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Ήδη προηγουμένως άνεφέρααεν, ότι ο! προβολείς 
χαί οί φακοί τών φωτιστικών οργάνων τών ζώων ει- 
νε έξ ’του χαί δμοίως περίπου χατεσχευασμέ-οι, ώς 
είς τις χαλλιτέρας ανθρωπίνους τεχνητός φωτιστικός 
συσκευές- Τούτο βεβαίως ευθύς έχ πρώτης οψεως δέν 
φαίνεται ώς αληθές- ρίψωμεν όμως έν βλέμμα επί 
τών εικόνων 3α καί 3β. Είναι ανάγκη, όπως ό προ- 
βολιύς έρχεται χαί περιβάλλη έκ τών έμπροσθεν ’δ 
σώμα τό έχπέμπον τό φως ; Είς τοΰτο δύναται τις νά 
άπαντήση αϊ μορφαί αύται τών προβολέων χαί οί θέ
σεις, ας κατέχει τδ σώμα, τδ έχπέμπον τδ. φώς, ώς 
είς τάς εικόνας 3α χαί3β, είναι σήμερον έν χοήτε' 
γενικώς είς τούς σημερινούς προβολείς τοϋ φωτός. 
ΙΙρώτος δέ κατά τδ έτος 1765 ό Lavoisier χαθώρισε 
ποιας μορφτς δέον νά εχωσιν οί προβολείς χαίέχ ποιας 
θέσεις δέον νά τοποθετήται ή φωτιστική πηγή, ι·α 
εχωαεν περισσότερον χαί έντονώτερον φώς.

Καί δή μία μορφή τών προβολέων είναι ή λεγο- 
μέν ηαραβοίοιιδής μορφή (εΐκ. 4) Ταύτην μεταχει- 
ριζόμεθα, όταν θέλωμεν, τάς έξ έ δς φωτιστικοί ση
μείου έχπιμπομένας ακτίνας νά συγκεντρώσωμεν εις 
μίαν δέσμην καί νά δίδωμεν εις τήν φωτεινήν ταύτην 
δέσμην ώρισμένην τινά διεύθυνσιν χατά βούλησιν. Τδ 

φωτιστικόν σημϊίιν τοποθετεΓ-αι τότε εις τήν ισιίαν 
τής παραβολής (L). χαί ώς βλέπει τις, αι αχτίνες 
προβάλλονται νυν έν εΐδει δέσμης παραλλήλων ακτι
νών. Όσιο δέ περισσότερον ή παραβολή περικλείει 
τδ φωτίζον σημείον, τόσω περισσότερον φώ: ατο- 
λαμβάνομεν.

Τής ελλειψοειδούς μορφής τών προβολέων γίνεται 
τουναντίον χρήσις, όταν θέλωμεν, τάς έξ ένδς ση
μείου έκπεμπομένας άκτΐνας να ϊικνείμωμεν κανόνι- 
κώς χαί νά ρίψωμεν είς έ·α χώρον άνοίγματος 180 
μοιρών περίπου. Τδ σώμα τδ έχπέμπον τδ φώς τοπο
θετείται είς τήν μίαν tnlav (ειχών 5 1.) τής ίλλεί-

Ε!χ. 3α ΕΙκ. 3β 

ψεως, ήτις χατά τδ άλλο άκρον της περιορίζεται οι’ 
ένδς επιπέδου διαφανούς ΑΒ, καθέτου πρδς τδν άξονα 
1Κ καί διερχομένου διά τής άλλης εστίας Ε

’Εσχάτως χρησιμοποιοϋσι καί κυκλικά ύάλινα τόξα 
ώ; προβολείς. Είς μίαν δέ τομήν ένδς τοιούτου προβο- 
λέως (ε'κ. 6) βλέπει τις, ότι αυτή άποτελείται έκ δύο 
κυκλικών τόξων αβ καί γδ. Εις τδ χέντρον Ε τού 
κύκλου αβ τοποθετείται ή πηγή τού φωτός L. Λί 
αχτίνες τού φωτός προσπίπτουσιν επί τών κυκλικών 
τόξων καί άνακλώμεναι ρίπτονται εν εΐδει δέσμης πα
ραλλήλων αχτίνων.

Τάς τρείς ταύτας διαφόρους μορφάς ευρίσκει τις

ΕΙχ. 7. Φωποιιχά όργανα fitta φακών ot'fxivtgtori- 
κών iitl θαλασσίων γαρίδων.

νΰν ού μόνον είς τάς σημερινάς συσκευάς φωτισμού, 
άλλα καί είς τά όργανα φωτισμοί τών ζώων χαί οή 
μάλιστα παρατηρεί τις, ότι τά ζώα έχλέγουσι μίαν 
έχ τών μορφών τούτων άναλόγως του σχοπου αύτών !

Ούτως είς τήν εικόνα 3β παρατηρεί τις οΰ μόνον 
προβολέα έκ χυχ/ιχών τόξων άποτελούμενον, άλλά 
χαί πρό αύτοΰ φακόν συγκεντρωτικόν, δυνάμει τών 
όποιων ρ.πτεται ισχυρόν φώς είς μικράς αποστάσεις. 
Τοιαΰτα όργανα εύρισχει τις είς τήν κοιλίαν γαρίδων 
τινων θαλασσίων (είχ. 7 ), ατινχ χρησιμεύουσι νά 
φωτιζωσι χαί χαθιστώσιν όρατήν τήν ύτδ τών ψαλί- 
Οων τών συλληπτηρίων ποδών συχλαμβανομένην λείαν. 
Εις δέ την εικόνα 3χ, 3β παρατηρεί τις τόν έν σχ ή- 
ματι παραβολής προβολέα, όστις ύπαρχε·, είς τδ πορά 
τίν οφθαλμόν φωτιστικόν Οργανον τής αυτής γαρίδος. 
Έκπρώτης όψεως εκπλήττει τινά ότι τό φωτιστικόν 
τοΰτο οργανον ακριβώς παρά τόν οφθαλμόν είναι το- 
ποθετημένον. Άλλ’ ή ίχπληξις αϋτη παρέρχεται, άν 
ένθυμηθή τις, oti κιί οί ιατροί θέλοντες νά έξετά-
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σωσι λεπτομερώς τόν οφθαλμόν ή καί τό εσωτερικόν
τοΰ ώτός τών ασθενών των τοποθετοΰσι πρό τώ» ο
φθαλμών των τό οφθαλμοσχόπιον, άναλόγου κατα
σκευής, μέ μόνην την διαφοράν, ότι τοϋιο φέρει έν
-φ μέσω μίαν οπήν,δι* ης ό ιατρός ποριτηρεϊ'.

"Ολως ιδιαιτέρως έκπληττε·. τινά ό πρ-.6ολεύς (β’·κ. 
2, πρ τεΰχος), 8στις περίπου άποτελεΓ έναν ολόκλη
ρον χόχλον.

Είναι δέ δύσχολον νά έννοήση τις ποια ή σημασία 
του’ ίσως χατορθώση τεχνίτης τις πότε άσχολούμε 
νος εις τά περί φωτιστικών οργάνων νά έξηγήση τήν 
χρησιμότητα τής μορφής ταύτης" ίσως πάλιν πρόκει-

αί ινες, αί εύρι- 
> τινός.

ι-αι περί αγνώσου τινός οργάνου διά τόν άνθρωπον, 
οπότε ουτος πάλιν έξετάζων αυτό λεπτομερώς, ίσως 
διδαχβη τι έχ τής φύσεως.

Σχεδόν άχατάληπτοι φαίνονται ι 
σχόμεναι πρό τοΰ φωτοβόλου σώματος ζώου 
Ό Chun λέγει πε ί αυτών, 8τι είναι ϊνες μεταξοει
δούς λάμψιως, τόσφ σχληραί, ώστε χατά τήν άνα · 
τομίαν,τό μα/αίριον τοΰ μιχροτόμου 1 συχνά ολισθαί
νει καί ξεσχίζει τό ολον όργανο». Κατά τόν ιατρόν 
Ομως Thilo αι ινες αυται ϋπενθυμίζουσι τά ύάλι«α 
πρίσματα, ω» γίνεται χρήσις ε'ς τάς άμεριχανιχής 
κατασκευής σφαίρας όλοφά» (holophan), τάς το- 
ποθετουμένα; εις τάς ήλβκτριχάς λυχνίας τοΰ Nernsl.

Α! χλεισταί αυται ϋέλινοι σφαίρα: συνίσταν- 
τσι έχ κυκλοειδών ύελίνων πρισμάτων. Εις τήν εσω
τερικήν τή σφαίρας πλευράν τά πρίσματα είναι κα- 
ταχορύφως τοποθετημένα, ένω εις τήν εξωτερικήν 
όριζόντια.Συνέπεια τούτου αί σφαίρα: αύται φωτίζουσι 
κυρίως μόνον τό κατώτερον μέρος τοΰ δωματίου, ένώ 
ή στέγη άπό σχοποΰ φωτίζεται άσθενώς, ΐνα γίνεται 
ές-,ιχονόμησις τοΰ φωτός.

Εις τό φωτιστικόν όμως 
ύπάρχουσ: μόνον χαταχλρυφοι τινες ϊνες. Αί οριζόν
τιο·. έλλείπουσιν ίσως έπειδή SL- -'··■— 
νά διευθύνηται χαί ρίπτηται τό φώς πρός ώοισμένην 
διεύθυνσιν, ώς εις τάς όλοφάν σφαίρας. Άρχει- μό
νον μία διασχόρπισις τοΰ φωτός χαί πρός τοΰτο είναι 
άρχεταί αί χαταχόρυφοι ϊνες.

Συνοψίζω» ό αναγνώστης έν τέλει τα άνω περι- 
γραφέντα όργανα τοΰ φωτός τών ζώων, θέλει βε
βαίως παραδεχθή, οτ: ταΰτα ουμφωνοΰσιν εις 8λα τά 
ουσιώδη σημεΓα μετά τών ήμετέρων τεχνητών φωτι
στικών συσχιυών καί 8τι διαφέρουσι μόνον εις λεπτο
μέρειας τινάς. Άλλ’ ακριβώς αί διάφορά: αύται πρέ
πει »α δώσωσι νΰξιν πρός λεπτομερεστέραν αυτών 
έξετασιν, χαί ίσως ή τών ανθρώπων έπιστήαη τοΰ 
φωτισμού ώφεληθή αρκετά έκ τής έξετάσ-ως ταύτης.

Έν πάση περιπτώσε: ευχής έργον θά ήτο χν β.ο- 
λόγοι επιστήμονες μετά φυσικών τοιούτων χαί τε-

ιχ θϋοςόργανο» τοΰ

δέν είναι άνάγχη

' Όργαεον δι’ ου άποχόπτονται λεπτότατα τεμά
χια εκ Ίνος οργάνου φυτοΰ ή ζώου, όπως παρχτηρη- 
θώσιν εΐτα διά τοΰ μικροσκοπίου.

χνήται τοΰ φωτισμοΰ έπί τοΰ κεφαλαίου τούτου 
ήσχολοΰντο συμπράττοντες. Βεβαίως χαί ασφαλώς ό 
άνθρωπος χαί ή έπιστήμη θά έλάμβανον έ'ν ετι πο
λύτιμον μάθημα μεταξύ τών τόσων άλλων παρά τής 
Φύσεως.

Κ. Γ. ΓΕΠΡΓΑΝΤΑΪ δ. ό. ί.

ΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΝ
Τί εϊμεθιι, πόθεν έρχόμεθα και πού βαίνο- 

μεν, είναι τά τρία ερωτήματα. άτινα Ίπ’ αιώνων 
έβαοάτισαν τήν Ανθρωπίνην διάνοιαν. Ώς 
προϊόντα διαφόρων τής νλης φυσικοχημικών 
συνδυασμών θεωρούσα ή μας ή ύλοδοξία, Λπο- 
κρούει τήν μετά θάνατον παράταση· τής άτομι 
κότητος ήμών καί εις τήν γήν τούτην θέτει τήν 
Αρχήν καί τό τέρμα τής ήμετέρας ύπάρξεως. 
Σκοπόν Απώτερον, προορισμόν εύγενέστερον 
δέν έχει κατ' αύτήν ή Ανθρώπινη ΰπαρξις. Τής 
ύλης αί παράδοξοι καί Ακατάλ.ηπτοι ίδιοτροπίαι 
ίγέννησαν. μετά τών άλλων και το Ανθρώπινον 
υν, τού όποιον ό βίος τελευτά σύν τή Αποσυν
θέσει τής Λποτελούσης αυτό ύλης. Υπαρξιν συ
νεπώς πραγματικήν, υπαρξιν αίωνίαν ούδαμοϋ 
Ανευρίσκει ό υλισμός. προσωρινήν δέ μόνον πα
ραδέχεται τήν υπόσταση· τών ίιντων.

'ζίόρά καί έν πολλοΐς άκαταμάχητα φαινομε
νικοί; τά έπιχειρήματα, ατινα προσήγαγεν ή λε
γόμενέ] θετική φιλοσοφία. ’Εάν δέ τό πείραμα, 
τά πορίσματα τοΰ οποίου εΐσίν, έν παντί καί 
πάντοτε, Απρόσβλητα οσφ και Αναμφισβήτητα! 
όέν 'lQ7.ezo ν’ Αναχαίτιση τάς πεπλανημένας αυ
τής δοξασίας, νέους διανοίγον μελέ ης ορίζοντας 
εις τήν Ανθρωπίνην διάνοιαν, τοΰ υλισμόν <5 
θρίαμβος θά ήτο πλήρης, ζΐιά τοΰ πνευματι
σμού, λοιπόν ήδη είσδύοντες μέχρι τοΰ Αγνώ
στου εκείνου χώρου τοΰ Άπειρου, έν ω κρύ
πτεται τό μυστήριον τής μετά θάνατον τύχης 
ήμών, καταρρίπτονται πάντα τά πορίσματα τά 
μή βασανιζόμενα επί Αληθειών προκυπτουσών 
έκ τής πειραματικής έρεύνης.

Καί πρό; τά; δοξασίας τοΰ ύλισμοΰ καί πρός 
τους παρερμηνεύσαντας τήν Αληθή έννοιαν 
καί τόν άλ.ηθί) σκοπόν τής Χριστιανικής διδα- 
ακαλίος, <> Πνευματισμός παρέχει τήν προσή ■ 
κουσαν Απάντηση·. Άλλ’ όπιο; πάσα πειραμα
τική Επιστήμη, έπί ώριομένων συνθηκών καί 
όρων βασίζει τήν έκτέλεοιν τών πειραμάτων αυ
τής, οί'τω καί ούτος Απαιτεί άπαραβάτους τινάς 
όρους καί σννθήκας πρός πλήρη καί Ακριβή 
έπιτυχίαν τών ερευνών αυτοΰ.

Πάντα τά έν τή Φύσει συμβαίνοντα φαινό
μενα καί πάσαι αί λειτουργΐαι τής ζέσής, τελούν
ται διά παλμικών δονήσεων, μάλλον ή ήττον 
ταχειών καί Εκτεταμένων, άναλόγιος τών αίιίων, 
Suva προκαλοΰσιν αυτός. Τό παν έν τώ Σύμ- 
παντι δοιείται. Ό ήχος, τό φώς, ή θερμότης, 
<5 μαγνητισμός, ό ηλεκτρισμός, αί χημικοί Ακτΐ- 

νες, αί καθοδικοί Ακτίνες, τά κύματα τοΰ Hertz 
κ.τ.λ.. εϊναι μόνοι διάφοροι τρόποι διακυμάν 
σεων, δονήσεων τής παγκοσμίου δυνάμεως καί 
ουσίας οί διαδοχικοί βαθμοί, οί'τινες συνιστώσιν 
έν τή όλύτητι αύτών, τέ/ν Ανιούσαν κλίμακα τών 
εκδηλώσεων τής ένεργείας.

Οί βαθμοί ουτοί είσι λίαν μεμακρυομένοι άλ- 
λήλων. Ό ήχος διατρέχει 340 μέτρα Ανά δευ- 
τερόλεπτον, τό φώς κατά τό αυτό χρονικόν 
διάστημα, διανύει 300, ΟΟΟ χιλιόμετρα, δ δέ 
ήλεκτρισμ'.ς κέκτηται ταχύτητα, ήτις φαίνεται 
ήμύν Ανυπολόγιστος. Τά αισθητήρια ίέμως ήμών 
όργανα δέν έπιτρέπουοι ν' Αντιληφθώμεν πάν
τα; τούς τρόπους τής δονήσεως Αρκούντως. 
Γνωστέ] τυγχάνει ή Αδυναμία αυτών είς τό νά 
παράοχωσιν ήμϊν τελείαν τήν άντίληφιν τώ>ν δυ 
νάμεων τής Φύσεως, δι' ο και ημείς δέν έπιμέ- 
νομεν εις τούτο

Ώς πρός τήν οπτικέ/ν, έπί παραδείγματι, γι- 
νώσκομεν, οτι τά φωτεινά κύματα έρεθίζουσι 
τόν ήμέτερον Αμφιβληστροειδή. μόνον έντός τών 
ορίων τών έπτά χρωμάτων τον πρίσματος. Από 
τοΰ έρυθροΰ μέχρι τού ιώδους. ’Εντεύθεν ή 
έκεϊθεν τών χρωμάτων τούτων, τά φωτεινά 
κύματα διαφεύγουσι τήν δρασιν ήμών, διά τοΰτο 
δέ καί τά δνομάζομεν σκοτεινά; Ακτίνας.

Μεταξύ τών ορίων τοΰ ήχον ουτινος αί δο
νήσεις Ανέρχονται είς 24 000 κατά όευτερόλε- 
πτον καί τής θερμότητος. ήτις έιριθμεΐται διά 
τρισεκατομμυρίων δονήσεων,ημείς ούδέν α'ισθα- 
νόμεθα. Τοϋτ' αυτό δέ συμβαίνει καί μεταξύ 
τή; θερμότητα; καί τοϋ φωτός, δπερ άνταπο 
κρίνεται, κατά μέσον όρον, εις 500 τρισεκα - 
τομμυρίους δονήσεις κατά δευτερόλεπτου.

Εν τή θαυμασία ταντη κϊίμακι. αί αισθήσεις 
ήμών παριστώσι βαθμίδας λίαν άπεχούσας άλ 
λήλων, είς σταθμούς κειμένους είς σημαντικά; 
Αποστάσεις Lil μιας άτελευτήτου όόοΰ, μεταξύ 
τών διαφόρων τούτων βαθμιδών, π. χ μεταξύ 
τών οξέων ήχων καί τών φαινομένων τής θερ 
μύτητος τοΰ φωτός, έίτα Από ταύτης /ιέχρι τών 
δονητικών κυμάτων τών άνηκόντων είς τάς κα
θοδικά; Ακτίνας, παρεμβάλλονται δι’ ήμάς όλό 
κλήροι άβυσσοι.

Άλλ’ αί άβυσσοι αύται, κενοί καί οκοτειναί 
φαινομενικά);, δέν θά ήσαν άρά γε πλήρεις δι’ 
όντα έχοντα αισθήσεις εύαισθητοτέρας ή πολυ
πληθέστερα; τών ίδικών μα:; Εί; τό Αναμεταξύ 
τών Αντιληπτών κυμάνσεων, τών διά τής Ακοής 
καί τών προσβαλλουσών τήν δρασιν ήμών, μό 
νον τό κενόν ύπάρχει έν τώ κράτει τών δυνά
μεων και τή; παγκοσμίου ζωής ;

Θά ήτο Αφροσύνη νά πιστεύη τις τοΰτο. διότι 
τό πάν έν τή Φύσει διαδέχεται εαυτό, Λλληλο 
συνδέεται καί έκτυλίσσεται, Από κρίκου είς κρί 
κον, διά βαθμιαίων μεταβάσεων. Ουδαμοΰ άρα 
ΰπάρχουσιν άλματα Απότομα, κενόν καί χα
σμωδία ’Εκείνο δέ, τό όποιον προκύπτει έκ 

τών συλλογισμάιν τούτων, είναι ή Ανεπάρκεια 
τοΰ ιιργανισμοϋ ήμών, λίαν Ατελούς, ϋπως Αν 
τιληφθή πάντας τούς τρόπους τής ένεργείας.

Παν 5,τι δέ λέγομεν περί τών ένεργουσών 
έν τφ Σύμπαντι δυνάμεων, έφαρμύζεται ομοίως 
έπί τοΰ συνόλου τών δντων καί τών πραγμά
των, υπό τάς διαφόρους αυτών μορφάς κατά 
τούς διαφόρους βαθμούς τής εαυτών πυκνότη - 
τος καί Αραιότητος.

περί Σύμπαντος γνώσεις ήμών περιορί 
ζονται ή ευρύνονται Λνάλόγως τοΰ Αριθμού καί 
τής λεπτότητος τών αισθήσεων ήμών. Ό πα 
ρών ήμών οργανισμός δέν έπιτρέπει νά περί 
λάβωμεν είμ'η λίαν περιωρισμένον κύκλον τοΰ 
κράτους τών πραγμάτων Τό πλεΐστον τών 
μορφών τής ζωής μας διαφεύγει Αλλ’ Αφ ης 
νέα αϊσθησις έρχεται νά προστεθή εί; τάς λοι
πά; ήμώ>· αισθήσεις, Αμέσως τό Αόρατον Απο 
καλύπτεται τό κενόν πληροΰται, ή στυγνή Α
ναισθησία έμφυχοΰται

Θά ήδυνάμεθα έξ ίσου νά κατέχωμεν ^ια 
φόρους αισθήσεις, αϊτινες εντελώς θά μετέβαλ- 
λον, διά τής Ατομικής αυτών ύφής, τήν φύσιν 
τών παρουσών αίσθήοεών μας. είς τρόπον ώ
στε νά Ακούωμεν τά χρώματα καί νά γευεόμεθα 
τούς ήχους. Θά ήρκει πρός τοΰτο, Αντί τοΰ 
Αμφιβληστροειδούς. δέσμη νεύρων νά ήδύνατο 
νά ουνδέση τό βάθος τοϋ ι’ιφθαλμοΰ μετά τοΰ 
ώτός μας.

Έν τοιαύτη περιπτώοει ήθέλομεν Ακούει 
πάν δ,τι βλέπομεν ’.4ντί νά θανμάζωμεν τόν 
Αοτερόεντα Ουρανόν, θ’ Α·τελαμβανόμεθα τήν 
αρμονίαν τού Άπειρου, αί δέ Αστρονομ··καί 
ήμών γνεόσεις δέν ήθελον είσθαι, ένεκα τούτου, 
δλιγώτερον Ακριβείς Έάν αί ίμέτεραι αισθή
σεις, Αντί νά ώσι κεχωρισμέναι ή μία Από τής 
άλλης, ήσαν ήνωμέναι, ήμεϊς θά ήμεθα κάτοχοι 
μιας μόνης αισθητηρίου αίοθήσεως, ήτις θ’ 
Αντελαμβάνετο έκάστοτε τά διάφορα είδη τών 
φαινομένων.

Οί συλλογισμοί ουτοι, έξαγόμενοι έκ τών 
μάλλον Ακριβών έπιστη/ιονικώιν παρατηρήσεων, 
Αποδεικνύονσιν ήμίν τήν Ανεπάρκειαν τών Ολι
στικών θεωριών. Δι’ αυτών προσπαθούοι να 
βασίσωυιν οικοδόμημα φυσικών νόμων έπί τής 
κτηθείσης πείρας, τή βοήθεια τοΰ παρόντος 
ήμών οργανισμού. Ένώ, έάν ήθέλομεν υπο- 
θέση οργανισμόν τελειότεροι·, ή πείρα αΰτη θα 
ήτον εντελώς Αλλοία

Πράγματι, διά μόνης τής Λλλοιατσειος τών 
ήμετέρων οργάνων, ό κόσμος, οίον Ακριβώς 
τόν γνωρίζομεν. θά ί]δύνατο νά μεταμορφωτή 
καί νά μεταβάλη δψιν, χωρίς ή δλική πραγμα 
τικότης τών Αντικειμένων νά μεταβληθή Οντα 
συνεστηκότα κατά τρόπον διάφορον, θά ήδύ- 
ναντο νά ζώσιν έν τφ αι’τώ τόπφ, χωρίς να 
βλέπωνται χωρίς νά γνωρίζωνται.

Καί έάν Ακολουθία τής οργανικής διαπλα-
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σεως ένίων τών ΰντων τούτων έν τοϊς Ιδιάζου 
σιν αντοϊς περιβάλλουσιν, τα εαυτών μέσα dv- 
τιλήφεως τοϊς έπέτρεπουν να ίρχωνται εις σχέ
σεις μετ’ ίκείνων, ών δ οργανισμός είναι διά
φορος, δέν θά ΰπήρχεν έν τώ γεγονότι τούτφ 
ούδέν τό υπερφυσικόν καί τό θαυματουργόν, 
Αλλ απλώς σύνολον φυσικών φαινομένων, υπο
κειμένων είς φυσικούς νόμους έ'τι Αγνώστους 
είς έκεΐνα τών δντων τούτων, άτινα δέν ηύνοή- 
θησαν υπό έποφιν γνώσεως.

Λοιπόν Ακριβώς τοϋτο συμβαίνει είς τάς επι
κοινωνίας ήμών μετά τών Πνευμάτων τών λε 
γομένων τεθνεώτων, κατά τας περιπτώσεις 
έκείνας, καθ’ ας διάμεσός τις δύναται νά χρη
σιμεύσω ώς μεσάζων μεταξύ τών όνο κόσμων, 
τοϋ δρατοΰ καί τοϋ Αοράτου. Εις τα Πνευμα- 
τιστικά φ αινόμενα, δύο κόσμοι, ών ή ’ιργάνωσις 
καί ο! εγνωσμένοι νόμοι είσί διάφοροι, έρχονται 
εις Ιπαφήν καί έπί τής γραμμής ναύτης, έπί τον 
ορίου τούτου, ι'ΐπερ τους έχώριζεν, άλλά τό 
όποιον έξαλείφεται δ ειλικρινής παρατηρητής 
βλέπει διανοιγομένους προ αύτοΰ Λτελευτήτονς 
ορίζοντας. Βλέπει ΰποσημαινόμενα τά στοιχεία 
Επιστήμης τοΰΣύμπαντος,πολλτϊι μάλλον εύρείας 

καί πλήρους εκείνης τον παρελθόντος, όσονδή 
ποτέ καί αν ή λογική ή έπέκτααις. Καί ή Επι
στήμη αντη ουδόλως σκοπεί νά καταστρέφω 
τήν γνώσιν τών ήδη γνωστών νόμων, Αλλ’ ευ
ρύνει αυτήν έν μεγάλη Αναλογία.διότι διαγράφει 
είς τό Ανθρώπινον πνεύμα τήν Ασφαλή σδόι·, 
ήτις ί)ά όδηγήση αύτό πρός κατάκτησιν γνώ
σεων καί δυνάμειυν Απαραιτήτων, πρός έξα· 
σφάλισιν τής παρούσης αύτοΰ Αποστολής καί 
τής μελλούσης αύτοΰ τύχης. ψ....

ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΕΠ ΕΑΑΑΑΙ
ΛΟ I Μ Ο Κ Α θ Α Ρ Τ Η Ρ I Α

Ί1 πανώλης, ή κατ' εξοχήν λοιμώδης νόσο;, 
ήης έπιδημεΐ έν Άσια, πολλζκις έν παλαιοτέ- 
?οις χρόνοι:, έπεσκέφθη καί την ‘Ελλάδα, τήν 
Γουρκίαν καί άλλα; Ευρωπαϊκά; /ώρας. Ί’υσι- 
κωτατα ητο νά έπισκεφθή συχνά και τήν Βε
νετίαν, ή οποία, χάρις εϊς την ασφαλή καί 
επίκαιρο τάτην μεταξύ ’Ανατολής καί Δυσεω; 
θεσιν εύρισκετο εϊ; συνεχή επικοινωνίαν καί μέ 
τά μερν) έκε'.να τή; ’Ανατολής, έν οί; έπετό- 
λαζε τό τρομερόν τοϋτο μεταδοτικόν νόσημα, 
ιδίως ένεκα τοΰ τερζστιω; άναπτυχθέντο; εμπο
ρίου της,διευκολυμένου δέ καί από τήν θαυμα
στήν ναυτιλίαν της, ή’τι; άφόβω; καί ύπερηφά- 
νω; διέσχιζε τά κύματα, διότι ή σημαία τοΰ 
Άγιου Μάρκου ήτο σεβαστή παντα/οϋ, ούσα 
και ή κυρίαρχος τής θαλάσσης.

Ή πανώλη; είσήλασε καί είς αύτήν τήν 

Βενετίαν, θερίζουσα άσπλάχνως- έκ τών είσε- 
λάσεων τούτων άξιοσημείωται είναι ή τοΰ 
1006, ή τοϋ 1348 — αυτή διέτρεξεν ο- 
λην τήν ’Ιταλίαν καί άπηθανατίσθη υπό τής 
γραφίδας τοϋ Βοκκακίου—ή τοΟ 1383, ήτις ά- 
πέστειλεν είς τόν άδην τόν δόγην Μιχαήλ Μο- 
ροζίνην, καί ή τοΰ 1423, ήτις έθέρισεν ένδεκα 
χιλιάδας κα'1. τριακοσίους Ανθρώπους !

Ή ένετική πολιτεία έταράττετο πάντοτε 
διά τήν απώλειαν τόσων κατοίκων καί διενοεΐτο 
τρόπον θεραπεία;. Διό τώ 1348 είχε λάβει σο
βαρά μέτρα,οπω; ή λοιμώδη; αυτή νόσο; περιο
ριστή,αλλά δέν ήδυνήθη νά φέρ·») τά προσδοκόμενα 
αποτελέσματα Ή εϊσέλασις τοΰ 1423, ή άπο- 
στείλασα είς τόν "Αδην τόσα θύματα, έφερε 
τήν ένετικήν κυβέρνησιν εΐ; σοβαρά; σκέψεις δι’ 
έφεύρεσιν πρακτικών μέσων πρός καταπολεμησιν 
τή; πανώλους καί τρόπον παρζκωλυσεως τών 
φορέων τοΰ λοιμικού μιάσματος διά τή; έπί τε- 
ταγμένου περιόδου χρόνου άπαγορεύσεως τής 
συγκοινωνίας τών καταπλεόντων πλοίων καί 
τών έν αύτοϊς ανθρώπων, ζώων καί έμπορευ- 
μάτων. Καί διετάχθη κατά πρώτην τότε φοράν 
ή έπιτηρητική καί πραγματική κάθαρσις, διά 
τών τότε μέσων, τά οποία ένομίζετο κατάλ
ληλα πρός παρακώλυσιν τής μεταδόσεως τοΰ 
υφιστάμενου μολύσματος καί συνεπώς προ; εζα- 
λειψιν αύτοΰ.

Ή φιλάνθρωπος αυτή σκέψις τών σοφών 
κυβερνητών τής θζλασσοκρκτείρας τών χρόνων 
έκείνων, διέσωσε χιλιάδα; χιλιάδων ή μάλλον 
έκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπου; από τοϋ 
έπικαταράτου τούτου μεταδοτικού νοσήματος.

Πρό τής όντως θείας έπινοίας τών Ενετών 
αί προφυλάξεις Κρατών τινων ήσαν άνευ πρα
κτικού αποτελέσματος. "Εθετον, λόγου χάριν, 
διακριτικόν σημεϊον εί; τήν λοιμοφόρον οικίαν, 
όπως άποφύγωσι τήν συγκοινωνίαν. (Ιύδεΐς 
έφροντιζε περί τής νοσηλείας τών δυστυχών 
λοιμοβλήτων, διό άπέθνησκον στερούμενοι τών 
πάντων. Έθεωρεϊτο ηρωισμός μέγας, μέγιστος, 
άν τις έτόλμα νά γίν-ρ νοσοκόμος λοιμοβλήτου. 
ΙΙολλάκις οί λοιμόβλητοι;νεκροί έμενον έν τή 
οικία έγκαταλελειμμένοι, έως ού ή δυσωδία 
τής σήψεως ήνάγκαζε τον ενταφιασμόν. Οί νε- 
κροθάπται άπήτουν σεβαστήν ανταμοιβήν διά 
νά μετακομίσουν τόν λοιμ.όβλητον νεκρόν είς τόν 
τάφον. Εΐ; τινα; πόλεις, ώ; έν llouen, είχον 
προσδιορίσει προάστειον, είς τό όποιον έγ'.νετο 
ή άνέγερσις καταλύματος, καλουμένου Event, 
ένθα διεμενον θερζπευθέντες, έπί τινα χρόνον, 
προ τοΰ νά συγκοινωνήσωσιν. Ή ΙΙιζα, τώ 
1286, έξεδωκεν νόμον, δι ’ ού έτιμωρεΐτο αυ
στηρότατα,ό’στι; άπεβίβζζεν έμπόρευμα, έκτό; 
τοΰ προσδιωρίσμένου μέρους. Οί άπειθοΰντε; 
έχανον τό πλοίον καί τά εμπορεύματα, διότι 
έκαίοντο.Ό δέΒερναβόςΒισκόντης έθέσπισεν έν 
Μιλάνω κατά πρώτην ,:φοράν, τώ 1383, νά 

άπολυμάνουν, κατά τά τότε μέσα, πάντα τά 
άνήκοντα είς τού; λοιμοβλήτου;, νά έμποδιζε- 
ται ή είσέλασίς των είς Λομβαρδίου; έπί ποινή 
θανάτου.

» *
*

’Ιδού πώς, κατά πρώτον, έφήρμωσεν ή Ένε- 
τία τήν άπόφασίν της.

Είς μίαν τών νησίδων, παρά τήν Βενετίαν, 
έμόναζον έρημίται τοϋ τάγματος τοϋ Αγίου 
Αύγουστίνου, οϊτινες, τω 1249, είχον οικοδο
μήσει, έπ’ ονόματι τής ’Αειπάρθενου Μαρία; 
τοΰ Ναζαρέτ, έκκλησίδιον (Santa Maria di 
Nazaret) Έδωκαν δέ τήν ονομασίαν τοΰ 
Ναζαρέτ, διότι έξένιζον οί καλοί έκεϊνοι έρη
μίται καί ένοσήλευον τού; πορευομένους ή άφι- 
κνουμένους έκ Παλεστίνης, ταξείδιον τότε προσ- 
φιλέστατον, εύσεβεία; χάριν. Ό αριθμός τών 
φιλζνθρώπων τούτων ερημιτών, σύν τώ χρόνω, 
είχε μειωθή έπαισθητικώς, ώστε τώ 1 123, 
διέμενεν έν τώ έρημητηρίω εί; μόνος ίερημίτης 
μετά τεσσάρων δοκίμων, έν οί; καί ό Φίλιππο; 
Παρούτας, χειροτονηθείς έπειτα αρχιεπίσκοπο; 
Κρήτη;—τών Δυτικών, έννοεΐται.

ΤΙ Βενετική κυβέρνησις, όρθώς σκεφθεΐσα, 
κατέλαβε τό ερημικόν τοϋτο νησίδιον καί παρ- 
ε/ώρησε τώ έρημίτνι άλλο άσυλον, τήν μονήν 
τοϋ άγιου Δανιήλ,έν "Ορει, παρά τω Παταβίω, 
καί έπειτα τό νησίδιον τοϋ Άγιου Ιΐνεύμα 
τος, οπού έμόνασε μετά τών δοκίμων καί έπει
τα ίδρύθη έν «ΰτώ ή Congregazione di Spi- 
rito Santo.

Είς τό νησίδιον τή; Παναγίας τοϋ Ναζαρέτ 
ίδρυσεν ή Βενετία τό πρώτον λοιμοκαθαρτήριον, 
διασκευάσασα αύτό καταλλήλως, διορισασα 
διευθυντήν, ιατρούς, νοσοκόμους, ιερέα, διατά- 
ξασα δε,σπω; ή τροφή καί τά ιατρικά νά πα- 
ραχωρηθοϋν από τά εισοδήματα τών αλυκών. 
Ή έκκλησία κατά τι ήλλαξε τήν επωνυμίαν, 
διότι έπωνομάσθη Παναγία. Αοτήρ τοΰ Ούρα 
νοϋ ( 
δε προσωπικόν 
ακριτικόν σημεϊον, ένα λενκόι· Αστέρα 
στήθος. Άλλ’ κν τό διακριτικόν τή; 
σίας, δήλα δή, άν έχζσεν έπ'.σήμω; 
Ναζαρέτ, τό νησίδιον έξηκολούθησε νά ονομά
ζεται Nazaretuni—Νατσαρέτουμ, Νατσαρέτο 
καί τελο; Λατσευέτο. Λατσαρέτο- Τοιουτοτρό- 
ή λέςις :1ατοαρέτο έγένετο διεθνή:, δηλοΰσκ 
λοιμοκαθαρτήριον , καί έλαβεν και τήν ελληνι
κήν έθνικότητα,διά τή; μετο ομζσεως Λα^αρέτο.

Αύτά ιστορεί ό ήμέτερο; Μουστοξύδη; άπο- 
δεικνύων, ότι έπλανζτο ό Μουρατόρη; γράφων 
οτι ή λεξι; λαζαρέτο παρκγεται από τόν "Α-

ι * / /c c

(Santa Maria, Stella del Cielo). Τό 
τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου έφερε δι ■ 

είς τό 
έκκλη
τό τοΰ

■ »

’ Παρά τοϊς ίταλοϊς αρχαίοι; συγγραφεϋτιν άπαντα 
αί φράσεις: Pare un lazzareto —Puzza come tin laz- 

zarclto, προς έκφρχσίν τοϋ ίναώδους καί pv.iupoV. 

γιον Λάζαρον ? καί ό Βολνέϋ, ίττ παράγεται έκ 
τοΰ Έλ-Λαζάρ παρά τω Τζαμίω τών άνθέων 
Κάιρου.

Τό πρώτον τοϋτο λοιμοκαθαρτηρίου έλαβεν 
έπειτα τό όνομα Παλαιόν Λαζαρέτον (Lazza- 
retto Vecchio), διότι ώκοδομήθη άλλο, εί; 
άλλο νησίδιον, τφ 1456, όνομασθέν reov *1α 
ζαρέτον (Lazaretto Iiuovo), όπως οί έζερ- 
χόμενοι μετά τήν κζθαρσιν, από τοΰ παλαιού 
λοιμοκαθαρτηρίου μεταβαίνωσιν εί; τό νέον διά 
νέαν κζθαρσιν, έκ φόβου μήπως εί; τινα ένυ- 
πήρχε τό μόλυσμα καί διαδωσωσιν αύτό είς 
τήν πόλιν έ’πειτα.

Δέν ειχεν άδικον ή ένετική κυβέρνησις νά 
πάσχη από πανωλοφοβίαν, διότι ώ; εί'δομεν, 
πολλά ειχεν ύποστή.Καί όμως, ζν και έφυλάσ- 
σετο τόσον διά τήν έπιθαλάσσιον έπικοινωνίαν, 
δέν ήδύνατο νά πράξη, τό αύτό καί διά τήν 
τής ξηρά;. Μεθ' όλα; όμως τάς προφυλάξεις 
της τώ 1478, 1485, 1575 καί 1630, ή πα- 
νώλης έδειξεν έν Βενετία: τήν μεγάλην ίσχύν 
της. Αξιοσημείωτα είναι είς τά χρονικά τής 
πανώλους ή έπίσκεψίς τις ή τελευταία του 
1630, κατά τήν όποιαν έθερισεν εί; τάς ένε- 
τικάς χώρας έ'-,ακοσίας όγδοήκοντα δύο χιλιάδας 
εκατόν εβδομήκοντα πέντε (682 Ι7;>) άτομα, 
ές ών εί; την Βενετίαν ησζν τεσσαράκοντα έξ 
χιλιάδες τετρακόσια όγδοήκοντα τά θύματα !

* «
*

Ή εφαρμοζόμενη κάθαρσις ήτο τεσοαρακον 
θήμερσς, διό έκλήθη Quarantina, Quaran- 
tena, κουαραντίνα, καραντένα, λέςις γενο- 
μένη ακολούθως διεθνής, δηλοΰσκ οίανδήποτε 
τεταγμένην περίοδον ημερών άπαγορεύσεως τής 
συγκοινωνίας — COntuniacia κοντουμάτσια) 
δηλοϊ έπίση; κάθαροιν' βώ fare ή stare in 
contumacia — κχθαρϊζομαι έν τώ λοιμοκα
θαρτήρια) ή είμαι υπό κάθαροιν.

* *

Φυσικά, άφοϋ έσκέφθη διά τούτου τοϋ σω
τηρίου τρόπου νά άνακουφίση ή Ένετίζ τήν 
ανθρωπότητα από τοιζύτην λοιμώδη μάστιγα, 
ϊδρυε λοιμοκαθαρτήρια καί είς τάς χώρας, ών 
ήτο κυρίαρχος,οπού ήτο ανάγκη. Πρώτονίδρυσεν 
είς τήν Κέρκυραν, έπειτα είς τήν Ζάκυνθον, 
είτα εί: Κεφαλληνίαν, κλπ.

Τό παράδειγμα τής Βενετίας έμιμήθησζν 
καί άλλα Κράτη καί οΰτω οπωσδήποτε περιω- 
οίζοντΟ τά δεινά του τρομερού λοιμοϋ.

Σηαειωτέον,οτι έπί τή; ένετική; κυριαρχία; 
άνηγέρθησαν έν διάφοροι; όρμοι; τών νήσων μας 
φυλακεια, πρός πρόληψιν τή; πζνώλους. Έν- 
σκηψάσης δετής πανώλους,ή αρχή ένήργει δρα-

ο νησίίιον τοϋ 
λεπροί,

- Εϊ; Βενετίαν υπήρχε τ 
ρου, οπού ενοσηλεύοντο οί

ΆγίουΛαζί-
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στηοίω; τήν μεταφοράν τών λοιμοβλητων εις 
τά λοιμοκαθαρτήρια ή λοιμοφυλακεία. 'Από τά 
λοιμοφυλακεία έκομίζοντο έπειτα εις τά λοι
μοκαθαρτήρια. Τοιουτοτρόπως διά τή; συντόνου 
καί τελεσφόρου εργασίας κατά τού λοιμικού 
νοσήματος, τά κρούσματα τών λοιμοβλήτων 
έμειοΰντο καί τό δεινόν δέν έξηπλοΰτο.

Προκειμένου περί τών έν 'Ελλάδι πρωτων 
λοιμοκαθαρτηρίων, νομίζομεν καλόν νά δώσω- 
μεν τώρα τόν λόγον εις ένα φιλάνθρωπον άγ- 
γλον, εις τόν 'Ιωάνναν Howard, αλλά, κατά 
πρώτον πρέπει νά τόν παρουσιάσωμεν εις τούς 
ευμενείς τιμών άναγνώστας. Ουτος ό άγγλος, ό 
γεννηθείς τώ 1726, έν Ifaskney, ήτον υιός 
πλουσίου έπιπλοτέχιου. Μετά τόν θάνατον τού 
πατρός του περιηγήθη την Γαλλίαν καί ‘Ιτα
λίαν. Ιίεριπλέων έλαβε τό ατύχημα νά περι- 
πέσγ τό πλοϊον έφ’ού έπέβαινεν, εις τάς χεΐρκς 
τών πειρατών, οϊτινες κατά τούς χρόνους εκεί
νους έλύμαινον τά; θαλάσσας. Φυλακωθείς ύπε- 
φερε τά δεινά τής φυλακής καί ζωηρώς έτα- 
ράχθη- τά μάλιστα συνεκινήθη διά τήν δυστυ
χίαν τών φυλακισμένων, ώστε, έλευθερωθείς, 
αφιέρωσε τήν ζωήν του σκεπτόμενος περί άνα- 
κουφίσεως τής άνθρωπότητο; από τά δεινά της. 
’Επίσης τοωθεΐς από τά δεινά τών λοιμοβλή- 
των, κατέγινε περί βελτιώσεως τών λοιμοκα
θαρτηρίων. Διό διέτρεξε τήν Ευρώπην, έπισκε- 
πτόμενος τάς φυλακάς καί τά λοιμοκαθαρτήρια 
διά νά μελετήση τούς νόμους των, τήν διοίκη - 
σιν καί τήν έν γένει κατάστασιν, όπως διά 
βελτιώσεων είσαγάγη εις τήν 'Αγγλίαν σύ
στημα βελτιώσεως τών φυλακών καί άνεγερ - 
σεως λοιμοκαθαρτηρίων. Ητον έτοιμος νά με · 
ταβή πρός περιοδείαν τή; ’Ασίας, διά τόν σκο

πόν τούτον, οτε καταληφθείς ύπό τού λοιμού, 
άπέθανεν έν Χερσόνι τής Ρωσία; τω 1790. Τό 
1777 έδημοσίευσε μελέτην περί τή; καταστά- 
σεω; τών φυλακών έν ’Αγγλία' καί τώ 1789, 

’ μελέτην περί τών επισημότερων λοιμοκαθαρτη
ρίων. ’Εκ τού σπάνιου τήν σήμερον τουτου βι
βλίου μεταφράζομεν δ,τι άφορα τά έν ‘Ελλάδι 
καί τού; Έλληνα; (3)

Το πρώτον λοιμοκαθαρτήριον, τό όποιον ο 
φιλάνθρωπο; άγγλος έπεσκέφθη ήτο τό τή; Μα- 
σαλίας.Ήτο μέτριου.Αί έπιστολαΐ έλαμβάνοντο 
από τούς αφικνουμένου; διά μεγάλης λαβίδος 
καί ετίθεντο εϊ; καδίσκον πλήρη όζους. "Αν τό 
μέρος τής άναχωρήσεως τών έπιβατών ήτο 
λοιμόβληκτον, πριν ή ούτοι λάβουν τήν άδειαν 
νά μεταβουν εις τήν μεγάλην αίθουσαν τού 
λοιμοκαθαρτηρίου, πριν ή μεταβώσιν εί; τήν 
αίθουσαν ή εί; τό έντευκτήριον, έπρεπε τρί; νά 
χαππαΰονν καί έκαστη κάπνισι; έστοίχιζεν εν
νέα φράγκα. ’Αλλά ιστορεί ό άγγλος, την κά-

(3) Ό Η. Dixon, τώ 1850, έίημοσίευσε τά απο
μνημονεύματα τοϋ Howard, τά όποια δέν εΐδομεν.

πνισιν τινές θεωροΰσιν ανωφελή, διό δέν έκτε- 
τελείται εις τά ένετικά λοιμοκαθαρτήρια. Έ
πειτα μετέβη εις τό τής Ι'ενούης. Τό ιταλικόν 
τούτο λοιμοκαθαρτήριον τό ευρισκε καλλίτερον. 
Οί γενουήνσιοι είχον καί έτερον λοιμακαθαρτή- 
ριον, παρά τώ λιμένι Σπέτσια. Εις τό Λιβόρ- 
νον ευοε τρία λοιμοκαθαρτήρια άριστα καθ’ολα. 
Τό τής Νεαπόλεως δέν ήτο λόγου άξιον. Τό 
τής Μεσσήνης δέν τό έπλησίασε, διότι ό σει
σμός είχε καταστρέψει τό έμπόριον τή; πόλεως 
ταΰτης, καί συνεπώς ήτο παρημελημένον καί 
τό λοιμοκαθαρτήριον. Έκείθεν διηυθύνθη εις τήν 
Μάλταν. Εΐ; τήν νήσον ταύτην μετέβαινον τά 
πλοία, προερχόμενα άπό τήν Πελοπόννησον, 
φορτωμένα μέ σίτον. (Έπεται τό τέλος)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Νύκτα μελαγχολινή σάν τελευταία ελπίδα 
πού σβένεται σάν όνειρο πικρό κι* απελπισμένο 
νύκτα μ* αστέρια θαμπερά, σάν μάτια δακρυσμένα 
όπου σκορπιέται φως Οωλό, στό κύμα τ’ άφρισμένο 
Πώς μουζεται στη καταχνιά, πού βγαίνει άπ’ τή

, , , , (Ψ«χή i*ou
πού με τό ααύρο πέπλο της σκεπάζει τή καρδιά μου 
τυλίγει μές τά σπλάγχνα μου, τό πόνο καί τή λύπη 
κι* άποχοιμάει τά σκοτεινά κι’ ολόμαυρα δεινά μου 
Κι' αρχίζει μέ παράπονο νά τραγουδάει μέ πόνο 
Ένα εμβατήριο πένθιμο πολυβασανισμένο 
σάν κάποιο νά έκήδευε ή δύστυχη καρϊιά μου 
πολΰκλαυστο κ’ άγύριστο όνειρο πεθαμένο!... 
Καί ή βάρκα ακόμη βρίσκεται δεμένη στ’ ακρογιάλι 
όποΰ τό κύμα τήν xcuvji σάν νά τήν γαργαλεύει 
κστάλευκα σάν μιά ζωή τοϋ κόσμου ευτυχισμένη 
πού στόν όλότρελλο χορό κάτι κι' αυτή γυρεύει. 
Καμμία άλλη δέν μιλεΓ μές τή καρδιά μου γλώσσα 
μονότονη κι’ αρμονικά σάν τ’ άφρισμένο κύμα 
μοϋ φαίνεται σάν θειά φωνή σέ χείλη λατρεμμένα 
όπου μοϋ λένε «σ’ άγαπώ· ακόμη καί στό μνήμα. 
Σφουρίζει ό αγέρας καί σκορπά, τά ξε ραμμένα φύλλα 
όπως ό κλέφτης ό καιρός, τήν εύτυχιά μας πέρνει 
καί όπως τά φύλλα σέρνονται καί κείνα μές τό χώμα 
Έτσι ο καιρό; στήν λησμονιατήν εύτυχιά μας στέρνει 
Φτωχά μου δένδρα ή παγουνιά,σίς έρριξε τά φύλλα 
καί στό σκοτάδι οί κλώνοι σας, κινούνται μ’ αγωνία 
σάν τόσα χέρια ποΰ ζητούν μές τό π.ιμό βοήθεια 
καί δείχνουνε στόν Πλάστη τους, τή μαύρη απελπισία 
Στά πράσινα τά φύλλα σας, πόσα πουλιά έκουρνιάζαν 
με τό συχνό κ’εύχάριστο τερπνό κελάδημά του 
καί τώρα τόσα φόβητρα γινήχατε σέ*κείνα 
καί φεύγου.ε πολύ μακριά παύοντας τή ζηλιά τους 
Πόσες φ·ρές σιόν ίσκιο σας έγέλασα άπό κάτω 
ή^έρες, νύκτες, ’χάρικα, τερπνές κ’ ευτυχισμένες 
τά πράσινα σας τά ρτερά, μοϋ ’τανε μόνη ελπίδα 
καί διώχνανε άπ’ τη μνήμη μου ώρες ευτυχισμένες 
Καί τώρα . μόνο τά ξερά τά φύλλα πού σκορπιοΰνται 
κιυποϋνε μές τό στήθος μου στά μάγουλά μου έπανω 
και μέ χαϊδεύουν σιγαλά σάν νά μέ χαιρετούνε 
και τό στερνό του; φίλημα στά χείλη μου λαμβάνω 
καί οτι ύπάρχει πένθιμο, στό βάθος τής καρδιάς μου 
τή κάθε φλόγα μου ξυπνούν ’πούνε αποκοιμισμένη 
τής δίδουν ϋπαρξι ζωή τήν πέρνουν στά φτερά τους 
καί σ’ x/.λο κόσμο τήν περνούν για νάναι ευτυχισμένη!I

Ζάκυνθος "Αγγελος Σαλοντόης

ΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΤ

ΠΤΛΧΟΚΟΜΣΣΟΝ KAI DHANOTPOOT 20Α0Τ

Ευχαρίστως, πρό πενταετία; διαμειναντες 
ολίγα; ημέρας έν Βόλω, έπεσκέφθημεν τό βλω; 
άθορύβως καί χριστιανικά»;,ώς έγράψαμεν τότε, 
άνεγειρόμενον Πτωχοκομεϊο* τής Φιλοπτώχου 
’Αδελφότητος, όπερ κατά τό ήμισυ είχεν συν- 
τελεσθή. ’Εφέτος δέ, έπισκεφθέν τες αυτό έκ 
νέου, τό ευοομεν συντετελεσμένον καί λειτουρ
γούν κανονικώτατα καί έτοιμαζομένην ήδη καί 
τήν δεξιάν πτέρυγα, ήτις μελλει νά περιλάβν) 
καί 'Ορφανοτροφείο' χάοιν τών κτρυτων κόπων 
καί τοΰ κκζταπονήτου ζήλου τοΰ προέδρου τή; 
αδελφότητος κ. Γ. Κουτσίκου καί τοΰ φιλότι
μου διοικοΰντος αύτήν Διοικ. Συμβουλίου.

Κατά τό 1903 τό διοικούν Συμβούλων τή; 
Φιλοπτώχου ταΰτης ’Αδελφότητος, άποτελου- 
αενον έκ τώνκ.κ. Γ. Κουτσίκου Προέδρου, 'Αντ. 
Καραβατσέλου ταμίου καί τών Συμβούλων 1. 

Ε. Άγγελίδου, 1. Κωστή. Κ. Μαργα
ρίτη, Χρ. Μαχαιρίτση, Μ. Τσιρζγγέλου καί Ε 
Δάμσζ, προέβη τό πρώτον εί; τήν χνεγερσιν 
Ιΐτωχοκομείου καί Ναού, επ' όνόμζτι τοΰ Αγ. 
Παντελεήμονο; καί είργάσθη μετά πολλοΰ ζή
λου φιλοτιμώ; έξασφαλίσαν τήν εντελή χποπε 
ρζτωσιν τού έργου, διά τών ιδίων τή; ’Αδελ
φότητος πόρων καί τών έκχστοτε δωρεών 
έν τω έσω : .
συμπατριωτών.

’Επίτιμος πρόεδρο; είχεν έκλεγή, πάνυ 
καίω; ό Σεβ. Μητροπολίτη; Δημητριαδος, δστίς 
καί έδωοήσατο μετά θανατον ολόκληρον τήν 
ήκίνητον αυτού περιουσίαν εΐ; τό Πτωχοκομεϊον 

___ . . ....... . τών
καί έξω διαβιούντων ομογενών καί

δι-

τής ’Αδελφότητος. Καί άλλοι έπίση; έδωρή- 
σαντο γενναία ποσά, ό δε τελευταίως αποβιω- 
σχ; δήμαρχος Βώλου Ί. Καρτάλη; ομοίως χφήκε 
γενναϊον κληροδότημα, εκτός καί άλλων προη
γουμένων δωρεών του, ώ; καί αί Κυριαι Ευαν
θία Παπαζαφέρη καί ή Ευαγγελία Χχτζηζρ- 
γύρη συ-έδραμον τελεσφορώ; τόν ιερόν τούτον 
σκοπόν, κτλ.

Τό ήδη λειτουργούν Ιΐτωχοκομεΐον, ουτινο; 
γεν. άποψιν μετά τού Ναού παρέχομεν τνωθι 
διά τής σχετική; εΐκόνος.λειτουργεί αμέμπτω; 
ύπό τήν διεύθυνσιν τή; φιλότιμου διευθύντρια; 
Κυρία; Μερόπη; Έλευθεριάδου, ήτις συγκρατεΐ 
τελείαν τζξιν, καθαριότητα καί πρόθυμον υπη
ρεσίαν καί τοΰ Οικονόμου τοΰ Πτωχοκομειου, 
πρωθιερεως κ. Στ. "Ισκου, οστι; διαμενων έπι- 

ση; παρά τώ ναω οικογενειακά»;, παρεχει εκα- 
στοτε τά; εκδουλεύσεις του ταϊ; εί; την όυσιν 
τοΰ βίου των βαινοϋσαι; ύπάρξεσιν διάπαντοίων 
ψυχικών καί ανακουφιστικών μέσων.

Έπεσκέφθημεν τού; κοιτώνα;,τό έστιατόριον, 
τά; αίθουσας. Γραφεία καί λοιπά διαμερίσματα 
καί έμείναμεν ευχαριστημένοι έκ τή; διατκξεω; 
τών πάντων, ιδία έκ τοΰ κοιτώνος καί εστια
τορίου καί τών ωραίων κλινών καί μαγειρικών 
σκευών. Καί έποιησάμεθχ τήν ακόλουθον σκε- 
ψιν, παρατηροΰντε; τού; πρό; τό τελο; τοΰ βίου 
των βαδίζοντας κα· πρό τοΰ χχίνοντο; λάκκου 
των εύρισκομένους,οιτινε; φυσικώςδέν συγκινοΟν- 
ται καί τόσον έκ τή; τόσον δαψιλώς προσφερο- 
μένη; αότοϊς ευημερία; καί ανακουφίσει·»;.

«Όταν ό άνθρωπο; άπωλέσγ. τήν ύγείαν καί

ακμαίαν ζωήν του καί εύρεθή πρό τή; ετοιμορ-
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ρόπου ταύτης μκταίως ύποβασταζομένης, ούδέν 
τόν συγκινεϊ, ού^έν τόν ενθαρρύνει !

Συνεχάρημεν έν τελεί πάντας, ιδίως τόν άξι- 
ομίμητον ρέκτην κ. Κούτσικον καί άπήλθομεν 
ευχαριστημένοι δΓ όλα,

Φ. Π.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ό «εντάκτινος άότήρ.

Ό σχηματισμός γεωμετρικως πεντακτίνου 
άστέρος διά μέσου τοΰ χαράκτου καί τοΰ δια- 
ξήτου απαιτεί βεβαίως καί χρόνον αρκετόν καί

κόπον, διότι ανάγκη κατά πρώτον νά σχηματι- 
σθή τό δεκάγωνον κανονικώς εντός κυκλικής 
περιφέρειας, τοϋ όποιου η πλευρά είναι ί'ση πρός 
τό μεγαλείτερον μέρος της άκτΐνος, διγ,ρημένης 
εί; τό μέσον. Ένοΰντες ήδη πρός δύο τά άκρα 
τοΰ δεκαγώνου τούτου, άπολαμβάνομεν τό πε- 
ριγραφόμενον κανονικόν πεντάγωνον. Ένοΰντες 
δέ τεσσαρα πρός τέσσαρζ τά άκρα τοΰ ίδιου 
αύτοΰ δεκαγώνου, άπολαμβάνομεν τό κανονικόν 
άστροειδες πεντάγωνον, δπερ ακριβώς παρίστησι 
τόν πεντακτινον αστέρα.

Άλλ’όλα ταΰτα ώπαιτοΰσι πολύν χρόνον διά 
τόν θέλοντα διασκεδαστικήν καί άμεσον γεωμε
τρίαν. "12στε αφίνοντε; κατά μέρος τόν χαρά
κτην καί τόν διαβήτην, λαμβάνομεν ταινίαν έκ 
λεπτοΰ χάρτου, εις τήν όποιαν κάμνομεν δέ
σμην, ώς εμφαινεται έν τώ σχήμκτι, διπλόνον- 
τες καλώς τόν χάρτην. Δηλ. διπλόνομεν κατά 
τά; πλευράς ΑΕ καί CD καί άπολαμβάνομεν 
έν τώ άμα τό συνηθες κανονικόν πεντάγωνον 

ABCDE. Έάν δέ διπλώσωμεν τήν ταινίαν, 
εις τρόπον ώστε τό άκρον CF νά λάβν; τήν δι- 
εύθυνσιν GA, καί θέσωμεν τό πεντάγωνόν μας 
έναντι τής θυρίδος ή τοΰ φωτός λυχνίας, θά δια- 
κρίνωμεν διά μέσου τών διπλωμάτων τοϋ χάρ
του τόν ώραΐον, ως άνωθι, πεντάγωνον άστερα, 
δν έπιθυμ.ουμεν.

Τό παίγνιαν τοϋτο είναι ώραΐον καί διασκε- 
δαστικόν, ιδίως διά συναναστροφήν.

Φ. 11.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Θοεπτικη άξια τών «ίταφνλών, 
νδροπεπόνων καί πεηόνων 

έν πεοιλήύει.
Αί σταφυλαί πολύ δικαίως, θεωρούνται ώς 

μια τών καλλίτερων όπωρών μας.
Ένέχουσιν ό'ξινον τρυγικόν κάλιον, τρυγικόν 

οξύ, σταφυλοσάκχαρον, βλένναν, μηλικόν οξύ, 
άσβέστιον καί τέλος βυρσοδεξικόν οξύ.

Έν ώριμάνσει ούσαι αί σταφυλαί καί έν με
τρώ λαμβανόμεναι πολύ συντελοΰσιν εις τήν 
θρέψιν καί πέψιν, ενεκεν τοϋ ένυπάρχοντος έν 
αύταϊς σακχάρου. Επωφελείς άποβαίνουσι προ
σέτι εις τούς καθ’ εξιν δυσκοίλιους, τούς αίμορ- 
ροϊδικούς, τούς έκ χρονιών κατάρρων τών πνευ
μόνων κατατρυχομενους, τού; πάσχοντας έκ 
κατάρρου τών ούροποιητικών οργάνων ή υπε
ραιμιών τοΰ ήπατος, έξ έκλιπώσεων, άσθματος, 
εμφυσήματος καί τινων άλλων νόσων.

Έν μεγάλγ ποσότητι λαμβανόμεναι αί στα
φυλαί προκαλοΰσι διούρησιν, διάρροιαν, έντασιν 
τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος, ύπεραιμίαν τοΰ 
εγκεφάλου καί αύςησιν τής κατά φύσιν θερμο
κρασίας τοΰ σώματος" οθεν τάς μεγάλας ποσό
τητας τών σταφυλών δέον νά άποφεύγωμεν.

Ή σταφυλοθεραπεία αριθμεί τανΰν πλεί- 
στους οπαδούς.Ό I’irclicr έν Μεράνη,ό Henry 
Smith ένίλασκωβη καί άλλοι αλλαχού έφαρμό- 
ζουσι τήν σταφυλοθεραπείαν πρός ϊασιν τής φυ- 
ματιωσεως.

Ί1 σταφυλοθεραπεία αποβαίνει επωφελής, 
ώ; διατείνονται οί έν λόγω συνάδελφοι, μόνον 
όταν ή φυματίωσις ευρηται έν τή αρχή αύτής· 
έν άλλοι; δέ σταδίοις ευρισκόμενης τής νόσου, ή 
τοιαύτη θεραπεία αυξάνει τήν θερμοκρασίαν και 
προκαλεί βήχα, αιμοπτύσεις,ών ενεκεν άγει τα
χέως εί; τόν τάφον τάς τοιαύτας ύπάρξεις.

Αί άωροι σταφυλαί έν ελάχιστη ποσότητι 
έσθιόμεναι, ώς καί ό οπό; τούτων, ό ύπό τινων 
αντί όποΰ λεμονιού έν τώ φαγητώ χρησιμοποι
ούμενος, προκαλοΰσι γαστρεντερικάς διαταραχάς.

‘Ο υδοοπέττων άγνωστος έν τή άρχαιό- 
τητι. Είνε εύπεπτος καί λίαν δροσιστικός, εις 
δέ τούς πυρέσσοντας αποβαίνει λίαν επωφελής, 
καθότι υποβιβάζει τήν θερμοκρασίαν τοΰ σώμα

τος, προκαλεί τήν διούρησιν καί καταπραΰνει 
τήν δίψαν.

Ό ίτέτιων ήτο γνωστός καί παρά τοΐς αρ
χαίοι;, έσθίουσι τοΰτον έφθόν έν μέλιτι. Ό "έ- 
πων είνε δροσιστικός έν θέρει, αλλά δύσπεπτος. 
Κατά τινας συνάδελφους βλάπτει ή βρώσις τού
του τούς αρθριτικούς καί τούς πάσχοντας γασ
τρεντερικάς διαταραχάς.

Έν Εύρώπή τρώγουσνν, ώς τά πολλά, τόν 
πεπονα πρό τοΰ γεύματος, έπιπάσσοντες τοΰ
τον μεθ* άλατος.

Γεώργιος Λ. ΒεΟανδπονλος 
’Ιατρός. — Διευθυντής τοΰ ιατρικού περιοδικού 

• Πανελλήνιος ΈπιΟεώρησις·

ΤΟ Θ13

(Σι'γχρηι ον διήγημα)
—Πώς ένυμφεύθην; άπηντησεν εί; τήν έρώ- 

τησίν μα; ό Πέτρο; Ν. μέ τόν πλέον παράδο
ξον τρόπον τοΰ κόσμου.

—Διηγήθητε, λοιπόν, έάν δέν είναι αδιάκρι
τος ή επιθυμία μας.

—ΙΙοσώς αδιάκριτος, φίλοι μου. Έξ άλλου, 
οσάκις αναφέρω τό περιστατικόν αύτό,τό πλέον 
σημαντικόν τής ζωής μου, αισθάνομαι νέου εύ- 
χαρίστησιν, ώς θά ίδητε.

Διακρίνω τήν άνθρωπίνην θέλησιν άφ’ ενός, 
καί τήν τύχην άφ’ έτερου, ίσχυροτεραν πάσης 
άλλης, ήτις φαίνεται άοεσκομένη νά δυσαρεστή 
τούς συνδυασμού; μας. *Οχι δέ πάντοτε διά 
κακόν μας, δόξα τώ Θεώ ! Γνωρίζω κάτι έγώ, 
ότι ό γάμο; μοΰ έφερε τήν μεγαλητέραν εύτυ- 
χίαν καί ϊσως τήν μόνην αληθή τή; ζωή; μου.

Εϊμεθχ πέντε έξ νέοι, άπό 25—30 ετών, 
παλαιοί συμμαθηταί ναι συνεγευματίζομεν εί; 
έστιατόριον τι. Καθείς μέ τήν κλισιν καί τό 
στάδιον του, δέν έβλεπόμεθα πολύ συχνά, καί 
ώς έκ τούτου εϊχομεν συμφωνίαν νά συνερχό- 
μεθα δύο τρεις φορά; τόν χειμώνα εί; φιλικόν 
γεΰμα, διά νά συναντωμεθα καλειτερον.

Τό γεΰμα τούτο ήτον έν έκ τών πρώτων. 
Τοιουτοτρόπως ή συνομιλία έν ώρα αύτοΰ πε- 
ριεστράφη εί; την κοινωνική/ μας θέσιν. Καί 
έκπληκτοι πάντες παρετηρησαμεν, ότι όλοι εΐ- 
μεθα νυμφευμένοι, καί ότι οί νέοι τή; σήμερον 
νυμφεύονται νεώτεροι παρά προ είλοσιν ετών. 
Καί περιέργω; ό είς ήρώτα τόν άλλον :

—Ποιαν ένυμφεύθη; ; Πώς έγεινεν ό γάμο;;
Εϊχομεν ολοι δώσει τά; απαντήσεις μας 'Ο 

Πέτρο; Ν. ε’χεν ήδη τόν λόγον. Ό δέ πρόλογό; 
του ε’φαίνετο πλήρη; υποσχέσεων καί ολυι συν
επώς είμεθα διατεθειμένοι νά τό/ άκούσωμεν 
προσεκτικώς καί μέ ευχκρίστησιν.

Μετά μικράν σιωπήν.ήτι; προωριστο νά έχη
τό αποτέλεσμά της,έξηκολούθησεν;

—’Εκείνοι, οΐτινες μέ -έγνώρισαν, πρό πέντε 
ετών, γνωρίζουν οτι τότε, πτωχός καί άμοιρος, 
χωρίς οβολόν, χωρίς έλπίδα καί μέλλον, έκο- 
πίαζα πολύ καί κκτεϊχον μικράν θέσιν δικογρά
φου. Ό διάβολος έχόρευεν είς τά θηλάκιά μου 
καί άπηλπιζόμην μή δυνάμενος νά τόν εκδιώξω.

Κατωκουν τότε είς τήν συνοικίαν Λ. καί 
είχα δωμάτιον ύπό τήν στέγην. Έδειπνουν είς 
πτωχικόν τι ξενοδοχείου μέ πάσαν οικονομίαν. 
Μόνον δέ συγγενή είχον γηραιόν θειον, τόν 
όποιον έβλεπον μόλις μίαν φοράν τό έτος. Έ- 
φαίνετο πλούσιος, διότι είχε κερδίσει εί; τά 
βαμβάκια. Ή το δέ καί άνύπανδρος. 'Αλλά δέν 
ήλπιζα τίποτε άπό αυτόν, διότι τόν έθεώρουν 
τόσον παράξενον, επειδή δέν συνεκινεΐτο άπό 
τήν πενιχράν μου κατάστασιν. Τουναντίον, οσά
κις έπεχείρησα νά τοΰ ζητήσω ολίγα χρήματα, 
μοϋ ήρνεΐτο,πάντοτε λέγων:

—Όστις μοΰ ζητεί χρήματα, δέν λαμβάνει 
ποτέ. Κάθε άνθρωπο; πρέπει νά έξοικονομεΐται 
μόνος του.

Δέν έπέμενα. Έξ άλλου, εί; μερικού; τρό
πους τοΰ σκυθρωποΰ μου θείου, δέν ήογησα νά 
παρατηρήσω, ότι είχε τόν λόγον του.

Εξεπλάγην μάλιστα σφόδρα, όταν, μιαν 
έσπέραν τόν είδα νά μέ έπισκεφθή καί αφε
λέστατα νά καθίση εί; τό μοναδικόν μου κάθι
σμα Μοΰ έφάνη δέ, ότι έζαλίσθην κάπως,όταν 
ήκουσα νά μοϋ λέγη έγγύθεν:

—Παιδί μου, δύνασαι νά μοΰ κάμη; μίαν 
μεγάλην χάριν. Ελπίζω, ότι δέν θά μοΰ τήν 
άρνηθγς.

“Εκλινα τήν κεφαλήν καταφατικώς καί 
εκείνος έξηκολούθησεν;

— Είς παλαιός μου συνέταιρος, είς τόν ό
ποιον έχω ύποχρεώσεις, έχει μίαν κόρην διά 
γάμον. Άλλα υπάρχουν δύο εμπόδια! Έν πρώ- 
τοις, ή νέα δέν είναι καί τόσον ώραία. Καί 
δεύτερον, ό πατήρ, οστις είνε πλούσιος, δέν έχει 
εμπιστοσύνην είς ούδέ'α. Φοβείται πολύ τους 
προικοθήρας. Λοιπόν μέ συνεβουλευθη, καί έγω, 
ιδού τί έοχομα; νά σου προτείνω. Σε είδα ερ
γατικόν καί φιλότιμυν, είσαι καλόν καί με θάρ
ρος παιδί,και δέν είσαι υπερήφανος.

Λοιπόν νυμφεύσου την νεκν,σοΰ δίδω;>0.000 
φρ.Ή σύζυγό; σου θά έχγ, τόδιπλοϋν καί αργό
τερα. τό πενταπλάσιον. Σοϋ αρέσει ή πρότα- 
σις μου αΰτη;

Εύρισκόμην τότε εις τοιαύτην θέσιν οικονομι
κήν, ώστε δέν ήρνήθην. Βεβαίως, ή προσδοκία, 
νά νυμφευθώ νέαν, όχι πολύ ώρκ'.αν, Λεν με 
ένεθάρυνε καί τόσον. ’Αλλά πάλιν ή ιδία νά 
έξέλθω τέλος τής ελεεινή; εκείνης ζωής, μοϊ 
έδωσε θάρρος καί άπήντησα :

— Συμφωνώ, θειε μου ! Πότε μέ παρου
σιάζετε ;

Μέ έσταμάτησε, διά χειρονομίας :
— Μή βιάζεσαι καί τόσον! Σου είπα, οτι ή
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κληρονόμος τοϋ φίλου μου δέν είνε ώραιότης, 
άλλά δέν είνε καί τέρας. Κατέχει όμως πολλά; 
άρετάς, είνε πνευματώδης και ή συναναστροφή 
της πολύ εύχάριστος. ’Εάν δέ τήν έβλεπες αμέ
σως, το πρόσωπόν της θά σέ ήμπόδιζε νά γνώ
ρισες τάς άρετάς της. Εύρον λοιπόν δι’αύτό έν 
μέσον θεραπευτικόν. *0 διευθυντής σου έχει τη
λέφωνον,δέν είναι έτσι;

— Μάλιστα, θείε μου !
— Καί βεβαίως, απουσιάζει εις τήν αρχήν 

τοϋ απογεύματος, όπου πηγαίνει εις τό δικα- 
στήριον, νομίζω.

— Μάλιστα, θείε μου.
— Πολύ καλά. Εύκολώτατον τότε είνε νά 

γνωρίσγς τήν μέλλουσαν σύζυγόν σου, χωρίς νά 
τήν ίδγς. Θά πλησιάσγ,ς εις τό τηλέφωνον καί 
καθημερινώς θά συνομιλ^ς ολίγον μέ τήν νέαν. 
Εις διάστημα ένός μηνός είμαι βέβαιος, θά εί
σαι κατενθουσιασμένος μέ τήν ζωηρότητα καί 
εύφυίαν της, ώς καί από τήν ομιλίαν της καί 
τον χαρακτήρα της. Καί όταν πλέον συναντη- 
θήτε,δέν θά δώσης διόλου προσοχήν εις τά μικρά 
ελαττώματα τοϋ προσώπου της.

Ήμην τόσον αποφασισμένος εις όλα, ώστε 
έδέχθην τήν παράδοξον αυτήν συμφωνίαν, άνευ 
άντιστάσεως.

Μέ πολλήν μάλιστα εύγνωμοσύνην έθλιψα 
τήν χείρα τοϋ θείου μου, οστις μοί προσέθεσεν 
αμέσως :

- Θά ζητήσγ,ς τόν άριθ. 623... Ή νέα θά 
είνε εις γνώσιν και θά σέ άναμένγ. Μή Ιησμο- 
νής τόν αριθμόν !

— Πρέπει εις τήν ιδίαν νά τόν ζητήσης, 
έξηκολούθησε. Καλήν νύκτα !

Καί άνευ έτέρου, ό θειος μου μέ άφήκε μό
νον, ζαλισμένον καί μή δυνάμενον νά πιστεύσω 
εις τό γεγονός.

Έκοιμήθην πολύ άσχημα καθ’ ύλην τήν 
νύκτα. Αύτό εννοείται.

Τήν επαύριον μέ πολύν ανυπομονησίαν άνέ- 
μεναν τήν άναχωοησιν τοϋ κ. διευθυντοΰ. Μό
λις έμεινα μόνος, έτρεξα εις τό τηλέφωνον. 
'Ως εκ τύχης δέδέν μέ έκαμαν νάναμένω πολύ, 
αμέσως ήρχισα τήν παράδοξον ταύτην συ
νομιλίαν :

— Τρρρρρ.... τό 623.
— ’Εγώ.
— Ποιος εγώ ;
— Έγώ, ό Πέτρος ό ανεψιός τοΰ κ. Ν.
— Δέν σάς γνωρίζω.
Η φωνή, ήτις μή άπήντα, ή το τόσον θελ

κτική, ώστε δέν εξεπλάγην διά τήν άπάντη· 
σιν καί άπήντησα:

— Καί έγώ επίσης, δεσποινίς, δέν έχω τήν 
τιμήν νά σάς γνωρίζω, αλλά μοϋ είπον......  τέ
λος έσκεφθην νά σας τηλεφωνήσω, όπως σάς 
γνωρίσω. Είνε καί αύτό έν μέσον, όπως τά 
άλλα. Ξεύρετε...

— Πολύ άστεΐον ! Άλλά, νομίζετε,ότι έχω 
τόν καιρόν νά σάς ακούω ;

— Ώ ! είμαι βέβαιος. Δέν έχω είμή εύχά- 
ριστα νά σάς ανακοινώσω.Καί μία νεαώς ύμεΐς, 
εύρίσκει πάντοτε εύχαρίστησιν καί τόν καιρόν 
νά τά άκούν).

— Είσθε εύγενής.
— "Ηθελα νά είσθε βέβαια. Σάς παρακαλώ, 

γνωρίζετε τό όνομά μου, ποιον είνε τό ίδικόν 
σας ; 'Αχ, έπεθύμουν ..

— Άναίς.
— Θελκτικώτατον, ώς ύμεΐς,ώοαία φαίνεσθε 

νά είσθε !
— Κόλαξ !
— Διά νά διευκολύνωμεν τήν συνομιλίαν θα 

σας ονομάζω Άναίδα, θέλετε ;
— Μή διστάζετε ! "Εχετε λοιπόν σκοπόν 

νά ζητήτε συχνά τό 623 ;
— Καθημερινώς, δεσποινίς μου.
— Τήν ιδίαν ώραν,ίσως ;
— "Ηθελα νά σας τό ζητήσω.
— Δέν έχετε άλλο τι καλλίτερον άπ’ αύτό 

νά πράξετε ;
— "Οχι καλλίτερον, πραγματικώς, Άναίς !
— Είσθε γενναιόδωρος δια τοΰ τηλεφώνου !
— Θά είμαι ομοίως καί όταν θά ίδωθώμεν.
— "Α ! σκέπτεσθε καί νά μέ ϊδήτε ;
— ’Ελπίζω έξ όλης καρδίας.
— Έάν δέν άπατώμαι, θέλετε νά μέ έρω- 

τευθήτε ;
— Δέν άπατάσθε ! μά διόλου !
— Άλλά πώς σάς ήλθεν αύτή ή ιδέα ;
— "Οταν ήκουσα νά τραγουδγ ή αηδών.
— Τί άστεΐον ! Είσθε νέος ;
— Μάλιστα καί όχι πολύ άσχημος, ούτε 

πολύ κουτός ! Μοϋ τό έβεβαίωσαν πάντοτε.
Μέχρι τής έπιστροφής τοϋ διευθυντοΰ ή συ

νομιλία έξηκολούθει ούτως.Τήν έπομένην δέδέν 
έσκεπτόμην άλλο ή τήν εύχαρίστησιν νά τήν 
έπαναλαβω.

Μόλις έκάθισα εις τό τηλέφωνον, ή Άναίς 
μέ άνέμενεν εις τό άλλο άκρον.

Έπί δεκαπέντε ημέρας έγένετο τοΰτο, κα1 
οσον ο καιρός παρήρ/ετο, τόσον έγώ εΰρισκον 
γόητοον εις τό άπροσδόκητον εϊδύλλιον, μεταξύ 
δυο νέων, έκδικούντων ουτω τό μυστικόν τής 
καρδίας των, μόλον ότι δέν ειχομεν είσετι ποτέ 
ίδεΐ ό είς τόν άλλον.

Πλειστάκις όμως ένεθυμούμην τών λέςεων 
τοΰ θείου μου «ή νέα δεν είνε καί τόσον ώρζΐα».

θλίψις τις καυστική κατελάμβζνεν τήν ψυ · 
χήν μου, άλλ ’ αμέσως παράδοξον προαίσθημα 
μέ έκαμνε ν’ αμφιβάλλω περί τής διαβεβζιώ- 
σεως του ταύτη:."Οχι, έλεγον δέν είνε δυνατόν 
ή Άνναίς ή τόσον εύχαρις νά ηνε άσχημη !

Ή σκέψις χύτη έφ’ όσον περιεστρέφετο είς 
τήν κεφαλήν μου,ώρυόμην κατά τοΰ τοίχου αύ- 

τοΰ τής άποστάσεως,ό όποιος μέ διεχώριζε τής 
αγνώστου. Καί ημέραν τινά ανέκραξα:

—Είμαι πολύ ηλίθιος νά περιμένω τήν ά
δειαν τοΰ θείου μου. Τώρα,οπού ή Άναίς έχει 
πεποίθησιν είς έμέ. ούδέν μέ εμποδίζει, μοΰ 
φαίνεται, νά τής ζητήσω συνέντευξιν.

Τήν έπομένην τής έξέφρασα τήν έπιθυμίαν 
μου, καί άνευ πολλών αντιστάσεων, έδέχθη. 
Μέ χαράν δέ,άλλά καί ολίγον τι πεφοβισμένος 
καί λίαν συγκεκινημένος διηυθύνθην είς τό 
όρισθεν μέρος. Ήτον είς τόν βασιλικόν κήπον. 
Εϊχομεν συμφωνίαν πρός άναγνώρισιν νά κρζτγ 
έκαστος άνά χεϊρας μίαν δέσμην ιών. Άνέμενον 
ολίγον μέ τήν καρδίαν σφόδρα πάλλουσαν, 
όταν έζαίφνης, έφάνη.Ώ, Θεέ μου ! πόσον ήτον 
ωραία, ύπό τήν σκιάν τοΰ πλατυγύρου της πί
λου, ροδοχρους από τόν δρόμον, κα! ίσως έκ 
συγκινήσεως, ξανθή, γλυκεία κα! τόσον εύχαρις, 
τόσον έλαφρά καί αρμονική !

Βλεπόμενοι διά πρώτην φοράν, αίφνηδία αι
δώς μας κατέλαβεν. Δέν έτόλμα νά μοΰ τείνν) 
τήν χεϊρα, δέν έτόλμων δ’ ούτε έγώ νά τής 
ομιλήσω πρώτος.

Καί έμείναμεν έπ ’ αρκετόν, βλεπόμενοι, ώς 
έάν ήθέλαμεν, μέ μίαν φοράν, νά κερδίσωμεν 
τόν άπολεσθεντα χρόνον, νά λάβγ κατοχήν ό είς 
τοΰ άλλου, από κεφαλής μέχρι ποδών, μέχρι 
τών ελάχιστων μας λεπτομερειών. Έπ! τέλους 
έλαβον τό θάρρος νά ψελλίσω:

—Άναίς, είμαι εύτυχής, πολύ εύτυχής, δι
ότι μοΰ είχον εΐπή, ότε είσθε άσχημος.

—Άλλά ποιος σας είπεν αύτό;
— Ό θείος μου κ. Ν ..
—Μέ είχε λοιπόν ή'δη ίδεΐ;
—"Ετσι φαίνεται.
Ή διαβεβχίωσις αύτη, ώς φαίνεται,έτάραξεν 

ολίγον τήν νεάνιδα, άλλά δέν έπέμενε καί ού'τω 
ώμιλήσαμεν περί άλλων πραγμάτων, δηλαδή 
τοΰ έρωτός μας. Συμβαδίζοντες, άνελάμβανον 
ολίγον κατ ’ ολίγον θάρρος. Καί ούτως ή έκμυ- 
στέρευσις έξήλθεν τών χειλεων μου, καθώς καί 
τών τής Άναίδος. "Ολη μας ή έπισωρευθεΐσζ 
συμπάθεια μετεβλήθη αίφνης, άπό τής χάριτος 
τής οίκειότητός μας είς μέγα πάθος.

Έχωρίσθημεν, μέ τήν ύποσχεσιν νά βλεπω- 
μεθζ συχνάκις καί όταν τέλος εύρέθην μόνο; είς 
τό μικρόν μου δωμάτιον, έξηπλώθην έπί τής 
κλίνης μου, όλως χαρά καί ύπηρηφάνεια.

Έλθούσης τής νυκτός,άπεκοιμήθην! Τά ώραι- 
ότερα όνειρα έτάραξαν τόν ύπνον μου, όταν βα
ρεία τις χειρ έκρουσε τήν θύρζν καί βροντώδης 
φωνή μέ έφερεν είς τήν πραγματικότητα. Έ- 
τρεξα ν’ ανοίξω. Ήτον ό θείος μου Ν.

—Έ, λοιπόν! παιδί μου, μοί λέγει μέ παρ-
ωργισμένον ύφος, τοιουτοτρόπως μέ εμπαίζεις!
’Ιδού δεκαπέντε ήμέραι, οπού ή κόρη τοΰ φί
λου μου άναμένει τήν ύψηλότητά σου!

—Άλλά, θείε μου, έπί δεκαπέντε ημέρας 
τής τηλεφωνώ, τώ άπαντώ.

—Τής Μαρίας!
—"Οχι, τής Άναίδος.
—Ποια είνε αύτή ή Άναίς;
—Άλλά τό 623.
—Δυστυχή ! έκαμες λάθος ! Δέν είναι τό 

623, άλλά τό613!
—Σείς, θείε μου έξηγήθητε κακώς. "Ωστε, 

ή τύχη έκαμε, νά μοΰ άπαντήσν) μία άλλη νέα 
μέ τήν όποιαν έγνωοίσθην, έπεριπατήσαμεν 
μάλιστα όμοΰ. Είνε χαριεστάτη ! Τήν αγαπώ, 
άγαπώμεθα καί............

Ό θειος μου έλαβε την κεφαλήν μεταξύ 
τών δύο χειρών του καί έφώνει !

—Ώ ! Διάβολε ! αύτό ύπερβαίνει τά όρια ! 
Τί νά κάμω... Άλλα 5,τι έγεινε τώρα, έγεινε! 
Είνε πλούσια τούλάχιστον, ή ’ 'να’ίς σου;

—Δέν γνωρίζω τίποτε, θείε. Είσθε ή αιτία.
— Τό πράγμα είνε άπίστευτον ! Αληθώς 

όμως διά τό σπάνιον τοΰ γεγονότος, πρέπει νά 
λάβω τούλάχιστον τήν χαράν νά σέ προικίσω.

Ούτω καί έγενετο,διότι ήτο καί ό ύπόλογος. 
—Καί τοιουτοτρόπως,έπεράτωσεν ό Πέτρος, 

ένυμφεύθην.

(Έκ τοΰ γαλλικού)
Αντιγόνη Π.

—ι-»:»®*-"

ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΠΗ και Θ. ΑΦΘΟΝΙΔΟΥ

Σ5> ίΖ [{ιχή >ά ilnf) κανιΐη στόν ήίιο, που φίοτίζΐι 

Καί στον ά>;τό, nov ίνα dao τοΰ Όλΰιιπου συμβολίζει 
Τί νά ιυχη&β σιήν “Αχοιζι καί τι νά tinf) ατό Μάη 
Καί τί οτ&,η&όνι γης Αυγής .-τοϋ ^ΛυκΟΓρα^ονδάεί ; 

Τί ιΰχή νά ι!κώ κ’ ίγώ α’ tai, άφοΰ Ζωή Ηνι 

Γιατί ατά δροσοκάϊλια σου Ζωή xj 'Αγάπη κλίνε ; 

Στής Άρβτής σου ιόν ναόν άιρον πετονν άγγελοι
Καί οτής καρδιάς σου τήν Έδΐμ i Πλάστης ίνατήίίτι;

Καί τί εΰ/ή >ά είπΰ α’ ίσε. ,τοΐΐ ϋ ν ο’ εΐ/ηϋω γιά

[“Αρη

Εί·9νς i 'Απόλλων 9ά δογισθ/j, πίκρα ό Έρμης Οά 

| «όο.'Ζ
I ιατ’ ΰν δ πρ·ύτοα σώδοισε τή θεία ί.ιβινιιά του 

Εύάωα’ Λ άλλος τή γυχή κι ό άλλος τή θιοριά του. 

ΓΓ αυτό κ' ίγώ χ<·>ρίς ιΰχ_ή μ* ιϋλάβιια γονατίςω 
Σί μιάν όνιιροφάνταοιη 9ιά ποϋ άντιχρύζω

— Τήν Ευτυχία τούρανοϋ—νά ίτώνη—ώ τί χαρά σας. 

Mi μάλαμα τό χίρι αας μ' άγάπη τήν καρδιά σας '

Φωκίων Πανάς
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Τό θάρρος είχεν έγκαταλείψει τήν Δάμαριν 
καί έν τή ζπελπησίζ τη; ένόει καλλίτερον τήν 
άξίαν εκείνης τής ελευθερίας τής ψυχής, τήν 
όποιαν τής προσέφερεν ό έκ Ταοσοϋ Παύλος. 
Διατί νά μήν άκούση την φωνήν του ;Ό ’Α
πολλωνίας τήν είχεν ίσως έπανακτήση διά 
τής ΐδική; του αρετής. Άλλ’ ήτο χαλαρά 
αυτή, ητο εις μεγάλην άπόστασιν από τόν 
Θεόν τοϋ Παυλου, είχε προσφερθή εις τό όνει
δος τής Διονυσιακής εκείνης εορτής καί ολα 
αύτά έκ φόβου μή χάση τόν μνηστήρα της. 
Καί ιδού ότι ή αδυναμία της αυτή τήν παρέ- 
διδεν εις άλλον, τόν δέ Άπολλωνίδη έξέθεσεν 
εις τήν έκδίκησιν τοΰ διοικητοΰ.

’Ενώ ή θρησκεία τοϋ Παύλου τήν είχε σώ
σει, ή θρησκεία τοΰ Άπολλωνίδη, ή θρησκεία 
τοϋ Ωραίου, τήν κατέστρεψε. Διότι πράγματι 
τό κάλλος τήν έφερεν εις τόσην ατυχίαν. ΙΙοΙον 
ήτον ζρα γε αύτό τό Ώραΐον, μέ τό όποιον ό 
ο Εύρυβζτης έδικαιολόγει τούς παλαιούς θεούς; 
"Ηρχισε λοιπόν νά τό μισή και νά ζηλεύη τήν 
τύχην τής ΙΙαννυχίδος, ή όποια παύσασα νά 
είνε ωραία, ητον έλευθέρα πλέον. Αίφνης τή 
έπήλθε μία ιδέα.

— Έλευθέεα ! Διενοεϊτο. Διά παντός μέ
σου πρέπει νά αποκτήσω τήν ελευθερίαν μου.

'11 δέ μήτηρ τη; τρομάξζσζ από τήν X- 
παισίαν έκφρασιν τοϋ προσώπου τη:, ανέκραξε:

— Κόρη μου, τί φριχτόν πάλιν έχεις εις τόν 
νοΰν σου ;

— Τίποτε !
— Μή ψεύδεσαι 11 μητέρα σου άναγινώσκει 

εις τό βλέμμα σου πράγματα όπου μέ κάμνουν 
νά τρομάζω.

— Άχ ! μητερούλα μου ! Γιατί με παρε- 
συρε; από τήν θεησκείζν τοϋ Χριστού : Τώρα 
όλα έχάθησαν.

— ’Όχι, Δάμαρίς μου Δέν πρέπει νά απελ
πίζομε1)* ακόμη. Θά φύγωμεν!

Γην στιγμήν εκείνην εις Κεντηρίων παρου
σιαστείς πρό τής Φιλήνχς έζήτησε νά μετα- 
βώσι μετά τής Δαμάριδος πρό τοϋ Γαλλίου, 
οστις ανυπόμονων νά τάς ί'δη, είχε στείλει τό 
ίδιον του φορεΧον.

— Βλέπεις, μητέρα ; Είνε πολύ αργά τώρα.
— Θά παρακαλέσωμεν τουλάχιστον τόν 

διοικητήν· θά προσπαθήσωμεν νά τον συγκινή- 
σωμεν.

Ή Δάμαρις έκίνησε τήν κεφαλήν της μέ 
σκέψιν θλιβεοάν.

— Άλλοίμονον! δυστυχία μου! "Ω, Τίποτε 
δέν είνε δυνατόν νά σταματήση τάς αποφάσεις 
τοΰ ανθρώπου τούτου.

’Εν τούτοι; ό Γάλλιο; τά; ύπεδέχθη μέ φι
λοφροσύνην καί πολλά; ενδείξεις χαρα;.

— Ώ ! ’Ώ ! ιδού ή χαριτωμένη μας Δά- 
μαρις.’Επιθυμώ εις τό πρόσω-.όν σου, φίλη μου, 
νά τιμήσω αύτάς τάς ’Αθήνας. 11ρό πολλοϋ 
έγνώριζον, ότι ησαν ώραΐαι. ’Αλλά, μά τόν ΊΙ- 
ρακλεα, μόνον όταν είδον τήν πόλιν τοΰ Κέ. 
κροπος ένσαρκωμένην έν τή Δαμάοιδι, ήννόησα 
ίλην αύτής τήν ωραιότητα. Τό φιλοφρόνημα 
τοϋτο είχεν απαγγείλει μετά τόσης έτοιμότη - 
τητος, ώστε ήννόει πας τις,βτι δεν ήτον άμοι
ρος ρητορικής. Ώς πνευματώδης λοιπόν άνήρ, 
ήρέσκετο και εις τού; επαίνους καί άνεζήτει 
τουλάχιστον εις τά βλέμματα τής Δαμάριδος, 
κάποιον φιλοφρόνημα. Άλλ’ αΰτη άποτεθαρ- 
ρημένη πλέον, έρρίφθη πρό των ποδών του.

— Ώ ! ένδοξώτατε ανθύπατε, σάς οφείλω 
μεγάλην εύγνωμοσύνην, διότι κατεδέχθητε νά 
ρίψητε τά βλέμματά σας εις μίαν άσημον νεά · 
νιδα. ’Αλλά σάς ικετεύω, αλλάξατε τάς σκέ
ψεις σας, αν μέ αγαπάτε. . .

Οί οφθαλμοί τοΰ Γάλλιου στιγμιαίως άνέ- 
λαβον ολην τήν τρομεράν σκληρότητα των. 
Τό μέτωπόν του συνωφρυώθη. Έγινεν ωχρός 
έκ τοΰ θυμοΰ, καί θραύσα; δύο ανθοδοχεία, έπι 
τή; τραπεζη; κείμενα, ανέκραξε :

— Πώς; έτόλμησες, Δάμαρις, νά μοΰ κάμης 

*11 Λάμαριζ ίρρίφΰη τιρο ιών ποδών του.

αύτήν τήν ΰβριν, ν’ άρνηθής τιμήν, τήν όποιαν 
θά έζήλευον αί εύγενέστεραι πατρίκιαι τής 

Ρώμης ;
— "Αν καί αύταί είχον μνηστήρα, έξηκο- 

λούθησεν ή Δάμαρις. νεκρά σχεδόν έκ τοΰ τρό
μου, θά ήρνοΰντο βεβαίως, όπως έγώ.

— "Ενα μνηστήρα ! έπανέλαβεν ό Ι’άλλιος, 
περισσότερον έξαπτόμενος. Και ούτως έγώ, πο
λίτης γερουσιαστής, έγώ οστις είμαι εις των 
έπιφανεστέρων τή; Ρώμης, έγώ, ό κυβερνήτης 
τή; Ελλάδος, έγώ περιφρονοΰμαι, χάριν ενός 
σκαλιστού μαρμάρων ! Καί πιστεύεις, οτι θά 
ύπομείνω αύτήν τήν προσβολήν ; Σκέψου, ίτι 
ήμπορώ άμα θελήσω,νά σέ δέσω διά των στρα- 
τιωτώνμου καί σέ ρίψω εις μίαν σκοτεινήν οπήν, 
διά νά βαλη; γνώσιν.Ό,τι ήμπορώ άμα τοαπο- 
φασίσω, αντί νά σέ λάβω, ώς σύζυγον—-δι ο- 
περ είσαι έντελώς άναξίζ,— νά σε οδηγήσω 
εις τήν Ρώμην μέ τάς άλλας δούλα; μου.

Άλλ’ ή Φιλίννα ώρθώθη απειλητική.
— Φαίνεται, λησμονείς, ένδοξότατε, ότι ό 

Αθηναϊκός λαό; δέν είναι τόσον χαμερπής, 
ώστε ν’ άφήση οΰτω νά τοΰ αποσπάσουν μιαν 
εύγενή κόρην, έκ τού αίματος των. Αρκετά 
είνε οί Αθηναίοι έξωργισμένοι έκ τών φορολο
γιών σου. "Αν και είμαι γυνή, ηκουσα καί 
άντελήφθην πολλά πράγματα. Φυλάξου μήπως 
ή ισχύς σου καταπέση έζ αιματηρής τίνος στά
σεως, μήπως ό Καϊσαρ, ό κύριός σου, ε;οργ·.σθή 

κατά σοΰ.
— Είσαι μία αύθάδης γυ<ή !
Άλλ’ ή Φιλίννα τόν είχε θίξει τόσον, ώστε 

ό Γάλλιος έτρεμεν έκ τοΰ θυμού.
— Φαίνεται, ότι καί συ λησμονείς, έςηκο- 

λούθησε, ρίπτων τά άγρια βλέμματά του 
έπί τής Φιλίννα;, λησμονεί;, ότι άπόντος τοΰ 
πατρός, μόνος ό κηδ’εμ.ών έχει δικαίωμα νά 
διάθεση την κόρην. Έ ! λοιπόν . Ο Ιρυφζώη; 
μοϋ έδωκε την Δάμαριν, ώ; σύζυγον. θελει ή 
δέν θέλει, έγώ θά τήν αποκτήσω.

— Έχεις τήν δύναμιν, άπήντησεν ή Δά- 
μαρις Άλλ’ αν σκοπεύης διά τή; βίας νά μέ 
απόκτησης, υπάρχουν όμως πράγματα, ύ 
ποια δέν θά δ’υνηθή; νά μοΰ εμποδισης. Εινε 
δικαίωμα τής καρδ’.χ; μου ν’ αγαπώ άλλον 
καί δικαίωμα τών χειρών μου νά πραςω το 
καθήκον μου.

— Τ', έννοείς, πείσμων κόρη ;
— "Οτι σύτή ή καλλονή μου. ή όποια σε 

θέλγει, είνε πράγμα έφήμερον! Όλίγκι φλόγες, 
μία μάχαιρχ ή και αυτοί οί όνυχες μου άμα 
μεταβάλλουν, όπως πρέπει τό προσωπον μου, 
ήαποροΰν νά σέ καταστήσοτν γελοΐον συ,υγον.

*11 Δάμαρις είχε πολύ προχωρήσει. Ο δέ
Ρωμαίο; προσποιηθεί; αΐφνηδιως θωπευτικήν

συμπάθειαν, είπε :
— Βεβαίως, ήμπορεΐς νά τό κάμης. Εγώ

όμως ήμπορώ νά πράξω άλλο τι. Επι παρα-

δείγματι — καί έδειξε διά τοΰ δακτύλου του
< κυρίαν αύτήν 

•οΰ Ά- 
λοιπόν καλά όλα αύτά, 
καί έντός όλίγου θά ένεο- 
τήν άπάντησίν σου. Καί

τήν Φιλίνναν — νά στείλω τήν 
παρά τφ Πλούτωνι, έν συνοδεία μετά Τ' 
πολλωνίδου. Σκέψου 
μικρά μου Δάμαρις, 
γήσω σύμφωνα με 
άπέπεμψε τάς δύο γυναίκας.

"11δη ή Δάμαρις ήτον όλοσχερώς νικημένη· 
άπεμακρύνετο άφηρημενη, ώς σώμα τοΰ οποίου 
ή ψυχή ήτο νεκρά.

Ή Φιλίννα τής έψιθύρισε .·

— Μή φοβείσαι μέ τάς ζπειλάς του. Είμαι 
γραία πλέον έγώ καί ά.ν μοΰ αφαίρεση τήν ζωήν, 
θά είνε δι’ αύτόν ασήμαντου τό κέρδος.

Άλλ’ή Δάμαρις δι’ύποκώφου φωνής τή 
άπήντησεν :

— Μητέρα μου, ή γυναίκα έπλάσθη διά νά 
μήν είνε έλευθέρα. Θά ύποκύψω λοιπόν, άφοϋ 
πρέπει. Αλλά τώρα οφείλω νά πείσω τόν Ά
πολλωνίδη νά έγκαταλείψη τήν ιδέαν από 
τοΰ νά μέ νυμφευθή.

XIII.

<ι ΑΓΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

—"Αχ !Δζμαρι;, δέν έβλεπα τήν ώραν πότε 
νά σέ ίδώ 1 Ί1 Άρτεμις ηύνόησε τό έργον μου. 
Κύτταξέ το καλλίτερα Δάμαρις.Ήμπορεΐς αλη
θώς νά ζηλεύη; τό έργον μας. Διότι πράγματι 
είνε έργον και τών δύο μας, αφού σύ μέν έδω- 
κες τό κάλλος σου,έγώ δέ τοΰ έδωκα ολην τήν 
δύναμιν τής τέχνης μου.

Καί ένώ ώμίλει ούτως, έξηκολούθει διά τών 
πυοετωδώ; κινουμένων δακτύλων του νά ψχύη 
τήν ύγράν ακόμη γην. Τόσον δέ ή έξ αργίλου 
είκών τόν άπερρόφα, ώστε δέν είχε ρίψει ακόμη 
τό βλέμμα του έπί τής ζώση; Δαμάριδος.

— Άφ’ οτου ή εορτή τοΰ Διονύσου έπαυσε 
πλέον νά μέ απασχολή, έπεδ’όθην μετά θέρμης 
εις τό έργον μου. "Ολην τήν ημέραν, έφ’ όσον 
τό φώς είνε καλόν,έργζζομαι έπι τοΰ προπλά
σματος· τήν δέ νύκτα, πολλάκις μοΰ έρχεται 
ή επιθυμία νά σηκωθώ καί μέ τό φώ; τή; λυ
χνίας νά έξακολουθήσω. ’Ολίγων ωρών άζόο,η 
έργασία χρειάζεται διά νά τελειώση τό πρό
πλασμα καί τό μαρτύριον σου. Φθάνει μό ον νά 
μή έλθη ή ορεξι; εί; τόν Γάλλιον καί τό άπο- 
στείλη, οπω; τόσα άλλζ, εί; τήν 'Ρώμην, διά 
τά ανάκτορα τοΰ Κζίσζρος ή εις έν ιπποδρό
μων ή λουτρώνα, όπου δεν θα θαυμάζεται, 
παρά μόνον υπό αμαθών καί άκζλα.σθήτων. 
Άλλα σύ, Δάμαρις. δέν όμιλε;; καθόλου !

Στραφεί; δέ πού; αύτήν, κατεπλάγη διά τό
τεθλιμμένον ΰφο; τή; νεζνιδος, ώ; καί τή;
Φιλίννα;, ήτι; καθημένη όπισθεν τή; κόρη; τη;
έν τή σκιά, είχε τό προσωπον σύνωφρυ. Ή έκ-
φοασι; αΰτη τοΰ βλέμμζτο; τής Φιλίννα;, έφάνη
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εις τόν γλύπτην εντελώς παράδοξος καί πρω
τοφανής και επομένως άνησύχησεν.

— ΤΩ ! ώ ! άνέκραξεν ό γλύπτης. Βλέπω, 
Δάμαρις, είσαι λίαν σοβαρά, καθώς καί σϋ Ί’ι- 
λίννα. Συνέβη άρα γε εις τό σπήτι σας δυστύ
χημά τι; Μη ό Τρυφαίνη; έν τη μέθη του σάς 
έκαμε καμμίαν καταστροφήν; Μήπως οί δα- 
νεισταί του τόν συνέλαβον ;

— Δέν πρόκειται περί τούτου, Άπολλωνίδη, 
άλλα περί ημών των ίδιων, άπεκριθη ή Δάμαο·.;.

Οί λόγοι είρχοντο δυσκόλως εις τό στόμα 
της καί μέ διακοπάς.

— Πρέπει διά τήν εύτυχίαν αμφοτέρων μας 
νά μέ λησμονήσης.

*0 γλύπτης ήρυθρίασε και τα μάτια του 
έγιναν άγρια.

— Νά σέ λησμονήσω ! Αυτό, Δάμαρις, δέν 
τό έπεριμενχ. Ά ! έπίστευχ, 5τι μέ ήγάπας. 
'Αλλά βλέπω, οτι έψεύδεσο.

— Έψεύσθην, ναι, Άπολλωνίδη, αλλά μό
νον εις τόν Χριστόν. Διότι, διά νά σέ εύχαρι- 
στήσω, έδέχθην νά ύπηρετήσω τόν Διόνυσον. 
Ήδη, μέ τύψιν τής συνειδήσεώ; μου,εννοώ ότι 
ανήκω εις τόν άλλον Θεόν καί ήλθα νά σοϋ τό 
ομολογήσω έν πάση τιμιότητι. Διότι γνωρίζω, 
ότι ό Άπολλωνίδη;, δέν θά θέληση ποτέ νά 
νυμφευθ?! μιαν χριστιανήν.

(ακολουθεί)

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΛΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ

Λ/ι« μέρα ποΰ έπλτχα στεφάνια

Λπό δροσάτα ρόδα θαλερή

βρήκα τόν “Ερωτα κεϊ 'μέσα

καί του πιάνω ιΐπ’ τα δυότου τα φτερά.

Μέσα ατό κρασί το»·έ βουτάω

νά πιΐ] καί ’κειός καί νά ενφρανθή

και Λφοϋ τό χόρτασε <5 καϊμένος 

ήπια τό λίγο π άφησε κρασί.

Γί συφορά.1!.. ποϋ έπαθα άπό τότε 

ποτέ μου δέι· έλαβα ήσυχιά

Λπυ κείνο τό φτερούγιμα ποϋ κάνουν 

στη καρδιά μου τό δυό του τά ιμτερά. 

Ζάκυνθος

Άγγελος £αλοντ<Ιης

ΕΜΜ- Ν· ΜΠΟΓΣΟΓΝΑΚΗΣ
Μ*τά μεγάλης χαράς παραθέτομεν σήμερον τήν 

ιίκόνα τοϋ έν ’Αθήνα ς διακεκριμένου οικονομολόγου 
κ. ’Εμμανουήλ Ν. Μπουσουνάκη Γόνος γνωστότα
της καί έντιμου ’Αθηναϊκής ιΐκογενείας κατώρθωσε 
διά του αδαμαντίνου χαρακτήρός του καί φιλοπονίας 
νά άγαπατσι καί εκτιματας δεόντως ύφ’ ϊλων τώ< 
γνωρισάντων αυτόν, πρός δέ να διατελή τήν σήμε
ρον λογιστής των πρώτων έν Άβήνσΐ' φιλανθρωπι
κών ιδρυμάτων. Δικηγόρος έγένετο έν νεαρωτάτη ή- 
λικίςς, άλλ’ έχων μεγάλην κλίσιν εις τά λογιστικά 
έπεδόθη μετά θέρμης εις αυτά, καί έν νεαρωτάτη η
λικία φοιτητής ών, διηύθυνεν έν Πειραιεϊ ’Εμπορι
κήν Σχολήν είτα δέ άπέσχε ταύτης, προσληφθείς ώς 
λογιστής καί διαχειριστής τής τότε μεγάλης εκμε
ταλλευτικής έταιρίας των ιαματικών λουτρών Αι
δηψού.

Ή έρίτιμος κυρία "Ολγα "Εγερτων, σύζυγος τοϋ 
πρώην ένταΰθα Άγγλου πρεσόευτου', άναλαβοϋσα 
τήν ιδέαν ίδρΰσεως τών Βασιλικών χειροτεχνικών 
Σχολών, καί πληροιορηθεϊσα άπό τόν αείμνηστον 
Δημ. Βικίλαν τήν εις τα λογιστικά ικανότητα τοϋ 
κ. Έμμ. Μπουσουνάκη, άνέθεσεν αύιω τήν οικονο
μολογικήν και εξελεγκτικήν έργασίαν τών Σχολών. 
Καί όντως αί ελπίδες τής κ.Έγερτων έδικαιώθησαν, 
καθ’ 8τι χάρις εις τό ένεργητικόν πνεϋμα καί εντι
μότητα του κ. Μπουσουνάκη, τό Συμβούλιον τών 
Σχολών καθίστατο ένήμερον μεθ’ άπάσης ακρίβειας 
εις τά τής έν γέ·ει δ-.αχειρήσεως, καί τήν σήμερον 
α! Βασιλικοί χειροτεχνικά! Σχολαί ήνδρώθησαν, καί 
εύρίσκονται διεσπαρμένοι εν Έλλάοι πλεϊστβι αυτών.

Ιίλήν τών Βασιλικών χειροτεχνικών Σχολών, ένθα 
διατελεΤ καί σήμερον έτι λογιστής καί έλεγκτής,είνε 
τοιοϋτος καί τοϋ τόσον άλματωδώς προοδευομένου 
Φθισιατρείου άτδ τής ίδρύσεώςτου,ή δέ πρόοδος αΰτη 
οφείλεται κατά πολύ εις τήν άγρυπνο» φροντίδα αϋτοϋ. 
’Επίσης τυγχάνει λογιστής τής Κεντρικής Σηροτρο ■ 
φικής ’Εταιρίας, καθώς καί τοϋ Εκπαιδευτικού τμή
ματος τής Ένώσεως τών Έλλ.ηνίδων κλπ.,καί άλλων 
ώς σύμβουλος. Πολύ δέ δικαίως άπενλήθη λογιστή 
τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΠΠΑΝΔΡΕΟΥ

Κτηματία; ήδη, υπήρξε πάντοτε άρρωγός, 
εί; τού; αδυνάτου; φιλάνθρωπο; καίεύθϋ; έν ταϊ; 
συναλλαγαϊς του,πατριώτης δέ άριστος καί ερ
γάτη; ακαταπόνητο; τής κοινωνία;, μετ’ εθε
λοθυσία; πολλάκι; συντελέσα; υπέρ τοϋ κοινού 
ζαλοϋ καί άγαθοΰ.

ΙΙαιδιόθεν κατελθών εί; τά; Αθήνας, έκ τής 
Μεγαλουπόλεω; καταγόμενο;, καί επί πεντη
κονταετίαν διά τή; φιλοπονία;, φιλεργία; και 
θρησκευτική; εύλαβεία; καταγίνας, άόκνω; καί 
άκαταπονήτως συντρέξας καί εύεργετησας καί 
δή άθορύβω; πλειστάκις συνδραμών πολλούς έ- 
θνικώς δέ μόχθησα; και κηδεμονεύσκς πατρι- 
κώ;, κατώρθωσε,θεία συνάρσει καί τών συμπο
λιτών του νά άποκτήσητήν αγάπην καί εμπι
στοσύνην καί τώ έαυτφ του καί τή οικογένεια 
του νά προσπορίση βίον εύπορον καί σχετικώς 
επίζηλον.

Ή «Φύσι; «πάντοτε συντελούσα εις τόν πα
ραδειγματισμόν καί τήν άπομίμησιν τών άγα- 
θοεργειών καί κοινωνικών υποχρεώσεων, χάριν 
τής προόδου και άνκπτύξεω; τών ατόμων, εύ- 
χαρίστως παρέχει δι’ αύτοΰ έν έτι υπόδειγμα 
ήδη θρησκευτική; αρετής καί συντελεστική; 
προόδου. Π...

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Εις λωποδύτης δεκαεπταετής φέρεται προ 
τοϋ δικαστηρίου.

—■ Λοιπόν, τόν έρωτά ό πρόεδρος, είναι ή 
πρώτη σου κλοπή αύνή ;

— Μάλιστα, κύριε δικαστή. ή πρώτη.
- Και δεν ίφοβήθης, δέν συνεκινήθης, δεν 

ήσ&άνϋης καμμίαν ταραχήν, έκλεφες τό βα- 
λήντιον ;

— ”.Ι. ναί, κύριε πρόεδρε, έφοβήθην μόνον 
μήπως δέν έχει χρήματα-

Τρία μικρά παιδία συνεζήτουν περί τοϋ μέλ

λοντος των.
— ’Εγώ, έλεγε τό μεγαλείτερον. θέλω νά 

γίνω Αρτοποιός, διό να μή πεινάσω ποτέ.
— ’Εγώ, θέλπ να γίνω ράπτης, διό νά έχω 

πάντοτε καλό φορέματα, έλεγεν ό δεύτερος πάϊς.
— Και εγώ, προσέθεσε ό νεώτε.ρος θέλω να 

γίνω έκατομμυριοΰχος, δια να ήμαι βέβαιος ότι 
θά έχω πάντοτε χρήματα.

>^<

Οί ενάρετοι έινδρες.
Ή Κυρία Άσπήστα πρός τόν σύζυγόν της 

έπανερχόμενον μετά τό μεσονύκτιον εις τήν 

οικίαν του.
— Πόθεν έρχεσαι, Κύριε ;
— ’Αγαπητή μου, μία ένάρετος γυνή δέν 

κάμνει ποτέ τοιαύτην ίρώτησιν.
— Άλλα πώς Λφοϋ οί ενάρετοι έινδρες μάς 

κάμνουν τόοας σχετικός ερωτήσεις.
— Άπατάοθε, οί ένάρετοι έινδρες δέν έχουν 

συζύγους.
>*<

Λεξιλόγιον μιάς χήρας νέας.
— 'Ενάρετος=κουτός άνθρωπος.
__ Σύζνγος='Ονος φορτωμένος μέ γλυκί

σματα καί βασανιστήρια.
— Νέος πλούσιος=“Αγγελος ΰοτις δέν επά- 

τησεν Λκό/ιη καρφί.
— Νέος πτωχός^^διάβολος υοτις πατά εις

τα καρφιά.
— Πατήρ οΐκογενείας=δ μάλλον Απασχολη

μένος Λνήρ τοϋ κόσμου.
— Γέρα>ν=αγιος δσνις εγκαταλείπει βαθμη

δόν τός Αγαθοεργίας του.
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ΑΡΣΕΙΣ ΙΙΝΕΤΜ. ΑΣΚ11ΣΕΩΝ 
7τεύχους.

17- Αίλουρος—Άσπάλαξ—δνος.—18- Δεχτός άν 
μή αθάνατον έχθρχν φύλαςτε.—19. Μωάμεθ, Αβρό- 
πΐϊ, Ισάνωρ, Ρήνεια, ΑγχιοΣ.—20. Έντόσθιον (εν
τός Θ ϊον)

Λύιαι. Εΰρ. Ζέπου β« Πειραιώς I, Στ. Πετράκης 
έχ Κων)πόλεως 2, Μαρίχα Θηβαίου έ< Λαρίσσης 2, 
Εΰρ. Μέγα έχ Βόλου 1, Σπ. Λίγης έξ 'Αθηνών 3, 
Νίνα Μιλτου έχ Λαρίσσης 3, ‘Ανθή Φίλωνος έχ 11α- 
τρών 4, lie:. Μαύρος έχ Σμύρνης 1, Α. Ιίετραλιας 
έχ Ζακύνθου 3.

»*9·3®β21β*ί3-~

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
(Κάϊοον I. Γ. Ελς)

24. Φι>>νπεντό?.ιπον.

λ · - χ · V · ■ V τ ■ · Λ · · · σ · μ.ί · · ν ■

2ί>. Σχηματισμός λέξεων·

Δια τών στοιχείων των λέξεων 

αγρόν σπείρεις· Νάξος 

νά σχηματισθώσι τά ονόματα τριών πτηνών.

20. Διπλή Λκροτοιχίς.

+ · · · +
4- · · · 4-I
4- · · · +
+ · · ■ +
+ . · · Η-
'ΐ· · · · +

Νά τ=θώι·.ν όριζοντίως
α’} Πέρσης στρατηγό;. S') επαρχία έλληνιχή, γ') 

αρχαία ξένη θεότης, δ’) θυγατςρ τοΰ Μινύου, ι") 
όνομα γίγαντας, στ') θγχτηρ του Δαναού έχ της 
Ευρώπης.
ούτως ώστε νά άναγινώσχω-.ται χαβέτως έν μέν τη 
άρ/ή ό πατήρ τοϋ ’Αθηναίου στρατηγού Φιλοχρά- 
τους, έν ίέ τω τέλει τόπος τής ’Αφρικής.

-·—f ϊ<=« ' . 8=- I Μ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΡΣΕΩΣ,.

Γ. Μ. Ν έ α ν Ύ ό ρ χ η ν. Επιστολή χαΐ χτή
ματα έλήρθησχν. Εύχαριστοΰμεν. Γράιομεν.—1. Ζ. 
Καρδίτσαν. Σας ένεγράψχμεν. Εύχαριστσΰμεν. 
Προηγούμενα φυλλάδια σας άπεστείλαμεν.— 'ά-ΕΑ. 
Σ ι χ ά γ ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. Νέους συνδρομη- 
τάς ένεγράψαμεν. 'Αποδείξεις έστάλησαν. — Γ. Κ. 
Βώλον. "Εχει χαλώς. Δελτάρια παρηγγέλθησαν. 
Κ. Κ. Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰ- 
μεν. = Ο. Σ. Τ ρ ί π ο λ ι ν. Ευχαρίστως όεχόμεθα 
νά σϊς άντιπροσωπευσωμεν. Στείλατε τά άπαιτου- 
μενα έγγςαφα. —Κ. Λ. Α ί δ η ψ ο ν. "Εχει χαλώς. 
Άνα μένομεν νεωτέραν σας με έξηγήσεΐς. — 11. Ρ. 
Σύρον. Φί·ος ήλβεν εις τό γραφεΐον μας χχί πχ- 
ρέοωχεν έν τάξει δ,τι γράφετε. Τχχυ'ρομιχώς πλειό- 
τερα —Γ. Π Σ ϋ ρ ο ν. Βραδύνετε πολύ εις τας ύπο- 
χρεώσεις σας καί χάνομεν ματαίως καιρόν.—Π. Σ. 
Μ ασ σαλίαν. Έλήφθηταν. Εΰχαρι ιτοΰμεν.— X. 
Ο. Νοβοροσίσκ. Στερςύμεθχ προ χχιροΰ εΐδή · 
σεών σας. 'Εφέτος δεν θά σας έπισχεφθώμε» ένεχχ 
τών περιστάσεων.—Δ. X. 11 ε ρ α. Άνάμένομεν 
άποτβ'/.εσμα ενεργειών σας.— Κ. Δ. Α λ ε ξ ά ν· 
δ ρ ε ι α ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν Γρά- 
φομεν.—Ε. Σ. Σουέζ. 'Επί τέλους θ' άποφασί- 
σητε νά μας γράψητε. Σημειώσατε τουλάχιστον έν 

ναι ή όχι νά γνωρίζομεν.—Ε. Λ. 'Ηράκλειον. 
Έχει χαλώς χρήματα έλήφθησαν, φυλλάδια στέλ- 
λονται.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέδεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμαχος τών τόκων 

τών εις τραπεζικά γραμμάτια νέων έντόκων 
καταθέσεων εν 8ψει η επί προθεσμίμ, δηλο- 
ποιεΐται, 8τι άπό 15 ’Απριλίου ή 'Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά τε τώ 
Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς 'Τποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις εις τραπεζικά 
γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη 
προθεσμία επί τόκιρ :

11)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν ίψβι 
άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 
πέρα του ποσοΰ τούτου του τόκου όριζομενου 
εις 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50,000 δρ., 
πέραν δέ καί τοϋ ποσοΰ τούτου εις 1 )2 ταΐς 
ο)ο κατ’ έτος. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται 
δεκταί καί εις ανοικτόν λογαριασμόν, παρα- 
διδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια- 
σμοΰ καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς κατ’ έτος κα
ταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος του
λάχιστον.

3 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς αποδοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέ
σεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη του
λάχιστον.

4 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά πέντε έτη τουλάχιστον 
ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή τάς 
διαρκείς.

Καταθέδεις είς χρνόόν,
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυ

σόν, ήτοι εις φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, 
άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διάρκεια 
επί τόκω :
1 ’/, ταΐς°/0 κα.·’ ος διά καταθ.6 μ. τούλ.

έκδίδονται χατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνο- 
μαστικαί ή ανώνυμοι.

2 > » · • · 1 έτους ·
2 Ίι · · · » * · 2 έτών >
3 • > > > > 4 > .
4 » · Β »

Αί όμολογίαι τών
* ·

εντόχων
5 . .
καταθέσεων

ΥΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣ1Σ
Μεγάλην έκδοϋλευσιν ϋέλομεν παρέχει έφε- 

ξΰς τοϊς ύμετέροις συνδρομιιταΐς όιά τής ά- 
ποκαλύήεως παντι βουλομένιμ τΰς προσωπι
κής Ιδιότιιτός του, ήτοι τοΰ χαρακτήυος του, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεών του έν τώ πα- 
ρόντι καί έν τώ μέλλοντι έπί τΐι βάσει προσ
φάτου, εΐ δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης Λμΐν μετά σημειώσεως άκριδοΰς όπι
σθεν αυτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, ή- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

Πάσα άποστολή φωτογραφίας θέλει όυνο- 
δεύεόθαι καί ϋπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής υπηρεσίας. Ή Διεΰθυνδις


