
ηΩξ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ
Ο ΑΝ©Ρ«ΠΟΕ KAI ΤΑ ΖΏΑ

8ρμεμ«υτον κφ εηιετΗΜΗ
αρ’ ολην την περισσήν 
δείψίλειαν των πλεονε
κτημάτων καί Ιδιοφυιών 
του <5 άνθρωπος εϊνε 
κατώτερος ένίων ζώων, 
ίπϊ τινων πραγμάτων. 
Ή μειονεξία τον όέ 
αΰτη εϊνε λίαν κατάδη
λος είς τδν λεγόμενον 
«.προσανατολισμόν» την 
διαίσθησιν δηλαδή τοΰ 
εύρίσκειν τήν κατεύθυν- 
σιν. Καϊ ενώ είς τά ζώα 
τό όρμέμφυτον τοϊς ε
πιτρέπει νά επανευρί- 

σκουν τδν δρόμον των καί δή εις άπόστασιν 
πολλών χιλιομέτρων Απομακρυνόμενα, ό άν
θρωπος δμως άν μέ δεδεμένους δφθαλμοΰς <5- 
πομακρυνθή δλίγα μέτρα άπδ τής οΙκίας του, 
εϊνε Ανίκανος νά τήν ίπανεύρη-

Ή αΐσθησις τής κατευθύνσεως εϊνε ίξαιρε- 
τικώς Ανεπτυγμένη παρά ταΐς ταξειδκοτικαΐς 
περιστεραϊς, αίτινες Αποτελοΰσιν ειδικόν εϊδος, 
Αναγνωριζόμενοι Απδ τήν άγέρωχον στάσιν των, 
ίκ των μεγάλων στρογγυλών δφθαλμών των, 
περιβεβλημένων υπό σαρκώματος καϊ άπδ τοΰ 
μικρού λευκοΰ όγκου, δστις έν σχήματι καρδίας 
καλύπτει τδ άνω μέρος τοΰ ράμφους.

‘Εν καιρφ δέ πτήσεως διακρίνονται ίκ τής 
εύθύτητος τής πορείας των, μόλις Αφεθώσιν 
έλεύθεραι, ώς κα'ι ίκ τών κανονικών κύκλων, 
τούς όποιους διαγράφουν, δταν προσανατολί-

Ειχ. 1η.— Ό άνθρωπος χρησιμοποιήσεις τδ θαυμάσιο» 
ένστικτον τοΰ προσανατολισμού τών περιστερών, 
διωργάνωσεν ήδη περιστεροφίλους Εταιρείας.

ζονται. "Οσω καϊ άν άπομακρυνθή τοω περι- 
στερεώνος της ή ταξειδιώτική περιστερά επα
νέρχεται μέ άξιοθαύμαστον σταθερότητα, καίτοι 
φέρεται πολν μακράν, κεκλεισμένη έντδς κλω
βού, ώστε νά μή ύποθέσωμεν, δτι Αναγνωρίζει 
τούς τόπους καϊ τάς χώρας δι'ών άπαξ διήλθε.

Έπανευρίσκει Ακόμη τδν δρόμον της καϊ άν 
Απομακρυνθή ύπνώττουσα. ύπδ τήν ίπίρρειαν 
χλωροφορμίου, δι'ού χάνει κατά τδ ταξείδιον 
πάσαν συναίσθησιν, ήν θά ήδύνατο νά χρησι
μοποιήσω κατά τήν έπάνοδόν της.

Τάς ταξειδιωτικάς περιστεράς ίκγυμνάζουσι 
καταλλήλως ολίγον κατ'δλίγον, μεταφέροντες 
αύτάς ίντδς κλωβοΰ είς μικρός Αποστάσεις καϊ 
τάς ίξαπολύουσιν. "Επειτα καθ 'ήμέραν μεγεθύ-
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νονοί διαδοχικώς τάς Αποστάσεις και οΰιω 
αύξάνουσι τά φυσικόν αύτών ένστικτον και 
γυμνάζουσι τήν ίσχύν και Αντοχήν των μέχρις 
Απιστεύτου βαθμού. Φαντασθήτε έπϊ παραδείγ- 
μάτι, δτι ταξειδεύουσιν Απδ τον 'Jy. Σεβαστια
νόν της ‘Ισπανίας μέχρι τής Λιέγης τοΰ Βελ
γίου, ήτοι 980 χιλιόμετρα μόνον είς 16 ώρας, 
ταχΰτί/ς Αναλογούσα πρός 60 χιλιόμετρα τήν 
ώραν, δσην δηλαδή Αναπτύσση είδική ταχεία 
Αμαξοστοιχία.

Τό θαυμάσιοι1 τοϋτο ένστικτον τών ταξειδιω- 
τικών περιστερών χρησιμοποιοΰοιν έν ταΐς 
συνενοήσεσιν, Αναρτώντες Από τίνος πτερού τής 
ούράς μικροσκοπικά τηλεγραφήματα, δηλαδή 
δλοκλήρους έπιστολάς μέ περιφραστικός λέξεις 
και σημεία. Τάς περιστεράς ταύτας χρησιμοποι
ούν πολύ ίν τοΐς πολέμοις, 'μεγάλοι δέν Υπήρ
ξαν αϊ ίκδουλε,ύσεις, Α; παρέσχον τοΐς Γάλλοις 
ίν τφ κατα τών Γερμανών πολέμφ τον 1870. 
Έκτοτε πλεΐστοι ταχυδρομικοί λόχοι περιστε
ρών ϊδρύθησαν, οϊτινες και ίν καιρφ ειρήνης 
είναι πολύ χρήσιμοι. Πολλοί δέ ίφημερίδες 
λαμβάνουσι παρά τών Ανταποκριτών των τα 
τηλεγραφήματα τών επαρχιών καί πρό πάντων 
επί τών Αποτελεσμάτων τών Αθλητικών Αγώ
νων, παιδιών, Αεροδρόμιών κ.τ.λ. Πρός τού- 
τοις τά ύπερωκεάνια πρό τον Ασυρμάτου τηλε
γράφου δια τών ταχυδρομικών περιστερών, άς 
εξαπέλυαν ίκ μέσης θαλάσσης, ειδοποιούν έξ 
Αποστάσεως 3,000 χιλιομέτρων πολλάκις τα 
πρακτορεία των περί τής πορείας τοΰ πλοίου 
και τής καταστάσεως τοΰ πληρώματος.

"Αλλως τε ή περιστεροφιλία τών Ανθρώπων 
Ακριβώς λόγφ τής ίπωφελοΰς ταχυδρομικής 
τών περιστερών χρησιμοποιήσεως είναι παλαιό- 
τάτη και μάλιστα χάνεται εις τήν ζοφερότητα 
τών αίώνων. ‘Επειδή δέ πολύ ΘΑ ίμακρηγο- 
ροΰμεν ταϋτα έξιστοροΰντες, Αρκούμεθα νό 
Αναφέρωμεν δλίγα τινα περί τών Ρωμαίων. 
Ούτω είναι βέβαιον, δτι οϊ ευγενεϊς πατρίκιοι 
εϊχον γυμνάσει περιστεράς, Ας έξαπολύοντες 
συνενοοΰντο μετά τής οίκίας των ίκ τοΰ θεάτρου 
δπου γνωστόν είναι, δτι διημερευον πολλάκις. 
Ό Πλίνιος Αποδίδειτήν Αποτυχίαν τοΰ Αντω
νίου έν Μοδένη (43 έτη π. X.) εις τας ταξει- 
διωτικάς περιστεράς. Είς τίποτε δέν ίσχυον αϊ 
ίσχυραί πολιορκητικοί γραμμαί τοΰ ’Αντωνίου, 
Αφοΰ δια τον έλευθέρου ούρανοΰ είσήρχοντο 
Ανενόχλητοι αϊ ταχυδρομικοί περίστεροί.

“Οπως τήν σήμερον καί Αλλοτε οϊ περιστε- 
ρόφιλοι έλάτρευόν τούς πτερωτούς ταχυδρόμους. 
Οί Ρωμαίοι έκτιζαν τούς περιστερεώνας των 
έπι τών ύψηλοτέρων σημείων τών στεγών ιων, 
ίν εΐδει πυργίσκων. Λέγεται, δτι Ρωμαίος τις, 
“Αξιος ονομαζόμενος, πρό τοΰ πολέμου τής 
Πομπηίας ίπώληοε μετ’ άλλων συμπολιτών του 
έκαστον ζεύγος περιστερών άντί 400 δηναρίων! 
Φαίνεται δέ, δτι τοιαύτας περιστεράς κατεΐχον

Είκ·2α.—Προς τό τέλος τοΰ θέρους οί πελαργοί ώς καί 
πάντα τά μετανχστευτικά πτηνά εγκαταλείπουσι 
κατά στίφη εν γωνιώδεσι στίχο5ς τά θερμά μέρη, 
μετχβαίνοντα νά οιαχειμάσωσιν εις τά μεσηυ,βρινα 
κλίματα- Τήν άνοιςιν οέ έπιστρέφουσ-.ν ομοίως εις 
τάς βορείους χώρας.

οϊ Ιερείς, οί κυβερνήται και οί πατρίκιοι, ούχί 
δε οί πληβείοι.

Πρό τής μάχης είναι γνωστόν, δτι οϊ Ρωμαίοι 
στρατηγοί και ύπατοι συνεβουλεύοντο τήν 
πτήσιν τών πτηνών καί κατόπιν ήρχιζον πά
σαν πολεμικήν ένέργειαν. Τοϋτο, νομίζομεν δέν 
προήρχετο έκ δεισιδαιμονίας τίνος, Αλλά συνε
βουλεύοντο προσυμφωνημένα καί ώρισμάνα 
σημεία, φερόμενα ύπό τών περιστερών ή 
«πτηνών» ώς συνήθως ώνομάζοντο αϊ ταξει- 
διωτικαι περίστεροί, τάς οποίας πρός τούτοις οι 
Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο ώς γνώμονας εϊς τάς 
μεγάλος δμαλάς πεδιάδας. "Οταν ύπώπτευον 
τήν παροισίαν ίχθροϋ, οϊ οϊωνοσκόποι ίξαπέ- 
λυον τάς περιστεράς και δν αύται ίπέτων κατ’ 
εύθείαν κανονικώς. τοϋτο ήτο σημεΐον, δτι ή 
πεδιάς ήτο έλευθέρα. Άπ’ίναντΐας, δν ή πτή- 
σις των ήτο Ανήσυχος καί περιστροφική, ση
μείου δτι αϊ περίστεροί έβλεπον Ανωμαλίας Ασυ
νήθεις εϊς τάς πάντοτε έρήμους πεδιάδας.

Ό Καΐσαρ εϊς τά Απομνημονεύματά του συ- 
χνάκις δμιλεΐπερί «ταχέων διαγγελέων καί ταχυ
δρόμων» ούς ίξαπέστελλεν ή έλάμβανεν, χωρίς 
νά καθορίζγ περί τίνφν πρόκειται.Περί πεζών, 
Ιππέων, ή περιστερών; Καϊ σήμερον εϊς τάς 
στρατειάς δπου μεταχειρίζονται περιστεράς ταχυ
δρομικός, συνήθως τάς δνομάζουσι διαγγελείς 
ή ταχυδρόμους Απλώς. Ααμβάνοντες ύπ’δψιν 
αυτήν τήν σύμπτωοιν και συγκρίνοντες τάς Α
ποστάσεις, άς είς δλίγας ώρας ή ήμέρας ίχρειά- 
ζοντο νά φθάσωοιν αί ειδήσεις διά τών Γαλα- 
τών, συμπεραίνομεν, δτι δέν ίπρόκειτο περί 
ταχυδρόμων πεζών ή Ιππέων Αλλά περί ταχυδ. 
περιστερών, Αφοΰ Αλλως τε δ Καΐσαρ, δταν 
ίπρόκειτο περί δπτικοΰ τηλεγράφου ή συνε- 
νοήσεως δι’δλλου μέσου, σαφώς περί τούτου 
γράφει.

Εικ.3η.— Ή ισχυρά ορασις τών κυνών τοΐς διευκολύνει 
πολλάκις, οσάκις άποπλανηθώσι, νά άνευρίσκωσι 
τόν δρόμον των, επανερχόμενοι ού'τως εις τό δια
μονητήριων των.

Πώς δθεν νά μή συμπεράνωμεν, δτι περί 
τών πτερωτών ταχυδρόμων όμιλεΐ, Αφοΰ δ 
Πλίνιος, δ Φροντίνος, δ μεταγενέστερος Μον- 
ταίνιρς και πολλοί άλλοι ιστορικοί παραδέχονται 
καί βεβαιοΰσιν, δτι οί Ρωμαίοι έξ Αμνημονεύ- 
των χρόνων μετεχειρίζοντο τάς περιστεράς έν 
τοΐς πολέμοις; Εύθύςδέ μετά τήν κατάκτησιν 
τής Γαλατίας και διαρκούσης τής Ρωμαϊκής 
κατοχής ϊδρύθησαν εϊς τάς Γαλατικός χώρας οί 
πρώτοι περιστερεώνες, ϊνα διά τών ταχυδρομι
κών περιστερών συνδέονται αί κατεχόμεναι 
ίπαρχίαι μετά τής παντοκράτορος Ρώμης, φαί
νεται δέ δτι έκτοτε έλαβον και διετήρησαν πολ
λοί πόλεις τά δνόματά των έκ τών λέξεων 
columbarium καί Columba (περιστερεών, 
περιστερά )

Πώς λοιπόν προσανατολίζεται ή περιστερά ; 
ΤΙ τής χρησιμεύει ώς δδηγός ; Ούχί βεβαίως ή 
δρασιι, ώς προείπομεν,διότι ϊνα ΐδη έξ Αποστά
σεως 500 χιλιομέτρων τόν περιστερεώνα της, 
έπρεπε νά ύψωθή, λόγφ τής σφαιρικότητος τής 
γής ύπέρ τά 19 χιλιόμετρα,πραγμα ίντελώς Αδύ
νατον διά περιστεράν μόλις φθάνουσαν είς ύφος 
400-500 μέτρων. Πρέπει λοιπόν νά παρα- 
δεχθώμεν, δτι έχει ειδικήν αϊσθησιν, ής ούδέ 
ίλαχίστην έχομεν Ιδέαν ήμείς οί άνθρωποι, καί 
ήτις Αναμφιβόλως ταΐς ίπιτρέπει νά αϊσθά- 
νωνται τόν «μαγνητισμόν» τής γής, είς τρόπον 
ώστε πάντοτε νά γνωρίζουν ποΰ εύρίσκονται τά 
τέσσαρα κύρια σημεία τοΰ δρίζοντος. Τοϋθ'δ- 
περ δέ συντείνει νά πιστεύσωμεν τήν ύπόθεσιν 
αυτήν, είναι δτι αν Αφήσωμεν περιστε.ράς διαρ- 
κούσηςθυέλλης,οπότε είναι πλήρης μαγνητισμού 
ή Ατμόσφαιρα, πολλοί εξ αύτών δέν εύρίσκουν 
τόν δρόμον των καϊ φυσικώς Αποπλανώνται.

‘Η διαίσθησις τοΰ προσανατολίζεσθαι Απαν
τάται ίπίσης είς Αξιοθαύμαστον βαθμόν εις τά 
μεταναστευτικά ή Αποδημικά λεγόμενο πτηνά. 
Ή πλειονόχης σχεδόν τών πτηνών μας κατά 

τήν χειμερινήν έποχήν Απομακρύνονται Απδ 
τούς τόπους δπου διήλθον τήν θερμήν έποχήν, 
φεύγοντα πρδς αλλας μεσημβρινοτέρας χώρας, 
πολύ Απεχούσας. Τις δέν έμελαγχόλησε βλέπων 
τάς συμπαθείς χελιδόνας φευγούσας καί προαγ- 
γελούσας οΰτω τήν ίλευσιν τοΰ δριμέως χει
μώνος ; Πλείονα τών ήμΐσεων πτηνών- ίν 
Εύρώπη μας έγκαιαλείπουν με τήν πρώτην 
πτώσιν τών φύλλων. ‘Εκ τούτων τά περισσό
τερα είναι ώδικά. τών δποίων ή Ασθενής κράσις 
δέν ύποφέρει τδ πολύ φΰχος, καί τά ύδρόβια, 
άτινα οί παγετώνες Αναγκάζουν πρός Αποδη
μίαν.

Καί άλλα μέν. δπως οί σκολόπακες (μπε- 
κάτσαι) ταξειδεύουν κατά ζεύγη ή μόνα, τά 
πλεΐστα δμως κατά καραβάνια.

Οϊπελαργοί, έπί παραδείγματι, τό θέρος 
συναθροίζονται επί τών Αχθών τών τελμάτων, 
κροτοΰσι τά ράμφη των καϊ Αννφοΰνται πάντες 
δμοΰ εις μέγα ύφος, κάμνουν ένα γΰρο'> ΰπερ- 
θεν τών φωλεών των, ώσεί λυπούνται διότι 
τάς ίγκαταλείπουσι καϊ τέλος φεύγουν στρεφό
μενοι πρδς μεσημβρίαν. Περίεργος δέ εΐνατ ή 
τάξις τής πορείας των,καθότι σχηματίζουν μίαν 
δξεΐαν γωνίαν (εικών 2) διά νά μή ίμποδί- 
ζωνται Απδ τούς Ανέμους. ‘Ο πελαργός, δ έπϊ 
κεφαλής τής γωνίας κοπιάζει πολύ καί ευθύς 
ώς κουρασθή στρέφεται καϊ καταλαμβάνει θέσιν 
είς τήν ούράν, ένώ άλλος πελαργός σπεύδει καί 
τδν Αντικαθιστφ.

Έπίσης καϊ at χελιδόνες ταξειδεύουσι πο
λυάριθμοι κατά καραβάνια. Έν τούτοις είναι 
περίεργον, δτι τήν άνοιξιν δέν επιστρέφουν 4- 
μοίως, Αλλά ταξειδεύουν μόναι ή κατά ζεύγη, 
φθάνουν δλίγον κατ’δλίγον καϊ σπεύδουν είς 
τήν παλαιόν φωλεάν των, ήν καϊ έπισκευάζουν.

Ποΰ πηγαίνουν τά μεταναστεύοντα πτηνά ; 
Άγνοοΰμεν διά τά πλεΐστα ίξ αύτών. Πολλά 
έκ τών βορεινών χωρών τής Εύρώπης κατέρ
χονται είς τάς μεσημβρινός. "Αλλα ίγκαθίσ- 
τανται εϊς τά βόρεια τής ’Αφρικής ή καί πέραν 
Ακόμη ίν ταΐς τροπικαΐς ζώνάις καί άλλα μετα- 
ναστεύουσιν έν ταΐς χώραις τών ’Ινδιών και τής 
Κίνας. Μέ τήνέμφάνισιν δμως τοΰ ίαρος δλα 
τά πτηνά ταϋτα ίπανέρχονται είς τούς . γενε- 
θλίους τόπους, μάλιστα είς αύτό Ακριβώς τδ 
σημεΐον δπόθεν Ανεχώρησαν, μή γνωρίζοντα 
καϊ αύτά ποιος τά δδηγεΐ καϊ πώς προσανατο
λίζονται πρδς τόν γενέθλιον αύτών τόπον, τόσώ 
μάλλον καθ’δσον στερούνται καί αύτής τής 
μαγνητικής παραισθήσεως τών περιστερών.

Τδ ένστικτον λοιπόν τών μεταναστευτικών 
πτηνών είναι φυσικόν, Ανάλογον δέ τοιοϋτον 
ίκ^ηλοΰται ίνίοτε καϊ εις τινα άλλα - ζώα, ένφ 
δέν έχουσιν Ανάγκην τοιούτου προσόντος. ‘Ανα
ρίθμητα παραδείγματα μας πείθουν δτι ίπποι, 
δνοι, αίγες, πρόβατα, χοίροι, γαλαΐ καϊ πρό 
πάντων κννες, δύνανται νά ίπανεύρουν τήν



142 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 143

Είκ. 4η.—Λί μέλισσαι πορεύονται πολλάκις καί μίχρ1 
3 — 4 χιλιομέτρων νά βοσκήσωσι καί γνωρίζουσιν 
έν τούτοςνά επιστρέψωσιν «ίς τάς φωλιάς των.

οίκίαν των Απαγόμενα εις σημαντικός Αποστά
σεις μακράν ταύτης. ’Ιδού ϊν : Ή Αρχιδούκισ- 
σα . Μαρία Regina διήλθε τδν ■ χειμώνα τοϋ 
1871-82 είς τδ ξενοδοχείου Βικτώρια, έν τή 
Μεντόν, οπού τα μέγιστα συνεπάθησε ϊνα 
Ισπανικόν κΰνα τον ξενοδόχου. Τέλος τδν 
συμπαρέλαβε μετ'αύτής την Ανοιξιν τοϋ 1872 
είς τήν Βιέννην διό τοϋ σιδηροδρόμου· Μετ’δ- 
λίγιοτον δμως χρόνον δ κύων ένεφανίσθη εϊς 
τήν Μεντόν διατρέξας περί τδ 1000 χιλιόμετρα, 
έν χώρρ. Απολύτως Αγνώστφ. Φθάσας δέ πρδ 
τοϋ ξενοδοχείου Απέθανεν έκ τών κόπων καϊ 
έτάφη έντδς τοϋ κήπον, δπου εκτοτε μικρόν 
μνημεϊον υπενθυμίζει τήν Ιστορίαν του·

*0 φυσιοδίφης Ρωμανός έξετάζων τδ ζή
τημα τοϋ προσανατολισμού τών μαστοφόρων 
λέγει: Είναι βεβαιωμένον, δτι πολλά ζώα δύ
νανται νδ έπανεύρωσι τδν δρόμον των μετά- 
φερόμενα είς μεγίστας Αποστάσεις καϊ Ακόμη 
έν ή περιπτώσει ταξειδεύσωσι νύκτωρ, ή έν 
κλειστφ κλωβφ, τοϋθ'δπερ δεικνύει, δτι πρδς 
έπάνοδον βοηθούνται ύπδ τής παραισθήσεως 
τοΰ προσανατολισμού καϊ ούχι ύπδ τής Ανα- 
γνωρίσεως τών χωρών καϊ δρόμων, οΰς διήλ- 
θον. “Αλλως τε είναι παρατηρημένον. δτι τδ 
έπιστρέφοντα είς τδν γενέθλιον τόπον ζώα συ
νήθως δέν Ακολουθοϋσι τδν αύτδν δρόμον, 
Αλλ'έπιστρέφουν διδ λοξοδρομιών.

Σπουδαιότατον είναι καί τδ έξής γεγονός. 
Ζεύγος αίγών Απεστάλη εις Απόστασιν πολλών 
εκατοντάδων μιλλίων διδ πλοίου έν Αύστραλίφ, 
Αλλ’έπειδή τά ζώα δέν ηύχαριστοϋντο μέ τήν 
Αλλαγήν ταύτην τής διαμονής των Ανεχώρησαν 
διδ ξηρός καϊ διανύσαντα 280 χιλιόμετρα έστα- 
μάτησαν είς τήν Ακτήν μιας χερσονήσου; δπου 
τδ έπανεϋρον βραδύτερον.

Κϋνες τινές έχουν τήν εύφυίαν νδ έκτελώσι 
τδ δρομολόγιου των διδ τών σιδηροδρόμων.

’Ιδού εν παράδειγμα δημοσιευ&έν έν τώ Αγγλι- 
κφ περιοδικφ <ιΦΥΣΙΣ».

<ιΤό παρελθόν έτος μετέβημεν νδ διέλθωμεν 
έν Δάν-Βέδρ, κομητεία τής Μαριονέθης. Ό 
φιλοξενών ήτο κάτοχος ένδς Νορβηγικού κυνός, 
ζώου νοημονεστάτου, Ακούοντος είς τδ δνομα 
Νέρων καϊ τδ όποιον είχε τήν συνήθειαν νδ 
κυκλοφορή έλευθέρως μεταξύ τών δύο ιδιοκτη
σιών τοϋ κυρίου του, δηλαδή τής τοϋ χωρίου 
καί τής έν Χάρλεη, πολίχνης Απεχούσης τρία 
χιλιόμετρα. 'Ενίοτε διήνυε τήν Απόστασιν ταύ
την πεζή, Αλλα τδ συνηθέστερον μετέβαινεν είς 
τδν σταθμόν και. Ανήρχετο έπι τοϋ συρμού. 
"Οταν δέ έχρειάζετο νδ μειαβή μακρότερον, διδ 
τήν έπιστροφήν πάντοτε έπερίμενε τδ έπανερχό- 
μενον τραΐνον».

“Αλλο έπεισόδιον νοημοσύνης τοιαύτης οφεί
λεται είς ϊνα θηρευτικόν κϋνα έν Άγγλίφ. Ό 
κύων ούτος, Στόπ δνόματι, νοημονέστατος 
καθ’δλα, ήκολούθησε κάποτε μίαν θαλαμηπό
λον μεταβαίνουσαν είς το χωρίον τών γονέων 
της. Ή κυρία του, γνωστή είς τούς σιδηροδρο
μικούς Επαλλήλους. είδοποίησεν αυτούς περί 
τής Απώλειας. τοϋ Στόπ, δια νδ προσέχουν είς 
τούς σταθμούς. Πράγματι τήν δην βραδυνήν 
ώραν δ κύων έγκαταλείψας τήν θαλαμηπόλον 
κατήλθε τοϋ τραίνου είς ϊνα σταθμόν καί περί
πατων έπϊ τοϋ μέρους τής Αναμονής τών τα- 
ξειδιωτών καϊ είς τδ πρώτον τράΐνον τής έπι- 
στροφής πηδήσας, ϊσπευσε νδ κατέλθη είς τδν 
σταθμόν τής περιοχής τών κυρίων του.

♦ 
» ★

Τδ ένστικτον τού προσανατολισμού ύπάρχει- 
έπίσης καί εις τα έντομα πρδ παντός τδ ιπτά
μενα, al δέ μέλισσαι εϊναι τδ προχειρότερον πα
ράδειγμα. Και έαν μεταφερθώσιν εις Απόστασιν 
πολλών χιλιομέτρων Απδ τήν κυψέλην των κε- 
κλισμέναι έντδς κυτίου, θα έπανέλθωσι κατ’ευ
θείαν γραμμήν, ουδέποτε Απατώμεναι ποϋ νδ 
εύρίσκεται ή κατοικία των. Έπίσης αί Αγριοι 
μέλισσαι δέν είναι δλιγώτερον νοήμονες, ώς 
πρδς τούτο, πρδ πάντων αί λεγόμενοι Κφλλικό- 
Αομοι, δηλαδή αί κτίζουσαι έπϊ τών τοίχων τάς 
φωλεός των διδ πηλού. Φαίνεται, δτι ή Ανάγκη 
τής γνώσεως τοϋ προσανατολισμού έπέβαλε τήν 
Ανάπτυξιν είς τδ ζώα τοϋ τοιούτου ένστικτου. 
Έπίσης δμως τδ αίσθημα τοϋ προσανατολισμού 
εϊναι Ανεπτυγμένον παρά τοϊς Αγρίοις Ανθρώ- 
ποις καϊ τοϊς πολιτισμένοις μέν Αλλ'είθισμένοις 
νδ ζώσιν είς έρημους τόπους. Ούτω πολλοί 
κυνηγοί καϊ περιηγηται περιπλανηθέντες εις 
τοιαϋτα μέρη συνήντησαν τοιούτους Ανθρώπους 
οί όποιοι παρασυρόμενοι Απδ κυνήγιον είς μα- 
κρυνας Αποστάσεις έν Αγνώστοις τόποις, πάν
τοτε έπέστρεφον κατ’ εύθεϊαν είς τήν κατοικίαν 
των, μή δυνάμένοι και αύτοι νδ έξηγήσωσι πώς 
κατώρθουν ταΰτα.

(ϊπεται τδ τέλος)

Ο KOMKTKS Toy ΓΚΑΛΛΕ 
K7U 7X1 ΛΎΌΚΙΝΗΤΟΙ ΑΤΤΟΓΟΥΡΆΙ

•πειτα άπδ τον περίφη· 
μον κομήτην του Χάλλεϋ, ό 
όποιος Αρκετά [/.ας ήνώχλησε 
προ δυο ετών, ένομίζομεν οτι 
δϊ’ αρκετόν καιρόν τουλάχι
στον θά μας Απήλλαττον τ·?5ς 
παρουσίας των -οί τυχοδιώ-

xrat ούτοι τοΟ ούρανοϋ, τούς οποίους άλλοτε 
έτρεμεν ή άνθρωπότης καί οι όποϊοι, μετά τήν 
τελευταίαν μπλόφαν του Χάλλεϋ δέν κάμνουν 
πλέον Απολύτως καμμίαν έντύπωσιν.

Έν τούτοις άνεκαλύφθη είς τον ούρανόν 
καί νέος κομήτης.

Είνε ό πρώτος κομήτης του 1912· Λέγεται 
δέ πρώτος, διότι Αναμένονται καί άλλοι, και 
διότι πιθανόν νά παρουσιασθοϋν και έτεροι έττ 
Απρόσκλητοι. ’Ιδιαιτέρως αυτοί οί νεοφανείς 
είνε ή χαρά τών Αστρονόμων, οί οποίοι έχουν 
τήν εύχαρίστησιν νά τούς Ανακαλύπτουν, καί 
νά τούς βαπτίζουν, δίδοντες είς αύτούς μέτριο- 
φρόνως καί τό ίδικόν των δνομα.

*0 Ανακαλυφθείς λοιπόν κομήτης είνε ό 
πρώτος τοϋ 1912. Ευτυχώς δέν πρόκειται περί 
άστρου, δυναναμένου νά μ£ς άνησυχήση. Ό 
νέος κομήτης διολισθαίνει εύκρινώς είς τά 
βάθη τοϋ όρίζοντος, φροντίζει δέ μετ’άξιεπαί- 
νου μετριοφροσύνης νά κρύπτεται δπισθεν τών 
νεφών καί ίσως έπίτηδες νά έξέλεξεν ώς επο
χήν έμφανίσεως τόν μίνα αύτόν, κατά τόν 
οποίον ό ούρανός σπανίως εϊνε καθαρός.

Έν τούτοις, μέ δλην αύτήν τήν μετριο
φροσύνην του, ό κομήτης περιήλθεν είς τήν κα
τοχήν τών Αστρονομικών τηλεσκοπίων, καί 
πρώτον τοϋ κ. Γκάλλε, τοϋ οποίου έλαβεν, ώς 
είκός καί τό δνομα.

Τήν παρελθουσαν εβδομάδα ό κομήτης τοϋ 
Γκάλλε είχε φθάσει είς τό πλησιέστερον πρός 
τήν Γ<5ν σημεϊον τοϋ ’Απείρου καί τά τηλεσ
κόπια είργάσθησαν καλώς. ’Αλλά καί μέ Απλά 
δίοπτρα Από τά συνήθους χρήσεως,ήδύνατο τις 
κάλλιστα νά τόν Ανακαλύψφ· άπαξ δέ καθορισ- 
θείσης κατ’ αύτόν τόν τρόπον τίίς θέσεώς του, 
ό θεατής ήδύνατο πλέον νά τόν ίδγι καί μέ γυ
μνόν οφθαλμόν, συνήθους οπτικής δυνάμεως.

Παρατηρούμενος μέ τό τηλεσκόπιον ό κομή
της αυτός παρουσιάζει σχήμα νεφελώματος 
ώοειδοϋς, μέ δακτύλιον περιφερικόν.

’Εννοείται, οτι τής εύκαιρίας έσπευσαν νά 
έπωφεληθοϋν τά ’Αστεροσκοπεία δλου τοΰ κό-

Ό περίφημος κουλές της Κωνσταντινουπόλεως

σμου, ιδιαιτέρως δέ τής Μελβούρνης καί τής 
Κοπεγχάγης·

Ό κομήτης τοϋ Γκάλλε δέν έβυθίσθη ακόμη 
είς τά βάθη, «ίς τά όποια θά είνε Αδύνατον 
νά τόν παρακολουθήσω) ή Ανθρώπινη επιστήμη.

Βαίνων ολοταχώς πρός τά κάτω, εύρίσκεται 
ήδη μεταξύ έκτου καί έβδομου μεγέθους· έπο
μένως μέ πολλήν επιμονήν δύναται νά τδν 
άνακαλύψρ κανείς και διά τών συνήθων οπτι
κών όργάνων κατά τάς πρώτας ώρας τής νυ- 
τός, Αριστερά του Αστερισμοϋ. τοϋ ’Αρθούρου, 
μεταξύ τοϋ Βήτα τοϋ ‘Ηρακλέους και τοϋ "Αλφα 
τοϋ Στέμματος, Οί έπιθυμοϋντες νά τόν ίδουν, 
έχουν καιρόν ακόμη νά παρατηρήσουν είς τήν 
θέσιν αύτήν μέχρι τής 26 τρέχ. μηνός, οπότε 
υπολογίζεται, οτι δέν θά είνε πλέον ορατός 
παρά δι’ ισχυρών τηλεσκοπίων.

Εννοείται,οτι χρειάζεται παρατήρησις επί
μονος και οπωσδήποτε κάποια γνώσις τοϋ ου
ρανίου χάρτου. Ή τοποθεσία είνε σαφέστατα 
καθορισμένη, ώς Ανωτέρω, Αλλά είνε ενδε
χόμενον ό άπειρος παρατηρητής νά συγχύση τόν 
κομήτην μέ γειτονικά νεφελώματα.

”Αν είνε τόσον Αδιάφορος διά τούς κοινούς 
θεατάς ό κομήτης αυτός, διά τήν Αστρονομι
κήν δμως επιστήμην έπαρουσίασε φαινόμενα 
πολλής μελέτης· Κ«ί έν πρώτοις αί ληφθεΐσαι 
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φωτϋγρχφίζι τοΰ κομήτου αύτοΰ τον παρου
σίασαν είς δέσεις παρχδο'ξως καί έπζ,ισθητώ; 
δικφερούσας μεταξύ των.

Τήν εσπέραν τής 3 Σεπτεμβρίου τόν έζή- 
τησεν ό άστρονομος Γού$ τοΰ ’Αστεροσκοπείου 
τοϋ Γιοχάνεσμποεργκ, και τον περιέγοαψε σα
φέστατα. Ένφ δέ ό κομήτης αύτός προανηγ- 
γέλλετο άνευ ουράς, έξαίφνης παρουσιάσδη με 
δύο ούράς,τών οποίων ή μία εϊνε μεγάλη,εκτει
νόμενη είς 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ή δέ 

άλλη .εχει έκτασιν πολύ μικροτέραν, μόλις 
φδάνουσα είς τό τέταρτον τ-?ίς πρώτης. Αί δύο 
ούραι μεταξύ των σχηματίζουν όρδίαν γωνίαν, 
92 μέτρων κατά τόν άστρονόμον Σβέχσμαν 
τοΰ ’Αμβούργου.

Τό φαινόμενον εϊνε σπανιώτατον. Κατά τινα 
δέ έξηγησίν του, όφειλομένην είς τόν ’Ιταλόν 
άστρονόμον Καρδάνο (1541) οί κομήται, οί 
οποίοι παρουσιάζουν δύο ούράς,δέν έχουν πραγ
ματικών δευτέραν ουράν. ’Απλώς πρόκειται 
περί όπτικίίς άπάτης.

Ή.έξηγησις όμως αυτή είς την προκειμέ- 
νην περίστασιν δέν εϊνε εντελώς ικανοποιη
τική. Πέντε έκ τών μελετησάντων τόν νεον 

• · · ’ 9 · Α* «Ακομήτην αστρονόμων αποφαινονται, οτι αν 
επρόκειτο περί 'οπτικής άπάτης θά ήτο άδύνα- 
τον νά μεταβάλλονται τόσον ταχέως αί ούραι 
και τδ μέγεθος και ή θέσις αύτών.

Κατά τδ τρέχον έτος περίμένονται και δύο 
άλλοι κομήται περιοδικοί, ό κομήτης τοΰ Τουτλ 
καί ό κομητης τοΟ Ούόλψ.

*0 πρώτος, κατά τούς υπολογισμούς τοΰ 
’Αστεροσκοπείου τής Μπράτσης (Δαλματία), 
θά εύρίσκεται τώρα πλησίον τής Μεγάλης 
'Άρκτου, όπισθεν τών δύο τροχών τοΰ Άρμα
τος, ό δέ άλλος, κατά τάς πληροφορίας του 
Καμένσκυ, πλησίος τοΰ Άλφα τής Ύδρας

Κ· Σ.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ

(Συνέχεια)

Εΐς τδ έρώτημα τοΰτο ο πνευματισμός 
άπαντφ, δτι δ άνθρωπος δντως ενθυμείται τήν 
προτέραν του ύπαρξιν, αλλ ’ ενθυμείται αυτήν 
διά .τής Ασυνειδήτου μνήμης Ότι δέ τοΰτο 
οδτως έχει, άπόδειξις αϊ έμφυτοι και Εγγε
νείς ϊδέαι, αΐ έκτακτοι και Ασυνήθεις Ικανό
τητες άνθρώπων, οίτινες, άνευ προηγουγένης 
διδασκαλίας και μαθήσεως, ώσεί συναποφέ- 
ρουσιν είς τήν έπίγειόν των ύπαρξιν έτοιμους 
έννοιας περί τινων γνώσεων, ώς κ.λ., γλωσ
σικών, μαθηματικών, μουσικών κτλ. Ταΰτα 
ούδέν άλλο εΐνε ή ή άσυνειδήτως γενομένη 
άνάμνησις τοΰ παρελθόντος. Τό πνεΰμα, γεν- 
νώμενον έν τφ κόσμφ, συναποφέρει μεθ’ 
Ιαυτοΰ ο’ονεί και τάς άποσκευάς τών προηγου
μένων ύπάρξεών του, άλλ ’ έπωφελεΐται αυτών 
ώς έν γένει έπωφελούμεθα πασών τών γνώ
σεων δήλα δή αϊ. λεπτομέρειαι διολισθαίνουσι 
διά τής μνήμης καί Απομένει μόνον ή γενική 
άνάπτυξΐς καί βελτίωσις.

’Εγείρονται έν τούτοις καί άλλαι άπορίαι 
ούχί δλιγώτερον σοβαραί.

α'.) Έάν ή ψυχή δέν γεννάται έκ τών γο
νέων, πώς δύναται νά έξηγηθή ή δμοιότης 
τών τέκνων πρός τους γονείς καί ή καθαρώς 
ψυχική κληρονόμικότης ;

β'.) Έάν τό πνεΰμα ελευθέριος ένσαρκώται 
εις οΐονδήποτε, διατί οΰχί πάντα τά πνεύ
ματα δέν μετενσαρκοΰνται εις αΰτοκράτορας 
καί βασιλείς, άλλ’ άπεναντίας, τά πλεΐστα 
φέρουσι σάρκα πτωχών, άναπήρων καί άπο- 
κλήρων ;

Ό πνευματισμός τάς απορίας ταύτας λύει 
ώς εξής: Πρός άπάντησιν εΐς τό πρώτον ερώ
τημα, δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι δπως οΐ 
άνθρωποι ουτω καί τά πνεύματα, τά μή έτι 
σεσαρκωμένα, εχουσι πρός άλληλα σχέσεις τοι- 
αύτας, ώστε, άλλα μέν έχθαίρουσιν άλληλα, 
άλλα δέ είνε συνδεδεμένα διά δεσμών συμπά
θειας. φιλίας καί άγάπης. Τάς σχέσεις ταύτας 
και διαθέσεις τηροΰσι καί μετά τήν ένσάρκω- 
σίν των Ιντεΰθεν δέ βλέπομεν άνθρώπους δυ- 
σμενώς ή φιλικώς πρός άλλήλους διακειμένους. 
Τά διά φιλίας συνδεόμενα πνεύματα προσπα- 
θοΰσι καί κατά τόν ένσαρκον βίον νά ώσιν 
δσον τό δυνατόν πλησιέστερα πρός άλληλα και 
νά ένσαρκώνται έν τή αυτή οϊκογενείςι. Έκ 
τούτου δέ εξηγούνται αί ψυχικαί καί ηθικοί 
ομοιότητες καί συγγένειαι μεταξύ γονέων, τέ
κνων, άδελφών καί συγγενών, ώς καί αί φυ
σικά! καί σωματικοί μεταξύ αυτών ομοιότητες. 
Τήν δευτέραν άπορίαν επ’ ϊσης ευκόλως λύ- 
ουσι κατά τόν ακόλουθον τρόπον : Όπως 
ό οδοιπόρος, εύρεθείς έν δμιχλώδη πεδιάδι,
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χάνει τόν δρόμον του, άνελθών δ’εις υψηλόν 
μέρος καί παριαγαγών τό βλέμμα του πέριξ, 
διακρίνει τόν καταλληλότερου, τόν παρουσιά- 
ζοντα δλιγώτερα εμπόδια, άκοπώτερον δδη- 
γοΰντα αΰτόν εις τόν σκοπόν του, τοιουτο
τρόπως καί τό πνεΰμα, θέλον νά έπιτύχη τα- 
χύτερον καί άκοπώτερον τοΰ σκοπού του, δστις 
εϊνε ή έπίτευξις τής ύψίστης μακαριότητος διά 
μέσου τών δοκιμασιών καί τών βασάνων, 
γνωρίζει νά έκλέξη έκείνην τήν ενσώματον κα- 
τάστασιν, ήτις θά τόν διευκολύνη πρός τοΰτο 
Ιπιτυχέστερον. Όπως δέ δ Ασθενής, ίνα ταχύ- 
τερον Ανάρρωση, Εκλέγει πολλάκις τό άηδέστε 
ρον, άλλά και δραστικώτερον τών φαρμάκων, 
ουτω και τό πνεΰμα εκλέγει τήν έλεεινοτέραν 
πολλάκις κατάστασιν, ινα βαρύτερον δοκιμα- 
ζόμενον, ταχύτερον τοϋ σκοπού αύτοΰ επιτυχή. 
Πικρίας άφ’ετέρου πολλάς καί κοπώσεις υπο
βάλλεται άτελευτήτους δ άνθρωπος, τρεφόμενος 
πάντοτε ύπό τής ελπίδος, ινα καλλίτερου άπο- 
κτήση μέ/λον ώς καί δ επιστήμων,ίνα φθάση 
εις τό ΰψιστον σημεΐον τής Ιπιδιωκομένης 
έπιστημονικής προόδου του, πολλούς κατα
βάλλει μόχθους καί ιδρώτας.

Είναι λοιπόν φαινομενικώς ανισοι οί άν
θρωποι πρός άλλήλους, ώς δνισα είναι καί τά 
πνεύματα, άφοΰ δ κόσμος τών πνευμάτων καί 
τών άνθρώπων εινε δ αύτός κόσμος. Αί Ιδιό
τητες τών άνθρώπων εΐνε αυται αί τών έντός 
αύτών πνευμάτων ιδιότητες. Ό κακός άν
θρωπος, δ κλέπτης, δ άπαταιών καί δ κακούρ
γος εινε τοιοΰτος, διότι ζή καί εμφωλεύει εν 
αύτφ Ανάλογου πνεΰμα. Το αύτό δέον νά 
λεχθή, προκειμένου καί περί τών διαφόρου 
βαθμού άγαθότητος άνθρώπων.

Δέν είνε δμως μόνη ή γή ή μοναδική κα
τοικία τών πνευμάτων, καθόσον τό πνευμα
τικόν σώμα, ώς έν τοΐς πρόσθεν έλέχθη, είνε 
άνάλογον πρός τό περιβάλλον, έν φζώσι, διά
φοροι δ’ άρα εΐνε οί κόσμοι έν οϊς κατοι,κού- 

σιν. Ούτως έτερον οΰσιώδε; σημεΐον 
τής διδασκαλίας τής πνευματικής 
φιλοσοφίας είνε καί τό κατοικήσι
μου τών κόσμων.

Ή γή εΐνε ώς κόκκος άμμου 
παραβαλλόμενη πρός τήν απειρίαν 
τών πληρούντων τήν οικουμένην κό
σμων. Ό Θεός φκισε τούς κόσμους 
διά ζώντων δντων, άτινα πάντα δ- 
φείλουσι νά συμβάλωσιν ε?ς τήν 
έπίτευξιντών σκοπών τής Προνοίας. 
Τό ύποθέτειν, δτι αί ζώσαι υπάρ
ξεις ύφίστανται μόνον έν έν! μέρει 
τής οικουμένης, ήτοι έν τή γή, θά 
έσήμαινε Αμφιβάλλειν περί της παν- 
σοφίας τοϋ θεοΰ, ή όποια ούδέν 

Ανωφελές έποίησεν. Πάντες οί κό
σμοι ούτοι έχουσιν άποστολήν σοβαρωτέραν 
εκείνης, ήν περιορίζομεν εΐς μόνην τήν τέρψιν 
τού οφθαλμού μας. Ούτε ή θέσις, ούτε δ 
δγκος, ούτε ή φυσική διασκευή τής γής δύ- 
νανται νά χρησιμεύωσιν ώ; λόγοι, δι’ ους 
αυτή μόνη, μεταξύ χιλιάδων δμοίων αυτή κό
σμων, δύναται νά οΐκισθή διά ζώντων κατοί
κων. Ώς πρός τό ήμέτερον πλανητικόν σύ
στημα, κατά τήν ύπόδειξιν τών πνευμάτων, 
μεταξύ τών άποτελούντων αύτό κόσμιον ή γή 
εΐνε εΐς έξ έκείνων τών κόσμων, οί κάτοικοι 
τών όποιων δέν εΐνε πολύ Ανεπτυγμένοι φυ
σικώς τε καί ήθικώς. Ό Άρης εϊνε κατώτερος 
τή; Υή?> ο δέ Ζεύς άνώτερος άπό πάσης 
άπόψεως. Ό ήλιος ακατοίκητος δλως ών ύπό 
σωματικών υπάρξεων, εΐνε τόπος έντεΰξεως 
τών άνωτέρων πνευμάτων, άτινα εκείθεν πε- 
λαμβάνουσι νοερώς τούς άλλους κόσμους, οΰς 
καί διοικοΰσι διά κατωτέρων πνευμάτων, μεθ’ 
ών έρχονται εΐς συνάφειαν δυνάμει τοΰ παγ
κοσμίου γεύματος. Ό δγκος τών πλανητών 
καί ή άπό τοΰ ήλιου άπόστασις αυτών ούδε
μίαν σχέσιν εχουσι πρός τόν βαθμόν τής άνα- 
πτύξεως τών κόσμων ή ’Αφροδίτη εΐνε, κατά 
τό φαινόμενον, περισσότερον Ανεπτυγμένη 
τής Γης, δ δέ Κρόνος ήττον Ανεπτυγμένος τοΰ 
Διότ. Άναλόγως πρός τόν βαθμόν τής Ανα- 
πτύξεως, τό πνεΰμα ένσαρκοϋται δτέ μέν έν 
έκείνφ, δτέ δ’ έν άλλφ κόσμφ, καίτοι πολλάκις 
καί κατ’έπανάληψιν δύναται νά ένσαρκωθή 
έν ένί καί τφ αύτφ κόσμφ. Έν Ανωτέρφ κό
σμφ δέν δύναται νά Ινσαρκωθώσι κατώτερα 
πνεύματα, άλλ’ έν κόσμφ κατωτέρφ, οίος ή 
Γή, δυνατή εϊνε ή ενσάρκωσις καί άνωτ. πνευ
μάτων. Ό σκοπός τών τοιούτων ενσαρκώσεων 
είνε μεσσιακός, δηλ. ή διαφώτισις, ή . οικο
δομή, ή βοήθεια. Κατά τά διαλείμματα τών 
επιγείων αύτών ύπάρξεών τά πνεύματα εΰρί- 
σκονται εν καταστάσει περιπετείας καί άπο- 
τελοΰσιν οίονεί οικισμόν περί τήν γηΐνην
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σφαίραν. 01 δύο ούιοι οίκισμοι διαρκώς άνα- 
πληροΰσιν άλλήλους διά τών θανάτων και τών 
γεννήσεων. Καθ’ Ικάστην συμβαίνουσιν οίονει 
μετοικίσεις άπδ τοΰ σωματικού είς τδν πνευμα
τικόν κόσμον και τάνάπαλιν. Καθ’ ώρισμένας 
δε υπό τής θείας πανσοφίας εποχάς οί Αμοι
βαίοι οΰτοι μετοικισμοι γίνονται δμαδόν,συνε
πείς τών μεγάλων ανατροπών ή μεταβολών, 
ενεκα τών οποίων συγχρόνως Απέρχονται πολυ
άριθμοι ψυχαί, δ; ταΰτοχρόνως άναπληροΰσιν 
Ανάλογος τδν αριθμόν Ινσαρκώσεις. Ουτω 
δέον νά εξηγώνται οί κατακλυσμοί καί διά
φοροι μάστιγες, ώς μέτρα τής Προνοίας πρδς 
άνανέωσιν τών άνθρώπων καί ενίσχησιν αύτών 
δι’ εισαγωγής καθαρωτέρου πνευματικού στοι
χείου.

Εΐνε δξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως, δτι 
πάντα τά μεγάλα δυστυχήματα, τά όποια δεκα- 
τίζουσι τούς λαούς, συνοδεύονται πάντοτε 
ύπδ περιοδικής προόδου έν τφ φυσικφ πνευ · 
ματικφ καί ήθικφ κόσμφ,, δπερ δηλοΐ, δτι 
ταΰτα γίνονται κατά θεΐαν παραχώρησιν πρδς 
άνθρωπίνην άνάπτυξιν. Προβάλλεται έν τού- 
τοις ή έρώτησις, άφοΰ κατά τήν διδασκαλίαν 
τοΰ πνευματισμού οί άνθρωποι έζων ήδη πρό 
τής έπί γής ένσαρκώσεως, διατί ούδαμώς εν
θυμούνται τήν πρό ταύτης ζωήν των δν δέ 
δέν ένθυμοΰνται αύτήν, πρός τί αί μετενσαρ
κώσεις, άφοΰ αυται άποσκοποΰσιν είς τήν δι- 
όρθωσιν τών τέως ήμαρτημένων ;

(Έπεται τδ τέλος)

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΝ ΛΕΥΚΑΝ ΛΑίΐΝ

Ή έξέλιξις τοΰ πολιτισμού βαίνει άπδ του 
βορρφ πρδς νότον· τά πολιτισμένα έθνη τοΰ βο
ρείου ήμισφαιρίου ζητούν νέα πεδία δράσεως 
είς τά μεσημβρινά μέρη. *0 Ευρωπαίος είδύει 
είς τούς προπικούς, έκεϊ εύρίσκει νέαν πατρίδα 
και νέον κύκλον εργασίας ή περίσσεια τών βο
ρείων λαών. Ή πράξις καί ή έπιστήμη Απέ
δειξαν, δτι οί Απόγονοι τής λευκές φυλής 3ύ~ 
νανται νά ζήσουν καί είς τούς τροπικούς, ύπδ 
τδν δρον νά συμορφώνωνται είς τά τοϋ βίου 
των πρδς τδ κλίμα καί ν ’ Αποφεύγωσι ολας τάς 
καταχρήσεις, ιδίως τδ οινόπνευμα. Είνε δμως 
πλάνη νά νομίζωμεν, δτι οί λευκοί, οί μετοι- 
κοΰντες είς νότια μέρη, θά έξακολουθοϋν νά 
ζοΰν ώς λευκοί. ‘Η έγκλημάτισις είς τούς τρο
πικούς συνεπάγει άναγκαστικώς καί μίαν Αλ- 
λοίωσιν τοϋ χρώματος τοϋ δέρματος καί μετά 
γενεάς οί λευκοί θ’ Αφομοιωθούν μέ τό χρώμα 
τών ιθαγενών.

Ή φύσις καθώρισε τδ χρώμα τοΰ δέρματος 
τών διαφόρων λαών Ακριβώς πρδς τούς κλι

ματικούς δρους, ,ύφ’ οδς ζώσίν αί φυλοιί, τδ δε 
χρώαα αύτδ εϊνε σχετικόν πρδς τήν δυναμιν 
τών ήλιακών Ακτινών. Τδ δέρμα τών μαύρων 
προφυλάσσει αύτούς Ασφαλέστεοον κατά τοϋ 
ήλιου παρά τδ τοΰ Ίνδοΰ· Αφ’ έτέρου αί κι- 
τριναι φυλαι εύκολώτερον εγκλιματίζονται είς 
τούς τροπικούς παρά αί λευκαι.

Κανέν Ατομον Αλλ’ ούτε και καμμία φυλή 
δύναται ν’ Αναπτυχθώ είς άλλην χώραν ή είς 
Αλλο κλίμα, πριν προσαρμοσθ^ διά τεχνητής 
ή φυσικής όδοΰ πρδς τούς διαφορετικούς κλι
ματικούς ορούς, Ακριβώς δπως συμβαίνει με τδ 
φυτον, τδ οποίον καταστρέφεται ή ΑφομοιοΟ- 
ται βαθμιδδν πρδς τδ νέον περιβάλλον. Δεν 
εϊνε συμπτωσις, οτι οί μαύροι ζώσιν είς τάς 
θερμοτάτας χώρας, και κυρίως έκεϊ οπού υπάρ
χουν όλίγα δάση. Και ωσαύτως εΰρίσκομεν το 
λευκόν δέρμα πρό παντός έκεϊ δπου τδ έδαφος 
Αφίνει έλευθερίαν είς τούς υγρούς Ανέμους καί 
είς τά νέφη. Καί ή μεσάζουσα βαθμίς, ή κί
τρινη φυλή εϊνε προϊόν τοϋ κλίματός της, 
τών ξηρών καί χορτοσκεπών πεδιάδων τής εύ- 
κρατοΰς ζώνης.

Γνωστόν εϊνε τδ Αρχικόν φυσικόν δριον διά 
τήν λευκήν φυλήν, Ανά 25 δέ μοΐραι πρδς βορ- 
ράν καί πρδς νότον τοΟ ισημερινού Ανήκουν είς 
τήν μαύρην φυλήν. Οί λευκοί, ο'ίτινες θέλουν 
νά ζήσουν έντός τοΰ ορίου αύτοΰ πρεπει νά προ- 
σαρμοσθοϋν τεχνητώς είς τδ κλίμα, πρέπει νά 
φοροΰν μαϋρα έσώρρουχα έξ ερίου ή μετάξης 
καί τά έξωτερικά φορέματα νά ·ϊίνε ολόλευκα 
καί φυτικής προελεύσεως, έκ βάμβακος ή έκ 
λινοΰ. ’Εκείνοι μάλιστα, οίτινες διέρχονται 
πολλάς ώρας τής ήμέρας είς τδ ύπαιθρον πρέ
πει νά φοροΰν δίοπτρα ή πέπλον.

Όλιγώτερον κατάλληλοι πρδς Αποικισμδν 
είς τούς τροπικούς εϊνε αί ξανθαί φύλαί, μάλ
λον δέ άρμοδιώτεραι εΐνε οί μελαχροινοί με
ταξύ τών λευκών.

Πιθανόν δμως νά ήναι μόνον οί κίτρινοι 
ικανοί νά κάμνουν Αποικισμούς είς τούς τρο
πικούς, οί δέ ξανθοί λευκοί νά ήναι καταδε- 
δικασμένοι νά έξαφκνισθοΟν Απδ τδ πρόσωπον 
τής γής. *Η χρωστική ουσία τοΰ δέρματος ού- 
δένα παρέχει κίνδυνον διά τούς μετοικοϋντας 
πρδς βορράν, ενώ αί λευκαι φυλαί, αί προχω- 
ροΰσαι πρδς νότον, εκτίθενται είς τήν κατα
στροφήν ένεκα τοΰ λευκού των δέρματος. Ώς 
έκ τούτου δύναται ό μαΰρος εύκολώτερον νά 
είσδύσν) είς τδ κράτος τών λευκών ή ό ξαν
θός είς τά μέρη τής διακεκαυμένης ζώνης.

Π...

Ό άνθρωπος διαφέρει πνευματικώς τοΰ όμοιου 
του ώς έκ τοΰ κλίματος έν φ έκαστος είναι υπο
χρεωμένος νά ζη, τουθ’ δπερ παρατηρεϊται' ή 
πλέον ή ήττον άνάπτυξΐς ένός λαοΰ άπδ τοΰ έτέρου.

Η ΦΥΣίΣ

ΤΟ ΕΝ ΒΟΛΑι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΖΤΝΕΔΡΙΟΝ

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, ’Εμπορίας 
καί Βιομηχανίας.

Λήζαντος την 14ην τρ. μ. τοΰ προκειμενου 
Συνεδρίου τοΰ άρζαμένου άπδ τής ΰης τρ. τδ 
όποιον δεν ήδυνήδημεν να παρακολουδήσσ>μεν 
δι Αντιπροσώπου μας, άλλδ μόνον ίκ τής γε
νικής τής πόλεώς μας δημοσιογραφίας ίλάβο- 
μεν γνώσιν των κατ' αύτό, άπετάνΰημεν πρδς 
τδν ίγκριτον ίν Βόλιύ χειρουργόν Ιατρόν καϊ 
πολύτιμόν μας φίλον κ. Νϊκ. ΜωραΊτην, τον 
όποιου ή άνακοίνωσις μεγάλως ίπεκροτή&η 
παρ' δλον τον Συνεδρίου, ώς λίαν πρακτική, 
καί Ιδού ήδη ήμεΐς, εΐμεΰα σήμερον είς τήν 
εύχάριστον ϋεσιν να καταχωρήσωμεν ολόκληρον 
τήν άνακοίνωσιν ίκείνου, ώς ίν περιλήψει πάνυ 
εύγενώς μάς άπίστειλεν,δν καί δερμως ήδη εύ· 
χαριστοΰμεν, διότι τήν έκτακτόν τον μελέτην 
καϊ άνακοίνωσιν του γνωρίζομεν καϊ εις τους 
άναγνώστες μας, ίν φ συγχαίρομεν αύτόν διά 
τδν άοκνον αύτοΰ ζήλον, δν ίκχστοτε δπερ τοΰ 
κοινού καλόν δεικνύει.

«Έπιθυμών τδ έπ’ έμοί, νά εισφέρω ίσως 
κατά τι, είς τον μέγαν σκοπόν, τοΰ προκει- 
μενού μας Συνεδρίου, άνέλαβον άνακοίνωσιν, 
ήτις έν φ ένέχει άγρονομικδν ένδιαφέρον, όμως 
ή έπικράτειά της και πέραν τών ορίων τής 
γεωπονίας καί κτηνοτροφίας έκτείνεται.

«Δημιουγήσωμεν ζφα ύγια καϊ ΰχωμεν δν 
ταυτφ περιστολήν τής παρά. τφ άν&ρώπφ 
φυματιώσεως.

«Οί φυματιώδες τών βωών βάκιλλοι από 
τούς είη τδν Ανθρώπινον οργανισμόν Αναπτυσ
σόμενους κατ’ούδέν σχεδόν διαφέρουν.

«Πρέπει δέ πάς τις νά γνωρίζη, δτι οί φυ- 
ματικοί βάκιλλοι δχι μέ τδν αέρα, διά τοΰ 
στόματος ή τής ρινός μας είς τδν Οργανισμόν 
μας φθάνουν καί είς τούς πνεύμονας κυρίως 
έντοπίζονται.

Τουναντίον τδ μεγαλήτερον μέρος τών 
φυματιωδών βακίλλων διά τών υγρών τροφών 
μας είς τδν στόμαχόν μας κατακυλίζεται και 
έκ τούτου είς τά έντερα καί έκεΐθεν δι’ Απορ- 
ροφησεως είς τδ δλον μας σώμα περιέρχονται 
καί εγκαθίστανται, οπού έλάσσονα εύρίσκουν 
Αντίδρκσιν. Διά τοΰτο καί είς τάς κορυφάς τών 
πνευμόνων κυρίως Αναπτύσσεται ή φύμα- 
τίωσις.

« Άφ’ ου δέ τόσον ευρέως ή γαλακτοτροφία 
εΐνε παρ’ ήμΐν διαδεδομένη, εύνόητον πόση 
μ.όλυνσις γίνεται είς ήμας διά τοΰ γάλακτος 
φυμ.ατικών Αγελάδων.

»Τδ νά καταστρέψωμεν δέ τά τοΰ γά
λακτος σπέρματα διά τοΰ βραστοΰ, κατα- 
στρέφομεν αύτό, μή δν πλέον ώς τδ έπιζη- 
τοΰμεν, θρεπτική τροφή.
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Διά τοΰτο πρέπει νά δημιουργήσωμεν γάλα 

φυσικόν, σενεζευγμένον μέ τά έν αύτφ σπέρ
ματα, Αλλά έστηρημένον φυματικών βακίλ
λων.

«Πρδς τοΰτο πρέπει νά δημιουργήσωμεν 
ζφκ ύγιΑ.

Υγιείς Αγελάδες παρέχουν υγιές γάλα.
«Καί ίνα ύγιά ζώα καί Αληθή κτηνοτροφίαν 

καί ούχί Απδ τδ έλεος τοϋ Κυρίου έξαρτωμένην, 
ώς τοΰτο Ατυχώς συμβαίνει παρ’ ήμΐν, Απο- 
κτήσωμεν, μάς χρειάζονται έπιστήμονες οδη
γοί πρδς τοΰτο οί κτηνίατροι.

«Διατυπώ δθεν εύχην, ίνα οί Αποπερατοΰντες 
τάς γυμνασιακάς των σπουδάς, νά μή λαμβά- 
νωσι μόνον τήν πεπατημένην τήν πρδς τδ 
ΙΙκνεπιστήμιόν μας Αγουσαν, αλλά τήν πρδς 
τάς τής Ευρώπης κτηνιατρικάς Σχολάς. Διά 
νόμου δέ ή Κυβέρνησές θά ύποχρεώσγ) τούς 
Δήμους καί τάς μεγάλας κοινότητας νά Απο- 
στείλωσιν Απόρους νέους είς Ευρώπην πρδς 
σπουδήν τής κτηνιατρικής.

«Τούτους δέ έπανερχομένους νά τούς κρατΐί 
έπί τριετίαν ώς δημοτικούς κτηνιάτρους μέ μι
κρόν μισθόν. Οδτω συν τφ χρόνφ καί τδ κοινόν 
δι ’αύτών θά μορφωθή κτηνοτροφικώς καί συ
στηματικήν βαθμηδόν πλουτοφόρον κτηνο
τροφίαν θά Αποκτήσωμεν Ανταξίαν τής έκτά- 
σεως και τοΰ κλίματος τής χώρας. Ένφ 
έν ταύτφ μέ ησυχίαν τελείαν θά πίνωμεν 
πλέον ύγιές γάλα, ή δέ φοβερά νόσος, ή- 
τις τόσον τελευταίως έξεπετάθη παρ’ ήμΐν, 
ήμέραν παρ’ ήμέραν θά υποχωρώ τής φιλτά- 
της μας πατρίδος, μή αριθμούσα πλέον το- 
σαΰτα οσα σήμερον θύματα»,

Έν τελεί ώμίλησεν ό κ. Νούσιος και έπρό- 
τεινε δπως διακανονισθοΰν πρωτίστως αί σχέ
σεις μεταξύ ιδιοκτητών καί κολλήγων,ίνα κα
ταστώ εύκολος εΐτα ή εξαγορά τών κτημάτων.

ΑΛΗΘΕΨΑΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
Αλήθεψαν τά όνειρα τών σκλάβων αδελφών μας

Κι’ ιδού τινάσσουν σήμερα τά βάρη τής σκλαβιάς, 
Κρεμμοΰν τό Μισοφέγγαρο κι’υψώνουν τον σταυρόν μας, 

’Εκεί πού χθές—τί άνάμνησις—εσφάδαζε ό Ραγιάς.

Κρεμμοΰν τό Μισοφέγγαρο κι’ υψώνουν μέ χαρά, 
Τή γαλανή Σημαία μας σέ μέρη σκλαβωμένα 

Καί χαίρουνκι’άναγάλλονται κι’ δ Τούρκος σπαρταρά, 
Κλαίει, φωνάζει, δέρνεται - ώ χρόν’α περασμένα 1

>»<
’Αλήθεψαν τά ίνειρα. Ό Βασιλείας Έκεΐνος 

Ζωντάνεψε καί σήμερα σκορπά παρηγοριά' 
Άνέστη απ’ τδ μνήμά του, ώ ναι, δ Κωνσταντίνος, 

Γίγας αύτός δθε διαβή σκορπά τή Λευθερ’ά!

AtvKooitf
ΠΟΛ. ΑΧ. ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗ2
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Πισνόλιον δΛ ηεκιεσμένου &έβος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Τδ άγνδν- χα&αρδν γάλα.
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Ός γνωστόν οιά τον πιπιεβμένου άίρος δύναται 
τις νά χατασχευάση πολλά περίεργα εκσφινθονιστιχα 
παίγνια. Τδ προκύμενον γίνεται ώς ακολούθως.

Λάβετε σωληνάριον 8 —!θ εκατοστών τοΰ μέτρου 
μήκους εχ πτέρυγος χηνός ή Ινδιάνου, τό όποίον'άφοϋ 
περικόψητε καλώς καθαρίζετε καί έβωτερικώς. ώστε 
νά μενη τό σωληνάριον έντελώς κενόν. Ώς εμδολον 
δέ λαμβάνετε τεμάχιον ξύλου ολίγον μαχρότεοΟν τοΰ 
σωληνάριου, τό όποιον στρογγυλεύετε δια να είσχωρή 
ευκόλως έντός τοΰ σωληνάριου : είς δέ τό ακρον τό 
αφήνετε τετράγωνον διά τήν ευχολον αύτοΰ διαχείρισιν.

Ώς βλήμα τέλος μεταχειρίζεσθε γεόμηλον (πατάτα) 
έντός τοϋ όποιου κόπτετε όσα βλήματα θέλετε διά 
τής πιέσεως τοΰ σωληνάριου επ’ αύτοΰ.

"Ηδη θέσατε δύο βλήματα έντός άμφοτέρων τών 
άκρων τοΰ σωληνάριου. Πιέσατε τό έν διά τοΰ εμβό
λου σας χαί ή πίεσις τοΰ αέρος θά συντέλεση ώστε νά 
άναιιναχθή μακρόθεν τό δεύτερον μετ’ άρχετοΰ κρότου.

Διά του παιγνίου τούτου δύνανται κάλλιστα νά 
διασκεδάζωσιν οί παιδες έντός τοΰ' δωματίου εν ώρα· 
βροχής ή άναρρώσεως.

Φ. Π.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΓΜΒΟΓΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Δώ τήν κόμην σας.

Συνήθως μεταχειρίζονται διά τόν καθαρι
σμόν τοΰ . δέρματος τής κεφαλής τό τέϊον. 
’Αλλά τοΰτο Sv- άπεδείχθη ώς τό άριστον και 
τέλειον. Ή καλειτέρκ σκευασία θεωρείται ή 
εξής, ήν συνιστώμεν είς τούς ήμετέρους συν
δρομητές

Savon blanc gr. 130
Alcoon a 600 » 450
Eau de Cologne » 200

Ρίπτετε μικράν ποσότητα εις τήν λεκάνην 
Χαί διπλάσιάν χλιαροί! δδατος και έκπλύνετε 
τήν κεφαλήν.

Ό ιατρός όας

Κατά τό πρότυπον Δημοτικόν βουστάσιον 
τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, αί αγελάδες υπο
βάλλονται είς συχνάς και επιμελείς επιθεωρή
σεις. ‘Ο καδίσκος είς τόν οποίον συλλέγουν τό 
γάλα είναι άπεστειρωμένος μέ θέρμανσιν δι’ 
άτμοΰ καί τό στόμιον σκεπασμένον μέ γάζαν 
αποστειρωμένη·/. Άπό τήν γάζαν αύτήν διέρ
χεται τό γάλα, τό όποιον άμέλγεται υπό τήν 
έπίβλεψιν μιάς έλεγκτρίας τοΰ υγειονομικού 
τμήματος, άφοΰ πρώτον ό πρός τόν σκοπόν 
αύτόν έπιτετραμμένος πλύνει επιμελέστατα 
τάς χείρας του.

Μετά ταΰτα ό καδίσκος μεταφέρεται είς 
δωμάτιον γειτνιάζον μέ τόν σταΰλον και έχον 
τάς θύρας του διπλάς διά τον φόβον τών μυιών. 
Είς τό δωμάτιον αύτό διά καταλλήλων σιφώ- 
νων τό γάλα μεταφέρεται είς φιάλας άπεστει- 
ρωμ.ένας και κλειομένας διά πώματος έπίσης 
Αποστειρωμένου, αί όποϊαι άμέσως τοποθε
τούνται είς παγοφυλάκια μέχρι τής παραδό- 
σεώς των είς τόν αγοραστήν.

Εννοείται δτι, τό γάλα του προτύπου αύ
τοΰ Δημοτικοΰ Βουστασίου κοστίζει όλίγον τι 
περισσότερον άπό τό γάλα άλλων βουστασίων, 
άλλα οί εύτυχεΐς δημόται τοΰ μέρους εκείνου 
τό προτιμούν καί, φαίνεται, δέν έχουν άδικον.

Κατβσκβνή μυζήθρας.

Τήν μυζήθραν τήν έπιτυγχάνομεν άπό τό 
τυρόγαλα δηλ. άπό τό υγρόν, τό όποιον ένα·· 
πομένει μετά τήν άπό γάλακτος άφαίρεσιν 
τοΰ τυροΰ. ΙΙρός τοΰτο τό υγρόν πρέπει νά 
είναι έλαφρώς δξεινον, έν έναντκγ περιπτώσει 
προσθέτομεν τυρόγαλα προηγούμενης ημέρας ή 
άφίνομεν τό τυρόγαλα είς μέρος θερμόν έπί 
τινας ώρας· Ακολούθως τό θερμαίνομεν μέχρι 
βρασμοΰ, άνακατευοντες όλονέν τόύγρον, όταν 
δ’ή μυζήθρα αρχίζει νά συμπυκνοΰται, ό ήχος 
τόν όποιον Ακούει τις δταν κτυπ^ τόν πυθμένα 
τοΰ λέβητος Αλλοιοΰται, γίνεται βαθύτερος, 
Αμβλύς, τότε καί οί Ατμοί αρχίζουν νά έλατ- 
τοΰνται καί παύομεν τό ένάδευμα. Τό τοιοΰ- 
τον συνήθως γίνεναι περί τούς 75° και άνω. 
Ακολούθως άναμένομιν, όπως ή επιφάνεια 
σχασθή εΓς τινα μέρη καί εύθύς φροντίζομεν 
νά ρίψωμεν γάλα (πρόσγαλο) είς τάς σχισμάς 
ή εν ανάγκη τυρόγαλα ή νερό. Μετά ταΰτα 
άποσύρομεν τήν μυζήθραν έπιπλέουσαν είς τήν 
επιφάνειαν, τήν στραγγίζομεν διά τίνος πα
νιού άραιοδ καί τήν τρώγομεν ώς έχει νωπήν 
μέ ζάχαριν ή τήν άλατίζομεν διά νά τήν δια- 
τηρησωμεν.

• *

"Ο μέγας
1Α.2Λτλ^Ηνι ν—— f
"Ηγέτης της "Ελληνικής ’Εκκλησίας.
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Ο ΠΟΛξΜΟξ
της

Τέλος τό δνειρον έγένετο πραγματικότης 
και οί πόθοι μας αλήθειαν Ή συμμαχία μετά 
τών Βαλκανικών κρατών έπετεύχθη καϊ ό πό
λεμος αστραπιαιως και άνευ χρονοτριβής έξερ- 
ράγη, χωρών ήδη συν άπάσαις ταΐς έθνικκΐς 
ελπΐσι προς τήν απελευθερωσιν απάντων τών 
υποδούλων χριστιανών. Καϊ παριστάμεθκ θεα- 
ταϊ ανέλπιστων καϊ άνηκούστων γεγονότων, 
τά όποια έσαε'ι ή παγκόσμιος, ιστορία θ’ άνα- 
γράφη ώς έκτακτα καί θαυμαστά, καθόσον 
άνευ τής θείας συνάρσεως δέν ήτο δυνατόν νά 
γίνουν οσα συνέβησαν καϊ συμβαίνουν. Μόνον 
δέ, άν άκούση τις και Ανάγνωση τάς πιστάς 
καϊ ειλικρινείς Αφηγήσεις τών μαχών καϊ τάς 
καταλήψεις σπουδαίων θεσεων καί-πόλεων έν 
ήμεραις πάντοτε ιερών καϊ κατόπιν φανερών 
κινδύνων κα'ι βροχής σφαιρών καϊ όβίδων, καθ’ 
άς σχετικώς όλίγιστοι έπαθον, παρά τών αύ- 
τόπτων μαρτύρων καϊ έπιτοπίως πολεμησάν- 
των Έλληνοπαίδων πρός έχθρόν δεινόν, βάρ
βαρον και φύσει πολεμαχον, θά έννοήση τήν 
σημασίαν καϊ τό μέγεθος τοϋ πολέμου αύτοΰ, 
ώς και τήν βαρύτητα τής έπιχειρήσεως.

Άλλ’ ήδη τά πράγματα βαίνουσιν δλα πρός 
τόν σκοπόν των καϊ Ανάγκη καϊ ή «Φύσις», 
ήτις σπουδαίος συναγωνίζεται καϊ διά τοϋ 
καλάμου και διά τών τριών υιών τοΰ Διευθυν- 
του αυτής, έν τώ στρατφ νά διαφώτιση τούς 
πολυπληθείς ίδόγ μακράν έν τή ξένη εύρι-· 
σκομένους Αδελφούς ήμών περί τής γιγνομέ- 
νης όσημέραι μεταβολής έν τοΐς Έλληνικοΐς 
πράγμασιν, ίδί? ταΐς τέως ύποδούλοις χώραις.

Ό Αγών ουτος είναι Αγών συνεχίσεως τοϋ 
Μεγάλου ιερού Αγώνος του 21, είναι Αγών φυ
λής πρός φυλήν, Αγών τοϋ ΣταυροΟ κατά τής 
Ημισελήνου, αγών τοϋ πολιτισμού κατά τής 
βαρβαρότητος καί τέλος Αγών τοϋ φωτός πρός 
τό σκότος.

“Ηδη. παρουσιαζομένης καταλλήλου μονα
δικής εύκαιρίας, διά τής συμμετοχής εις τόν 
παρόντα πόλεμόν καϊ τών τριών υιών τοϋ 
Διευθυντοϋ τής «Φύσεως» Άκδρέου εις τό Μη
χανικόν, Έρνέστου εις τό Γαριβαλδινόν σώμα 
καί Κωνσταντίνου είς τό Ιον Πεζικόν Σύν
ταγμα, θελομεν δημοσιεύσει πλείστας πλη
ροφορίας Ανεκδότους καί τοϋ τρίτου τάς έπι- 
στολας έκ τοϋ πολέμου, δστις έλαβε μέρος 
είς δλην τήν Μακεδονικήν έκστρατείαν, τής 
Χίου τήν κατάληψιν, δπου καί έπληγώθη καϊ 
δ,τι σχετικόν παρουσιασθή μέχρι τέλους, ού
τως ώστε οί ήμέτεροι Αναγνώσται νά λάβωσι 
γνώσιν διά περιγραφικής συντόμου Αφηγήσεως

τών κυριωτέρων λεπτομερειών τής Ελληνικής 
ταυτης στρατ. έπιχειρήσεως.

Τήν περιγραφήν fy.av τκότην()ά παικίλω_ 
|Λ6ν .7“ dta?dfw\‘‘*ovoy?x?iav. Έκ ταύ_ 
της δε _ διδάσκεται τις πολλά, καθ’ δσον έ- ' 
γραφή υπο πολεμιστοϋ, δστις έδοκίμασε άπά- 
σας τας θλίψεις, πικρίας, κακουχίας, ./Χ ' 
ζαι Απολαύσεις τοϋ νικηφόρου στρατοϋ μίς, 
«πό της Αρχής (Λβχρι τέλους.

Τήν μεσημβρίαν 26 Σεπτεμβρίου ό 
Κων,τ. Πριντεζης, δεκανεύς του πρώπου λό- . 
χου του 1ου Συντάγματος, ύπηρετών ώς τα
κτικός στρατιώτης άπό τοΰ παρελθόντος έτους, 
ηλθεν προς τους γονείς του, δπως άποναιρε- 
τησ^ αυτους, διότι τούτο είχεν άρμοδίως δια- 
ταχθ-/! ν Αναχώρηση ε’ντεϋθεν, χωρίς 0« στρα
τός να γνωριζη ποϋ μεταβαίνει.

Αλλα, πώς, άπεφασίσθη λοιπόν ό πό
λεμος; τον έρωτά ή μήτηρ του.

•—Τίποτε δέν γνωρίζομεν, ούτε πού πη- 
γαινομεν, Απλώς νά έτοιμασθώμεν πρδς άνα- 
χωρησιν μάς είπον και τίποτε πλέον.

—Ώς φαίνεται, πόλεμον θά έχωμεν, διότι 
με αυτας τας προετοιμασίας ή Κυβέρνησις 
οπού καμνει, τοιοϋτον σκοπόν έχει, έπιλένει 
η μητηρ του. 1

Δέν .τό πιστεύω, ό Βενιζέλος δλο λόγια 
και επιδείξεις είναι καϊ τίποτε άλλο, ύπέλα- 
5εν ή Αδελφή του Δίς ’Αντιγόνη.Έγώ δέν τόν 
θεωρώ σοβαρόν άνθρωπον.

—Τούναντίον, διακόπτει τότε ό Άνδρέας 
και σοβαρός και πατριώτης είναι και θά ίδ'ήτε 
οτι θα εχωμεν καϊ πόλεμον καϊ σοβαρά γε
γονότα πολλά. r ‘
..Σοβ*?ά $ ψεύτικα, τοϊς λέγει τότε ό 
Κώστας, ο στρατός διετάχθη νά μεταβή είς 
τα σύνορα κα'ι ήμείς δέν θά παίξωμεν, δπως 
εις τα y7. Εμπρός, συγχωράτε με και ό Θεός 
συγχωρεση σας, φεύγω.

Καϊ έπηκολούθησαν οί συνήθεις άσπασαοϊ 
και Αποχαιρετισμοί μετά εύχών, δακρύων καϊ 
συγκινητικών κατευοδώσεων,δτε ύ Κώστας λα- 
6ων τας δέουσας εύχάς Απήλθεν, ύποσ/εθείς 
να κρατή αυτους ένημέρους δι ’ έπιστολών; τών 
συμβησομενων.

Καϊ ιδού αί έπιστολαί και τά γεγονότα. 

"Επιστολή ^·Ό·

Έντός τον τραίνου.Πρωία %g 7βρίου 1912. 
"Αγαπητή μον μητέρα

Χθες περί -τήν βην Απογευματινήν Ανεχω-

Πρό τών μεγάλων πυροβόλων του «Άβέρωφ»

ρήσαμεν ίκ τον Σταθμού τοϋ Ρούφου ώς καϊ 
τό μηχανικόν Σύνταγμα.

Κατά τήν επιβίβασίν μας εϊς τό τραίνα πα- 
ρίστατο και δ στρατηγός "Εντού, δ Μπορτώ, 
καϊ δ Σοβαρή, κύαμος ίπίσης πολύς παρευρί- 
σκέτο μέχρι τον Κεντρικού σταθμού, εξ ών 
πολλοί κατευώδουν καί ίζητωκραύγαζον κι- 
νοϋντες μαντήλια καί πίλους. Αί γυναίκες έ- 
κλαιον. Συγκινητική όντως στιγμή και τό 
θέαμα μεγαλοπρεπές. Εις τό χωρία, δθενδιηρ- 
χόμεθα, δλοι οί χωρικοί είς τό πόδι μάς άνέ~ 
μενον' πρό πάντων τό Μενίδιον κνριολεκτικώς 
ήτο Ανάστατον οί άνδρες ίχαιρέτων ζητωκραν- 
γάζοντες, αί δε γυναίκες μάς προσέφερον στα
φύλια, νερό, τζίτζιφα, σταφίδα και ρόδια. Τήν 
νύκτα δμως είς τας δύο μετά τό μεσονύκτιον 
ίσταματήσαμεν, διότι ίχάλασε τό καζάνι τής 
Ατμομηχανής, ίσως ίκ τον πολλοϋ φορτίου καί 
ίδέησε νά έλθη Αλλη είς τας 4 i/i π. μ. καί 
μάς παρέλαβε·

Λάρισσα. ’ Αφίχθημεν ενταύθα είς τός 2 
μ. μ. και θα μείνωμεν επί δύο ώρας καϊ μετά 
ταϋτα θά φύγωμεν πεζή είς μέρος άγνωστον 
εϊς ήμας, δπον θά κατασκηνώσωμεν, Απέχον 
δέ τετράωρου ίντενθεν.

Ειδον Οΐκονομίδην Γεώργιον, χαιρετισμούς 
πολλούς, ώς καί Κωνσταντινίδην.

βίεθαύριον περισσότερα, διότι γράφω όρθιος 
καϊ εΐμεθα πολύ κουρασμένοι Από τό τραϊνον.

Σάς άσπάζομαι
* Κ. Πρίντεζης.

Έν τφ μεταξύ έξηκολούθησαν αί διαπραγ
ματεύσεις καϊ συνεννοήσεις, μεταξύ τών συμ

μαχικών Κρατών καϊ τής Τουρκίας Αφ’ ένός 
και τής Εύρώπης αφ’ έτέρου περί μεταρρυθμί
σεων έν τή Μακεδονία, αίτινες έναυάγησαν, 
ώς γνωστόν, καταλήξασαι είς τήν ύπό τών 
συμμαχικών Κρατών, κοινήν διακοίνωσιν, δι’ 
ής έπεβάλλετο είς τήν Τουρκίαν ν’ Απάντηση 
έντδς ώρισμένου χρονικού διαστήματος δν δέ
χεται ή ου τούς δρους αύτών.

’Επιστολή 2α.
Λάρισσα, χωρίον Τοπουσλάρ 29 7βρίου 1912 

"Αγαπητή μον μητέρα.
Πιστεύω νό ίλάβετε τήν Ιην βραχεϊαν βε- 

βιασμένην, Αν καί ή παρούσα δεν γράφεται με 
ήσυχίαν,διότι είμαι πάλιν σιτιάρχης και έχω νά 
κάμω μί 280 Ανδρας καί δέν είναι μόνον αύτό, 
Αλλά έκεϊ δπου ίβράζαμε χθές τό μεσημέρι 
τήν σοϋπα διετάχΟη τό τάγμα μας νό Αναχω- 
χωρήση μίαν ώραν μακρύτερα, δηλαδή εϊς Το
πουσλάρ· "Ήδη δπέχομεν μίαν ώραν και ήμι- 
σειαν άπό τούς τουρκικούς σταθμούς, τούς 
οποίους βλέπομεν, Αλλά «χούι1 ίγκαταλειφθή, 
διότι ύπεχώρησαν έξ ώρας ενδότερον,Αγνωστον 
διατί. Φαντασθήτε λοιπόν, δτι τό φορτίον αύτό 
τής σούπας μόνος μέ τούς δύο μαγείρους με 
τήν κουζίναν μετεφέραμεν εϊς τόν λόχον μας 
και μόλις εφάγαμεν εις τός 2 μ· μ. Αντί 
ώς έπρεπεν, εϊς τάς 10.

Καθημερινώς έχομεν βροχήν, ευτυχώς όχι 
μέ διάρκειαν,Αλλά τό κακόν δπου βρέχονται καί 
τά ξύλα καί δεν ειμπορονμεν νά μαγειρεύσω- 
μεν,αν δέν στεγί'ώσονν. Εύτνχώς τό Αντίσκηνά 
μας είναι εύεργετικά καί κάμνουν καϊ διά μπέρ-
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τες, διότι προχθές δπου ίφθάσαμεν είς τήν 
Λάρισσαν καί εφύγαμεν μετδ δύο ώρας διδ τδ 
χωρίδ, ήρχισεν ή βροχή και τά έφορέσαμεν. 
Νδ έβλέπετε δλο τδ Σύνταγμα νδ φορή μπέρ- 
τ«ς! Εϊναι κάτι περίεργον καί ώραΐον.

Τδ δεροπλάνα καθημερινώς κάμνονν κατο
πτεύσεις καί διέρχονται πολύ υψηλά καί εισέρ
χονται είς τδ Τουρκικόν καί μάλιστα μέ δέρα 
δυνατόν, δπου κάμνει- Εϊναι οί νέοι δνθυπο- 
λοχαχοί τοϋ μηχανικού ■ Ά! να, σταθήτε, 
πέρνα τάρα ένα. Εϊναι ίκεϊνο, δπου έχει δύο 
συντρόφους.

Σήμερον, δκούονταΐ πυροβολισμοί δπδ μα
κράν, ϊσως συγκρούεται τδ εύζωνικόν, τδ ό
ποιον δπέχει 1 ι/2 ώραν. Άναμένομεν είς τδ 
παν·ά ώρα τήν ώραν, διότι είς μερικούς σταθ
μούς, δπου είναι πλησίον, οί Τούρκοι δέν έχουν 
ΰπομονήν καί έρχονται είς ρήξιν μέ τούς Αδι
κούς μας. Τδ σύνταγμά μας δέν κρατείται, 
δλοι φωνάζουν «πότε θδ γίνη ό πόλεμος, πότε 
θδ μας δφήσετε νδ είσέλθωμενο καί ό λοχα
γός μας λέγει «σήμερον αύρων ή μεθαύριον 
θδ δώσωμεν δι' έμπρόςκ. Ήμείς έχομεν δια
ταγήν δπδ τήν Μεραρχίαν νδ περάση τδ lop 
Σύνταγμα μίαν μεγάλην χαράδραν, δηλαδή «>'α 
μπογάζι, τδ όποιον Άν περάσωμεν, είσερχόμεθα 
είς τήν Έλασσώνα κτλ. Κάτωθι σημειώ τδ 
μέρος, ώς έχει.

Έλπίζομεν είς τδν θεόν νδ τδ διέλθωμεν. 
Είς τδν λόχον μας έχομεν και μερικούς distin
gue τών Αθηνών, Σκουζέν,Άθηνογένην κτλ.

Πηγαίνω τρέχοντας τώρα νδ ίδιο όπισθεν 
τοϋ λόφου, διότι έπεσε τδ δεροπλάνον. ’Άγνω
στον, αν έπαθε·

Άσπάζομαι 
Κ. Πρίντεζης.

Διίύθυναιι Bat Μεοαρχίας Ιον Πιζικόν Σύνταγμα
Βραχεία 3η

Τοπουσλαρ Λαρίσσης, 29 7βρίου 1912· 
’Αγαπητή Μητέρα,

Άφίκετο καί ό Αιάδοχος καί ίγκατεστάθη 
ίδώ πλησίον είς Γεωργικήν Σχολήν ·*/2 ώραν 
δπέχονσαν ίντεΰθεν. Αέριον ώς προαισθάνομαι 
θδ φύγωμεν διδ τούς 'Αγίους Τόπους τών 
Συνόρων καί σταθμών,τούς οποίους έλπίζομεν 
νδ έπιοκεφθώμεν σχεδόν δμαχητ'ιδιότι ώς προέ- 
γραφα τούς πρώτους έχουν έγκαταλείφει.

Αιδ τό δεροπλάνον, τδ όποιον ώς σας έγραφα 
χθες οτι έπεσε, δέν έπαθε. Έκατέβη, διότι ήσαν 
τρεις ίπιβάται μέσα καί "κάποιον κάθισμα εϊχε 
χαλάση καί έπίτηδες κατήλθον δια νδ τδ έπι- 
διορθώσουν. Σήμερον έχομεν ώραΐον καιρόν, 
λειακάδα πρώτης τάξεως και οί στρατιώται χο
ρεύουν. “Εχομεν καί ύπαίθριον ’Εκκλησίαν μέ 
τούς Ιερείς τοΰ Συντάγματος. Τδ δπόγευμα, 
μας εϊπον, θδ διέλθη τοΰ Σύντάγματός μας ό 
Αιάδοχος μετά τοΰ ’Επιτελείου του.

Τδ μουσαμαδένιο γελέκι δπου μοΰ έδώσατε 

δια νδ προφυλαχθώ δπδ τδ ψύχος,. δέν τδ 
έβαλα δκόμη. ‘Άν δγριεύση ό καιρός κάϊ έχο
μεν ψύχος καί βροχήν θδ τδ φορέσω·

Νεώτερα πολεμικδ θδ έχετε δπδ τήν προ
σεχή Τετάρτην πλέον.

Άσπάζομαι δλους
Κ. Πρίντεζης.

Ή Τουρκία άπέρριψε περιφρονητικώς τήν 
διακοίνωσιν τών συμμαχικών Κρατών άν’αφερ- 
θεϊσα διά τήν αυθάδειαν τζύτην πρός τάς Δυ
νάμεις, έπικαλεσθείσκ άμα τήν μεσολάβησίν 
των. Αί Δυνάμεις άνέθεσαν είς τήν Αυστρίαν 
και Ρωσσίαν νά μεσολαβήσουν πρός άποτρόπήν 
τής ρήξεως, άλλα τό Μαυροβούνιου ήδη ήρξατο 
εχθροπραξιών, . ή δέ Βουλγαρία και Ελλάς 
άπήντησαν είς τάς Δυνάμεις, δτι πολύ ευχα
ριστούν διά τήν καλοσύνην των αυτήν, άλλ’ 
δτι πλέον είναι άργά.

Οί πρέσβεις τότε άνακαλοΰνται καί αί συμ
μαχικά! στρατιαι βιετάχθησαν νά προελάσουν 
είς τήν Μακεδονίαν καί τήν Ήπειρον, ό δέ 
ήμέτερος στόλος νά άποκλείσγ τήν Ευρωπαϊ
κήν άπό τής ’Ασιατικής Τουρκίας καί νά κα- 
ταλάβη τάς νήσους τοδ Αιγαίου.

Τήν πρόληψιν τοϋ πολέμου κατέστησεν 
ομοίως άδυνατον ή υπερφίαλος συμπεριφορά 
καί γλώσσα τής Πύλης καί αυθαίρετοι τινές 
πράξεις αυτής, θεωρηθεϊσαι προσβλητικά! καί 
πολεμικαί. Κατέσχε πολλά τραίνα μεταφέ- 
ροντα πολεμοφόδια Σέρβικά διά τοΰ εδάφους 
της, ώς έπίσης καί πολλά Ελληνικά, άτμό- 
πλοια ταχυδρομικά καί φορτηγά, άτινα ήρ- 
νεϊτο νά παραδώσντδιέπραττε δε καθ'εκάστην 
τόσας βιαιοπραγίας, φόνους καί καταδιώξεις 
τών ομογενών μας, τοΰ κατάπτυστου δ’ αυτής 
τύπου άσυστόλως καθυβρίζοντος καί προπηλα
κίζοντας παν ιερόν ήμών καί όσιον

Μπαϊσλδρ 3 8βρίου 1912 9 μ.μ.
Φεύγομεν διά νά καταλάβωμεν τούς έγζα- 

ταλειφθέντας σταθμούς παρά τό Κουτσοπόδι. 
καθώς καί τινας άλλους, δπου διαμένει είσέτι 
όλίγος στρατός. Χθες ώς σας έγραψα, είς Κου
τσοπόδι έγένετο ή συμπλοκή όπόθεν ήκούοντο 
οί πυροβολισμοί εναντίον τών Τούρκων, διότι 
προσεπάθουν νά καταστρέψουν μίαν γέφυραν· 
άγνοοϋνται τ’άποτελέσματα, τά οποία θά μά- 
θωμεν τό εσπέρας, δταν θά φθάσωμεν.

Σήμερον ό Διάδοχος έκαμεν μίαν ώραιοτά- 
την προσφωνησιν είς τό πρώτον σύνταγμα καί 
συγκινητικωτάτην. Ειπεν, δτι άπό σήμερον 
άρχεται ό άγων καί ελπίζει ώς άρχηγός 
στρατοϋ Θεσσαλίας νά φαν$5 χρήσιμος ώς καί 
ό στρατός νά τόν βοηθήση είς τδ έργον του διά 
νά έλευθερώσωμεν τούς άδελφούς μας.Θά εχω- 
μεν δέ ύπό τήν προστασίαν μας δλον τό Επι
τελείων μέ τόν Διάδοχον, διότι πρέπει νά είνε 
πλησίον μας.

τοϋ

Πορεία έν έκστρατείφ ορεινού πυροβολικοί.

ΙΙροχθές είδον Καλαμίδαν, είνε καλά, ώς 
καί Οίκονομίδην χθές είς Λάρισαν· έχομεν μα
ζύ μας και τόν Μήλαν καραγκιοζοπαίκτην δστις 
έστησε τήν σκηνήν του καί κάθε βράδυ εχθ

ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ

Ανδρειωμένη λεβεντιά κι’ ελπίδα στοιχειωμένη 
Τοΰ σκλάβου το μαρτύριο π* ανήσυχα προσμένει 
το διάβα σου νά σηκωθή, τά σίδερα νά σπάση, 
τή γαλανή σημαία μας μέ πόθο ν’ άγκαλιάση,

Ή ΙΙίστις είς τδν δρκον σου, ή άκρα πειθαρχία 
ή αντοχή στες στέρησες, τδ φρόνημα, ή άνδρεία 
8ε να σε χάνουν γίγαντα χι' ανίκητο λιοντάρι 
Στους σκλαβωμένους λευτεριά, στδ γένος σου καμάρι

Τδ σέβας στον ανώτερο κι’ αγάπη, αύτά τά δύο 
ποΰ δίδουνε στδ στράτευμα τιμή και μεγαλείο 
Να σου φωλιάζουν στήν καρδιά,μέσα στοΰ νοΰ τό βάθος 
κ·.’ ό έρωτας σου στ’ άρματα νάν τής ψυχής τό πάθος 
Μέ τέτοιες χάρες θά γενής ανίκητος στήν πάλη 
τές δόξες τών πατέρων σου θά ξαναφέρης πάλι

Καμαρωτή κορμοστασιά, στολίσου τ’ άρματά σου 
περήφανα να τραγουδή ό κόσμος τ’ ό'νομά σου 
Κι’ δπου πατρίδα ελληνική καί τουρκοσκλαβωμένη 
νά στήσης τή σημαία σου τήν αίμοβαπτισμένη 
γιά νά σχορπιζ’ δθε διαβή ελευθερίάς αέρα 
και νά γνωιίση, τί είσαι σύ, ό κόσμος πέρα-πέρα.

Ν. Γ. ΦΙΛ1ΠΙΔΗΣ

Σμυρναΐδς Ύπαξιωματιχός τοΰ πεζικού 

μεν παραστάσεις. Ό καιρός ευτυ
χώς διατηρείται πολύ καλός, τήν 
ήμέραν κάμνει πολλήν ζέστην και 
τήν νύκτα έχομεν υγρασίαν. Κλείω 
τήν παρούσαν διότι ή σάλπιγξ κα- 
λεΐ σύναξιν διά ν’ άναχωρήσωμεν.
Δέν έχω άλλα, πλήν νά εύχώμεθα 
καλήν έπιτυχίαν είς τήν κατάλη-
ψ·.ν τών· έλλην. χωρών.

Σάς έστειλα νομίζω 5—6 έπι- 
στολάς καί δελτάρια, άλλα δεν έ
λαβα οΰτε λέξιν σας άκόμη, Γσως 
ένεκα τής άκαταστασίας τών σι
δηροδρόμων οί όποιοι μόνον διά τόν
στρατόν εργάζονται τώρα καί τών 
θέσεων, δπου εύρισκόμεθα. Σήμε-
ρόν μετετέθην είς τήν Ιην ’Ενω

μοτίαν καί έφερον άλλον σιτιάρχην, διότι είνε 
κουφός καί δέν κάμνει διά διμοιρίαν.

Άσπάζομαι ολους. 
("Επεται συνέχεια) Κ. Πρίντεζης

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τά λουτρά :
Ό πελάτης άφοΰ έλούσθη, εισέρχεται είς τήν 

καμπίναν και δέν ανευρίσκει τό παντελόνιόν του...
—Τί έγεινε τό παντελόνι μου ; έρωτφ τόν προσ- 

δραμόντα ύπηρέυην.
Και ό ύπηρέτης έν άμηχανίφ :
— Μά εΐοθε βέβαιος, δτι τό έφορούσατε, κύριε, 

δταν ήλθατε;

Γίνεται λόγος περί πασίγνωστου κερδοσκόπου, 
πλουτήσαντος διά παντοίων κακοήθων πράξεων·

— Αυτός ό κύριος χαίρει πολύ, κακήν φήμην, λέ
γει κάηοιος.

—Ώ, μή τόν μέμφεοθε διά τήν φήμην τον, τόν 
καΰμένον, άπαντφ έτερος' είναι τό μόνον πράγμα, 
όποϋ έχ?ι χωρίς νά τό κλέψη !

>-<

Εις τό έστιατόριον :
Ό πελάτης κοπιάζει φοβερά, άγωνιζόμενος νά 

καταδαμάση μέ τούς δδόντας μίαν πτέρυγα δρνιθος·
— Τί παληόκοττα είναι αύτή, ποϋ μοΰ.έφερες’ 

λέγει πρός τόν ύπηρέτην.
— Τί λέτε, κύριε !··. είναι πουλάδα τεσσάρων 

μηνών.
—Τότε θά έγήρασε πολύ πρόωρα' άφοΰ έχει καί 

άσπρες τρίχες.
w-ieaKaca·»
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ΕΔΜ. ΡΟΣΤΩΝ

syPANO qe-μπερζερακ

(Ή Σχηνή τοΰ έξώστβυ)
ΣΥΡΑΝΟ. Καί τώρα, φώναξέ την.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Ροξάνη !
SYP. (Συλλέγων χαλίκια, τά όποια ρίπτει 

είς τάς ύέλους). Λίγ·5 άς ρίξουμε χαλίκια !
Ρ02. (Διανοίγουσα τδ παράθυρόν της). Ποιος 

φωνάζει
ΧΡΙΣΤ. Έγώ.
POS. Μά ποιος ;
ΧΡΙΣΤ. Χριστιανός.

. ΡΟ3. (μετά περιφρονήσεως). Έσεϊς >
ΧΡΙΣΤ. ’Επιθυμούσα κάτι νά σάς είπώ.
ΣΥΡ. (ύπδ τδν έξώστην). Καλά, καλά. Χα- 

μήλοφώνως.
Ρ03. "Οχι, ’μιλάτε άσχημα. Φύγετε !
ΧΡΙΣΤ. Χάριν !...
ΡΟΒ. "Οχι ! Όχι, δέν μ’άγαπάτε πειά !
ΧΡΙΣΤ. (πρδς ον ό Συρανδ υποβάλλει), θεοί! 

νά.μ’ έπιπληττν), πώς πλέον δέν την αγα
πώ.... δταν... πολύ άκόμα. Πλειότερον τήν 
άγαπώ!.··

ΡΟΞ. ι(ήτις έμελλε νά κλείση τδ παράθυ- 
ρον, στατματ^), Μπά ! ποιδ καλά ‘μιλάει!

ΧΡΙΣΤ,. (ώσαύτως). Αυξάνει ό έρως μέσα

’στήν άνήσυχη ψυχή μου.... ποΰ.... τδ σκλη
ρόν αύτδ παιδί γιά.... κούνια του έχει πάρει!

POS. (προχωρούσα είς τδν εξώστην). Αύτό 
’νε πειδ καλό ! κι’ άφοΰ είναι σκληρός ό έρως, 
ήσουν μωρός ’στήν κούνια του νά μή τδν πνί- 
ξης μέσα !

ΧΡΙΣΤ. (ωσαύτως). Τδ έδοκίμασα κ’έγώ... 
μά... δοκιμή ματαία : Αύτδ τό βρέφος μέ μι
κρόν... ομοιάζει Ήρακλέα.

ΡΟΞ. Καλλίτερα !
ΧΡΙΣΤ, (ωσαύτως). “Ώστ’ έπνιξε δυό φει

δία μ’ευκολία... Και τήν ‘Γπερηφάνειαν... 
και τήν ’Αμφιβολίαν.

ΡΟΞ. (στηρίζουσα τους άγκώνας της είς τδν 
έξώστην). Πολύ καλλίτερου ! άλλά πολύ άργά 
’μιλάτε. Μήπως ή φαντασία σ'ας άπό άρθρϊτιν 
πάσχει; ,

ΣΥΡ. (σύρων τον Χριστιανόν ύπδ τδν έξω- 
στην καί λαμβάνων τήν θέσιν του). Σούτ ! 
είναι τώρα δύσκολον τό πράγμα...

ΡΟΞ. ’Απόψε ’βγαίνουν μέ δισταγμό τά λό
για σας. Γιατί

ΣΥΡ. (όμιλών μέ ήμίσειαν φωνήν ώς ό Χρι
στιανός). Γιατ’ είναι νύχτα και ψάχνον-

παρόμοια δέν έχουν
τας μέσ’ τή σκιά ζητούν νά βροΰν ταύτιάσου.

ΡΟΞ. Τά λόγια μου 
δυσκολία.

ΣΥΡ. Εύρίσκουν τά δικά μου εύθύς; *Ω ! 
τοΰτο έννοεϊται, άφοΰ αύτά τά δέχομαι ά- 
μέσως’στήν καρδιά μου κ’ έχω μεγάλη τήν 
καρδιά, κ’ εσύ μικρό ταύτί σου· άλλως τε κα
τεβαίνουνε τά λόγια σου και τρέχουν· τά λό
για μου άναβαίνουνε: πειδ πολύ χρόνο θέ
λουν !

POS. Άπότίνος καλλίτερα τ’άκούω ν’ άνε- 
βκίνουν.

ΣΥΡ. Τά ώφέλησ’ ή γυμναστική.
POS. Είναι λοιπόν μεγάλο τδ ύψος ποΰ σάς 

ομιλώ
ΣΥΡ. Βεβχίω; και ’στον τόπονθά μ’άφινες, 

άν μουριχνες καμμιά σκληρά σου λέξι μέσ’ 
τήν καρδιά !

ΡΟΞ. (κάμνουσα κίνημα). Θά κατεβώ.
ΣΥΡ. (ζωηρώς). Όχι!
ΡΟΞ. (δεικνύουσα είς αύτδν έν θρανίου ύπό 

τόν έξώστην).
’Ανέβα τότε είς τό Ορονίον παρευθύς....

ΣΥΡ. (όπισθοδρομών μετά τρόμυ εις τό 
σκότος) "Οχι!

ΡΟΞ. Πώς... ό’χι !
ΣΥΡ. (έπί μάλλον και μάλλον συγκινούμε- 

νος) Άφες ολίγον ν’άπολαύσωμεν τήν έκτα
κτη εύκαιρία και τήν γλυκειά αύτή στιγμή 
ποΰ ήλθε... νά ’μπορούμεν μέ δίχως νά βλε- 
πώμεθα γλυκά νά όμιλοΟμεν.

ΡΟΞ. Μέ δίχως νά βλεπώμεθα;
ΣΥΡ.......... "Ω ! ναί! Είναι μαγεία μόλις

νά μαντευώμεθα! Σύ βλέπεις τήν μαυρίλα 
τοΰ μακρυνοΰ μανδύου μου, και τοΰ φορέματος 
σου τοΰ θερινοΰ έγώ άπ’ έδώ κυττάζω τήν ά- 
σπράδα. Έγώμαι μόνον μιά σκιά, και σύ είσαι 
μία λάμψις ! "Αν ’ξεύρεις ή στιγμές αυτές τί 
άξίζουνε γχά μένα ! Κι’ άν ήμουν κάποτ’ εύ
γλωττος...

ΡΟΞ. Ήσουν.
ΣΥΡ. Ποτέ ώς τώρα δέν βγήκε άπ’ τήν ά- 

ληθινή καρδιά μου ή φωνή μ.ου...
ΡΟΞ. Γιατί;
ΣΥΡ. Γιατί,., έπάθαινα ώς τώρα...
ροξ. Τί;
ΣΥΡ. .... τή ζάλη π’ έχει καθείς ’στά 

’μάτια σου άπό κάτω ■·· ’Αλλ’ άπόψε μοΰ 
φαίνεται πρώτη φορά ποΰ σοΰ ’μ.ιλώ.

ΡΟΞ. ’Αλήθεια: "Εχεις άλλοιώτίκη φωνή.
ΣΥΡ. (πλησιάζων, μετά θέρμης). Ναί, ίλως 

διόλου άλλη,γιατί ’στο σκότος τής νυκτός, δ
που μέ προστατεύει, τολμώ νά ήμαι μιά φορά 
έγώ αύτός, και θέλω...

(σταματφ μετ’ άλλοφροσύνης).
Ποΰ ήμουν ;—Δέν είξεύρω ■ ■ - αύτό ολο—συγ
χώρησε μου τήν ταραχή — τόσο γλυκύ μοΟ 
είναι··· τόσον νέον ....

ΡΟΞ. Πώς τόσο νέον;
ΣΥΡ. (θορυβηθείς καί προσπαθών νά συνάρ

μοση τάς λέξεις του) Νέον· · ·ναί· · · ειλικρι
νής νά είμαι· · · Ό φόβος, μήπως χλευασθώ, 
μοΰ σφίγγει τήν καρδιά μου· · ·

ΡΟΞ. Νά χλευασθής, καί διατί;
ΣΥΡ. Γιά τήν · · · γιά τήν ορμή μου ! · · · 

Ναί, ή καρδιά μου πάντοτε ’ντύνεται μέ τδ 
πνεΰμα άπδ ’ντροπήν. Αναχωρώ νά ξεκρε- 
μάσω ενα άστρο, καί στέκω μήπως χλευασθώ, 
καί κόβω ’να λουλοΰδι !

ΡΟΞ. Καί τδ λουλοΰδι είναι καλόν ενίοτε...
ΣΥΡ. Άπόψε άς τό περιφρονήσωμεν !
ΡΠΞ. Ποτέ μέ τέτοιο τρόπο δέν μου ώμί- 

λησες.
ΣΥΡ. Άχ ! άν μακράν άπ’ τής φαρέτρες, 

άπό τά βέλη και άπό τής δάδες είμπορούσαμε 
σέ πράγματα πειδ ··· δροσερά όλίγο νά πα
τούσαμε ! Έάν,άντί νά πίνουμε σταγόνα πρδς 
σταγόνα μέ δακτυλήθρα ολόχρυση νερό άπό τόν 
Λινώνα άνούσιον, έβλέπαμε πώς ή ψυχή χορ
ταίνει, όταν σέ ποταμό πλατύ νά πιή πολύ 
πηγαίνη !

ΡΟΞ. Άλλά τό πνεΰμα ;
ΣΥΡ. Σοΰ ’δειξα τοΰ πνεύμ.ατος τά δώρα, 

γιά νάμήφύγης κατ’άρχάς, άλλά θά ήτοτώρα 
τδ ίδιο ’σάν νά ’βρίζαμε τήν νύκτα αύτή, 
τά μυρα, τήν ώρα αύτή τή μαγική, τήν άν- 
θισμένη φύσιν, έάν ’σάν γράμμα έρωτικδ τοΰ 
Βονατύρ ’μιλοΟσα ! —Μέ μιά ’ματιά τών ά
στρων του ό ουρανός δς σπάση ολα τά όπλα 
τά πλαστά τής τέχνης μας· φοβούμαι τόσον 
πολύ μή ’στήν γλυκειάν αύτή μας άλχημείαν 
σάν τδν αιθέρα έξατμισθ^ τοΰ αισθήματος ή 
άλήθεια, μήπως ’σ αύτά τά μάταια παιγνίδια 
ή ψυχή μας άδειάση, και τό τέλειον τδ τέλος 
μας μή γίνη!

ΡΟΞ. Άλλα τό πνεΰμα ;...
ΣΥΡ. Τδ μισώ ’στον έρωτα ! Καί είναι έγ

κλημα, όταν -άγαποΰν, αύτή τήν ξιφασκία 
νά παρατείνουνε πολύ. Έπειτα, άναποφεύκτως, 
φθάν’ ή στιγμή, — λυποΰμ’ αύτούς ποΰ. τή 
στιγμή δέν βλέπουν π’άγάπη νοιώθουμε 
εύγενή στά στήθη μας νά κρύβη, και κάθε 
λέξιν εκλεκτή ποΰ λέγομεν, μάς θλίβει !

ΡΟΞ. Λοιπόν ! άν ήλθεν ή στιγμή αύτή-καί 
γΐά τούς δυό μας, τί λόγια τώρα θά μοΰ πής;

ΣΥΡ. Όλα έκεϊνα, ολα, ποΰ θά μοΰ έλ
θουν σκορπιστά, μέ δίχως νά τά δέσω, μπου
κέτο θά σου τά πετώ : Σέ άγαπώ, παθαίνω, 
καί τδνομά σου κρέμεται μεσ’ τήν καρδιά μου 
αιώνια,σάν μέσα είς τδν κωδωνα γλωσσίδι,ώ Ρο
ξάνη, κι’ άπό τό άνατρίχιασμα πού άδίάκοπα 
μέ πιάνει,ό κώδωνας ταράσσεται καί τ’ δνομα 
σημαίνει! Ό,τι δικό σου, τ ’άγαπώ καί τδ θυμά
μαι πάντα: Εέρω, μιά μέρα πέρυσι, στής δώ
δεκα Μάίου, βγήκες πρωί και τάλλαξες τό 
κτένισμα τής κόμης: Τόσο πολύ συνείθισα γιά 
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φώς ριου τά [Λαλλιά σου, ποϋ, όπως ’σάν στη- 
λόνουμε τό μάτι μικς ’στο ήλιο, ύστερκ βλέ- 
που|Λ« πκντοΰ ροδοβαμ.ιζένο δίσκο, έστι, ’σάν 
φύγω άπ’ τής φωτιές ποϋ γύρω μ,ου σκορπί
ζεις, τό θκμ.πωμ.ένο βλέμμ.κ ριου ξκνθές άφίνει 
βούλες !

POS. (διά φωνής τεταοκγμ.ένης). Νκί ! 
τοϋτο λέγετ’ έρωτας.

ΣΓΡ. Βεβαίως, ή λαχτάρα ποΰ τρομερή, ζη
λότυπη πλημμυρίζει, άλήθεικ, είν’ έρωτας, 
κα'ι μέσα του ολη τή λύσσα κρύβει ! Είν’ έ
ρωτας,— άλλά χωρίς έγω'ίσμδ κανένα ! "Αχ ! 
γΐά την ευτυχία σου ποϋ δίνω τη δίκη μου, 
κ’ έάν άκο’μα τίποτε δέ μ.άθαινες ποτέ σου, 
&/ ήμποροϋσα κάποτε άπό μακρυά ν’ άκούω 
το γελοίο σου ν’ άντιλκλ^ την ευτυχία έκείνην 
ποϋ γέννησ’ ή θυσία μου! — Κάθε μ.ατιά Sf » /X Ζ* · i 1 \ 'ικη σου αναρριπίζει μέσα μου νεα αρετή και 
άνδρεία ! ’Αρχίζεις τώρα νά έννυνίς-; Λοιπόν, 
καταλαμβάνεις ; Καί την ψυχήν μου αισθάνε
σαι, ’στό σκότος, ποΰ άνκβαίνει; "Αχ ! είν’ 
ωραίο, εΐνε γλυκύ, μά τήν άλήθεια άπόψε νά 
λέγω αύτά έγώ ’σε σέ, κκί σύ ν’άκοΟς έμενα ! 
Εινε αύτό παρά πολύ! ’Στον πόθον μου ακόμα, 
τδν πειο κρυφό,τόσο πολύ δέν ήλπιζα ποτέ μου! 
Και τώρα μόνον θάνατον ποτέ ! Γιατί, άπ’ 
τά λόγια ποΰ λέγω,τρέμει άνάμεσα ’στους γα- 
λαζένιους κλώνους ! Διότι τρέμετε καθώς τό 
φΰλλο μεσ ’στά φύλλα! Διότι τρέμεις'! "Ε
νοιωσα, και άθελα σου άκόμα, τοΰ λατρευτού 
σου τοϋ χεριού μιά κάποια άνατριχίλα, νά κα- 

ταβαίνγ άνάλκφρκ ’στοΰ γιασεμιοΰ τά φύλλα ! 
(άσπάζεται έξαλλος τό άκρον κλωνιού κρε- 
μαμένου).

ΡΟΒ. Ναι τρέμω, κλαίω, σ’ άγαπω, και εί
μαι ίδική σου· μ’έμέθυσες !

ΣΓΡ. Τότε λοιπόν, ό θάνατος άς έλθγ ! 
Τή μέθη αύτή έγώ, έγώ ’στή φύσησα ’στά 
στηθεια, "Ενα μονάχα πειά ζητώ···

ΧΡΙΣΤ. (ύπό τόν έξώστην) "Ενα φιλί !
ΡΟΒ. (ριπτομένη όπισθεν) Τί λέγεις;
ΣΓΡ. "Ω !
ΡΟΒ. Τί ζητείς ;
ΣΓΡ. Ναί· · · έζήτησα· · ·
(προς τδν Χριστιανόν χαμηλοφώνως) Τρέχεις 

πολό.
ΧΡΙΣΤ. Άφοΰ έχει συγκινηθν) τόσο πολύ, 

έπωφελοΰμ’ έκ τούτου !
ΣΓΡ. (πρός τήν Ροξάνην)

Ναί! έζήτησα, είν’ άληθές, πλήν δίκαιε 
Θεέ μου !

Καταλαμβάνω τολμηρός πάρα πολύ πώς ήμουν.
ΡΟΒ. (άπογοητευμένη) Δέν επιμένεις πεώ 

πολύ;
ΣΓΡ, Βεβαίως, επιμένω ··· Χωρίς επιμο

νή ! · · · ναί ! ναί · · · μέ θλίβ’ ή έντροπή σου ! 
Καλά λοιπόν ! Τδ φίλημ.α αύτό-'··μή μοΰ τό 
δώσγς !!

ΧΡΙΣΤ. (σύρων τδν Συρανό έκ τοϋ μανδύου) 
Γιατί;

ΣΓΡ. Σιώπα, Χριστιανέ···
. ΡΟΒ. (κύπτουσα) Τί λές χαμηλοφώνως

ΣΓΡ. Τόν εαυτό μου έμάλωσα γιά τή πολλή 
μου βία. Είπα : σιώπα. Χριστιανέ ! 
(τά όργανα άρχίζουν νά παίζουν)

’Αμέσως ! · · · Κάποιος εΐνε !
(Ή Ροξάνη κλείει τό παράθυρον. Ό Συ

ρανό άκούει τά όργανα, έξ ών τό έν παίζει 
ήχον φαιδρόν, κκί τό άλλο πένθιμον).
"Ηχον φαιδρόν, και λυπηρόν μαζύ;··· ποιος 
ό σκοπός'των; Μήν είναι άνδρας ; ή γυνή ;·— 
ΤΑ ! είναι καπουτσίνος !

(Εισέρχεται είς καπουτσίνος, δστις πηγαί
νει άπό οικίας εις οικίαν κρατών φανόν είς τήν 
χεϊρα. και παρατηρών τάς θύρας).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΧΡΙΣΤ. Κάνε νά μέ φιλήσν) !
ΣΓΡ. "Οχι !
ΧΡΙΣΤ, ’Αργά ·ή γρήγορα θά μέ φιλήση...
ΣΓΡ. ’Αλήθεια ! Θάρθγ στιγμή μεθυστική 

ερωτικής λαχτάρας, ποϋ τώνα στόμα τ’ άλλο 
σας θά βρ-ji,χάριν έκείνου τοΰ μύστακός σου τοΰ 
ξκνθοΰ καί χάριν τοΰ ροδινοΰ τοΰ χείλου της.

(Καθ’ εαυτόν)
Καλλίτερα έγώ θά προτιμούσα νά ήτο χάριν...

(Θόρυβος άνοιγομένου παραθύρου. Ό Χρι
στιανός κρύπτεται ύπό τόν έξώστην).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΡΟΒ. (προβαίνουσα είς τόν έξώστην) Είσαι 

σύ ; Έλέγ-αμε γιά ένα Γιά ενα· · · γιά - · ·
ΣΓΡ."Ενα φιλί. Γλυκειά ν’ή λέξις, φίλη.Δέν 

βλέπω γιατί τρέμουνε νά τήν είποΰν τά χείλη. 
’Άν άπό τώρα τάκαψε, ’στδ πράγμα τίθάγίνγ; 
Μήν τδ τρομάζγς ! Άθελα τή φλυαρία εκείνη 
προτήτερα δέν άφησες κ’έγλίστρησεν άφόβως 
άπο το γελοίο ’στον καϋμο κι’ άπ’ τδν 
καϋμό ’στό δάκρυ ;
Γλίστρηστ’ άκόμ.’ άνάλαφρα και δίχως νά τό 
νειώσγς : Άπό τδ δάκρυ στδ φιλί μι’ άνατρι
χίλα είνε !

ΡΟΒ. Σιώπαινε !
ΣΓΡ. "Ενα φίλημα, άλλ ’ έπί τέλους τ’ είνε; 

"Ορκος ποΰ λέμε ποιο κοντά, ύπόσχεσι ποΰ 
δίνεις μέ πίστι μεγαλήτερη· ομολογία ποΰ 
βαίνεις τό σφράγισμα·μιά ρόδινη περισπωμένη 
’πάνω στό «άγαπώ» καί μυστικό ποΰ λέγομε 
’στο στόμα, άντί στ’ αυτί’ μιά στιγμή τοΰ 
άπειρου ποΰ ομοιάζει ’σάν ψίθυρος τοΰ μελισ
σιού· μετάληψι ποϋ παίρνει τή γεΰσι τοΰ άν
θους· κάτι τι ποϋ άνασαμό σοϋ φέρνει άπό τά 
βάθη τής καρδιάς· καί κάτι ποΰ ’στην άκρη 
τοΰ χείλους άπό τήν ψυχή σου άφίνει κάποιο 
μϋρο !

ΡΟΒ. Σ'-ώπαινε !
ΣΓΡ. "Ενα φίλημα τόσην ευγένειαν έχει, 

οπού κι’ αύτή ή βασίλισσα τών Γάλλων έδωσ’ 
£να στδν πλέον εύτυχέστερον τών λόρδων· · ·

ΡΟΒ. Λοιπόν τότε ;
ΣΓΡ. Είχα καθώς ό Βούγγιχαμ τά κρύφια 

βάσανά μου, κ’έγώ λατρεύω ’σάν κι’ αύτδν 
εσέ, βασίλισσα μου, και ’σάν αύτόν είμαι πι
στός καί λυπημένος...

ΡΟΒ. Κ’ είσαι ωραίος όπως καί αύτός !...
ΣΓΡ. (καθ’ εαυτόν, άπογοητευόμενος)
’Αλήθεια είμαι ωραίος! Ξέχασα!
ΝΟΒ. ’Ανέβα τό λοιπόν τό άσύγκριτο νά 

δρέψης αύτό λουλούδι· «·
ΣΓΡ. (ώθών τόν Χριστιαν.πρδς τδν έξώστην) 

Ανέβα !
ΡΟΒ. Αύτή τή γεΰσι τής καρδίας···
ΣΓΡ. ’Ανέβα !
■ΡΟΒ. Τοΰ μελισσιού τδν ψίθυρο· · ·
ΣΓΡ. ’Ανέβα !
ΧΡΙΣΤ. (διστάζων) Σάν νά μοΰ φαίνεται 

κακή πώς κάμω πράξι τώρα !
ΡΟΒ. Αύτή τοΰ άπειρου τή στιγμή
ΣΓΡ. (ώθών αύτόν). ’Ανέβα λοιπόν ζφον !
(Ό Χριστ. όρμ.£, καί διά τοΰ θρανίου, τοϋ 

φυλλώματος, τών στύλων άνέρχεται μέχρι 
τών κιγκλίδων, άς διασκελίζει).

ΧΡΙΣΤ. Ροξάνη μου ! (τήν περιπτύσσεται 
καί κύπτει έπί τών χειλέων της).

ΣΓΡ. Άχ ! κέντημα παράδοξο ποΰ νοιωθω 
μέ ’στήν καρδιά μου !—Φίλημα, ερωτικό συμ
ποσίου, ποΰ είμαι ό Λάζαρος έγώ! Σέ τοϋτο τό 
σκοτάδι μοΰ στέλλεις ένα ψίχουλο κ’εμενα. Χω
ρίς άλλο, καί τήν καρδιά μου αισθάνομαι κάτι 
άπδ σέ νά παίρνει, άφοΰ σαύτά τά χείλη του,, 
ποϋ ή Ροξάνη γέρνει, φιλεί τά λόγια ποΰ έγώ 
προτήτερα τής είπα.

(’Ακούονται τά όργανα).
Πένθιμος ήχος καί φαιδρός : Ό καπουτσίνος 
είνε !

(Προσποιείται οτι τρέχει, ωσάν νά έφθανε 

μακροθεν) Αι"! άπδ ’κεΐ !
ΡΟΒ. ΙΙοιός είναι;
ΣΓΡ. Έγώ περνοϋσα. Είν’ έπάνω άκόμη 

ό Χριστιανός ;
ΧΡΙΣΤ. (προσποιούμενος έκπληξιν). Ό Συ

ρανό ! ποΰ ’βρέθγς;
ΡΟΒ. Καλή σου ήμερα, έξάδελφε !
ΣΓΡ. Έαδέλφη, καλημέρα ί
ΡΟΒ. θά κατεβώ !
(’Εξαφανίζεται έντός τής οικίας. Εισέρχε

ται είς τδ βάθος ό καπουτσίνος).
ΧΡΙΣΤ. (παρατηρών αύτόν) Άκόμ’ αύτός! 

(’Ακολουθεί τήν Ροξάνην).

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΪΛΗΣ
"Εν έκ τών μάλλον ενδιαφερόντων φυσιο- 

διφικών προβλημάτων είνε τδ ζήτημα άν κατά 
τόν ροΰν τών αιώνων συνέβη ποτέ νά γεννηθώ 
ή οργανική ζωή άπ’ ευθείας έκ τής άνοργάνου 
ήτοι έκ τής νεκράς ύλης καί δν ή γένεσις αύτη 
συντελείται καί σήμερον. Τά όργανικά σώ
ματα, πρδς τά όποία σχετίζονται δλα τά φαι
νόμενα τής ζωής, ήτοι τό λεύκωμα, τδ λίπος 
καί τδ σάκχαρον,συνίστανται έξ ώρισμένων χη
μικών στοιχείων, τών οποίων τήν ενωσιν καί 
άποσύνθεσιν έκτελεΐ έν έαυτώ πάν φυτδν καί 
πδίν ζφον. Τά στοιχεία ταϋτα είνε συστατικά 
τής άτμοσφαίρας, πρός δέ καί όργανικαί ενώ
σεις τοΰ αζώτου. Τήν ένέργειαν, ήτις τά κα
θιστά ίκανά πρός κοινήν δράσιν, τήν λαμβά
νουν άπδ μίαν δύναμιν ύπεργήινον, άπδ τδν 
ήλιον. "Ολαι αί έμ.φάνσεις τής ζωής είνε τέκνα 
τοΰ ήλιου. ’Επειδή λοιπόν τδ λεύκωμα μόνον 
έμπεριέχει τάς διά τήν ζωήν άπαραιτήτους 
άζωτούχους ενώσεις,πρέπει νά θεωρηθή ή γένε- 
σιςτοΰ λευκώματος ώς γένεσις αύτής τής ζωής, 
αύτής τής ζώσης ύλης. Τδ λεύκωμα ζή, άλλά 
ζή μόνον εκεί δπου δύναται νά ύπάρχγ έν δι- 
ηνεκεϊ εναλλαγή μέ τδ περιβάλλον του. Διά 
τδν εαυτόν του εϊνε νεκρόν. Διά τοϋτο δυνά
μεθα νά παραδεχθώμεν, οτι είς μίαν οΐανδή- 
ποτε γεωλογικήν έποχήν έδημιουργήθη ή ζωή 
πανταχοΰ έκεϊ όπου ύπήρχον στοιχεία έν αλ
λαγής διά τδ λεύκωμα. Ό καλήτερος τόπος 
έναλλαγής διά τδ λεύκωμα είνε φυσικώς ό ζών 
όργανισμδς καί έπειδή σήμερον δέν ύπάρχει 
σχεδόν έπί τής γής χώρος άνευ ζώντων όργα- 
νισμών, δέν ύπάρχει μεγάλη πιθανότης, οτι 
συντελεϊται κκί νΰν έτι ή άρχική γένεσις τής 
ύλης. II...

ΣΚΕΨΕΙΣ
Έπροτίμων νά ήμουν μέχρι θανάτου παιδίον ή 

αιωνίως μέγας καί νά Υπόκειμαι είς τάς άνοή- 
τους κρίσεις τοΰ ενός καί τοΰ άλλου.

*0 είς μέ θεωρεί νουνεχή, δ άλλος άνόητον, 
έτερος εύγενή, ό τρίτος δκνηρδν καί δ τέταρτος 
πολυμαθή· Έν τούτοις οί φίλοι μου μέ μισούν καί · 
αί γυναίκες μέ άπεχθάνονται.

’Εξέρχομαι δίς τής ήμέρας καί άπαξ τής νυκτός, 
κοιμούμαι αρκετά, τρώγω μετρίως, δμιλώ καί α
κούω δσον μ’ αρέσει, έξοδεύω 20 δρ. καθ’ έκάστην, 
ούδέποτε δέ δίδω καί ούδέποτε δανείζομαι χρήματα.α
' Νομίζω έμαυτόν τέλειον άνθρωπον, πίνω σιγάρα 
καί ζύθον, άγαπώ καί τά γλυκίσματα. Είμαι καί 
καλός Χριστιανός, άλλά δέν εργάζομαι καί ίσως 
δι’ αύτό μισώ τδν έαυτόν μου.
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19. Αίνιγμα

"Οπως έχω &ν μ* άφίσμς 
Είμαι νήσος ατό Αίγαϊον 

’Αν τήν κεφαλήν μ’ άλλάξης 
Βλέπεις ποταμόν σπουδαίον

20. Αίνιγμα

Είναι γλυκύ τό πρώτον μου 
Τό δεύτερον ένδίδεί 

Προφήτην δέ τό σύνολον 
Έκ τής Γραφής σάς δίδει'

21. Δεξίγραφος

Έπίθετον δν δξυτονίσης
Αριθμητικόν 

’Επίρρημα θά σχηματίσης 
έκ τών τοπικών

22. Λογοπαίγνιο?

Ποιος είμπορεϊ νά φάγη τόν Άδην ;

w^eaeaa··

ΔΥΣΒΙΒ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Θέλετε νά μάθετε τόν χαρακτήρα, τά προ

σόντα, Ελαττώματα η άρετάς άτομου τινο'ς ; 
Στείλατε τήν φωτογραφίαν του, ούχί παλαιο- 
τέραν τών δύο ετών, είς τήν Διεύθυνσιν τής 
«Φύσεως» μετ’ άναλογου άμοιβής και θά λά
βετε άμέσως άκριβή έγγραφον σχετικήν περι
γραφήν.

ΣΓΛΛΟΓΟΣ Η «ΤΕΧΝΗ»
"Ηρξαντο τά μαθήματα τής Δραματικής σχολής 

τρίς τής έβδομάδος έν τή αιθούση τσΰ Συλλόγου 
(όδός Χαριλάου Τρικούπη 22α) Διδάσκουσιν δ κ· 
Σπανδωνής ’Εγκυκλοπωιδίαν τοδ Θεάτρου καί δ 
κ. Οίκονόμου ύπόκρισιν καί αισθητικήν άνάλυσιν 
δραματικών έργων·

Προσεχώς άρχονται τά μαθήματα τής άρτι Ιδρυ- 
θείσης ύπό τοβ Συλλόγου Σχολής Διακοσμητικών 
τεχνών ήπό τήν διεύθυνσιν τής κ· 'Ελένης Γεωρ- 
γαντή· Έγγεαφαΐ καθ’ έκάστην 3—5 μ- μ.

(Έκ «οθ Γραφείου)

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

9ου—IOw ΤΕΥΧΟΥΣ

45. Γυμνάσιο ν (Γή— μνα—Σιών).
16. Θράσος—Θάσος.
,17., Ή Κ ρ ή σ σ α (Κρίσα). Τό μέτωπον 

(μέ τόπον). Ή ήώς (Ιός) . .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

J. Jtf. Γαστούνην. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη, 
εύχαριστοΰμεν πολύ.— J.J7. ΧανΙα. Συνδρομή φίλου 
μετ’ επιστολής σας έλήφθη καί εΰχαριστοϋμεν.— Ν. Μ. Balov. Έπιστολαί καϊ βραχεΐαι έλήφθησαν, δημο
σιεύσεις ήδη γίνονται, διότι ένεκεν έλλείψεως εργατών 
ή εργασία είχε σταματήση.—Κ.Κ. Κάϊρον,Επιστολαί 
καί βιβλία έλήφθησαν, διευθυντής άπουσίαζεν, προσε

χώς γράφομεν. — Α. Σ. Ζάκυνθον. ’Επιστολή και 
ποιημάττα έλήφθησαν, φύλλα ήδη έκδίδοντατ, καθ’ 

-όσον ένεκα πολέμου έμείναμεν όπίσω.— Σ. Μ. ’Alt- ζ ανδρείαν. Δελτάριον έλήφθη, ζητούμενα φυλλάδια 
σάς άπεστάλησαν.—Λ-. I. Ν. Σουέζ. Συμφώνως επι
στολή σας σας ένεγράψαμεν συνδρομητήν καί αναμέ
νομε» τήν συνδρομήν σας.—Κ. Τ. Σμύρνην. ’Επι
στολή έλήφθη, σας άπηντήσαμεν, καί αναμένομε» 
νεωτέραν σας.—Συνδρομητή»’ Πάτρας. Έχετε δίκαιον, 
αλλά ένεκα πολέμου καί καθυστερήσεως φύλλων έπήλ- 
θον έν λόγω άνωμαλίαι.—1· Κ. Σ. ΜαγγάΙια. Δελτά- 
ρίον έλήφθη ζητούμενα φυλλάδια σας έστάλησαν.

Χριάτιανιάμός καί πνευματισμός.— Ό προο
ρισμός «οθ άνθρώπου· —Ή Επιστήμη·— 
Νέον φώς·

Ύπό τον άνωτίρω τίτίον Ιξεδόϋη ΐν Καϊρφ ύπό τον 
Πνεοματεστικοΰ Συνδέσμου βιβίίον ποίύ περίεργον καί 
ενδιαφέρον, περιέχον άνακοτνώσεις σπουδαίας πνευμάτων έπί ζητημάτοιν έπιατημονικδίν, θεοϊοχικώ»’ καί κοινωνικών.

Συνιστώμεν αυτό ΰερμώς τοΐς πνευματιοταϊς καί 
παντί καταγινομένφ ιίς τά μεταφυσικά καί ψυχολογικά 
ζητήματα Δ>ς διαφώτιζαν πολύ τό ζήτημα τής μετά θά
νατον ζωής.

Τιμδται δρ. § ,60 καί άποστέΙΙεται ίΐιύΰιρον ταχνδρ. τελών παπί άποστέλλοντι ήμΐν τό &νο> τίμημα.
ΕύρΙσκεται καί παρά τοΐς εκδόταις έν Καίρφ ·Πνευ- μανιάτικου Σύνδεσμον* 'Οδός Φαγάλαε, Κάιρου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣίΣ

Παρακαλοϋνται οί καθυάτεροϋντες έτι Ουν- 
δρομάς τίίς «Φύσεως» δπως. εύαρεότούμενοι, 
άποάτελωόιν ήμΐν ταύτας· συντόμως, καθόσον 
θέλομεν διακόφει έν έναντίζΐ περιητώάει τήν 
περαιτέρω άποότολλν των τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον ναί τάς 
δαπάνας Λμών, δτι Θέλουάι όπεύοει, χωρίς ν’ 
άναμείνωόι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηΟίν μα^-


