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* ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
ΔΟΞΑΣΑΤΕ
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γνωστόν κόσμον καί

Ν χρόνοις λίαν Αφ’ ήμών 
Απομεμακρυσμένοιςέγεν- 
νήθη έν οπηλαίω πενιχρφ 
βρέφος Αφανές έξ ’7ου- 
δαίας κόρης Απειράνδρου 
καί' πτωχής· Τδ παρά
δοξον τοΰτο βρέφος έν 
Αφανεία καί Ασημότητι 
Ανδρούμενον, έμελλε ν*  
Αναστατώση και συντα- 
ράξη σύμπαντα τδν τότε 
τδν μετά ταΰτα γνωσ- 

θέντα. "Εμελλεν έντδς ολίγων έτών Ανευ ρητο
ρικής τέχνης και έπιστημονικής παιδεύσεως ν’ 
Ανατρέψη τάς κρατούσας τών σοφών περί θεού, 
κόσμον και Ανθρώπου γνώσεις και θεωρίας, νά 
έλέγξη ώς πλάνας και μύθους τάς τών ποιητών 
καί φιλοσόφων πεποιθήσεις και θρησκευτικός 
δοξασίας, και να ίδρυση τας έαντον Αρχάς καί 
διδασκαλίας κατά τρόπον παράδοξον και έντε
λώς Απροσδόκητον. "Εμελλεν &νευ τινδς δυνά-
μεως και Ανθρώπινης συναρωγής νάέξημερώση 
και έκπολιτίση έθνη βάρβαρα καί λαούς Ατιθά- 
σονς και αιμοχαρείς, οϊτινες έξηγέρθησαν κατ’ 
αύτοΰ μανιώδεις 'έν Αρχή, Αλλ’ είτα τήν έκτα
κτον αύτοΰ δύναμιν καί σοφίαν καταπλαγέντες, 
έκλιναν τδν αύχένα και ήτήσαντο συγγνώμην.

ΣΩΤΗΡ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ.—Άνεγνώρισαν 
έν τφ προσώπφ τον έν Αφανεία τεχθέντος καί 
Ανδρωθέντος παιδδς διδάσκαλον ούρανόπεμ- 
πτον, κατακτητήν καρδιών καί ψυχών θεσπό
σιον, πολέμιον πάοης Ανομίας και φανλοκρα- 
τίας, τής τυραννίας Ανατροπέα και παντός δε- 
σποτισμοΰ, νομοθέτην φιλάνθρωπον, προστά
την καί ύπερασπιστήν τών Αδικούμενων θεό· 
πεμπτον, φωτοδότην ύπέροχον, ευεργέτην πα
νάγαθου καί Σωτήρα τέλος και Αναμορφωτήν 
τοΰ κόσμου Απαράμιλλον.

ΜΟΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.—Ταΰτα πάντα έχων 
πρδ οφθαλμών ό περίδοξος και σοφός γαλάτης 
Σατωβριάν, έγραψεν έν τφ περισπούδαστοι αύ- 
Τοΰ πονήματί «τό Πνεύμα τοΰ Χριστιανισμού» 

έν φ καταδεικνύει τήν ύπερϋχήν καί τδ έξοχον 
κάλλος τής χριστιανικής θρησκείας έν συγκρί
νει προς τά λοιπά τοΰ κόσμου θρησκεύματα— 
τήν Αληθή ταύτην και Αναμφισβήτητου κρίσιν. 
«Μόνος <5 Χριστός δύναται έν πόση Αλήθεια 
νά κληθή δ Σωτήρ τού κόσμου κατά τήν υλι
κήν και πνευματικήν σημασίαν, διότι έπί τή έμ- 
φανίσει αύτοΰ δ κόσμος Ανεκαινίσθη».

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΚΗΡΥΚΕΣ. — Καί πώς κατώρθωσε τήν τού 
πεπτώκότος καί φθαρέντος έν τή Αμαρτία καί 
πλάνη κόσμον Ανακαίυισιν και μετατροπήν δ 
παράδοξος ούτος μεγαλουργός και Αναμορφω
τής ; Διά δώδεκα μόνον πτωχών και Ασήμων 
Ανθρώπων, ούς κατέστησε μαθητάς τον, και 
διά τίνος, μικρού βιβλίου, (περιφρονουμένου έτι 
και νυν ύπδ τών Αγνοούντων τοΰτο και συνε
πώς Απιστούντων)' δπερ έκάλεσεν «Εύαγγέλιον» 
ώς τήν μάλλον χαροποιόν τφ κόσμφ Αγγελίαν 
έξαγγέλλον, κατέρριψε καί έξεμηδένισε παναρ
χαίας καί Απ’ αιώνας κρατούσας θρησκείας τφ 
χρόνφ μονιμοποιηθείσας, μετέβαλεν ήθη και 
έθιμα έκ προγόνων και πάππων παραληφθέντα, 
και ίσχύυ νόμον διά τον χρόνον λαβόντα, Ανέ
τρεψε θρότους δνσσεβών, κραταιώς ήδραιωμέ- 
νους καί ύπέταξεν ύπδ τδ είρηνικδν αύτοΰ 
σκήπτρου βασιλείς και αύτοκράτορας, Απολύτως 
μοναρχήσαν.τας έπί τής γής, καί λαών Απειρα
ρίθμων κνριαρχήσαντας. Διά τής διδασκαλίας 
τοΰ μικρόν τούτου καί θαυμαστού βιβλιαρίου, 
ΐνα επί μάλλον κρατύνη και έμπεδώση τήν 
εαυτού καινοφανή θρησκείαν και τον έν τριάδι 
θεού λατρείαν, Ανέτρεψεν έκ θεμελίων άνευ 
ισχύος καί ύλικών μέσων τσυς παμμεγέθεις και 
πολυτελείς τών ειδώλων βωμούς., έγείρας Αντ*  
αύτών πανταχοΰ τής ύφηλίου ύψηρεφεΐς καί 
περικαλλείς ναούς, έν οίς Απαύστως λατρεύεται 
καί ύμνολογείται ώςθεδς Αληθινός καί Λυτρω
τής τοΰ κόσμου. Ιδού τδ μέγα και Ανερμήνευ- 
τον μυστήριον, έκπλήττον καί σνγχέον πάσαν 
Ανθρωπίνην διάνοιαν καί σκέψιν' Βρέφος Ασ
θενές καί πτωχόν, έν φάτνη γεννηθέν, μετα
βάλλει και σννταράττει τά σύμπαντα!
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«ΠΑΝΤΑΣ ΕΛΚΥΣΩ ΠΡΟΣ ΕΜΑΥ- 
ΤΟΝ»,— Εέλκυσε δέ πρός τήν έαυτού πίστιν, 
Υπέρ ής Απήτει έν Ανάγκη την θυσίαν και αυ
τής τής ζωής τών πιστευόντων, Απειράρι
θμα πλήθη λαών ποικίλων καί Αναρίθμητα 
γένη έθνών παντοδαπών, πραγματοποιών ούτω 
τούθ’ δπερ ό ίδιος έν τή παντογνωσία του προ- 
είπε' «ΚΑγώ, έάν Υψο>θώ έκ τής γης, πάντας 
έλκύσω πρός έμαυτόν». Καϊ ειλκυσε τφ δντι 
πρός εαυτόν, καί έπ έβαλε τήν έαυτού λατρείαν 
καί πίστιν είς ηγεμόνας και βασιλείς, είς δυνά- 
στας κραταιούς καϊ Αρχηγούς λαών βαρβάρων' 
και Ατίθασων, μικρόν διαφέροντας λύκων καί 
άγριων θηρίων' τούτο Υποδηλών καί δ Σωτήρ, 
έλεγεν είς τούς κήρυκας του Ευαγγελίου του: 
«‘Ιδού, έγώ Αποστέλλω Υμάς ώς πρόβατα, έν 
μέσφ λύκων». Καί έν τούτοις τά Ακακα έκεΐνα 
καί Ανίσχυρα πρόβατα, ο! μαθηταί αυτού καϊ 
Απόστολοι, έπειθαν τή δυνάμει αΥτού τούς Α- 
γερώχους έκείνους φίλαρχους, ίνα, τών θρόνων 
αύτών κατερχόμμενοι καί τό διάδημα Αποτιθέ-' 
μενοι, κλίνωσιν εΥλαβώς λατρείας γόνυ καϊ σε
βασμού πρό τού λίκνου καί τού τάφον τού πα
ραδόξου τούτου παιδός. Τοσαύτη και τηλικαύτη 
είνε και διατελεΐ οΥσα ή Ανεξήγητος καί Υπεράν
θρωπος δύναμις τού σήμερον τεχθέντος βρέ
φους. Δύναμις άκαταμάχητος καί Ασυγκρίτως 
Υπερτέρα πόσης Ανθρώπινης Ισχύος καί έπι- 
βολής··

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.—Τό δυ- 
σκατόρ&ωτα ταύτα και πόσης Αμφισβητήσεως 
Ανεπίδεκτα' Ατε Υπό τών πραγμάτων καί τής 
Ιστορίας μαρτυρούμενα καί πολυτρόπως βεβαι-, 
■ούμενα, έπετέλεσεν Ανδρωθέν τό έκτακτον τούτο 
παιδίον δι' απλής μόνον και συντόμου διδασκα
λίας, τής όποιας ή επαγωγός χάρις, τό ήθικόν 
’ύψος ύπερβαίνει πάσαν άνϋρωπίνην διδαχήν καί 
,παν φιλοσοφικόν διανόημα. Τήν Αλήθειαν ναύ
την δέν ήδυνήθη νά μή δμολογήση και αΥτός ό 
τού ΕΥαγγελίου διαστροφεύς γάλλος φιλόσοφος 
Ρενάν. «Είς τό ύψος καί τήν τελειότητα, (γρά- 

■φει είςτόν βίον τού Ιησού) τής έπί τού όρους 
διδαχής οΥδεμία Υπερυψώθη Ανθρώπινη διάνοια·» 
("Ορ. Βίον τοϋ 'Ιησ. σελ. 474).

Η πρωτότυπός δ’ αυτή καί Αξιοθαύμαστος 
διδασκαλία τού Κυρίου 'Ιησού, δί’ ής έοώθη 
καί Ανεπλάσθή ό έκλελυμένος κόσμος, έξέπληξε 
διά τά Αποτελέσματα της, καϊ ,έθαυμάσθη διά 
τό Υπεροχον κάλλος της Από τών έξοχωτέρων 
πνευμάτων παντός τόπου καί χρόνου. Ό 'Ιη
σούς, (γράφει περιώνυμος τής Αγγλίας φιλό
σοφος, ό Θεόδωρος Πάρκέρ, έν τφ περί θρη
σκείας. συγγράμματί του) «Έκήρυξε διδασκα
λίαν καινήν, ώραίαν ώς τό φώς, Υψηλήν ώς δ 
ουρανός καί Αληθινήν ώς δ θεός' φιλοσόφους, 
ποιητάς, προφήτας καί ραββί ύπερέβη έν πάσι 
τούς πάντας. Και έν τούτοις ή Ναζαρέτ πολύ 
Απείχε τών 'Αθηνών, ένθα Ανέπνεον (οί ποιη- 
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ταί καί φιλόσοφοι) τόν Αέρα τής φιλοσοφίας, 
' οΥδέ είχε Στοάν καί Λύκειον, οΰόέ μικρόν τι 
σχολεϊον τών προφητών. Λοιπόν ό θεός ήν είς 
τήν καρδίαν τού Ιησού» ("Ορ. θεανδρ. Πρόσ, 
σελ. 345).

Διά τής Υπερόχου ταύτης καί πρωτακούστου 
διδασκαλίας του ύψωσεν ό θεάνθρωπος ’Ιησούς 
καί έξηυγένισε τήν εις βάθος κακών καί κτη- 
νωδίας κειμένην Ανθρωπότητα, καί έχορήγησεν 
αυτή τόν Απολεσθέντα Ανθρωπισμόν.Κατήργησε 
τήν έκ μακρών αιώνων Υφισταμένην κάϊΥπόπάν- 
των τών έθνών έξασκουμένην δουλείαν και σω
ματεμπορίαν, καί Απέδωκε τήν έλευθερίαν καί 
Ανεσιν είς πολυπληθείς Ανθρώπων τάξεις, βρον- 
τοφωνήσαςδιά τού μεγαλοκήρυκος μαθητού του 
ΙΙαύλου: «Ουκ ένι ‘Ιουδαίος ουδέ Έλλην, οΥκ 
ένι δούλος ουδέ έλεύθερος' ούκ ενι αρσεν καί 
θήλυ' πάντες γάρ Υμείς είς εστε.—Πάντες Υμείς 
Αδελφέ έστε». Ούτω δέ διέλυσε τά μεταξύ δού
λων καί δεσποτών διατηρούμενα Απ’ αιώνων 
Αδιάλλακτα καί πατροπαράδοτα μίση, καί συνε- 
φιλίωσε τά Αλληλομισούμενα καί έχθρευόμενα 
έθνη, συστήσας αΥτοϊς τήν πρός Αλλήλους Αγά
πην καί συμπάθειαν. «'Αγαπάτε Αλλήλους.— 
Άφετε καί Αφεθήσεται Υμίν.·—'Αγαπάτε τούς 
έχθρούς υμών.

—Γϊνεσθε οίκτίρμονες, καθώς καί δ Πατήρ 
Υμών δέν τοις όύρανοΐς οίκτίρμων Ιστί» .Τέλος 
συνέστησε καί ήδραίωσε πανταχοΰ τού πεπολι- 
τ.ισμένου κόσμου τήν Αγίαν αυτού θρησκείαν, 
καί τήν έν πνεύματι καί Αλήθεια λατρείαν, δδη- 
γήσας τά έθνη πρός τό φώς τής Αλήθειας και 
τήν γνώσιν τού Αληθινού θεού.

ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ. — 
Τοιαύτα έπετέλεσεν ό σήμερον γεννηθείς έξ 
αγίας καί Απειράνδρου Μητρός σαρκοφόρος τού 
θεού Υίός, ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός 
καί Λυτρωτής τοΰ κόσ/ιον. Διδάξας τάς υψί- 
στας τών Αληθειών, καί πρότυπον εαυτόν πό
σης Αρετής και καλοκΑγαθίας παραστήσας, d- 
πέβη δ αιώνιος τής Αλήθειας Ιεροφάντης καϊ 
διδάσκαλος, καί δ απαράμιλλος Αναμορφωτής 
και ευεργέτης τού κόσμου. Τιμήσατε λοιπόν 
πάντες τόν γεννηθέντα Σωτήρα, και όσοι έτι έξ 
Αγνοιας και δεινής πωρώσεως μετ', Αδιαφορίας 
καί δισταγμού πρός τήν έμφάνισιν Αύτοΰ Ατε
νίζετε, Κλίνατε λατρείας γόνυ καί σεβασμού πρό 
τής κοιτίδος ’Εκείνου, δστις έν φάτνη Αλόγων 
έτέχθη, ίνα ημάς τής Αλογίας Απαλλάξη. Ώς 
βρέφος Ασθενές έκλαυθμύρισεν, Γνα ήμάς ένι- 
σχύση καί ευφροσύνης έμπλήση. Ώς Αμνός 
πρίμος καί ακακος έν σπηλαίφ έγεννήθη, ίνα 
ήμάς τής κακίας καϊ πλάνης έλευθερώση. Ράκη 
σπαργανούται, ΐνα τήν Ανθρωπότητα πάσαν τών 
δεσμών τής Αμαρτίας Απολυτρώση. Δοξάσατε 
έπί πάσι τούτοις τόν ευεργέτην θεόν, καϊ τόν 
γεννηθέντα Σωτήρα Ανυμνήσατε.

X. Κ. ΜΑΚΡΗ2 Λρ. Ο, χ«1 Ί»τριχή«
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Η ΜΕΤΕΜΨΓΧΩΣΙΣ

’Ορθόδοξος χριστιανική πί- 
στις Απέκρουσεν Αείποτε τά 
περί μετεμψυχώσεοίς δι
δάγματα, Αλλά δέν ήδυνή- 
θη νά έξαλείψη τήν δόξα- 

, αίαν ταύτην. ΟΙ δέ' Μωα
μεθανοί έπίσης πιατεύουσιν 
είς τήν προϋπαρξιν τής ψυ
χής καί τήν μετενσάρκωσιν. 

Ό Figuier έν τφ ώραίφ 
αύτοϋ συγγράμματί «ή ε
παύριον τού θανάτου» λέ
γει. δτι αί ψυχαί τής γής 
ώς καϊ αί έπί τών πλανη
τών προέρχονται έκ τών 

,ήλιακών Ακτινών καϊ κατά 
πρώτον μέν ένσώ/ιατούνται είς τά φυτά καί τά 
ζφόφυτα, είτα δέ ,μεταβαίνουσιν είς τελειότερα 
ζώα, μαλάκια, Αρθρωτά, Ιχθύς, έρπετά, πτηνά, 
μαστοφόρα, τελευταίου δέ ένσαρκοϋιται είς Αν- 
,θρώπους'. Μετά δέ τόν θάνατον τού Ανθρώπου 
αί ψυχαί μεταβαίνσυσιν είς τόν αιθέρα, δηλ. είς 
τά μεταξύ τών πλανητών διαστήματα και έάν 
μεν δέν ίζησαν βίον έμπρέποντα, έπανέρχονται 
είς-τήν γήν' έάν δέ Απέκτησαν τήν δέουσαν τε
λειότητα μεταφοιτώσιν είς υπάρξεις ύπερανθρω- 
πίνους. Έν τή. νέα των διαβιώσει δέν διατη- 
ρούσι τήν Ανάμνησιν τών προτέρων ύπάρξεαιν, 
Αλλά κέκτηνται ίχνη τών γνώσεων, δς Ιμαθον 

..έν τφ προτέρφ βίω των καί τών κλίσεων, ας 
είχον, ώς έμφαίνεται έν τάίς υπάρξεσι πρωι- 
μως μεγαλοφυών Ανθρώπων καί τής συμπά
θειας ή Αντιπάθειας πολλών πρός Αλλήλους καί 
Αλλων, ψυχικών φαινομένων. ΟΙ μεγάλοι Ανδρες 
ούς θαυμάζομεν, ώς δ "Ομηρος, δ Πλάτων, δ 
Αριστοτέλης, ό Κέπλερ. δ Νεύτων. δ Λαπλάς, 
δ Ραφαήλ, δ Μόζαρτ, δ Ουγκώ καί άλλοι είναι 
πνεύματα πολύ κατώτερα, παραβαλλόμενα πρός 
τούς ύπεράνθρώπους αύτούς. "Εχουσι σώμα 
Αέριον, κινούνται έν τφ Απείρφ εύχερώς. τό 
βλέμμα καί δ νούς έξικνούνται διαυγώς είς με
γάλος Αποστάσεις καί λαμβάνουσιν Ακιολύτως 
γνώσιν τών μυστηρίων τών φυσικών φαινομέ- 

-νων. Λύνονται δέ νά ερχωνται είς επικοινωνίαν 
πρός τούς Ανθρώπους, ούς Αγαπώσι- καί συμ- 
παθούσιν. Άλλα καί τά Υπεράνθρωπα ταύτα 
όντα μετενσαρκούνται εϊτα εις όντα Αλλα πολύ 
τελειότερα, εως ού γινόμενα τέλεια έπανέρχονται 
ώς πνεύματα είς τόν ήλιον, έξ ού Απέρρευσαν.

Οι: Παπούλλοι. λαός τής Βορείου Αμερικής 
πιστεύουσιν, δτι ή ψυχή τούθνήσκοντος δύνα- 
ται νά ϊρχηται είς άλλον συγγενή ζώντα καϊ τή 
βοήθεια γοήτων. Οί 'Ινδοί τής Βαγκουβέρης, 
νήσου τής Βορείου Αμερικής, Ανεγνώρισαν έν 
νεογεννήτερ παυδίφ παλαιόν Αρχηγόν τών Ικ τι-
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νων σημείων τού σώματος. Άλλά καί έν Α
φρική και έν Άσίψ καί έν Αύστραλίρ. επικρατεί 
ή αϋτή δοξασία. Λείψανα τής τοιαύτης Αρχεγό- 
νου πίστεως εύρίσκονται καϊ εις μύθους τών 
πεπολιτισμένων λαών, καθ' οί>ς οι θεοί είς ζώα 
καί Ανθρώπους μετάμορφούνται καί Ανθρωποι 
εις ζώα μεταβάλλονται. ‘Ο Όδΐνος, δ θεός 
τών Γερμανών λαμβάνει πολλάς μορφάς ζώων, 
δ Ζεύς έμφανίζεται είς τούς Ανθρώπους ώς 
Άμφιτρύων καί Ταύρος καί Κύκνος, ή ‘Εκάτη 
ώς κύων, ή Αφροδίτη ώς περιστερά, δ Α
πόλλων καί δ 'Ασκληπιός καϊ Αλλοι ώς δφεις.

’Επίσης πολλοί αλλαι παραδόσεις έπιρων- 
νύασι τήν Ιδέαν τής Αθανασίας τής ψυχής καϊ 
τούντεύθεν τήν μετάβασιν αυτών είς Αλλα σώ>- 
ματα ζώων ή Ανθρώπων κατά τάς περιστάσεις 
καί τήν έξέλιξιν τής ζωής Ανά τούς αιώνας.’Εν 
δέ τή μυστική φιλοσοφία, τών ’Ινδών λέγεται, 
Ατι al έκ τής Σελήνης έν εϊδει βροχής έρχόμε- 
ναι είς τήν γήν ψυχαί εισέρχονται είς τά φυτά, 
έκ τούτων δέ είς τά ζώα κτλ. Πολλοί δέ θεω- 
ρούσι τά ζώα ούχί διάφορα αυτού, Αλλ’ ώς 
Ιχοι-τα ψυχήν συγγενή καί δμοίαν.

"Αλλοτε έπιστεύετο, δτι και εις δφιν έρχεται 
μετά θάνατον ή ψυχή, Οί δέ "Ελληνες καί Ρω
μαίοι έδόξασαν ώσαύτως, δτι οί δφεις γεννώνται 
έκ τού νωτιαίου μυελού τών τεθνεώτων. ‘Ο 
ΙΙλούταρχος λέγει, δτι όλίγας ήμέρας μετά τόν 
θάνατον τού Κλεομένους εϊδον δράκοντα ευμε
γέθη περιειλειγμένον είς τήν κεφαλήν αυτού" οί 
δέ σοφοί έδίδαξαν, δτι ώς οί βόες σηπόμενοι 
γεννώσι μέλισσας καϊ οί ίπποι σφήκας καϊ οί 
δνοι κανθάρους, ούτω καϊ τά σώματα τών Αν- 
θρώπών, τού μυελού Αποσυντιθεμένου ζωογο- 
νοΰσιν δφεις καί δτι τούτο έννοήσαντες οί πα
λαιοί τόν δράκοντα «συνφκείωσαν τοϊς ήρωσιν.» 
Μετά τόν θάνατον τού Πλατωνικού Ήρα- 
κλείδου, τό μέν σώμα αυτού ήφανίσθη, δφις δέ 
λέγεται έφάνη έπί τής κλίνης του. "Οτε δέ πά
λιν Απέθανεν δ Πλωτϊνος δ φιλόσοφος, ένεφα- 
νίσθη αίφνης δφις Υπό τήν κλίνην του, δστις 
έκρύβη εΥθύς εϊτα εις τινα δπήν. Καί εις τόν 
τάφον τού 'Αγχίσου έμφωλεύει, κατά ΟΥεργί- 
λιον, δφις. Έφ' ου καϊ τό έθιμον νά γράφωσιν 
δφεις είς τούς τάφους καϊ είς ληκύθους, ώς 
συμβολίζοντας τούς νεκρούς. Εντεύθεν καί 
τούς δαίμονας τών οικιών καϊ τών τάφων ώ- 
νόμασαν δαίμονας Αγαθούς, ώσαύτως δέ τούς 
δφεις τών ναών, οϊον τού Έρεχθείου καί τού 
ναού τής Άθηνάς καί τής Έλευσινίας Δήμη- 
τρος καϊ τού 'Απόλλωνος καϊ τού 'Ασκληπιού 
καί τού Τροφωνίου.

Τής πίστεως περί μετεμψυχώσεως εις φυτά 
ευρίοκομεν ώσαύτως ίχνη παρά τοϊς Αρχαίοις, 
ώς δ μύθος τού ΟΥεργιλίου περί τού Πολυδώ
ρου, δν Απέκτεινεν δ Πρίαμος όπως σφετερισθή 
τούς κομιζομενους Υπ' αΥτού θησαυρούς. "Οτε 
δέ δ Αινείας διήλθε τυχαίως τού τάφου τον καϊ 
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-ήϋέλησε ν’ Αποσπάση κλάδους τών ίπ’ αυτοΰ 
μύρτων, αίμα ξρρευσεν ίκ τών ριζών. Έπανα- 
λαβών δέ τό πράγμα καί πάλιν ίρρευσεν αίμα. 
’Αποπειραθείς δέ και τρίτον, άπως Αποκάλυψη 
τδ μυστήριον, ήκουσε φωνήν θρηνώδη: ad«a- 
τί, ώ Αινεία, μέ σπαράττεις τδν δυστυχή ; 
φείσθητί μου, δέν είμαι ξένος. Έν Τροία ί- 
γεννήθην. Και τδ αίμα τούτο δέν ίξέρχεται ίκ 
κλάδου Αναισθήτου' είμαι δ Πολύδωρος. "Ο
μοια Αναφέρει και ό μύθος τοΰ ’Οβιδίου, καθ’ 
ΰν ή νύμφη Δρυόπη κόπτει φύλλα λωτοΰ, στα
γόνες δ*  αιματώδεις πίπτουσιν ίκ τών Ανθέων 
καί μετά φρίκης κινούνται οι κλώνες αύτοϋ, 
διότι ίν τφ λωτφ ζή ή νύμφη Λωτίς, ήτις 
-φεύγουσα άλλοτε τδν Πρίαμον μετεμορφώθη είς 
τδ φυτόν τοΰτο.

’Αλλά καί τδ δένδρα ίκ παλαιοτάτον χρόνου 
ίθεωρήθησαν Υπό .τών Ανθρώπων έμψυχα ώς 
ίπιμαρτυρόΐ και δ κάλλιστος μύθος περί τών 
Άμαδρνάδων. Αί "Αμαδρυάδες είναι νύμφαι, 
αΤτινες μετά τών δρυών γεννώνται και μετ’ αΰ- 
■τών φθείρονται.

Ώς έμψυχα δέ τδ δένδρα πονοΰοιν, δταν 
πλήττωσιν αυτά οί Υλοτόμοι και στενάζουσι καί 
αίμα ρέει ίκ τών πληγμάτων, ώς ίδόξαζον οΐ 
Αρχαίοι,ίκ της δοξασίας δέταύτης προήλθε και 
ή πίστις δτι οι θεοί ίγεννήθησαν ίκ δένδρων ή 
κατοικοΰσιν ίν αΰτοΐς καί δίδουσι χρησμούς 
■ίξ αυτών.

'Ο "Αδωνις ίγεννήθη κατάτόν μύθον έκτης 
' Μύρρας,ήτις μετεμορφώθη είς δένδρον.'Ο "0- 
σιρις κατδ τάς αίγυπτιακδς παραδόσεις κατώκει 
άλλοτε είς δένδρον. Αί Αρυάδες κατφκουν ίπί 
δένδρων. Ό Ζευς παρά τοΐς Ροδίοις ίκαλεΐτο 
'ίνδενδρος και φηγοναΐος ίν Δωδώνη, ένθα Απδ 
δρυός εδιδε τους χρησμούς. Έπίστευον δί καί 
οίΈβραΐοι καί οί "Αραβες, δτι ίντός τών δέν
δρων κατφκουν οί θεοί. Σαφεστέραν περί με- 
τενσαρκώσεως της ψυχής Ιδέαν δίδωσιν ήμΐν δ 
παρα Στοβαίφ Έρμης, δστις λέγει: <ιΤών ψυ
χών πόλλα'ι αί μεταβολαί,τών μέν είς τδ εΰτυ- 
χέστερον, τών δέ είς τδ ίναντίον. Αί μεν γδρ 
ίρπετώδεις οίσαι είς ένυδρα μεταβάλλουσιν, αί 
δέ ένυδροι εις χερσαία, αί δέ χερσαίοι είς πε- 

■τεινά, αί δέ Αέριοι είς Ανθρώπους, αί δέ Ανθρώ
πινοι Αρχήν Αθανασίας έχουσιν είς δαίμονας 
μεταβάλλουσαι, εΐτ’ αΰ ούτως είς τδν τών θεών 
χορόν' χοροί δέ δύο θεών, δ μέντων πλανισ
μένων, ό δέ τών Απλανών, καί αΰτη ψυχής ή 
τελειότατη δόξα, ψυχή δέ είς Ανθρώπους ίλ- 
θονσα ίάν κακή μείνη, οΰποτε τεύξεται Αθανα
σίας, παλίσοντος δέ τήν δδδν Υποστρέφει τήν 
ίπί τα ερπετά. Καί αΰτη καταδίκη ψυχής κα
κής, n

Βαθμηδόν ή περί μετεμψυχώσεως δοξασία 
ίπεξετάθη καί ίκ τής διαδόσεως τοΰ πνευμα
τισμού. Πολλαί δέ παραδόσεις παριστώσι τήν 
,νχήν ίξερχομένην τοΰ Ανθρώπου και κατά 

τδν ΰπνον καί ίν ίγρηγόρσει καί Αντικαθιστα- 
μένην Υπο άλλου πνεύματος και πάλιν ίπιστρέ- 
φουσαν είς αυτόν. Κατ’ άλλους δέ καί πας άν
θρωπος μεταμορφοΰται καί σωματικώς κατά 
πάντα τρόπον καί εξαφανίζεται ώς διά μα
γείας. Ή πίστις αΰτη καί ίνισχύθη καί ίπεξε
τάθη Υπό τών θεοσόφων, ’Ορφικών, Πυθαγο
ρείων, τοΰ Έμπεδοκλέους, Πινδάρου καί Πλά
τωνος, τοΰ Τυανέως και πολλών άλλων. Ε
σχάτως δμως δ πνευματισμός δια τών. συνεχών 
πειραμάτων ίπί Υπνωτιζόμενων Απέδειξε τήν 
συνέχειαν τής ζωής.

Πάντα τά Ανωτέρω βεβαίως δέν ίπενοήθησαν 
άνευ λόγου, ή δέ παράδοσις και αΰτή ή Ιστο
ρία δια τοΰ στόματος τόσων Αρχαίων επιση
μοτήτων δέν είναι δυνατόν νά σφάλλη. Είναι 
δυνατόν να μή Υπάρχη Απόλυτος Ακρίβεια ίν 
ταΐς λεπτομερείαις, Αλλ’ ίν τή βάσει οΰχί' 
Αφοΰ δέ ή ΰπαρξις πνεύματος ή ψυχής σοβα- 
ρώς δέν Αμφισβητείται πλέον, έ’πεται άτι Αφοΰ 
αΰιη έϊ αι Αναλλοίωτος καί Αθάνατος, θά ίξα- 
κολουθή ίπιζώσα καί μετά τδν θάνατον τοΰ σώ
ματος καί δή δρώσα καί οΰχί Αδρανούσα, διότι 
καί εν τφ σύμπαντι οΰκ ήν Αδράνεια. "Αλλως 
τε ίν τή παρούοη καταστάσει τής προόδου καί 
ίξιχνιάσεως τών πάντων ίν πάσαις ταΐς λεπτο
μερείαις αυτών ή λέξις θάνατος δέν ξχει πλέον 
τήν σημασίαν τής ίξαφανίσεως, Αλλα τής μετα
βολής ίν παντί. Ό άνθρωπος επομένως μετα
σχηματίζεται Υλικώς και πνευματικώς όλονέν, 
Αλλά δέν ίξαφανίζεται, οΰτε Αδρανεί εις τους 
αιώνας, διότι ή Αδράνεια, ώς εϊπομεν. οΰδαμοΰ 
Υπάρχει. 01 ισχυριζόμενοι δέ, δτι ζωή ετέρα 
τής παρούσης δέν Υπάρχει μετά θάνατον, δτι δ 
άνθρωπος ίκ τοΰ μηδενδς ίγεννήθη καί δτι ά- 
πόλλυται καί ίξαφανίζεται μετά θάνατον, ον γι- 
νώσκουσι φυσικήν καί φυσικούς νόμους, ιστο
ρίαν καί χημείαν, παντελώς δέ Αγνοοΰα τήν 
ίξέλιξιν, έωλα Αποφαινόμενοι.

Αί επιστήμαι άλλως τε δλονέν προοδεύουσι 
καί οί Υλισταί Απολλύασιν έδαφος.

Φ. π.

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
— Πολλίχις έν τω χότμω τούτιρ σνναντώνται διά- 

νοιαι έ«τάχτως ^ιλοσοψικαι τού μετά θάνχτον ορί
ζοντες, αϊτινες εχπλήττουσιν, έτκβχλλουσι καί κυ
ριεύομαι.

— Έν τη παιδική ήλιχίςι πριν η διαμορφωθώ ή 
.ψυχή συμφώνως πρδς τάς γνώαειί του κόσμου τού
του, αίφνης εκδηλοΰνται προτερήματα καί γνώσεις 
μουσικά!, μαθηματιχαι καί επιστημονικά!, δι’ ας 
9' άπη’οίίντο πολλών δεκάδων ετών σπουδχ! καί 
μελέται.

— Έφ*  ίσον δ άνβρωπος προβαίνει είς τήν ήλιχίαν 
καί τδ σώμα αυτού κλίνει ν’ αφομοιωθώ πρδς τήν 

νεκρά» ύλην, τουναντίον ή ψυχή του ύψόνεται καί 
τείνει ν’ άνελθ^ είς τά αίθερια ύψη.
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ΣΑΚ1Σ αναφέρει τις περί άρ
κτων βεβαίως $ά άναμιρενή- 
σκεται- τούς τύπους έκείνους, 
τούς οποίους βλέποριεν συνή
θως, ήτοι τήν ύπομέλαιναν 
άρκτον, τήν οποίαν περιφέ- 
ρουσ’.ν οί οδηγοί τής· είς τάς 
οδούς μέ το φίμωτρου είς το 

στόμα και χορευουσαν προ των θεατών, ώς 
καί τήν λευκήν άρκτον, ήτις θεωρείται ώς έν 
τών ισχυρών θηρίων, τά οποία περικλείουσι ,έν- 
τός σιδηρών φραγμών.

. Άλλα ολαι αί άρκτοι δέν άνάγονται είς τδν. 
τύπον τών δύο τούτων, άλλά διαφέρουσιν άξιο- 
σημειδτως.

Ή οικογένεια τών άρκτων είναι πολυάριθ
μος και εύρίσκεται διεσκορπισμένη καθ’ ολα 
τά μέρη τοΟ κδσμου, οπού υπάρχουν, θηρία και 
τοΟτο άκριβώς πρ.οδηλοϊ τήν μεγάλην διαφο
ράν τών ειδών κα'ι τών χαρακτήρων αυτών.

Αληθώς άπασαι αί άρκτοι είσίν έλευθερίως 
ταρσοβάμονες και τό πέλμα τών ποδών αύτών 
εφάπτεται τοΰ εδάφους καθ’ ολην αύτοΟ τήν 
έκτασιν. Φέρουσι συνήθως πέντε δακτύλους 
ισχυρούς καί όνυχας δυνατούς καί άγκυστρω- 
τούς, φθειρόμενους όμως έν τφ βαδίσματα 
Τί» σώμα τών άρκτων εΐνε κατά τό πλεϊστον 
ευτραφές, βαρύ καί πλατύ· ύπάρχουσιν βμως 
καί τινες εύσώματοι, εύάρεστοι καί ευκίνητοι. 
’Εκτός μικράς τίνος έξαιρεσεως πάσαι αί άρ
κτοι είσίν έξαιρέτως άναρριχητικαι καί κατά 
τό πλεϊστον μέρος ζώσιν έν τοΐς ζωολογικοΐς 
κήποις καί ευκόλως συνηθίζουσιν είς παίγνια 
καί εργασίας τινάς.

Ή άρκτος γενικώς είναι ζώον παμφάγον, 
άρεσκόμενον είς τήν φυτικήν όπως και είς τήν 
ζωϊκήν τροφήν. Έν τούτοις ύπάρχουσιν άπο- 
κλειστικώς σαρκοφάγοι, όπως είναι ή Πολική 
ή Λευκή άρκτος, ένώ άλλαι είσίν άποκλειστι- 
κώς φυτοφάγοι.

Ή μάλλον άξιοσημείωτος Άρκτος είναι ή 
μελάγχρους, · ήτις καί σήμερον, όπως καί είς 
τήν Αρχαιότητα,εύρίσκεται καθ’ ολην τήν πα- 
λαιάν "Ηπειρον, πρός βορράν του Άτλαντος 
καί τών Ίμαλαίων. Ό πολιτισμός όμως έξε- 
δίωξε. το ζώον τούτο έκ τών πεδιάδων καί 
ύπεχρέωσεν αυτό νά ζή επί τών όρέων. Είνε 
παχυμελέ.ς,' χονδρόν καί πλατύ, έχει μήκος 
μέχρι δύο μέτρων καί βάρος 250 κοιλόγρκμμα· 
φέρει ουράν άτημέλητον, ώτα μικρά, τρίχωμα 
μακρόν κάί πυκνόν. ’Εννοείται όμως, ότι αί 
διάφοροι άρκτοι, αί ζώσαι είς τόσα άπομεμά- 
κρυσμένα μέρη φυσικώς διαφέρουσι κατά τό 
χρώμα καί τδ τρίχωμα. ''Οσον δέ προχωρεί 
τις πρδς βορράν, τά είδη τών άρκτων είσί με-
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γαλείτερα. Αί άρκτοι τών Πυρηναίων, τοδ 
Άτλαντος καί τής Σορίας δέν παραβάλλονται 
πρός έκείνας τής Νορβηγίας, τής Ρωσσίας.καί 
τής Καμτσιάκας.

Άρκτοι χο^εύουσαι ' μ

Κατά τδ θέρος ή άρκτος ευχαρίστως τρέφε
ται έκ φυτικών ουσιών, άλλα κατά τδν χει
μώνα γίνεται σαρκοφάγος και οσάκις ή πείνα 
τήν στενοχωρήση, επιτίθεται κατά τοΟ άν- 
Θρώπου καί κατά' ζώων μεγαλειτέ^ων αυτής, 
οίον ίππων και βοών, ούς καταδιώκει τροχά
δην καί εισέρχεται βιαίως έντδς τών σταύλων 
καί τών οικιών, όπου μεταδίδει τδν φόβον καί 
τον τρόμον.

Ό όχλος πιστεύει, οτι ή Άρκτος περιέρχε
ται διαρκούντως τοθ χειμώνος είς βαθύν λή
θαργον καί τούτο έλέχθη καί έπανεληφθη υπο 
συγγραφέων καί φυσικών· έν τούτοις ό λήθαρ
γος ουτος τών άρκτων διαφέρει πολύ τών 
όρείων μυών καί άλλων ζώων.

Έπερχομένου τοΟ χειμώνος, ή άρκτος προε
τοιμάζει τήν κοίτην της μεταξύ τών κρημνών 
ή έν έσκαμμένη τινί κοιλόιητι τής γής καί έν 
άνάγκγι σκάπτει, εύρύνουσα τδ μέρος τη;·' ή 
καί έντδς πυκνού δάσους σχηματίζει διά τών 
κλάδων και φύλλων σκέπασμα έν είδη καλό- 
βης. Πληροί τό μέρος τοΟτο άπδ χόρτα, φύλ
λα, κλάδους κ.τ.λ. σχηματίζουσα ουτω κατάλ
ληλον, αν όχι πολυτελή κλίνην.’Ενταύθα δέ', 
όπόγαν τδ ψύχος έπέρχεται -δριμύτατον,.'κά- 
τάκειται κοιμωμένη είς βαθύτατον. ύπνον, 
άλλ’ ούχί έν τούτοις καί είς ποιοΟτον-, ώστδ 
νά εύρίσκεται έν διαρκή.ληθάργφ. ’ · '

Άλλως τε ουδέποτε τοδτο-παρετηρήθη είς 
τάς αιχμαλώτους άρκτους ή έν τοΐς ζωολογι
κούς κήποις.

Ή θήρατής Άρκτου είναι ,πάντότε'έπικίν·· 
δυνος, άλλ’ έν τούτοις ύπήρξε πάντοτε μία 
έκ τών έκλεκτοτέρων άπολαύσέων, ’

Ή Άρκτος διωκομένη υπό τών κυνών πρώ
τον φεύγει καί είτα έπιστρεφει·ι,καί'τίθεταΐ 
είς .άμυναν. , . ·,
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Δι’ ενός κτύπου τού ενός αυτής ποδός έκοιλί- 

ζει κΰνα καί τώ θραύει τήν σπονδυλικήν στήλην. 
’Εάν δέ πληγωθή, έφορμ$ κατά τού θηρευτού, 
άνορθούται έπί τών όπισθίων αυτής ποσών και 
ζητεί νά τον πνίξη διά τών έμπροσθίων. Σπα- 
νίως δάκνει, άλλά μάλλον διά τής λακτίσεως 
καταβάλλει, τδν άνθρωπον. Οί κάτοικοι τής 
Σιβηρίας παρά τήν καταπληκτικήν αυτής δύ- 
ναμιν, τήν συλλαμβάνουσιν, όπως ποιούσιν οί

Πολική "Αρκτος.

’Ινδοί διά τούς Γιαγγοΰ. Περιελίσσουσι τδν 
άριστερδν βραχίονα διά δέρματος προβάτου και 
διατρυπώ’σι τήν άρκτον' δι’εγχειριδίου, καθ ’ 
ήν στιγμήν αβτη άνορθούται έπί tGW ποδών 
της ή τής συντρίβουσι τδ κρανίον διά βαρείας 
μαχαίρας. Βεβαίως δμωςάπαιτεΐται πρόςτούτο 
ρωμαλέος και τολμηρός θηρευτής.

Τδ κρέας τής Άρκτου τρώγεται παρά του 
άνθρωπον και άλλοι μέν λέγουσιν, δτι είναι 
ήδύτατον, άλλοι κηρύττουσιν, ότι είναι ευγεύ- 
στον, καί άλλοι, οτι είναι μόλις υποφερτόν· 
πάντες όμως συμφωνούσιν εις τδ οτι το καλ
λίτερου μέρος τού κρέατος τής άρκτου είναι 
του πέλματος (πατούνα) τών ποδών της. 
Άλλοτε τδ λίπος ο.ύτής είχε ποιάν σπου- 
δαιότητα ώς θρεπτικής ούσίας. Τήν σήμερον 
δμως τούτο είς τήν Εύρώπην δέν έχει σημα
σίαν, μόνον δέ έκτιμάται πάντοτε ή μηλωτή 

αυτής. ,
Ή άρκτος πάντοτε είσήγετο είς τά δημό

σια θεάματα, οί δέ άρχαϊοι 'Ρωμαίοι μετέφε- 
ρον συχνάκις μέγαν άριθμόν τοιουτων έκ τού 
Λιβάνου, όπως έκθέτωσιν αύτάς έν τφ ίππο- 
δρομίφ· λέγεται δέ, οτι μετέφερον τοιαύτας 
καί έκ τών βορείων μερών τής ’Αφρικής καί 
τής Λιβύας. Κατάδέ τδν μεσαίωνα. οί πρίγκη- 
πες καί ήγεμόνες ήρέσκοντο τόσον πολύ είς 
τήν πάλην μεταξύ άρκτων καί κυνών και 5ή 
μεταξύ άρκτων και ταύρων, ώστε διετήρουν έν 
,τοΤς κλωβοΐς άρκτους έπί τούτω ήσκημένας 

πρδς μάχην.

Έκομίζοντο δέ αύται έπί τοΟ πεδίου τής 
μάχης έντδς μιάς μεγάλης κύρτης (κλωβίου) 
ήτις διά μέσου έπιτηδίου μηχανισμ.ου ήνεώ- 
γετο έζ άποστάσεως καί ούτωτδ θηρίον άφίετο 
ελεύθερον νά έξέλθη τής είρκτής του;·

Ενίοτε ήρεθίζοντο διά πλήξεως αί άρκτοιγ, 
ινα ύρμησωσιν, όπως έπραττον καί διά τούς 
ταύρους. Είς όέ τήν Μαδρίτην έτι έσχάτώς; 
έθετον είς πάλην έν τοΐς δημοσίοις θεάμασιν· 
άρκτους μετά ταύρων είς δέ τούς Παρισίου,ς' 
κατά τάς άρχάς τού παρόντος χίώνος ήρέσκέτο 
τδ κοινόν νά βλέπρ πάλην μεταξύ κυνών καί 
άλυσσοόέτων άρκτων.

*Ως λέγει ό Κάρολος Vogt, ή Άρκτος-είνε 
πανούργος, παθητική, νοήμων, και έρωτότρο- 
πος. Ή νέα άρκτος τουναντίον είναι πολύ πο
νηρά, νοήμων,φρόνιμος καί άφοσιωμένη είς τάς 
συντρόφους της. Διηγείται, οτι είς τι τάξείδιόν 
του*είς  τά βόρεια μέρη, είχον μεταφέρει άρκτον 
περίπου έξ μηνών, ήτις είχε συλληφθή είς 
Ρωσσίαν. Δέν ύπετάσσετο είμ.ή εις τήν βίαν 
καί ύπήκουε μόνον οσάκις έδέρετο καί τήν ήνάγ- 
καζον νά μένγ έπί τινας ημέρας έπί τής κλί
νης. «τΗτο λέχει ό Vogt, το νοημονέστερον 
ζώον δπερ είχομεν έπί τού πλοίου, μ.εταξύ τών 
κυνών καί τών άλωπεκών. Έπί τού καταστρώ
ματος εύρίσκετο έν βυτίον πλήρες άλατισμένου 
κρέατος,"ένφ δέ τ’άλλα ζφα περιήρχοντο 
αΰτδ καί έπεχείρουν μάτην νά διαβρώσωσι τδ 
ξύλον, ή άρκτος τουναντίον αφού μετά προσο- 

Ή μελάγχθους "Αρκτος.

χης περιήλθε καθ’ ολην τήν ημέραν τδ βυτίον, 
εδρεν έπί τέλους τό πωμάτιον καί κατωρθωσε 
νά τδ άνασύργ διά τών όδόντων και τών ποδών 
της, οΰτώς ώστε ήδυνήθη νά είσαγάγγ τδ μα
κράν ρύγχος της καί νά λείχει το περιεχομενον. 
Ή νέα άρκτος δύναται νά ή άγροΐκος, έπίμο- 
νος καί πεισματώδης, άλλά ό χυδαίος ουτος 
τρόπος της καί ή ύλίγη άνεπιτήδειοτης της 
δέν άποκλείουσι καί τήν νοημοσύνην της. 
"Οπως τ’ άλλα σαρκοφάγα ζώα ή άρκτος γη- 
ράσκουσα γίνεται ιδιότροπος καί μοχθηρά,

ίδίω ς όμως όπόταν ένοχλεϊται. Διέρχεται δέ 
ολοκλήρους ώρας έκμυζώσα τούς πόδας της καί- 
γρυλλίζουσα ήδέως.

«Ή άρκτος μου είχε τήν συνήθειαν νά έκ- 
μυζά τοιουτοτρόπως έν κράσπεδου τής έσθή- 
τός μου καί τού χιτώνός μου, όπόταν .εγώ 
ίστάμην έπί του καταστρώματος. Έάν δέ 
παρηνωχλεϊτο έν τή ειρηνική ταύτγ έργασίγ, 
ήρεθίζετο καί άφηνε μόνον ήσύχους νά διέρ- 
χωνται οσοι δέν τήν ήνόχλουν». Είς πολλά 
μέρη τής Ρωσσίας καί τής Σιβηρίας μεταχει
ρίζονται τήν νέαν άρκτον έν οσφ είνε νεα είς 
τήν περιστροφήν 
τής τροχού πρδς 
άνύψωσιν τού υδα- 
τος έκ τών βαθέων 
φρεάτων· πρδς τού- 
τοις τήν μεταχει
ρίζονται πρδς με
ταφοράν ξύλων είς 
ώρισμένον μέρος. 
’Επειδή δέ δέν ύ- 
πάοχει προφανής 
άπόστασις μεταξύ 
τού τέλους τής νε- 
ότητος και τής άρ- 
χής τής έφηβικής 
ηλικίας, ή πρδς τάς 
άρκτους μεγάλη έ- 
μπιστοσύνη καθί
σταται πολλάκις 
επικίνδυνος διάτδν 
άνθρωπον.

Είς τά όρεινάμέ- 
ρη τής Παλαιστί
νης καί ιδίως έπί 
τού όρους Λιβάνου 
ύπάρχει άρκτος τις 
όμοιάζουσα πρδς 
τήν άρκτον, περί ής 
άνωτέρω ώμιλήσα- 
μεναδτη καλείται 
Άρκτος λεοντόχρΟυς,άλλά είναι γνωστή μάλλον ■— ■ Λ
ύπδ τδ όνομα “Αρκτος άνυκτοκίτρινος,ώς έκ τού . τδν άνθρωπον "καί 
χρώματος τού τριχώματός της. Τδ χρώμα δμως 
τούτο ποικίλλει κατά τήν ηλικίαν. Ή άρκτος 
αδτη έθαυμάσθη ώς σπανία ύπδ τών άρχαίων 
Ρωμαίων έν τοϊς ίπποδρομίοις καί ούχί ή πο
λική άρκτος, περί τής οποίας δέν είχον ούτο-ι 
σαφείς γνώσεις. Τοιαύται άρκτοι πολλάκις 
έκομίσθησαν είς τήν Εύρώπην.

Τά αγγλικά φύλλα πολλάκις έγραψαν περί 
τίνος τοιαύτης άρκτου, ήτις έζησεν έν Oxford 
καί έγένετο'λαϊκωτάτγ έν τή πόλει καί τοϊς 
περιχώροις, ένεκα τής φιλοφροσύνης της καί 
τών χαριεντισμών της, διότι τήν μετεχειοί- 
ζοντο λίαν φιλοφρόνως. Ημέραν τινά τήν έφε- 
ρον είς κατάστημά τι, όπου τγί προσέφερον

γλυκύσματα. Διετήρησε δε τοσοΟτον ζωηράν 
τήν μνήμην, ώστε έξ μήνας μετά ταύτα ένφ 
τή είχον άφαιρέσει τήν άλυσσον έκ τού λαιμού 
έφυγε καί διηυθύνθη είς τδ κατάστημα αυτό. 
Ό καταστηματάρχης έξεπλάγη, άλλά ή άρ
κτος ώς νά μή συνέβαινε τίποτε, μετέβη κατ’- 
εύθεΐαν είς τδ μέρος, όπου εύρίσκοντο τά γλυ- 
κύσματα καί ήρξατο νά διερευν^ έωςδτου ήλ- 
θεν ό κύριός της καί τήν προσέλαβεν. "Εχει 
δσφρησιν καλήν καί λεπτήν καί ούδέποτε λη- 
σμ.ονεϊ β,τι τή άρέσει.

Μεταξύ τών άρκτων

Ή ‘Αμερικανική "Αρκτος

τής ’Αμερικής υπάρχει 
μία, ήτις φημίζε
ται διά τήν.θηρι
ωδίαν της, περί ής 
έγραψαν πολλοί θη- 
ρευταί καί ταξειδι- 
ώται, ονομάζεται 
δέ ‘άρκτος Γρίζλυ, 
τουτέστιν άρκτος 
θηριώδης, προσδώ- 
σαντες· αύτ$ συ
στηματικόν όνομα 
τού τόπου· είνε δέ 
μεγαλειτέρα πλα
τυτέρα καί ισχυρό · 
τέρα, τής πολικής 
άρκτου· καί έχει 
τρίχωμα πυκνόν 
φαιδν καί όλίγον 
σκοτεινόν. Τό βά
δισμά της είναι έ- 
παγωγόν, όπως τής 
εύρωπαϊκήςάρκτου. 
’Εν τνΐ νεότητι αύ- ' 
τήςάναρριχάταιέπί 
τών δένδρων, πρός 
άναζήτησιν βαλά
νων,άλλά κατόπιν, 
άμα βαρύνη, δέν 
ουνατχι.

Ή άρκτος αδ- 
τη, ήτις υποχωρεί πρό τού βοός, δέν φοβείται 
...............r------- :ί δή επιτίθεται κατ’ αυτού, 
οσάκις τδν συναντήσγ είτε πεζή, είτε έφιπ
πον έν πάσγ περιπτώσει.
Οί θηρευταί οίτινες τήν κυνηγούσιν, έάν δέν 
κατορθώσωσι νά φονευσωσιν αυτήν διά βολής 
πυροβόλου, δέον νά έξάφανισθώσί προ αυτής, 
άλλως είναι χαμένοι. Τό έκμανέν θηρίον τδν - 
καταδιώκει τότε καί άν τδν πλησιάσν), τφ - 
κατασυντρίβει τδ.σώμα δι’ ένδς λακτίσματος. 
Έν τή βορείφ ’Αμερική, δστις· δυνηθή νά'κο- · 
σμηθή διά κλοιού έξ όδόντων. τοιαύτης άρκτου, ’, 
θαυμάζεται καί τιμάται ύπδ. πάντων ;

Τοιαύται θηριώδεις άρκτοι μετεκομίσθησάν 
πολλάκις" είς τούς ζωολογικούς κήπους τής·; 
Ευρώπης,· άλλά μετά τινά έτη αί πλεΐσταν.
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τούτων-ώπτότυφλουντοα· κκτορθοΰσι δ|*ως  διά 
κατα'λ'λήϊων μέσων ν’ άποκοιμίζοντα·. ώς,κοιι 
διά ’τοΰ χλωροφορμίου κ'χ'ι άναίχμβάνουν τήν 
ορκσιν κατόπιν έγχειρίσεως. Μικρότερα τής 
προηγηθείσης άρκτου ύπάρχει άλλη τις άρ
κτος, τήν οποίαν οί φυσικοί καλοΰσιν ’Αμερι
κανικήν άρκτον, οί δέ έντοπιοι καλουσι Βαρι- 
ίάλ’ εΐνε σχεδόν μελάγχρους καί ομοιάζει πολύ 
προς τήν πολικήν άρκτον· εόρίσκεται δέ καθ’ 
ολην τήν ’Αμερικήν. Τήν συλλαμ&κνουσιν ευ
κόλως διά τών όπλων και τών κυνών οί δέ 
άμερικανοί ευχαριστούνται έν διιμοσίοις Οεά- 
μασιν· όπότε θετουσιν είς πάλην άρκτον μετά 
κυνδν.

(Ακολουθεί) ■■

Ο ΣΙΑΚΜΟ2

‘Ο πίθηκος οδτος είνε χονδρότερος τού βά- 
βουίνου καί δέν χαίρει δποθάλφεωί- παρά τοΐς 
κατοίκοις τού Ακρωτηρίου τής Καλής*  Ελπί- 
δος, εν&α Ιδίως διαιτάται, διότι καταστρέφει 
τάς γεωργημένας γαίας των ! 'f!v· τούτοις συλ- 
λαμβανόμενοι μικροί οί πίδηκοι ούτοε εΤναι 
κάλλιστοι φύλακες τών οικιών, δι-:. .ας' συνήθως: 
τους μεταχειρίζονται.

Ό βύεογετικύς πίθηκος

Μεγάλην έκδούλευσι,ν Ιδίως προσφέρουσιν είς 
τούς κατοίκους, δταν τό έδαφος τής χώρας τού
της Υποφέρει Από έλλειφιν ύδατος- ‘Οσάκις 
λοιπόν συμβή τούτο και κινδυνεύει ή ζωή τών 
κατοίκων' ώς καί ή ύπάρξις τών ζώων των, δ 
Σίακμος γνωρίζει νά εΥρίσκή τό μέρος είς τό 
όποιον, σκάπτοντες, εΥρίσκουν ύδωρ·

Άφ'οΰ λοιπόν δώοωσι τροφήν Αλατούχου εις 
τον πίθηκον καί δφήσουν νά διφάση Υπερβαλ
λόντως, δένουσι αέριξ τής κεφαλής του σχοι- 

νίον μακράν, ΐνα μή δύναται νά φύγη 'και τδν 
Ακολουθούν.

Τό ζώον πορεύεται ούιω τήδε κ^κεισε, στα
ματά πέριξ τών ξηρών φυτών, άτινα ενίοτε 
Αποσπά και οσφραίνεται, και μεταβαίνει εΐτα Αλί 
λοσε, εως δτου πεισθή καί σταματήση καί αρ
χίζει νά σκάπτη διά τοΰ ποδός τό μέρος. 
Ήληστάζάνοι τότε οί σύνοδοί του και εδρίσκονσι 
τό ύδωρ.
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Έν μειδίαμα αρκεί,., έστω καί μακρόΟεν, ΐνα ή 
ψυχή είσέλθη. εις τά μέλαθρα τών ονείρων.

Β. Ουγκώ

- Ό ερως εχει. παιδαριωδίας' άλλ’ δμως τά άλλα 
πάθη έχουν μικροπρέπειας-' Αίσχος είς τά πάθη, άτινα 
χαθίστώσ: τον άνθρωπον: μικροπρεπή Τιμή δέ πρδς 
τό καθιστών αυτόν πάιδΙόν; Β. Ο.

Πάσχεις διότι έρας ; ίρχ πλειότερον.
Τό έξ. έρωτος άπόθνήσκειν ταυτό τοΰ ζην έξ έρωτος.

’ · Β. Ο.

■’ll: αγαλλιάσεις τών μικρών πτηνών !
Έχουν τό-κελάδημα, διότι έχουν τήν φωλεάν I

Β. Ο.

Ό ερως εΐνε ουράνιος αναπνοή έκ τής αύρας τοΰ 
παραδείσου.. Β. Ο..

Εμβριθείς καρδίαι, νόες σοφοί, λάβετε τήν ζωήν ώς 
ό θεός τήν έπλασε* ' εινε μακρά δοκιμασία-, άκατά- 
πληκτος προπαρασχευή δια τήν άγνωστον μοίραν.

Ή μοΓρα αΰτη-, τήν αληθή έννοψ, αρχίζει εις τον 
άνθρωπον, από τής πρώτης βαθμίδος του τάφου. 
Τότε εμφανίζεται τι είς αυτόν, καί τότε μόλις δ άν
θρωπος διακρίνει τό όριστικόν. 'Οριστικόν, λέγω,

- Οί ζώντες βλέπουν τό αόρατον' μόνον είς τους νε
κρούς καθίσταται όρατόν το δρισ-ηχόν. Έν τοσούτφ 
δέ, αγαπάτε καί πάσχετε' ελπίζετε καί μελετάτε. 
Οΰαί είς τον έρασθέντα μόνον σωμάτων, σχημάτων, 
επιφανειών ! Ό θάνατος θά εξάλειψη είς αυτόν τά 
πάντα. Προσπαθείτε νά εράτε ψυχών, διότι ταύτας 
θά έπανεύρετε I Β. Ο.

Έάν όΰδείς ύπήρχέν έρών είς τον κόσμον, θά έσβύ- 
νετο δ ήλιος. Β. Ο.

ι nTHKIHU'i'

Η ΠΡΟΧΚΥΝΗΣΙΧ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ
(Έκ τής Πινακοθήκης τοΰ Βατικανού)

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!

Ιερουσαλήμ ί ’Ιερουσαλήμ ! Ευλογημένη πόλις. . 
’Ονειρευτό προσκύνημα τής οικουμένης ίλης 

Χιλιάδες τώρα χρόνια,
Τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής Άκρόπολις αιώνια, 
Στόν πόνο μας θεώρατος καί ιρωτοβόλος φάρος, 
Ποΰ χύνεις μες τά στήθη μας ελπίδα, φώς καί θάρρος I

χ-<
'Ιερουσαλήμ I Τώρα άπονιϊς σκληρότητα δέ δείχνεις. 
Σάν πρώτα στους προφήτες σου κι’ ούτε λιθάρια 

[ρίχνιις 
Σαΰτούς ποΰ στέλνουν οι θεοί.

Τώρα προσέχουν οί λαοί στών ποιητών τή λύρα, 
Κι’ άν ζ'.ΰν στοΰ σχοτιινοΰ ύλισμοΰ τήν εποχή τή 

[στε'ρα.
Τό Πνεύμα, αστέρι πολικό, φωτίζει αιώνια τή Ζωή.

>*<
'Ιερουσαλήμ! Ιερουσαλήμ! ίλης τής γής πατρίδα. 
*Αν καί πίιτέ μέ τά υλικά .τά μάτια μου δέν είδα, 

Τήν αιματόβρεχτη σου γη.
Τόν τόπο ποΰ έκοιμήθηκε τριϊς ’μέρες 0 θεός μου, 
Καί τή γωνιά που εχώρεσεν ο πλαστουργής τοΰ 

[κόσμου.
Αιώνια τοΰ φωτός πηγή·

‘Αν καί ποτέ δέν ξάνοιξα—ώ σκοτεινή μου τύχη I 
Νάστράφ.τουν στήν ’Ανατολή τά θεόχτιστά σου τείχη, 

Καί δέ γονάτισα ποτέ - 
Στοΰ Γολγοθϊ τήν ένδοξη καί μυρωμένην οκρη, 
Νά χύσω πύρινο κέγώ γιά τό Χριστό μου δάκρυ. 
Σάν τών παθώ< του αμέτρητοι θερμοί προσκυνηταί'

Είκών. τοΰ Μουρίλλου

’Εδώ βαθειά στά στήθη μου μέ τής ψυχής τά μάτια 
Σοΰχτισα δλόχρυσα ψηλά, μαρμάρινα παλάτια,

Καί σ’ αλαβάστρινους βωμούς 
Γυνατισμε'νος λειτουργώ ’κε’ μέσα νύχτα μέρα 
Μέ τό λευκό πατέρα μου καί τή σεμνή μητέρα

Καί τούς καλούς μας αδελφούς.
>-<

Έδώ θρονιάζει ό Γολγοθάς κέδώ φωληάζει ό Πόνος. 
Ποΰ μάς ανοίγει ί> κίτρινος τών Φαρισαίων φθόνος,

Ό φθόνος κ’ ή καταλαλιά.
Έδώ μοΰ χύνει βάλσαμο νεράιδα μυροφόρα. 
Παρθένα οΰρανογέννητη, ή Μούσα ή δαφνοφόρα

Μέ τή θεόπνευστη λαλιά.
. >·<

Έδώ μέσα στοΰ στήθους μου τάμέτρητα τά βάθη 
Μυοώνω μέ τά Πάθη σου καί τά δικά μου πάθη.

'Ιερουσαλήμ ! Ιερουσαλήμ !
Έδώ τών φίλων μου ή ψυχές μέ μΰρα καί λουλούδια 
Κι’ όλων εκείνων πού πονούν έδώ σάν αγγελούδια

Ψάλλουν μαζύ μου Χερουβείμ !

Τής Δόξας δέν ζητάς έσύ μ’ εωσφόρου ύπερηφάνεια, 
’Αλλά μέ ταπεινότητα, τ’ αγκάθινα στεφάνια

Καί μ’ αΐματύβαφη πορφύρα.
Τήν ΰλη έσύ δέ ζήλεψες τρ άντα τόσα χρόνια 
Κ’ί’ίειξες γιά τοΰ κόσμου αύτοΰ τά πλούτη καταφρόνια,.

’□ ταπεινή μου λύρα !
>—<

’Ιερουσαλήμ I 'Ιερουσαλήμ I Ευλογημένη πόλις. 
’Ονειρευτό προσκύνημα τής οικουμένης όλης

Χιλιάδες τώρα χρόνια
Τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής "Ακρόπολις αιώνια. 
Στόν πόνο μας θεώρατος καί φωτοβόλος φάρος.
Σύ χΰσε μές τά στήθη μας έλπίδα, φώς καί θάρρος ! 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
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Πκυτα τά έν τή φύσει ίμμψυχά τε και ε
νόργανα οντχ ποικίλην την σύστασιν εαυτών 
έχοντα, ποικίλην ώς εϊκός, και την ζωήν κί- 
νησίν τε καί δπαρξιν εαυτών έδει ωσαύτως 
νά έχωσι. '

Ιίοικιλία έστί τό πίέν ϋιχ τά πάντα. Έν 
αύτ·?ί γάρ ζωμεν καί κινούμεθα καί έσμέν. Δια 
τοΰτο και ώς ο ’Εκκλησιαστής λέγει υπάρχει 
καιρός. διά πάντα τά πράγματα : καιρός τοΰ 
τρώγειν καί καιρός του πεινών, καιρός τοΰ 
κοιμΑσθαι και καιρός τοΰ ξυπνάν, καιρός τοΰ 
κλαίειν και καιρός τοΰ γελ£ν. Καί π&ν δ,τι 
άκαίρω; γίνεται ήνε λυπηρόν, έλεγον και οί 
ήμέτεροι πρόγονοι ατό άκαιρον πανταχοΰ λυ
πηρόν.»

Δύο λοιπόν έκ τών διαφόρων ποικιλιών, τών 
άπαίτουμένων η Αναγκαιουσών διά την συν- 
τηρησιν καί διαιώνισιν τών έν τώ κόσμω εμ
ψύχων τε^και ενόργανων δντων, εΐνε καί αί 
περί. δν ό λόγος δύο τών τεσσάρων ωρών τοΰ 
έτους, Χεψών τε καί “Ανοιξις, αΧτινες όρθώ- 
τατακαί λίαν έπιτυχώς παραβάλλονται,ώς και 
αί λοιπαί τούτων δύο, θέρος τε καί Φθινόπωρον 
προς τά δύο τοΰ ήμερονυκτίου στάδια ή δια
στήματα, νύκτα τε καί πρωίαν.

“Οπως έκ τής μικρΑς κινήσεως τής γής 
σχηματίζεται το γνωστόν μικρόν ήμερονύκτιον, 
ούτω και έκ τής μεγάλης αύτοΰ κινησεως σχη
ματίζεται το μέγα ενιαύσιον ημερονύκτιου, ού- 
τινος.: πρωία μέν είνε ή άνοιξις, μεσημβρία το 
θέρος, φθινόπωρου ή εσπέρα καί νύξ ο χει- 
μων. Κατκ τόν χειμώνα λοιπόν την μεγάλην 
ταύτην τοΰ ένιαυτοΰ νύκτα, δ άνθρωπος καί 
πάντα τά ,ύπ’ αύτδν ζώα τε πτηνά, νηκτά, 
έρπετά, κ.λ. ή φύσις ένί λόγφ σύμπασα, άφ’ 
ου καλώς τδν προορισμόν αυτής κατά την 
ημέραν έξετέλεσε, βλαστήσασα καί γεννήσασα 
την πρωίαν, θρέψασα και ώριμάσασα τήν με
σημβρίαν, σπείρασα καί τά τής νέας αυτής 
ζωής _ παρασκευάσασα τήν εσπέραν, Αποκα- 
μοΰσπ καί Ανάγκην άναπαύσεως έχουσα, κοι
μάται ήδη τδν ύπνον τοΰ δικαίου, τδν ύπνον 
τοΰ ευσυνείδητος καί άκριβώς τά καθήκοντα 
αύτοΰ έκπληρώσαντος.

Ό άνθρωπος δν καί μή ίχων ώρισμένας τής 
άναπαύσεως αύτοΰ ώρας, έλεύθερος ών καί αυ
τεξούσιος, ευλαβούμενος όπως μή διαταράξγ 
τής ευεργετικής αυτφ φύσεως τδν ύπνον, τάς 
αΰτάς.καί αυτός τής άναπαύσεως αύτοΰ ώρι- 
σεν ώρας.

Διά τ.οΰτο μειώσας ή έντελώς τάς εργασίας 
αύτοΰ κατά τήν ώραν ταύτην παραιτησάμενος 
ευφραίνεται μετά τών περί αυτόν οικείων καί 

συγγενών γνωρίμων καί φίλων. Ναι, πράττει 
τοΰτο, διότι άλλως ύποστάς τοΰ Έαρος, Θέρους 
καί φθινοπώρου τδν κάματον, είχε καί αυτός 
Ανάγκην τής άναπαύσεως κατά την ώραν 
ταύτην. Είνε λέγομεν ανάγκη Αναψυχής έκ 
τοΰ θερινοΰ καύσωνος καί τών τής συγκομι
δής πόνων καί μεριμνών. Ήδη Απολαμβάνων 
έκείνων, Α συνηγάγετο καί συνεκομίσατο, Ανα
παύεται, ευλογεί τδν υψιστον καί Αναμένει 
μετά χαράς τοΰ τερπνοτάτου έαρος τήν έπά- 
νοδον. Τοΰ έαρος ή τής ανοίξεως ερχόμενης, 
βλέπει δ άνθρωπος τάς άπειρους αυτής καλλο- 
νάς, Απολαμβάνει τών Αναρίθμητων αυτής χα· 
ρίτων, Ανα^εννΑται, ούτως είπείν, μετά τής 
άναγεννωμενης φύσεως. Βλέπει τούς·βρυνούς 
καί τά δάση λάμποντα έν τήνέα αύτών στολή 
καί ύπδ τάς ακτίνας τοΰ έαρινοΰ ήλιου.Βλέπει 
άπδ τών κόλπων τής γής βλαστάνοντά νέα 
καί τρυφερά φυτά, Ακούει τόν ψόφον τοΰ τρυ- 
φεροΰ τούτων φυλλώματος καί τήν φωνήν καί 
κελάδημα ού μόνον τών τοΰ παρελθόντος έτους 
ζφων καί πτηνών, άλλα καί τών νεογνών των.

Συγκριτής ό χειμών προς τήν άνοιξιν είνε 
δ,τι ή νύξ προς τήν ήμέραν, φαίνεται δήλα δή. 
ώς κακόν, Αλλ’ Αναγκαΐον δμως, διότι ούδέν 
καλόν άμικτον κακοΰ έν τφ κόσμφ. Ό Θεδς 
πάντα έν σοφίς: έποίησεν !

Λευκωσία Ν ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗ2

^ΜβθϊΛΪΑΧΕΛίΔΟΝΏΝ
Ισπανός μεγιστάν Αναφέρει τδ εξής γεγονός 

τοΰ οποίου ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς.
Καθημενος πρωίαν τινά έν ,τ.ώ κήπω . του 

παρετήρησεν υπο το αέτωμα του εξώστου χε
λιδόνα ίπταμένην περί τήν φωλεάν αυτής έκ- 
βάλλουσαν άλλοκότους κραυγάς, καί τής οποίας 
ή έν γένει παράδοξος συμπεριφορά διήγειρε 
τήν περιέργειαν τοΰ μεγιστάνος. Άναβάς οθεν 
ούτος έπί ύψώματος, παρετήρησεν εντός τής 
φωλεΑς σπουργίτην άνθιστάμενον εις πΑσαν 
τής χελιδόνας έπίθεσιν καί προτείνοντα τδ ισ
χυρόν αύτοΰ ράμφος. Μετά πάλην διαρκέσα- 
σαν πλέον τής ήμισείας ώρας, ή χελιδών Απε- 
σύρθη, Αφήσασα Απόλυτον κύριον τής φωλεάς 
της-τδν σφετεριστήν σπουργίτην.

Ό μεγιστάν, ώς διηγείται, μεγάλως λυπη
θείς τήν πτωχήν χελιδόνα, διέταξε νά κομί- 
σωσιν υψηλήν κλίμακα, όπως άποδιώξν) τόν 
σπουργίτην· πριν ή ομωςέκτελεσθή ή διαταγή 
αύτοΰ, είδε προσερχομένην εις τήν φωλεάν 
χελιδόνα έν συνοδεία δύο συναδέλφων της, 
μία τών οποίων τεθεΐσα έπί τής άκρας τής 
φωλεΑς ήρξατο, καθ’ά φαίνεται, δημηγορούσα 
ύπέρ τής χελιδόνος· εις ούδέν όμως συμπέρα
σμα καταλήξασα, έστράφη πρδς τήν· σύντρο

φόν της, εις τήν · όποιαν,καί παρεχώρησε τήν 
θέσιν της. Δευτέρα άγόρ,ευσις έπηκολούθησεν, 
Αλλά καί αυτή έπί ματαίφ.

At χελιδόνες, Απήλθον, άλλ*  ό μεγιστάν 
έκ τής αιφνίδιου αύτών ύποχωρησεως ήνόησεν, 
ότι ,το έπεισόδιον δεν κατέληξεν είσέτι.'Καί 
πράγματι μετά πάροδον όλίγων λεπτών πολ- 
λα! χελιδόνες προσελθοΰσαι· έκάθισαν έπί τής 
έπί τής κορυφής, του εξώστου, καί σχηματί- 
σασαι κύκλον, έφάυησαν ώς συνεννοούμενα! 
περί τοΰ πρακτέου. Αίφνης δύο έξ αύτών Απο- 
σπασθείσκι τοΰ ομίλου, κατέβησαν μέχρι τής 
φωλεάς, έκάθισαν επ’ αύτής καί ήρξαντο λα- 
λοΰσαι, άλλ’ ο σπουργίτης Αγρόν ήγόρασεν. 
Άπελπισθεΐσαι, ώς φαίνεται, πρόσήλδον είς τόν 
όμιλον καί κατέστησαν γνωστόν τδ Ανένδοτον 
τοΰ σπουργίτου. ’Αμέσως Απασαι αί χελιδόνες 
άπεπτησαν, μετ’ ού πολύ όμως νεφελη τοι- 
όύτων έσκέπασε τον οίκον τοΰ μεγιστάνος.

Ή μεγαλείτέρα αύτών προσήλθεν εις τήν 
φωλεάν, έθετα, ώς άντελήφθη ό μεγιστάν, 
τδ τελεσίγραφου τής συνελεύσεως. καί άπήλθε., 
Τοΰτο ίδοόσαι άπασαι ήκολούθησαν αύτήν, 
αλλά δεν παρήλθον πολλά δευτερόλεπτα καί 
έιίανελθοΰσαι περιεκύκλωσαν τήν φωλεάν, επί 
τής οποίας έκάστη αυτών κατέθετε τήν εντός 
τοΰ ράμφους της περισυλλεγείσαν ύλην. Εντός 
δύο λεπτών ή φωλεά ήτο κατάκλειστος παν-- 
ταχόθεν. Αί χελιδόνες είχον καταδικάσει τδν. 
σπουργίτην ν’ άποθάνρ εντός .τοΰ κτήματος, 
τδ όποίον τόσον αΰθαιρέτωςέσφετερίσθη.

■ · ' - '

Ό$ηγΙαί μί&ς &ζαΙας χομήοοης

*Η ώραιότης θέλει Ανάπαυσιν, .και δή πολ

λή? άγάπαυσιν.
Γυνή, ήτις θέλει νά ήναι ωραία, δέν πρέπει 

νά έργάζεται, δεν πρέπει νέ μελετφ, δέν πρέ
πει νά άγρυπνή,, δέν πρέπει νά έπιδίδεται είς 
σπόρτ και τδν Αθλητισμόν. .

' Δέοννά Αναπαύεται ίσον δάναται περισσό
τερον,. νά μέν·/5 έξηπλωμενη, καί νά μή χάνγ 
τδν ύπνον ήης έπί ματαίφ.

. Νά κινήται τόσον μόνον, όσον χρειάζεται 

ί’να μή παχύντ].
Ό καθαρός Αήρ είναι ωφέλιμος υπό τόν όρον 

νά μή φυσ£ πολύ.
: *Q  πολύς άνεμος είναι θάνατος διά τδ δέρμα.

“Αμα φυσ^ πολύ νά μένγ. οίκοι. Μή ακού
ετε τούς ιατρούς, ώς πρδς τά αρώματα. Δέν 
βλάπτουν διόλου. Άπ’ ε’ναντίας ωφελούν.

Μελετημένη περιποίησις δύναται νά διατή
ρηση τήη κανονικότητα τών χαρακτηριστικών·.. 
Μέ τδ μασσάζ μάλιστα δύναται νά βελτιωθή.·

Ούτως Sv αίφνης ή ρίς είναι πλατεία, πρέ
πει νά κάμντί άνάποδον μασσάζ, άπδ τούς 
ρώθωνας πρός τά άνω διά τών δακτύλων, καί 

ελαφρώς.
Διά νά διατηρήτκι λευκή ή ρίς πρέπει νά· 

επιτίθενται κομπρέσες μέ θερμόν ροδόσταμνον 
έπί τοΰ βάμβακος άπαξ τούλάχιστον τής ήμε
ρης. Μεθ’ ά πρέπει αμέσως νά πλένεται μέ 
ψυχρόν ύδωρ δια νά κλείσουν οί πόροι.

ΌίηγΙαί t&$ γυναίκας

'Ay όκαθρέπτης σΑς λέγει, 8τι έχετε Αρρω-, 
στημένον πρόσωπον, Αναπαυθήτε Αμέσως.

Διάνα έχετε ωραία μαλλιά πλενετέ τα άπαξ 

τής έβδομάδος.
Διά νά έχετε ώραΐον στόμα κάμνετε μασσάζ 

άπδ τών ροθώνων μέχρι τών άκρων τών χει- 
λέων. ......

Διά νά διατηρήσετε τδ ωοειδές τοΰ προ
σώπου σας, πρέπει νά κατορθώσητε, ώστε ή. 
γραμμή τ^ς σιαγόνος νά παραμείνγ τόσον κο- 
πτερά, ώς ή άκωκή μαχαιριοΰ,

Κάμνετε συχνόν μασσάζ εις τήν ρίνα σας. 
Διά ν’Αποφύγετε τδ κοκκίνισμα τής ρινδς 

τής ώριμου ήλικίας’ πλένετε μέ θερμόν ύδωρ.
Διά ν’Αποφύγετε τάς ρητίδας, αΐτινες γ,εν- 

νώνται κάτωθι τών όφθαλμών, πλένετε τας 
πολύ μέ ίσον θερμότέρον ύδωρ, δύνασθε.

Διά νά διατηρήσετε τήν λάμψιν τών όφθα
λμών σας πλένετε τους μέ ροδόσταμνον.

Διά νά Αποφύγετε τδ προγοΰλι, νά κοϊμώ- 
σθε οσον τδ δυνατόν’ μέ τήν κεφαλήν χαμη- 

λώτερον.·
Διά νά διατηρήσετε δροσεράν τήν έπιδερ- 

μίδα τοΰ προσώπου, πλένετε την μέ οσον τδ 

δυνατόν Οερμότερον βοωρ.
.’Αλλ ’ ύπέρ πάντα ταΰτα &ναηαύία9ε !,

Ttywtgiv

Γυνή μέ δροσερόν δέρμα δέν είνε ποτέ άσ

χημη· : ;. Τό πρώτον φάρμακου διά τδ καλόν δέρμα’ 
είνε έν ημερήσιον λουτρόν. Διά νά κάταστα- 
θγί δέ τοΰτο τονωτικόν, ιδού τί Από πολλά 
πειράματα άπεδείχθη.

Εις τόν λουτήρα βάζετε ολίγα λεπτά προ 
τοΰ νά είσέλθητε 450 γραμμάρια μαγειρικοί 
άλατος καί 57 εκατοστόλιτρα Αμμωνίας Αρω
ματισμένης μέ βιολέτταν, καί προσπαθήσατε 
τά δύο ταΰτα ν ’Ανακατωθούν καλώς.

Άλλοτε πάλιν βάζετε θαλάσσιον άλάς μέ 

Αρωματισμένοι όζος.



Επειδή όμως τα λουτρά ταύτα είνε πολύ 
διεγερτικά, δεν πρέπει νά κάμνετε χρήσιν 
αυτών παρά τρις τής έβδομάδος.

Τάς άλλας ημέρας πέρνετε λουτρόν κατα
πραϋντικόν. Δηλαδή προσθέτετε εις τό ύδωρ 
28 γραμμάρια βάμματος βενζοίον (είδος μοσ- 
χολιβάνου), και δύο παστίλιες άρωμ.ατισμέ- 
νες. Νά μή μ.εταχειρίζεσθε ποτέ χρωματισ
μένες παστίλιες.

Έζετάζετε μονή την θερμοκρασίαν τούΰδα- 
τσς, ήτις όφείλει νά είναι βαθμών 36 1 )2, ούτε 
όλιγώτερον, ούτε περισσότερόν.

Μη μένετε περισο’τερον άπό 20 λεπτά, διότι 
το περιπλέον αδυνατίζει, καί διά νά άποφύ- 
γετε τούς ρεματισμούς καί την νευραλγίαν, 
νά κινεϊσθε διαρκώς έν τώ λουτρφ.

Έπειτε βάζετε πολύ σάπωνα άρωματισμέ- 
νον εις την βούρτσα καί τρίβετε οσον τό δυ
νατόν περισσότερον τό σώμ.α σας και μέ με- 
γαλητέραν δύναμιν.
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ΥΨΙΣΤΟΝ FIWIIM ΓΕΓΟΝΟΣ
Συν«* *«ία  διαταγής τού αρμοδίου υπουργού, πρδς 

εφαρμογήν τής βεραπειτικής ήμών μεθόδου έν τφ 
Φβισιατρείφ ή «Σωτηρία», οπού, εν παρόδφ’ είρή- 
σθω, πϊσαι αΐ τών άλίων μέθοδοι παρελάσασίι—σι- 
ωπηρώς δέ καί άνεπισήμως ήστίχησαν καί «ναυά
γησαν, καί οπού, «άν πρό δ«κα<πτα«τιας διενηργεϊτο 
ο,τι γίνεται σήμερον παρά τού*νϋν  ψέκτου υπουργοί», 
ηβελον ειοθαι έκτοτε εκατόν εβδομήκοντα'χιλιάδες 
(170 χιλ.) Έλληνικαί υπάρξεις σεσωσμεναι, διότι 
δέκα χιΛάδες (10 χιλ.) κατ’ έτος άπδλλυνται εκ 
φβίσεως, κατά τάς θλιβεράς στατιστικός, άλλων, έν 
μόνη τη Ελλάδι, ήτοι στρατός δλόκληρος ! Ναί I 
«πετεύχθη και ύπεδείχθη καί «χείτδ ρεχόρ τής θε
ραπείας τής φθίσεως, πρδ δεχαεπταετίας. ώς γνω
στόν, διακηρυττόμενης χαΐ έχτοτε στοατευομένης'τής 
επιστημονικής αλήθειας ταύτης, υπέρ τής όποιας χο· 
πτόμεθα ανέκαθεν.

"Τήν ψυχολογικήν ταύτην άνακάλυψιν όφεί- 
λομεν είς την παρατηρητικότητα άμερικανίδος 
τίνος δεσποινίδος, ή οποία συνάγει συμπεράσ
ματα περί τού χαρακτήρος τών γυναικών εκ 
του τρόπου, καθ’ δν έκάστη τείνει την χεϊρα.

’Ιδού μερικαί κατηγορίαι, κατά τάς παρατη
ρήσεις αυτής.

Ήαισθηματική γυνή., ήτις τείνει την /εΐρα 
νωθρώς καί Εγκαταλείπει αυτήν όρμεμφύτως 
είς.τήν ^χεϊρα .τοΟ άλλου, είνε φύσις παθητική, 
χαρακτήρ άπαθής, ίκάνή έκ τής παθητικότητος 
καί τής άτολμίας της ν’ άφεθή ερμαιον τού 
τυχόντος και είνε πάντοτε πρόθυμος νά την 
άπαγάγουν.

Ή γυνή, ήτις σφίγγει την χείρα, όπως την 
σφίγγουσιν οι άνδρες,·«ίνέ πλάσμα ανούσιον καί 
άδιάφορον, τό όποιον δέν. Επιθυμεί ούτε νά νι- 
κήσγη οδτε.νά ήττηθ·»!.

*Η γυνή, ήτις είς τάς χειραψίας της γνωρί
ζει νά δίδ*/) διαφορετικήν.'έκφρασιν,δηλαδή άλ
λοτε Εχει μαλακότητα καί άλλοτε ρώμην είς 
τά δάκτυλα, και ότέ μέν τείνει νωθρώς, ότέ δέ 
Επιβλητικώς τόν βραχίονα, είνε γυνή επικίνδυ
νος καί ικανή νά επιβάλλγ) πάσας τάς' θελήσεις.

Ή γυνή τού μέλλοντος είνε Εκείνη, ήτις 
δεν θ’ άφίνγι τον άνδρα νά τείνγ πρώτος είς αυ
τήν την χεϊρα,. άλλά θ ’ άρπάζά) αυτή πρώτον 
τήν ίδικήν του καί θά τήν σείρ ίσχυρώς Επί 
τινα λεπτά, μέχρις Εξαρθρώσεως σχεδόν. Ή 
εθιμοτυπία αδτη Εσεται ό τύπος τής δραστη- 
ριότηΐος και τής πρωτοβουλίας καί δχι μόνον 
ή γυνή τότε δέν θ’,άφίντ; ν’ άπάγεται, άλλά 
θ’ άπάγγ συνήθως αυτή τόν σύζυγον, τόν όποϊον 
θά εκλεγν).

Ρεχάρ, προχαλουν πάσαν άλλην αέθοδον. 4«.ί·»-·ν(ϊ 
η αλλοδαπήν, εις μονομαχίαν, ούτως ,ειπειν •>hv-w|- 
μονιχήν καί αξίαν συγκριτικήν, οσον άφορί τό σύν- 
τομονκαί ανώδυνον χαί τελεσφόρον τής θεραπείας τι'· 
άρρωστων, καί δή, επί απελπιστικών καταστάσεων.

Ρικο'ρ, τό όποιον θά μάς ενθαρρόνη, "να κηρύξω-, 
μεν πρωϊαίτερον τήν (ειρηνικήν) επανάσνβ-τ<<*  
ιατρικόν κόσμον διά τάς πλάνας του, περί τε τών αί
τιων χαί τής γενέσεως χαί τής άναπτΰξεως «ών νό
σων χαί τής έξ αυτών λοιμώξεως τών ανθρώπων, επ’ 
αγαθφ τής άνθρωπότητος.

Ρεκύρ, τό οποίον καί τούς τού πρώτου καί του δευ
τέρου σταδίου ασφαλώς θεραπεύει, (άλλά) χαί τούς 
τρίτου βαθμού ελεεί ή καί σώζει.

Καί είναι τόσον αληθές χαί βέβαιον τό ρεχόρ τής 
επιτυχίας μας χαί έχε”, ώστε είμεθχ έτοιμοι, δια- 
ταχθέντες, νά έπαναλσβωμεν καί πάλιν έχει (οπού 
πάσα πλάνη διαλύεται, ή δέ αλήθεια άναλάμπει θρι- 
αμβεύουσα)—έστω καί μετά τά σκάνδαλα σκοτίων 
καί απαίσιων δντων, έν όνόμάτι - τής επιστήμης έγ· 
χληματουντων—νά επαναλάβωμεν τούς κόπους καί 
τούς μόχθους καί τάς θυσίας καί τούς υψηλούς ήμών 
αγώνας, καί δημοσία- Γυπό τάς δψεις ούτως είπ«ϊν 
τού κόσμου) ώς πάλαι ποτέ έγένετο τούτο επί· τής 
εποχής τού 'Ηροδότου, περί τής θεραπείας τών; αρρώ
στων εν γένει προχειμένου, εφάρμόζοντες οϋ ω τό 
θεϊον ρήμα «ερχου καί ϊδε» άπιστε καί διεστραμμένε.

Τής θεραπείας δ’ ουτω τής φθίσεώς έπιτευχθεισης, 
έπεται οτι, καί πάσα άλλη νόσος χρονίσασα, προδρο- 
μική χαί προδιάθέτιχή είς τήν φθίσιν, χαί αυτοί έτι 
οί χρονιώτατοι καί έλειογενε’ς πυρετοί χαί οι Μελι- 
ταίοι εκμηδενίζονται χαί έχλείπουσιν (ώς άπεδ.είχθη 
είς τήν πρό έτών 'έπιδημίαν έν τή συνοικώ' Βατρα- 
χονησίου) καί ή χρήσις τής κινίνης (κομφετοειδούς 
καί τής άλλης) θά κατάργηθή άφ’ έαυτής,*δι.ά : τής 
θριαμβευούσης καί είς τούτο, κατά μείζονχ' λόγον 
καί λογικής συνέπειαν, θεραπευτικής ήμών μ,εθόδου.

Ιδού ή Ρόδος ιδού καί τό πήδημα χ κ.' συνέδελφοι 
Όσοι δέ έξ υμών αγνοείτε.τήν Χημείαν, διότι 

δέν τήν «σπουδάσατε, μάθετε χαί γνώτέ, δτι εΐοθε, 
κατά τό αψευδές στόμα τού αειμνήστου διδασκάλου 
μου Χρηστομάγου, μ ι σ ο I γ ι Λ.τ ρ ο ί.Καί δι’ 
αυτό ή θεραπεία τής φθίσίως σάς φαίνεταιθαύμα.

Οταν λοιπόν γίνετε π«ρισσότ«ρον γιατροί) τότε 
ίρχεσθε νά χουβεντιάσωμεν διά νά κατανοήσητε τό 
μυστήριον τής θεραπείας ταύτης καί πλείστων άλλων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΠΑΚΩΣΤΑΣ

'latQdf, χημικός, φαρμακοποιός 
χαί ειδικός Επί τήι φ9ίαί<οι ίχτρός.

OSdf Νίκης και Άνίον Νικοδήμου 6ρι&. δ
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κατ’ αύτάς β πνευματισμός ^'Γυ^8 Επίση

μου τρο'πον τινά άναγνωρίσεως Εκ μέρους τής 
Πολιτείας και δή Εκ μέρους τής δικαστικής 

άρχΐί· e ,Οί κληρονόμοι τής άποβιωσασης κυρίας 
Νιολλέ έξητούντο τήν άκύρωσιν τής διαθήκης 
αυτής, Επί τφ λόγω,, ότι δέν είχε σώας τάς 
φρένας· προς άπόδειζιν δέ άνέφερον,βτι ή άπο- 
θανοΟσα κατεγίνετο μανιωδώς είς πνευματι- 
στικά πειράματα,

Άλλά κατά τήν συζήτησιν τής ύποθέσεως 
Ενώπιον τοδ δικαστηρίου τών Παρισίων ό εί- 
σαγγελεύς άντέκρουσε τό επιχείρημα τών ενα- 
γόντων, είπών τά έζής, άτινα βεβαίως θά χα
ροποιήσουν πάντας τούς πιστούς του πνευμα
τισμού :

<?Έάν οί παράδοξοι τύποι και αί παιδαριώ
δεις ενίοτε άνακοινώσεις καί Εμφανίσεις τών 
πνευμάτων προκαλοΟν τό μειδίαμα τών δυ
σπιστών, δέν πρέπει,ν’άρνηθώμεν, δτι ή επι
στήμη ποιείται καθ’έκάστην νέας και κατα- 
πληκτικάς άποκαλύψεις. °Όστις πρό τινων 
αιώνων ήθελε προείπει τήν υπαρςιν τοϋ τηλε
γράφου καί τοΟ τηλεφώνου, θά Εθεωρεΐτο βε
βαίως ώς φρενοβλαβής. Άλλ’ δν δέν γνωρί- 
ζωμεν κατά βάθος τά πνευματιστικά φαινό
μενα, δέν πρέπει και νά τά άρνούμεθα καί να 
θεωρώμεν ώς μή έχοντας σώας τάς φρένας 
τούς μελετώντας τά φαινόμενα ταϋτα καί κα- 
ταγινομένους είς πνευματιστικά πειράματα».

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΠΣ
'Γό σπουδαιότερον τών Εν Τριπόλει σωζομέ· 

νων άρχαίων ρωμαϊκών μνημείων είνε ή θριαμ
βευτική άψίς του Μάρκου Αύ^ηλίου. Τό μνη
μείου τούτο σήμερον χρησιμεύει ώς καπηλεϊον, 
είνε δέ περίεργος ό λόγος τής διασώσεως αυτού, 
Ενφ τόσα άλλα λείψανα τού ρωμαϊκού πολιτι
σμού, ύπάρχοντα άλλοτε είς τήν χώραν Εκεί
νην, Εζηφανίσθησαν.

Ή διατήρησίς του οφείλεται εΐς παλαιούς τι- 
νας εύρωπαίους ιεραποστόλους, οίτινες Ενεπνευ- 
σαν είς τον λαόν δεισιδαίμονα πρόληψιν περί 
αύτοΰ, Λέγεται δτι πασάς τις άλλοτε είχε δια
τάξει την κατεδάφισή» του- άλλά μόλις«άφρρεθη 
εξ αυτού ό πρώτος λίθος, σφοδρός εγένετο σει
σμός. Οί εργάται πτοηθέντες, άπεσύρθησαν 
άλλ’ δτε ήθέλησαν νά έπαναλάβουν τήν Εργα
σίαν τής κατεδαφίσεως, θύελλα Εξ άμμου έν- 
σκήψασα τούς κατέχωσε σχεδόν, Ενώ φωναί 
μυστηριώδεις Εξ ουρανού ήκούσθησαν, άπειλοΰ- 
σαι θάνατον κατά τών κατοίκων, Εάν ποτέ 
άπεπειρώντο νά θέσωσιν επί τού μνημείου τήν 
χεϊρα. Έκτοτε ή άψίς τού Μάρκου Αύρηλίου
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fxevss σεβαστή καί ού3«ι; διενοήθη πλέον νά 
τήν κρη[χνίση.

ΤΟ ΚΡΑΝΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
«Μή κτυπάτε ποτέ τά παιδία κατά κεφα

λής!» Τό παράγγελμα τούτο τής πείρας Εδόθη 
διά τρόπου Ετι μάλλον καταληπτού καί εν τή 
’Εκθέσει τής Υγιεινής εν Δρέσδη, Ενθα είς 
τό τμήμα τής παιδιατρικής Εξετέθησαν διά
φορα κρανία παιδιών προς ,άπόδειξιν τών έκ 
τής τοιαύτης σωματικής τιμωρίας κινδύνων. 
Παιδία τινά ύγιέστατα κατά τό φαινόμενου 
Εχουν τά οστά τού κρανίου λεπτότατα, ύπο- 
κείμενα είς θραύσιν Επί τφ Ελαχίστιρ τραυ- 
ματι. Έν τών Εκτεθέντων κρανίων ήτο κορα- 
σίδος δεκαοκτώ Ετών, Επί τής κεφαλής τής 
οποίας λεπτός ιστός σημαίας πεσών έξ Ελαχί- 
στ,ου ύψους, έπροξένησε τραύμα θανατηφόρου. 
Έτερον κρανίον άνήκεν είς κοράσιον ένδεκαε- 
-ές, οπερ όλισθήσαν εκ τών γονάτων τού πα- 
τρός καί πεσόν χαμαί, ύπέστη τήν αυτήν τύ
χην. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας 
τά όστα του εΐχον ασυνήθη λεπτότητα. Νέος 
τις δέ ήλικίας είκοσιδύο ετών καί λίαν εύσω
μος άπέθανε κτυπήσας τον αυχένα Επί τού 
τοίχου, Ενώ Εστρεφε τήν κεφαλήν.

ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
*0 έξασκών τό επάγγελμα τού ξενοδόχου 

ήγεμών είνε ό βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης. 
Έξασκεϊ δέ αυτό σήμερον Εμμέσως, διότι κά
τοχος ών έν Στουτγάρτρ, τίί πρωτευουσγ τού 
βασιλείου του, .πολλών οικιών, διαθέτει δύο 
τών μεγαλειτέρων κτιρίων διά ξενοδοχεία, τά 
οποία άποφέρουν είς τό ιδιαίτερόν του ταμεϊον 
ετήσιον εισόδημα εκ 300 χιλιάδων φράγκων.

Άλλ’ ύπήρξεν άλλοτε περίστασις, καθ'ήν 
έξήσκησε τό έργον άμ.έσως. *Ότε'  κατ'ά τάς 
άοχάς τού ΙΗ' αίώνος ό αύτοκράτωρ τής Ρωσ- 
σιας Πέτρος ό Μέγας, περιηγούμενος τάς δια
φόρους χώρας τής Ευρώπης έφθασεν είς Στουτ- 
γάρτην, ό τότε ήγεμονεύων Μέγας Δούξ ήθέ- 
λησε νά τον φιλοξενήση είς τό άνάκτορόντου. 
’Επειδή όμως ό ρώσσος μονάρχης, άποφεύγων 
εκ· χαρακτήρος τήν Εθιμοτυπίαν, ήθελε να · 
διάγγ εν ελευθερία, ό ήγεμών έπενόησε τό 
έζής τέχνασμα: Άνήρτησεν επί τής π^οσό- 
ψεως ενός τών μεγάρων του επιγραφήν λεγου- 
'σαν : «Ή Συνάννηοις των Ηγεμόνα)?. Πα
ρέχεται κατάλυμα είς πεζούς και εφίππους». 
Αύτός δέ ό Γδιος δούξ φέρων στολήν ξενοδό
χου, ύπεδέχθη είς τήν είσοδον τόν Αύτοκρά- 
τορα τής Ρωσσίας, οστις Εθέλχθη εκ τής εύ- 
φυούς φιλοφροσύνης καί Εδέχθη τήν φιλοξενίαν.

Σήμερον ό βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης ά- 
φίν.ει είς τούς ένοικιαστάς τών οικημάτων του 
τήν φροντίδα νά φιλοξενούν τούς ταξειδιώτας, 
θί όποιοι όμως δέν είνε ήγεμόνες. · . ■ · -
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ΤΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

'II μητέρα-πρός τον μικρόν
- — Κοκκό, έγώ θά λβίψω μιά στιγμή : ,Κάθησε 
φρόνιμα καί μή κάνης . Αταξίες, γιατί δ Θεός άπό 
ψηλά σέ β-έπει, .

Ό Κοκκδς έγείρει τδ βλέμμα καί βλέπων τδν 
ουρανόν, άπαντρ :

— "Α μάά !... σήμερα δέν μπορεί νά μέ ίδή, 
•γιατί έχει πολύ σύνεφα !

Ή σκηνή είς τδ καφενεΐον.
; Ό κ· X. διερχόμενος, παρατηρεί είς εν τραπέ· 

■ζιον δύο γνωρίμους συνομιλοϋντας καί μειδιώντας 
-έπί ,τή διαβάσει του. Πλησιάζει καί λέγει εις ενα 
-έξαύτών.
. .. ■— Στοιχηματίζω, δτι κάποια ανοησία θά είπες 
γίά μένα :

Καί έκείνος άταράχως :
— Πιθανόν' έλεγα, δτι είσαι πολύ έξυπνος άν

θρωπος.

Μία κυρία αρκετά λεπτοφυής, ήτις άνήκει είς 
■ την Εταιρείαν ύπέρ τής προστασίας τών ζφων,
- σταματά είς την πλατείαν καί παρατηρεί τδν κατε*  
. σκληκότα ίππον ένδς μονίμου άμαξίου.

Διά τήί δηλώσεώς μου ταυτης φέρω εις γνω- 
σιν των κ. επιχειρηματιών και κεφαλαιούχων, 
οτι τελειοπαιήσας τήν ύπ' έμοΰ Εφευρεθεΐσαν 
ϊίεριστροφικήν 'Ατμομηχανήν καί εις τάς έλα - 
χίστας λεπτομέρειας, ιιμαι διατεθειμένος νά 
παραχωρήσω αυτήν προς έκμετάλλευσιν είτε 
συνεταιρικώς, είτε καί καθ' ολοκληρίαν, αντί 
ποσοΰ άι αλόγου τής αξίας αυτής.

Ή περιστροφική αυτή ατμομηχανή παρα 
βαλλομένη με παλινδρομικήν ίσης δυνάμεως 
παρουσιάζει τά εξής πλεονεκτήματα.

Κατά μεν τον όγκον εΐνε μόνον τό 1)5 τής

— Γιατί §έν τοΰ δίδεις νά τρώγη καλά τοΰ Αλό
γου σου ; λέγει μετ’ αύστηρότητος πρδς τδν αμα
ξηλάτην· '■

. Ο αμαξηλάτης την κυττάζει μέ Απορίαν.
— Κυρία μου, άπαντ§, ή εύγενεία σου βέβαια 

θά τρώγης καί θά πίνης καλά στδ σπίτι σου, δέν 
-είν’ έτσι;
< Η κυρία αρχίζει νά συγκινήται...
- — Λοιπόν, εξακολουθεί άταράχως δ Αμαξηλά
της. γιατί τοΰ' λόγου σας εΐσθε ποιο άχαμνή άπδ 
τδ άλογό μου :

Είς τδ Αστυνομικόν τμήμα δδηγοΰνται δύο φοι- 
. τηταί, οΐτινες συνεπλάκησαν έντδς τοΰ δωματίου, 

δπον συγκατοικούν.
- Δέν εΐνε τίποτε σοβαρόν, κύριε Αστυνόμε, Μ· 

’ γει είς έξ αύτών... Έλογοφέραμεν καί άντηλλάξα- 
μεν·μερικός λέξεις...

’ *“ Πώς, μερικός λέξεις ! παρατηρεί δ Αστυνόμος.
Καί αΰτύ τό τραύμα πού έχει στδ κεφάλι δ σύνοι
κος μέ τάς λέξεις τοΰ τδ έκαμες ;

’Ακριβώς; τοΰ έπέταξα εις τδ κεφάλι ένα λε
ξικόν.

Ή κυρία προς τήν Υπηρέτριαν :
— Ντροπή σου, καϋμένη !... νά λειψής μιά ώρα 

γιά ν’ ,Αγοράσης μισή δκά κρέας !
— Μέ συγχωρείτε, κυρία !... δέν ήτο μισή δκά, 

ήτό μιά δκά σωστή I

— Θαυμασία πεζοπορία ! έκαμα είκοσι χιλιόμε
τρα είς δύο ώρας·

— ’Αδύνατον I
, — Νά, ρώτησε καί τδν Κώστα, ποΰ εΐμεθα μαζί.

— Ήσασθε δύο ;. τότε εξηγείται' έκάματε άπδ 
δέκα χιλιόμετρα δ καθένας.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Η ΜΗΤΗΡ. Τί είναι αυτά πάλιν, δέν^μοϋ ύποσ^ε- 
θήκατε κ’ οί δύο σας πώς δεν βά τρώτε τδ πορτοκάλι 
σας προ τοΰ φαγητού ·

Ο ΜΙΚΡΟΣ. Ναι, μαμμά, άλλα δεν έφαγαμε τά 
δικά μας πορτοκάλια. Ό Τάσος έφαγε τδ δικό μου κι’ 
έγώ τδ δικό του.

ΜΙΑ. Κύριε άνβυπολοχαγέ, άπίψε σας είδα στδ 
άνειρόν μου. .

Ο ΑΛΛΟΣ. Περίεργον, έγώ δέν κατάλαβα τίποτε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Πάλι βρώμΙκο τδ χέρι σου, δέν 
Θά σέ τιμωρούσα, αν έβλεπα άλλο χέρι βρωμερότερο 
απ’ αυτό.

Ο ΚΩΣΤΑΚ0Σ. (Παρουσιάζει τότε τδ άλλο χέρι 
του, ετι βρωμερότερου.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ. Έρωτα τδν μικρόν ένδς άλλου 
φιλάργυρου.—Πότε Θά καβήσετε νά φάτε ;—Ή μαμα 
μου μοϋ εϊπε, άμα φύγετε εσείς.

Η ΚΟΡΗ πρδς τδν πατέρα της:—Θά τόν^ έπαιρνα 
αύτδν τδν πάρεδρον, άν δέν είχε τόσο μικρά ματια, 
σαν κουμπότρυπες. -

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ. Πάρε τον, παιδί μου, καί βά ίδής 
τί μεγάλα Θα τά κάμη, όταν γίνης γυναίκα του.

ΑΥΤΟΣ. Σας δρκίζομαι, "Ελλυ, ότι σάς αγαπώ-
ΕΚΕΙΝΗ. Λυπούμαι, ή καρδιά μου δέν εΐνε πλέον 

έλευβέρα.
ΑΥΤΟΣ. Λοιπδνδέν θέλετε νά γίνετε σύζυγός μου ;
ΕΚΕΙΝΗ Σύζυγός σας ; Πώς όχι; διά τί δέν μου 

τδ λέγετε τόσον καιρόν;

Αιωνίως ΟΕ μικροί.
— Μήτσο, ελα γλήγορα στδ σπήτι.
— Γιατί, Γιάννη ;
— θέλει νά σέ δείρη ή μαμά.

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ. Έπήγα λοιπόν είς τδ Βερολίνου 
καί έκάθησα στδ ξενοδοχείο' είς τδ δωμάτιόν μου 
ήταν ένα κουμπί κι’ άμα τδ έπίεζα έρχονταν αμέσως 
ένα κορίτσι καί μέ ρωτούσε τί ήθελα.

ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ. Καί δέν μοΰ έφερνες και μένα 
ένα κουμπί ; παύμένε ;

Μεταξύ μικρών :
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ό πατέρας μου είναι σοφώτερος 

άπδ τδν ιδικόνσου, γράφει ποιήματα.
Η ΒΑΓΓΕΛΩ. Ό δικός μου ό πατέρας ε’νε δυο 

φορές σοφώτερος άπδ τδν δικόν σου, δέν γράφει διόλου 
ποιήματα.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Αί έφετεινκι συναυλία: τής ’Ορχήστρας τού 
Ωδείου ’Αθηνών, είναι μία θριαμβευτική συ
νεχεία των περισυνών άλησμονήτων συναυ
λιών έν τφ Δημοτικφ θεάτρω. Ίδια δέ ή 
δεύτερα τής έφετεινής σειράς, δοθεΐσα έσχα
τος, ύπερέβη την πρώτην ώς πρδς τήν Εκλο
γήν τοΰ προγράμματος, μάλλον προσιτοΟ είς 
τδ ’Αθηναϊκόν κοινδν και τούτο πασιφανώς 
έγένετο καταληπτόν έκ τού άγριου, δυνάμεθα 
νά είπωμεν, ενθουσιασμού τού πυκνοτάτου 
Ακροατηρίου. Τδ. «Κονσέρτο Γκρόσσο» τού 
Χαίνδελ έξετελέσθη μέ πολλήν επιμέλειαν 
ύπδ τής ορχήστρας, ώποτελουμένης έκ των 
μαθητών καί καθηγητών τού ’Ωδείου, έτι δ’ 
έπιτυχεστέρα ύσήρξεν ή Απόδοσις τής λεπτής 
κα'ι δυσκολωτάτης Συμφωνίας τού Μόζαρτ είς 
«σδλ έλασσον». Είς τό κονσέρτο τού £αιν— 
Σαένς έδόθη ευκαιρία είς τδν δαιμο'νιον κα- 
.θηγητήν κ. Σούλτσε νά καταγάγν; Αποθεωτι
κόν θρίαμβον, Ατοδείςας τδ ύπέροχον τάλαντόν 
.του είς τδ τεχνικώτατον σάλο, πλήρες θαυ
μάσιων αποχρώσεων καί δυσκολιών.

Είς τήν εισαγωγήν τής «Μιρέϊγ» τού 
Γκουνώ ή όρχήστρκ υπήρξε τελεία, ή δέ χο
ρωδία των μαθητριών τοβ ’Ωδείου έξετέλεσε 
με πολλήν έπιμ.έλειαν τδν χορόν τής πρώτης 
πράξεως, δίς · έπαναληφθέντα, τή έπιμ.ο’.φ 
απαιτήσει τού Ακροατηρίου.

Είνε Αληθώς πολύ ευχάριστου και παρήγο- 
ρον, βτι τούς Ατρήτους κόπους τού ’Εθνικού 
μας ’Ωδείου παρακολουθεί τό κοινόν μέ τό
σην προσοχήν. Είναι δέ άξιος πολλών έπαί- 
νων ό κ. Γ. Νάξος, διότι παρ’ δ'λας τάς Αντι
δράσεις κα’ι τάς Απογοητεύσεις, διαρκώς μάς 
παρουσιάζει i ιπλήξεις και προόδους.

παλινδρομικής, κατά δέ τό βάρος μόνον τό 1)4. 
’Εργάζεται έντελως άθορύβως καί δύναται νά 
αύξηθωσιν αί στροφαί κατά βούΧησινί χωρίς νά 
κινήυνεύτ} ποσώς ή μηχανή ■

Έχει διαρκώς τήν οπήν τής Εξαγωγής ανοι
κτήν είτε χύνεται ό ατμός, εις τήν ατμόσφαιραν 
είτε μεταβαίνει προς τό φτυγεΐον. συνεπώς δεν 
υπάρχει άντίθλιφτις ποσώς και ως εκ τούτου 
αποδίδει με^αΧείτερον εργ>ν. ’Επειδή δε αί τρι· 
βαί εΐνε έΧάχισται, επέρχεται μεγίστη οικονο
μία καυσίμου ΰλης·

Ώς έκ τής κατασκευής της αποβαίνει περιτ · 
τός ό σφόνδυλος και διά μονοκύΧινδρον ακόμη 
μηχανήν.

Αποκτάται Si' ενός καί μόνου κυΧίνήρου το~ 
σαύτη έκτόνωσις, όσην έπιόιώκομεν νά άποκτή- 
σωμεν διά των δύο κυΧίνόρων τοΰ παΧιν3ρομι- 
κοΰ συστήματος.

Έν θήζ<ί 18 Νοιμβι/Ιου 1911.

ΓΡ· ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
«ΟΓα ή μορφή, τοιάδε και ή φνχήο. Πράγ

ματι αύτή ή εκφρασι; .τής δρχαιοπρεποΰς 
μορφής τής δεσηοινίδος ΈΙένης Μαρτιμιανάαη 
προδίδει τήν καλλιτεχνικήν-ψυχήν της, πλημ-

ΕΑΕΝΗ ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ

μυρισμένην Από φως καί αΧσ&ημα. Άηό τήν 
μάγον ίκλαμψιν των οφθαλμών της Εκχειλίζει 
δλη ή ώραιότης τής ενστίκτου τέχνης της. Τά
λαντον ύπέροχον Εναρμονισμένου είς Εν καλ
λιτεχνικόν σύνολον, Ιδού δ,τι άποτελεϊ Εν Ιδα· 
νικώς ώράΐον δημιούργημα..
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ

ίπΐ if) β&ηίτ&ν χαρακτηριαιιχ&ν ιοϋ προΟΜ^ον 

καί τήί χιιρό;.

Έπΐ τή βάσει. πολυετούς πείρας, έπιστημονικών 
μελετών καί ’ τής. προόδου τοΰ πνευματισμού δυνά- 
μεθα ν’Ανακαλύψωμέν, Ιον τδν χαρακτήρα ατόμου 
τινός. 2ον Τά ελαττώματα καί προτερήματα αύτοΰ, 
3ον τάς βλέψεις κα! έπιθυμία; του. 4ον Τ,ά κυρι- 
ώτερα τοΰ παρελθόντος βίου του. 5ον Ποΰ ήδη 
βαδίζει καί αν άπειλήται ύπδ συμφοράς ή ευνοείται 
ύπδ τής τύχης. 6ον Πιθανά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του·

’Αποκαλύψεις σχετικαί πολυάριθμοι, επιτυχία 
πλήρης , έπι 40 ατόμων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδο
χείου «Ηράκλειον» έν Α’ιδηψφ, έτέρα έπί 30 άτό- 
μών έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ. Βρε- 
ταννίας έν Κων)πόλει, έτέρα έσχάτως έν τφ ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ «Βασίλισσα "Ολγα» έν πλφ καί 
έτεροι δλλαι έν συναναστροφαΐς μάς πείθουσι περί 
τής έπιτυχίας ' τών τοιούτων Αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως.

Εις τούς συνδρομητάς τής »Φύσεως» ή έκδού- 
λευσίς μας αΰτη παρέχεται δωρεάν. Εις πάντα μή 
τοιοΰτον άντί φρ. 5· Ή έξέτασις γίνεται είτε προ
σωπικές εΐτε διά φωτογραφίας τοΰ ένδιαφερομένου 
προσώπου, ή τις νά μή εΐνε παλαιοτέρα τών δύο 
έτών ,καί νά σημειώται δπισθεν ιδιοχείρως ή ήλι- 
κιμτου, τδ δνομα, ή πατρίς καί ή διαμονή του.

Όμοίως καί διά τής έξετάσεοκ τής γραφής Απο
καλύπτεται ό χαράκτήρ καί τδ ποιδν τοΰ ατόμου.

Πάσα σχετική αίτησις Απευθύνεται πρδς τδν 
κύριον Φ. ΠΡΙΝΤΕΖίϊΝ ΕΙί ‘Αύήναε.

ΠΝίΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

23. Αίνιγμα

■ ,ΙΙανίβχυρν καί φοβςρδν 
; τής φύσεως στοιχεΐδν 

■εν ώρα τρόμον προξενώ, 
;ώς άγριον Θηρίον.

ι ■-? · -"Έν τών οστών μου. αν· ΘραυσΟή 
'Ακέραιον Θα μείνώ-

' -.πόλις δέ.‘.τότε ανθηρά 
"Ελληνική Οα μείνω.

24. Αίνιγμα-

Μικρά νήσος τής Έλλαδος 
Έν γωνία έρριμένη 
πέρςξ δέ ύπδ σκοπέλων 
είμαι περιβεβλημε-η

Δύο λόφους αν τδ κύμα 
απόσπαση, Θί χαθή
«ΐς την χεΐρα βου δ’ ή νήσος 

παρευθύς Θά εύρεβή.

25 Αίνιγμα.

Εις τί πρώτον μου θά εϋρης 
χρόνου τμήμα, · -
Εις τδ δεύτερον, σωμάτων ' . 
λεπτόν νήμα.
Το δέ δλον μου τί εΐνε ; 
Ποιητου έξοχου ρήμα.

Αύαεις 12 τεύχους-

17. Άετδς—Ύετός.
18. Ό χειμών εΐνε ανυπόφορος.
19. Ή άνοιξις εΐνε ανθηρά.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΒΩΣ,,

θ. Φ. ‘Αλεξάνδρειαν. Έπιστολαί χρήματα, κάρτες 
έλήφθησαν. Συντόμως έρχόμεθα. Γράψωμέν.— Γ. Φ- 

Θήραν. Συγ/αιρόμιθα δε’ επίνοιαν, ευχόμενοι 'τα 
βίλιιστα Έδημοσιιύσαμεν.—A. Κ. Κων}πολιν. Δελ- 
τάριον έλήφθη. "Εχει καλώς, προσπαθήσωμεν.— 1. 

Σ. Μαχγάλια. ’Επιταγή έλήφθη άνευ έπιστολής. Εύ- 
χαρ’.στουμεν, Γράφομεν, — Π. Β. Σόφιαν. Δελτάριον 
έλήφθη. Παραγγελία έκτελεσθήσεται και άπανιήσω- 
μεν.—Σ. Κ. ΙΤάιρα;. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋ- 
μεν. Άποδειξις σας εστάλη —Π. Β. Ν. ΚΤον Άνα· 
μένομεν επιστολήν μετ’ εμβάσματος.—Σ,^Κ. Φιλιπ- 

πονπολιν. — Μάς έλησμονήσατε έντελώς καί άπο- 
ροϋμεν. — Γ. Κ. Β&λον. ψύχος δριμύτατον. Άναμέ- 
νομεν κονιάκ. Φ. Μ. Μ. Καιρόν. ’Επιστολή έλή
φθη. Πάντοτε παράπονα. Θά ελθωμεν,τάλλά δύνασθε 
στείλητε. — Σ. Μ- Λευκωσίαν. ’Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.— Π. ·Δ. Μήλον. 

Τόμος σάς έστάλη. ΆντίτΙμον έλήφθη. - Σ. Π. 

Γιονργεβον. Χρήματα έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

όλίγα ετι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, εν ω περιεχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τδν Βασιλέων και Πριγκίπων, υπουργών καί 
έπισήμων άνδρών τής 'Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων καί ωραίων τοπείων.

Στέλλεται άντι 3ρ. 10 παντι προαποστέλ- 
λοντι τδ τίμημα. ’

ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣΙΣ
Παρακαλοϋντατ οί καθυότεροϋντες έτι Ουν- 

δρομάς της «Φύδεως» όσιως εϋαρεότούμενοι, 
Αποάτείλωόιν Αμίν ταύτας άυντόμως,καθόόον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίρ. στεριητώάει την 
περαιτέρω άποδτολην τών τευχών. ΈΧπίζο- 
μεν, δτι οίτοι άναλογτζόμενοτ τδ δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Αμών θέλουάι όπεύόετ, χωρίς νά 
άναμείνωάτ καί Ιδιαιτέραν είδοσιοίηάίν μας.

Γνωρίζετε τί εΐνε ή «Βιβλιοθήκη τής Τσέ

πης» ; .


