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0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

ΑΝ ήδη Ακούσωμεν τήν 
βροντήν, καΑ’δν χρόνον 
βλέπομεν τήν λάμψιν, 
τότε δέον να θεωρήσω- 
μεν ώς βέβαιον, οτι ή 
καταιγίς εύρίσκεται δ- 
νωθιήμών. Έκτος τού- 
τον ίν τοιαύτη περιπτώ- 
σει, μολονότι δ κίνδυνος 
είναι μεγαλείτερος, Υπο

κείμενοι είς άμεσον κε- 
ραυνοβολίαν, τής καται- 
γίδος διερχομένης ανιοθι 
τοΰ μέρους, δνθα ενρι- 
σκόμεθα, δέν εχομεν ού
δέν να φοβηθώμεν ίκ τοϋ 
άκουσ&έντος κρότον καί 
τοϋτο προκύπτει ίκ τής 
μικρας διάρκειας τής 
Αστραπής,Ισοδυναμούσης 
πιθανότατα πρός τους 
των ηλεκτρικών μηχα
νών μας σπινθήρας." Αλ
λως τε και πριν ή Απο- 
κτήσωμεν τα Αναγκαία 
εργαλεία πρός ίκτίμησιν 
τής διάρκειας ταύτης, οί 
φυσικοί Υπελόγιζον Αρ
κετό καλώς τήν Ασθενή 
Αξίαν τοϋ κρότον αϋτοϋ.

Παρατηρήσατε, δπό
ταν Αστραπή τις ίκρή- 
γνυται και φωτίζη κι- 
νονμενόν τι Αντικείμενου, 
οϊον μίαν Ατμομηχανήν 
κινονμένην ίν μεγάλη Κεραυνός έπι τοΰ πύργου "Αιφελ

ταχύτητι. ΑΙ Ακτίνες τών τροχών αύτής διακρί- 
νονται τόσον εύκρινώς, ώσει ή Ατμομηχανή νά 
μή μετετοπίζετο-ΑΙ πρόσφατοι παρατηρήσεις δέν 
Απέδωκαν τήν αΥτήν διάρκειαν δι’δλαςτας Αστρα- 
πάς-Αί μεταξύ τών νεφών ίκρήγνύμεναι Αστρα- 
παί φαίνονται εκτεινόμενοι ίυίοτε εξ Αλληλου
χίας μεταξύ των, τής διάρκειας αύτών οϋσης 
ίπαρκώς μακρας καί δυναμένης να φθάση τό 
δέκατου τον δευτερολέπτου. Άλλά ή ίκρηξις 
Αστραπής μεταξύ νέφους και τοΰ ίδάφονς μό

λις διαρκεϊ εκατομ
μυριοστόν τον δευτερο
λέπτου.’Επειδή δέ Απαι
τείται Αξιοσημείωτος τις 
χρόνος, ϊνα μεταβιβασθή 
ίντύπωσίς τις είς τόν ίγ- 
κέφαλον, προφανές τυγ
χάνει, δτι οί προσβαλ
λόμενοι Ανθρωποι Υπό 
τής Αστραπής, πλήττον
ται και φονεύονται πρΙν 
ή Αντιληφθώσι ταύτης. 

Τα Αποτελέσματα τοΰ 
κεραυνού Ακριας ποι- 
κίλλουσι και είναι δύ
σκολου, σχετικώς πρός 
τήν Αμάθειαν μας και 
τόν μηχανισμόν του, να 
καθορίσωμεν νόμους θε
τικούς ίπί τής πορείας 
τοΰ ήλεκτρικοή τούτον 
σπινθήρος. '

Κατά γενικόν δμως 
κανόνα δ κεραυνός δει
κνύει προτίμήσιν είς παν 
σώμα, ώς καλός Αγω->
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γόζ θεωρούμενου τον ήλεκτρισμού, ώς είναι 
τά-υγρά Αντικείμενα, τα ρευατά, τά μέταλλα, 
κτλ. ’Ear δέ προσθέσωμεν, ότι κατά προτίμη- 
οίν πλήττει τά ύπεράγαν τον έδάφους μας ευ
ρισκόμενα ύψηλά σημεία, οίον κωδωνοστάσια, 

- όρη, υψηλά δένδρα κτλ. θά λάβωμεν Ιδέαν τής 
γραμμής, ήν Ακολουθεί έν ώρφ καταιγίδος.

Άί στάέιστικαι Αναφέρουοι μετά ποιας τίνος 
πικρίας, δτι ή φοβερά αντη μάστιξ κατά προ* 
τίμησιν πλήττει το άρρεν γένος, διότι τά 4/5 
Ανήκουσίν είς Αι δράς, Αλλ’ εάν έξετάσωμεν, δτι 
δ Ανήρ καταγίνεται είς υπαιθρίους Εργασίας, 
Ενώ ή γυνή έν τφ οίκφ, εύρίσκόμεν τον λόγον 
τής διαφοράς ταύτης. ’Επίσης δ’ άποδεικνύεται 
έμπράκτως, δτι πλείονες προσβάλλονται ύπδ κε
ραυνών έν ταίς έξοχάϊς ή έν τοΐς πόλεσιν.

Έν τούτοις μολονότι δ κίνδυνος τών Εξοχών 
είναι άμεσος, πολλάκις οί Αμαθείς καταφεύγου ■ 
οιν έν ώρφ καταιγίδος ύπδ τά δένδρα ή ύφ' 
άλλα Αψηλά σημεία, πρδς τά όποια Ασφαλώς 
δ κεραυνός διοχετεύεται! Ώς νά έλεγέ τις, δτι 
προτιμωσι νά φονευθώσιν ή νά βραχωσιν. Ή 
έκπαίδευσις παρά τφ λαφ δέν έπροχώρησέν 
άραγε προ πεντήκοντα .Ετών κ<ιέ Εντεύθεν ;

Τά Ασφαλέστερα μέσα, ·ατινα δέον νά λαμ- 
βάνη τις πρδς προφύλαξίό ιοι> έκ τών κεραυ
νών, έν περιπτώσει καταιγίδος, είναι νά μή 
καταφεύγη ύπδ τά δένδρα ή ύπδ σωρούς άχυ
ρων, Αλλά νά κατακλίνεται έπι τοΰ Εδάφους, 
έστω και έν πλήρει έξοχή, ν’ Απομακρύνεται έκ 
μεταλλικών Αντικειμένων &ς καί νά ρίπτη μα
κράν αύτοΰ, αν τοιαΰτα φέρη, ιδίως γεωργικά 
Εργαλεία. Αί προφυλάξεις αύται είσιν Απαραίτη
τοι έν ώρα καταιγίδος και βροντών.

Ωσαύτως είναι άφροσυντ) νά μένη τις πλη-; ,, 
οίον ή έν μέσφ Αγέλης π·ρο^φώύ;'ένόκα τής 
Αγωγιμότητος ήν ταΰτα παρουοιάζουσι τφ ρεύ- 
μάτι, και Ακριβώς κατ' έτος σημειοΰνται θύ- ■* 
ματα κεραυνού βοσκοί, οίτινες δέν προεφυλά- 
χθησαν.

Ωσαύτως έν ώρα καταιγίδος δέον νά μή κα- 
καταφεύγη τις έντός ναού, ούτε νά κρούη τούς 
κώδωνος αύτοΰ.

Κεραυνοβληθέν δένδρον δύναται νά μή πα
ρουσίαση ούδαμοΰ βλάβην τινά, άλλοτε δμως 
δύναται νά σχισθή, νά διαρραγή, νά διατμηθή 
είς τεμάχια λεπτά, δίκην πυρείων, κτλ. Τά 
μάλλον δμως προσβαλλόμενα είσί τά Αψηλότερα 
η μάλλον Απομονωμένα, άνευ διακρίσεως φυ
σικής Ιδιότητος.

’Ενίοτε τδ ήλεκτρικδν ρεΰμα διαγράφει πέ- 
ριξ τοΰ κορμού έλικοειδεΐς στροφάς πλέον ή 
ήττον πλαγείας" τινές δέ βοτανικοί διϊσχνρίσ&η- 
σαν δτι τοΰτο προέρχεταιέκ τής διατάξεως τών 
φυλλωδών στοιχείων, Αλλ’ ούτοι σφάλλονται, 
καθόσον ποιαν αιτίαν τότε ήθελεν έπικαλεσθή τις 
δταν Ανάλογοι περιπτώσεις παρουσιάζονται ού- 
χΐ πλέον έπι φυσικών ούσιών, Αλλά έπι στηλών

κατεσκευασμένων έκ πλίνθων, λίθων ή μετάλ
λου;

’Ενθυμούμαι, δτι .είδον ποτέ καπνοδόχην 
Εργαστηρίου προοβληθεϊσαν έκ κεραυνού και 
ήτίς παρουσίαζεν δψιν στήλης συνεστραμμένης. 
'Η καπνοδόχηαΰτη φέρουοα διαίρέοιν τετράγω
νόν συνεστράφη, ούτως είπέϊν, έκ τής βάσεως 
πρδς τήν κορυφήν, καθ’ δν .τρόπον αί πλύντριαι 
στραγγίζουν τά Ασπρόρρουχά των. Άπασαι 
δέ οί πλίνβοι τοΰ άνω μέρους τής καπνοδδχης 
είχον Αποχωρισθή και μετατοπισθή.

Γενικώς, δυνάμεθα νά κάτατάξωμεν τ’ Απο
τελέσματα τού κεραυνού συνφδά τάΐς,.θερμι- 
καΐς, μηχανικαίς και δή χημικαίς έκδηλώσεσιν 
αυτών.

Γνωρίζομε?, δτι Ισχυρόν ήλεκτρικδν ρεΰμα 
δυνατοί νά πνρακτώση μεταλλικόν τινα Αγωγόν 
(σύρμα) και νά τδν Εξάτμιση. "Οθεν αί Ατμο
σφαιρικοί Εκκενώσεις τον ήλεκτρισμού μεταξύ 
τών νεφών καί τοΰ έδάφους Εχουσι δύναμιν 
Απδ 10—20 χιλιάδες Αμπέρ.

Έάν ή Αντίστασις τοΰ μετάλλου και ή Αγω- 
γιμότης αύτοΰ ειοίν Ασθενείς, ύπάρχουσι πιθα
νότητες, ώστε ό κεραυνός νά.ςήξη το μέταλλον 
είς τήν Αρχικήν αύτοΰ κατάστασιν.'Ώυταε λε
πτή τις ράβδος έχουσα Ανεπαρκή Εκροήν τω 
ρευστφ συνήθως Εξατμίζεται' μεταλλικαΐδέ ρά
βδοι παχύτεροι παρουσιάζουσιν Ενίοτε ίχνη τή
ξεως είς τάς γωνίας αύτών.

Έάν δέ αί τελευταίοι αυται δέν συγκοινω- 
νοΰσι μετά τοΰ έδάφους, καθίστανται τότε Επι
κίνδυνοι μεταδόσεως εμπρησμού ή αιτίας φθο
ράς τών τοίχων, έφ’ ’ών στηρίζονται. Πολλάκις 
δ’ εύρέθησαν όγκοι βράχων, λίθινα Αγάλματα 
και Αγκώδη μάρμαρα διερρηγμένα είς τεμάχια 
ύπδ τήν έπίδρασιν τοΰ ρευστού.
'Ο κεραυνός ένίοτε Επιφέρει έπι τών μεταλλικών 
Αντικειμένων πολύ περίεργα μαγνητικά φαινό
μενα. Έάν πέοη έπί τίνος πλοίου καταστρέφει 
σίδηρους θώρακας κα'ι έλάσματα, διαστρέφει τά 
χρονόμετρα τοΰ σκάφους καί μεταβάλλει τούς 
πόλους τής πηξίδος. Τά τελευταία τούτα παρά
δοξα γεγονότα είχον διεγείρει τήν περιέργειαν 
τών Αρχαίων σοφών, ώς περιγράφει τοιουτοντι 
καί δ ’ Αραγώ.

ιιΚατά τό έτος 167 5 δύο Αγγλικά πλοία συν- 
εταξείδευον έν τινι πλφ Απδ Λονδίνου εις τήν 
Βαρβόδαν. Ένφ δέ Επλησίαζον πρδς τάς Βερ
μούδας νήσους, έκραγείσης καταιγίδος, κεραυ
νός τις συνέτριψε τδν ίστδν ενός τούτων καί κα- 
τεξέοχισε τά ιστία, ένφ τδ έτερον σκάφος ου
δόλως έβλάβη.

‘Ο πλοίαρχος τοΰ δευτέρου τούτου σκάφους 
παρατηρήσας, δτι τό συντροφικόν πλοΐον ήλ- 
λαξε διε.ύθυνσιν και έφαίνετο ώσει έπιστρέφον 
είς ’Αγγλίαν, ήρώτησε τήν αιτίαν τής αιφνίδιου 
ταύτης μεταλλαγής του καί μετ’ έκπλήξεως 
έπληροφορήθη, ότι ο κυβερνήτης αύτοΰ ένόμι-

Σννεχεϊς έκαενώοεις μεταξύ νεφ&ν καϊ γής*

ζεν, Ατι ήκολούθει έτι πιστώς τήνπροτέραν πο
ρείαν του. Έξετάσαντες δέ μετά προσοχής τάς 
πηξίδάς τού κεραυνωθέντος σκάφους μετά πα- 
ραδοξότητος παρετήρησαν, δτι τά σύμβολα τοΰ 
Ανεμοκυκλίου, άτινα κατ’ Αρχάς ώς συνήθως 
διηυθύνοντο πρός βορράν, έσημείουν τουναντί
ον τδν νότον, είς τρόπον ώστε οί πόλοι είχον 
Ιντελως άναοτραφή ΰπο τοΰ κεραυνού. ,

Ή κατάοτασις αύτη τής πηξίδος διετηρήθη 
καθ’ δλον τδν έπίλοιπον πλούν».

’Ένεκα τής συνήθειας, ήν έχουσιναί ήλεκτρι- 
και Εκφορτώσεις νά Ακολουθώσι τά τείχη τής 
οικίας, ιδίως ένώρα βροχής δ κίνδυνος νά πλη
γή τις ύπδ τού κεραυνού έσωθι ταύτης είνε έξ 
ίσου δλιγώτερον πιθανός ή νά συντριβή τις ύπδ 
Αμάξης ή αύτοκινήτου έν ώρφ περιπάτου έν 
κεντρικωτάτη δδφ.

* Εν τούτοις εις περιστάσεις τινάς δέν εΐμεθα 
Ασφαλείς παρ’ δλας τάς λαμβανομένας προφυ
λάξεις, καθ ’ όσον δ κυριώτερος κίνδυνος ύφί- 
σταται είς τδ έξ Επιστροφής ρεΰμα. ‘Οπόταν 
έκφόρτωσίς τις συμβαίνει μεταξύ νέφους καί 
έδάφους, κατ’ Ανάγκην επέρχεται άμεσος συν
δυασμός τών δύο ηλεκτρικών ρευμάτων καί κατά 
συνέπειαν πάντα τά γειτνιάζοντα σώματα πρδς 
τδ κεραυνοβοληθέν μέρος συμμετέχουσι πλέον 
ή ήττον εις τήν διάρρηξιν ταύτην τής Ισορρο
πίας δια τής παροχής συμπτωτικοϋ ρεύματος. 
Τουντεύθεν Επέρχεται Ισχυρά ρήξις, ήτοι έμμε
σον πλήγμα, δπερ ένίοτε επιφέρει τδν θάνατον 
δνευ προφανούς πληγής. Έν τή περιατάσει 

ταύτη, ήν δυσκόλως δύναται τις νά προίδη, ού- 
δέν έργέιλείον δύναται νά μάς προφυλάξη έκ 
τής φοβερός ταύτης μάστιγος.

'Ιδού λοιπόν δλόκληρος σειρά φαινομένων, 
τών όποιων έννοούμεν Αρκετά καλώς τδν μη
χανισμόν αύτών. Άλλά παρά τοίς ώρισμένοις 
τούτοις καλ Αρκετά θετικοίς γεγονόσι έχομεν 
πολλά άλλα, δτινα είοίν έκτ&κτου παράδοξό- 
τητος. Ώς Εν παραδείγματι, πώς θά έξηγή- 
σωμεν Εκρήξεις, ώς αί γενόμεναι κατά τήν 15 
Απριλίου τοΰ 1718 οτε είς κεραυνός Ανέτρεψε 
τήν στέγην καί τά τείχη ναού τίνος τής Βρετάνης, 
ή έτέραν, ήτις μεταφέρει εις πολλών μέτρων 
Απόστασιν τεμάχια τοίχου 80—40 τόνων βάρους 
ή τήν περίεργον περίπτωσιν, καθ’ ήν τδ ήλε- 
κτρικδν ρεύμα εισχωρεί είς τεσσάρων 5κατοστο· 
μέτρων βάθος Απδ τής βάσεως τής μεταλλικής 
ράβδου τού Αλεξικέραυνου και πυρπολεί τδ στέ
γασμα τής οικίας ήν τούτο ώφειλε νά προφύλαξη;

Τά έπί τών Ανθρώπων καί τών ζώων Αποτε
λέσματα τοΰ κεραυνού είσίν Επίσης λίαν Ανώμα
λα, και δτέ μέν τδ σώμα Απανθρακούται καί 
μεταβάλλεται είς τέφραν, ενώ τά ενδύματα αύ
τοΰ μένουσιν Ανέπαφα, δτέ δέ τδ κεραυνοβολη
θέν δτομον Επανέρχεται είς τήν ζωήν, ώραν Αρ
κετήν μετά τήν Απομάκρυνσιν τοΰ.κεραυνοί.

Πρόσφατοι παρατηρήσεις Απέδειξαν, δτι είς 
πολλάς περιστάσεις οί κεραυνόπληκτοι Απέθα- 
νον εξ Ασφηξίας. θύμα δέ τον κεραυνού, δπερ 
δέν Αποθνήσκει Αμέσως δύναται ν' Αναλάβητήν 
Αναπνοήν του διά τής. χρήσεως τής ρυθμικής
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έλξεως τής γλώσσης καί τής τεχνητής Αναπνο
ής. Ληάαδή διά τής αύτής θεραπείας, ήν μετα
χειρίζονται πρός τούς πεπνιγμένους. Έν ταΐς 
πλείσταις δμως περιστάσεσιν, έάν τό σώμα δεν 
ίχειήποστή Αμεσον καΰσιν ή Απανθράκωσιν, δ 
κεραυνός ίνεργέΐ δια βιαίας προσβολής τον νευ
ρικόν συστήματος, κυρίως δε δΛ τής στάσεως 
τού μεγάλου συμπαθητικού νεύρου, δπερ συν
δέεται πρδς τας κινήσεις τής καρδίας καί τής 
Αναπνοής.

Ενίοτε μέρος τοΰ σώματος μόνον πλήττεται, 
εξ ον επακολουθεί παραλυσία, τις αύτοΰ, άλλα 
καί ίνταϋθα έτι τα Αποτελέσματα τον ήλεκτρι- 
κον ρευστόν ίντελώς ποικίλλουσι καί ίνίοτε τό
σον παοαδόξως, ώστε καί ή φαντασία αυτή δύ
σπιστε!. Μά,βτνς τοιούτου φαινομένου εϊς γεν
ναίος ποιμήν ίν τή κομητεία τοΰ Κέντ, δστις 
παθών ίκ παραλυσίας άπό ίνδς έτους, συνε
πείς Αποπληξίας, βλέπει τδν κεραυνόν πίπτοντα 
ίν τφ δωματίφ τον, δέχεται βίαιου κλονισμόν 
ίκ τούτου καί διά μιας αισθάνεται ίαυτδν εντε
λώς τεθεραπευμένον. Επίσης εϊς έτερος Ασθε
νής, κάτοικος τοΰ Νιόρτ, δστις πάσχων Από τι- 
νων ίτών εκ ρευματισμού τοΰ Αριστερού βρά- 
χίονος, Ανετράπη ήμέραν τινά ύπό τον κεραυ
νού, ή δέ νόσος του ίξηφανίσθη, χωρίς ν Αφί- 
ση ούδέν ίχνος. Άλλ' Ιδού καί έτερον μ&λλον 
πρόσφατον γεγονός. Κυρία τις, Διπετί δνόματι, 
ήλικίας 48 ετών καί κάτοικος τοϋΆμένς, προ- 
σεβλήθη κατδ τφ 1905 ύπό Απολύτου βωβότη- 
τος, Αλαλίας. Άφοϋ δέ ίδοκίμασαν πρδς θερα
πείαν αύτής παντός εΓδους μέσα, ώς καί ήλε- 
κτρι*δς μεθόδους, ίξ ών ούδέν ώφέλησεν, εν 
τούτοις τή 12 Μαΐον 1911 ίκραγεισών πολλών 
καταιγίδων είς τα περίχωρα τού μέρους, ένθα 
έζή ή Κα Διπετί, αίφνηδίως τότε Ανέλαβε τήν 
δμιλίαν της.

Έάν δ ήλεκτρισμδς δέν συντελεί ποσώς εϊς 
τήν θεραπείαν τών νόσων, ίν τούτοις δέον να 
δμόλογήσωμεν, δτι ή ούμπτωσις έν τισι περιστά- 
σεσιν είναι Αληθώς πολύ περίεργος.

(Έπεται συνέχεια) Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ

ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

Ό χλωμός τιιξβιδιώτης μ’ ενυ γέλοιο θλιμμένο 
μοδπβ ’μένα ’όν πόνο, ποθ τδν έχει δεμένο -.
— ίΣιήςζωής μου τήν στράτα μΙά ξανθοΰλα ξανοίγει 
τά φτερά τής ψυχής μου πρός έκείνην Ανοίγει’ 
«ι’Αρχινώ νά τής ψάλλω τά παρθένα της κάλλη 
καί ποθώ νά τήν σφίξω στή δικίά μου Αγκάλη. 
“Ομως παν—δυστυχία μου - τά τραγούδια χαμένα’ 
ούτε μΙά οπ’ τές ματΙές της δέν χαρίζει οέ μένα· 
Κι’ &τ τυχόν καί περάση καί μέ δρ νά δακρύσω 
στρέφει Αμέσως τήν δψι θυμωμένη δπίσω.
Κι* ένφ νοιώθω τριγύρω δλομύρωτα άνθια 
περπατώ μέσ’ τής στράτας τ’άναρίθμητ’Αγκάθϊα.» 

“Έτσι μοδπε τόν πόνο, πού τδν έχει δεμένο, 
Ο χλωμός ταξείδι'ώτης μ* ένα γελοίο θλιμένο· 
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Β'.

(Συνεχεία έκ τοΰ προηγ.).
Είς το προηγούμενον Αρθρον κατελήξαμεν 

έρωτώντες τόν έπικριτήν κ. Χατζόπουλον, τί 
έχει ν’άντιτάξη πρδς τάς ύφ’-ήμών προσαγο- 
μένας Αποδείξεις, αίτινες άρδην άνατρέπουσι 
τήν άδικον αύτοΰ'και έσφκλμένην κρίσιν; Πού 
θά στηρίξγ τήν Αστήρικτου καί άβάσιμον ν.κ- 
τηγορίαντου, ήν έτόλμησε νά προσάψρ είς θρη
σκείαν φιλάνθρωπον, κηρύξασαν τήν πρός πάν
τας Αγάπην, καί τιμήσασαν ιδιαζόντως, καί 
προασπίσασαν τήν καταπονηθεϊσάν καί τυραν- 
νηθείσαν ύπό τής άρχαιότητος γυναίκα, ήτις 
έστέναζεν έπ’αίώνας ύπό τόν Αφόρητο·/ αν
δρικόν ζυγόν, 8ν Αφήρεσε καί σ.υνέτριψε διά 
παντός ό τά δεσμά τής δουλείας, καί τυραν
νίας διαρρήξας πάντων ευεργέτης καί λυτρω
τής; "Ισως προσαγάγγ τόν Απόστολον Παύ
λον, τοΰ όποιου πιθανόν ν’ άνέγνω έπιτροχά- 
δην (πολυάσχολος γάρ ό άνήρ καί ύπό τοΰ σο· 
σιαλισμοϋ όλοκλήρως άπερροφημένος) επιστο
λήν τινά, έξ ής άναγράφει καί ρήσίν τινα (καί 
ταύτην πλημμελώς) πρός έπίρρωσιν τής σφα
λερές καί άναποδείκτου δοξασίας του.

Οί Απόστολος Πέτρος καί ’Ιωάννης.

Μή δυνάμενος νά εύρη ρήσίν τινα έν τή δι
δασκαλία τοΰ Χοιστοΰ ό επικριτής, συνηγορού
σαν πώς τής πλημμελούς δοξασίας του, κατεφυ- 
γεν εις τόν Απόστολον Παΰλον, ού τούς λο'γους 
παραμορφοϊ. «Αυτός ό Παύλος (γράφει ό κ. 
Χατζόπουλος) έδήλωσε, δέν επιτρέπω νά δι
δάσκεται ή γυναίκα» ("Ορ. Έλλην. Έπιθ. 
σελ. 103· τεΰχ. 52). 'Ο θείος Παύλος κυρίως 
γράφει οΰτω· «γυναικί δέ διδάσκειν ούκ επι
τρέπω». ’Αλλά περί τούτου καί τών σχετι
κών τοΰ Παύλου ρήσεων θά όμιλήσωμεν αμέσως 
άφοΰ προτάξωμεν τήν περί γυναικός διδασκα
λίαν δύο άλλων ’Αποστόλων. Εινε αναμφισβή
τητου καί πανθομολογούμενον, οτι δχι μόνον 
ό τής πίστεως Αρχηγός καί τελειωτής ’Ιησούς, 
ώς ειδομεν έν τοϊς έμπροσθεν προσηνέχθη εύμε- 
νώς και συμπαθώς πρός τήν τόσον παραγνωρι- 
σθεϊσάν καί παραγκωνισθεϊσαν γυναίκα ύπό 
τών πρό Χριστού νομοθετών καί θρησκευτικών 
άρχηγών, άλλά καί αυτοί οί σεπτοί τοΰ ’Ιη
σού μαθηταί καί ’Απόστολοι, στοιχοΰντες τφ 
διδασκάλφ ιδιαζόντως έτίμησαν καί ύψωσαν 
τήν γυναίκα, άδελφήν αύτήν έν Χριστφ θεω- 
ροΰντες καί ιδιαιτέραν εύνοιαν καί τιμήν άπο- 
νέμοντες.

Προτρέπων ό κορυφαίος τών ’Αποστόλων 
Πέτρος τούς άνδρας ν’ άγαπώσι και τιμώσι 
τάς εαυτών συζύγους, καί προνοώσι περί αύ- 

τών, και περιθάλπωσιν αύτάς ώς λεπτοφυε- 
στέρας καί εύπαθέστέρας τών άνδρών, άμα δέ 
καί διότι μέλλουσι νά συνδοξασθώσι μετ’ αύ
τών αιωνίως έν τή βασιλείς τοΰ θεού, γράφει 
πρός τοϊς άλλοις τά έξης: «Οί άνδρες . . . συ- 
νοικοΰντες κατά γνώσιν, ώς άσθενεστέρω σκεύει 
τώ γυναικείφ άπονέμοντες τιμήν, ώς καί συγ- 
κληρονόμαις χάριτος ζωής» (Έπιστ. Α\ 3,7). 
Ωσαύτως ό Εύαγγελιστής ’Ιωάννης, δεικνύων 
οποίαν εύνοιαν και τιμήν πρέπει ν’ άπονέμω- 
μεν είς τήν γυναίκα, και μάλιστα τήν διάγού- 
σαν έν άρετή καί εύσεβείφ, γράφει πρός τινα 
κυρίαν, ήν όνομάζει εκλεκτήν καί εύχεται ύπέρ 
αύτής καί τών τέκνων της, ίνα μένη μετ’ 
αύτών διά παντός ή χάρις, τό έλεος καί ή 
ειρήνη του Θεού. «Ό πρεσβύτερος, (γράφει ο 
‘Ιωάν, έν τή Β'. επιστολή του) εκλεκτή κυ- 

picf, και τοϊς τεκνοις αύτοϊς, ους έγώ αγαπώ 
έν άληθείφ . . . διά τήν άλήθειαν τήν μένου- 
σαν έν ήμΐν, καί μεθ’ ήμών. έσται είς τόν αιώ
να· έσται μεθ’ υμών χάρις έλεος, ειρήνη παρά 
©εού Πατρδς καί παρά Κυρίου ’Ιησού Χριστού»

’Εάν δέ έσκόπουν οί Απόστολοι (κατά τάς 
πλημμελείς τών άντιφρονούντων δοξασίας) νά 
ύποτιμήσωσι καί έξευτελίσωσι τήν γυναίκα, 
θά έγραφον τοιαύτας λέξεις καί φράσεις επαι
νετικής τφ δντι καί εύμενείας δηλωτικάς; 
Έάν έθεώρουν αύτήν ύποδεεστέραν τοΰ άνδρός, 
θά παρίστων αύτήν συγκληρονόμον βασιλείας 
αιωνίου, καί συνδοξαζομένην μετ’ αύτοΰ; Ου
δέποτε θά έξεφράζοντο τόσον εύμενώς και 
συμπαθώς. Κατανοείτε ήδη οί άντιφρονοΰν- 
τες, ότι πλανάσθε οίκτρώς καί πόρρω τής ά- 
ληθείας άφίστασθε, διαοάλλοντες τήν χριστια
νικήν πίστιν καί γράφοντες άκρίτως καί άνε- 
ξετάστως, οτι ό χριστιανισμός «έδιωξε μέ τυ
φλήν λύσσαν τήν γυναίκα;». Μόνον ό τυφλώτ- 
των πρός τήν άλήθειαν., καί πολεμών μετά 
λύσση'ς ταύτην,τολμ<£ νά γράφρ τοιαΰτα.Ένώ 
ό άπαθώς καί άμερολήπτως κρίνων τά πράγ
ματα,καί μ.ετά προηγουμένην έρευναν καί κρί- 
σιν άποφκινόμενος, θά όμολογήσγ άνεπιφυλά- 
κτως, δτι έκεϊνος, δστις άπ’ άρχής τής έμ- 
φανίσεώς του έν τφ κόσμω έπροστάτευσεν, 
ένεκολπώθη, έτίμησε καί εις τήν έμπρέπου- 
σαν αύτίί καί άρίζηλον θέσιν άνηγαγεν, είνε 
κατ’ εξοχήν ό χριστιανισμός, ώς όμολογοΰσι 
τοϋτο άπροκαλύπτως πάντες οί περί χριστιανι
σμού γράψαντες περιφανείς άνδρες, καί πλεϊ- 
στοι έξοχοι συγγραφείς καί φιλόσοφοί'καί τοιού
των άνδρών μαρτυρίας τινάς θά επικαλεσθώ 
έν τέλει πρός μείζονα τής άληθείας διατράνω- 
σιν, καί καταφανεστέραν άνατροπήν τής τών 
άντιφρονούντων δόςης.

Ό *Αηόστολος Παΰλος

’Έλθωμεν ήδη είς τον μέγαν τών έθνών δι
δάσκαλον καί παιδαγωγόν Παύλον, δν προσά

γει μέ πνεύμα άντιπαθές καί δ ήμέτερος Αντί
παλος. Ό τής άληθείας κήρυξ καί ’Απόστο
λος, άνυψών τήν γυναίκα έκ τοΰ βαράθρου τής 
καταπτώσεως, είς ήν έρριψαν αύτήν μακρών 
αιώνων προλήψεις καί αύθαιρεσίαι, καθιστ^ 
αύτήν ισότιμον τφ άνδρί καί ομόζυγου αύτοΰ 
προσφιλή καί κατά πάντα ισην. «Πάντες, 
βο^! δ θεορρήμων ’Απόστολος, υιοί Θεοΰ έστέ 
διά τής πίστεως έν Χριστφ ’Ιησού...Ούκ ένι 
’Ιουδαίος, ούδέ °Έλλην· ούκ ένι δούλος ουδέ 
έλεύθερος· ούκ ένι άρσεν καί θήλυ· πάντες γάρ 
ύμεϊς εΐς έστέν έν Χριστώ Ιησού» (Γαλατ. 
3,26). ‘Ο αύτός Παύλος, ούτινος τήν περί 
γυναικός ρήσιν πλημμελώς άνέγραψεν ό κ. 
Χατζόπουλος, ώς έμπροσθεν είπομεν, διδά
σκων, οτι ή γυνή ώς μήτηρ καί οικοδέσποινα 
πρέπει κυρίως καί άληθώς ν’ άσχολήται είς 
τά τοΟ οίκου αύτής, προνοοΰσα καί περιθάλ- 
πουσα τά έαυτής τέκνα, καί άνατρέφουσα αύτά 
ώς παραινεί ό ίδιος «έν παιδείφ καί νουθεσίφ 
Κυρίου,» προτρέπει αυτήν καί πάσας έν γένει 
τάς έν Χριστφ άναγεννηθείσας γυναίκας είναι 
«σεμνάς, μή διαβόλους, νηφάλιους, πίστας έν 
πάσι». Θέλων δέ καί έπιθυμών ό μέγας ’Από
στολος, ινα αί γυναίκες ώς οίκοδέσποιναι άσχο- 
λώνται ιδίως είς τά τοΰ οικογενειακού βίου κα
θήκοντα, καί ζώσι βίον άπερίσπαστον καί ήσυ- 
χον πρός όρθήν Ανατροφήν καί διαπαιδαγώγη
σή τών εαυτών τέκνων καί σκόπιμον διοίκη- 
σιν τοΰ οι“κου, γράφει καί παραγγέλλει τά όρθά 
ταϋτα και πάσης οικογενειακής εύημερίας πρό- 
ξενα, άτινα οί πολέμιοι τού χριστιανισμού σο- 
σιαλισταί καί ύλισταί, καί αί τήν χειραφέτη- 
σιν τής γυναικός καί τήν άποξένωσιν αυτής 
άπό τών οικογενειακών καθηκόντων έπιδιώ- 
κουσαι, άποστρέφονται καί διαβάλλουσιν, ώς 
συνιστώντα δήθεν τήν ύποδούλωσιν τής γυ- 
ναικός είς τόν ανδρα, ώς π. χ. φρονεί καί ώς 
έγραφεν άλλοτε έν άσυγγνώστφ έπιπολαιότη- 
τι ή εύπαίδευτος κ. Παρρέν καί αί ομοφρο
νούσα! αύτνί. ■

Άλλ’ ούδέν τοιοΰτο συνιστ£ καί επιβάλλει 
ό σοφός παιδαγωγός καί διδάσκαλος Παύλος' 
θέλει μόνον νά προφύλαξη καί καταστήση 
τήν γυναίκα, κόσμιον, σεμνήν, σώφρονα καί 
ένάρετον. συνάμα δέ εύπειθή καί πρόθυμον 
σύντροφον καί συναρωγόν τού άνδρός, άντι- 
λαμβανομένην τών μόχθων αύτοΰ, καί άνα- 
κουφίζουσαν αύτόν διά τής μειλιχιότητος καί 
εύπροσηγόρου συμπεριφοράς της είς τάς θλίψεις 
καί τάς άναποφεύκτους οικογενειακής.καί πο- 
λυειδεϊς άνάγκαςκαί μέριμνας του.

Είς τό επόμενον άρθρον θά ίδωμεν, τήν περί 
γυναικός διδασκαλίαν τού θείου. Παύλου.

:(’Ακολουθεί)
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(Συνέχεια καί τέλος)

τά πνεύματα

βαθμιαία τελείωσις τών 
πνευμάτων, κατά τήν φιλο- 

I σοφικήν τοΰ πνευματισμοί 
Μ διδασκαλίαν, γίνεται διά 
ρ τ'?!; θείας δοκιμασίας: Πώς 

γίνεται ή δοκιμασία αΰτη 
W έξηγεΐ ό πνευματισμός διά 
s’ τής περί ένσαρκώσεως τών 
ί πνευμάτων διδασκαλίας. 
I «*0 Θεός, λέγει, ώρισε την 
I ένσάρκωσιν τών πνευμά

των, ϊνα ταΰτα έπιτύχωσι 
| τής τελειότητος, ή δ’ έν- 

• σάρκωσις αΰτη διά. τινα 
I μέν έξ αύτών άποτελεΐ δο- 

. κιμάσίαν ή λύτρωσιν, δι’ 
άλλα δέ άποστολήν. "ϊνα 

έπιτύχωσι τής τελειο'τητος, 
όφείλουσι νά ύποστώσι πάσας τάς περιπετείας 
τής σωματικής ύποστάσεως και ύπάρξεως. Ή 
ύποχρεωσις τοΰ ένσαρκωθέντος πνεύματος νά 
έξευρίσκγ τροφήν διά τδ σώμα αύτοΰ ζαί νά 
μεριμνφ περί τής ύγιείας και καθόλου ευεξίας 
του, άναγκάζει αύτδ νά μεταχειρίζηται πάσας 
αύτοΰ τάς ικανότητας και νά άσκή και άνα- 
πτύση αύτάς. Ή ενωσις λοιπδν αυτού μετά 
τής ΰλης ωφελεί είς τήν τελειοποίησίν του. 
’Εντεύθεν ή ένσάρκωσίς του εϊνε απαραίτητος.

’Αλλά τελειοποιούμενου αύτδ έν τφ μετά 
τής ΰλης συνδέσμφ, συγχρόνως συνεργεί και 
είς τήν υλικήν πρόοδον καί τήν έπί τδ κρείτ- 
τον πορείαν τής γής διά τής επαφής καί έπι- 
δράσεως αύτού έπί τοΰ υλικού κόσμου, συνερ
γούν οΰτω είς τούς σκοπούς καί τδ σχέδυον 
τού Δημιουργού άσυνειδήτως καί συγκαθιστά- 
μενον μέτοχον τών δημιουργικών αύτοΰ πρά
ξεων. ’Εντεύθεν τδ πνεΰμα λαμβάνει σώμα 
άνάλογον πρδς τδν κόσμον, έν ω εύρίσκεται, 
ϊνα δύναται τελεσφόρως νά έκπληροΐ τήν απο
στολήν του. Ή ένσάρκωσίς λοιπδν εϊνε ορος 
άναπτύξεως διά τδ πνεύμα. Ή ψυχή δε τού 
άνθρώπου ούδέν άλλο εϊνε, ή πνεύμα ένσαρ- 
κωμένον, διά τδ οποίον τδ σώμα εϊνε πρόσκαι- 
ρον περίβλημα τού πνεύματος, άποτελοΰν τά 
δεσμά, δι’ δν εϊνε πρδς τήν γήν προσηλωμέ- 
νον. Τδ πνεύμα δμως ώς έκ τής φύσεως αύτού 
δέν δύναται νά έλθη είς άμεσον πρδς τδ ύλε— 
κδν σώμα συνάφειαν, είμή διά τρίτου τίνος 
συνδετικού κρίκου, τοΰ πεςιηνεύματος. *0 Α
πόστολος Παύλος λέγει :

«Έστι σώμα ψυχικόν (ύλώδες), καί έστι 
σώμα πνευματικόν»· τδ τελευταϊον τούτο εϊνε 
τΰ ήμιϋλικόν καί αίθέριον, τό περίπνευμα.

Τί δέ εϊνε τδ περίπνευμα τούτο ; Είπομεν 
ήδη έν τοϊς πρόσθεν, δτι τδ περίπνευμα άπο- 
τελεί τδ αίθέριον περίβλημα, τδ .οποίον προσ- 
λαμβάνουσι τά πνεύματα έκ τοΰ παγκοσμίου 
ρεύματος τού έν ω ένδιαιτώνται κόσμου, έν ω 
ένσαρκοΰται τδ πνεύμα. Εϊνε δέ τοΰτο, κατά 
τούς πνευματιστάς, συμπύκνωσις τού κοσμικοΰ 
ύγροΰ περί τδ κέντρον τού νού ή τής ψυχής. 
Μεγίστη συμπύκνωσις τού περιπνεύματος πα
ρέχει τήν απτήν ΰλην, τδ σώμα. "Ωστε άμ- 
φότερα τά σώματα, τοΰ άνθρώπου, τό τε «ψυ
χικόν» καί τδ «πνευματικόν», λαμ.βάνονται έκ 
τού αύτού άρχικού στοιχείου, άμφότερα εϊνε 
ΰλη, άλλ’ ύπδ διαφόρους καταστάσεις, αίθε- 
ρίαν και υλικήν.

Τού περιπνεύματος ή κατάστασις καί φύσις 
έξαρτάται πολύ έκ τού βαθμού τής ήθικής άνα- 
πτύξεως τοΰ πνεύματος. Τά κατώτερα πνεύ
ματα οφείλουσι τήν στασιμότητα τής κατα- 
στάσεώς των είς τοΰτο, δτι βραδύνει ή ήθική 
των βελτίωσις καί, βαρύνοντος του ύλωδεστέ- 
ρού αύτών μέρους, δέν δύνανται νά μεταλλά- 
ξωσι κόσμον δι’ ένσαρκώσεως καλλιτέρας καί 
αΐθεριωτέρας. Τά άνώτατα δμως .πνεύματα, 
τελειοτερως οίονεί έκπνευματιθέντα, εύρί- 
σκονται έν κόσμοις καλλιτέροις καί δύνανται 
νά έρχωνται είς επαφήν καί πρδς τούς κατω
τέρους κόσμους εύζολως ώλλάσσοντα περί
βλημα, ώς ό πρδς καιρόν άγροικότερα ένδύματα 
περιβαλλόμενο; εύγενής, δστις διά τοΰτο δέν 
έπαυσε νά ήναι εύγενής κατ’ ουσίαν. Τά προσ- 
γειότερα στρώματα τοΰ περιπνεύματος, χρη- 
σιμεύοντα ώς κόσμοι τών άτελεστέρων πνευμά
των, ώς έκ τής ύλικωτέρας αύτών συστάσεως 
καί πυκνότητα; καί τής ήττονος καθαρότητος, 
άποτελούσι τδ περιβάλλον, τδ όποιον εϊνε άνά
λογον πρδς τά έν αύτφ ζώντα δντα, ώς τδ 
ΰδωρ διά τά ένυδρα και ή άτμόσφαιρα διά τά 
χερσαία. *Ως δέ ό ίχθύς, δταν έξέλθή τοΰ 
υδατος είς τήν γηίνην άτμοσφαιραν άποθνή- 
σκει, οΰτω καί τά κατώτερα πνεύματα, μή δυ- 
νάμενα νά ύποστώσι τήν λάμψιν τών τελειό
τερων περιπνευματικών σφαιρών, τηροΰσιν 
έαυτά έν άποστάσει καί διά τούτο δέν δύναν
ται νά άντικαταστήσωσι τδ κατώτερον περι
βάλλον πρδς τδ άνώτερον μέχρις ού βαθμηδόν 
καθαρθώσι διά τής δοκιμασίας.

Τρισύνθετος λοιπόν εϊνε ό άνθρωπος, ώς 
συγκείμενος έκ πνεύματος, ψυχής καί σώματος. 
Τδ πνεΰμα δύναται νά ζήσγ καί άνευ τού σώ
ματος, καί τδ σώμα δέ ζή άνευ-τού περιπνευ- 
ματος οργανικήν μόνον ζωήν, άλλα μονον παρα 
τοϊς ζώοις. Ή ψυχή δμως δέν δύναται νά ζή 
έν σώματι έστερημένφζωής οργανικής. Πνεΰμα 
έν σώματι ζώου δέν ζή, διότι τούτο εϊνε άτε- 
λές καί ή κατασκευή του δέν συμβιβάζεται 
πρός τήν ζωήν τοΰ πνεύματος. Τό πνεΰμα έκ- 
λένει αύτοβούλως οίονδήποτε- σώμα, ϊνα ένοι- 
κήση έν αύτψ καί ούτως άναπτυχθή, άπαξ 
δ’ ένοικήσαν έν σώματι διαπλάττει αύτό κατά 
τήν εαυτού άτομικήν σύστασιν. Διά-τούτο τα 

- έξωτερίκά τοΰ σώματος χαρακτηριστικά θεω
ρούνται ώς έκφράζοντα τόν έσω πνευματικόν 
άνθρωπον, τήν ιδιότητα καί ποιότητα τοΰ εν 
αύτώ ενοικοΰντος' πνεύματος.

Έν ποίω δέ μέρει τού σώματος εύρίσκεται 
ή ψυχή > Τοίαύτη έρώτησις δέν εϊνε ορθή, δι
ότι ή ψυχή, άδιαίρετος ούσα, δέν κατέχει ώρι- 
σμένο·' χώρον άπό τών ένδοθεν τοΰ σώματος 
απλώς έκφαίνεταν, όπως τδ φώς δι' ύαλίνης 
σφαίρας και ώς ό ήχος περί τδ ηχούν κέντρον. 
Ενεργεί διά τών οργάνων ζωοποιούσα αύτά 
διά τοΰ ζωικού ρεύματος τοΰ δι’ έκάστου αύ
τών διικνουμένου, οπερ όμως έν μείζονι ποσό- 
τητι εύρίσκεται έν τοϊς μέλεσιν έκείνοις, τά 
όποια εϊνε τάκΰριώτερα κινητικά κέντρα. Οΰτω 
δυνατόν νά λεχθή, δτι ή ψυχή τοΰ μέν φιλοσό
φου καί έπιστήμονος εύρίσκεται έν τή κεφαλή 
των, τών δ’ εύαισθητοτέρων έν τή καρδία, 
κ.τ.λ. "Οταν δ’έπέλθγ ό θάνατος, τό ζωϊκόν 
ρεύμα έκφεύγει. συνεπείς δέ τούτου φεύγει καί 
ή ψυχή' άλλα καί ζώντος έτι τοΰ άνθρώπου 
τό ρεύμα άποσύρεται άπό τινα όργανα, ατινα 
διάτοΰτο νεκροΰνται (μερική άποπληξία κτλ.).

Γεννάται-λοιπόν άνθρωπος κατά σάρκα 
μέν έκ τών γονέων αύτοΰ κατά τούς νόμους 
τής ζωικής καί οργανικής ζωής, τήν δέ ψυχήν 
λαμβάνει παρά τοΰ Θεοΰ, καθ’ ά άλληγορικώς 
περί τής έμφυσήσεως είς αύτόν ψυχής ζωής 
ύπδ τού Θεοΰ λέγεται έν τή Άγί? Γραφή. Ή 
ψυχή αΰτη εϊνε τό πνεύμα, οπερ προϋφίστατο 
τής ένσαρκώσεοις, δέν εϊνε δε ή έν σώματι 
σύλληψίς καί κίνησις ή μόνη αύτού ένσάρκω- 
σις, άλλ’ ύφίσταται πολλάς μετενσαρκώσεις, 
έξ ου έξηγεϊται τό μέν ή λήθη τοΰ παρελθόν
τος αύτού, τό δέ ή διαφορότης τών ένσαρκώ- 
σεων και ή καθαρώς ψυχική κληρονομικότης τών 
παίδων, ένφ ούδεμία ύφίσταται σχέσις τής έν- 
σαρκουμένης ψυχής πρός τήν ψυχήν τών γο
νέων. Ή ιδέα τών μετενσαρκώσεων άποτελεϊ 
σπουδαιότατον σημείον τής πνευματιστικής 
φιλοσοφίας, πολλάς λύον άπορίας, θεωρουμένας 
άλλως ανεπίλυτους. Κατά τήν θεωρίαν ταύ
την, ή ψυχή μή έπιτυχοΰσα τής τελειότητος 
κατά τόν σωματικόν αύτής βίον, δύναται νά

συμπλήρωσή τήν εαυτής κάθαρσιν διά δοκιμα
σιών, έν νέαις ύπάρξεσι, μεταλλάσσουσα σώ
ματα μέχρις ού, πλήρως έξαγοράσασα τάς άμαρ- 
τίας αυτής, καταστή τελείως μακάριον καί κα
θαρόν τδ πνεΰμα. Ή λογική αιτιολογία -τής 
θεωρίας ταύτης εϊνε ή εξής :

Τδ δόγμα τής μετενσαρκώσεως βασίζεται 
έπί τής δικαιοσύνης καί τής άποκαλύψεως τοΰ 
Θεού, διότι ό άγαθδς Πατήρ πάντοτε άφίνει 
είς τά τέκνα του άνοικτήν τήν θύραν τής με
τάνοιας. Τδ λογικόν λέγει, δτι θά ήτο άδικον 
νά στερηθώσι διά παντός τής αιώνιας μακαρι
ότητες δσοι ένεκα τού βραχυχρονίου ; τής γηΐ- 
νης ύπάρξεως δέν έπρόφθασαν νά έπιτύχωσι 
τής τελειότητος. Πάντες οί άνθρωποι εϊνε τέ
κνα τοΰ θεού. Μόνον μεταξύ τών έγω'ίστών 
άνθρώπων άπαντ^ ή αδικία, ό άσπονδος φθό
νος και ή άμείλικτος τιμωρία. Πάντα τά πνεύ
ματα τείνουσι πρδς τήν τελειότητα, ό δέ Θεός 
παρέχει είς αύτά τά μέσα πρδς έπίτευξιν αυ
τής, ταΰτα δέ συνίσταται είς τάς δοκιμασίας 
τής σωματικής ζωής· έφ’ οσον όμως δέν έπέ- 
τυχον έν μι^ τοιαύτρ ζωή, ό θεός έπιτρέπει 
καί τήν είς άλλα σώματα μετενσάρκωσιν, μέ- 
χρις ου αί δοκιμασίαι έπαρκέσωσι.ν είς εξαγο
ράν τής προεκτελεσθείσης έν προτέραις ζωαΐς 
ή καταστάσεσιν αμαρτίας.

ΓΙολλάκις τά πνεύματα, τήν ένσαρκον ζωήν 
αύτών διάγοντα, άκουσίως αύτών, συναντώ- 
σιν έν τώ περιβάλλοντι έν φ ζώσι, κωλύματα 
ποικίλα έμποδίζοντα τήν βελτίωσιν αύτών 
έπομένως δέ θά ήτο έν τοιαύτή περιπτώσει 
ασυμβίβαστον πρδς τήν δικαιοσύνην καί τήν 
άγαθότητα τοΰ Θεού νά τιμωρώνται ταΰτα δι* 
αιωνίου καταδίκης.

’Εάν ούτως εϊχε τδ πράγμα καί ή τύχη τών 
άνθρώπων άπεφασίζετο διά παντός έπί τή βά
σει τής γηΐνης μόνον ύπάρξεώς των, αί πρά
ξεις αυτών κατ’ άκολουθίαν δέν θά έσταθμί- 
ζοντο ύπό τού Θεοΰ έν τή αυτή πλάστιγγι 
τής δικαιοσύνης καί δέν ήδύναντο νά ύπαχθώ- 
σιν ύπδ τδν αύτόν γενικόν νόμον τής. άμ.ερο- 
ληψίας.

Μόνον λοιπόν ή περί μετενσαρκώσεως είς 
πολλάς ύπάρξεις διδασκαλία συμφωνεί πρδς 
τήν περί δικαίου θεοΰ έννοιαν ώς πρδς τούς 
κατωτέρους ηθικώς άνθρώπους καί μόνον αΰτη, 
δύναται νά διεξηγήση ήμϊν τδ μέλλον καί νά 
στηρίξγ τάς έλπίδας ημών, διότι παρέχει ήμϊν 
τά μέσα, δι’ ων θά δυνηθώμεν νά έζαγοράσω- 
μεν τά πλημμελήματα ήμών διά σειράς νέων 
δοκιμασιών.

Αύτό άνακοινοΰσιν αύτά τά πνεύματα. 
’Αλλά καί άνεξαρτήτως τών άνακοινώσεων 
τών πνευμάτων, αύτό τδ.-λογικόν υπαγορεύει 
τήν άλήθειαν τής περί μίετενσαρκώσεως διδα
σκαλίας. • J .'•ν'.

Φ. Π
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ή Διατήρηύις «ών λεμονίων·—Πρός διατή

ρησή τών λεμονιών άπό τής σήψεως, εκλέγετε τά 
υγιέστερα λεμόνια τα μή φίροντα χηλίδας επί του 
φλοιού. Καλλείτερον διατηρούνται εντός άμμου ή στά
χτης όχι ύγράς. Συνήθως τίθενται εντός κιβωτίου 
χατα στρώματα μετ’ άμμου θαλασσίας.

*H διατήρησες γίνεται καί εντός άποθηχών δροσε
ρών, βχι υγρών. Τα λεμόνια δέον να τίθενται εντός 
τής άτοθήχης χατα μικρά στρώματα. Κατά χρονικά 
διαστήματα χαίομεν ολίγον θειον εντός τής αποθήκης 
2 δράμια χατα κυβικόν μέτρου.

Τά φέροντα. χηλίδχς επί τοΰ φλοιού δέον ν’ άφαι- 
ρώνταΐ αμέσως, διότι αύτά κυρίως σήπονται :;α; με
ταδίδουν τήν σήψιν χαί είς τά άλλα λεμόνια.

>-<

Χρωμάτιόις τών έλεφαντοδόντων.—Ό κύ
ριος όρος δια νά χρωματισθή τό έλεφαντόδοντον κανό· 
νιχώς εινε ή μη παρουσία λίπους. Διά τοΰτο θέτουν 
τήν σφαίραν έπί 1)2 ώραν είς διάλυμα 5 μ. σόδας, 
1 μ. καυστικού νάτρου καί 100 όκ. υδατος. Άφοΰ έκ- 
πλυθή επιμελώς γίνεται ή χρωμάτισις.

Κίτρινον.—θέτουν τάς σφαίρας έπί {)4 τής ώρας 
εις θερμόν διάλυμα, ένέχον 10 ο)ο χρωμικού καλιού, 
(chromate de potasse) μετά ταΰτα έκπλύνουν μέ 
δξιχόν μόλυβδον (acetate de plomb).

Badi· ίρυΰρό?.—θέτουν τάς σφαίρας έπί 1)2 ώραν 
είς διάλυμα εξ 1 γρ. φουξίνης 0,2 γρ. ρητίνης 200 
γρ. οινοπνεύματος.

’Ανοιχτόν ϊρνύρόν.— Άφίνουν έπί 1 )4 ώρας νά επί
δραση έπί τών σφαιρών διάλυμα 2 ο)ο χλωριοκασι ιε
ρού (chlorure d’ etain) καί μετά ταΰτα τάς θέτουν 
εΐς έγχυμα έκ 10 γρ. ξύλου περναμπούκου καί 500 
γρ. δδατος. Μέ ολίγον πάτασσαν δύναται τό ερυθρόν 
να μεταβληθή χαί είς άλλους χρωματισμούς.

Μίλα?.—’Επιτυγχάνεται δι’ έμβαπτίσεως είς διά- 
λυσιν νιτρικού αργύρου (nitrate d’ argent) καί κα
τόπιν έκσέσεως είς τό φώς τής ήμέρας.

>·<

Ή Βαρεκίνα*—Ή βαρεκίνα εϊνε διάλυμα ύπο- 
χλωριώδους καλίου, τό καλούμενου καϊ Ζαβέλλιον 
ύδωρ' κατασκευάζεται δέ δι’ άναμίξεως διαλυμάτων 
λευκαντικής ασβέστου ή ύποχλωριώδους άσβεστου 
(όπερ καλοϋσι συνήθως χλωριοΰχον άσβεστου) καϊ πο- 
τάσσης, ήτοι άυθραχιχοΰ καλιού.

Ca°^+K2C03=2KOCL4-Ca Co,

Τ<> αποχωριζόμενον ανθρακικού ασβεστίου καταχά- 
θηται, τό δέ επιπλέον ρευστόν φέρεται νυν είς τό εμ
πορίου ύπό το άνομα βαρεχΐνα. Συσκευαϊ χαϊ μηχανή
ματα δέν απαιτούνται, μόνον δοχεία, προτιμιτέα οέ τά 
ξύλινα, διότι τά μεταλλικά προσβάλλονται έκ τοϋ 
χλωρίου.

Βανάνα αυτομάτως άποφλοιουμένη·

Άναμφιβόλως πάντες γνωρίζουν δτι είναι εύκο
λου νά παραχθη σχετικόν κενόν έντός περιωρισμέ- 
νου χώρου (ύπό ίέλινον κώδωνα, ή έντός φιάλης) 
δν θερμάνωμεν τόν άέρα τόν ευρισκόμενον έντός 
αύτοΰ, κλείοντες ταυτοχρόνως έρμητικ&ς τήν συ
σκευήν μας. Τά έπιτυγχανόμενα πειράματα διά τοΰ 
μέσου τούτου είναι ποικιλότατα καί λίαν περίεργα.

Γνωστότατου είναι τό πείραμα τοϋ σκληρού ώοΰ, 
εΐσδύρντος μόνου έντός φιάλης, ής δ λαιμός είναι 
πολύ στενότερος τού ώοΰ- Πρός ‘τοΰτο άρχει νά 
ρίψωμεν έν τή φιάλη εν τεμάχιον χάρτου άνημμέ- 
νου καί νά κλείοωμεν ερμητικώς τό στόμιόν της 
δι’ ενός βρασμένου σκληρού ώοΰ, προηγουμένως 
άποφλοιωθέντος ή καί ώμου τοιούτου, τό όποιον 
πρότερον έμοσχεύθη έντός όζους.. Έντός στιγμών 
τινων τό ώόν λεπτυνόμενον εισδύει έν τή φιάλη 
έκπέμπον διασκεδαστικούς τίνος τριγμούς, όφειλο- 
μένους εϊς τήν απότομον είσπήδησιν τού άέρος έν 
τό κενή φιάλη.

’Ιδού λοιπόν άλλη τις ποικιλία τού αύτοΰ παι- 
γνίου. Έ ύδροφιάλη αντικαθίσταται διά φιάλης 
συνήθους τού οϊνου, έν ή θέτομεν δλίγον οινό
πνευμα καί τό άνάπτομεν ρίπτοντες άνημμένον πυ
ρείου. Θέτομεν δέ έπί τοΰ στομίου τήν ακραν μιάς 
βανάνας ώρίμου. Μετ’ δλίγον θά ίδωμεν τήν οπώ
ραν είσδύουσαν είς τήν φιάλην εύκρινώς άκουο- 
μένων δλίγων φλούπ... φλούπ, ώς θά έζαμνε λά- 
ρυγξ κατοπινών τόν άρωματώδη αύτόν καρπόν. *Αν 
μάλιστα προηγουμένως χαράξητε δύο τρεϊς έντομάς 
κατά μήκος τής βανάνας. θά ίδήτε τόν φλοιόν διαι
ρούμενου είς δύο-τρία μέρη καί μένοντα έκτος 
τής φιάλης.

Ιδού λοιπόν πώς μία βανάνα εύχερώς δύναται 
νά άποφλοιωθή μόνη της.

Η ΕΝΥΔΡΟΣ ΦΥΑΛΟΒΤΕΡΥζ

Ζ
ώα τινα έχουσι τλν Ιδιότητα 
νά φέρωσι τό σχήμα καϊτά 
χρώματα τοΰ έδάφους,τών βρά
χων, τών δένδρων κ.τ.λ· ϊνα μή 
καλώς διακρίνονται καϊ ϊνα 

προφυλάττονται άπό τάς έπιθέ- 
σεις τών άλλων ζώων, ώς είναι 
ό λαγωός, Α πέρδιξ, τό όρτύ- 
γιον, κ.τ.λ.

Περίεργον δμως φαινόμενον 
τοιαύτης προσοροιώσέως παρα
τηρείται καϊ παρά τοϊς ίχθΰσιν 

' ίδίως τοϊς ένύδροίς φυλλοητέ- 
ρνξ καλουμένοις, τών οποίων 
τά βραγχιωδη μέρη είσϊ διατε
θειμένα κατά μικρούς θυσάνους, 
φέροντας τό σχήμα τών φύλλων 
τών φυτών. Τά πάντα είσϊ πα
ράδοξα έν τω ζώω τούτω καϊ 
ούδέν σχεδόν παρατηρεΐται έφά- 
μιλλον παρά τοϊς άλλοις ίχθΰ- 
σιν. Ή φύσις έπροίκισε τοΰτο 

. τοσοΰτον καταλλήλως, ώστε 
άναμένον άνυπόπτως τόν έχθ- 
ρόν του, ούδέν έχει νά φοβηθή 
έξ αύτοΰ, ώς καϊ έν τή έναντι 
είκόνι παρατηρεΐται· οί ίχθείς 
ούτοι όμοιάζονσι πρός σκελε
τούς ίππων Λ θηρίων, ούτω δέ 
οί έχθροϊ αύτών μάλλον φο
βούνται, απομακρυνόμενοι αύ
τών ή νά τά πλησιάζουν. Καϊ 
συνεπώς ζώσιν ήσυχοι είς τό 
βασιλευόντων. Άφ’έτέρουφέ-
ρουσι καϊ άκάνθας, ώστε καϊ άν ήθελε τις πρόσκρουση είς τά ζώα ταΰτα, νά φύγη αμέ
σως προτροπάδην Ωσαύτως Λ ούρά αύτών είναι άκανθοειδής, δυναμένη έν ανάγκη 
νά πλήξη καταλλήλως τόν έχθρόν έν ώρα πάλης ή άμύνης.

Ή ένυδρος Φυλλοπτέρυξ διαιτάται είς τάς άκτάς τής νοτίου Αύστραλίας καϊ ζίί έν 
τω μέσω τών φυκών, είς τά όποια προσαρμόζεται διά τής δρακτικής άκρας τής. ούράς 
της καϊ τών όποιων έλαβε τό χρώμα..ΟΙ μακροϊ πλέοντες ιμάντες αύτής, οϊτινες πΛη- 
ρούσιν άφ ’ έτέρου τό σώμα, ομοιάζουσι καθ ’ όλοκληρίαν πρός τά φυτά ταΰτα καϊ δυσκό- 
λως τις τά διακρίνει άπ’ άλλήλων.Τά μικρά ζωύφια, δτινα τή χρησιμεύουσιν ώς τροφή, 
άνυπόπτως διέρχονται πλησίον της καϊ συνεπώς εύκόλως συλλαμβάνονται.Ούτως ή φύ
σις έκπληροΐ τούς σκοπούς της. · Φ. Π.

ΕΝΓΔΓΟΣ ΦΪΆΛΟΠΤΒΡΓΕ

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
(Βίκτωρος Ούγγώ)

Ή ύπερηφάνεια είναι, λέων, δ έγωϊσμός τίγρις, 
ή ματαιότης γαλή.

Πολλοί φίλοι δμοιάζουν μέ ήλκικά ώρολόγια’ 
δέν σημειονν παρά τάς ώρας, τάς όποιας ό ήλιος 
σάς φωτίζει.

Διά νά είνέ τις έντελώς εύτυχής δέν άρχει νά 
εύημερή, άλλά νά είναι άξιος εύημερίας.

Ή άρετή κρύπτεται ύπό πέπλον, τό έλάττωμα 
ύπό προσωπίδα.

Ή τελεία γυνή όφείλει νά είναι βασίλισσα καί 
ύπηρέτρια.

Ή καρδία τής γυναίκας προσκολλάται μέ δ,τι 
δίδει ή καρδία τοΰάνδρός· άποσπάτακμέ δ, τι λαμ
βάνει.

Είμαι ψυχή (Αισθάνομαι κάλλιστα, δτι δ,τι θά εί- 
σέλθη είς τόν τάφον δέν θά είμαι έγώ. Ό,τι είμαι 
θά μεταβη άλλαχοΰ· *Ω Γή, δέν είσαι τό βάραθρόν 
μου I
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Ή ωραία Άριστομάχη έπολιορκεΐτο ύπό 
πλήθους μνηστήρων, άλλ' ούδεΐς έξ αύτών 
είχε τό ευτύχημα νά άρέσκη είς την πλουσίαν 
νύμφην. rQ 3έ πατήρ της δια νά δώσγ πέρας 
άπεφκσισε νά νυμφευσγ την κόρην του μέ 
εκείνον, βστις θά έλάμβανεν εις τά Πύθια τρία 
μεγάλα βραβεία. ΤοΟ λυρικου άσματος, τοΰ 
δρόμου ταχύτητο; καί. τοΰ παγκρατίου. "Ηθελε 
δηλαδή νά δώση είς την κόρην του άνδρα 
προικισμένον δι’ ωραίας φωνής, ισχυρών ποδών 
καί δυνατών χειρών.

'Γην εέδησιν τα'ύτην πρώτος έμαθεν ό νεα
ρός Συβαρίτ’ης Κριτόβουλος, οστις καί άπε- 
φάσισε νά κατέλθη πρώτος είς τόν άγώνα, 
πράγμα λίαν παράδοξον καί τολμηρόν, διότι η 
πατρίς του Σόβαρτς δέν έφημίζετο, ώς μ.ορ- 
φοΰσκ καλούς άθλητάς. Οί κάτοικοι είχον γίνει 
μαλθακοί έκ τής πολλής πολυτελείας καί Αν 
ίσως ετραγώδουν ευχάριστα, έγυμνάζοντο όμως 
πολύ άσχημα, διότι ήταν πολύ ευτραφείς καί 
ούχί άνδρες μυώδεις. Ήσαν δροσεροί καί ροδό- 
χροοι, άλλά δειλοί.

Αυτός ό Κριτόβουλος ώμοίαζε μάλλον πρός 
ωραίου όρνίθιον, παρά πρός λέοντα.

Έ* τούτοις έπεβιβάσθη εγκαίρως έπί τίνος 
πλοίου, κατά τό τρίτον έτος της πεντηκοστής 
Όλυμπιάδος, συμπαραλαβών καί την κιθάραν 
του,ώς καί χρυσοΰν κρατήρα, ίνα τόν προσφέρω 
είς τόν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος έν Δελφοϊς, έχων 
ύπ’ οψει του οτι ούδείς θά ενικά, άν μή πρό- 
τερον έξησφάλιζε την εύνοιαν τών Θεών. Άλλ’ 
έπί τοΰ αύτοΰ άτμοπλοίου είχεν έπιβιβαβθή 
καί ο διάσημος αθλητής Μίλων ό Κροτονιάτης

Μυςμιδών δχον είσαι.....

καί οί δύο αντίπαλοι εύθύς έζ αρχής δεν έπαυ
σαν νά παρατηρώνται μετά δυστροπίας.

ΤΗσαν δέ εντελώς διάφοροι ό είς άπό τόν 
άλλον. Ό Μίλων ήτο πκμμεγέθης τό άνά- 
στημα, μέ όγ'κώδη καί έπιβλητικά μέλη, αυ
χένα ταύρου και κοιλίαν -Γαργαντούα, διότι 
έτρωγεν ό άθλιός ώς θηρίού. ΕΓκοσι πινάκια 
κρέατος έξηφανίζοντο έν τή κοιλία του είς 
έκαστον δείπνον καί τρεις αμφορείς οίνου. Μέ 
τό βάρος τοΰ σώματός του κατέθρπυε τά θρα
νία τοΰ πλοίου, οπού έκάθητο και περιπλεον 
είχε φωνήν βροντώδη.

Όταν δέ ό κολοσσό; υύτος έμαθεν, οτι ό 
θηλυπρεπής Κριστόβουλος έμελλε να συναγω- 
νισθή μετ’ αύτοΰ είς τό παγκράτιον, ό χλευα
σμός του έξέσπασεν ώς κεραυνός.

— Μυρμιδών όπου είσαι ! τοΰ έκάλεσεν ενώ
πιον όλου τοΰ πληρώματος, πλησιάζων τάς 
όγκώδεις ώμοπλάτας του πρός τόν πώγωνατοΰ 
Συβαρίτου. Είναι αλήθεια ότι ή ζηλοτυπία 
σέ παρέσυρε μέχρι τοΰ σημείου νά τρίψγς τήν 
πυγμήν σου πρός τήν ίδικήν μου ; Θά είναι 
ώραϊον τό θέαμα. "Ας προετοιμασθοΰν νά γε
λάσουν. *Ω! τί ωραίους μορφασμούς θά κάμγς, 
όταν έν προοιμίω σου συντρίψω τούς δακτύλους 
μεταξύ τοΰ. δείκτου καί τοΰ λιχανοΰ μου ! 
Άλλ’ ώ άσύνετε πυγμαίε, δέν ήζεύρεις ποιος 
είμαι καί τί δύναμαι νά κάμω1;

Είμαι εκείνος ποΰ σταματά διά τής μιδίς 
χειρός του έν άρμα μέ τέσσκρα άλογα.

Είμαι αύτός ποΰ τρέχει ολυ τό στάδιον μέ 
έ'να ταύρον είς τούς ώμους.

Ε'ίμπι έκεΐνος που φονεύει μέ ενα γρόνθον 
βοΰν καί τόν τρώγει έπειτα ολόκληρον.

Είμαι έκεΐνος, οστις έκτείνων τούς βραχίο
νας, κρατώ τάς ττήλας ενός καταρρεοντος ναοΰ.

’Εγώ ξερριζώνω δρΰς, ξεκοιλιάζω λέοντας, 
κομματιάζω βράχουτ, αποσπώ τά χάλκινα 
άγάλματα άπό τά βάθρα των καί τά πετώ 
εις τόν άέρκ ωςάπλοΰν δίσκον.’

Θ’άκούσρς πολλά περί έμοΰ είς τούς Δελ
φούς, οπού έκέρδισα επτά βραδεία, είς τήν 
’Ολυμπίαν, δπου έλαβα έξ καί είς ολας τάς · 
πρωεευούσας τής "Ελλάδος καί τής ’Ιταλίας, 
δπου έδωσα λαμπράς παραστάσεις, ©ά ιδης 
πέριζ τών ναών τά χίλια αγάλματα όπου μοΰ 
άνήγειραν.

Καί τολμάς νά έχ'ρι τήν ιδέαν, οτι Οά ήμ- 
πορέσγς νά μου άμφισβητήσγς τήν δάφνην, ώ 
άφρων !;

Μέ τούς λόγους τούτους ολοι οί κωπηλάται 
έξέσπασαν είς γέλωτας, βλέποντες τδν Κρι- 
τόβουλον. Αυτός δμως άπαθήςκαί πολύ εύγε- 
νής άντί νά θυμώση, άπήντησε μέ γλυκύτητα :

— Μή καυχΒσαι τόσον Μίλων ! ! Είναι γνω
στή ή δύναμίς σου. Έν τούτοις θά ίδωμεν.

Άλλ’ ό άθλητής έτι ερεθισμένος άκόμη 
έξέβαλε τόν χιτώνα του διά νά δείξν) τδν βρα- 
χίανά του, κίνών αύτόν έξ άριστερών πρός τά 
δεξιά, Sts δι’ άκουσίου κινήματος έσπασε τόν 
ιστόν τοΰ πλοίου καί έκ τοΰ τιναγμοΟ έχασαν 
τήν ισορροπίαν και έπεσαν όλοι κάτω έπί τοΰ 
καταστρώματος, αύτός δέ ό Μίλων κυλισθείς, 
έσπασε τάς κιγκλίδας μέ τό βάρος του καί 
έπεσεν είς τήν θάλασσαν.

Κατά δυστυχίαν του ήτο κακός κολυμβη
τής. Αί πελώριοι χεϊρες του συνηθισμέναι είς 
τό νά συντρίβουν, έκτυπων τήν θάλασσαν καί 
έσχημάτιζαν κύματα μεγάλα. Οί πλατείς ώμοι 
του έσκαπτον τά όδατα καί έσχημάτιζον βα- 
θεϊαν δίνην. "Εβλεπαν τάς στιλπνάς σάρκας 
του νά έξογκοΰνται ώς σώμα ίπποποτάμου 
καί τδ πρόσωπόν του παραμορφούμενον νά 
ώχριά έκ τής άγωνίας. *0 δυστυχής ώμοίαζε 
μέ θαλάσσιον τέρας πνιγόμενον.

Άφ’ ετέρου ό Κριτόβουλος, τέλειος κολυμ
βητής, διηρωτάτο, άν έπρεπε νά άφήσγ τόν 
επικίνδυνον αντίπαλόν του νά'πνιγνί ήσύχως, 
ή νά έκαμνε πράξιν γενναιόψυχον, σώζων αύ
τόν. Τέλος ύπερίσχυσεν ή φιλευσπαγχνία καί 
έρρίφθη είς τό δδωρ.

Άλλά μεγίστη άμηχανία τδν κατέλαβε. Πό· 
θεν έπρεπε νά πιάσν) τδν Μίλωνα διά νά τδν 
σύργ) έπί τοΰ πλοίου; Άπό τά μαλλιά; *0 
Μίλων ήτο κουρευμ.ένος. Άπό τόν βραχίονα; 
είχε πολύ όγκώδεις τοιούτους. Άπό τό δέρμα 
τής πλάτης του; Άλλ ’ ό Μίλλων παντοΰ πα- 
ρουσίαζεν όγκώδεις όλισθηράς επιφάνειας. "Εν 
μόνον εύρε. Νά τόν σύργι άπό τά ώτα. Άλ
λά και διά νά τόν άναβιβάσγ έπί τοΰ πλοίου, 
ήναγκάσθη ό Μίλων νά άνυψωθγ! διά τοΰ βα
ρούλκου άπό τών ώτων του. Καί ουτω συνετε- 
λέσθη αισίως τό ταξείδιον. Δυστυχώς τά ώτα 
του είχον λάβει τρομακτικάς διαστάσεις καί 
όταν έφθασαν είς τόν Κορινθιακόν κόλπον, έπί 
τής κεφαλής του ένδόξου άθλητοΰ ήσαν κρε
μασμένα! δύο ταινίαι.

Άπό τήν ήμέραν δέ τοΰ επεισοδίου αύτοΰ 
οί χωπηλάται έπαυσαν νά είνε μέ τό μέρος 
τοΰ Μίλωνος. "Όταν έφθασαν εις τδν όρμον 
τών Κυρών, ευρον τούς στόλους όλων τών Ελ
ληνικών πόλεων ώς και πολλάς προετοιμασίας 
διά τήν εορτήν. Οί προσκυνηταί έβάδιζον κα
τά μήκος τοΰ Πλειστοΰ ποταμοΰ, παρά τόν 
οποίον έξετείνετο τό ίπποδρόμιον. Είς τό βά
θος εφαίνετο ό Παρνασσός καί έπί τών πλευ
ρών τοΰ ορούς οί Δελφοί, μέ τάς σειράς τών 
οίκιών καί τόν περίχρυσον ναόν.

Πομποί διέσχιζον τήν πεδιάδα....

Καθ’ οδόν διεσταυοοΰντο άπειροι πομπαί 
καί ομάδες βραδέως διασχίζονται τήν πεδιά
δα. "Ησαν χοροί κορασίδων καί παίδων έστε- 
φανομένων δι’ άνθέων. Σειρά άμαξών έπί τών 
οποίων παΐδες, γυναίκες και άιδρες έψαλλον. 
’’Ησαν τά θεωρικά τών Αθηνών, τής Σάμου, 
τοΰ Άργους, τής Χίου, τής Κορίνθου καί πολ
λών άλλων πο'λεων, αί όποΕαιέστελλον'σωρεί
αν δώρων διά τόν ’Απόλλωνα. Ήσαν επίσης 
καί θίασοι άκροβατών έκ Φοινίκης, παλαιστών 
έκ Καπαδοκίας, παΐκται ποτηρίων, μάγοι 0ε- 
ραπευταί καί πτηνοπώλαι, φέροντες ποίκιλλα 
είδη πτερωτών διά τάς θυσίας.

Έξ ένός φορείου κατήλθεν β ποιητής ©έο- 
γνις, σοβαρός καί άγριος, ώς σοφός.

Έξ άλλου κατήλθεν ό Ανακρέων, σχεδόν 
όμοιος πρός τήν σοβαρότητα, άλλά έστεφανω- 
μένος διά ρόδων.

Όταν δέ άμφότεροι είδον τόν Κριτόβουλον 
μέ τήν κιθάραν έπ’ ώμου έπλησίασαν :

—Μήπως είσαι καί σύ εύνοούμενός τις τών 
Μουσών, ήρώτησαν.

—Τάς λατρεύω, άπήντησεν μετριοφρόνως 
καί τρέχω πλησίον τών εμπνευσμένων ψαλ
τών.

—Τότε νεαρέ άγνωστε, θά εύφρανθ^ς όταν 
άκούσης τόν ©έογνίν, ψάλλοντα τάς (θεσπεσίας 
στροφάς του.

—Καί έγώ, είπεν ό άλλος, είμαι, ό Ανα
κρέων ποιητής τώντρελλών βακχικών άσμάτων.

Τήν στιγμήν εκείνην διήλθεν είς άθλητής 
γυμνός, τρέχων ώς δορκάς καί μετά δυσκολίας 
μεγάλης Ακολουθούμενος ύπό πλήθους θαυμα
στών του.

— Είναι ό Στυμβρώτος! Είναι ό Στυμβρώ- 
τος, άνέκραζον, ό διάσημος δρομέύς, οστις δω- 
δεκάκις τρέχει τόν γΰρον τοΰ σταδίου είς δώ
δεκα λεπτά, χωρίς νά κουρασθ^.

— Ποτέ δεν θά ήμποροΰσα νά τόν μιμηθώ, 
διενοήθη ό Κριτόβουλος.

Έν τούτοις μετέβη είς τόν οίκον τοΟ,Πο- 
λύφρωνος διά νά τοΰ δηλώσρ, ότι έπιθυμεΐνά 
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συμμετάσχη τοδ άγώνος διά τήν χεϊρκ τής 
ώρκίας Άριστομάχης. Τόσον δέ εύχαριςήτο, 
άβρό^ρων καί μέ τόσον λεπτούς τρόπους, ή 
φωνή του ήτο τόσον γλυκεία και οί οφθαλμοί 
του τόσον εκφραστικοί, ώστε ή ΆρισΤομάχη 
ευθύς άμέσως τόν συνεπάθησεν. Άλλά και αυ
τός μόλις τήν άντίκρυσεν, έμεινεν έκπληκτος. 
Ήτο ραδινή ώς άκτίς ήλιου, δροσερά ώς νεο- 
κοπέν ρόδον καί λιγερά ώς νύμφη δάσους.

"Οταν δέ άπεχωρίζοντο, εκείνη τω είπε 
όλως σιγαλώς:

— Προσπαθήσατε νά νικήσετε.
— Αύτός είναι 6 μόνος μου πόθος. Άλλά 

πώς νά το κατορθώσω;
Συμβουλευθήτε τήν Πυθίαν.

Μετέβη λοιπόν ό Κριτόβουλος είς τόν ναόν 
τοδ Απόλλωνος διά νά προσφέρω τόν κρατήρα 
του, άφοδ προηγουμένως έλούσθη είς τήν πη
γήν τής Κασταλίας. Έστεφανωμένος έπειτα 
διά δάφνης, διήλθε πρό τών 4,000 αγαλμάτων

Οί δρομείς ώλίσθαινον καί επιπτον 

τών. άθλητών νικητών, πρό του χρυσοϋ θρόνου 
τοΟ βασιλέως τών Μήδων, τών άναθημάτων 
και τών στηλών. Τέλος έφθασε πρό τοδ χά
σματος, έξ ου άτμοί άνεδίδοντο και έφ’ ού 
ύψοδτο τρίπους. Μετ’ όλίγον ήλθε καί ή ιέρεια, 
ωχρά καί τεθλιμμένη. Οί ιερείς τήν ύπεστή- 
ριζον διά νά άνέλθη μέχρι τοδ τρίποδος. Έκεϊ 
δέ ζαλισθεΐσα ύπό τών άτμών ήρχισε νά παρα
ληρώ- Ό θεός ώμίλει διά τοδ στόματός της.

*0 Κριτόβουλος είχεν ερωτήσει τό μέσον, 
δι’ ου θά ένίκα τόν Μίλωνα είς τό Παγκρά- 
τιον,τόν Στυμβρώτον είς τόν δρόμον,τόν Άνα- 
κρέονΤα και τόν Θέογνιν είς τό λυρικόν άσμα. 
Ή δέ Πυθία τώ άπεκρίθη. «Γαλή! Δέρμα ! 
Πόδες 1 ΙΙυγμαί ! Βάρος! Κρανίον! Κόμη!»

Οί δέ ίερεϊς έπεξήγησαν τόν χρησμόν ουτω: 
«"Ο Μίλων θά νικηθώ τό δέρμα του

ύπάρχσ) ΥΚ^ή·
Ό Στυμβρώτος, άν είς τούς πόδας του και 

τάς πυγμάς τεθώσι βάρϊ).

Οί δύο ποιηταί, άν τά κρανία των στεφ- 
θώσι διά κόμης».

Ό πτωχός Κριτόβουλος έξήλθεν άπηλπι- 
σμένος, διότι έδλεπεν οτι ήτο άδυνατον νά έκ- 
πληρωθώ ή προφητεία και σπεύσας πρός τήν 
Άριστομάχην, ήρχισε να κλαίη μετ’ αύτής. 
Τέλος έκείνη έλαβε περισσότερον θάρρος και 
τφ είπε :

— Μήν άπελπίζεσαι. Πρέπει νά νικήσωμεν 
τά έμ.πόδία διά τεχνάσματος.

♦* »
"Οταν έφθασεν ή ήμερα τών άγώνων, τό 

Στάδιον έπληρώθη ύπό άπείρου κόσμου. Πρώ
τον ήρχισεν ό δρόμος. Εξήκοντα νέοι μέ χι
τώνα έλαφρόν και γυμνόποδις παρουσιάσθησαν 
μεταξύ τών οποίων και ό Στυμβρώτος, ον έπε- 
φήμησεν ένθουσιωδώς τό Στάδιον. Απεναν
τίας έγέλασεν είς τήν θέαν τοδ Κριτοβούλου, 
περιβεβλημένου έντός χονδροΟ σάκκου φουσκω
μένου, χρησιμεύοντος ώς χιτώνος.

Μόλις ήχησεν ή σάλπιγξ έρρίφθη ώς βέλος 
έμπρός, ένφ οί λοιποί τεχνικώς έβαινον με- 
τριώτερον, φυλάττοντες τάς δυνάμεις των διά 
τήν τελευταίαν στροφήν;

Πράγματι όλίγον κατ’ όλίγον έξηντλείτο ό 
Κριτόβουλος, οί δέ άλλοι έπλησίαζον νά τόν 
φθάσουν, πρό πάντων ό Στυμβρώτος. Άλλά 
τότε ό Κριτόβουλος έλυσε τήν ζώνην του καί 
μυριάδες σφαιριδίων έκυλίσθησαν είς τό έδα
φος. Ήσαν πιζέλια, τά όποια έκύλιον ύπό τούς 
πόδας τοδ Στυμβρώτου και τών άλλων, είσέ- 
δυον είς τούς δακτύλους των και πάντες ώλί- 
σθαινον καί έπιπτον διαρκώς, μέχρις οτου ό 
Κριτόβουλος ένίκησεν.

Έπειτα ήλθεν ή ώρα τών λυρικών άσμά- 
των, οπότε έπρεπεν έκαστος νά έχγ συνθέτη 
ό ίδιος ποίημα, τό όποϊον νά ψάλγ, έλεύθερος 
ώς πρός τήν έκλογήν τοϋ οργάνου. Εξήκοντα 
τρεϊς ποιηταί παρουσιάσθησαν, μέ λύρας, φόρ- 
μιγκας, έπταχόρδους, βαρβίτους, κύμβαλα καί 
διάφορα άλλα όργανα.

Οΐ εξήκοντα πρώτοι έψαλλον ολοι τήν δό
ξαν τοδ ’Απόλλωνος, νικήσαντος τόν δφιν Πύ
θωνα. Άλλά τό άσμα τούτο ήκουον καθέκα
σταν χρόνον έπαναλαμβανόμενον καθ’ όλους 
τούς ρυθμούς, δωρικόν, λυδικόν, φρυγιακόν, 
ούτως ώστε έχασμώντο άπελπιστικώς έκ τής 
άνίας, δτε έφθασεν ή σειρά τών δύο μεγάλων 
ποιητών.

Ό Κριτόβουλος έγνώριζεν ότι αυτοί μεταξύ 
των έμισοΰντο, έπήγε λοιπόν καί τούς έπε- 
σκέφθη προηγουμένως καί είς άμφοτέρους άνε- 
κοίνωσετήν προφητείαν τής Πυθίας, ότι «εκεί
νος θά ένίκα, τοδ οποίου τό κρανίον θά έστέ- 
φετούπό κόμης».

Τότε άμφοτεροι οί ποιηταί έτρεξαν πρός 
τούς μάγους, διά νά προμηθευθώσιν άλοιφάς 

διά τών οποίων καί τά μάλλον άνυπότακτα 
κρανία άπέκτων τρίχας.

Μέτήνπρώτην λοιπόν συνάντησίν των άμε- 
σως έσπευσαν νά έναγκαλισθώσιν άλληλους 
μέ θερμάς διαχύσεις εκ συναδελφικής άβρόιη- 
τος, φροντίζοντες έκαστος νά περιαλοιφη την 
κεφαλήν τοδ άλλου διά τής θαυματουργού πο- 
μάδος, ήν εΐχον άλοίψει είς τάς χεϊρας των.

Πρώτος άνήλθεν έπί τής εξέδρας ό Θέο- 
γνις, οστις χαιρετίσας τό κοινόν ήρχισε να 
ψάλλγ :

Φρόνιμοι είναι 8σοι την δργήν των, 
να κρατήσουν ήμποροΰν........

Άλλά ό λεπτός χνοδς τοδ κρανίου του ήρ- 
χισεν άποτόμως νά μεγαλώνη καί μετ’ όλίγον 
μακροι πλόκαμοι έφέροντο ύπό τοδ άνεμου 
πρός τάς χορδάς τής λύρας του. Έκπληκτος 
άντιλαμβάνεται, οτι έγινε παίγνιον τοδ Άνα- 
κρέοντος καί μένεα πνέων όρμφ κατ’ αύτοΰ. 
Έν τούτοις ό άντίπαλός του δέν ήτο είς καλ-

Ό Κριτόβουλος νικητής τών άγώνων πρό τής 
Άριστομάχης.

λιτέραν κατάστασιν. ‘Υπό τόν έκ ρόδων στέ
φανον πλόκαμοι παχεϊς εΐχον καταπέσει καί 
δέν έτόλμα νά έμφανισθ'ρ πρό του κοινού.

Τότε ό τρομερός Μίλων ό Κροτονιάτης έν- 
δεδυαενος ώς Ηρακλής έπλησίασε τόν Κριτό- 
βουλον καί τφ είπε:

— Φυσικά πολύ εύκολα θά κερδίσγς τό βρα
βείου τοδ άσματος, άφ’ού αυτοί άπεσύρθησαν. 
Άλλά σκέψου οτι τό Παγκράτιον σέ άναμέ- 
νει. Έκεϊ θά ταφοδν οί θρίαμβοί σου.

*0 Κριτόβουλος τώ άπήντησε :
— Τό νά μέ νικήσγς θά ήτο πράγμα άδο- 

ξον δι’ εσέ, διότι ίχ·ρς εως τώρα άλλους πολύ 
ίσγυροτέρους καταβάλλει. Έγώ είς τήυ θέσιν 
σου θά έπεζήτουν νέας δάφνας, διά νάέκπλήξω 
τόν κόσμον. Σύ είσαι εύγλωττος, καλλίφωνος. 
Ή φωνή σου είναι υπέροχος, διατί δέν λαμ

βάνεις μέρος είς τό άσμα J Όποία τιμή νά 
λέγουν δτι ό Μίλων είναι άκατάβλητος καί 
έχει θειον λάρυγγα;

Ό Μίλων είς τους λόγους αυτούς, φουσκω
θείς ώς ίνδιάνος, ήρπασε μίαν λύραν, άνήλθεν 
είς τήν εξέδραν καί ήρχισε νά ψάλλη διά μιάς 
φωνής έντονου ώς κεραυνοΰ. Αί χορδαί έθραύ- 
σθησαν ύπό τούς δακτύλους του καί τό άσμα 
του ώμοίαζε πρός συναυλίαν βατράχων. Τό 
πλήθος έγέλα, έφώναζε καί τέλος τόν έλιθο- 
βόλησεν άγρίως διά γεωμήλων, ένφ ό Μίλων 
κατησχημενος έτράπη είς φυγήν, φωνάζων :

— Δυστυχώς έχω είς τόν λάρυγγά μου μίαν 
γάταν!

’Ιδού λοιπόν, δτι καί δι’ αύτόν συνεπλη- 
ρώθη ή προφητεία. Καταγέλαστος καί ό Μί
λων άπεσύρθη τών άγώνων, ένφ ό Κριτόβου
λος έξήλθε νικητής καθ’ ολην τήν γραμμήν. 
Ό Πολύφρων ήτο ένθουσιασμένος, ή δέ Άρι- 
στομάχη έκρυπτε τήν συγκίνησίν της ύπό τον 
πέπλον της.

I. ΓΚΩΤ1Ε

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Μέ τή χαρά πετοΰνβ τά πουλιά 
Άπάνου στδν αιθέρα'

Δέν παύουν νάνε χαρωπά, 
’Απδ μιά ώς άλλη μέρα I

. Τά βλέπεις νά πετοδνε στά κλωνιά, 
Ακούραστα, ποτέ θλιμμένα' 

. Γλυκοτραγούδα πλέκοντας τερπνά, 
Στή Φύση χαρισμένα !

Αύτή τή χάρι δ καθένας τή ζητά. 
—"Ας τρέχη νά τήφθάση—

Δέ θά μπορέοη δμως ποτέ 
Κι’ άς έχη φτερά γιά νά πετάοη.

Κύπρο; ΠΟΛ. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΧθΑΦΕΣ ΜΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗ
Παιδί τής μούσης ορφανό ! 
Τριφύλι μαραμένο ....
Πουλί ’ποΰ πάντα έψαλλες, 
Μέ χείλι πικραμένο.

Τριαντάφυλλο κατάχλωμο, 
Καί τοΰ άγροδ λουλούδι.
Ήτον τοΰ πόνου στέναγμα, 
Τδ κάθε σου τραγούδι. .. .

Είς τδ νωπό τό μνήμά σου, 
Γαρύφαλα σκορπίζω, 
Καί μέ τή λύρα μου πικρά, 
Πικρά, γΙά σέ, δακρύζω.

ΣΟΦΙΑ OIKONOMIAQY
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Al ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ TOT KEPA1EK0T

"Οσοι έχουν καιρόν νά ίπισκε^οΰν τήν 

πκλπιάν νβκρόπολιν τών ’Αθηνών, θά εύρεθοϋν 
πρό ενός νέου καί ώρκίου κόσμου, άντλησαν- 
τος, νομίζει τις, άπό τόν γύρω θάνατον την 
ζωήν.

Τά νοσταλγικα μνημείκ τοΰ Κεραμεικοϋ 
άνίστανται εις νέαν ΰπαρξιν καί κΐ λησμονη
μένα! σκικί παρθένων, αί όποΤχι άποχαιρετοΰν 
τά προσφιλή κοσμήματα των, ιππέων, οι 
όποιοι λογχίζουν τόν έχθρόν, παλαιών ’Αθη
ναίων άποχαιρετώντων τούς φιλτάτους τοιν, 
έπανευρίσχουν έκπληκτοι τούς χαμένους βω
μούς των. *

* *
Είς Γερμανός σοφός πρό τεσσάρων ετών 

άνεκάλυψε κατά τύχην, ξτι το άνασκαφεν 
έδαφος δέν ήτο τό παλαιόν τοΰ ΚεραμεικοΟ 
και ότι τά μνημεία, άτινα ήσαν τότε σχεδόν 
είς την επιφάνειαν τοΰ δρόμου, εύρίσκοντο 
άλλοτε πολύ υψηλότερα, προσλαμβάνοντα ούτω 
άσύγκριτον μεγαλοπρέπειαν καί επιβολήν. Δο- 
κιμάστικαί άνασκαφπΐ έπεβεβαίωσ^ν την άνα- 
κάλυψιν καί ή ’Αρχαιολογική ‘Εταιρεία παρέ- 
σχεν άμέσως είς αύτόν γενναιοφρόνως τά μέσα 
νά εξακολούθηση τό εργον του.

Πράγματι τό νέον έδαφος καθωρίσθη έπα- 
κριβώς, άνεκαλύφθησαν οί στερεοβάται, έπί 
τών οποίων ιδρυντο τά μνημεία, άνεγνωρί- 
σθησαν δέ ού μόνον ή άρχιτεκτονική τών 
πλείστων, άλλά καί τά κοσμήματα, άτινα 
έκάλλυνον αύτά.

*
* *

Φίλοι κατόπιν τοΰ ξένου άρχαιολόγου, ιδία 
μία κυρία θαυμάστρια τοΰ άρχαίου κόσμου, 
προσέφεραν τ’ άναγκαϊα πρός άναστηλωσιν 
τών μνημείων, καί ή νεωτερα τέχνη ήλθεν 
είς περισυλλογήν τής αρχαίας, συμπληρο&σα 
καί ύποστηρίζουσα αύτην.

Νέαι πλίνθοι, κατά τό υπόδειγμα τών άρ- 
χαίων, συνεπληρωσαν τά κράσπεδα, τά περι
τοιχίσματα διωρθώθησαν, αί βαθμίδες άπε· 
καλύφθησαν καί ήδη τό περικαλλές άνάγλυ- 
φον της Ήγησοϋς, οίΛουτροφόροι, ό περίβολος 
τών Ήρκκλεωτών, ό θαυμάσιος Δεξίλεως, 
είς τό άρχαϊόν των ύψος, περίοπτα, επιση
μότερα, μακρυνότερα άτενίζουν τούς αιώνας μέ 
έντελώς άλλοίαν μορφήν.

♦
★ *

Δέν εϊνε δέ μόνον αύτό τό όφελος τοϋ 
έργου. Έκ τής έξακολουθούσης άνασκχφής 
σπουδαιότατα τηπργραφικά σημεία «σαφηνί- 

σθησαν καί πλεΐστα ευρήματα έσημειώθησαν. 
Π. χ. τό ιερόν τών Τριτοπατρέων, η δια
δρομή τοΰ Ήριδανοΰ, ερείπια δημοσίων οικο
δομημάτων, τέλος δέ περιεργότατα δ σ τ ρ α - 
κ α —— αί παλαιαί ψήφο ι—διά τών οποίων 
διενηργοΰντο οΐ εξοστρακισμοί τών σημαινόν
των καί υπόπτων πολιτών.

Τά όστρακα αύτά δέν έχουν βεβαίως καμ- 
μίαν σχέσιν πρός τά σημερινά σφαιρίδια. Εϊνε 
απλά τεμάχια πήλινα, έπι τοϋ μελανού έπι- 
χθίσματος τών οποίων, ένίοτε μ.έ άρκετάς 
άνορθογραφίας, έχαράσσετο τό όνομα τοϋ υπο
ψηφίου πρός εξοστρακισμόν.

♦
* »

’Ελάχιστα τοιαΰτα^.έχρι τοΰδε ήσαν γνω
στά, δύο τρία μόλις, όιά τών εύρεθέντων δέ 
πλουτίζεται καταπληκτικώς ή άρχαιολογία είς 
τό ζητημ.α αύτό.

Ή άνεύρεσίς των έγένετό παρά τό ιερόν 
τών Τριτοπατρέων, έντός τών επιλύσεων, 
είς ιδιαίτερον στρώμα χώματος, ριφθεν κατά 
τύχην φαίνεται έκεΐ, άναφέρονται δέ είς δύο 
ή τρία όνόματα κάποιου Δημοσθένους, άντι- 
πάλου τοϋ Περικλεούς, άλλου τίνος Κλειόίπ-
που κτκ.

Έκτος τών πολυπληθών δακρυχοων; ληκύ
θων, άμφορέων καί τεμαχίων νεκρικών δο
χείων, εύρέθησαν καί πλείσται κάλπαι όρει- 
χάλκινοι, ών μία, μεγάλου μεγέθους, ή καί 
κάλλιστα πασών διατηρουμένη, σώζει άκόμη 
είς τά χείλη καί τάς ταινίας, δι’ ών έσκεπά- 
ζοντο τά όστά τοϋ νεκρού.

*
* »

Αί άνασκαφαί, μετά την άναχώρησιν τοϋ 
καθηγητοϋ κ. Μπρόκνερ, θά εξακολουθήσουν 
ύπό την διεύθυνσικ τοϋ έπιμελεστάτου εφόρου 
κ. Οικονόμου, δστις διηυθέτησε καί τό οίκο- 
δομηθέν μικρόν Μουσεΐον τοϋ Κεραμεικοϋ.·

- Δυστυχώς ό ναΐσκος τής *Αγ. Τριάδος, ό 
κρύπτων τίς οϊδε τίνα άνεκτίμητα κειμήλια, 
μένει άκόμη αιώνιος, όπως ό καιρός, είς τήν 
θέσιν του, ούδεμία δέ υπάρχει έλπίς ν’ άρω- 
σιν οί δυνάμενοι τό πνεϋμά των μίαν στιγμήν 
ύπεράνω τοϋ περιβάλλοντος, νά συγκινηθώσι 
διά τον αρχαίο ν κόσμον καί νά βοηθήσουν τήν 
παραχώρησιν τοϋ μέρους είς τάς άνασκαφάς.

Καί δυστυχώς όχι μόνον τούς επισήμους, 
άλλά καί τούς ανεπίσημους άκόμη φαίνεται 
ότι άφίνουν άπαθεϊς αί ώραΐαι αύταί έργασίαί, 
είς τάς οποίας ε’ν το.ύτοις όφείλομεν καί έλευ- 
θερίαν καί ύπαρξιν καί τιμ.ήν.

Τόσα καί τόσα κληροδοτήματα σκορπίζον
ται καθημερινώς είς διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, εις κανενός όμως τήν ψυχήν δέν 
όμιλεϊ ή φωνή τοϋ παλαιού κόσμου, όστις μέ
νει θαμμένος ύπό τά χώματα τών νεωτέρων 
’Αθηνών.

Ή άρχαία ’Αγορά, ή ίχουσα .άπείρως μεί- 
ζονα σημασίαν τοϋ Φόρουμ τής Ρώμή;ί κοιμά
ται άκόμη ύπο τάς παλαιοκατοικίας τών Χε~ 
λιωτικων καί τής Βλασσαροϋς, ή Ρωμαϊκή ’Α
γορά άνζμένει τήν σκαπάνην ύπό τούς ερει
πωμένους τοίχους τοϋ στρατιωτικού αρτοποι
είου· θησαυροί δέ αξίας καί κάλλους θά περι
μένουν ίσως γενεάς έως ού έλθουν άντί μικράς 
δαπάνης είς τό φώς.

Έδέδοτο, ξένη τις Γερμανίς, νά έλθη χορη
γός είς άναστήλωσιν τών μνημείων τοϋ ’Αθη
ναϊκού Κεραμεικοϋ.... Καμμιας άρα Έλληνί- 
δος ή ψυχή δέν θά έφιλοδόξει νά συνδέσγ ούτω 
καί τό όνομά τής ;

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΗ ASBOAH ΤΟΤ ΛΟΗΛΧΚΟΥ
Ρ ' , ,~Γ,L-ΙΣ την Αγγλίαν, ή ατμόσφαιρα εϊνε πλή

ρους. άσβόλης. ιδίως εϊ? τά πέριξ τών βιομη 

χαυικώυ μεγαλοπόλεων, λόγφ τής πληθώρας 
τώκ εργοστασίων και τών ακαταπαύστως έξε- 
ρευγομένων τολύπης μαύρου καπνόν καπνοδόχων. 

’Από ετών δέ οί Άγγλοι καταγίνονται εϊ? συλ
λόγου? καϊ εταιρεία?, μέ τόν αποκλειστικόν σκο

πόν τον προβλήματος^, πώή θά βελτιωθή ή κα- 
τάστασις αυτή, πως θά κατορθωθή κάποια 

απαραίτητος, βαθμιαία καϊ σχετική έκκαθάρι- 

σιςτοΰ ατμοσφαιρικού άεροτ με τόν οποίον ξονν.

Ή σχετική ερευνά ήρχισεν άπό στατίστι· 
κάς περί τοΰ ποσοΰ άσβόλης, ή οποία πίπτει 

εϊ? τό έδαφος καϊ άπεδείχθη ότι εϊς τό Αήδς, 
κατά τετραγωνικόν μιλίου (μ.^=1606 μέτρα), 

επικάθηνται ετησίως 25 τόννοι άσβόλης εϊς τά 

περίχωρα καί 839 τόννοι «1? τό κεισρον τής 
πόλεως. Έν Αοι-δίνω οί αριθμοί ποικίλλουν 
άπό 58 τόννων έν Sallon (Surrey] μέχρι 426 

τόννων εϊς Old Street' εις δέ τήν Γλασκωβην 

φθάνει κατά τετραγωνικόν μιλίου εϊ? 820 -τόρ
νους. Αί τρεΐς πόλεις μαζή στολίζονται έξ 

Ιδίων κατ’ έτος μέ ασβόλην 40 χιλιάδων τόν

νων' φθάνει δέ ή μαύρη αυτή βροχή έτησίως 

διά τό ΉιωμείΌΡ Βασίλειον εΐ? 300 χιλιάδας 
τόννων.

Οί αριθμοί αυτοί εύρέθησαν κατά διαφόρους 

μεθόδους. Ειν τό Αήδς παραδείγματος χάριν, 

έγιναν αναλύσεις μαύρης βροχής συΧλεγεισης 

εϊ? διαφόρους σταθμούς, εί? δέ τήν 1 λασκώβην 
εχρησιμοποιήθησαν εϊδικά σκονοδοχεΐα κτλ., 

χωρίς εννοείται έξ αυτών και μόνον νά εύρεθή 

τό σύνολον τής διάχυτου εις τήν ατμόσφαιραν 

καϊ έπικαθημένης είς τό έδαφος άσβόλης. Ύπε 
λογίσθη όμως ασφαλώς, ότι έτηοία κατανάλω- 

σις 132 εκατομμυρίων τόννων καυσίμου ΰλης 
έν γενει εις τήν Αγγλίαν άποφέρει 2,426 600 

χάννους άσβόλης! ’αριθμός αληθώς καταπλη

κτικός Είναι βέβαιον ότι έχει κα'ι τά καλά τής ή 

καπνιά. Διατηρεί ύφηλήν θερμοκρασίαν εϊ? τούς 
αγρούς, απορραφώσα έν καιρω ήμέρας τήν ττε· 

ρισσοτερανθερμότητα καϊ συγκρατονσα τό πλει- 

στον αυτής τήν νύκτα' άποτελεϊ επομένως apt · 

στον προφυλαχτικόν στρώμα διά τά δημητριακά 
τήν άνοιξιν. Επιπλέον αραιώνει τά υπερβαλ

λόντως πυκνά εί? γεωλογικήν σύστασιν εδάφη 
διά τήν καλλιέργειαν, άποδιώκει δε τοΰ? κο

χλίας και φονεύει τά έντομα τέλος συντελεί εϊ? 
ευφορίαν χάρις εϊ? τόν πλούτον τοΰ αζώτου, τό 

οποίον παρεχει έν αναλογία 2—8 τοΐ? εκατόν, 
αξίας δηλαδή 30 —125 φρ. κατά τόννον.

Ολ’ αύτά έν τούτοις δεν άρκοΰν διά νά κα 

ταπνίξουν τάς έναντίον της διαμαρτυρίας. Οί 
περισσότεροι αντιτείνουν, ότι δέν έχουν δημη
τριακά. ότι ή κ&πνιά καίει καϊ καταστρέφει τήν 
βλαστησιν των άλλων φυτειών των, οτι είναι 

αμείλικτος-εχθρός πάσης πρασινάδας, καϊ ότι, 

φονευουσα .τά έντομα και άλλα παράσιτα, κα
θιστά προβληματικήν την διατήρησιν τών τόσον 

αγαπατών εις τούς "Αγγλους πτηνών.

Έπί πλέον μολύνει τούς πνεύμονας, τούς 

ρώθωύας, τ άσπρόρρουχα, τί?? τουαλεττες, τά 
διάφορα διαμερίσματα τών συνοικιών. Καθιστά 

έπιβεβλημένην τήν αλλαγήν δύο καϊ πολλάκίς 

τριών φωκόλ καθ’ ημέραν! ’Εκλύει δέ διαρκώς 
μεταλλικά αέρια, τά οποία σκουριάζουν τά? δια

φόρου? τεχνικάς εγκαταστάσεις και φθείρουν 

τάς οικοδομάς καϊ τάς άμμοκονίας.

Εν γίνει ή καπνιά χαρακτηρίζεται ώς μά- 

στιξ, αληθινή πληγή τοΰ Φαραώ, τίποτε όμως 

ακόμη αποτελεσματικόν δέν έπετεύχθη πρός 

περιορισμόν της.

Ω.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΤ ΔΗΜΟΥ

Κάτου απ’ τά ψηλά τά δένδρα ‘κείνα 
Ποΰ γύρω τους απλώνανε ΐσκιάδα, 
Τριαντάφυλλα ζευγαρωτά καί κρίνα 
Ανθίζανε στοΰ ήλιου τή λαμπράδα,

Καί 'κεΐ κοντά μιά βρύσι μαρμαρένια 
Μέ τά νερά της ’κείνα τά τρεχούμενα, 
Στά οτρώματα τής γής τά χορταρενια 
Χοροπηδούσαν τά πουλιά χαρούμενα.

Στδ μέρος ’κείνο δ Δήμος τή Μαργιώ 
Μέ έρωτα άληθινδ είχε αγαπήσει, 
Πεντάμορφη κοπέλλα στδ χωριό 
Καί δέν μπορούσε τή φλόγα τής αγάπης του νά 

[σβύοη.

Ά/.λά τού κάκου κι’ δ·ν αύτός τήν αγαπούσε 
Δέν είχε δ δόλιος διόλου άκόμα νοιώσει, 
Πώς ή Μαργιώ τήν πρώτη της αγάπη δέν ’ξε- 

Ιχνοΰσε 
’Αφού οέ άλλο νεώ τήν καρδιά της είχε δώσει...

Δ. ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΖ

L
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ΣΑΠΦΠ ΘΕΙΑΦΗ

Έν Άλβ^ανδ/ίβία υπάρχει πρό καιρού ή Μον- 
σική 'Εταιρεία ό ιι’ΟρφεύςΊΐ τής οποίας ή.φω
τεινή δράσις στολλαχώς Εθαυμάσθη. *Ηδ»? «ν· 
θαρρυνθέν τό Συμβούλων Εκ των αγαθών απο
τελεσμάτων τών διαφόρων τμημάτων τον ’ίϊδειου 
του, ίδρυσε πρό τίνος και Ετερα δύο τμήματα διά 
δεσποινίδας καί παρ’ δλας τάς δυσκολίας &ς συ- 
νήιτησεν, ή ιίύα αυτή εκρίθη δμως πολύ Επιτυ
χής. Τό τμήμα τών δεσποινίδων διευθύνει ή εύ~ 
παίδευτος δεσποινίς Σαπφώ βειάφη διδάσκουσα 
βιόλίον καί μανδολΐνον μέ τόσην μεθοδικότητα 
και ζήλον, ώστε απέκτησε άμεριστον τήν συμ

ΕΓΩ ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ
Σκληρόν τόλ8* 0ί’ ίμΐ - Σκιερά ή 9λη φύσα Διατι τό-or πολύ Καρδιά μου ν' &γαηήσρι.
Δεν σ' ίφΰαναν οί πόνοι σου Τά τόσα βάσανά σουΜόν' γύρευεε τόν έρωτα Ν' αύξηση! τά δεινά σαν;

Δεν εΐξευρε: δ ίροιτας Άν είν’ καί άγγελάκι Με τό μικρόν τότόξον του Πώ! σπέρνει τό φαρμάκι ;
Λησμόνησε, Λησμόνησε Είναι μικρό! Ακόμα Ζήτα τήν λήϋην γρήγορα Πριν οί κάλυψη χώμα.
Νομίζει! είναι εύκολον Κανείς νά λησμονήση ’Εκείνον ποΰ Από μικρόν Τόν έχει Αγαπήσει;
“Οχι, δίν είνε ευκολον Έγώ δέν λησμονώ Έφ’ όσον ζώ κ' αίοάάνομαι Πάντοτε Αγαπώ.

ΆΕλήνατ ΚΙΜΩΝ ΒΛΑΣΟΠΟϊΆΟΧ

ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ 
Τής Φερακείας τής φ&Ισεως.Διά τής με&όδον 
Ί.Οαηααάχηα, Ίατροϋ χαί Φα^μαχοηοιοΰ.

ΟΛΟΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ S

πάθειαν καί Εκτίμησιν τής Αλεξανδρινής κοι
νωνίας. Καί δή τους τοσούτους μόχθου} ή ΔΙς 
θειάφη αφιλοκερδώς παρέχει πρός τήν Εται
ρείαν, άποβλέπουσα μόνον εις τόν δφηλόν σκο
πόν ταύτης.

θά ήτο Εν τούτοις μεγάλη παράληήτις αν δεν 
άνεφέρομεν Επί τή ευκαιρείς ταύτη τήν αδελ
φήν της Κλείω, διδάσκουσαν θεωρητικά μαθή
ματα καί τδν αδελφόν των κ. Νικ. θειάφην, 
οΐττινος ή μουσική Ιδιοφυία εινε τι σπάνιον, ή δί 
αγάπη του πρός τήν θείαν τέχνην τής Εύτέρ- 
πης είνε τοσαύτη, ώστε είς οΰδέυ λυγίζει κό
πους άτρήτους και θυσίας πρός επίτευξιν τοΰ 
έργου τής Εταιρείας και τοΰ ’Ωδείου, αύτός 
οΰτος τυγχάνων ό ιδρυτής και διευθυντής, εχων 
άριστον συμβοηθόν τόν φιλόμουσον τόν κ. θεό- 
δοτού Φιλίππου, λαμπρόν άλλως τε φλαουτί
σταν καί στρηρόν εργάτην τοΰ «Όρφεωςν.

Μετά 'δεκαεπταετεΐς αγώνας, χαι μετά τδ παγ- vMffiov ρεκόρ, τδ μοναδικόν τδ ίπιτευχθέν 
χαί εχεϊ,—όπου πααα άλλη μέθοδος εφαρμοσθεΐσα, 
ήστόχήσε χαι έναυάγησεν—ήγουν έν τώ Φθισιατρειιρ 
ή «Σωτηρία» χαί μαλιστα κατόπιν διαταγής του ρέκτου ΰπουργοΰ, έπαψέβτα» τδ λογιχδν συμπέξασμα ■περί τοΰ πρακτέου, εις τε τους πάσχοντας αυτούς, 
καθώς χαί εΐς τους περί αυτών ενδιαφερομένους. "Οσω 
δε ένωρίτερον προστρέξει τις εις τήν θεραπευτικήν 
μέθοδόν μου, τόση» καί ταχύτερον καί ασφαλέστερου 
θεραπεύεται, έκατδ τοΓς έχατόν.

Άλλα χαι τους δπωσδήποτε βραδύναντας καί άπηλ- 
πισμένους έτι, ελεεί- ή χαί σώζει, εν άναλογίμ, 65— 
70 τοίς έχατόν. Εΰνόητον 8ε αποβαίνει ουτω, κατά 
φυσικόν λόγον, δτι, ή θεραπευτική μέθοδός μου θαυ
ματουργέ”, ετι μάλλον, καί κατά παντός χρονίου πυ
ρετικόν ή οίασδήποτε άλλης φόσεως νοσήματος εξαν
τλητικού τοΰ οργανισμού, έξαγνίζουσα τήν ζωι'κην οι
κονομίαν τών καμνόντων χαί αυτών ετι τών γερόν
των, χαί τών άναρρωνυόντων, σφρίγος καί ζωήν αύ· 
τοΓς έπιδαψιλεύονσα χαί αποδιδοΰσα.

Οί έν ταϊς έπαρχίαις χαί τή αλλοδαπή θεραπεύον
ται καί κατ’ οιχόν των μένοντες. Άλλ’ άφοΰ προη
γουμένως μοί πέμψωσι τήν εκθεσιν τοΰ κουράντου ια
τρού των, ΐνα έπί τή βάσει αύτής παρασκευάζωνται 
τα κατάλληλα φάρμακα' ή τούτου, μή δυνατοΰ δντος, 
τότε, αυτοί οί ίδιοι περιγράφοντές μοι τήν νοσηράν , 
κατάστασίν των λαμβάνουσι ταχυδρομικώς τα χρειώδη 
τής νόσου φάρμακα.


