου. 
—Π. Ρ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ · ο ν. Τόμοι υπάρχουν 
καί δύνασθε να παραγγείλητε. — Π. Σ. Π. Κ ά ρ υ- 
σ τ ο ν. Συνδρομή έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν.—Β. Κ. 
Κ ά ί’ ρ ον. ’Επιστολή έλήφθη. Γράφομεν.

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
Έξεδόθη ίόχάτως έπί καλού λείου χάρτου 

καλλιτεχνικόν τείχος, περιέχον είς διάφορα 
σχέδια καί μεγέθη άπαντα τά σκάφη τοί τουρ
κικοί στόλου μεθ’ άπασών τών πληροφοριών 
καί σχετικών όδηγιών, έπί τμ βάσει τής τε
λευταίας έκδόσεως τοϋ Αγγλικού ναυαρχείου.

Εύρίσκεται έν τοϊς Λμετέροις γραφείοις ώς 
καί έν τοΐς Βι3λιοπωλείοις τής ‘Εστίας καί 
τιμάται δραχμής 2.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ·»»«
Έξεδόθη καλλιτεχνικώτατον μέ 280 είκόνας 

έπί πολυτελούς χάρτου ύπό τής Ημετέρας 
Διευθύνόεως τό Πανόραμα τών Αθηνών, πε- 
ριέχον όλας τάς τελευταίας είκόνας τών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τής Ελλάδος, ‘Υπουρ
γών καί έπιόήμυιν προσώπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων και τοπείων μας. τών γνωστοτέρων 
όμογενών μας καί τών κυριωτέρων προσφάτων 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο είς χρυσόδετον καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον δι' αίθου
σας, βιβλιοθήκης, συλλόγους, Αναγνωστήρια 
καί διάφορα κέντρα. Πωλείται δέ Αντί 12 φρ. 
έλεΰθερον ταχ. τελών έν τοϊς ΊΙμετέροις Γρα
φείοις.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙαρακαλοΰνται οΐ καθυστεροίντες έτι συν

δρομής τής «Φύόεως» δπως εύαρεΰτοϋμενοι, 
άποστείλωόιν ήμϊν ταΰτας συντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακοπεί έν έναντίμ περιπτώόει τήν 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν. δτι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον και 
τάς δαπάνας ήμών Οέλουσι σπεύδει, χωρίς ν’ 
άναμείνωσι καί Ιδιαιτέραν είδοποίησίν μας.

Ή Διεϋθυνάις.

·μ· ·ν·ν ■ π τ · ν τ··δ·■τ·ν .. ν. . ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


