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ΕΠΙΣΤΗΜΗ "Η ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ

Ν τή παιδική πάσης φυ
λής περιόδω, 
γονός ι 
σπάνιον 
ράνω και 
οεΐτο ώς 
κόν. Αί 
κομήται, 
και άλλα σπάνια με
τεωρολογικά φαινόμενα 
ήσαν υπερφυσικοί οιωνοί 

' ' . ’Αλλ’

παν 
άνέλπιστον 

έν τε τω ού- 
τή γή έθεω- 
τι ύπερφυσι- 
έκλείψεις, οί 
τά μετέωρα

γε- 
καί

ή παρεμβολαί άπ’ εύθείας τοδ θείου, 
ή πρόοδος τής γνώσεως σαφέστερον εΓπερ τι 
άλλο έδειξεν, οτι πάντα ταΰτα τά φαινόμενα, 
οσον μυστηριούδη καί άν ώσιν, άποτελοδσι μέ-

ροςτής όληςέν τή Φύσει τάξεως,άλλαις λέζεσιν 
δέν είναι υπερφυσικά, άλλά φυσικά. Πρό τινων 
εϊσέτι εκατοντάδων έτών, πολλάτδν θαυμάτων 
τής συγχρόνου έπιστημονικής άνακαλύψεως θά 
έταξινομοδντο ώς δλως υπερφυσικά.Ή διά τοΰ 
τηλεγράφου γνώσις τών πρό λεπτών μόλις έν 
τή χώργ τών άντιπόδων γενομένων, ή άκρόα- 
σις καί άνταλαγή σκέψεων μετά φίλου, ένφ 
«ουρεά τε σκιώεντα καί θάλασσα ήχήεσσα» 
άποχωρίζουσιν αύτόν, ίνα μή άναφέρω^ιεν την 
δι’ άσυρμάτου τηλεγράφου διαβίβασιν ιδεών, 
ή άναπαραγωγή άντικειμένων μέ ίλιγγιώδη 
ταχύτητα κινουμένων και τόσα άλλα, θά 
έθεωροδντο άδύνατα καί συνεπώς θαύματα.

Άλλ’ ή περί τοδ φυσικοδ άντίληψις ήμών 
αύξάνει κατ’ εύθύν πρός τήν αδξησιν τών ήμε- 
τέρων γνώσεων λόγον, ούτως ώστε είς δντα με 
μεγαλυτέράν σχετικώς γνώσιν, τά ήμΐν άδύ
νατα νά ώσιν ολως φυσικά. Τά θαύματα ώς ό 
Αύγουστΐνος καί πλεϊστοι τών μετ’αύτόν θεο-

&$κτικαΙ χωζαι έανχνάζονιο ΜαμμούΦ·

(βλ. σελ. 256)
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λόγων ρίπέφήναντο δεν πάραβαίνουσι τόν νόμον 
τής φύσέ&ς, άλλ’ είναι πέραν τοΰ ήμΐν γνω
στού'έξ^ΐάτήί· Δέν- δυνάμεθα νά διασύρωμεν 
λοιπόνν^^Βφέή'ν διακριτικήν μεταξύ τοΰ φυσι
κού καί. 'Ο“;·^ή τοίούτου πριν $ τύχωσι γνω
στά πάντ^^ά-έν τήΦύσει. Έν^δέ περιπτώ- 
σει ή έπιστημονική ερευνά άφικνεΐται πρό τοΰ 
πελωρίου σινικοΰ τείχους, δι’ ου άδυνατεΐ νά 
είογ δίοδον, τοΰτο ούδεν άλλο δηλοΐ ή οτι είς 
τό Αντίπεραν τοΰ τείχους κεΐται ή μήπω διε- 
ρευνηθεΐσα χώρα, ™ άγνωστον τοΰτο μέρος 
τΐς Φύσεως,. Ουτω δέ οσον θαυμασιώδη καί 
άνέλπισπαώσι φαινόμενά τινα, ταΰτα θάττον 
ή βραδύτερου θά τύχωσι τής οίας δει έξηγή- 
σεως και θά έμπεριληφθώσιν είς τό ευρύ τίς 
’Επιστήμης κράτος.

Ούδέ ,.δυνάμεθα έξ άλλου νά περιορίσωμεν 
τάς σκέψεις ταύτας είς τό ορατόν μόνον Σόμ
παν., Ή εύρεϊκ αδτη συνοδεία τών άποτελούν- 
των . την,δλην τάξιν τίς Φύσεως φαινομένων 
δέν καταλήγει είς Απότομον ολως συμπέρασμα, 
καθ’ ήν-περίστασιν ή διά τών παρόντων οργά
νων τής αίσθήσεως κατάληψις αύτών καθίστα
ται Αδύνατος. Ή επιστήμη ήδη Αναγνωρίζει 
την ,υπαρξιν τοΰ Ανεπαίσθητου, άδιοράτου, 
Αβαρούς, άπείρως άραιοΰ φωτεινού αι&έρος— 
τοΰ.αοράτου τούτου τύπου τίς ύλης— Ανακα- 
λυφθέν'τος Ανεξαρτήτως τών αισθήσεων ήμών 
συμπερασματικώς μόνον. Τοιαύτη τις υποβολή, 
υπαινιγμός τις τοιοΰτος θά έθεωρεϊτο, ώς επι
στήμων τις συγγραφεύς παρετήρησε κά.ί δικαίως, 
ώς ισχυρά τις έκδήλωσις παραφροσύνης. Ή 
μέχρι τόΰ.δε όμως πείρα άγει ήμάς, όπως πι- 
στεύωμεν οτι δ,τι δήποτε άγνωστον και περί- 
πλοκον Αντιμετώπιση ήμας έν τε τώ ορατφ 
καί Αόράτω Σύμπαντι, ουδέποτε θά Αφιέμεθα 
είς τό οριον τοΰ φυσικού και ούδέποτε θά πε- 
ριέλθωμεν είς διανοητικήν σύγχυσιν δι’ άνα
καλύψεως χάους άντ-i τάςεως. Είς τό κέντρον 
ώς καί είς. πάν άλλο μέρος τής· πανταχοσε 
έπεκτεινομένης απεριορίστου σφαίρας τής Φύ
σεως διεπει ή Ανεκλάλητος ύπερτάτη σκέψιζ, 
ήτις μόνη δύναται νά όνομασθη υπερφυσική.' 
Και αύτή ή λέξις «φαινόμενον» δηλοΐ τι δυνά- 
μενον ν’ ανάγηται ύπό την σφαίραν τών αι
σθήσεων καί τής λογικής καί συνεπώς ούχί 
υπερφυσικόν τι. Τό ύπερφυσικδν,. Ουδέποτε δύ
ναται ν’ άποτελέσγ θέμα παρατηρήσεως ή καί 
επιστημονικής έρεύνης. Ό κτίστης Αεί ΰπερε- 
χει τοΟ χτίσματος.

Σφίαλλόμεθα λοιπόν -προφανώς, ώς έν τοΐς 
άνω δέδε.ικται, όμιλοΰντες περί οπτασιών καί 
άλλων πνευματικών φαινομένων ώς «υπερφυ
σικών». Ταΰτα δέν Ανάγονται ποσώς πέραν 
τής Φύσεως άπάσης, άλλά της καθ’ ήμέραν, 
τίς συνήθους μόνον πείρας.

Τούτων άπαξ δοθέντων, έγείρεται ή έρώτη- 
σις, άν ήναι άξιον νά καταδαπανώμεν τοσοΰτον

πολύτιμον χρόνον έπι θεμάτων ύπό μέν τοβ 
κόσμου μέχρις εσχάτων ώς άπομειναρίών δεισι
δαιμονίας καταδεδικασμένων, ύπό πολλών δέ 
έτι καί νΰν οΰτω πως θεωρούμενων. Μάλιστα* * 
είναι μέν άληθές οτι ώς πρός τό ζήτηιί.α τοΰτο 
Από τίνος παρατηρεΐται αύξάνουσά τις καί σε- 
σημειωμένη Αλλαγή έν τή γνώμη πολλών περί 
τήν επιστήμην Ασχολούμενων, έξ άλλου όμως 
ή έπιστημη ώς δλον τι λαμ.βανομένη μετά μομ.- 
φής παρακολουθεί τάς ψυχικά; έρεύνας, θεω- 
ροΰσα τούς οπαδούς αύτών εύπιστους δεισιδαί- 
μονας και κατά μάλλον ή ήττον ανισόρροπους. 
Άλλά τί σημ.αίνει, παρακαλώ, ή λέξις δεισι
δαιμονία ; ·

* Πριν επιχείρησης νά συμβουλευτής άλλον, σκε- 
ψου, δτε άλλοτε πολλοί έχασαν τά λόγια τους με τό 
να συμβουλεύσουν καί σέ.

* Άλλως τε ό πειστικότερος σύμβουλος εινε ή 
πείρα.

* Ή καρδία ποτέ δεν άπαταται, γνωρίζει ποΰ καί 
πώς θά μοιράση τήν άγάπην της. Ό μεγαλείτερος 
εχθρός της εινε i νους.

* "Οταν δ νους είσέλθη είς τά μυστικά τής καρτ 
δίας, δμοιάζει με τόν τραπεζίτην ποΰ ζητεί νά εξα
σφάλιση τούς θησαυρούς μας.

Ό αίδ. Charles Kinrsely έν τινι συνδια- 
λέξει αύτοΰ έν τφ βασιλικφ τοΰ Λονδίνου Ίν- 
στιτούτφ, ώρισε τήν λέξιν (δεισιδαιμονίαν) 
ώς «φόβον τοΰ Άγνωστου». Τοΰτο βεβαίως 
είναι τό σύνηθες τής δεισιδαιμονίας Αποτέλε
σμα· άλλά δέν εΐχε τοΰ Άγνωστου τον φό
βον, καίτοι ών δεισιδαίμων, ό Αρχαίος *Ελ-  
λην δοξάζων, οτι έκάστη κοιλάς καί έκαστον 
δένδρον είχε τήν σχετικήν αύτφ νύμφην, ή; ή 
βοήθεια ήδύνατο νά έξασφαλισθή δι’ ιδιαιτέ
ρων τιμών.*Ωστε,  ώς καταφαίνεται, ό ορισμός 
ούτος έπ’ ούδενί λόγφ είναι Ακριβής. Ή δει
σιδαιμονία,Ακριβέστερου είπεΐν, δύναται νά όρι- 
σθή ώς πίστις,μή συνάδουσα τοΐς γεγονόσι· ώς 
πίστις είς πράγματα, οπού ούδεμία ύφίσταται 
σχέσις μεταξύ τοΰ αιτίου καί τοΰ ώς αποτε
λέσματος ύποτεθειμένου. Γεγονός τι δλως Ασή
μαντου έπακολουθεΐται ύπό Αποτυχίας ή δυστυ
χίας τίνος· συνεπώς τοΰτο θεωρείται ώς οιω
νός κακός.Ούτως ή τυχαία δλως συντυχία είναι 
διά τόν δεισιδαίμονα νόμος φυσικός. Τήν τοιαύ- 
την τοΰ Ανθρωπίνου νοΰ ένέργειαν ή μάλλον 
συνήθειαν δέν εύρίσκομεν μόνον παρά'ταΐς Αρ- 
χαίαις κοινωνίαις, ώς τή ελληνική καί ρω
μαϊκή, άλλά καί μετά παρέλευσιν 20 όλων 
αιώνων παρά τή συγχρόνω πεπαιδευμένη τοιαύ
τη. Ούδ’ είναι αυτή περιωρισμένη τοΐς Αμα- 
θέσι καί εύπίστοις άπλοϊκοϊς. Ό πολύς Βολ- 
ταΐρος; λεγεται, δτι Απεχώρησέ ποτέ έκ φιλι
κής συναναστροφής Ακούσας κρωγμών κόρακος.*  
Οι καλοί καί οί κακοί οίωνοι διέπουσι τήν σή
μερον τόσον έν ταΐς Ίνδίαις, οσον καί έν Ρώ
μη έπί τών Καισάρων καί παλαίτερον. Λΐ 
δεισιδαιμονία! είναι ή Απαγωγή, ή δέσμευσις 
τοΰ Λογικοΰ, Ανελεύθερος τις καί Αβάσιμος πί- 
στις. Άλλ’ δπου ή έπιστημη, ή έπιστημονική 
έρευνα, τό πνεΰμα τής έλευθέρας καί ανεξαρ
τήτου, φερ ’ είπεΐν, διερευνήσεως έρχεται εγ
γύς πρδς τήν Ουράν, ή δεισιδαιμονία άποδιδρά- 
ασκει διά τών παραθύρων.Ουτω δέ θέλοντες νά

* Έν Τουρκία; πολλοί άποφεύγουσι τήν οδοιπορίαν 
κατά τήν Τρίτην, ώς αποφράδα δήθεν ήμέραν τής 
έβδομάδος.

Απαλλαχθώμεν τών εύηθών καί επιβλαβών δει
σιδαιμονιών, Ανάγκη π«σα όπως έπενέγκωμεν 
τό.ξηρόν καί καθαρόν έπιστημονικόν φώς.

Πώς λοιπόν δύναται ή έπιστημονική τών 
ψυχικών φαινομένων έρευνα νά θεωρηθή ώς 
δεισιδαίμων παραφροσύνη) Δύναται βεβαίως νά 
ύφίσταται διαφορά γνώμης, ώς πρός τήν έξή- 
γησιν τών. φαινομένων καί ώς πρός τό βάρος 
τών Αναγκαιούντων πρός μονιμοποίησή ώρι- 
σμένου τινός συμπεράσματος τεκμηρίων*  άλλ’ 
ούδείς Αρνεΐται τήν Ανάγκην έρεύνης, ούδέ δύ
ναται νά άρνηθή, οτι πολλοί ένδελεχεΐς καί 
δραστήριοι έρευνηταί εχουσι πεισθή περί τοΰ 
Αληθούς πλείστων έκ τών πνευματικών ή ψυ
χικών φαινομένων. Τούτων οδτως έχόντων, ■' 
μομφή τής δεισιδαιμονίας έπιβαρύνει μάλλον 
εκείνους, ών ό ύβριστικός καί παράλογος τρό
πο; παρακωλύει αύτούς τοΰ νά μή πιστεύωσιν 
είς πράγματα συνάδοντα μέ τά γεγονότα. 05- 
τοι είναι τώ δντι δεισιδαίμονες καί ούχί οί άδί- · 
κως ύπ’ αύτών σαρκαστικώς σκεπτόμενοι.· ·

Κοινόν έπιχείρημα τών ύποστηριζόντων τό , ,, , ,
Αδύνατον τών ψυχικών φαινομένων είναι, ότι ή 'θν δύναται νά ύποπέσγ ή έπιστήμη,οταν έν τί!
Αναπαραγωγή αύτών τυγχάνει Αδύνατος,δπως ό Αντιλογία αύτής έρείδηται ούχί έπι μαρτυριών, 
Λ__ -L '.......... ' . <l2 * . X ». Λ ! ' 2V1 Λ —_____ -L 'I__άντιλέγων κύριος πεισθί) περί τής Αλήθειας τού
των. Ό ουτω διανοούμενο; παραπλήσια πάσχει 
μετόν Αρνούμενον τήν πτώσιν Αερολίθων.Πάντες 
οί άνθρωποι βεβαίως δέν είδον τήν πτώσιν αύτών 
και όμως όλοι οί πεπαιδευμένοι Ανεξαιρέτως 
πιστεύουσιν είς τοΰτο άκραδάντως. Πώ; τοΰτο) 
Απλώς διότι άλλοι τινες Αξιόπιστοι είδον τήν 
πτώσιν αύτών. Τό παράδειγμα τοΰ πυοοειδοΟς 
σφαιρώματος (fire-ball or globe lightning) 
καθιστ^ τό ζήτημα σαφέστερον. «’Επειδή διά 
τών ίσχυροτάτων ήλεκτρικών μηχανών δέν 
ήδυνήθημεν νά άναπαραγάγωμεν τοΰτο, φιλό
σοφοι τινες προέβησαν μέχρις άρνήσεω; καί 
αύτής τήςύπάρξεως τοιούτου φαινομένου. Άλλ’ 
ό'πως λέγει ό Arago «ποΰ θα καταντήσωμεν 
αρνούμενοι τήν ΰπαρξιν παντός δπερ άδυνατοΰ- 
μεν νά έξηγήσωμεν). *0  άριθμός τών Αξιόπι
στων μαρτυριών είναι τοσοΰτος, ώστε νά κα- 
ταπεισωσι λογικόν όν περί τούτου ενδιαφερό
μενον. ‘Υπάρχουσι βεβαίως πλεΐσται βσαι με
γαλοποιήσεις· μόλα ταΰτα όμως ή υπαρξις τοΰ 
πυροειδοΰ; σφαιρώματος είναι πέραν πάσης Αμ
φιβολίας».Τά ώς άνω ύπό τοΰ Professor Tait 
λεχθέν τα δύνανται κάλλιστα νά έφαρμοσθώσι 
καί έν τη ψυχική έρεύνγ. Άναμφιβόλως πλεΐ
σται οσαι έσφαλμένζι παρατηρήσεις έγένοντο 
έν τφ κλάδω τούτω —τοΰθ’ οπερ λεκτέον καί 
περί τής Αρχικής περιόδου άλλων ένδιαφερου- 
σών πρός τήν γ/ώσίν μας προσθέσεων^— τό 
άληθές δμως τών ψυχικών φαινομένων είναι 
άναμφίλεκτον.

Τή αληθεία τό λογικόν μας ούδέν παραδέ
χεται μή έφαρμοζόμενον έτοίμως είς τό ολον 
τής γνωσεώς μας οικοδόμημα. Καί τό κυριω-

τερον ίσως έμπόδιον είς τήν γενικήν Αποδοχήν 
τής αλήθειας τών ψυχικών φαινομένων έγκει
ται έν τίί ροπή ήμών νά μή παραδεχθώμεν ώς 
Αληθή τήν πείραν τών άλλων, όσον.Αξιόπιστοι 
και άν ήθελον είσθαι, νά περιφρονήσωμεν αύτήν 
έκ προκαταλήψεως. Αί σπουδαΐαι τοΰ Sir 
William Crookes έν τή σφαίρα τών φυσικών 
επιστημών παρατηρήσεις έγένοντο καί εικότως 
υφ’ όλων τών είδότων πκραδεκταί, ένφ αί 
ίσης, άν όύχΐ ύπερτέρας αξίας, έν τω κλάδφ 
τών ψυχικών φαινομένων έρευναι αύτοΰ, ού μό
νον δέν έτυχον τής οίας έδει έπιδοκιμασίας, 
άλλα καί περιεφρονήθησαν ώς άνάξιαι σοβαρά; 
προσοχής. Βεβαίως αί έν τφ πρώτω κλάδω 

ή ερευναι ήσαν μάλλον προσιταί διά πειραματι- 
ιν σκ,όν. Αλλά υνί δ.Α ,Δ, Α e 11 τ*  α * ·· σ * t e 11 9 · · * λ.σμόν, Αλλά καί διά τάς δευτέρας περιεμένετο 

Αναβολή κρίσεως Από άνδρας επιστήμονας, ούχί 
δέ καί περιφρόνησις.

Ή μέχρις έσχάτων λίαν εύγενής (έννοεϊ- 
ται δ’οικοθεν άρνητικώς) Αποδοχή του υπνω
τισμού ύπδ τών θεραπόντων τού Ασκληπιού 
έστω παράΰειγμα της άλλοκότου μωρίας, είς

άλλά προκαταλήψεων.
Ούδείς είναι παντογνώστης καί 

τελευταία έτη τόσα νέα πράγματα, 
νατα θεωρηθέντα, περιήλθον είς γνώσιν ήμών, 
ώστε νά καταστήση άναγκαίαν τήν μάθησιν 

• τού σοφού έκείνου λογίου τοΰ περιφανούς φιλο
σόφου SirZohn ΗβΓδβΗβΙ,είπόντος: «the na
turalphilosopher should lelieve all things 
not improbable, hope all things noting
possible», ήτοι ό φυσιοδίφης πρέπει νά πι- 
στευη πάν ούχί Απίθανου καί έλπίζη παν ούχί 
Αδύνατον.

Anatolia College, Μερζιφοΰν.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ· ΚΑΖΕΖΟΓΛΟΪ

κατά τά 
ώς Αδύ-

ΠΙΚΡΑ ΛΟΓΙΑ

*■ Όμιλε? διά τό ίδικόν μας συμφέρον, και φροντί
ζει διά τό ίδικόν του. '
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ΟΙ ΜΑΜΜΟΥΘ

’Ο ζωολόγος Έδμονδος Περιέ μάς πληρο
φορεί, ότι αύτάς τάς ήμέρας ύ-τεκλι}·#»; βύΖα- 
βώς ένώπιον μιάς δέσμης άβρών τριχών. Δέν 
ήσαν θπό την περούκαν λόρδαν Άρχιδικαστοΰ ή 
άηό τά σι-σ'ι κομψής παρισινής, άλλ' ήσαν τρί
χες έκατον χιλιάδων έτών και μάλιστα έλέφατ· 
τος, τον έξαφαησθέντος έκείνον κολοσσού, τσν 
όποιον όνομάζομεν Μαμμούθ.

Δεν fot άρχει σήμερον &τί τής γής έλέφας μέ 
γούναν. Έν τοντοις άλλοτε οί τριχωτοί έλέφαν
τες Άφθονοϋοαν είς τήν Ευρώπην καϊ εις τάς 
άρκτικάς χώρας, άκόμη καί είς τήν "Ασίαν και 
τήν "Αμερικήν. Τόσοι ήσαν ώστε κατά τάς τε
λευταίας άνακαλύψεις μερικάί άπό τάς ψυχρο- 
τέρας χώρας τον Βορρά ήμποροΰν νά θεωρη
θούν ώς κοιμητήρια έλεφάντων. Οι σκελετοί 
των και τά δόντια των εύρίσκονται είς άλας έκεί- 
νας τάς έκτάσεις, καί δταν λυθούν οι πάγοι, τδ 
έδαφος σκορπίζει οσμήν σήψεως άπδ τήν άπο- 
ούνθεσιν τών μαμμούθ, τών όποιων τά πτώ
ματα είχαν στρώσει τήν έπιφάνειαν. Μερικοί 
ΰπέθεσαν δτι διά ν' άποθάνου.ν τόσοι έλέφαντες 
είς τδ αύτδ μέρος άνεζήτουν άπδ -ένστικτον δλοι 
ιδιαίτερον τόπον, κατάλληλον νά κρύψουν τήν 
άγωνίαν των. Πιθανώτερον δμως φαίνεται διι 

- τά τεράοτια ζώα έζονσαν είς πολυάριθμα κοπά
δια καί δτι κάποτε δλόκληρος Αγέλη έξ αύτών 
έπιπτε, θύμα Ατμοσφαιρικής μεταβολής. Πυκνή 
δμίχλη τής έκρυβε συνήθως τδν δρόμον καί 
τήν έβύθιζεν είς μέγα έλος δπου έθάπτετο όλό-_ 
κλήρος. Χιονοστρόβιλος τήν έτύφλωνε καί τήν 
κατεδίκαζεν είς θάνατον άπδ πείναν και ψνξιν, 
δπως συμβαίιει σήμερον είς τά ζώα ποΰ ζονν 
Αγεληδόν.

Διά νά έξηγήσωμεν τάς έκαιόμβας έκείνας 
δέν υπάρχει άνάγκη τής γνώμης τοΰ Κυβιέρου ό 
όποιος τάς άπέδιδεν είς τρομερός γεωλογικός 
μεταβολάς. ‘Ο Μπυφφδν έγνώριζεν ήδη δτι 
μαμμούθ, ρινόκερως και Άλλα ζώα τών τροπι
κών ένεφανίοθησαν διά πρώτην φοράν είς τάς 
άρκτικάς χώρας, διότι ήσαν αί πρώτοι ψυχραν- 
θεϊσαι χώροι τής θερμής γής, al πρώτοι ποΰ 
εγειναν κατοικήσιμοι. Κατόπιν τά ζώα έκεΐνα 
έπροχώ'ρησαν πρδς τδν Ισημερινόν, έφόοον ή 
θερμότης τής γής ύπεχώρει. Ή άνακάλυψις είς 
τούς Σιβηριανονς πάγους ένός μαμμούθ, διατη- 
ροΰι τος άκόμη καί τδ κρέας του, έδοσεν είς τδν 
Κυβιέρον τήν ιδέαν, διιή Σιβηρία μετέπεοε διά 
μιάς άπδ τοΰ θερμού είς τδ παγωμένου κλίμα, 
διότι Άνευ τής αίφνηδίας αύτής μεταβολής ό έλέ
φας ήτο άδύνατον νά διατηρηθή δλόκληρος καί 
θά εϊχεν άποσυντε,θή. 'Αλλά σήμερον ύπάρχει 
άπλουστέρα έξήγησις. Είς τήν έποχήν τών μαμ
μούθ.αί άρκτικαί χώροι τής γής δέν ήσαν κα
θόλου θερμότεροι άπδ σήμερον. Κατάφντοιτότε 

άπδ δάση έλάτων έουχνάζοντο άπδ τους μαμ
μούθ, τρεφομένους μέ τήν Αρωματικήν αύτήν 
βλάστηαιν. Πλησίον τών δασών έκείνων ύπήρ- 
χον παγετώνες και ψυχρά έλη. Οί ^μαμμούθ 
καταδιωκόμενοι πιθανώς άπδ τους Ανθρώπους 
παρεπλανώντο έκεϊ,έβυθίζοντο, άπέθνησκανκα'ι 
τά πτώματά των διετηροΰ.ντΟ δπως ήσαν είς 
τά Απέραντα αύτά ψυγεία. Έπροστατεύοντο 
Άλλως τε κατά τής άποσυνθέσεως καί άπδ τδ 
παχύτατο? και τριχωτόν δέρμα των. "Οπως εέ- 
πομεν, ο κ. Περιέ έχει είς τάς χεΐράς του ένα 
κομμάτι δέρματος μαμμούθ. Εϊνε πυκνόν έως 
δύο έκατσστόμετρα, σκληρόν σΆν ξύλο καί έχει 
οφικτδ τρίχωμα, λεπτόν καθώς τδ τρίχωματοΰ 
σκύλου. Αί άβραί αύταί τρίχες, Άλλαι μελαχροι- 
ral καί αλλαι ξανθαί καί ζωηροί. ε'·νε μήκους 
δύο έως τριών έκατοστομέτρων. Είς διάφορα 
σημεία τοϋ δέρματος ύπάρχουν χονδροί’ τρίχες 
15 έκατοστομέτρων. Κατά τά σχεδιάσματα τά 
διασωθέι τα άπδ Ανθρώπους κυνηγήσαντας μαμ
μούθ, αί μεγάλοι αύταί τρίχες έσχημάτιζαν ύπδ 
τήν κοιλίαν τοΰ ζώου χαίτην, συρομένην μέχρι 
τής γής. Ή χαίτη ύπήρξε καί είς τδν λαιμόν 
καί είς τό πρόσωπον. Γνωρίζομε? άπδ τδ μου
σείο? τής Πετρουπόλεως δτι ύπήρχον μαμμούθ 
μέ γενειάδα 50 έκατοστομέτρων. Ό σημερινός 
έλέφας δέν έχει τίποτε, έξ αύτών, καί τά δόντια 
δέ τών σημερινών εϊνε δλεγώτερον πολύτιμα. 
01 μαμμούθ εϊχον έλεφαντόδοντας τόσον μεγά
λους, ώστε έσχημάτιζαν πολλάκις κύκλον.

Τδ περίεργον κομμάτι τοΰ δέρματος ίκόπη 
άπ δ όλόκληρον μαμμούθ άνευρεθέντα πρδ τριών 
έτώνείς τήν Νέαν Σιβηρίαν, είς στρώμα γήςάρ 
χαιότατον, συντηρηθέν ύπδ τούς πάγους, καί 
πολύτιμον διά τούς φυσιολόγους. Ό μαμμούθ 
διετηρείτο λαμπρά. Διά νά μεταφέρουν τδ Εκα
τόν χιλιάδων έτών πτώμα έχρειάσθη νά τδ δια
μελίσουν. Και διά νά φθάοη εις τήν Πετρού- 
πολιν έταξείδευσε δύο έτη/ Τδ νοστιιιώτερον 
εϊνε ή μεγαλοπρεπής Αδιαφορία τών Ιθαγενών 
τής Νέας Σιβηρίας, διά τδ εύρημα τής έπιστή- 
μης. "Οταν οΐ πάγοι ύπεχώρησαν καί άπεκα- 
λύφθη τδ πτώμα τοϋ μαμμούθ, οί Ιθαγενείς 
έκοψαν τήν προβοσκίδα του καί τήν έφαγαν. 
Τδ γεΰμα προβοσκίδος διατηρηθείσης τόσον 
καιρόν είς τούς πάγους πρέπει >ά ήτο έπίσης 
ηδονικόν δσον καί τών πουλιών διατηρουμένων 
είς τά ίδικά μας ψυγεία. "Αλλως τε. δέν έφα- 
γώθη διά πρώτην φοράν τέτοιο ζώον άφοΰ οί 
πολιορκούμενοι Παρισινοί τοϋ 1870 έφαγαν, 
ώς γνωστόν, τήν προβοσκίδα τοϋ έλέφοντος τοΰ 
Ζφολογικοΰ κήπου !

Ζ ΠΑΠΑΝΤίϊΝΙΟΤ

Ή νέα έκ τούτου ίνοταοίζ.ψυχή τοΰ άνθρώπου, κατά 
τάς διαφόρους επιστημονι
κός καί ψυχολογικός θεω
ρίας, εϊνε μία , ταύτούσιος, 
αύτενεργός καί έλλογος ύπό- 
στασις, εχουσα πλήρη νόη- 
σιν έαυτής καί τών έν τώ 
κόσμφ συμβαινόντων, καϊ 
τείνουσα διά τής νοήσεως 
ταύτης πρδς τδ αληθές, 
πρδς τδ καλόν, πρδς τδ 
βέβαιον.

Τό πρώτον δε καί ΰψι- 
στον αντικείμενου τής νοή
σεως εϊνε αύτδς ό Θ«ός.

*Αρα σκοπός τής ύπάρ
ξεως τού άνθρώπου έπϊ τής

γής και προορισμός αύτοΰ εϊνε ή διά πασών 
τών δυνάμεων αύτοΰ τάσις πρδς τδ "Απειρον, 
πρδς Αύτόν δηλονότι τδν θεόν, ή μελέτη .και 
επλήρωσις τοΰ νόμου Αύτοΰ, ϊνα άξιωθή τής 
μετ’ Αύτοΰ ενώσεως.

Αλλά ηως κατορθοϋται ;

Κατά τούτων προβάλλουσί τινες ποικίλας 
ενστάσεις, δι’ ών πειρώνται νά καταρρίψωσι 
τάς Ιδέας ταύτας. Πώ? εϊναι δυνατόν, λεγουσιν, 
ό άνθρωπος, οστις εϊνε δν πεπερασμένου καί 
ατελές, νά τείνη πρδς δν άπειρον καϊ τέλειου, 
ένω πάντα τά πεπερασμένα τείνουσι πρός τι 
τέλος έπίσης πεπερασμένον ;

Κα0ως θέτουσι το ζήτημα οί άντιφρονοΰντες, 
φαίνεται, δτι έκ πρώτης δψεως υπάρχει με
ταξύ τής φύσεως τοΰ άνθρώπου καϊ τής τάσεαις 
αύτοΰ αντινομία. Άλλ’ αυτή διαλύεται εύθύς 
ώς δι’ ένδελεχοους μελέτης βαθύνομεν έν τφ 
ζητήματι τούτφ.

Νέγοντες, δτι <5 πεπερασμένος καϊ ατελής 
άνθρωπος τείνει πρδς τδ "Απειρον, ουδόλως θέ- 
λομεν νά εϊπωμεν, δτι ταυτίζεται πρδς Αύτό, 
διότι τοΰτο τή άληθεία εϊνε αντιφατικόν, άλλ’δτι 
επί μάλλον και μάλλον προσεγγίζει πρδς Αύτό.

Επομένως ούδεν παράλογον καϊ ούδεμία 
αντινομία υπάρχει έν τή εύγενεΐ ταύτη τάσει 
τοΰ άνθρώπου πρδς τδ Άπειρον.

Έκ τών ύστερων δμως έγείρουσι νέαν ένστα- 
σιν. ’Επειδή, λέγουσιν οί προβάλλοντες τάς 
ένστάσεις, ό άνθρωπος ζή έν κύκλφ περιωρι- 
σμένφ, καϊ αναπτύσσεται άτελώς, διά τοΰτο 
σκοπός τής έλεύσεως αύτοΰ 4ιτΙ τής γής εϊνε νά 
εϊσέλθρ καϊ νά έξέλθρ ώς σκιά, διότι δναρ 
σκιάς εϊνε ό βίος αύτοΰ. βεβαίως, λέγουσι, 
φθάνει εϊς τινα ακμήν ό άνθρωπος, άλλ’ αΰτη 
εινε σμικρότατης διαρκείας, διάρκειας ελάχι
στης, διότι τάχιστα φθάνει οΰτος «ς τήν πα
ρακμήν, εϊς τδν θάνατον τέλος.

Δέν άρνούμεθα, οτι ό άνθρωπος τήν σκηνήν 
τοΰ κόσμου διέρχεται ώς σκιά, δτι ό βίος αύτοΰ 
εϊνε βραχύς, δτι οΰτος γέμει πικριών, θλίψεων, 
βασάνων συμφορών και πλείστων άλλων περι
πετειών καϊ δτι ό οργανισμός του μίαν ήμέραν 
διαλύεται «Ις τά έξ ών συνετέθη. ’Αλλά, καί- 
περ υποκείμενος «ς πάντα ταΰτα ό άνθρωπος, 
δέν απέρχεται δμως χωρίς νά έγκαταλείπη καϊ 
σημεία τής σκιώδους διαβάσεώς του Έάν 
έπικρατήσωσιν αί Ιδέα» τών παραδεχομέιων, 
δτι ο άνθρωπος ούδέν δύναται νά πράξη κατά 
τό έλάχιστον διάστημα τοΰ έπϊ τής >γής βίου 
του καϊ επομένως εϊνε άδύνατον νά τείνη πρδς 
τδ Ύέλειον καϊ "Απειρον, ολλοίμονον I τότε ή 
ανθρωπότης, τρέμουσα πρδ τοΰ φάσματος τής 
σκιώδους ύπάρξεως αύτής. ήθελεν έγκαταλείπη 
τδ παν, μη φροντίζουσα περί ουδενός, ήθελε 
κοιμάται τδν βαθύν τής άγνοιας καϊ τής όπι- 
σθοδρομήσεως ΰπιον καϊ ουδέποτε θά έσκέπτετο 
νά ανελθη el? τά ΰψιστα έκεΐνα στρώματα τών 
εφευρεσεων, αι οποΐαι σώζ<>υσιν αύτήν καί έξοι- 
κονομοΰσι πολυτρόπως καϊ ποικίλως τά? ττολ- 
λαπλάς ανάγκας αυτής.

Άλλά συμβαίνει τοΰτο : ‘Απαντώμεν-, δχι ! 
Καί ιδού διατί :

Ο άνθρωπος, καίτοι αισθάνεται, οτι ό έπϊ 
γής βίος αύτοΰ εινε βιος έφήμερος, έν τούτοις 
ουδόλως λαμβάνων τοΰτο ΰπ/ δψιν, φέρεται 
καί ρέπει ένστίκτως καϊ τείνει εϊς τήν προσέγ
γιση/ τοΰ ’Απείρου. ’Εργάζεται νυχθημερόν, 
μοχθεί, κοπιάζει υπέρ τάς δυνάμεις του, κυρι
εύει τήν γήν τήν καλλιεργεί, τήν καθιστά, γό-
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ιμαν και προσπαθεί νά αύζήση καϊ τελεοποι- 

ήση .τά προϊόντα αύτής.

Διΐι των διαφόρων οικονομικών συστημάτων 

δημιουργεί πλούτον και άποθηααυρίζει κεφάλαια, 

.άτινα μεταβιβαζόμενα άπό γενεάς el? γενεάν 

ως τι ζωηφόρον ρείθρου, παράγουν τήν υλικήν 

ευδαιμονίαν και συντελούν eif τήν έπούλωσιν 
πολλών των κοινωνιών πληγών.

Αί ‘Εαισζήμαι.

Άλλά μόνον τούτο ; ■

ΓΙαρά τούτα, ό άνθρωπος γεννά τάς έπιστή 
μας, δι ών πληροί σπουδαιοτάτας άνάγκας καί 

θεραπεύει πάντα τά ελλιπή κάί τά εμβάλλοντα 

αύτόν elf απορίας. Γεννά τάς επιστήμας εκεί- 

υας, εκ των οποίων αί μεν συντελουσιν elf τήν 
άνάπτυζιν καί τήν πρόοδον τής βιομηχανίας τή 

ά.μέσω εφαρμογή αυτών, αί δέ άποφέρουσι πολ
λαπλός και σπουδαίας ώφελείας, διότι τελειο

ποιούσε τά ήθη. διότι άνυψοΰσι τό φρόνημα, 
διότι άποκαλύπτουσι νέους ορίζοντας, διότι άνοί- 

γουσι πάλας νέας ζωής, ζωής ιδεώδους και 

θείας, διότι μάς άποκαλύπτουσι τούς άπορρή- 

τους και μυστηριώδεις τής φύσεως νόμους. Τάς 
επιστήμας έκείνας δι* ών ό άνθρωπος ευρίσκει 
τά άπόκρυφα τής ιστορίας, δι ’ ών άνέρχεται 

«Ις τούς ουρανούς καί κατέρχεται εις τά βάθη 
τής γής, δι* ών πάντοτε πορίζεται νέας ιδέας, 

νέας γνώσεις, νέον πνεΰμα περί τής φυσικής 

υπάρζεως τοΰ κόσμου, διά ών προοδεύει καί 

προοδεύων έπι μάλλον καί μάλλον διορά τό 

"Απειρον διορά Αύτο έντός αύτοΰ, έν τή 

φύσει, εν τφ στερεώματι καί έν αύτω τώ 
ελαχίστω τής ύλης μορίφ. Γεννά ό άνθρωπος 

τάς επιστήμας καί έπιδιώκει τήν άλήθειαν, μα · 

νιωδώς ζητών αύτήν. Χάριν αύτής θυσιάζει 

ύψιστα συμφέροντα, απορρίπτει τό πάν, λη

σμονεί τόι πλούτον,περιφρονεϊ τό συμφέρον,κω 
φεύει πρός τό πάθος, πάλάίει άπεγνωσμένως 

κατά τών προβάλΚόμένων δυσχερείων, υπομένει 

κρατερώς τούς διωγμούς τοΰ φθόνου, τής άμα- 

θείας, τής πρόλήψεως, γηράσκει αφανής καί 

άσημος, τήκεται έν τή μελέτη, διέρχεται ολο

κλήρους νύκτας άϋπνος, διαχειμάζει elf τούς 

πάγους τών πόλων καί ταϋτα ύφίσταται μόνον 

καί μόνον, ϊνα διαφώτιση ζήτημά τι, ϊνα συνει- 

σφερη έστω καϊ μικρόν τινα Ιδέαν έν τοϊς τα 
μείοις τής μαθήσεως καί τών γνώσεων.

Τί εϊνε τούτο ; Άρωςτής έπιστήμης ! Άλλ* 
ο έρως τή; επιστήμης εϊνε έρως τοΰ ‘Απείρου, 
εϊνε ζήτησις τοΰ Τελείου, εϊνε προσπάθεια προς 

απολαβήν Αύτοΰ καί πρός προσεγγίσω elf Αυτό. 
Κάί ή Καλλιτεχνία ;

Παρά τήν επιστήμην θάλλει καϊ ή Κάλλι- 
τεχνία, βαίνουσα ταχέως καί γοργώς elf τήν 
ακμήν,

■ Μαί τά μνημεία ταύτης εις τί χρησιμεύουσιν; 

Εΐς ούδέν άλλο ή elf τό νά άνεγείρωσι το 

πνεύμα εις τήν θεωρίαν του ‘Απείρου, καί τοΰ 
Γελείου, εϊς τήν. θεωρίαν ■ έκείνην, έζ ής αί 

επερχομεναι γενεαί άρύονται -τήν έννοιαν τοΰ 

Καλού και δι* ής μορφοΰνται κάί άκμάζουσιν, 
έξημεροΰνται καί βελτιοΰνται ηθικώς.' 

Λοιπόν ;

Σκοπόν άρα έπί τής γής έχει ό ■ άνθρωπος 

να τείνη πρός τό Άπειρον, διότι άφίεται φύσει 
τοΰ Τελείου, νά τείνη πρός Αύτό διά τοΰ νοΰ. 
δια τής καρδίας, διά^τοΰ αισθήματος, διά τής 

φαντασίας, διά τοΰ πάθους, διά πασών τών 
δυνάμεών του.

Αλλ ^έάν*ύπάρχωσιν άκόμη άντιφρονουντες;

Ω 1 δι* αύτούς τότε αληθεύει" έκεϊνο, οπερ ό 
πολύς ΓΙασχάλ εϊπεν ; δτι εϊνε έτοιμοι νά δια- 

φιλονεικήσωσι καί άύτάς τάς μαθηματικός 

αλήθειας, έάν το συμφέρον ή τό* πάθος ένέχων- 

ται elf αύτάς. ,

‘Εκ Πόρου ΠΑΡΘΕΝΙ02 Κ· ΠΟΛΑΚΗΣ
Διάκονος

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Καθήμεθα μονάχοι στ’ άχ(θγιάλι* 
δ ήλιος έσβννε σιγά 
κ«ί τό ξανθό της χρύσωνε χεφάλι-

Χαμογελοΰσε κ’ έβλεπε όλο χάρου 
έχαμογελασα κ’ έγώ 
στήν αμμουδιά σάν είδα τ’ δνομά μου.

Παίζοντας δμως, κάποιο κύμα 
έφίλησε τά πόδια της 
καί έσβυσε τά γράμματα εκείνα.

Σέ λίγο πέρασε κάποιος διαβάτης 
καί μ’ έσβυσε όλότελα 
καί άπό τήν καρδιά της.

Τελείωσε, ωραία μου, τό'παραμύθι. 
Εΐνε γραμμένο τή χαρά, 
δ Χρόνος νά τήν σβύνη μέ τή Αί 6Η.

ΦΟΙΒΟΣ 
—■‘tsSS'&Kii·»

ΕΛΑ ΣΚΙΑ!

Τά Ιδια βλέπω’όνειρα σάν πρώτα’ 
καί μιά σκιά δλόχαρη, ή δίκιά σου 
μέ κυνηγά ώς ν&θελε κάτι νά πή σέ μένα 
κάτι πού άλλοτ’ έλεγε μέ μάτια δακρυσμένα.

Ελα, οκιά,. χαί μίλησε' μή σκίαζεσαι, σ* άκούω, 
θαρέψου, ζύγωσε κοντά,*κάθησ* έδώ σιμά μου. 
Κύτταξε, είμαι πάντοτε ή ίδια γιά τά ’Σένα, 
πολύν καιρό σέ καρτερώ μέ σπλάγχνα φλογισμένα, 
ελα, σκιά, καί μίλησε τί θέλεις άπό μένα!

ΣΟΦΙΑ ΌΙΚ0Ν0Μ1Δ0Γ

if 4>yStS

ΑΓΑΠΠΣΙ ΤΑ ZQA ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ;
(Σελίς έκ τής ψυχολογίας τών ζώων)

Πάντες γνωρίζουσι τήν ύπό πλείστων μυο
γράφων σχολιασθεϊσαν περιπετειώδη Ιστορίαν 
τοΰ άτυχους εκείνου δνου, δστις ευρισκόμενος 
πλησίον μιας οικίας, εις ήν έδίδετο συναυλία 
ύπδ διακεκριμένων μουσικών παρουσίασε 
θριαμβευτικώς τούς έξ ήδυπαθείας φρίσσοντας 
φώθωνας αύτοΰ καί τά μακρά του ώτα άπό έν 
ανοικτόν παράθυρον καί άφήκεν ογκηθμόν $ν 
εϊδει μουσικών συναισθημάτων του,δστις πρου- 
κάλεσε κατ’ αύτοΰ μοιραίως δριμεΐαν χάλαζαν 
ραβδισμών καί λακτισμάτων.

Ό πτωχός ούτος δνος ώφειλεν άναγκαίως 
νά συναγάγη τό συμπέρασμα, δτι. τά μουσικά 
ένστικτα αύτοΰ έπικροτοΰνται κατά παράδοξον 
δλως τρόπον! Παρεγνωρισμένη καί περιφρο- 
νημένη μεγαλοφυια, θά έβασάνισε βεβαίωςτόν 
εγκέφαλόν του, δπως άνακαλΰψη την συνέ
χειαν, ήτις υπάρχει μεταξύ τής τιμωρίας, ήν 
ϋπέστη καί διά τής επιδοκιμασίας, ήν είχεν έκ- 
δηλώση διά τοΰ ειλικρινούς καί ένθουσιώδους 
ογκηθμού του.

Έάν εΐνε άκόμη καιρός, θά προσπαθήσω- 
μεν νά παρηγορήσωμεν αύτόν, έπαναλαμβά- 
νοντες μετά τών σοφών εκείνων, οϊτινες είσήλ- 
θον δπως δήποτε είς τό μυστηριώδες τέμενος 
τής ζωικής ψυχής, δτι δ δνος είνε φιλομουσό- 
τατος.

Ό στενότερός του συγγενής, δ ίππος, φαί
νεται δλιγότερον ευαίσθητος είς τά θέλγητρα 
τής θείας τέχνης, μολονότι γηραιοί ίπποι, οϊ
τινες άνήκόν ποτέ είς τό ιππικόν καί οι όποιοι 
ήναγκάσθησαν κατόπιν, ώς έκτήςήλικίας των, 
νά σύρωσιν άπλά κάρρα, κινοΰσι φαιδρώς τά 
ώτα αύτών, δταν βλέπωσι νά παρελαύνη τάγμα 
στρατιωτών, παιανιζοΰσης τής μουσικής.

Φαίνεται οτι διατίθενται εύαρέστως ένθυ- 
μούμενοι παλαιά μεγαλεία.

Τό ζήτημα, δπερ αφορά τήν επιρροήν τής 
μουσικής έπί τοΰ συναισθήματος τών ζώων, 
έτέθη ήδη πρό πολλοΰ καί έμελετήΰη προση- 
κόντως.

Μία έκ τών μάλλον ένδιαφερουσών μελετών 
έγένετο πρό τίνος χρόνου έντδς τοΰ μεγαλειτέ- 
ρου καί σημαντικωτέρου ζωολογικού κήπου 
τοΰ κόσμου, τοΰ Bronx garden τής Νέας 
Ύόρκης.

Συνοδευόμενος ύπό φωνογράφων, ώπλι- 
σμένος μέ τά τελειότερα γραμμόφωνα εις φυ
σιοδίφης, άπεφάσισε νά περιέλθη δλα τά δια
μερίσματα τοΰ κολοσσιαίου τούτου κήπου καί 
νά’παραθέση είς έκαστον τών έν αύτοΐς ύπο- 
τρόφων κατάλληλον μουσικήν τροφήν.

Τά πρώτα πειράματα Ιγένοντο πρό ένδς τε-
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ραστίου κλωβού έμπεριέχοντος μεγάλα σαρκο
φάγο.

’Όταν δ φωνογράφος ήρχησενά άλέθη μίαν 
μελωδίαν έκ τοΰ γνωστού μελοδράματος τής 
«’Αφρικανής» εις μεγαλοπρεπής λέων τής Αι
θιοπίας, οστις έκοιμΰτο μακαρίως εϊς τινα 
γωνίαν τοΰ κλωβού του, ήγέρθη άποτόμως, 
έκάθησεν. έπί τών οπισθίων ποδών, έτίναξε 
τήν χαίτην του καί έτοποθετήθη πρό τού μυ
στηριώδους οργάνου. Φαίνεται οτι ή μουσική 
έκίνησε τοσοΰτον τό ένδιαφέρον αύτοΰ, ώστε 
άφήκε μελαγχολικόν βρυχηθμόν, δταν ε'.δε τδν 
παρατηρητήν άπομακρυνόμενον τοΰ κλωβού 
του καί διευθυνόμενον · πρός τό διαμέρισμα 
μιας τίγρεως. f’·

Αύτη τούναντίον έδειξε ψυχροτάτην αδιαφο
ρίαν. Ματαίως έξετελέσθησαν πρδ τής βασι- 
λίσσης τών δασών τής Βεγγάλης αί περιπαθέ· 
στεραι καί άσιατικώτεραι μελωδίαι τής Σεμι- 
ράμιδος. Ουδέ κατεδέχόη κδν νά κινηθή από 
τής θέσεώς της. Είς'Ταγόυάρος συμπεριεφέρΰη 
κατά τδν αυτόν άκριβώς τρόπον καί εΐς πάν- 
θηρ έδειξεν αγρίως τούς δύοντας του είς τόν 
φωνογράφον πρό τού συσπειρωθή καί πάλιν 
εϊς τινα γωνίαν τού κλωβού του.

Ιδού αί παρατηρήσεις αί άπτόμεναι τών 
μεγάλων σαρκοφάγων, καί θά ήδυνάμεθα νά 
εϊπωμεν, δτι εΐνε λίαν δυσχερές νά έξαγάγωμεν 
όριστικά συμπεράσματα, δοθέντος, δτι έξ αύ
τών ό λέων —καί μόνος ούτος— έφάνη οτι 
παθαίνεται ύπό τής μουσικής ;

Δέν συνέβη τδ αυτό δσον άφορα τήν ομο
ταξίαν τών κωνοειδών, λύκων, αλωπεκών κτλ.

Πάντα ταϋτα ήρχησαν νά ύλακτώσι δαιμο
νιωδώς πρό τού μηχανήματος, καί αί θυελλώ
δεις έκεΐναι διαμαρτυρίαι των διήρκεσαν πολύν 
χρόνον μετά τήν άναχώρησιν τοΰ παρατηρη- 
τού. Άποδεικνύεται έκ τούτου, δτι οί σκύλοι 
καί «άντα τά ζφα τά άνήκοντα είς τό έΐδός 
τούτο δέν εΐνε άδιάφορά πρός τήν μουσικήν. 
Τούναντίον ή θεία Τέχνη διαθέτει αύτά δυσα- 
ρέστως, διεγείρει, καθώς λέγομεν, τό νευρικόν 
αύτών σύστημα.

‘Η παρατήρησις, ήν θ’άναφέρωμεν τώρα 
θά έρεθίση άρά γε τά νεύρα τών φίλων μας 
μουσικών ;

"Ολοι παραδέχονται, ’ δτι τά χορτοφάγα, 
κατά γενικόν κανόνα,δέν'διακρίνονται έπί εύ- 
φυίρ. Καί έν τούτοις μεταξύ αύτών εύρίσκο- 
μεν τούς άκραιφνεστέρους καί ειλικρινέστερους 
φίλους τής μουσικής! ’όφέίλομεν άρανά έξα
γάγωμεν Ικ τής παρατηρήσεως ταύτης τό συμ- 
πέρασμα, δτι ή μουσική αϊσθησις δύναται νά 
συνυπάρξη μετά πνεύματος ταπεινού ; . '

Άλλ’ ας άφήσώμεν κατά μέρος ' τά' σχόλια
καί άς περιορισθώμεν έντός τών όρί'ών τής
απλής παρατηρήσεως. _ /'

Εύθύς άμα ό φωνογράφος Τ^ηθε νά έκ-
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ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟ ΙΆΣ

(12 &ν&ρο>ποι ταξειδεύοντες επί τον δεροπλάνον τον Φόρμαν)

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΞΟΧΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΤΑ ΧΡΟΥΣΑ

πέμπητήν ύποτρέμουσαν φωνήν του, οΐ Υπό
τροφοι τοϋ διαμερίσματος τών μεγάλων χορ
τοφάγων έξωτερίκευσαν χαράν δμόθυμον!

Μία κάμηλος έπήδησεν έκ τοϋ βάθους τοΰ 
κλωβού της και διηυθύνθη πρδς τό γραμμό- 
φωνον, δπως άκούση έκ τοΰ σύνεγγυς τούς 
Απολαυστικούς ήχους γλυκείας σερενάτας. Έ- 
χουσα τά ώτα έστραμμένα πρδς τδ μηχάνημα, 
έφαίνετο δτι κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν 
όπως ένωτισθή καί τών λεπτότερων ήχων τοΰ 
δργάνου. Ή στάσις αύτής κατεδείκνυεν, δτι 
παρεδίδετο ψυχή και σώματι εϊς τήν γοητείαν 
τής μελωδίας.

Ή κοινή κάμηλος, τδ ρωμαντικόν τοΰτο 
τέκνον της ερήμου, τδ τόσον σκληρώς συκο- 
φαντούμενον δέν έδειξεν δλιγώτερον ένδιαφέ- 
ρον. Έπλησίασεν, δσον τή έπέτρεπε τοΰτο τό 
κιγκλίδωμα πρδς τδ μηχάνημά καί έφαίνετο 
διατελοΰσα ύπδ τό κράτος ήδυτάτων, μυστη
ριωδών Εντυπώσεων, Ας έδοκίμαζεν ίσως διά 
πρώτην φοράν. Έν τφ διαμερίσματι τών κα- 

μηλοπαρδάλεων έξεδηλώθησαν τά αύτά περίπου 
μουσικά συναισθήματα. Καί αυτοί άκόμη οι 
βίσωνες, οϊτινες ούχι άνευ λόγου θεωρούνται 
βλακωδέστατοι, ήκουσαν μειά πολλής εύχαρι- 
στήσεως μίαν έκ τών ήχωδεστέρων συμφωνιώυ 
τοΰ μελοδράματος Tannhauser ! !

Έν τελεί μία κολοσσιαία έλαφος τοΰ Κα
ναδά (ή καλουμένη Waqiti) έφάνη κλαίουσα 
έκ τρυφερότητος καί κραυγάζουσα έκ σφοδρού 
συναισθήματος όδύνης, δταν ήκουσε τούς με· 
λαγχολικούς φθόγγους τοΰ γνωστού έκείνου 
άσματος της Mignon, ώς έάν ή συγκινητική 
μελφδία άνεκάλει εϊς τήν μνήμην της, δτι καί 
αυτή εύρίσκετο μακράν εϊς χώραν ξένηνϊ

Άλλ’ ή τελειότερα παρατήρησις ύπήρξεν 
Εκείνη, ήτις έγένετο έπί ένός ούραγγοτάγγου.

Εϊς τούς πρώτους ήχους τού δργάνου τδ 
ευφυές ζφον έφάνη, δτι ένδιαφέρετο ζωηρώς. 
Έκίνει δεξιά καί άριστερφ -τήν κεφαλήν, ήν 
έκόσμουν δύο ώραϊοι, σπινθηροβολούντες δ- 
φθαλμοί, ώς έάν προσεπάθη νά διαγνώση τήν 

φύσιν και τήν μορφήν τοΰ Αγνώστου εϊς αυ
τόν τούτου δντος, τδ όποιον έθώπευεν ήδυ- 
παθώς τά ώτα καί τήν ψυχήν αύτού.

Έκ της πρώτης παρατηρήσεως δέν κατώρ- 
θωσενά φωτισθή. 'Ο ούραγγοτάγγος ήρξατο 
καί έκ δευτέρου περιεργαζόμενος μετ’ αδιά
πτωτου προσηλώσεως το μηχάνημα καί έξετά 
ζων έκαστον τών μερών αύτού,δπως άνακαλύψη 
τήν κρύπτην τοΰ μυστηριώδους άοιδοΰ, καί έν 
τελεί έξέτεινε τήν σχεδόν άνθρωπίνην χεΐρα του 
πρός τό βάθος τού μεγαλοφώνου, βέβαιος ών, 
δτι άνθρωπός τις έκρύπτετο εϊς τό πλατύστο- 
μον κεράς τοΰ φωνογράφου.

Ό πίθηκος, ή γελοιογραφία αΰτη τής άν- 
θρωπότητος, εξέφραζε προδήλως τήν έκπληξιν 
καί τδν θαυμασμόν αύτοΰ πρός τδν Βασιλέα 
Άνθρωπον, κατά τδ μέτρον τών δυνάμεών 
του.

(Έκ τών τον Nos'Loisirs)

ΑΝΔΡΕΑ2 ΔΑΛΕΖΙΟΧ

όί ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Τά φυτά καθαρίζει δ κηπουρδς έκ τών «κανθών 
καί τών παρασίτων άγριων χόρτων. Τον άνθρωπον 
καθαρίζουν καί εξαγνίζουν αί καλαί συμδουλαί καί τα 
εΰγενή παραδείγματα.

Αί κακαί συμβουλαί εινε ό νεκροβάπτης, τδ κακδν 
παράδειγμα δ τάφος.

Ή κακία καί ή αρετή παραλλήλως βαδίζουσαι 
παραγκωνίζουν ή μία τήν άλλην, έχει 8' έκαστη μέ 
τδ μέρος της τους βαυμαστάς της.

"Οστις κατέχει τδν εαυτό - του, κατανοεί τους άλ
λους-

Ευτυχής δ δυνάμενος νά σταβμίση τδ κάβε τι μέ 
τήν πραγματικήν του άξίαν.

Δέν πρέπει νά έκπληττώμεδα, ούτε πρδ τών εΰ· 
γενών τρόπων, ούτε πρδ τών αγενών, διότι καί οί δύο 
ίσως κρύπτουν τόν δόλον.

Ό κοαπάζων διά τήν άξίαν του, εϊνε αδύνατον νά 

έννοήση τήν τών άλλων.
Κ. Ο1Κ.
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ΙΚΑΡΟΣ
Είνε ό άνθρωπο; τή; ήμέρας. Είνε τό θέμα 

τών συνδιαλέξεων τών πάντων κοσμικών Πα- 
ρισίων. Μι<£ τών τελευταίων ήμε^ών, εΐς τό 
Μελόδραμα, ή κυρία Μπαρτέ Απήγγειλε στί
χου; πρός τιμήν του, διά νά τέρψρ τούς Πα
ρισινούς. , ·

του Αθηναίου Δαιδάλου,υίοΰ τοΰ Εύπαλάμου· 
Εΐς την· Σικελίαν άνάφέρεται Ακόμη ούτος εΐς 
τά λαϊκά άσματα. Παρ’ αύτοΰ έκτίσθησαν τ’ 
Απόρθητα τείχη τοΟ Άκράγαντος. ΙΙαρ’ αύτοΰ 
ό ελώδης ροϋς τοΰ Άλαβΐνο; διωχετ'εύθη καί 
οί δυστυχείς κάτοικοι του ΣελινοΟντος ΐάΟη- 
σαν έκ τή; ελονοσίας. Εΐς την νήσον Σαρδη
νίαν, γράφει

ουσι .κτίριά άιερρυΰμισμενα κατά τόν 
Έξετεθη 'προσφάτως είς ώοαϊον βιβλίον, τό παλαιόν Ελληνικόν ρυθμόν... Μεταζύ άλλων 
οποίον δέν'έγράφη άπό συγγραφείς έξ έπαγ- λαμπρών ιδρυμάτων, βλέπει τις θόλου; θαυ- 
. ____  - Λ_1 Λ ....... s . » . · · ■ “

σάλαιός :"Ελλην συγγραφεύς, 
X διερρυθμισμένα κατά τόν 

ι Λ f «r 5* \ χ. .
‘Η ιστορία τόΰ Ίκάρουέίνε δραματικωτάτη. ύπάρχι 

Έξετεθη 'προσφάτως ’ ' ' Λ ·
οποίον δέν 'έγράφη άπό συγγραφείς έξ έπαγ- λαμπρών ιδρυμάτων, βλέπει τις 
γέλματος, ούτε άπό Αρχαιολόγους άνεγνωρι- μαστούς κατά τάς διασάάσε'ις καί τήν όλην 
—··----- -ιι-ν ι --1 ί,—»... .7... -----ηζ .. . ...δ..'...._ πύργοι ούτοι οί οποίοι όρθοΰν-
ν ’άφιερωθή είς τήν μνήμην τοΰ περίφημου καί ται Ακόμη έπί .·. υψωμάτων τής Σαρδηνίας φζί- 
δυστυχοΰς αύτοΰ άεροπόοου. Τό βιβλίου τοΰτο, νεται ότι έπεννοήθησαν<'ύπό τού Δαιδάλου, 
έκδοθέν μετά τέχνης περισσής καί εΐκονογρα- ' . Άναγνώσκει τις είς τήν Χρυσήν Βίβλον
---- —·,.'----------------------- v.. . e .jj . Τ^ς κατακτήσεως τοΰ αέρος ; ΈξορισΟείς έξ

• ' \ ’Αθηνών εΐς Κρήτην καί ' · έγκάθειρχθείς μετά
ι · » · » · ’

είς το'μέσον τοΰ παρ’ αΰτοΰ κτισθςντυς περι- 
λαλήτου Λαβυρίνθου, ό καλλιτέχνης, φοβούμε
νος τήν όργήν τοΰ βασιλεως Μίνωος. άπεφάσισε 
νά δραπετεύσγ έναερίως καί κατεσκεύασε δύο 
ζεύγη πτερύγων τάς οποίας προσήρμωσε διά 
κηροΰ είς τους ώμους του καί εΐς τους ώμους 
τοΰ υίοΰ του ’Ικάρου. "Ωρμησαν άμφότεροι άπό 
τό ύψος ενός λόφου. ‘Ο Δαίδαλος ιπτάμενο; 
εγγύτατα τών ύδάτων προσωρμίσθη αΐσίω;· 
Αλλά ό "Ικαρος έλκυσθείς ύπό τής αίγλης τοΰ 
ήλίου, ήσθάνθη τηκόμενου αίφνης τόν κηρόν 
διά τοΰ όποίαυ ήσαν προσζεκολλημέναι αί πτέ
ρυγες του καί κατέπεσε καί έβυθίσθη είς τήν 
θάλασσαν».

Χωρίς ν.ά στερή τής ευγνωμοσύνης της τόν 
μεγαλοφυή, γλύπτην, ά οποίος φιλοτέχνων 
Αγάλματα καί είδωλα, έσχε τήν ιδέαν νά κα- 
ταστήση τόν άνθρωπον Θεόν, δωρών "είς αύτόν 
πτέρυγας, ή Ανθρωπότης έπεδαψίλευσε τήν 
έμπλεων συμπάθειας προτίμησίν της πρό; 
έκεΐνον ό όποιος ,θέλών νά άνέλθν; ύψηλότερα, 

,όλονέν υψηλότερα έν τώ φωτι καί τή δόξγ, 
έπεσε θύμα τής υπερήφανου αύτής φιλοδοξίας. 
’Ισχυρίζονται ότι προσκυνηταί έμμανεΐς έκα
μαν έσχάτως ταξείδιόν ποιητικής άνιχνεύσεω; 
είς τό ’IzAptov πέλαγος διά νά έπανεύρουν έκεϊ 
τό διάκαινον τοΰ κυανού ουρανού καί τής γα
λανής θαλάσσης έν τώ' όποίω άπώλετο ό πρώ
τος μάρτυς τής Αεροναυτικής.... Συγκινητική 
ενδειξις. τής εύγενώς Αφελοΰς νοσταλγίας 
έκείνης ή όποια μά; ό>θεΐ νά γεραίρωμεν τήν 
άτυχή καρτερίαν καί ή όποια καθιστώσα εΐς 
ήμάς προσφιλείς ιδίως τάς μεγάλα; καρδία;, 
τάς έλκυομένας άπό τά θεωρούμενα ώς Αδύνατα 
τολμήματα, ύψώνει τά βλέμματα προς τόν 
δίαέριον αύλακα τοΰ 'Ικάρου, προς τού; ύπε- 
ρόχους ήρωας, τών.-όπόίων ή ένδοξος ήττα καί 
ή έθελουσία παρασκεΰάζουσι τάς Ασφαλείς νί
κα; τοΰ μέλλοντος.

σμένους, Αλλά τό οποίον είνε μολαταύτα Αξιόν ' εύρυθμίαν.
ν ’ Αφιερωθήεί; τήν μνήμην τού περίφημου καί ται Ακόμη έπΐγυψωμάτων τής Σαρδηνίας φζί- 
δυστυχου; άύτόΰ Αεροπόοου. Τό βιβλίου τοΰτο, νεται ότι έπεννοήθησαν<’ύπό τοΟ Δαιδάλου.

φημένον πολυτελέστατα τιτλοφορείται· < 
Χρυσή Βίβλος· .τής κατακτήσεω; τοΰ Αέρο;>>. 
Φέρει τάς-ύπογραφάς: Λουδοβίκος Μπλεριό, . τοϋ ύίόΰ αύτοΰ ’Ικάρου έντός μεγάλου πύργου, 
Ερρίκος Φκρμάν, λοχαγός Φερμπέρ, Ερρίκος 
Καπφερέρ,. κόμης δέ Λαμπέρ, Λατάμ, Λεμ- 
πλάνκ, Ρενάρ, Σάντος Δυμόυ,' κόμη; Δελά 
Βώλ, Βάλμπουρ, Όρβίλ Ράϊτ κλπ. Οί γεν
ναίοι οότοι Ανδρε; ήσαν ένδεδειγμένοι ύπό 
αύτών τούτων τών άθλων των διά νά έννοή- 
σουν καλώς και τελείως,νά εξυμνήσουν διά λό
γων τε καί έργων, τήν συμπαθή δόξαν τοΰ 
Ατρόμητου νεανίου, ό όποιος έπλήρωσε τόσω 
σκληρώς, τόσφ άδίκω; τό ύπεράνθρωπον κάλ
λος τοΰ παραβόλου τολμήματος του.

Ό Δαίδαλος εΐνε άεροπόρο; ό όποιο; Απέ- 
τυχεν. Ή Αεροναυτική δέν υπήρξεν άλλως τε 
ή μία τών πολυαρίθμων επιτυχιών τοΰ επινο
ητικού τοΰ πνεύματος. Καταγόμενος έκ γέ
νους βασιλικού, Απόγονος τής ένδόξου έκείνης 
οΐκογενείας, τοΟ Έρεχθέως, ό Δαίδαλος,— 
καθώς βραδύτερου ό Μιχαήλ ’Άγγελος καί 
ό Λεονάρδος δά Βίντσι, οί μακρυνοί του μαθη- 
ταί,—ύπήρξεν έν ταύτφ άρχίτέκνων, μηχα
νικός, άγαλματοποιός, καί ποιητής. Έζη κατά 

-ι τήν ευτυχή έκείνην εποχήν κατά τήν οποίαν 
ό Καλλιτέχνης είχε τό δικαίωμα νά μή περι
ορίζεται είς έν καί μόνον είδος καί ήδύνατο 
νά παρεχγ είς εαυτόν τήν έλευθέραν ήδονήν 
ένεργητικότητος εγκυκλοπαιδικής. 'Η φαντα
σία τών Ελλήνων θαμβώθεΐσα άπό τά ευρή
ματα τοΰ τεραστίου αύτοΰ εφευρέτου, Ανύψω- 
σεν είς τδν περί αύτοΰ θρΰλόν της, κατά τήν 

• ρήσιν μεγάλου ιστορικού τής ’Αρχαίας Τέ
χνης «"Ολα; τάς Αναμνήσεις τής Αρχιτεκτο
νικής καί τής γλυπτικής τών Αρχαϊκών επο
χών». Έταξείδευσεν άπό χώρας είς χώραν, 
άπό πολιτεία; είς πολιτείαν, σκορπίζων παν- 
ταχοΰ τά εύεργετήματα τοΰ Ακαταπόνητου 
μόχθου του. "Οταν έβλεπον Αριστούργημά τι 
προφανώς άνώτερον τοΰ κοινού έπιπέδου τών 
Ανθρωπίνων δημιουργιών άνεζήτουν έν αύτώ, 
ώς έξ όρμεμφύτου, τήν ύπογραφήν ή τά ίχνη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ΣΤΑ ΞΕΝΑ
“Οταν ή ψυχή εϊνε φύσει εύγενής, τίποτε, δέν δύ

ναται νά τήν μαράνη. Ούτε τής βιοπάλης οί κλονι
σμοί, ούτε τοΰ άπεράντου ’Ατλαντικού τά χάος. 
’Αλλ’ αί αναμνήσεις τών πάλαι προσφιλών ημερών 
άκουσίως άποσποΰν κάποιο παράπονο κατά τής τύ
χης άπό τά χείλη τοΰ ζενητευμένου, τό όποιον χύ
νεται ύπεράνω τοϋ άκευνον έως τά προσφιλή ώτα, 
δπως ό ήχος τής φλογέρας τοΰ βοσκού, μακρυά άπό 
τό βουνό, σέ κάποιο σπιτάκι τοΰ χωριοΰ.

(Απόσπασμα έπιστολής μετανάστου).

Ξημέρωμα χρισωυγένων ! Τί όνειρα, τί 
αναμνήσεις τών παιδικών μου χρόνων .Τώρα 
μόνος, ακουμπισμένος στό έρημο παράθνρόν 
μου, ώς κινηματογράφος προβάλλουν, αί 
εύτυχεΐς ήρέραι, αί ίσως νεκραι πλέονδι’ 
έμέ. «Εύτυχεΐς ήμέραι, διατί έψνγατε άνε- 
πιστρεπτεΐ;»Πρό έμοΰ εκτείνεται κήπος,κα- · 
θότί αγαπών, τήν έρημίαν, κατοικώ είς έξο- 

-χικόν οίκίσκον’δλη. ή εκτασίςτον καλύπτε
ται ύπό παγερού πέπλου."Αλλοτε είς άλλην 
έποχήν, είς τόίδιον μέρος, άνεδίδετο άφθο
νος εύωδία και τά .λευκά, ώχρόλευκα, 
έρνθροόαφη και κυανά άνθη·, έποίκιλον τό 
πράσινον βαθΰ χρώμα, τό ύπό της χιόνος 
ήδ·η·κεκαλυμμένον.« Όποια έποχΑ», έπάνω 
είς τους κλάδους τούς κεκαλυμμένους ύπό 
φύλλων,τούς ύπέρ την στέγην τού οίκίσκου 
μου εκτεινόμενους,, μυριάδες πτηνών έπε- 
κάθηντο καϊ μέ τό γκυκΰ άσμα των οί πτε
ρωτοί έκεΐνοι ψτάλται έπϊ τμ προαισθήσει της 
έπερχομένης ανοιξιάτικης ήμέρας έτόνιζον 
τό ευχαριστήριον άσμα τωντώρα μόνοι,έρη
μοι οί κλάδοι μέ τόν παγερόν πέπλον καϊ 
τήν άπόγνωσιν περιμένουν τήν παρελ- 
θοΰσαΐ' έποχήν άδηλον όμως έάν άνθέςουν 
καϊ αποκτήσουν δ,τι περιμένουν.

, ’Ολίγον κατ’ όλίγον ό θόρυβος τής ήμέ
ρας, ό πέραν, άπό τό μέρος τής κοσμο- 
βριβοϋς πόλεως έρχόμενος καταπαύει καϊ 
αρχίζει νά κυρίαρχη ή μυστηριώδης σιγή 
ή κεκαλυμμένη μέ μελανόν πέπλον, τής 
όποιας τήν έπικειμένην ά^ιξιν προαγγέλει 
σκυθρωπός, κρυμμένος είς πυκνά νέψη ό 
•Ήλιος. "Ισως καϊ αύτός λυπημένος κατέρ

χεται, όιότι έν τώ μέσω τών νεφών διακρί- 
νεται ή σβυσμένη λαμπρότης του. "Εφυγε, 
τό παν άπωλέσθη καϊ μαζύ μέ αύτόν, ή 
άνάμνησις τών περασμένων ήμερων και 
μένει ή σκληρά άπογοήτευσις.

Peter

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ
ΕΛΙΖΑΝ ΡΙΖΟΤΟΥ

Μαράθη τί> λουλοΰδι, έπεσε 
Σεή γή χλωμό κ«ί νεκρωμένο 
"Εκλεισε τά φτερούγιά του, 
Πουλάκι πικραμένο.....

Έφυγε I πάει μακριά.
’Αλλοΰ νά στήση τή φωληά τού. 
’Στους οΰρανούς, έκεϊ, ψηλά ? 
Θ’ Ανθίσουν τά κλαδιά του.

Έδώ ή γή δέν ήτανε
Λίζα, έσύ νά ζήσης, 
Μέ τούς αγγέλους έτρεπε 
Καί σύ νά φτερουγήσης.

Στον μαραμένο τάφο σου 
Τά δάκρυά μου χύνω 
Και λευκοφόρο άγγελο

Σ<ού< ούρβνούς σ’ άφίνιο.
ΧΟΦΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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( ΆνιΙγραφον ίπιοτολής'; 
γαπητή μου Λουκία, 
τίποτε νεώτερον. Ζώ- 
μεν έντός ήής ν.Ι- 
Οούσης, βλέποντες τήν 
βροχήν. Δέν εινε δυ
νατόν νά έξερχώμεθα 
μέ αύτόν τον φριχτόν 
καιρόν· έτσι κ’ εμείς 
παριστάνομεν ,κωμφ- 
δίας. Τί κουτά ποΰ 
εινε, άγαπητή μου, 
τά έργα τοΰ τωρινοΰ 
δραματολογίου τάπρο- 
ωρισμένα διά νά παί- 
ζωνται είς τάςκοσμι- 
κάς αίθουσας! Τά πάν
τα είς αύτά είνε βε
βιασμένα, χονδροειδή, 
βαρειά. Τά Αστεία 
πέφτουν σάν βόμβζις, 
σοΰ έμπνεουν τόν πα
νικόν. Ούτε πνεΰμα, 
οδτέ' καί η έλαχίστη 
χάρις. Αυτοί -οί λό

γιοι, Αλήθεια, δέν ήξεύρουν τίποτε άπδ τον
κόσμον τών αιθουσών. Άγνοοΰν Απολύτως πώς 
σκεπτόμεθα καί πώς όμιλοΰμεν είς· τόν κόσμον 
μας. Θά τούς έπέτρεπα μέ τδ παραπάνω νά 
περιφρονοΰν τάς. συνήθειας μας,, τδν κατά συν
θήκην τρόπον του ζήν καί έν γένει τούς τρό
πους μας, άλλα δέν τούς έπιτρέπω καθόλου νά 
μή τά γνωρίζουν. Διά νά είνε έξυπνοι κάμ- 
νουν λογοπαίγνια τά όποια έπιτυχώς θά έπρο- 
κάλουν τόν γέλωτα ένός στρατώνος· διά νά 
είνε φαιδροί, μάς φουρνίζουν πνεΰμα τό όποιον 
θά συνέλεξαν είς τά υψη τών έξωτερικών βου
λεβάρτων, είς τά ζυθοπωλεία έκεΐνα τά καλού
μενα τών καλλιτεχνών, είς τά όποια.έπανα- 
λαμβάνονται άπό πεντηκονταετίας τά αύτά 
φοιτητικά παραδοξολογήματα.

Έπί τέλους παριστάνομεν θεατρικά έργα 
Έπειδή δέν εΐμεθα παρά δύο γυναίκες, ό σύ
ζυγός μου υποδύεται τούς ρόλους τών υπηρε
τριών καί δι’ αύτό έξύρισε τό μουστάκι του. 
Δέν φαντάζεσαι, άγαπητή μου Λουκία, πόσον 
ήλλαξε! Δέν τόν Αναγνωρίζω πλέον... ούτε τήν 
νύκτα. Άν δέν Αφίστ) νά ξαναμεγαλώσνι άμέ

σως τώρα τό μουστάκι του, μου-φαίνεται πώς 
θά τοΰ γίνω άπιστη. Τόσω πολύ δέν μοΰ άρέ- 
σει έτσι.

’Αλήθεια,, ό άνδρας χωρίς μουστάκι δέν 
εϊνε πλέον άνδρας. Δέν μοΰ πολυαρέσουν τά 
γενεια· παριστάνουν σχεδόν πάντα τόν άνδρα 
άτ.ημελητον, άλλά τό μουστάκι ώ ! τό μου
στάκι εϊνε Απαραίτητον είς τήν Ανδρικήν ,φυσι- 
ογνωμίαν. "Οχι, ποτέ δέν θά μπουρόΰσες νά 
φαντασθβς πόσφ τό τριχωτό αύτό,βουρτσάκι 
ποΰ έχει ό άνδρας επάνω είς τό χείλος του 
εϊνε χρήσιμον είς τά μάτια καί... είς τάς με
ταξύ συζύγων σχέσεις. Μοΰ έπήλθον έπί τοϋ 
θέματος αύτοΰ πολλαί σκέψεις τάς όποιας δέν 
τολμώ καθόλου νά σοΰ γράψω. Θά σοΰ τάς εί- 
πώ μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν...... είς τό
αύτί. ’Αλλά' αί λέξεις εϊνε τόσω δυσεύρετοι 
διά νά έκφραση κανείς μερικά πράγματα καί 
μερικα'ι άπό αύτάς, αί όποΐαι εϊνε ολως Αναν
τικατάστατοι, εϊνε τόσφ άσχημοι έπάνω είς 
τό χαρτί, ώστε δεν μπορώ νά τάς χαράξω. 
Καί έπειτα, τό θέμα είνε τόσω πολύ δύσκο- 
λον, τόσω λεπτόν, τόσω σκανδαλώδες, ώστε 
θά έχρειάζετο' άπειρος έπιστήμη διά νά τό 
Οίξη· κανείς άκινδΰνως.

Έπί τέλους! τόσφ χειρότερα αν δέν· μ1’ έν- 
νοίίς. Καί έπειτα, άγαπητή μου, προσπάθη
σε κάπως νά διαβάσρς μεταξύ τών γραμμών.

Ναί, όταν ό συζυγός μου μοΰ παρουσιάσθη 
ξυρισμένος, έννόησα έν πρώτοις, οτι δέν θ?. 
έχω· ποτέ Αδυναμίαν πρός κανένα ήθοποιον, 
ούτε καί πρός ιεροκήρυκα, έστω καί Sv εϊνε 
ουτος ό πάτερ Διδόν, ό γοητευτικότερος ό
λων ! Έπειτα- βταν εύρέθην, Αργότερα, μόνη 
μέ- αύτόν, (μέ τόν σύζυγόν μου,) ή έντύπωσις 
ύπήρξεν άκόμη χειρότερα. Ώ! άγαπητή μου 
Λουκία, μή έπιτρέψγς ποτέ νά σέ φιλήσγ) άν
δρας χωρίς μουστάκι* τά φιλιά του δέν έχουν 
νοστιμάδα, καμμία, καμμία! Δέν έχουν πειά, 
έκεΐνο τό θέλγητρον, έκε-ίνην τήν απαλότητα 
καί ... εκείνην τήν πιπερώδη δριμότ.ητα, ναί, 
τήν πιπερώδη δριμύτητα τοδ άληθινοΟ φιλιού. 
Τό μουστάκι εϊνε τό πιπεράκι του.

Φαντάσου δτι σοΰ κολλοΰν έπάνω είς τό χεί
λος μίαν περγαμηνήν στεγνήν... ή νοτισμέ- 
νην. Αυτή εϊνε ή θωπεία του ξυρισμένου Αν
δρος. Δέν άξίζει τόν κόπον βεβαίως.

Πόθεν-λοιπόν ή γοητεία του μουστακιού, θά 

μ’ έρωτήσγς; Ξέρω κ’ έγώ; Ένπρώτοις γαρ
γαλίζει ήδύτατα. Τό αισθάνεται κανείς προ- 
τήτερα Απ’ τό στόμα καί σοΰ μεταδίδει ,σ’ 
δλον τό σώμα, άπό κεφαλής μέχρι ποδών φρι- 
κίασιν θελκτικωτάτην. Αύτό θωπεύει, κάμψει 
τήν έπιδερμίδα τά φρίσσγ δλη, προσδίδει είς 
τά νεΰρα τόν έξαίσιον έκεΐνον κραδασμόν ποΰ 
μάς κάνει καί λέμε έξαφνα φωναχτά «ά !» σάν 
νά είχαμε ρίγος.

Καί στδν λαιμόν! Ναί, αίσθάνθηκες ποτέ 
κανένα μουστάκι στό λαιμό σου; Σέ μεθά καί 
σέ συσπ£, νοιώθεις πώς κάτι σοΰ κατρακυλά 
στήν ράχη, πώς φθάνει ώς τήν άκρη τών 
δακτύλων. Συστρεφόμεθα, τινάζομε.ν τούς ώ
μους, ρίπτομεν πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν, 
θά ήθέλαμεν νά φύγωμεν καί νά μείνωμεν εϊνε 
γλυκύ καί όχληρόν ! Άλλ. εϊνε τόσφ εύχάρι- 
στον !

Τό χείλος ποΰ δέν έχει μουστάκι εϊνε γυ
μνόν καθώς τό σώμα ποΰ δέν έχει ίμάτια· 
και πρέπει νά μεσολαβούν, πάντοτε ίμάτια, 
πολύ όλίγα Sv θέλνις, άλλά πρέπει!

Τό ξυρισμέ-.ον στόμα μοΰ φαίνεται ώσάν 
.δάσος ποΰ τό έκοψαν, γύρω σέ κάποιαν πηγήν 

ποΰ συνήθως πίνομεν και κοιμώμεθα.
• Άπό άλλης άπόψεως τό μουστάκι εϊνε ου

σιώδες. Καθορίζει τήν φυσιογνωμίαν. Καθι
στά τόν άνδρα μειλίχιον, τρυφερόν, βίαιον, 
μπαμπούλαν, κωμαστήν, τολμητίαν ! ‘Ο γε- 
νειοφόρος άνδρας, ό Αληθής γενειοφόρος άν
δρας, εκείνος ποΰ φέρει δλαις τοΰ προσώπου 
του τής τρίχες, (ώ ! τί άσχημη λεξίς!) δέν 
έχει καμμίαν λεπτότητα είς την μορφήν, δι
ότι τά χαρακτηριστικά εϊνε κρυμμένα. Καί 
τό σχήμα τής σιαγόνος καί τοΰ πώγωνος εϊνε 
τόσω ευγλωττον, δι’ έκεΐνον ό όποιος εϊνε 
ικανός νά βλέπη.

Ό μουστακοφόρος άνδρας διατηρεί τό ίδιον 
αύτοΰ ύφος καί τήν λεπτότητά του έν ταύτώ.

Και τί ποικίλας όψεις έχουν τά μουστάκια 
αυτά ! Άλλοτε εινε άνασηκωμένα, φριζαρι- 
σμένα, φιλάρεσκα. Αύτάφαίνονται ν’ ΑγαποΟν 
πρό παντός τάς γυναίκας!

“Αλλοτε εϊνε όξέα ωσάν βελόναι, Απειλη
τικά. Αύτά προτιμούν τό κρασί, τ’ άλογα 
καί τόν πόλεμον.

Καί άλλοτε πάλιν εϊνε Αδρά, κλίνοντα 
πρός τά κάτω φοβερά. Τά μεγαλόσχημα αύτά 
μουστάκια γενικώς υποκρύπτουν χαρακτήρα 
έξκίρετον, καλοκάγαθίαν ή οποία φθάνει μέ- 
χρις Αδυναμίας καί πραότητα ή οποία συνο
ρεύει μέ τήν Ατολμίαν.

Καί έπειτα έκεΐνο τό όποιον πρό παντός 
λατρεύω δσον άφορφ τό μουστάκι εϊνε, δτι 
εϊνε γαλλικόν, γαλλικώτατον. Τό έχομεν άπδ 
τούς προγόνους μας τούς Γαλάτας, καί παρε- 
μεινεν ώς τό σημεϊον τοΰ έθνικοΰ μας χαρα- 
κτήρος έπί τέλους.

Ενέχει καύχησ,ιν, διάθεσιν φιλέρωτα καί 
γενναιότητα. Βρέχεται χαριτωμένα είς τόν 
οίνον καί εϊνε ικανόν νά γελ^ί έπίσης μ.ετά 
χάριτος, ένφ αί άδραί γενειώσαι σιαγόνες 
εϊνε βαριϊαι, αγροίκοι είς πάν δ,τι κάμνουν.

’Ιδού δτι ένθυμοΰμαι κάτι ποΰ μ’ έκαμε 
νά κλαύσω Αλύπητα καί τό όποιον έπίσης μ’ 
έκαμε, καθώς παρατηρώ τώρα, νά μοΰ Αρέσουν 
τά μουστάκια έπάνω είς τά χείλη τών Αν
δρών.

Ήτο είς τήν έποχήν τοΰ πολέμου, είς τόν 
πύργον τοΰ πατέρα. Ήμην κόρη τότε. Μίαν 
ήμ.έραν έγινε μάχη πλησίον τοΰ πύργου. Εϊχα 
Ακούσει Απδ πρωίας τούς κανονιοβολισμούς 
καί τούς τουφεκισμούς, .καί -το .εσπέρας εϊς 
γερμανός -συνταγματάρχης είσ^λβεν αές τόν 
πύργον μας καί έγκατχστάθ.η έν αύτ.$- Έπειτα 
Ανεχώρησΐ τήν έπαύριόν. Ήλθαν xe«i -ειδοποί
ησαν τόν πατέρα οτι υπήρχαν πολλώ νεκροί 
είς τούς Αγρούς. Διέταξε καί τούς παρέλαβον 
καί τούς μετέφερον είς τόν πύργον διά νά τούς 
θάψγ δλους μαζί. Τούς έτοποθετουν κατά μή
κος ”ής μεγάλης λεωφόρου τών έλάτων, εκα
τέρωθεν, καθόσον προσεκομίζοντο καί επειδή 
εϊχεν Αρχίσει ή κακοσμία, έρριπτον χώμα έπι 
τών σωμάτων των., μέχρις οδ σκάψχζυν τόν 
κοινόν λώριον-

.Κατ’αυτόν τόν τρόπον δέν έφαίνοντο πλέον 
παρά αί-κεφαλαί των αί όποΐαι έφ.αίνοντο άνα- 
κύπτουσαι Από τοΰ εδάφους, κιτρινωπά! ώς 
αύτό, μέ τους κλειστούς των οφθαλμούς.

Ήθέλησα νά τούς ίδώ· Αλλ’ δταν διεκοινα 
τούς δύο έκείνους μάκρους στοίχους τών φρι
χτών όψεων, ένόμισα οτι θά έλιποθύμουν· 
έπειτα ήρχισα νά τάς παρατηρώ μίαν πρός 
μίαν, προσπαθών νά μαντεύσω τί υπήρξαν οί 
άνδρες έκεΐνω.

Αί στολαί ήσαν θαμμέναι, κρυμμέναι κάτω 
άπό τό χώμα καί ώς τόσον, έξαφνα ναί, 
άγαπητή μου, έξαφνα άνεγνώρισα τούς Γάλ
λους άπό τό μουστάκι των.

Μερικοί εϊχαν ξυρίσει τά γένειά των Ανή
μερα τής μάχης, ώς νά ήθελαν νά εϊνε φιλά
ρεσκοι μέχρι τής τελευταίας στιγμής ! Τά γε- 
νεια των έν τούτοις εϊχον μεγαλώσει όλίγον, 
διότι ήξεύρεις οτι μεγαλώνουν καί μετά θάνα
τον. Άλλοι έφαίνοντο δτι εϊχαν γενεια όκτω 
ημερών· Αλλ’ δλοι έπί τέλους έφερον τό γαλ
λικόν μουστάκι, εύδιάκριτον, τό ύπερήφανσν 
Μουστάκι, τό όποιον φαίνεται ώς νά λεγγ : 
«Μή μέ συγχέγς μέ τόν γενειοφόρον φίλο 
μου, μικροΰλα, έγώ εϊμαι Αδέρφι».

Δέν έκαμα καλά νά σοΰ τό διηγηθώ αύτό. 
’Ιδού έγώ μελαγχολική τώρα,καί Ανίκανος νά 
φλυαοήσω περισσότερον. Λο'ιπόν, χαϊρε, Αγα
πητή μου Λουκία, σέ φιλώ μέ δλην μου τήν 
καρδιά. Ζήτω τό μουστάκι!

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Μέ την ίιζζρίνουσαν αύτήν γαλήνην παρέ- 

ίωχ€ προ ολίγων ήμερών τδ πνεΰμα ή *Ολι>|Λ“ 
’Ολυμπίου,κο'ρή τοΟ διακεζρψψ.ένου πρώ

του τής χειρουργικάς καθηνητοΟ του Όθω- 
νειου Πανεπιστημίου, και ιδιαιτέρου τοΟ Βα» 
σιλέως ίκτροδ, Ίωάννου ’Ολυμπίου, και άνε- 
ψιά τόΟ εκ Κρήτης καθηγητοΰ τής ιατρικής έν 
τφ.αύτω πανεπιστήμια) Ν. Χορτάκη,

Σπανίων προτερημάτων καί μορφώσεως, ζή- 
σασα έν μέσφ τής άριστοκρατίας τής πρώτης 
βασιλείας, άνατρζφείσα μέ άρχάς και ιδέας 
είς άκρον αύστηράς, διήλβεν ώς φωτεινόν με
τέωρον τήν άχαρι ζωήν της, άφήσασα δπι- 
σθεν Γχνη αίγλήεντα.

Ή καλλιτεχνική της φυσις άναπτυχθεΕσα 
έν ’Ιταλία, Μονάχφ, Βιέννη καί ΓΙαρισίοις, 
τήν άνέδειξε καλλίστην τοΰ χρωστήρος τεχνί- 
τριαν, πλεΐστα δέ έργα της έοώρησεν είς πολ- 
λάς έκκλησίας, πολλάς φιλανθρωπικής, αγο
ράς συνέδραμεν, ήλθεν άρωγδς τοϋ Κρητικού 
άγώνδς διά λαχείου έζ εικόνων της καί τέλος 
έδώρησε μετά θάνατον τήν έξοχον αντιγραφήν 
τής Παναγίας τοΰ Ραφαήλ είς τήν Πινακο
θήκην, έργον βραβευθέν έν ΙΙαρισίοις.

Ή ’Ολυμπίάς ’Ολυμπίου ήτο ό μοχλδς τής 
ίδρύσεως καί άναπτύξεως τής Σχολής τών Ά
πορων γυναικών, συνεργαζομένη μετά τών 
πρώτων των Αθηνών κυριών, δοθσα οΰτω 
τήνάρχήν τής γυναικείας δράσεως έν Έλλάδι.

Κατά τδ τελευταΐον έν τή Έσπερίφ τα- 
ζείδιι'ν της, διήλθεν έπίτηδες έκ τής Βαμβέρ- 
γης, έν Γερμανία, οπού διέμενεν ή δυστυχής 
εστεμμένη.έξίριστος ’Αμαλία, Ή πρώτη των 

έλλήνων βασίλισσα, την στιγμήν τής έπισκέ- 
ψεως ήτο άπησχολημένη εΐς μίαν λοταρίαν. 
Άλλ’ εύθύς ώς ήκουσεν, δτι μία έλληνίς, έκ 
τής θετής πατρίδος της,μόλις άφιχθεΐσά, έζήτει 
νά τήν έδη,άφήκε τά πάντα καί εδραμε νά τήν 
έναγκαλισθή. Κλαίουσα δέ δταν τήν άπεχαι- 
ρετα έλεγε : Χαιρετισμούς είς ολους, δσοι έρω- 
τοΰν δΓ έμέ, κάτω είς τήν Ελλάδα μας, καί 
ιδιαιτέρως είς τδν διδάσκαλδν μου».

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ί

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΣ

Κάθε χρόνος ποΰ φεύγει δια να μά] Επι- 
στρέψη πλέον, άφοΰ διανύση τάς ώρισμένας τον 
ήμέρας, πόσας και ποιας αρά γε- Αναμνήσεις 
δέν άφίνει είς κάθε θνητόν, Από τον όποιου 
τήν ζωήν συναπ οφέρει φεύγων-καϊ Ενα μέρος. 
Πάσας άρά γε υπάρξεις κατά τό διάστημα τής 
βασιλείας τον δ χρόνος αύτός δέν κατέστησε 
δυστυχείς και δέν.έπότισε τήν ψυχήν των μέ τό 
δάκρυ τον στεναγμόν κοι τον πόνον. Και ό 
πτωχός ποΰ Εδεινοπάθησε μέ τήν πτώχειαν τον 
κολ δ Ασθενής ποϋ Εμαρτύρησε μέ τήν άσϋέ- 
νειάν τον και Εκείνος πον έχασε μίαν προσφιλή 
τον ϋπαρξιν καϊ Ακόμη και δ φιλάργυρος πον 
δέν. Εκέρδισε περισσότερα δσον τό δυνατόν χρή
ματα καί 0 φιλόδοξος πον δέν Απέκτησε τήν 
δόξαν πον Επόθει καϊ τέλος κάθε Αλλος πον 
δέν έζησεν δπως αυτός ήθελεν, αισθάνεται κατά 
συνέπειαν μίαν τρομερόν άγανάκτησιν κατά 
τον φεύγοντος χρόνον καϊ τήν ώραν πον τό 
φως τον θ' Αρχίση νά τρεμοσβύνη τόν προ
πέμπει μέ τήν Αγανάκτησιν αύτήν καί τό Ανά
θεμα τής ψυχής τον...

‘Αλλ' έπειτα Από αύτόν έρχεται πλέον δ νέος 
Χρόνος. Άλλοι πάλιν συγκινήσεις ! Ό καθείς 
δέν γνωρίζει δν θά τον φανή εννους αύτός ή 
θά τον χειροτέρευση τήν κατάστασιν. ‘Εν τού- 
τοις τήν Ανατολήν τον θά χαιρετίσουν ολοι μέ 
Ενθουσιασμόν και Αγαλλίασιν, θά αισθανθούν 
μέσα είς τήν ψυχήν των δλην τήν γοητείαν πον 
θά σκορπίση γύρω καϊ θά Εγκαινιάσουν τήν 
πρώτην τον ήμέραν μέ ενχάς ό Ενας πρός τόν 
άλλον διάπυρους, μέ δώρα, μέ γλυκίσματα, μέ 
διαχύσεις. Καϊ δνειρα πλέον τότε χρυσούφαντα 
θ' Αρχίση ή φαντασία τών νά ύφάνη, πόθοι 
γλυκείς καί ώραϊοι θά γεννηθούν μέσα είς τήν 
ψυχήν των καϊ Ελπίδες χρνσοπτέρυγες θά πτε
ρυγίσουν, δτι θά ενρουν μίαν ευτυχίαν πον 
έχασαν ίσως, καϊ θά ϊδονν νά Επανέλθη τό γέ· 
λοιο εις τά χείλη των ποΰ εμαράνθησαν...

Και εΐνε αυτοί οί .δυστυχείς λεγάμενοι θνη
τοί. Ύπάρχουν δμως καϊ άλλοι. Εΐνε οί ευτυ
χείς καϊ Ακόμη περισσότερον οί πανευτυχείς. 

Άλλά μολονότι εΐνε τοιούτοι, Εχουν και αύτοϊ 
τάς συγκινήσεις των, ώς πρός τό ζήτημα τούτο. 
Προπέμπουν μέν τόν φεύγοντα χρόνον μέ με
γάλην των εύχαρίστησιν, δέν γνωρίζουν δμως, 
δέν προαισθάνονται καϊ δέν μαντεύουν τί δ νέος 
τούς επιφυλάσσει καϊ ύπό ποιους οιωνούς θά 
τόν διέλθουν. Διότι ήμπορεί κάλλιστα δ νέος 
αυτός βασιλεύς νά Εχη τήν Ιδιοτροπίαν ή τήν 
θέλησιν νά τούς κάμη νά εκπέσούν τής ευτυχίας 
των και νά ριφθοϋν Αντ' αύτής είς τό τέλμα 
τής δυστυχίας, ώστε νά γίνουν δυστυχείς και 
άθλιοι. Καϊ δ πλούσιος νά χάση τόν πλούτόν 
του και δ μεγαλόσχημος τ,ήν Αξίαν του καϊ <5 
μονάρχης Ακόμη τήν βασιλείαν του.

Ποιος τονς Εγγναται δτι δέν θά πάθονν ; 
Κανείς Απολύτως.

Αύτή, καθώς βλέπετε, εινε ή ματαιότης 
δλων μας καϊ τήν όποιαν εΐνε καϊ θά είγε Αδύ
νατον ποτέ νά υπερνικήσω μεν. Και τοιουτο
τρόπως ή ζωή διά τόν καθένα, άν Εξαφνα δέν 
σταματήση, τραβφ μέ σύντροφον τήν ελπίδα 
πάντοτε, τόν δρόμον της...

Άθήναι
X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑΌ ψδρος τοΰ εΙάυδή|<ατοη.
Ό υφιστάμενος. - Παρακαλώ νά μοΰ αύξησης το» 

μισθόν.Ό προϊστάμενος. - Νά σας αυξήσω τόν μισθόν ; 
’Αδύνατον διά τό συμφέρον σας, ό φόρος τοΰ εισοδή
ματος θά σάς ζημιώση.

χ-:ΕΗ ΒονλΛν.
Ό θυρωρός.— ΆλΤά,-κύριε, δέν είμπορώ να σάς 

αφήσω μέ την όμβρέλλαν.
Ό Κλεάνθης.— Μά, ξεύρετε, μοΰ είπον ότι ή θυζή- 

τηθιθ θά ε’νε θυελλώδηθ. >►<Tu^eiStov άναιάνχΛς.
— Ό κύριος σου εΐνε έδώ ;
— Όχι, κύριε, άνεχώρησε δια ταξείδιον.
— Ταξείδιον αναψυχής, ίσως;
— Δέν πιστεύω, δ κύριος άνεχώρησε μετά τής 

κυρίας άλλά δέν τά έχουν καλά.ψυχραιμία.
-Εϊς-κατάδικος πρό τής λαιμητόμου ζητεί τήν ά

δειαν ν’ άπευθύνη όλίγας λέξεις- εΐς τούς παρισταμέ- 
νους. Μετά τινα λεπτά δ δήμιος τόν ερωτμ :

— Θέ τελε ώση σύντομα δ λόγος σου ; άλλως θα 
σέ διακόψω.

Καί δ κατάδικος αξιοπρεπής.
— Φίλε μου, έδώ σ’ έφεραν διά νά μοΰ κόψης τό 

κεφάλι και δχι τόν λόγον.

Άπό τόν χορόν τοΰ Παρναόόοΰ.
— Δεσποινίς,' ευχαρί

στως ήκρυσα ότι αγαπάτε 
τούς Γάλλους.....

—Τους γάλλουςΐ Πράγ

ματι τους προτιμώ...... 
ψητούς.

, ,—Πα πές μου, αλήθεια, 
έσν ποΰ βλέπεις κάθε μέρα 
τόσο κόσμο μεθυσμένο, πότε 
οί πελάτες αρχίζουν νά 
μεθούν ;

— Χμ! Πίνουν, πίνουν 
καί μόλις τούς πάμε τδ λο
γαριασμό, αμέσως χάνουν 
τάς αισθήσεις των. · ,

' — Σπανίώς, κυρ Νίκο, 
να γυρίσω άπό κυνήγι χω
ρίς λαγό.·

— Καί κάθε πότε πας 
κυνήγι ;

— Ουουου ! Είχα πέντε 
χρόνια νά πάω....

ΕΙς τόν Στρατώνα·
Ό λόγιας πρός νεο
σύλλεκτον.— Πέντε 
ημέρες κράτησι, 
διότι έμουτζούρω- 
σες τόν τοΓχον μέ 
τάς εικόνας τοϋ 
ταγματάρχου καί 
άλλων ζιίιων.

Τό 'Ελληνικόν Κουΐντέιτο επιθυμούν νά συν" 
τιλέσχι κατά τι δίς τήν παραγωγήν Ελληνικής μου
σικής δωματίου (musique de chambre), προτκαλεϊ 
τούς βουλομένους έκ τών 'Ελλήνων συνθετών είς 
Διαγώνισμα ύπδ τούς έξης δρους :

1) ΕΧνδ δεκτά πρδς έκτέλεσιν ύπό τοϋ Έλληνι- 
ποΰ Κουϊντέττου έργα Έλλήνων συνθετών δια 
μουσικήν δωματίου, ήτοι κουϊντέ,ττα, κουαρτέττα, 
τερτσέτα, σονάτες κτλ. στελλόμενα πρδς αύτό (όδ. 
Άριστοτέλους 2^ β') άπό σήμερον μέχρι τής 15 
Μαρτίου 1912 τδ βραδύτερον.

2) "Οσα έργα ήθελον άποοταλή έντδς τής ώρι-
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βμένης προθεσμίας καθαρογεγραμμενα εις τήν παρ
τιτούραν, καί είς χωριστά.δι’ έκαστον δργανον μέρη 
θά έκτέλεσθ&σιν ύπδ τού Ελληνικού Κουϊντέττου 
δημοσίφ είς έκτακτον · -Ελληνικήν Συναυλίαν εντός 
ένός,ί^νός άπό.τή; Λήξεως της προθεσμίας.

3)-Τά.ονόματα των ούτω διαγωνκσθησομένων 
συνθέτων, άπαραιτήτως γνωστά μόνον eU τό Ελ
ληνικόν Κονίντεττο, δέν θά άναγράφωνται είς τό 
πρβγράμμα; 4λλ’ έκαστον εργον θά σημειοΰται 
Απλώς δι’ ένός αριθμοί}. Μετά τό τέλος τής Συν
αυλίας άπαντες οί άκροαταί, χρησιμοποιούντες ώς 
ψηφοδέλτια τά είσιτήριά των, θά ψηφίσωσιν, ήτοι 
θά σημείωση έκαστος έπι τοδ εισιτηρίου τό κατά 
τήν άτομικήν του γνώμην ώραιότερον έργον, συμ- 
φώνιος μέ τόν έν τφ προγράμματι άναγραφόμενον 
άριθμόν. Εύθύ; άμέσως θά γίνη ή διαλογή και θά 
βραββυθρ έκεϊνο εκ τών έργών, τό όποίον θά λάβη 
τάς περισσοτέρας ψήφους. Τό δνομα τοδ νικητοϋ 
συνθέτου θά άναγγελθή τότε άπό σκηνής, θά λάβη 
δέ οδτος ύπό τοΰ 'Ελληνικού Κοθίντέττου χρνσοΰν ίναμντ/σιικοτ μη&Ιλιόν.

ΗΜεΡΟΛΟΓΦΟΝ 1912- - ΈκδοΘέν έν Σύρφ ύπό 
τών κ.κ. Μ. Δαλεζιου, Ν. Πολέμη, Ν. Κέη, I- Συ- 
νοδινοΰ. Μέ ποικιλίαν Ολης κάϊ πολλάς καλλιτεχνι- 
κάς εικόνας, τό έφετεινόν « Ημερολόγιου» είνε ώραιό· 
τατον καί απαραίτητον διά τάς οικογένειας άπό- 
κτήμα. Τιμάται Δραχ. 1.50.

ΉΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ «Ζ&«α*οΛί*ν 'Ελληνικής ’Em· 
θεωρήσεως». — Έξεδόβη;κατάμεστον έξ εκλεκτής ΰλης 
διακεκριμένων συνεργατών καί ωραίων εικόνων τό 
Ήμερόλόγιον «Πινακοθήκης — Έλλ. Έπιθεωρήσεως» 
έκ 300 σελίδων. Περιλαμβάνει ''πρωτότυπον καί έν- 
διαφέρρυσμν^ ΰλην,-'{λελίτας επιστημονικός, διηγή- 
ματα* αρχαιολογικά άρθρακ.λ.π. Το συνιστώμεν είς 
τους άναγνωστάς _μας θερμώς. Άπευθυντέον είς τό 
βιβλιρπώλειον «'Εστίας» — ’Αθήνας.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ»
Ό ύπό τήν προεδρςίαν τοϋ κ. Δ. Καλογερόπού 

λου νεοσύστατος σύλλογος «Τέχνη» εδωχε καί τήν· 
δευτέραν Συναυλίαν το» μέ πολλήν επιτυχίαν. Ή 
Δίς Noyer μετά τοϋ κ. λίπονάνου έπαιξαν εν δυσχο- 
λώτατον έ quatre mains, ό χ. Α. Γιαννόπόυλος έξε- 
τλέεσόν ώραιότατα επί τοϋ βιολιού την γκαβότταν τοΰ Ράφ, συνοδευύμενος ύπό τσϋ κλειδοκύμβαλού τής 
ΔοοςΆυγεριν ϋ, «ιτα ή Δίς Άθανασιάδου εψαλλε τόν 
Τσίντ.τοΰ Μασσενέ καί τήν Ρουσινιόν τοϋ Βιανέζη, 
συνοοευούσης της Δδος Μόσνερ. Ή Δίς Π. Γρυπάρη 
απήγγειλε μέ πολλήν χάριν τόν Ματρόζον τοΰ Στρα- 
τήγη καί ποιήματα τοϋ Πολέμη. Πλήθος κόσμου έτί- 
μησε τήν λαμπρόν ταύτην προεσπερίδχ, άποχομίσχς 
τάς’αριστας τών εντυπώσεων..................

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΤΡΟΛΟΠΚΗ ΕΠΙ- 
©ΕΠΡΗΣΙΣ··-Αιμηνιαΐον επιστημονικόν περιοδικόν 
αρχισυντάκτης καί διευθυντής Σ. Γ. Βλαβιανός υφη
γητής τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου κλπ. τίμημα 
συνδρομής ετήσιας Εσωτερικού δρ. 10. ’Εξωτερικού 
φρ. χρ. 10.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ·ΗΧΛ»·~ Περιοδικόν 
έκδιδόμενον έν Χανίοις. Συνδρομή έτησία δρ. 5 έξά-. 
μηνος 3.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΉΧΟΥΣ» 1Μ2 Τιμά- 
ται-δρ-, 1.

ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ (οφθαλμιάτρου).—Τίτλοι, · 
πρωτότυποι έργασίάι, μςλέται επιστημονικά!, επι
στημονική δρασις.

11ΝΕΪΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
26· Αίνιγμα.

Τό έν μου φέρ’ ύποθεσιν, 
Τό άλλο ευωδίαν' r~ ■
Τό 5λον φερ'ει δάκρυα
Καί θλίβει τήν καρδίαν

27. Αίνιγμα.

Άνευ τοΰ πρώτου εύκολα - 
Τό δεύτερον δέν θά γευθής· 

Άνευ του όλου πάντοτε 
Είς τήν φριχτήν μανίαν 
Κι’ εις τήν φύσιν .τήν άγρίαν 
ΤοΟ πρώτου μου θά έκτεθής

29 Έλλειποσύμφωνον

*η*ά**ω*’ άεί *ο“ά*ι*α**ο’*«***,

29 Φωνηεντόλιπον

χ*λ*π*ς π'»λ*μ*< Υ*Ρ *·δ*λφ*’ν

Ανδεις 14ου
20 Ρύαξ
21 Κτήσον άνομα καλόν 

υπέρ πλούτον πολυν
22 Αίς έξαμαρτεΰ 

οΰκ άνδρός σοφοΰ

. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΒΩΣ,,
A. Α Πάτρας. Σας άπηντήσαμεν. Άναμένομεν 

νεωτέραν σας. Ν· Μ. ΒΦλαν. ’Επιστολή έλήφθη ώς 
χαί περιεχόμενα. Εΰχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν. Γ. Π. Σύρον. Στερούμεθα είδήσεών σας καί άποροΰμεν. 
’Απαντήσατε παρακαλοΰμεν. 1. Σ· Μαγγάνια. ’Επι 
στολή, δελτάρια καί συνδρομή έλήφθησαν. Άπηντή
σαμεν. θ- Φ. ‘Αλεξάνδρειαν Έλήφθησαν. Εύ/αρι- 
στοϋμεν. Φ· Μ. Καιρόν, 'Επιστολή έλήφθη. Έγρά- 
ψιμεν. A. Ρ. Βατούμ.. Άποροΰμεν διά βραδύτητα. 
’Απαντήσατε. Γ- Τ- ΠειραιΔ. Συνδρομή εληφθη. Εΰ- 
χαριστοΰμεν. Κ. Σ. Σονίζ. Συνδρομή έλήφθη. Σας 
ένεγράψαμεν. Κ. Δ. KwvjacAiv. Τόμοι «Φύσεως» και 
«Πανοράματος» σάς έστάλησαν. I. Κ.’Αλιξάνδρααν. 
’Επιταγή χαί φωτογραφίαι έλήφθησαν. “Εχει καλώς. 
Άπαντήσωμεν.' Ε. Σ. Φάρμιγχτον. ’Επιστολή καί· 
συνδρομή σας έλήφθη εΰχαριστοΰμεν πολύ. Π. Δ. Κα· λάμας. Συνδρομή σας έληφθη, εΰχαριστοΰμεν. Ζητού
μενα φυλλάδια σάς έστάλησαν.

ΓΝΗΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί καθυάτεροΟντες έτι ΰυχ- 

δρομάς τΑς «Φύάεως» δπως ευαρεστούμενοι, 
άπόΰτείλωΟιν Αμΐν ταύτας Ουντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίφ περισιτώΟει τλν 
περαιτέρω άποΰτολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, δτι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον ναι 
τάς δαπάνας Λμών θέλουΟι οπεύΰει, χωρίς νά 
άναμείνωόι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηάίν μας·


