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E &Κχζ τάς θαυμαστάς προ
όδους μας είς ολας τάς τέ- 
χνας, πολύ άπέχομεν άκόμη 
διά νά γίνωμεν ικανοί προς 
κατασκευήν μηχανής τοιαύ- 
της, οποία είνε τό άνθρω- 
πινον σώμα. Μηχανής συν- 
δυαζούσης είς τό τέλειον 
τνν λεπτότητα, τήν οίκο- 
νομικότητα καί την θαυ
μαστήν λειτουργίαν. Διότι 
πράγματι:

Ό Άνθρωπος five μία 

Ατμομηχανή.
‘Όπως δλαι αί μηχαναί,

ουτω καί τδ σώμα μας διά νά έργασθή χρειά
ζεται νά τραφή. Ή δέ άπόδοσίς του είνε 
μεγαλειτέρα έκείνής, ήν δίδει μίά άτμομηχα- 
νή. ’Επί παραδείγματι αί τελειότεραι σιδη
ροδρομικά! μηχαναί δεν δύνανται ν’ άποδώσω- 
σιν έργασίαν άνταποκρ'ινομένη/ περισσότερον 
τοΟ εβδόμου καί ογδόου μέρους τοΟ κατανα- 
λισκομένου άνθρακος. ’Ενώ το άνθρωπινον 
σώμα χρησιμοποιεί σχεδόν τό τέταρτον τής 
καταναλισκομένης ΰλής.

Ή χαρδία μας λειτουργεί όπως μία δντλία δναρρο- 
φητικη και κατα&λιπτική, Αηλαδη Αντλεί χαι Ιξακοντί- 
ζτι τό αίμα είς τό δίχτυον των Αρτηριών, δπάϋεν επα~ 
νέρχεται δια τδν φλεβών.

ΙΙοί% δέ μηχανή, οσον τελεία καί άν είνε 
θά ήδύναντο νά ,συμμορφοϋται μέ τάς περί*  
στάσεις, νά σταματ<£ όταν πρέπει και νά ερ
γάζεται όταν είνε άνάγκη Ποια μηχανη θά 
ήτο ικανή μόνη της νά ρυθμίζεται, νά έπι- 

σκευάζεται και φροντίζγ διά τάς συμβαινού- 
σας φθοράς της

Ποιον εξάρτημα, ποια συσκευή, ποιος μο
χλός θά ητο ταυτοχρόνως τόσον ισχυρός και 
τόσον λεπτός και ευπαθής, ώς εινε ή χειρ, ή 
οποία ενώ δυναται ευκόλως νά σηκώσγ βάρος 
πεντηκοντά χιλιογράμμων, είνε έν τούτοις 
ικανή νά έκτιμήσγ καί τό βάρος μόλις έλαχί- 
στων έκατοστογραμμαρίων ;

Ό νιφρός etvs Sv διϋίιστήριον, δποτείούμινον ivto 
aoiiii μικρός δρτηρίαί, δι' ύν διέρχιται τό δχά^αρτον 
αΤμα δια να καύαρισ&β.

1 Αρτηρία δι*  ^ς έρχεται τό αίμα. 2 Αρτηρία δι' 
ής φείγιι &ποχα&αριαδέν. 3 'Αρτηρία δι' ξς τχρίιι τό 
άχά&αρτον Ιονρος)'

Τα νευρικό κύτταρα όμοιάζονοι πρός ήλικτριχην οτή- 
Ιην, με τους δξονικαΰς κυλίνδρους (1) και τούί όπομο- 
νωτήρας (χντταρα ίίρ. 2).

Τά κύτταρα. Ή μηχανή· αυτή άποτελεϊται 
έκ μεγάλης ποσότητος άλλων μικρότερων τοι- 
ούτων μικροσκοπικών μηχανών, καλουμένων 
κύτταρα. "Αν παρατηρήσητε διά του μικρο
σκοπίου τό όδωρ ενός άνθοδοχείου, έφ’ ού προ
ηγουμένως εϊχον ποτισθή άνθη, θά ίδήτε 
πλήθος άπειρων μικρών ζωυφίων. Ταυτα κα
λούνται ίγχνματογενή, ώς γεννηθέντα έν φυ- 
τικφ έγχύματι. Έκαστον τούτων είνε μόριον 
ζωικής ουσίας, άποτελούμενον έξ , ένός πυρή- 
νος κεκαλυμμένου υπό περιβλήματος. Αύτό τδ 
μόριον καλείται κύτταρον.

Το δέ σώμα μας άποτελεϊται έκ δισεκατομ
μυρίων άναλόγων τοιουτων. ’Εξ αυτών άλλα 
μέν μένουσιν έλεύθερα έν τω αίματι (λευκά
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αιμοσφαίρια), άλλα δέ έπιμηκύνονται κοιί σχη- 
μζτ'ίζουσι τά? ίνας τών [Λυών. "Ολα αυτά τά 
κύτταρα είνε μικραι μηχαναί, πρός τάς οποίας 
τό αίμα φέρει τά Αναγκαία υλικά πρός παρα
γωγήν τής έργασίκς των.

Ή Ατμομηχανή καίει άνθρακας και ή θερ- 
μότης μεταβάλλει τό ύδωρ εις Ατμόν, οστις 
ώθεΐ τό έμβολ,ον.' Οί μΰς καταναλϊσκουν τούς 
αύ^ρογονάνΟρακας» ύλην Ανάλογου πρός τό 
σάκχαρο·*,  τό όποιον πάλιν συγγενεύει πρός 
τόν άνθρακα. Καί ουτω δύναται ό μΰς να 
εκτελέσγ τό ίργον του, νά συνενώνη τά ίύο 
οστά έφ’ ών είνε τοποθετημένος, δηλαδή έκ- 
τελεΐ περίπου χρέη μοχλού. Ό δικέφαλος μΰς 
συστελλόμενος πλησιάζει τόν βραχίονα μετά 
τοΰ Αντιβραχίου καί κάμπτει τόν Αγκώνα.

Άντλία κατα&λιατική - Μηχανή 

δναπνευτική ■

Ή καρδία καί τδ αίμα. Μόνον διά νά γίνη 
αυτή ή έργασία πρέπει τό αίμα νά φερη μέ
χρι τών μυών τά Αναγκαία ύλικά.

Οίτω μία άντλία, ή καρδία, εκσφενδονίζει 
τό αίμα εντός σωλήνων, (τών Αρτηριών) δι’ 
ών διοχετεύεται πρός δλον τό σώμα. Ώστε ή 
καρδία είνε μία καταθλιπτική άντλία.

Οί πνιΰμονί: μα: elve 6κριβΰ: δπα>: tT{ φνσητήρ. 
Άνοίγονσι (διαστΜονται) δια νά δτχ&ώσι τδν ιΐαπνιό- 
μενον καθαρόν ύίρα, δατι: πρόκειται νά κα&αρίσΐ} τδ 
αίμα μα:, χάρι: el: τό δίνχόνον τον, και κλιίουοι (σν- 
οτίλλονται) διά νά δποδιώζιοσι τδν μολυν&έντα δέρα.

Μία τοιαύτη μηχανή σύγκειταί έκ του κυ
ρίου σώματος τής άντλίας, έφ’ ού έφαρμόζεται 
έν εμβολον, και δύο στομίων. Έν τή εϊκόνι Α' 
βλέπομεν τήν λειτουργίαν της άντλίας. 'Όταν 
τό εμβολον Ανέρχεται, ή δεξιά επιστόμιό 
Ανοίγεται καί τό υόωρ άνέρχεται εις τήν αν
τλίαν. "Όταν όέ τό εμβολον κατέρχεται, τό 
πεπιεσμένου ύδωρ κλείει τήν δεξιάν έπιστο- 
μίδα καί ώθούμενον ανοίγει τήν Αριστερήν διά 
νά άνέλθη είς τό/ σωλήνα.

Ή καρδία είνε είς κοίλος μΰς,οστις συστελ
λόμενος διώκει τό αίμα πρός τάς Αρτηρίας.Μεμ- 
βοάναι δέ, διατεθειμένα! ώς αί έπιστομίδες 
είς τάς άντλίας, άφ’ ένός μένάφίνουσι τό αίμα 
νά έξέλθγ ώς έκ της γενομένης πιέσεως, άφ’ 
ετέρου δέ τό έμποδίζουσι νά έπιστρέψγ. Αύταί 
αί έν εΓδει έπιστομίδων μεμβράναι, ονομάζον

ται βαλβίδες. Τό κοϊλον τής καρδίας διαιρείται 
είς δύο. Τό μέν άνω δέχεται τό αίμα τών 
φλεβών καί χρησιμεύει ώς δεξαμενή, τό δέ 
κάτω παραλαμβάνει τό αίμα τής δεξαμενές 
και τό διοχετεύει εις τούς Αρτήρας. Αυτό τό 
κάτω μέρος τής καρδίας έπέχει’τόπον-άντλίας.

Εϊμε&α μία πνευματική μηχανή.

"Οπως εις μίαν μηχανήν διά τήν καΰσιν 
τοΰ άνθρακος είνε Απαραίτητος ό άήρ, ούτω 
και είς τό ανθρώπινον σώμα διά τήν διατή- 
ρησιν τής ζωής χρειάζεται ό άήρ. Πρός τόν 
σκοπόν αύτόν τό αίμα έρχεται εις έπαφήν 
μετά τοΰ άέρος έντός τών πνευμόνων μας καί 
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παραλαμβάνον τά Αναγκαιοΰντα άέρια τά 
ταφέρει είς τά κύτταρα.

Πάσα πνευματική μηχανή είνε ώς μία αε
ραντλία. Ό δέ φυσητηρ είνε ό άπλούστερος 
τύπος μιάς πνευματικής μηχανής. Ούτος άπο- 
τελεΐται άπό μίαν Θήκην μέ πλευράς κενητάς 
(είκών ΓΖ) καί ενα σωλήναέπί τίνος οπής έφηρ- 
μοσμένον. "Οταν απομακρύνονται αί πλευραί 
τοΰ φυσητήρος, ό άήρ εισέρχεται έν αύτφ.

"Οταν δέ πλησιάζουν αί πλευραί, συμ
πιέζουν τόν έν τφ φυσητήρι Αέρα και τόν έκ- 
σφεν δονίζ ουν έ'ζω. Τό στήθος μας μέ τούς 
πνεύμονας λειτουργεί ώς εις φυσητήρ. "Οταν 
ό μΰς, οστις χωρίζει τούς πνεύμονας άπό τήν 
κοιλίαν (διάφραγμα) χαμηλοΰται καί αί πλευ
ραί Απομακρύνονται, ό άήρ εισέρχεται διά 
τοΰ σωλήνος (φάρυγγος) είς τούς πνεύμονας, 
καί συντελεΐται ή εισπνοή. "Οταν τό διά
φραγμα άνερχεται καί αί πλευραί συσφίγγον- 
ται, ό άήρ εκδιώκεται έξω καί γίνεται ή έκ- 
πνοή.

Εϊμε&α μία &ρεπτική μηχανή.

Ούτω λοιπόν γίνεται ή άπορρόφησις τών 
συστατικών τοΰ άέρος, τών άναγκαιούντων διά 
τό σώμα μας. Τά δέ λοιπά στοιχεία μάς πα
ρέχονται ύπό τών τροφών. Άλλ’ αί τροφαί 
πρεπει νά μεταποιηθώσιν, ώστε τό αιμα να 
δύναται νά παραλαμβάνρ έξ αύτών τά Απαραί
τητα συστατικά.

Λοιπόν οί δδόντες μας κατακόπτουσι και 
κατατρίβουσι καί τά σκληρότερα τρόφιμα. Δεν 
είνε άρα τό στόμα μας ολόκληρον μηχάνημα;

Ή γλ&σσα μεταβάλλει τάς τετριφθείσας 
τροφάς είς πολτόν καί τάς κατακυλίει κατα 
μικρά σφαιρίδια, διά τίνος σωλήνος (ίσοφά- 
γου) είς τόν στόμαχον. Ένταΰθα άλλη σπου
δαία, πολύπλοκος καί Αξιοθαύμαστος εργασία 
συντελεΐται. Τό ζύμωμα ποα ή χημική επεργα- 
σία τών τροφών. (Περί τούτου υπάρχει ειδικόν 
άρθρον τό ΆΈργοατάσιον τοΰ Στομάχου».

Εϊμε&α μία διϋλιστική μηχανή

Τό αίμα άφοΰ φέρρ μέχρι τών κυττάρων 
όλα τά άναγκαιοΰντα ύλικά, επιστρέφει πε· 

φορτωμένου έξ Ακαθαρσιών καί Αχρήστων ύλι- 
κών έν τοίς νεφροίς, όπου τά Ακάθαρτα υγρά 
άποπέμπονται ύπο τήν μορφήν τών ονρων.

Τά νεφρά ένεργοΰσινώς διϋλιστήριον, ή μάλ
λον Απειρία μικρών διυλιστηρίων. ’Αν έξετάσω- 
μεν διά τοΰ μικροσκοπίου έν τεμαχίδιον έκ τών 
νεφρών, Οά ίδωμεν πολυαρίθμους μικράς κοιλό
τητας καί- έντός έκάστης είσδύουσαν μικράν 
Αρτηρίαν, περιεστραμένην ώς έλατήοιον, χωρίς 
όμως νά πληρών·/; εντελώς τό κοίλωμα. Τό 
τοίχωμα τής αρτηρίας ταύτης είνε λεπτότα
του. Τά ούρα διϋλίζονται δι’ αυτών καί διέρ
χονται είς τά μικρά κοιλώματα. Έκεϊθεν φέ 
ρονται διά τίνος συστήματος δχετών μέχρι τής 
κύστεως οπού φυλάσσονται και άποπέμ.πονται 
έν καιρώ.

Εΐμε&α καί ήλεκτρική μηχανή.

Αυτό τό θαυμάσιον σύστημα τό όποιον 
αποτελεί τήν Ανθρωπίνην μηχανήν, έχει 
Ανάγκην διά νά έργασθή κκνονικώς, ένός γε
νικού γνώμονος, μιάς διευθύνσεως. Πρός τοΰτο 
υπάρχει τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα (εγκέ
φαλος, νωτιαίος μυελός) τοΰ οποίου τά νευρικά 
κύτταρα άποστέλλουσι διά τών νευρικών ίνών 
τήν έπιταγήν νά ένεργήσρ ό τάδε μΰς, πρόκα- 
λοΰσιν ή έμποδίζουσι τήν έκκρισιν τοΰ τάδε 
άδενος, καί έν γένει κανονίζουσι δι’ άρμονι-
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Πριν ή έξετάσωμεν τί είναι υπνοβασία, πώς αΰτη 
συαβαίνει καί πώς εξηγούνται αί έν αυτή έχδηλού- μέμφυτον. Πρός κατανόησιν τών περιεργοτερων πρα- 
μεναι πράξεις, πρέπει νά ίδωμεν τί είνε ύπνος καί τί 5..... !~ ··'—
ένύπνιον. "Υπνος κατά τόν Άριστοτέλην είναι στέρη- 
σις τής έγρηγόρσεως (Περί ΰπνου καί εγρηγόρσεως), 
"Υπνος καθ’ ήμας είναι ή καθ’ έαυτην ανευ τής 
σχέσεως πρός τε τό σώ*α  και τόν εξωτερικόν κόσμον 
ενέργεια τής ψυχής. Έν τφ ΰπνω ζή ή ψυχή βίον 
εσωτερικόν, άποσυρομενη έκ τής μετά τοΰ εξωτερικού 
κόσμου επαφής καί ένεργείας, συστέλλεται, οΰτως 
είπεΐν, καί συσπειρουται εις έαυτην. Έν τφ ΰπνφ, 
κατά τόν Άριστοτέλην, τό ζωον ζή την ζωήν τοΰ 
φυτοΰ. Ή έν τφ υπνφ δμως ανάπαυσις τής ψυχής 
εινε φαινομενική καί οχι πραγματική, διότι, ή ζωή, 
κατ’ ουσίαν, ούδέν άλλο είνε η διηνεκής ένέργεια καί 
κίνησις. Ή έν τφ ΰπνφ ένέργεια τής ψυχής καλεί
ται δνειρον, δπερ είναι καθαρά τις εσωτερική και από 
τοΰ εξωτερικού κόσμου άποκεχλεισμένη ενέργεια τής 
ψυχής άνευ αντικειμενικής συνειδήσεως καί αύτοδιο 
ρισμοΰ. Όταν τό ονειρον είναι λίαν ζωηρόν, τότε ή 
ψυχή κυρία γενομένη τών οργάνων τοΰ σώματος, καί 
δή τών γλωσσικών, κινεί αύτά πρός παράστασιν τής 
δνειρευτικής αύτής ζωής. Τοΰτο δέ ακριβώς αποτελεί 
τήν καθ’ ύπνον παρατηρουμένην υπνολαλίαν. Όταν 
δέ τό δνειρον είναι ίτι ζωηρότερον, τοΰτο αναγκάζει 
καί ωθεί τόν έν τοιαύτη καταστάσει ευρισκόμενον εις 
αντίστοιχον πρός τάς εν όνείρω παραστάσεις ενέρ
γειαν, καθ’ 8 δ όνειρευόμενος εγειρόμενος περιπατεί 
ασυνειδήτως εχων ανοικτούς, άλλ’ ακινήτους ή καί 
ένίοτε κλειστούς τούς οφθαλμούς.

Κατά ταΰτα τήν υπνοβασίαν χαρακτηρίζουσι δύο

κωτάτου τρόπου τάς λειτουργίας καί τάς κινή
σεις τής Ανθρώπινης μηχανής. Τό νευρικόν 
κύτταρον δέχεται αύτό τοΰτο δι’ άλλων ίνών 
τάς έξωτερικάς έπιταγάς καί κανονιζόμενον 
ύπό τών Αναγκών καί τών περιστάσεων δύνα
ται νά μεταχειρισθή ’ τήν λανθάνουσαν ένέρ- 
γειαν τοΰ δργανισμοΰ.

Τά νεΰρα, όμοιάζοντα μέ τηλεγραφικήν 
στήλην, συνίστανται:

Ιον Έκ τών Αγωγών συρμάτων (Αξονικών 
κυλίνδρων)

καί 2ον Έκ τών απομονωτικών ουσιών, 
(περιβλημάτων τών Αξονικών κυλίνδρων). Καί 
δέν θά εΓμεθα ύπερβολικοί, Αν παρομ.οιάσωμεν 
τήν ένεργειαν καί λειτουργίαν τών νεύρων 
πρός τόν ήλεκτρισμόν. Τό νευρικόν ρεΰμα οδοι
πορεί βεβαίως μετά μεγαλείτέρας βραδύτητος 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Έν τούτόις και πρός 
τόν τρόπον τής λειτουργίας του, τό νευρικόν 
ήμών σύστημα ενεργεί ακριβώς ώς μία ηλε
κτρική συσκευή.

Τοιοΰτον έν ■ όλίγοις είνε τό Ανθρώπινον 
σώμα, Αληθές Οαΰμα μηχανικής τέχνης, εντε
λέστατου μηχάνημα, έν ω συνδυάζονται ή λε
πτότης, ή Ακρίβεια, ή οίκονομικότης καί ή 
σοφή λειτουργία.

Α. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

τινά: ενθεν μέν όνείρωσις άνευ ατομικής συνειδήσεως 
καί αύτοδιορισμοΰ, ένθεν δέ ένέργειά τις καί επικοι
νωνία μετά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου δια τής κοινής 
αΐσθήσεως πρός τά λοιπά ζφα, ήτις ονομάζεται όρ· 

ξεων τών έκτελουμένων ύπό τών έν ύπνοβασίο; ευρι
σκομένων, πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ άψει, δτι οί οφθαλ
μοί τών έν τοιαύτη. καταστασει εύρισκομενων ώς επί 
τό πλείστον είναι ανοικτοί καί άναμφιβόλως βλέπου- 
σιν, ή δι’ ανιών όμως αντίληψ ς τοΰ έξωτερικοΰ κό
σμου εινε περιωρισμένη συνήθως. Βλέπουσιν έκείνο 
μόνον, δπερ συνδέεται μέ τήν σειράν τών σκέψεων, 
ήτις απασχολεί τόν υπνοβάτην, π.χ. δ Φαδερώ διη
γείται, OTt μοναχός τις ζητών έν δνείρφ' τήν έκδίκη- 
σιν τής ύπό τοΰ ηγουμένου έν ΰπνω φονευθείσης αύ
τοΰ μητρός, δπλισθείς μέ μάχαιραν τεραστίαν ώρμησε 
πρός τήν κλίνην αύτοΰ και διήλθεν έμπροσθεν του 
ηγουμένου καθημένου πρό τοΰ γραφείου του, δέν 
είδεν όμως τόν ηγούμενόν, διότι ειχεν έκ τών προτέ- 
ρων έσχηματισμένην την πεποίθησιν, οτι ούτος εύρί- 
σκεται επί τής κλίνης αύτοΰ. Έκ τουτου παρατη- 
ροΰμεν,ότι καί αί προηγούμεναι εντυπώσεις ούκ 'ολίγον 
συντελοΰσι πρός έκτέλεσιν τών διαφόρων πράξεων. Ό 
Σαίξπηρ περιγράφων τήν κατάστασιν τής Λαίδης Μά- 
ουλερ, είκονίζει ζωηρότατα τόν περιορισμόν τής 
αληθούς δράσεως άπό τής εξ απάτης τοιαύτης. Επί
σης καί ή άχοη πολλαπλώς εχει παρατηρηθή, ότι 
ο! ύπνοβάται ού μόνον απαντώσιν εις έςωτήσεις, 
αλλά καί αναμιγνύονται καί είς διαλόγους έφ’ όσον τό 
άντικείμενον άύτών συνδέεται κατά Ttva τρόπον μετά 
τοΰ άπασχολ.οΰντος αύτούς. ονείρου, ένώ έξ άλλου 
ούδέν απολύτως απαντώσιν έπί θεμάτων ασχέτων δλως 
πρός τό θέμα αύτών’ π. χ. είς βοηθός φαρμακείου, 
Καστέλλι ονομαζόμενος, έν ύπνοβασίμ έκτελών έργα· 
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σίας καί έρωτώμενος ύπό τής συζύγου τοΰ φαρ[Λ«κο- 
ποιοΰ έπί άλλων ασχέτων θεμάτων δέν απηντα.

Αί αισθήσεις τών μυώνων, ου μόνον διατηρούνται 
έν ύπνοβασίφ, αλλά είς πλείστα; περιπτώσεις καί 
όξύνονται εις βαθμόν προκαλοΰντα τόν θαυμασμόν. Τό 
τοιοΰτον άποδειχνύεται έκ τής έπιδεξιότητος, μ«θ*  ης 
βαδίζουσι πολλοί ύπνοβχται έν χαιρφ σκοτεινής νυ- 
χτός έπί εδάφους δυσβάτου, όπότε ή αΐσθησις αΰτη 
εΐνε τό μόνον βοήθημα πρός κανονισμόν τών κι
νήσεων.

Καί ή συναίσθησής υπάρχει παρά τοΐς ΰπνοβάταις. 
“Ας έξετάσωμεν έν πρώτοις την περίπτωσίν εκείνην, 
καθ’ ήν οΰτος μή ών ποσώς έξησχημένος είς άναρρί- 
χησιν, πεοιφέρεται έν τούτοις ασφαλέστατα έπί τής 
τυχούσης στέγης. Ό άνθρωπος δ μή έξησκημένος νά 
περιπατή έπί στεγών, καλώς εχόνεων τών πραγμάτων 
και άνευ σοβαρά; αφορμής, αποφεύγει την επί στέγης 
άναρρΐχησιν ή τόν έπ’ αυτής περίπατον μηδόλως 
σκεπτόμενος, δτι είτε έκ σκοτοδίνης είτε έξ οίουδήποτε 
άλλου απροόπτου γεγονότος εινε πιθανόν να πέση. Αΐ 
τοιαυται δάως σκέψεις καί φόβοι δέν γεννώνται παρα 
τοΐς ύπνοβάταις. Ένεκα τούτου περιπλαναται καί 
έπί επικινδύνων τοποθεσιών μετά τής αυτής άφελείας 
καί ασφαλείας μεί’ ής και επί δμαλοτάτων έδών, 
ακριβώς δπως τό νήπιον παίζει πρό τοΰ χείλους βα
ράθρου τινός. Ε’ις τούτο συντελεί καί τό γεγονός ότι, 
αί αισθήσεις έκεΐναι τοΰ ύπνοβάτου, αιτινες ασχο
λούνται κατά τό χρονικόν τής ύπνοβασίας διάστημα, 
εύρίσκονται έν έκτάκτω δράσει’ επομένως συνεπείς 
τής έκτάκτου όξύτητος, ήν άποκτώσιν αί αισθήσεις 
τής όράσεως καί τών μυώνων εινε εις θέσιν δ υπνο
βάτης νά βλέπη καθαρώτερον τά αντικείμενα έν τφ 
σχότει κα'ι νά κανονίζη άσφαλέστερον τας αναγκαίας 
πρδς τούτο κινήσεις ή εάν εύρίσκετο έν τή συνήθει 
τής έγρηγόρσεως καταστάσει. Πλήν τούτων δέν πρέ
πει να λησμονώμεν, δτι κοιμισμένου τού ανθρώπου, 
ενεργεί έν αύτω διά τής ζωτικής δυνάμεως τδ όρ 
μέμφυτον ή τδ ένστικτον, άτινα έτέθησαν εις τά ζφα, 
μηδέ του ανθρώπου έξαιρουμένου, ύπό του θιοΰ, 
δπως άλανθάστως έκτελώσι τ’ άναγκαιοΰντα πρδς 
διατήρησιν τής ζωής κ»ι διαιώνισιν του είδους αυτών, 
π.χ. την κυψέλην ή μέλισσα, τδν ιστόν ή αράχνη 
καί τήν φωλεχν του δ κάστωρ. Έν έγρηγόρσει όμως 
ή ελευθερία, δ νους τού ανθρώπου, ό φόβος καί ή 
υποψία μήπως πέση, εκμηδενίζουν την ενέργειαν 
αύτων.

Κατά ταϋτα δ άναρριχώμενος ούδέν τδ έκτακτον 
παρουσιάζει καί ουδόλως παράδοξον, δτι έν τοιαύτη 
καταστάσει ευρισκόμενος περιφέρεται ασφαλέστατα η 
άναρριχάται έπί ύψηλοτέρου μέρους, μή ών ποσώς 
έξησκημένος. Τοΰτ*  αύτδ συμβαίνει καί μέ την λύσιν 
διαφόρων επιστημονικών ζητημάτων. Ό περιορισμός 
τών σκέψεων καί ή συγκέντρωσις τής προσοχής έπί 
ώρισμένου σημείου, παράγουσιν επί του αντικειμένου, 
περί δ περιστρέφεται ή προσοχή, νέας σκέψεις, πράγμα 
τδ όποιον έν έγρηγόρσει δέν ηδύνατο νά έτπτευχθή, 
δσονδήποτε καί άν έξήντλει αγωνιώδεις προσπάθειας 
ό ασχολούμενος, ένεκα τής πολλαχου ασχολίας. Τδ 
πνεύμα εργάζεται, ούτως είπεΐν, επί περιωρισμένου 
εδάφους’ τούτου ένεκα καταλήγει είς απροσδόκητους 
επιτυχίας, άς, έπαναλαμβάνομεν, ουδέποτε ή λίαν 
δυσκόλως θά έπετύγχανεν έν έγρηγόρσει, καθ’ δτι έν 
υπνοβατική καταστάσει αί έν ένεργείςι εύρισκόμεναι 
πνευματικά! δυνάμεις, μή περιοριζόμεναι ύπό τών 
λοιπών, ένεκα τού ύπνόυ, έν αδρανείς ευρισκομένων 
δυνάμεων, εισί προφανώς ισχυρότερα·, τοΰ συνήθους. 
Συνεπείς; τής καταστάσεως ταύτης συμβαίνει ώστε, 
άφ’ ενός μέν πλήθος παραστάσεων ανασταλτικών κα· 
λουμένων, αιτινες έν έγρηγόρσει έπιφαίνονται, νά 
αδρανή έν καταστάσει ύπνοβασίας, άφ·’ ετέρου δέ αί 

περιωρισμένα: αδται έν ένεργείμ διατελοΰσαι πνευμα
τικά! δυνάμεις μή επηρεαζόμενα! ύπό τών έν άδρα- 
νεία; διατελουσών νά εΐνε ακμαιότεροι καί δια τοϋτο 
νά έπιτυγχάνωσι πλειστάκις. τής λύσεως τών ζητηί 
μίτων.

ΙΕΡΟΜ. Ν. ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΙΜ JNEAJTAI-ΠΕΡΙ llPOBATOf
‘Η βρώσις τοΰ βοείου κρέατος ήτο έν χρή- 

σει καί άπδ τούς άρχαιοτάτους χρόνους.
Παρ’ Όμήρφ ευρίσκει τις αρκετά χωρία 

τής Ίλιάδος καί ’Οδύσσειας έξυμνοΰντα τό 
καλόν καί γλυκύ κρέας τών προβάτων.. Τό 
πρόβειον κρέας εΐνε λίαν εΰπεπτον, καθ’ δ 
άποτελούμενον έκ λεπτών μυϊκών δεσμών.

Οί παρ’ ήμϊν κρεοπώλαι προτιμώσϊ πρδς 
σφαγήν τά βλάχικα, τά πρόβατα δήλον δτι 
εκείνα, άτινα προέρχονται έκ Θεσσαλίας καί 
Φθιώτιδος.

Πλείστα νοσήματα ένσκήπτουσιν είς τά 
πρόβατα, έπιφέροντα πολλάκις μεγάλας κατάσ- 
τροφάς, τόσας, ώστε δύνανται ολόκληρα ποί
μνια όλοσχερώς νά έζαφανίσωσιν.

Ή στομακρίκη,.ή δπλϊτις, ό άνθραξ, ή φυ- 
μζτίωσις καί τινα άλλκ νοσήματά είσιν οί 
κακοί δαίμονες τών πειθήνιων προβάτων.

Ή στομζκάκη, ώς τά πολλά,· προσβάλλει 
τδν βοΟν καί τόν χοίρον καί.βστιν οτε τδ πρό- 
βζτον.. Κατά ταύτην κατ’ άρχάς έρυθροΰται 
ό βλεννογόνος ύμήν τοΰ στόματος αυτών, ή δέ 
πρός τήν τροφήν δρεξις αυτών έλαττοΰται. 
Μετά μικρόν άρχονται άναφζινόμενζ όγκίδιά 
τινα, άτινα αυξανόμενα άποκτώσι τδ μέγεθος 
φζσιόλου’ κατά τδ στάδιον τοϋτο μετά με
γάλης δυσκολίας δυνατζι να τρώγη τό πρό
βατου· λαμβάνει τήν τροφήν,- άλλ ’ αμέσως τήν 
άζοπτύει, καθότι αδυνατεί νά μάσηση ταύτην, 
ενεκεν τοΰ άλγους, οπερ προξενεί αυτφ ή μά- 
σησις. Ευχαριστείται πολύ πίνον ψυχρόν ύδωρ, 
μεγάλην 5’ ήδύτητα αισθάνεται έχον έμβε- 
βαπτισμένον διηνεκώς τό στόμα αύτοΰ εντός 
ψυχρού υδζτος.Εΐτατά περί όυ ό λόγος ογκίδια, 
άτινα έν τω μεταξύ διεπυήθησαν ’διζρρήγνυν- 
ται καί οΰτω πληροΟται ή κοιλότης τοΰ στό
ματος αύτοΰ ύπό ελκών. Κατά τδ στάδιον 
τοϋτο τδ πρόβατον πάσχει βαρέως, πυρέσσει, 
δέν δύναται νά φάγη ποσώς, καθότι ή πρδς 
τήν τροφήν δρεξις αύτοΰ άπέπτει καί δεύτε
ρον βνεκεν τών έν τω στόματι έλκων άλγεί 
παρά πολύ κατά τήν μάσησιν. Κατά τό στά- 
διον τούτο τής νόσου άρκετά τών προβάτων 
άποθνήσκουσιν έξ άσιτίας. Κατά τήν όπλί- 
τιδα τό πρόβατον πυρέσσ.ει, χωλαίνει, ότέ.μέν

κατά τδν ?να, ότέ δέ κατά τούς δύο καί τέ
λος άρκετάς φοράς καί κατά τούς τέσσαρκς 
πόδκς. ’Εκ τής.σχισμής των ι------- ---------
έκρέει έκκριμα πυώδες.—Εΐτα άλλο νόσημα, 
οπερ προσβάλλει τδ πρόβατον, εΐπον, ζτι εΐνε ό 
άνθραξ. “Ανθρακος διακρίνομε» τρεις μορφάς, 
τον 'άποπληκτικόν, τόν- άνθρακώδη πυρετόν 
καί.τρίτον τόν δερματικόν άνθρακα.

Κατά.τήν άποπληκτικήν μορφήν τοΰ άν- 
θρακος, τά πρόβατα έν. ω ύγιαίνουσιν, έξ άπί- 
νης-πίπταυσι νεκρά' εννοείται, οτι ούδέν άποτ 
λύτως σύμπτωμα : παραυσιάζουσι, καθότι ώς 
εΐπον, ό, θάνατος επέρχεται κερπυνοβόλος. 
Κατά τήν δευτέραν μορφήν, κατά τον άνθρζ- 
κωδη δήλ^ν ρτι πυρετόν, τό πρόβζτρν π.υρέσ- 
σει, τύπτει διά., τών γ.εράτων· τήν κοιλίαν αύ
τοΰ, ριγεί, καταλαμβάνεται ύπό μελαγχολίας, 
απόλλυσι-τό βλέμμα τής άγαθότητος, καθ- 
ιστάμενον βλοσυρόν, ή δ’ αναπνοή αύτοΰ γί- 
γνετζι μ,ετά.με.γίσ-της κοπώσεως. Τδ αίσθημα 
τής.πείνης ιφάντη άπόλλυται έξ αυτών, έν ω 
τό τής δείψης εΐνε. είς τον υπάτον ''αθμϋν ηύ- 
ξημένον. Κατά τήν τρίτην..- καί τελεύταγαν 
μορφήν, ήτοι κατά τόν δερματικόν άνθρακα πα
ρουσιάζονται μαλακά οιδήματα , κατά τδν λαι-. 
μόν, τά -^όσθια σκέλη, τδ στερνόν; καί άλλα- 
χοΰ, συνούευόμενα. ύπδ άρκετών συμπτωμά
των, άτινα άπζντώντζι κατά τδν; άνθρακώδη 
πυρετόν,. ’Εκ τών τριών τούτων’μορφών τρΰ 
άνθρζκος. ή άποπληκτική μόρφή.εΐνε ή έν- 
σκήπτο.υσα συχνότερον καί έπιφέρόυσα πζνοι- 
λεθρίαν είς τά ποίμνια. . . ..,

Ή φυμζτιωσι,ς σπανιότατα προσβάλλει- τδ 
πρόβατον, έν ω τούναντίον τών βοών ,εΐνέ' ή 
συχνοτέρζ τών νόσων, Κατά ταύτην έν τών 
σπουδζιοτέρων συμπτωμάτων εΐνε ή μικρά καί 
ξηρά βήξ.

Τδ υγιές πρόβατον εΐνε ζωηρόν, βαδίζον δ’ 
έχει τήν κεφαλήν πάντοτε, άνυψωμένην, πλήν 
κατά τά φοβερά καύματα' το$ θέρους, οτε κύ
πτει οσον ένεστι τήν κεφαλήν αύτοΰ, δπως 
προφυλζχθη έκ.τούτων;

Κατόπιν κρότου έγείρεται καί τρέχει, λα- 
κτεί δ’ ημάς ψαύοντας τόν πόδα αύτοΰ διά τής 
χειρ.ός μας. Τούναντίον τδ άσθενές. πρόβατον 
βαδίζει σιγανώ τφ βήμπτι καί φέλεον άδρζ^: 
νεί, εάν ψζύσωμεν, ού μόνον τούς πόδας, άλλα 
καί. τό σώμα αύτοΰ. Ή κοιλία αύτοΰ διογκου- 
Τ«ιΓ οί όφθαλμοί. αύτοΰ άτςοιρτώσι βλέμμα, 
άπλανές, ή άναπνοή αύτών αυξάνεται καί τέ« 
λος τέλερν άδιαφορεΐ οιά τά περί αύτό.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΒΕΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
’Ιατρός.

ΠΙΓΓΙΣ ΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ποδών αύτών ■ _

Πίστιν λέγοντες νοοΰμεν τό πιστεύει*  είς Σωτήρα, 
Ούρανόθεν καταβάντα τών ανθρώπων Ιατήρα, 
Καί καταλυτήν συνάμα παντός άγους και κακίας, 
Προπατορικής κηλίδος. πάσης πλάνης κι’ αμαρτίας. 
Πίστιν τήν τοιαύτην πάντες άπεδεξαντο φανεϊσαν, 
Χαίροντεςκαίγεγηθότες,ώςέκ τοΰ Θεού πεμφθεϊσαν.

"Οθεν καί έν βραχεί χρόνφ πίστισ τοΰ Χριστού ή θεία, 
Πανταχοδ διαγνωσθεϊσα φως καί χάρις ούρανία, 
“Ανδρος ειλκυσε σπουδαίους κ’έπιστήμοναςέ.γκρίτους, 
Φιλοσόφους τβ δοκίμους καί σοφούς Αναρίθμητους· 
Θεολόγους μεγαλόνους καί ένδόξους γεωλόγους, 
’Αστρονόμους τε έξόχους καί κλεινούς φυσιολόγους.

ΙΙαραλείπων τούς αρχαίους διδασκάλους καί Πατέρας, 
Τούς έκλάμψαντας έν κόσμφ άς φωτολαμπεις 

■ . (Αστέρας,
'Αναγράφω τής θρησκείας νέους έραστάς καί φίλους, 
Γίγαντας έν έπιστήμαις κ’ έν σοφίφ ’παραμ-ίλλους. 
Άμφοτέρας πάντες οδτοι ήγκαλίσαντο έν βίφ 
Πίστιν τε καί επιστήμην έν αγάπη έξαισίω.

• »

Εΰλερόν τε καί Άμπέρην σύν τφ πάνυ Καρτεσίφ, 
Καί Έρσχέλφ» άστρονόμφ καί σοφφ Λεΐβνιτίφ.
Νεύτωνα καί Κυβιέρον καί τόν ένδοξον Λυνναΐον, 
Βάκωνά τε καί Κεαλέρον καί κλεινόν α5 Γαλιλαίον. 
Βυφών αδθις καί Πασχάλην καί Θωμδν τόν Άκυ- 

(νάτην,
Άνσελμόγ τε καί Βερνάρδον εύσεβείας τόν προ- 

[στάτην.

Συν τοΐς άνω. άριθμείσθω κ’δ περίπυστος Γετταίος, 
Ό τόν άκριτον Ρενάνα άπελέγξας προφρονέως. 
Ποΰ δ’ άφήκα τούς ένδοξους Βοσσουβ καί Μα-

(σιλλώνα, 
Ρήτορας καί θεολόγους Βουρδαλλοΰ καί Φενελώνα ; 
Ένθερμ’ ήσαν πάντες οδτοι οπαδοί τής άληθείας, 
Καί τοΰ Θεανθρώπου λάτρεις καί τής παρ’ αύτοΰ 

(θρησκείας.

■ ·».'’ · (Έπεται τό τέλος)

X. Κ. ΜΑΚΡΗΣ

ι
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ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΣ

τδ Ανάστημα της 
καμηλού καί φέρει bio- 
μα πεποικιλμένον δια 
ζωηρών και λαμπρών 
Αποχρώσεων. Τά δπί- 
σθια μέρη αυτής είσίν 
ύπερβολικώς χαμηλά, τά 
δέ εμπρόσθια έκτάκτως 
ύψηλά. 'Ο λαιμός της 
είνε μακρύς, λεπτός καί 
εύθύς, ή κεφαλή της δ- 

μσιάζει πρός την τής καμήλου, ούσα μόλις δι
πλάσιά καί τι πλέον 
δέ ώτα της'φέρομαι 
ποικίλους χρωμα
τισμούς.

Τδ βάδισμα τον 
ζώου τούτον δια
φέρει τών άλλων 
τετραπόδων ζώων, 
ατινα βαδίζοντα φέ- 
ρουσι τούς πόδας 
αυτών διαγωνίως,.*  
ύφονντατδν δεξιόν 
πόδα συγχρόνως με 
τδν δπίσθιον. Αρι
στερόν, Ινώ ή κα
μηλοπάρδαλη έγεί- 
ρει δμον τους δύο 
Αριστερούς’πόδας ή 
τού? δύο δεξιούς. 
Είναι δε έντελώς 
ζώον ήμερον και 
πραον, δπερ δυνα
τοί τις να όδηγή- 
ση δπουδήποτε δια 
σχοινίου περιβάλ
λοντος την κεφα
λήν της..

Εΐνε ώραϊον ώ· 
σαύτως τετράπουν, 
φνσεως δσον δύνα- 
ταί τις να φαντα- 
σθή γλυκείας, ώς 
τον προβάτου και 
τοσοΰτον φιλάν- 
θρώπου, δσον ον- 
δενδς δΛλου Αγρίου ζώου: φέρει δέ κέρατα Αμ
βλεία, μήκους έξ δακτύλων, κεκαλυμυένα έκ 
δέρματος. Ή διάφορά τής αρρενος Απδ τής 
θήλεως έγκειται είς^τδ οτι ή δρρην φέρει μα
κροχέρα τοιαντα. Άμφότερα τα γένη έχουσιν

στρουθοκαμήλου, τατής

ώτα μεγάλα ώς τής Αγελάδας, γλώσσαν βοός, 
μελανήν, πόδας Ομοιάζοντας τούς βοείους, καί 
ουράν διήκουσαν μέχρι τής ίγνύος, δίκην ίππου. 
Τρέχει, και κατακλίνεται ώς αυτή καί φέρει 
σκλήρννσιν έπί τον στήθους και των μηρών, 
ώς ή κάμηλος. Όπόταν δέ ίσταται δρθία, δεν 
δύναται νά βύσκη έπί τοΰ έδάφους, χωρίς νά 
Ανοιξη μεγάλως τους εμπρόσθιους πόδας, ώς 
παρίσταται έν τή εϊκόνι και πολύ δυσκολεύεται 
νά πράξη τοϋτο, Αναγκαζομένη νά τρέφεται διά 
των φύλλων των δένδρων.

ΟΙ φυσικοί ισχυρίζονται, δτι τά κέρατα τής 
καμηλοπαρδάλεως δεν πίπτουοιν. Αλλά τουναν

τίον διαρκώς'ύφί· 
στανται κεκαλυμ- 
μένα δια τριχωτόν 
δέρματος.

Ό Buffon πε
ριγράφει έντέχνως 
δια μακρών τδ ζώον 
τοϋτο, Αναφέρων 
συν τοϊς δλλοις, δτι 
είναι εκ τών πρώ
των, ώραιοτέρων, 
με.γαλειτέρων και 
Αβλαβεστέρων ζώ
ων, Αλλά συνάμα 
και έκ τών Ανωφε- 
λεοτέρων.

Ή καμηλοπάρ
δαλη ζή κατά μι
κρά ποίμνια έν ταίς 
τροπικαΐς χώραις 
τής κεντρφας Α
φρικής, τρεφόμενη 
έκ τών φύλλων τών 
δένδρων.

‘Ο κ. Thibaut, 
γάλλος και γνωστός 
τοϊς εύρωπαίοις,οΐ- 
τινες έζων κατά τδ 
πρώτον ήμισυ τον 
παρόντος αϊώνος 
εις Αίγυπτον καίδ- 
στίς διέμεινεν έπ’ 
Αρκετόν χρόνον είς 
τδ Κορδοφάν, έίνε 

ήμερων μας με
τέφερε ζώσαν καμηλοπάρδαλιν είς Εύρώπην. 
"Εχων. καλούς δδηγούς μεταξύ τών αύτοχθόν- 
των ’Αράβων, ώς και Αρίστους ίππους καί αγε
λάδας, έθήρευε τά ζώα. ταϋτα, ών τά μικρά 

διετήρει διά. τού- γάλακτος τών Αγελάδων και 
ουτω κατώρθωνε νά μεταφέρη ταϋτα δπον ήθε- 
λεν.

Εις τούς ΐίαρισίους, δπότε ένεφαυίο&ησαν αϊ 
πρώται καμηλοπαρδάλεις, ή έντύπωσις υπήρξε 
τοσοΰτον μεγάλη, ώστε δ συρμός ώφελήθη τής 
περίστάσεώς και απασαι αί κυρίαι έφερον φο
ρέματα. Α λ ά καμηλοπάρδαλη, 
δηλαδή'όμοιάζοντα πρδς τδ δέρμα αύτής.·

ΕΙς Λονδίνου καί εις Βιέννην τά είδη τών 
καμηλοπαρδάλέων Ανεπτύχθησαν έξαισίωςί Έν 
τφ ζωολογική) κήπφ.τον Λονδίνου προ πολλόΰ 
διατηρούνται καμηλοπαρδάλεις γονιμοποιοΰσαι. 
Τδ πρώτον τεχθέν είδοε είχε μήκος 2 μέ
τρων, αϊ δε έμπρόσθιοι κνήμαι έφερον ύφος 
ενός μέτρου και ήμίσερς,· ή δέ ούρα 45 εκατο
στά. Τδ νεογέννητον τούτο μετά έν λεπτόν τής 
ώρας έξέβαλε την πρώτην φωνήν μετά σπα- 
σμοδικής φρικιάσεως έν ολφ του τφ σώματι, 
είτα έλαβε, την μρμόζϋυβαν αύίφ στάσίν, ήρ
ξατο ν’ Αναπνέή κανονικώς και μετά ήμίσειαν 
ώραν κατέβαλε δυνάμεις, ίνα άνεγερθή’είς τούς 
πόδας του. Κατά πρώτον ήγέρθη έπί τών γο
νάτων τον, είτα έν δλίγοις ήρξατο νά βαδίζη, 
μόλον δτι ταλαντευόμενου και ήρξατο νά περι
στρέφεται Ανά την μητέρα του. Αντη δμως δέν 
τδ ύπεδέχθη ώς Ανεμένετο καί παν δ,τι κατωρ- 
θώθη ήτο νά ρίψη έπι τοΰ νέου οχληρού 
βλέμμα έκστατικόν, έκτοτε δέ έφέρετο πρδς αύτδ 
ώς πρδς ξένον.

Ή Αδιαφορία αυτή τής μητρδς πρδς τδ τέ- 
κνον της, ίσως θά είχε αιτίαν, δτι δεν είχεν 
Αφεθή, Ιλευθέρα είς τον εαυτόν της διαρκονν- 
τος τον τοκετού, καί είχε τεθή είς έργασίαν, 

έχομεν πολλά δ,λλα νεώτερα παραδείγματα, 
καθ’ α πάντοτε τδ αντδ συνέβη, δι’ δπέρ προσ- 
λαμβάνουσι Αγελάδας, ας μετά μεγάλης ευκολίας 
πλησιάζει τδ νεογέννητον και θηλάζει. Κατόπιν 
έτέχθησαν άλλα μικρά, τά όποια έστάλησαν εις 
τούς ζωολογικούς κήπους τον Αονβλίνον και 
τής Άμβέρσης.

Έν τφ ζωολογΛκφ κήπφ τής Βιέννης μία 
κομηλοπάρδαλις έτεκε τή 20 ’Ιουλίου 1858 
χωρίί νά δείξη ίπίσης αΰτη ούδεμίαν φροντίδα, 
ούτε τρυφερότητα διά τδ τέκνου αύτής. Τφ 
έλειξε μόνον την κεφαλήν δύο τρεις φοράς καί 
είτα έστράφη πρδς άλλην διεύθνσιν, χφρις νά 
δώση πλέον προσοχήν είςαντδ καί ήναγκάσθη- 
σαν τότε νά Αμέλγωσι την μητέρα καί νά πλη- 
σιάζωσι τδ μικρόν, ϊνα θηλάζη γάλα έκ τον γα- 
λακτοδοχείον.

Ό βασιλεύς τής Αίγυπτου Απέστειλεν ώς δώ
ρου πρδς τδν βασιλέα τής ’Ιταλίας Βίκτωρα 
Εμμανουήλ μερικάς καμηλοπαρδάλεις, αϊτινες 
έζησαν πλέον ή ήττον έτ τφ βασιλική) ζωολο
γική) κήπφ τον Τουρίνου, Αλλά ή μάλλον έπι- 
ζήσασα έζησεν μόνον 8 ίτη.

Έν τούτοις δέν ύπήρξεν Αδύνατον δι’ έπι-

Η Καμηλοπάρδαλη βόσζουσα επί τοί έδάφονς, 
ανοίγει δυσκόλως τούς πόδας.

μελών φροντίδων νά έγκλιματισθώσι τά ζώα 
ταϋτα έν Εύρώπη, τά όποια δμως έκτδς τής 
έηιστημονικής περιέργειας ονδεν άλλον σκοπόν 
έχουσιν'· δπως ' δέ είπεν ό Buffon, ή καμηλο- 
πάρδαλις εΐνε ζώον Ανωφελές, Αλλά και ζώον 
έκτακτον, ούτινος ή διαμόρφωσις συνάδει πρδς 
τάς συνθήκας τής χώρας έν ή ζή καί τδν βίου, 
δι· διάγει. Ή δέ Ιδιότης αύτον, ώς δγκώδες 
χαμαίζηλον μαστοφόρου ζώον, δπερ Αναζητεί 
την τροφήν του έν τοϊς φνλλοις τών δένδρων 
έναργώς προέρχεται έκ τής κατασκευής αύτοΰ, 
τόσον έξαιρετικής καί Ιδιοτρόπου, καθισταμέ- 
νης μοναδικής είς τδ είδος του έκ μιας μόνον 
οίκογενείας προερχόμενου.

Φ. Π.

ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

Σαν μέ χυττάς μέ τή γλυκεία ματιά σου 
Μέ τή.‘ματιάςαου τήν πβιδ γλυκειό, 

Σαν μέ 'σιμώνης ναι, στην άγκαλιά σου 
Καϊ.'μοϋ’χαρίξΏς άγάπης ηιλιά, 

βαρρ& πετοτηιεν’μέο’ ς’ τά ουράνια 
Ώσάν άθφα, άβφα πουλιά' 

6αρρδ> πδ» είμασθεν δυδ κουφάρια 
έχοντας μία μονάχα καρδιά I

Λευκωσία Λ' Α. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΦΗΣΕ ΜΕ

"Αφησε με νά φιλήσω 
τά γλυκόγλαρά σου μάτια 
καί δς πληγώνουν τή καρδιά μου 
καί ας τήν κάνουνε κομμάτια...

Δέν μέ μέλλει....σιή καρδιά μου 
μία τέτοια μαχαιριά 
άντ'ι θάνατο νά δίνη 
μ’ άναστένει τή καρδιά....

Ζάκυνδος . . ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΧ
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ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Καί προπέρισυ εΐχομεν την εύχαρίστηβιν νά δημοσιεύσωμεν έν τφ ήμετέρω Περιοδικφ τάς 
εικόνας δύο έργων της έν ’Αλεξάνδρειά έραιΛτέχνιδος Αεσποινίδος Ίουλιέττης Σιμελίδου. _

"Ηδη παρατίθεμεν ανωθι την εικόνα καί έτερον ώραίον έργου αύτής «Στδ βσννδ» τά 
όποιον. ήδη μετά των δύο έτέρων δύο έργων της είναι έκτεθειμένον έν τή Καλλιτεχνική Πινα
κοθήκη τής ’Αλεξάνδρειάς, τά όποια δέν δμφιβάλλομεν, ότι θά τύχωοι τής δεούσης έκτιμήσεως 
παρά τών αρμοδίων, καθόσον συν τή δπαραμίλλφ τέχνη, ήτις διακρίνει ταΰτα, ή φυσικότης τής 
παραστάσεως καί ή λεπτότης τής έκφράσεως τών έν αύτή δπεικονιζομένων προσδίδουσιν είς τό 
σύνολον έντύπωσιν έντελώς παραστατικήν. Συγχαίροντες τήν νέαν ζωγράφον, δέν δμφιβάλλομεν, 
οτι συντόμως καταταχθήσηται έν τή πρώτη γραμμή τών καλλιτεχνών. φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ

"Εν δρχάΐον πρόβλημα, τδ όποιον είναι δρ- 
κετά ενδιαφέρον, έρωτφ : Αιατι ό καθρέπτης 
δντιστρέφει τδ δεξιόν πρδς τδ Αριστερόν, δλλ' 
όχι τδ έπάνω πρδς τδ κάτω : Ύποθέσωμεν 
π. χ. ότι ή λέξις ΗΧΩ έγράφετο καθέτως, 

Η
ούτως ·χ, καί έτίθετο έμπροσθεν ένός καθρέ- 

β
πτου' ή εντός τοΰ καθρέπτου είκών θά ήτο 
καθώς τδ πρωτότυπον' δλλ' έαν έγράφετο όρι- 
ζοντείως, ούτως : ΗΧΩ, και έτίθετο έμπροσθεν 
τοΰ καθρέπτου, ό καθρέπτης θά δντέστρεφεν 
τά γράμματα καί θά τδ έκαμνεν ΩΧΗ. "Ωστε 
δνοικτόν βιβλίον τεθέν πρδ ένός καθρέπτου 
δέν δύναται ν’ δναγνωσθή, διότι όλαι αί λέξεις 
θά φαίνωνται δντεστραμμέναι, ένώ τδ έπάνω 
και τδ κάτω μέρος τοΰ βιβλίου θά μένουν 
όπως είναι. Τό πρόβλημα είναι, νά έξηγήση τις 
αύτήν τήν Ανωμαλίαν.

Ένώ αύτδ τό πρόβλημα είναι δρκετά Αρ
χαίου, τδ έξης ίσως νά είναι νέον διά πολλούς

"Οταν μία γωνία ενός δωματίου σύγκειταί έκ 
δύο καθρεπ-σών είς ορθήν γωνίαν πρδς δλλή- 
λους, καθώς γίνεται εις μερικά καφενεία και 
αίθούαας, τότε ή είκών, ή όποια φαίνεται είς 
αυτήν τήν γωνίαν τοΰ δωματίου δέν είναι άν- 
τεστραμμένη' και δνοικτόν βιβλίον τεθέν πρό 
τής γωνίας ταύτης δύναται νά δναγνωσθή τόσον 
εύκόλως όσον και τό πρωτότυπον. "Αν τώρα 
δπλώσης τήν δεξιάν πρδς τήν εικόνα σου., ή 
ελκών σου θά είναι δρκετά εΰγενής, &στε καί 
αυτή νά άπλώση τήν δεξιάν πρδς σέ.

"Εν άλλο παράδοξον σημείον, τδ όποιον 
παρατηρειται είς αύτήν τήν γωνίαν, είναι ότι, 
—Αδιάφορου είς ποιον σημείον εύρίσκεσαι, 
εντός τον δωματίου,—δύνασαι. νά ΐδης τήν 
εικόνα σου είς αυτήν τήν γωνίαν,

Έν ελλείψει ένός τοιούτου δωματίου οί δνα- 
γνώσται δύνανται νά κάμωσι τό πείραμα τοΰτο 
μέ δύο μικρούς καθρέπτας θέτοντες, αΰτούς.είς 
δρθήν γωνίαν πρδς δλλήλους. Σημειωτέου, ότι 
ό είς έκ τών καθρεπτώυ δέν ’'πρέπει νά έχη 
πλαίσιον και ή γωνία πρέπει νά είναι Ακριβώς 
δρθή γωνία. Σ. Σ. ςειρηνγδηΣ,·

ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΑΙΓΑΓΡΟΝ ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ό αίγαγρος φαίνεται κατάγεται έκ τής οικογένειας τών αιγών, ώς αναφέρει καί ύ Όμηρος περί 
τής άγρίας αΐγδς τών Κυκλόπων καί τής Κρήτης- Ό αίγαγρος εύρίσκεται σποραδικώς είς τάς νήσους τοΰ 
’Αρχιπελάγους, εις τήν Μικράν ’Ασίαν καί είς τδν Καύκασον μέχρι τής Περσίας. Έν τή άρχαιότητι κατε- 
διώκετο μανιωδώς τδ ζ&ον τοΰτο, διότι άνεζητεΐτο έν τφ στομάχφ αύτοΰ είδος τι Αλοιφής, θεωρουμέ- 
νης έκτάκτως Ιαματικής, ήτις άνομάζετο βενζοάρ. ’Ήδη ό αίγαγρος έκλείπει έξ Ιιύρώπης, άλλα πλεο
νάζει έν ’Αμερική.

Ι«Ι=Ι=5 c= Ι ε=ΊΈ5Ί ca fas)

ΟΡΦΑΝΗ

Είνε έρημη σ’ τόν κόσμο 
κι’ έχει τήν καρδιά θλιμμένη 
ή ταλαίπωρη ορφανή.

Μά κανείς δέν τήν κυττάει 
καί δέν δείχνει καλοσύνη 
καί γι’ αύτή τήν ορφανή.

Όλη ’μέρα μέσ’ τδ δρόμο 
δύστυχη καί πεινασμένη 
μένει πάντα σκεπτική.

Άδηναι

Ό καθένας πού περνάει 
δέν τής δίνει έλεημοσύνη 
κι’ έτσι πάντα θέ νά ζή.

X. Δ. ΚΟϊΤΗΦΑΡΗΧ
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II ΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
Ο ΚΑΛΕΙΤΕΒΰΣ ΤΡΟΠΟΣ

Τήν άμυγδαλήν συνήθως σήμερον πολλα- 
πλασιαζουσι διά σποράς τών ξηρών αυτής καρ
πών είτε άκεραίων είτε κατόπιν ελαφρός θραύ
σεως τον περιβλήματος αύτών. Ή τεχνική λε- 
γομένη προβλάστησις δια τής στρωματώσεως 
εΐνε είς πολλούς άγνωστος, αν και δ τρόπος ου- 
τος εΐνε ύπό πάσαν ίποψιν ίίροτιμώτερος παν
τός άλλου. Τήν στρωμάτωσιν σήμερον μεταχει
ρίζονται οί ειδικοί είς δλονς ίν γένει τούς σπό
ρους, πρό πάντων δέ είς τους μέ σκληρόν πε
ρίβλημα (πυρηνώδεις) απόρους, ώς εΐνε οί τής 
βερικοκκέας,κερασέας. κορομηλέας. δαμασκη- 
νέας κ.λ.π. Ή ίργαοία αΰτη γίνεται άναλόγως 
τής σκληρότητος τον περιβλήματος πρό ίνός ή 
δύο ή καί πλέον μηνών τής συνήθους κατά τήν 
άνοιξιν ίποχής, καθ' ήν σπείρονται τά διάφορα 
σπέρματα,'δπότε ή βλάστησις δέν διατρέχει ου- 
δένα κίνδυνον εκ τοΰ ψύχους. Διά τήν άμυγδα
λήν ή στρωμάτωσις γίνεται πρό Ινός μηνός, 
ήτοι κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου είς τά εύ
θραυστα άμύγδαλα καί θερμά μέρη, και πρό 
δύο δέ μηνών, ήτοι άρχάς Δεκεμβρίου είς τά 
σκληροπύρηνα και τά ψυχρά μέρη.

Πρός τοϋτο άπαιτέΐταικιβώτιον ή κιβώτια 
πετρελαίου άναλόγως τοΰ πολλαπλασιασθησο- 

,μένου ποσού καί λεπτήποταμία άμμος μέ κόκ
κους μεγέθους ήμίσεως κόκκου δρύζης καί κάτι 
μικροτέρους. Τό εκ πετρελαίου κιβώτιον, ά,φοΰ 
τφ άφαιρεθή ή μία ίκ τών δύο πλατυτέρων 
πλευρών, τίθεται οτηριζόμενον διά τής έτέρας 
πλατείας πλευράς επί 4 στηριγμάτων γωνιαίων 
εκ μικρών λίθων, ύψους μιας παλάμης, είς τό 
προσηλιακώτερον μέρος. Πρό τής τοποθετή- 
οεώς του άνοίγονται 16 δπαί μεγέθους άβο
λου είς 4 Ισομέτρονς σειράς και είς Γσας άπο- 
στάσεις ίν έκδοτη σειρφ είς τήν πλατυτέραν 
πλευράν, ώς καί είς τάς δύο μακροτέρας του 16 
ίν έκδοτη, ενώ είς εκάστην ίκ τών δύο άλλων 
πλατυτέρων πλευρών άνοίγονται μόνον 8 είς 
ΐσας άποστάσεις. Τό πρώτον τοΰ πυθμένας τοΰ 
κιβωτίου στρώμα πάχους 2 δακτύλων άποτελεϊ- 
ται ίκ χαλίκων μεγέθους καρύου, άνωθεν αύτοΰ 
ρίπτεται στρώμα ίκ τής είρημένης άμμου πά
χους τριών δοκτύλων. Είς τό ίσόπεδον αύτό 
στρώμα τής άμμου τοποθετούνται κατά γραμ- 
μάς μέ τό αιχμηρόν άκρον πρός τά κάτω άμύ
γδαλα μέχρι συμπληρώσεως ενός στρώματος εξ 
αυτών, άνευ κενών διαστημάτων, Τό στρώμα 
τούτο τών άμυγδάλων ίπακολουθεί άλλο στρώμα 
άμμου τοΰ ίδιου μέ τό προηγούμενον πάχους. 
Τοϋτο δέ διαδέχεται στρώμα άμυγδάλων καί 
ούτω καθεξής μέχρι πληρώσεως τοΰ κιβωτίου, 
τοΰ όποιου τό πρώτον άνώτερον στρώμα σύγ- 

κειται ίξ άμμου πάχους τριών δακτύλων Τήν 
άμμον δέον πάντοτε νά διατηρώμεν νωπήν καί 
ίαν δέν βρέχη συχνά πρέπει νά ποτίζωμ-εν κατά 
4—5 ήμέρας, Ή διαρκής άφ' ενός ύγρασία 
και άφ’ ετέρου ή θερμοκρασία εΐνε αιτία, ήτις 
άναγκάζει τό σκληρόν περίβλημα νά άτοιχθή 
κατά τό ήμισυ και νά άναφανή τό φντόν καί 
άργότερον τό ριζίδιον και τό νεαρόν βλαστίδιον. 
Μετά ίνα μήνα άπό τής στρωματώσεως παρα- 
τηροΰμεν άνά δύο ήμέρας τό άνώτερον στρώμα 
τών άμυγδάλων καί, εάν ήρξατο τό άνοιγμα 
τών περισσοτέρων εξ αϊτών, ίξάγομεν ίκ τοΰ 
κιβωτίου πάντα τά άμύγδαλα. Έκ τούτων τά 
μέ άνοικτόν περίβλημα σπείρομεν είτε είς τά 
σπορεία, είτε είς τήν όριστικήν των θέσιν είς 
βάθος τριών δακτύλων ίντός οπών, τά δέ μή 
άνοίξαντα τό σκληρόν περίβλημα στρωματοΰν- 
ται ίκ νέου καί ποτίζονται συχνότατα επί ΙΟ
Ι 5 είσέτι ήμέρας καί ίάν μετά ταύτας δέν ήδυ- 
νήθησαν νά άνοιχθώσιν άπορρίπτονται ώς άχρη
στα' διότι τούτο άποδεικνύει, οτι ή βλαοτική 
δύναμίς των κατεστράφη. Ούδέποτε άφήνονται 
ίν τφ κιβωτίφ τά άμύγδαλα νά άποκτήσωσι 
μεγαλον ριζίδιον καί βλάστην, καθ’ όσον κατά 
τήν ίξαγωγήν ώς τρυφερά θραύονται. Κατά 
τήν μεταφύτευσιν είναι καλόν νά κόπτεται τό 
άκρον τοΰ ριζίδιου διά ν' άποκτήσουν αί άμυγ- 
δαλαι πλαγίας ρίζας πρός εϋκολον μεταφντευ- 
σιν. Τούτο γίνεται,, άν πρόκειται τ’ άμύγδαλα 
νά σπαροΰν είς φυτώρια. Διά τά απ’ εύθείας 
όμως ίπί τοΰ οριστικού τόπου φυτευόμενα 
άμύγδαλα δέν εΐνε ή πράξις αυτή άναγκαία.

I. Φ ΦΓΛΙΠΠΟΠΟΎΛΟΣ
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A! γυναίκες έχουν πνεϋμα, δταν εϋρισκονται με
ταξύ των καί διασκεδάζουν ύς βάρος τών άνδρών.

*Αν αί γυναίκες δέν ε’χον πνεύμα, 6ά ήδύναντο 
ν’ανέχονται τήν υπεροχήν τών άνδρών.

Ό Θεδς ϊδωκε τδ πνεΰμα εις τδν άνδρα καί τήν 
υπομονήν είς τήν γυναίκα.

Έχομε'ν πάντες τριών ειδών φίλους ; τους καθ’ 
εκάστην, τους απδ καιρού είς καιρδν και τους σπανι
ότατα έπισκεπτομένους ήμάς. Οί τελευταίοι ουτοι 
εινε οι ηττον επιβλαβείς καί οί σταθερότεροι.

Εΰκολώτατον νά διακοσμήση τις επί τδ πολυτε
λέστερου τήν αίθουσαν του, δυσχερέστερον όμως απο
βαίνει να πληρώση ταύτην επισκεπτών, έστω καί 
μέτριας αξίας.

Η εκευθερια εινε τόσον δυσχείριστον δργανον, 
ώστε δια τους γνωρίζοντας νά μεταχειρισθώσι ταύτην 
γεννφ ώς επί τδ πλείστον τήν δουλείαν.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΩΛΟΥ

(Συνέχεια ίκ τοΰ προηγουμένου)

Τήν έπομένην έπεσκέφθην παλαιόν φίλον, 
διαπρύσιον πρόμαχόν τών Μουσών και τών 
γραμμάτων και άήττητυν παλαίμονα τοΰ χρό
νου, τής προόδου καί τής βιοπάλης, ούτινος αί 
τρίχες άπδ πολλοΰ έλευκάνθησαν έν τφ άγώνι 
καί τή άπογοητεύσει τοΰ κόσμου και τής 
άνθρωπίνης άτασθαλίας· άνδρα τέλος πολύ 
φιλόμουσον, πολλά άναδιφήσαντα, πλείστα 
διδάξαντα και διδαχθέντα, άπδ μακρών χρό
νων τά πάντα παρακολουθοΰντα, λάτριν παντδς 
καλοΟ καί ώφελίμ.ου, τά φώτα έν τώ φωτί άνα- 
ζητοϋντα και τέλος άπδ τριετίας καταλήξαντα 
προ τού χείλους τής άβύσσου επισκέπτομαι ήδη 
λευκότριχα γεγηρηκότα, οίκουροΰντα. και δή πα- 
λαίοντα κατά τοΰ χάρωνος έν τφ μεσφ βιβλίων, 
περιοδικών συγγραμμάτων καί εφημερίδων, 
πάντοτε δεξιόθεν αύτοΰ φιάλην οινοπνεύματος 
έχοντα καί άριστερόβεν τδν εφέστιον αύτοΰ 
σύντροφον και άγαπητδν άνέκαβεν ναργιλέν, ον, 
διά νάμή σβεσβή ούδ’ επί μίαν στιγμήν, τροφο
δοτεί έκάστοτε μέ άνημμένους άνθρακας, ούς 
νωχελέστατα και μειδιών κάποτε παραλαμβάνει 
έκ τής έναντι αύτοΰ κειμένης θερμάστρας (μαγ
καλιού). Καί δέν παρεξενεύθην έπι τούτοις, 
μολονότι π&ς άλλος θά έξεπλήσσετο καί θά 
έθαύμαζε τήν αντοχήν καί ηρεμίαν τοΰ παρα
δόξου ίσως τούτου άνδρός.

— Πότε ήλθες ; ορίστε, καθήστε, μοί λέ
γει δλως άφελώς καί ήσύχως.

— Αλλά πάντοτε μέ αύτδν τδν ναργιλέ είς 
τδ χέρι και τδ ούζο έκεϊ... παραπλεύρως τόν 
έρωτώ κάπως πικρώς.

— Πάντοτε, ένόσω ζώ, δέν ήμπορώ άνευ 
αυτών, είναι οί πιστοί σύντροφοι τής άπαγοη- 
τεύσεως καί τής όδύνης.

— Αιωνίως παραπονεϊσαι, καί τί σοΰ λείπει 
τέλος, τά έχεις 5λα.

— Νομίζεις, δχ,κύριε ΓΙρίντεζη, μέείρωνεύ- 
εσαι. Μαριγοΰλα, έλα, ήλθεν ό κ. Πρίντεζης, 
φέρε του καί ένα ποτηράκι νά δοκιμάσν) άπ’ 
αύτδ τδ έξαίρετον ούζο καί γλυκό, Μαριγοΰλα, 
καί καφφέ.

—- Εεύρεις, κύριε Πρίντεζη, έγώ δέν πίνω 
ο,τι τύχγ). Είναι, έκλεκτόν.

— Ναί, τδ ξεύρω άπδ άλλοτε.
Καί προσερχομένη μέ χαιρετ^ ή χαριτόβρυ- 

τος ορφανή έκ μητρδς καί συμπαθής δεσποινίς, 
άκολουθουμένη υπό τής υπηρέτριας, ήτις κο
μίζει κύπελλον γλυκίσματος, καφφέν καί κυα- 
θίσκον διά τδ περίφημον ούζον.

— Ναί, τδν είδον πρώτη, άπαντδ ή Μαρι- 
γοΰλα μέ τδ γλυκύ της μειδίαμα.

— Μ, τώρα νά δοκιμάσγς αύτδ τδ ούζον, 
κύριε Πρίντεζη.

— Νά δοκιμάσω...Ά, ναί, έξαίρετον, ω
ραία ευωδία, άρωμα μοναδικόν 1

— Βλέπεις; βλέπεις ;....Άλλο ενα.
— Άλλο ένα.
— Ιδού, κάμε καί τσιγάρον.
— Ευχαριστώ, νά κάμω καί τσιγάρον.
— Πότε ήλθες, πάρε καί γλυκό καί τδ καφ

φέ σου.
— Χθες. Ευχαριστώ, θά τά πάρω.
— Σέ μακαρίζω, φίλε μου, ολο ταξειδεύεις, 

είσαι πάντοτε καλά καί ή κυρία, τά παιδιά, 
πώς έχουν ; δέν άμφιβάλλω...

— "Ολοι καλώ, σέ χαιρετούν.
— Έγώ δέν είμαι καλά, ή κεφαλή μου μέ 

πονεϊ έδώ, τδ στήθος μου βράζει, αισθάνομαι 
ζάλην.Ά^, δέν είμπορώ, διόλου, νά, κύτταξε., 
πάσχω, βήχω...

— Δέν είναι τίποτε, θά -περάσουν, πηγαί
νεις όλίγον περίπατον

— ’Αστειεύεσαι... "Εχω ένάμισυ έτος νά 
έξέλθω. Άπ’ αύτό τδ δωμάτιον είς τήν τρα
πεζαρίαν καί είς τδν κοιτώνα και ούδέν πλέον. 
Φέρε τδ ποτηράκι σου νά πίωμεν καί άλλο.

— Μά καί τρίτον ; &, ά, όχι....
— Δέ/ πειράζει, θά όμιλήσωμεν καλείτερον.
Καί ό χαλκέντερος βιοπαλαιστής, φίλος τοΰ 

καπνοΰ καί τοΰ πνεύματος, ό τά πάντα άψη- 
φών καί τά πάντα μηδενίσας, παλαίει έτι καί 
ό θάνατος τόν φοβείται. Έπάλαισε μέ ολα τά 
στοιχεία καί μέ τδν εαυτόν του έτι. Οί άν
θρωποι υπήρξαν παίγνιά του. Χιλιάδες Θεσσα- 
λοί διήλθον τών χειρών του. "Ολοι έχρημάτι- 
σαν μαθηταί του καί τήν σήμερον πάντες έπι- 
στήμονες, βιομήχανοι, έμποροι καί ζάπλουτοι 
εΐνε τέκνα τής έργασίας του.· Καί τδ καυχά- 
ται πολύ δικαίως. Κατάγεται έκ Τουρκίας καί 
ήλθε παιδιόθεν ώς διδάσκαλος, εγκατασταθείς 
πρό καιρού έν Βόλφ.
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— ^Ολοι οί συμπατριώται μ.ου, κύριε Πρίν
τεζη, dιήλθον τών χειρών μου, καί τι τδ όφελος $ 
Πολλάκις, ενθυμείσαι, πρό οχτώ $ δέκα ετών 
ΰ&ς έδειξα τούς λογαριασμούς τοΰ Έκπαιδευ-' 
τήρίου μου. Τίποτε δέν μοι Απέμεινε καί του
ναντίον έπάλαισα νά φέρω το ίσοζύγιον, χωρίς 
νά τδ κατορθώσω, πιστευτόν με. Άνήγειρα 
τδ καλείτερον, είδικώτερον καί τελειότερου 
εκπαιδευτήριου, δαπανήσας ο,τι είχον. Μέ βλέ- 
.πεις, τί εκερδισα ;

— Τήν ψυχικήν ικανοποίησήν. 'Γην Αμοιβήν 
μετά θάνατον. 'Γην συνείδησιν Αναπαυμένην.

— Ναι, φιλοσοφεί; πάντοτε, κ. Πρίντεζη, 
και θέλεις νά μέ παρηγόρησης. Σάς θαυμάζω, 
Αναγινώσκων την «Φύσιν», μοι είνε τδ τιμαλ- 
φέστερον καί τδ διδακτικότερου Ανάγνωσμα. 
Είμαι συνδρομητής έπί 22 έτη, έχω δέσει 21 
τόμους εως τώρα καί είναι η καλειτέρα Δια
θήκη ποΰ άφίνω είς τά παιδιά μου, διότι ο,τι 
θά ωφεληθούν έκεϊθεν, δέν θά ωφεληθούν άλλο- 
θεν. Ιδίως τά ψυχολογικά σου ζητήματα, τά 
όποια τόσον έμβριβώς γράφεις, είνε δι’ εμέ δχι 
μόνον άνακούφισις,άλλά καί βάλσαμον καί φά
ρος -ή; άλλης ζωής. Ιδού ένώπιόν μου και 
τδ τελευταίου φυλλαδίου τής «Φυσεως». Τό 
άνεγνωσα καί πάλιν θά μελετήσω τδ ζήτημα 
τών αοράτων κτύπων τών Παρισίων, τδ όποιον 
έμελετησε προσωπικώς ό . . .. σπουδαίος κα
θηγητής....

Ό Durville, ιατρός καί μαγνητιστής, ό έκ- 
δίδων πρό 30ετία; τδ περιοδικόν ό «Μαγνη
τισμός».

—- Ναί, και εδώ συνέβησαν εσχάτως τοι- 
οϋτοι κρότοι είς μίαν οικίαν καί ούδείς δέν 
Ανεκάλυψε πόθεν προήρχοντο, ούτε ή άστυνο- 
μία, ήτις έβαλε φρουρούς.

Θά πάρω τδν φίλον μου ιατρόν κ. Μω- 
ραίτην νά μεταβώμεν όμου εκεί.

— Φρονείς, οτιείνε πνεύματα.
—ι Άφευκτος, καί άν δέν ήναι Ανθρώπινοι 

χείρες. ’Αλλά τί κάμνεις ;
— Ένα ούζον άκόμη νά πάρωμεν.
Καί ελαβε την φιάλην άνά χεΐρας, άφησα; 

τδ μαρκούτσι τοΰ ναργιλέ.
— Πνεΰμα είνε καί αυτό, κ. Πρίντεζη.
— "θΧ?’ οινόπνευμα, δηλ. θάνατος....
— Τί, θά με φοβήσρς μέ τδν θάνατον ; 

Δέν φοβοΟμαι, άς έλθγ. Προ πολλοΰ θά τδν 
έπεκαλούμην, Sv δέν έσυλλογιζόμην τά παι
διά μου. Τί θά γίνουν.

— Δέν είνε ίδική μας Ασχολία αύτη. Φρον
τίζει ό πλάστης, δστις έφρόντισε καί ·δι’ήμάς 
άλλοτε. Ούδείς άπόλλυται.

— Ναί, άλλά πώς ν’ άποθάνω εύχαριστη- 
μένος. Ή ΜαριγοΟλά μου....

—- Είνε θησαυρός. Μή τοιαΰτα ζητήματα 
σέσυγκινοΰσι. Ούδένδύνασαιάνευτής θείας....,

— Τδ πιστεύω. Πλησίασε τδ ποτηράκι σου, 

ίσως τοΰ χρόνου δέν μ.έ ευρής πλέον έδώ. Τον 
φίλον σου Νικολαΐδην γρήγορα θά στερηθής.·

— Πιθανώς ένωρίτερον σύ έμέ. Ούδείς γνω
ρίζει τό. τέλος του.’Αλλά τί κουφότης, ή μα
κροζωία έστω καί έν βασάνοις κυριεύει τδν 
άνθρωπον. Νομίζει, δτι ή όλιγοζωία αυτή εν
ταύθα είναι τδ πάν δι’ αύτόν, χωρίς νά γνω- 
ρίζη, δτι έκ τοΰ μηδενδς ούδέν γίνεται καί 
οτι ούδέν έν τφ σύμπαντι άπόλλυται. Επο
μένως ο,τι προϋπήρχε καί θά μεταϋπάρξγ.

— Όμιλείς περί Ανθρώπων, κύριε Πρίν
τεζη. Άλλ’ αυτοί είνε ψεΰσται, απατεώνες, 
ύλισταί, κουφοί καί κλέπται. Τί όφελος νά έ- 
πανέλθουν....

— "Οντως είναι Ανόητοι καί Αδαείς τοΰ πε- 
ριβάλλοντος, έν ω ζώσι.

— ’Ακόμη ?να...
— Τί ; οχι. Είνε καιρός νά άπέλθω.
— "Οχι, κύριε Πρίντεζη, πόσον μέ παρηγο- 

ρεϊς καί πόσον σέ Αγαπώ.Κάθησαι άκόμη ολί
γον. Δέν θά μέ εδρης πλέον έδώ. Κάθησαι νά 
όμιλησωμεν. 'Άν είχα καλόν φκγητδν σήμε
ρον, θά σ’ έκράτουν νά συμφάγωμεν, άλλά είς 
αύτήν τήν θέσιν...

— Μή στενοχωρείσαι, μή συγκινεΐσαι. ’Εφά- 
γαμεν πολλάκις μαζύ, θά σέ Γδω πάλιν. Τώρα 
θά μεταβώ είς Καρδίτσαν, Τρίκκκλα, καί Λά- 
ρισσαν καί εις τήν έπιστροφήν θα έλθω πάλιν 
νά σέ Γδω. Μή λυπεϊσαι.

— “Α, καλά, εύχαριστώ πολύ,· ή συντροφιά 
σου πολύ μ.’ ευχαριστεί.

—- Τό καθήκόν μου. Και τί κάμνει ο κου
νιάδος σου ό κ. Χατζηγεωργίου, ,ό έρημίτης,· 
ό ίκτρός, έρχεται κάποτε έδώ-J ,.

— "Α, ό Τιμολέων, σπανίως, αυτός κα.τήν- 
τησε στωϊκός φιλόσοφος. Μόλις μίαν ή δύο 
φοράς έρχεται έδώ τδ έτος άπδ τον Κισσόν καί 
μάς βλέπει. Άφ’ οτού ένυ^.φεύθη και έγεινε 
καί δήμαρχος έπεδόθη ‘όλοψύχως εις την δη- 
μαρχίαν του, τήν σύζυγόν του και τήν εξοχήν.

— Καί τδ ραχάτι, «Dolce far nionte.» 
’Επειδή μ’ έλησμόνησε, δέν τοΰ γράφω, καί 
αν τδν ίδήτε, τοΰ λέγετε είς τδ γήρας του 8ν. 
μάς ένθυμηθή, θά ήνε άργά.

—Άν ζήσω, δέν θά λείψω.
— Λοιπόν, Αγαπητέ, χαΐρε, σέ άφίνω δι’ 

όλίγας ημέρας καί καλήν άντάμωσιν.
—■ Σέ περιμένω, χωρίς άλλο, κ. Πρίντεζη.
— Σοΰ δίδω τόν λόγον μου.
Καί άποχαιρετήσας έν συγκινήσει τδν πα

λαιόν μου φίλον κάί διαπρύσιον οπαδόν τών 
Μουσών κ. Ν. Νικολαίδην, τέως Λυκειάρχην 
καί ήδη οίκουροΰντα καί άσχάλλοντα έν τή 
παρακμή τής πολυετοΟς δράσεώς του, Απήλθον. 
ευχαριστημένος,διότι άφήκα αύτόν έν συνέσει.

Είτα έπεσκέφθην τδν κ. Άνετόπουλον,βιο- 
μήχανον, έργοστασιάρχην, πηλουργόν, έναντι 
τοΰ-σιδηροδρομικοΟ στάθμου.

Διατηρεί κάλ,λιστον έργαστήριον Αγγειο
πλαστικής καί εύρον αυτόν μ.έ τάς χειρίδας 
τοΰ χιτώνος του Ανυψωμένα; καί καταγι- 
νόμενον είς τήν άποτύπωσιν πλαστικών πλαγ
γόνων καί κοσμημάτων τών προστεγίων τών 
πολυτελών μεγάρων, ένφ άλλοι έργάται κατα
γίνονται είς κατασκευήν πηλοσωλήνων πιλο- 
πλίνθων καί άλλων ειδών κεραμικής. Τδ κατά
στημα άποτελούμενον άπδ μεγάλην αίθουσαν, 
ιδιαίτερον δωμάτων εργασίας, παρακείμενον 
γραφείον καί εύρυτάτης αύλής καί ύποστεγου 
καί μή, αυνεπληρουτο άπό κλίβανον, διάφορα 
άλλα μηχανήματα καί πληθύν πηλίνων άπο- 
τυπωμάτων, γύψινων άγαλματίων, Ανδριάν
των, προτομών, προσωπίδων, κτλ. ώς καί 
διαφόρων άλλων ειδών έκ πηλοΰ οιον γαστρών, 
πλίνθων, σωλήνων, κομψοτεχνημάτων, Αγ
γείων τοΰ υδατος καί άλλων οικιακών σκευών. 
« Άφοΰ είσήλθον ενταύθα, πρέπει νά μελετήσω 
καί τήν κεραμικήν ταύτην» είπον κατ’έμαυτόν, 
διότι τά πάντα έν τώ φιλοτιμώ βιοπαλαιστικφ 
τούτω έργαστηρίω μοί έπροξένησαν ενθαρρυν
τικήν έντύπωσιν.

— Κύριε Πρίντεζη, καλώς ώρισες, μοι λέ
γει σταματών τήν εργασίαν του ό κ. Άνετό- 
πουλος, δέν δύναμαι νά σοΰ δώσω τδ χέρι, 
διότι είμαι κατεσπηλωμένος καί νά μ.έ συγ
χωράς, διότι μ’ ευρίσκεις είς αύτήν τήν θέ
σιν. Είνε, βλέπεις, Ανάγκη, εργασία βιαστική 
καί δέν προφθάνει τό προσωπικόν.

—- Τό βλέπω καί σέ συγχαίρω, ή έργασία 
είνε επιβλητική καί μόνον ό διευθύνων αύτήν 
εννοεί τήν σημαντικότητα αύτής καί τήν ώραν 
τής μεσολαβήσει»; του πρδς τελείαν έπεξερ- 
γασίαν της.
' — Μάλιστα, έχετε δίκαιον.

— Μοΰ επιτρέπετε νά καθήσω έδώ, διά νά 
παρακολουθήσω τήν τέχνην σας ; διότι όρθιος 
κουράζομαι. Μή φοβείσθε, πρόκειται νά τήν 
εννοήσω, ούχί νά σάς τήν κλέ^ω.

— Μάλιστα, ευχαρίστως, ίόού έν κάθισμα, 
καθήσατε. Νά μας συγχωρήτε, δέν είνε περι- 
ποιημενον.

— Το βλέπω, διότι δέν έχετε έδώ θαμώ- 
να; νά κάθηνται.

— Δέν είδατε άλλοτε τοιαυτην έργασίαν ;
— Είς ’Αθήνας ναί, απλώς, χωρίς νά εξε

τάσω λεπτομέρειας. Ώς, λ. χάριν, αύτοΰ μέσα 
είς τήν μήτραν έχετε τόν πηλόν βεβαίως τοΰ 
σχηματισθησομένου έκτύπου. Πότε θ’ άφαι- 
ρέσετε τήν μήτραν ;

— Τώρα άμεσως, ίδόύ κατά τεμάχιον, ώς 
βλέπετε, είνε ή μήτρα. ’Ήδη βλέπετε καί τόν 
πηλόν μετασχηματισθέντα είς τό σχήμα τή; 
μ.ήτρας· ιδού αύτό, είνε προσωπίς, μ.έ τήν βάσιν 
της διά Αέτωμα οικίας.

—ι Καλώς, άλλά ή προσωπί; αυτή είνε |τι 
νωπή, απηκτο;.,·

— Ναί, τήν ξηραίνομε» ύστερον έκεΐ είς τόν 
κλίβανον, μαζύ μέ άλλα, είς μεγάλην δυνατήν 
θερμοκρασίαν.

— Βέβαια καί αύτά, τί είδος τοΰβλα είνε, 
τά όποια κατασκευάζει ό υιός σας.

—Γαλλικά., Είσεχώρησε καί έδώ ή μόδα 
αύτή. Βλέπετε αυτό είνε τδ Αρσενικόν, αύτό 
τδ θηλυκόν, έφαρμόζονται μαζύ καί τά όμ
βρια νερά δέν περνούν.

— ’Επίπεδος πλινθόστρωσι; μέ τά συνήθη 
τών γάλλων εξαρτήματα, τής πολυτελείας, 
μάλιστα. Άλλά περίεργον, τούς σωλήνας εκεί, 
όπου κατασκευάζει ό άλλο; έργάτης. Τί έπι- 
τηδειότης είς τόν δάκτυλον. Στρέφεται ο δί
σκος, έφ’ου ό πηλός, διά τοΰ ποδός· διά τής 
αριστερά; χειρό; δίδει εί; τόν πηλόν τό σχήμα 
τοΰ σωλήνο;,διά τοΰ άντίχειρος τής δεξιά; χει- 
ρό; προσδίδει τό κενόν. Τί εύκολία, τί ώραϊα, 
οπού σχηματίζεται ό σωλήν καί τί ταχύτης,

— Ναί, αύτά είνε τά λεγόμενα κιούγκια, 
σωλήνες τοΰ νεροΰ.

— Παρατηρήσατε, μέ τόν πόδα του πόσον 
έπιτηδείως καί ταχέως στρέφεται ό δίσκος. 
Δέν κουράζεται;

— ’θΧ1’ συνήθεια, άσκησις, βλέπετε.
— Εί; τήν Εύρώπην θά έχουν νεώτερα μη

χανικά μ.έσα. Τδ σύστημα αύτό θά εινε πα
λαιόν.

— Παλαιότατον, παμπάλαιου.
— 'Ομηρικόν Γσως.
— Γνωρίζετε, κύριε Πρίντεζη, κανέν μέσον 

νά λευκάνωμ.εν ύστερα τόν πηλόν αύτόν καί 
λειάνωμεν;

— Δέν ένθυμοΰμαι, άλλά βεβαίως θά ύπάρ- 
χφ χημική τις συσκευασία, αν ζητήσητε εί; 
σχετικόν σύγγραμμα.

— ’Γποθέτώ. Πρό τριών μηνών διήλθεν 
Απ’ έδώ ένας εύρωπαϊος, γάλλος, νομίζω, 
ό'στι; ύπεσχέθη νά μοΰ δείξη τδν τρόπον καί 
τδν περιμένω. Γίνεται;

— Αύτό βεβαίως θά σάς ώφελήση, διότι 
όλα αύτά τά οικιακά σκεύη είμπορεΐτε νά τα 
περικαλύψητε ύπό τής λευκής ουσίας καί θα 
ομοιάζουν πρός τά έκ πορσελάνης τοιαΰτα.

— Ναί καί θά κερδίζωμεν Αρκετά.
— Τώρα πώς πηγαίνετε, ίκανοποιεΐσθε ;
— Βκσανιζόμεθα, χωρίς κέρδος, τά πάντα 

ήδη έξέπεσαν, όταν δέν ΰπάρχη χρήμα, είνε 
δυστυχία. Δίδομεν πράγμα όλο μ.έ πίστωσιν.

— Χώμα κόκκινον ποΰ ευρίσκετε ;
— Εύτυχώς.υπάρχει έδώ πλησίον ολόκληρο 

βουνό, μάς κοστίζει ομω; καί ή μ.εταφορά 
Αρκετά. '

— Καί Αποχαιρετήσας, συνεχάθην καί ηύ- 
χαρίστησα τόν κ. Άννετόπιυλον, δστις τυγ
χάνει εξαίρετος φίλος καί φιλοτιμώτατος βιο- 
μήχανος καί Απήλθον.

(’Ακολουθεί)
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ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΔΤΛΛ1ΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ

ΚΥΝΙΣΚΑΣ ΕΡΩΣ "Η ΘΓΩΝΙΧΟΣ

ΑΙΣΧΙΝΗΣ
Ώρα καλή θυώνιχε.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ

Ώρα καλή «ου, Αισχίνη.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Είχες πολύν καιρό νάρθής.

ΘΥΩΝΥΧΟΣ

Πολύν καιρό ; Τί τρέχει;

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Δέν τά πηγαίνομε καλά.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ

Λιπόσαρκο σέ βρίσκω, 
καί τά μαλλιά σου αχτένιστα καί τό μακρύ μουστάκι. 
Τέτοιος μάς ήρθε μια φορά κάποιος του Πυθαγόρα, 
χλωμός, χλωμός, ξυπόλυτος· μάς έλεγε πώς ήταν 
απ’ τήν ’Αθήνα. Κ’ ήτανδά κι’ αυτός ερωτευμένος, 
όμως, θαρρώ, με τό φαεΐ.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

’Εσύ μοϋ χωρατεύεις, 
μά έμέναν’ ή Κυνίσκη μου μέ βρίζει τόν καϊμενο 
καί μούρχεται νά τρελλαθώ.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ
“Ετσ* * ήσουν πάντα, Αισχίνη, 

θυμώνεις κι’ άφαρπάζεσαι, καλά του καθουμένου 
κι’ όλα τά θές δποτε θές. Μά πές μου τί καινούργιο;

Είς ψευδό—επαίτης επικαλείται τήν ελεημοσύνην 
ένός καλού Κυρίου, δστις άφοΰ τόν παρετήρησε κα
λώς, τφ δίδει πεντάλεπτον, άλλα χαί συγχρόνως τφ 
λέγει :

— Παρατηρώ, δτι δέν κουτσαίνεις πολύ.
Ό χω-λός δμως θυμωθείς τφ άπαντά 1

— Καί ήθελες μέμίαν πεντάρα,ποΰ μοΰ ’δωσες, νά 
κουτσαίνω περισσότερον ;

>-<
Παρά τή μάντιδι :
• Πριν περάσουν οκτώ ’μέραις, θά σού συμβή ένα 

μεγάλο καλό. Βλέπω χρήματα, χρυσάφεπολύ, λίρες, 
μία μεγάλη κληρονομιά θα λάβης.

— Τότε δέν μου δανείζεις απέναντι μία λίρα;

Μεταξύ μητρός καί κόρης.
— Φαρμακωμένη ποΰ ’σαι ; δλο τό φαρμάκι έχεις 

μέσα σου. Τοΰ πατέρα σου 'μοιάζεις. Έαν δέν φρονι- 
μεύσης, θά σέ στείλω στον διάβολον.

— "Α, δέν τόν φοβούμαι έγώ τόν διάβολον.... Ό 
πατέρας καθεμέρα σύ στέλλες καί σύ είσαι ακόμη 
εδώ I...

Κάποιος τόν όποιον εδακνον οί ψύλλοι άπελπισθείς 
ήγέρθη τής κλίνης καί έσβυσε τά φώτα, λέγων :

«Διαβολεμένα ζώα, τώρα δέν θα βλέπετε ποΰ νά 
δαγκώσετε.

>—:

Μεταξύ δύο συζύγων :
— Ή γυναίκα μου κάθε ’μέρα μέ σκοτίζει διά τόν 

πρώτο της ανδρα, ώς νά ήτανε ζωντανός ακόμη.
— Καλειτερα άπό τή δική μου. ’Εμένα μέ παρα

ζάλισε πάλι μέ τόν ανδρα, δπου θα ’παίρνε, άμα πε- 
θάνω, σαν νά ήθελα νά τήν άφήσω άπό τώρα.

— Αυτό λέγεται ανάμνησις καί πρόβλεψις.
— Ναί, τό λένε χαί τά λεξικά.

>·<

Είς επαρχιώτης εξ “Ανδρου παρεπονεΐτο είς φίλον 
του τινά :

— Πηγαίνω εδώ, πηγαίνω έκεΐ, γυρίζω δλους τους 
δρόμους, εισέρχομαι είς τά καφενεία καί εστιατόρια 
παντού άπειρος κόσμος, άλλα κανείς δέν μέ χαιρετά· 
Εις τό χωριό μου δλοι μοΰ λέγουν «Καλή ’μΙρα».

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Ό Αργείος κ*  εγώ κι 'δ θεσσαλός ό καβαλλάρης "Απις 
κι’ δ στρατιώτης Κλεύνικος έτρώγαμε στο σπίτι. 
Τούς εΐχα σφάξει δυο πουλιά καί χοίρο του γαλάτου, 
είχα κι’ ανοίξει βίβλινο κρασί τεσσάρων χρόνων 
πουλεγες μόλις τώφεραν άπό τό πατητήρι. 
’Εκεί ποΰ έσιγοπίναμε μάς ήρθε καί να πιούμε 
καθένας κάποιου στην ύγειά και νά τόν νοματίση. 
’Εμείς, όπως καί τώπαμε, λέγαμε τ’ όνομα του' 
μά εκείνη δέ μάς τώλεγε, τ’ ήμουν εγώ κοντά της 
Φαντάζεσαι τή Οέσι μου καί τ’ειχα μέσ' στο νοΰμου; 
— Δέ θά μάς ’πής; τί σώπασες ; μήν εΐδες κάνα λύκο ; 
της είπε κάποιος παίζοντας.

— Τό βρήκες, τούπ' εκείνη, 
κι’ άναψε κ’ έκοκκίνησε τόσο, που απ’ τή θωριά της 
λύχνο μπορούσες νάναβες —Ξέρεις ποιος etv’ ό Λύκος; 
Αυτός δ Λύκος είν’ δ γυιός τοΰ γείτονα τού Λαβα, 
ψηλός καί καλοκάμωτος καί σέ πολλούς αρεσει. 
Για ’κείνου έχει τον έρωτα λιγώνετ’ ή Κυνίσκη. 
"Αχούσα κάποτε κ’ εγώ γι’ αυτό νά ψιθυρίζουν, 
μάκανα πώς δέν τάκουσα, χωρίς νά τό ξετάσω.? 
Ντρεπόμουνα τά γένεια μου, έτσι σαν άντρας πουμι 
Κ’ έκεΐ πουμαστ’ οί τέσσερις χουτοΰκι στο μεθύσι 
δ θεσσαλός μέ πονηριά καί γιά νά μέ πειράξη, 
άρχισε νά μάς τραγουδή τοΰ λύκου τό τραγούδι, 
τραγούδι αυτό θεσσαλικό. Ξάφνω ή Κυνίσκη τότε 
άρχινησε τά κλάματα κ*  εκλαιγε τόσο, τόσο 
όσο ποτέ δέ θάχλαιγεν εξη χρονών κορίτσι, 

πού επιθυμεί και λαχταρά τήν άγκαλια τής μαννας. 
"Οταν τήν ε’δα, έθύμωσα, μέ ξέρεις πώς θυμώνω, 
καί δυό γροθιές τής έδωσα στά δυό της τα μ-ηλιγκια, 
κι’αυτή τά πέπλα άνάσυρε κι’άπ’τόσκαμνί εσηκωθη. 
«Κακούργα, δέ σ’άρέσω εγώ, άλλον ποθεΐη καρδιασου’ 
»σϋρε καί χαϊδολόγα τον. ΓΓ αυτόν τά δάκρυα χύνεις». 
-Χύθηκε ευθύς ακράτητη κ’ έβγήκε άπό τήν πόρτα, 
πεΓο γρήγορη, πϊΓο πεταχτή xt’ άπό τήχελιδόνα, 
ποΰ πηγαινόρχεται τροφή νά φερη’στα πουλιά .της- 
Κ’ έφυγε' πιδσ’ τ&μπ&ια τηι ποΰ λέει κ’ ή παροιμία. 
Δυό μήνες τώρα πέρασαν ποΰ δέν τήν ξαναεΐδα, 
κι’ άφησα γένεια μακρυάσαν νάμουνα απ’ τη Θράκη 
Ό Λύκος τώρα είναι γι’ αυτήν όλο τό παν, στο Λύκο 
τή νύκτα, τά μεσάνυχτα τήν πόρτα της ανοίγει, 
καί μένα μέ καταφρονεί σαν νάμουν Μεγαριτης, 
κι’ ούτε μέ συλλογίζεται κι*  ούτε μέ λογαριάζει. 
Κι’ άν'δύναμαι κ’ εγώ νά τήν καταφρονέσω, 
καθόλου δέ θά μ’ εμελε κι’ όλα καλα θε νάταν.· 
Μά εγώ είμαι στήνάγάπη της πιστάγκωνα δεμενος 
καί μήτε βρίσκω γιατρικό στον άτυχο έρωτα μου. 
Ξέρω πώς όταν άλλοτε δ συνομίλικός μου, 
δ Σιμός, ερωτεύτηκε μια τέτοια ψεύτρα κόρη, 
ταξείδεψε στήν ξενητειά καί γιατρεμένος^ ήρθε. ~ 
Θά πάω κ’έγώ στήν ξενητειά δέ λέω πώς θαμαι πρώτος, 
μά δέ θέ νχμαν καί στερνός μέσ’στούς πολεμιστάδες.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ

“Αμποτε αυτά ποΰ επιθυμείς όπως τά θές να γίνουν. 
Μ’’ άν όμως σώνει και καλά ποθείς νά τιξειδέψης, 
«τόν Πτολεμαίο πήγαινε στρατιώτης νά δούλεψης. 
ΕΤν’ άνοικτόκαρδος, καλός κ’ ευγενικός στούς τρόπους, 
τή χάρι δέν τή λησμονεί, τής τέχνες προστατεύει, 
ξέρει και ποιος τόν αγαπμ, ποιος θέλει τό κακό του, 
δίνει πολλά καί σέ πολλούς κι’ουτε ποτέ του αρνιεται 
νά δώση σ’ όποιον τοΰ ζητμ, σαν βασιλιάς δποΰνε, 
φθάνει νά ξέρουν μοναχά τί πρέπει νά ζητήσουν. 
"Αν θές λοιπόν ν’ άρματωθής, πολεμιστής, να γενης 
κι’ άν σέ βαστούν τά πόδια σου νά περπατάς μ’ασπίδα, 
σύρε μιαν ώρ’ άρχήτερα στήν Αίγυπτο Τα χρονιά 
τ’ασπρίζουν τά μηλίγκιαμας κ’ήάσπράδ’άγάλια-άγαλια 
άπό τά δυό μηλίγκια μας στα γένεια κατεβαίνει. 
"Ο,τι μπορούμε άς κάνωμε, όσο βαστούν τα πόδια.

ΙΩ. ΠΟΛΕΜΗΣ

Ο ΧΡΗΧΤΟΜΑΝΟΣ

Μικρός τό σώμα μά τρανός 
Στό νοΰ καί στήν παιδεία 
Ώς χρυσοΰν μήλο επαιξεν 
Είς τάς μιχράς τάς χβϊρας του 
Τόν λόγον τόν καλαίσθητοι 
καί τήν φιλοσοφίαν.

Μικρός τό σώμα ! μά ! τρανός··.
Καί κολοσσός άκόμα
Κι’ άκόμα ποιό τρανότερος
καί πειό πολύ μεγάλος 
καί άπ’ αυτό τό χώμα 
ποΰ θά τοΰ φάη τό σώμα.

ΣΟΦΙΑ Κ· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

Ή φράσις αυτή είνε έν τών πολυτιμωτάτων 
παραγγελμάτων, άτινα οί επτά σοφοί του άρ- 
χαίου ήμών έθνους κατέλιπον ήμΐν.

ΓΙροτρέπουσι Χέ ήμάς Χιά τούτου νά μή 
Χαπανώμεν μάτην τόν καιρόν μας, τό μόνον 
απόλυτον καί άπαραίτητον τής προόδου'και 
ευημερίας ήμών στοιχεΐον.— Κατά τόν Λου- 
κιανόν^ ένα τών παλαιών Ελλήνων συγγρα
φέων, έν τών πρός κτήσιν τής Παιδείας τεσ
σάρων άναγκαίων προσόντων βλέπομεν, οτι 
είνε καί ό χρόνος «παιδεία μέν καί πόνου 
πολλοΟ καί χρόνου μακροΰ καί Χαπάνης ού 
«μικρής καί τύχης Χεΐσθκι λαμπράς». Τό 
αύτο βεβαίως συμβαίνει καί Χιά πάν άλλο 
έφόΧιον, δπερ πρός έκτελεσιν τοΰ προορισμού 
ήμών έν τώ κόσμφ τούτφ άπαιτεϊται. "Όταν 
τις τόν εαυτού χρόνον Χαπαν^ καί καταναλίσκη 
είς πράγματα άνωφελή καί άχρηστα, ματαίως 
και άσκόπως, πώς θά έχη νά Χιαθέση τοιου- 
τον Χιά τά επωφελή καί εύχρηστα cS;'—

λέγει καί λόγιόν τι.— Θρησκευτικά Χέ 
εθνικά συγράμματα, ϊνα τήν σημασίαν 
χρησιμότητα αύτοΰ Χείξωσι σφοΧρώς κατά 
άργοϋ καί τής άργίας επιτίθενται, ταύτην 
ως μητέρα τής κακίας όνομάζοντα εκείνον 
ώς άχρηστον, είς τόν Χι’ άσιτίας θάνατον

ί καί εύχρηστα ; «Χαπα- 
νώμενος έφ’ & μή Χεΐ, ολίγος εση, έφ’ ά Χεΐ, 

και 
και 
τοδ 
μέν 

κα- 
ταΧικάζοντο:.— ’Αργία, μήτηρ κακίας.— Ό 
άργός μή έσΟιέτω.— ’Αργός μή £σθι, μηΧ’ 
αν πλαυτής.—■ Τι ώΧε έστήκατε ίλην τήν 
ημέραν αργοί ;— έργάζεσθε ενόσω ήνέρα έστι, 
έρχεται νύζ, έν ή οϋΧείς δύναται έργάζεσθαι. 
— Γρηγορεΐτε, οτι ούκ οΐΧκτε τήν ώραν ούΧέ 
την στιγμήν έν ή ό υίός τοΰ άνθρώπου έρχε
ται,^ ΓΙόέν ΧένΧρον μή ποιοΟν καρπόν καλόν 
έκκόπτεται καί είς πυρ βάλλεται. Έκ τούτων 
λοιπόν καί πολλών άλλων βεβαιουμεθα, ότι 
έν τώ κόσμφ τούτφ έχομεν προορισμόν, πρός 
έκτελεσιν του οποίου μόλις έπαρκεϊ ό χρόνος 
τής ζωής μας. Καί κατ’ άκολουθίαν οτι, άν 
μή χρησιμοποιησωμεν αύτόν προσηκόντως, ού 
μόνον ό προορισμός ημών ματαιοΰται καί 
μετ’ αύτοθ·καί ή ελπίς τής μελλούσης ζο>ής ■ 
συναπόλλυται, αλλά καί τήν παρούσαν ημών 
ζωήν Χυσημερία καί πλήθος δεινών αείποτε 
περιστοιχεΐ καί περικαλύπτει.— Χρόνου Φεί- 
Χου, ταύτην γάρ τήν οήσιν, ινα κατά Χρυσό
στομον, ώς περί ματαιότητος λέγει, είπω, 
καί έν τοίχοις καί έν οίκόγ και έν ίματίοις 
καί έν άγορ^ καί έν όΧοϊς καί έν θυραις καί 
έν είσόΧοις καί προπάντων έν τφ έκάστου συ- 
νειΧότι συνεχώς έγγεγράφθαι Χεΐ, καί Χιά παν
τός αυτήν μελετάν.— Ναί, δ,τι. έχει τις νά 
ποίηση σήμερον νά μή τό άναβάλλη Χιά τήν 
αυριον, Χιότι ούΧείς οίΧέ τί τέξεται ή επιούσα.

Οΐ καρποί ού μενετοί. Ή άναβολή τής έκτε- 
λεσεως πράγματός τίνος ού μόνον ζημίας καί 
ανεπανόρθωτους άπωλείας πολλάκις επιφέρει 
αλλα και την ζωήν αύτοΟ τού άναβάλλοντος 
ώς Χείκνυται ιστορικός, έσθ’ ότε καταστρέφει. 
Μη λοιπον λεγωμεν, ώς εκείνοι τών έπτά έπ.ί 
Θηβαις, αές αδριον τά σπουΧαΐα» άλλα τού- 
ναντιον, ως έτερον τών σοφών λόγιον λέγει, 
να μελετώμέν αύτά «τά σπουΧαΐα μελέτα». 
ΣπουΧαΐον Χέ λέγοντες έννοοΟμεν πάν δ.τι 
καλόν, δ,τι άγιον, β,τι τίμιαν καί δ,τι έστίν 
εύάρεστον τφ Κυρίφ, Έν γένει Χέ πάν - — 
συντελεί είς τήν ηθικήν ι ' '
πρόοΧον καί εύΧαιμονίαν.

< ο,τι
καί υλικήν ήμών

Ν ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
iraQEOTJii

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

20 Αίνιγμα.

Αυλός δέν είμαι, δέν είμαι λύρα
Outs ζέφυρου εχω πνοήν,
Κι’ όμως σοι τέρπω μέ τον γλυκόν μου 
ήχον, πολλάκις τήν ακοήν.

’Εξαπλωμένος κειμ’ έπί κλίνης 
κείμαι χαρίεις καί φυσικά 
νάρκη πλην όμως δέν μέ προφθάνει 
ούτε δ ύπνος δέν μέ νίκα.

Φεύγω ώς φεύγει ταχύς δ χρόνος 
Είμαι του βίου δ χαρακτηρ.
”Αν μ'εΰρης, _φίλε, θά σ’ επαινέσω 
δι αύτδ δέν είσαι πλήν καί φωστήρ.

21 Συμπληρώσεις.

K.....S........ κ. ...
ύ. . .π............π. . . .

22 'Ομοίως.

Δ.. ε. . ...........ο. .
α......... σ....

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΑΒ,,

J. Ν. Κ. Σιδάμον ‘Αβυσαινίαί. Έλήφθησαν. Πα· 
ραγγελίαι εξετελέσθησαν καί έγράψαμεν. Άναμένομεν 
νεωτέραν σας.—Γ. Ν. ΐΐ. Πεΰκον, Κρήτης..Σας ένε- 
γράψαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Ι·. Σ. ‘ΑΙι- 
ξάνδρααν Έπίστολαί έλήφθησαν. Άπηντήσαμεν, έδη- 
μοσιεύσαμεν. — Γ. Ν. ‘Αργοστδΐιον. ’Επιστολή και άπό- 
δειςις έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν. — Γ. Μ. Καίάμας. 
’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν. 
— θ. Φ. Άίιξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη, εχει κα
λώς, φροντίσωμεν. —A. Δ. Kavjxolir. Επιστολή καί 
περιεχόμενα έλήφθησαν, εχει καλώς, έγράψαμεν. — 
Κ Κ. Δενχωαίαν. Επιστολή, χοήματα και περιεχό
μενα έλήφθησαν, άπηντήσαμεν. — I. Σ. Μαγγάϊκι. 
Φυλλάδιον σας εστείλαμεν, άναμένομεν απάντησίν σας. 
—Ν. Π. Βΰί,ον. ’Επιστολή έλήφθη, σας εΰχαριστοΰ- 
μεν, σας άπηντήσαμεν, — Α. Γ. 'Αγγιλδχαστρον. Βρα
χεία σας έλήφθη, άναμένομεν νεωτέραν σας ■ — Ε.Γ.Σ. 
Φάρμιγχτον. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν, εύχα- 
ρισοΰμεν, γράφομεν.—Λ. Τ. Δαδίόν. ’Επιστολή έλή
φθη, άναμένομεν, ώς γράφετε.—Κ.Β Πειρπια. ’Επι
στολή έλήφθη. σας μετεφέραμεν αυτόθι.—Β. X. Λα
μίαν. 'Επιστολή έλήφθη, άναμένομεν νεωτέραν σας.— 
Γ. Π. Καρτούμ. Σάς άπηντήσαμεν καί εστείλαμεν 
δέοντα, άναμένομεν νεωτέραν σας.

□11±11Χ±11±Α±±±±±±1±±±±±1±±±±±Ε
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ΛΥΣΕΙΣ 10ου ΤΕΥΧΟΥΣ

(4 Φιάλη — Φίλη
25 'Ηρα — Κλέων =.,'Ηρακλέων
36 Ή προς τήν πατρίδα αγάπη 

ουδέποτε σβύνεται.
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