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. Ή μικρά "Ελλάς 
ήτις πρώτη παλαώ· 
τατα διά τοΰ μυθολο
γικόν Δαιδάλου της 
ώνειροπόλησε τήνκα- 
τάκτησιν τον Ατιθασ- 
σοτέρου στοιχείου, 
πρώτη αυτήπροσφέ- 
ρασα τόν“Ικαρόν της 
ώς πρώτον θϋμα τον 
θέρος, ήδη Από τον 
1912 ίπεδόθη έπι- 
σήμως και ενθους εις 
τδ τολμηρόν ξργον 
της κατακτήσεως τον 
αίθέρος,προσφέρασα 
εόθνς Αμέσως και τό 
μερίδιόν της είς τήν 
φοβερόν παγκόσμιον 
ίκατόμβην τών θυ
μάτων τής Αεροπλο- 
ϊας.

Μετά τήν έμφά- 
νησιν τής κομψής 
«.Άλκυώνος» τοϋκ. 
"Δργυροποΰλον εις 
τόν γαλανόν Ουρανόν 
τών Αθηνών, και 
τον στρατιωτικόν 
«Δαιδάλου» πηδαλι
ούχον μένου {ιπο τον 
τολμηρού Αεροπόρον 
Αξιωματικόν κ.Καμ- 
πέρον, τρίτον Αερο
πλάνου, τον Ατυχους 
Άλ· Καραμανλάκη,

προσέθεσε δόξαν καί 
Υπερηφάνειαν εις τήν 
'Ελληνικήν φυλήν.

Ό ώραϊος και 
Αθλητικός Καραμαν- 
λάκης,τόν όποιον πρό 
διετίας ή «Φύσις» 
παρονσίασεν είςτονς 
Αναγνώστας της, ώς 
νέον εΥέλπιδα δημο
σιογράφον, κατερχό- 
μενον είς τήν εόγενή 
τοΰ καλάμου στάδιο- 
δρομέαν διά τοΰ « Α
νεξαρτήτου» ευθΰς 
ώς είδε τάς προό
δους τών μεγάλων 
εθνών είς τήν κατά? 
κτηοιν τον θέρος, 
δέν ήδυνήθη νά συγ- 
κρατήση τήν υψιπε- 
τή ψυχήν τον είς τά 
πληκτικά τοϋ δημο
σιογραφικού γραφεία 
ου του όρια και έ- 
σπενσενείς τήν ίνΠα- 
ρισίοις Αεροπορικήν 
σχολήντοΰ Μπλεριώ

* ίνα έφοδιάση τούς
Σ’ έιτερνεάπάνω δ οΰρανός, μά ή γή «οΰ ο’ Αγαπούσε εΥρεΐς και ήρακλεί- 
καΐ κάθε τόσο σ’εχανεκαί πάντα σ’έπο&οΰσε, &
απ τη σκληρη τη θάλασσα εζητησε βοήθεια . , ,
κ' έτσι τής είπε: του διά των πτερύ-

—Πάρε τον μέσ’ βτά πλατειά σου στήθια, Υ(ον Τ°ν Δαιδάλου.
Πράγματι δέ πρό 

τριών περίπον μη
νών δ Καραμανλά

«όψε τον τά γοργά φτερά πού με Λαχτάρ’ Ανοίγει 
«αί δος μου τον άφτέρουγονά μή μοβ ξαναφΰγη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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Η ΦΥΣΙΧ 91κης έχαιρέτα νπευθεν των ύδάτων του Πα- 

τραϊκοΰ κόλπου τους εγκλείστους τού Ρίου 
καί τούς έκπληκτους Αχαιούς πολίτας. Έν 
τούτοις αι Ατυχίαι πάντοτε παρηκολούθουν τόν 
ώραΐον Αεροπόρον. ΜικραΙ πτώσεις, βλάβαι 
τοΰ Αεροπλάνου καϊ τα σφοδρά ρεύματα θπερ- 
θεν τον Κορινθιακού κόλπου, δεν τοΰ έπέτρε- 
ψαν νά έκτελέση τό τολμηρόν Εναέριον τάξει- 
δων Πατρών— 'Αθηνών.

Είς τας ’Αθήνας μέ τό πρωινόν Ανοιγμα 
τών παραθύρων, δσοι ένωοϊς έγκατέλιπον τας 
Αγκόλας τον Μορφέως, ήκουον ένα βόμβαν 
παράδοξονέκ τοΰ φαιού Ακόμη αιθέρος κατερ- 
χόμενον καϊ κατάπληκτοι, συγκεκινημένοι Ιβλε- 
πον τό έν σχήματι ορνέου φανταστικόν, Αε
ροπλάνον τον Καραμανλάκη, προπαθοΰν νά 
είσδνοη εις τα βάθη τον αίθέρος και μεγάλο- 
πρεπώς χαιρετόμενον άπό τας πρώτας Ακτίνας 
τοΰ ξανθόν Φοίβου.

Τολμηρό ψυχή, Ανήσυχος και προοδευτική, 
ποθούσα νά ΐδη τήν Ελλάδα τάχιστα πρωτα
γωνιστούσαν εις τόν εύρύν αιθέρων πόντον, 
πολλά κατά νούν έσκέπτετο νά έπιτελέση. Και 
έν πρώτοις ποθών νά πλησιάοη τό ρεκόρ τον 
ύψους είχε τήν τόλμην' διά τής μικρας μηχα
νής του νά ύψωθή μέχρι 2, 400 μέτρων, μετά 
δύο δέ ήμέρας εν διώρφ ταξειδίφ ΰπερθεν 
τοΰ Φαλήρου, ’Αθηνών, Κηφισοιας, Τατοιου, 
Λοιμοκαθαρτηρίου Άγ. Γεωργίου, Πειραιώς 
έφθασεν είς ύψος 3, 050 μέτρων!

Ύψηλότερον ήτο έντελώς Αδύνατον νά προ- 
χωρίση διότι διά τοιαΰτα ρεκόρ ύψους καϊ 
μεγάλου μήκους χρειάζονται ίδικοι μοτέρ 100 
— 150 ίππων.

Και δμως μεταξύ τών 1000 Αεροπόρων τής 
ύφηλίου 6 μόνοι Ανήλθον ύψηλότερον τών 2 χιλ. 
μέτρων, και έβδομος δ Καραμανλάκης.

*

Τά τέρμα τον Απολλωνείου Αεροναύτου ήγ- 
γιζε. Τήν νύκτα τής 28 Αύγουστου διασκεδά- 
ζων μετά τών φίλων του Απεφάσισεν εξαίφνης 
νά έπιχειρίση περί τά έξημερώματα τό ταξείδιον 
τών Πατρών διά τον Κορινθιακού κόλπου. Έπέ- 
βησαν λοιπόν αυτοκινήτου. διήλθον έκ τής οι
κίας τον γάλλον μηχανικού του Ντονπέ, τόν 
συμπαρέλαβον καί έφθασαν εΐς τό έν τφ ζωολο
γική κήπφ Αεροδρόμιον. ’Εκεί διηυθέτησαν τό 
Αεροπλάνον καί εις τάς 6 παρά δέκα Ακριβώς, 
έτέθη εις Ενέργειαν δ μοτέρ πρός έκκίνησιν.

Τό Αεροπλάνον Ανήλθεν οντω ύπεράνω τών 
Αθηνών και έχάθη είς τά ύψη διευθννόμενον 
πρός τήν Κηφησιάν.

’Εν τούτοις αί ώραιπαρήρχοντο και οί φί
λοι του μετά τοΰ μηχανικού δέν έλάμβανον τό 
ίκ Πατρών Αναμενόμενον τηλεγράφημα, Από 
τής 8ης ώρας παρενρισκόμενοι εις τό τηλεγρα

φείου. ’Ανήσυχοι έριοτοΰν τδ κέντρον Πατρών, 
μανθάνουν δέ, δτι ούδέν Αεροπλάνον έφάνη.

Τήν δεκάτην και-ήμίοειαν τέλος τά Υπουρ
γεία Εσωτερικών και Ναυτικών έ/.αβον τό 
τηλεγράφημα τοΰ Αστυνόμου Δερβενιού, δι' ού 
ήγγέλετο δτι «.Αγνωστος Αεροπόρος κν.ταπεοών 
εις τήν θάλασσαν πρό τοΰ χωρίου Δυγιά έπνίγη» . 
Τόσον Απρόοπτον ήτο τό δεινόν τοΰτο Αγγελμα 
ώστε οί διαβάται Ακούοντες τά έκδοθέντα πα
ραρτήματα τών Εφημερίδων έμενόν ώς Απολι- 
θωμένοι.

Τό τραγικόν αύτό δυστύχημα δέν ήτο άηο 
τά συνήθη. ‘Ο Ατυχής Καραμανλάκης έγένετο 
τό πρώτον θύμα έν Έλλάδι τής Αεροπορικής 
Επιστήμης. καί ή Απώλεια του ήτο Εθνική. Ή 
μεγάλη διεθνής εκατόμβη τής κατακτήσεως 
τοΰ Αέρος. Απήτησε και Από τήν μικρόν Ελ
λάδα μας τό Ανάλογον μερίδων. Ητο δυνατόν 
νά μή φανή πρόθυμος ή τετιμημένη,ή ένδοξος 
μικρά μας χώρα;

* * »

Τό μέρος δπου έγένετο τό ιναέριον δραμα 
εϊνε παρά τό Δερβένιον τής Κορινθίας εις Από- 
στασιν 200 μέτρων Από τον χωρίου Λυγιά, 
ένθα ή Ακτή εϊνε Απότομος και βραχώδης έκ 
τών κατερχομένων μέχρι τής θαλάσσης δρέων. 
Έκεϊ τά Ισχυρά και κυκλικά ρεύματα τοΰ Αέ
ρος εϊνε συνήθη, ή δέ θάλασσα Επικίνδυνος 
διά τούς ναυτιλλομένους. Φαίνεται λοιπόν δτι 
καί δ Ατυχής Καραμανλάκης ουνήντησε τοι- 
αύτα Ισχυρά ρεύματα, τά οποία παρέσυρον τό 
Αεροπλάνον του. Οί έκ τών . χωρίων κάτοικοι 
μακρόθεν διακρίναντες τήν ίπταμένην συσκευ
ήν έδραμον είς τήν Ακτήν και έχειροκρότουν, 
οπότε εϊδον ταύτην κατεργομένην. Ό Αεροπό
ρος ίσως κατόπιν βλάβης τής μηχανής του 
έζήτει μέρος κατάλληλον πρός προσγείωσιν, 
Αλλ’ ή ορεινή βραχώδης Ακτή δέν τφ έπέτρεπε 
τοωύτον τι και Αναγκαστικώς έστράφη πρός 
τήν θάλασσαν, κινών τό μανδύλιόν του πρός 
τούς χωρικούς είς σημέΐον κινδύνου. Μετ’ ολί
γον τό Αεροπλάνον έρρίφθη καθέτως πρός τήν 
τρικυμιώδη θάλασσαν, Αφού προηγουμένως 
Απεχωρίσθη τούτου δ Αεροπόρος. ’Αλλ’ είτε 
ζαλιστείς έκ κτυπήματος έπϊ τών συρμάτων, 
είτε Αλλως καταπονηθείς, δ Ατυχής νέος έπνίγη 
και περί τήν 10 π. μ. έξήχθη ύπό τών μετά 
δυσκολίας δραμόντων χωρικών είς τήν Ακτήν 
τού χωρίου Στόμιον.

Οί περίλυποι θεαται τής εναερίου αύτής τρα- 
τωδίας παρέλαβον τό νεκρόν σώμα τού ώραίου 
Αεροναύτου, τό μετέφερον εις τό χωρίον καί 
ένδύσαντες διά μεταξωτών σινδωνών έτοπο- 
θέτησαν έντός φερέτρου καταοκευαθέντος ύπό 
τής κοινότητος και τό ετοποθέτησαν έντός τοΰ 
ναΐσκου, δπου οί σπεύσαντες έξ Αθηνών φί
λοι του τό ενρον κατάφορτον έξ Ανθέων τοΰ

•Ο νεκρός τοΰ άτυχοΰς Αεροπόρου κατάφορτος άνθέων 'θς τήν μικράν Εκκλησίαν 

τοΰ χωρίου Στόμιον.

Αγρού καϊ περιστοιχιζόμενον Από τάς κλαιούσας 
παρθένους καϊ γυναίκας τών γύρωθι χωρίων.

» ·♦

Τοωύτον ύπήρξε τό ένδοξον τέλος τού τολ
μηρού μας Αεροπόρου. Ή Ελλάς ύπερήφανος 
ήδη συμπαρακάθηται μεταξύ τών Αλλων έθνών 
τά όποια εργάζονται καϊ προοδεύουν. .

Καθημερινώς ό τηλέγραφος μάς Αγγέλει νέας 
πτώσεις Από τά δυσάλωτα Εναέρια ύψη, δπου 
έως χθες ό Ανθρωπος μετά δέους έβλεπε.

Ήτο σκληρά δι’ ήμ&ς ή θυσία, ήτο πλέον 
αισθητή διά πολλούς λόγους, Αλλ’ έπϊ τέλους 
δ γέγονε, γέγονε. “Ας παρηγορηθώμεν μέ τόν 
ύπέροχον λακωνικόν έπικήδεων, δι' ού δ Αλ
λοτε πολεμιστής τών Κρητικών βουνών, και 
νυν πρωθυπουργός μας, έχαιρέτισε τόν πε- 
σόντα Αγωνιστήν τών αιθέρων, μέ μίαν κίνη- 
σιν τής (^ματωμένης σπάθης, δπως κάμνουν 
οι στρατιώται είς τά διάμεσα τής μάχης, δταν 
περνούν οί νεκροί:

-—θά σταθώμεν πρός στιγμήν νά χαιρετί- 
σωμεν τόν θανόντα καϊ θά προχωρήσωμεν, 
Αποβλέποντες μέ θάρρος είς τό μέλλον. Μετά 
τήν κηδείαν δ χαιρετισμός έτελείωσεν. ’Από 
τόν ύπέροχον ' θάνατον τδν δποων έστειλαν 
συνωμόσαντα έναντίον του δύο στοιχεία, ή θά
λασσα καϊ δ αίθήρ, θ' Απομείνη θαυμαστή ή 
Ανάμνησίς. Άλλ’ οί Αγωνισταϊ κατεβάζουν τώρα 
τό ξίφος, μέ τό όποιον έχαιρέτισαν καϊ εξακο

λουθούν τήν μάχην, τήν δποίαν Αφησαν μίαν 
στιγμήν, διά νά Αποδώσουν τάς τιμάς είς τόν 
νεκρόν συνάδελφόν των.

Α. Π.

Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ

Εδγε λεβέντη ! Έτίμησβς τή χώρα
Ποΰ φέρει όνομα τό πε!ό γλυκύ,

Κι έπρόσΦεσες μ)ά δάφνη άκόμη τώρα 
μέ μιά ΰανή σου τόσφ τραγική.

>*<

Η πτήσι σου αΰτή ή θανατηφόρα 
οώδει|ε μία καρδιά ήρωϊχή !

Κ’ έστάθηκε αύτή σου ή νεκροφόρα 
λίκνο ημιθέου, γίγαντας ’Εκεί/

>*<
Τί δόξα ! οί αίφνες θά περνούνε 

καί σύ ς τό Πάνθεο θά ζής παντοτεινά !
Τούς ήρωας εσάς θά προσκυνούνε!

Μ’ άλλα φτερά ή ψυχή σου ξεκινά
«αι χαιρετά τή γη μέ τ’ άεράκι...

Ένίκησες, ώ ναί, Καράμανλάκη:

ΓΕΟΡΠΟΣ Α. ΠΟΛΙΤΗΣ
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θαυμάσιου θέαμα Ανατολής τοΰ ήλίου έν ταΐς ηολικαΐς χώραις

(^, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

(Συνέχεια και τέλος)
ΕΦΗ τι>·ά φέρουσιν 
ένίοτε μεθ’ έαυτών Α- 
φάνταστον Ιφεδρείαν 
χαλάζης, δΓ ής ένσπεί- 
ρουσι τήν καταστρο
φήν δθεν διέλθουσι.

Πόθεν προέρχονται 
τάπαγετώδη ταϋταψήγ- 
ματα,ατινα συνοδεύουσι 
θυελλώδη τινά νέφη;

Γνωστόν τυγχάνει,δτι 
εις τά υψηλά στρώ

ματα τής Ατμόσφαιρας έπικρατεΐ ένίοτε μέγα 
ψύχος, δυνάμενον νά πήξη τάς υδατίνους στα
γόνας. Είς θερμοκρασίαν ύπό τό Ο τά σταγονί
δια ταΰτα πήγνυνται εις στερεά κρυσταλλίδια 
καί τοιαύτην έχουσι τήν σύστασιν τά λεπτότατα 
και είς ΰψιστα στρώματα αίωρούμενα νέφη, 
τά καλούμενα θύσανοί (cirrus) παραγόμενα 
συνήθως έκ τής είσελάσεως τοΰ Ισημερινού ρεύ
ματος (δντος θερμού και πλήρους Ατμού) είς 
τά Ανώτατα Ατμ- στρώματα τών ψυχρότερων 
εύκράτων ζωνών. 01 σωροϊ (cumulus) είσί 
νέφη έχοντα ώς έπϊ τό πολύ ήμισφαιρικόν σχή
μα μετά βάσεως δριζοντείου, Αναφαίνονται δέ 
παρ' ήμΐν συνήθως έν θέρει μετά μακράν αι
θρίαν. Τά στρώματα (stratus) είσ'ιν έπιμήκεις 
οριζόντιοι ταινίαι νεφών Ιοτιβασμέναι συνήθως 
είςμεγάλην ίκτασιν παρά τόν όρίζοντα. Τέλος 
μελανίαι (nimbus) καλούνται είδικώτερον τά 
μελανόφαια σχεδόν σκοτεινά νέφη, τά ώς παρα
πέτασμα καλύπτοντα βλόκληρον τόν δρατόν ου

ρανόν ή τόπλεΐστον αύτού μέρος, Αποτελούμενα 
δέ έκ τής οννενώσεως πολλών νεφών, άλλων 
μορφών καϊ προαγγέλλοντα βροχήν.

Παρά τάς τέσσαρας ταύτας υπό τοΰ Howard 
διακριθείσας κυρίας μορφάς νεφών, νπάρχουσι 
και δλλαι διάμεσοι.

Αί όμίχλαι μόλις φθάσωσι τά 7—8 χιλιόμε
τρα παράγουσι νέφη, Ατινα ένίοτε παριστώσι 
παραλλήλους σειράς παρεμφερείς πρός ινας 
έρίου ένυφασμένου. Τά νέφη ταΰτα καλούμενα 
θύσανοι, κατερχόμενα ή καϊ μετασχηματιζόμενα 
περιέχουσιν Αληθείς καταψυγμένος βελόνας. Έκ 
τούτου πας τις έννοεΐ κάλλιστα τόν σχηματισμόν 
τής χιόνος και τής λεπτής χαλάζης, ήτις βα
θμηδόν πολλάκις λαμβάνει καταπληκτικός δια
στάσεις.

Συνήθως αί διαστάσεις τής χαλάζης ποικίλ- 
λουσι μεταξύ τού ήμΐσεως και δύο Ικατοστο- 
μέτρων, δυσκόλως δέ δύναται τις νά έξηγήση τό 
φαινόμενον" Αλλά καϊ πώς θά έξηγήσωμεν τόν 
σχηματισμόν χαλάζης μεγέθους ώοΰ δρνιθος; 
Τώ 1898 σννέλεξαν έν Βιζέρτη χάλαζαν με
γέθους σφαιρικής κρυστάλλινης φιάλης, έχου- 
σαν βάρος ένός χιλιόγραμμου. Άναφέρονται 
δέ καϊ περιπτώσεις καθ' ας χάλαζα ζυγισθ.εϊσα 
έφερε βάρος 1,200 γραμ.

Αί περιστάσεις ανιαι ελέγχονται αυθεντικό
τατοι" έάν δέ δώσωμεν πίστιν καϊ εϊς τινας ση- 
μαινούσας εκθέσεις, θά ίδωμεν, δτι παρουσιά
ζονται περιστάσεις πολύ περιεργότεραι. Ούτως 
έν έτει 1822 χάλαζα πεσοΰσα έν Βεγγάλη είχε 
μέγεθος πεπονιού, τφ δέ 1802 εϊδον έν Ουγ
γαρία όγκον κρυστάλλου πεσόντα έξ ουρανόν

ένός τετραγωνικού μέτρου μήκους έπϊ 60 έκα- 
τοστών πάχους, δν όκτώ Ανθρωποι δέν ήδυνή- 
θησαν νά ύπεγείρωσι.

Ποια ή δρώσα αίτια έν τή Ατμοσφαίρφ, ήτις 
παράγει τοσοΰτον συμπαγούς μεγέθους κρύ
σταλλα;

θεωρείται βέβαιον σήμερον, δτι έν ώρα κα- 
ταιγίδος, δ Ανιών θερμός Αήρ, δ σχηματίζων 
τήνουσοώρευσιν νεφών είς ώρισμένον μέρος, 
γεννφ καθ' οριζόντιον Αξονα θυελλώδεις κινή- 
νεις, όντως ώστε Αγεται τις νά πιστεύση, δτι 
ύφίσταται εκεί είδος συνεχούς Ανακυκήσεως τών 
Αποτελούντων τό νέφος συστατικών. Αηλαδή 
μέρος τών υδατίνων σταγόνων φέρεται πρός 
τά δπίσω καϊ σχηματίζει τήν θυελλώδη βρο
χήν, ένφ προς τά έμπροσθεν’ μικραϊ σταγόνες 
στρεφόμενοι είς τό κέντρον τού νέφους δύναν
ται, έν τή ρευστή αυτών καταστάσει διατελού- 
σαι έτι, νά έξιχθώσιν είς θερμοκρασίας κατω- 
τέρας τοΰ σημείου τής πήξεως.

“Ηδη αί ύδάτιναι σταγόνες at συνοδεύουσαι 
γενικώς τά ώς Ανω εϊπομεν δίκην έρίου ένυ
φασμένου νέφη, θύσανοι, μόλις ουναντήσωοι τάς 
παγερός βελόνας των Αμέσως πήγνυνται καϊ 
βαθμηδόν προσλαμβάνουσι νέα κρυστάλλινα 
στρώματα διαρκούσης τής κυκλωτικής αύτών 
καταστάσεως.

"Οτε δέ δ Ανιών Αήρ δέν έπαρκεΐ πρός ύπο- 
στήριξιν τών χαλαζιών τούτων μικρών δγκων 
τότε ταΰτα πίπτουσιν ώς έκ τοΰ ίδιου βάρους 
των όρμητικώς πρός τήν γήν. Τουντεύθεν συμ- 
περαίνομεν, δτι τό φαινόμενον είναι καθαρώς 
τοπικόν, Αλλ' έπειδή αί καταιγίδες διατρέχου- 
σιν Απέραντους εκτάσεις, φυσικόν είναι ούχί δέ 
καϊ παράδοξον, ούτε σπάνιον πραγμα κατά τά 
μακρά αύτών ταΰτα ταξείδια νά παρατήρηθή 
δ σχηματισμός νέων χαλαζών.

Συνεπεία δλης αυτής τής ίδιότητος τής χα
λάζης δέν πρέπει νά μας φανή περίεργον, δτι 
Από τοΰ 18ου ήδη αίώνος άνεζήτησαν τόν τρό
πον τής παρεμποδίσεως τών προσκαλσυσών 
τήν χάλαζαν συνθηκών. Καϊ πρός τόν σκοπόν 
τούτον έφαντάσθησαν μακράς ράβδους προωρι- 
σμένας πρός ύπεξαίρεσιν τού ήλεκτρισμοΰ. έκ 
τών νεφών, εϊτα τούς μεταλλικούς σωλήνας 
καϊ τέλος τάς έκρήξεις πυρίτιδος.

έπειδή οί μετεωρολόγοι Αγνοΰσιν έτι 
νά προιδωσι τάς έκδηλώσεις τών χαλαζών, 
αιτινες και ποικίλλουσι κατά τά ϊιη, θά Απαι- 
τηθή πολύς έτι χρόνος ϊν' Αποφανθή τις δρι- 
οτικώς κατά ή ύπέρ τής Αποτελεσματικότητος 
τών μέσων τούτων.

Έν έτει 1820 δ φαρμακοποιός Λαποστόλ 
έν Άμιένς τής Γαλλίας έφαντάσθη Αλεξιχαλά- 
ζιον μέσον, δπερ προυκάλεσε τήν γενικήν έπι- 
δοκιμασίαν και πάντες έσπευσαν νά μεταχειρι- 
σθώσιν, Απηρτιζόμενον έκ ξυλίνου πασσάλου 
συνδεομένου πρός τήν γήν δι’ Αχυρίνου σχοι-

’Αλεξικέραυνου Μέλσενς

νίου.'Ο δέ θωλλάρδ, καθηγητής, σοβαρώς συ- 
νίστα ώς καλλίτερου καϊ στερεότερον τό έκ κα- 
νάβεως σχοινίον.

Ή Ιδέα αΰτη, μολονότι γελοία, διεδόθη Ακα
ριαίος καϊ μετά τέσσαρα έτη ήριθμούντο έν 
τή δυτική Εύρώπη πλέον τού ένός καϊ ήμίσε- 
ως έκατομμυρίου Αλεξιχαλαζίων τοιούτων πασ
σάλων, ών έπευφήμουν τά θαυμάσια Αποτελέ- 
σπατα. Ό θρίαμβος δμως ούτος φυσικώς δέν 
ήδύνατο πολύ νά διαρκέση, ώς αί έπακολουθή- 
σασαι στατιστικαϊ Απέδειξαν, δτι ύπερετίμησαν 
τήν χρησιμότητα τών τοιούτων εργαλείων, τό 
δέ χείριοτον δυσοίωνοι περιστάσεις Απέδειξαν 
χειριστήν τήν χρησιμοποίησιν αύτών, καθόσον 
Ακριβώς είς τά περίχωρα τοΰ Peiertoardein 
καϊ είς τήν περιοχήν τοΰ Vaud, δπου at άλε- 
ξιχαλάζιοι πάσσαλοι προεφύλασσον τάς φυτείας, 
έπήλθεν ή μεγαλειτέρα καταστροφή. Οί δέ 
χωρικοί τοσοΰτον έξεμάνησαν, ώστε κατεφέρθη- 
σαν κατά τών περιφήμων τούτων πασσάλων καϊ 
έκτοτε δέν έγίνετο πλέον λόγος περί αύτών.

Καϊ φυσικώς at πάσσαλοι ούτοι δσον ύψηλοϊ 
καϊ Αν ήσαν, ούδέποτε θά ύπερέβάινον τά 500 
μ. ύψους, ένώ τά νέφη εις Α έκδηλοΰνται οί κε
ραυνοί καί αί χάλαζαι εύρίσκονται, ώς συνήθως, 
είς πολύ μεγαλείτερον ΰψός, τό δέ κέντρον 
αύτών κατέχει πολλών χιλιομέτρων έίκτασιν 
είναι Αρα έπιιετραμένον νά έρωτήσωμεν έαυ^· 
τούς, έάν τά διατιθέμενα μέσα ήμών κατά τής 
Αντιδράσεως τών φοβερών αύιών στοιχείων εί- 
σιν Ανάλογα πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.

'Η Αγνοια Αφ'έτέρου ήμών περί τών δια
φόρων συστατικών τών Αποτελούντων τόν εναέ
ριον Ανωθι ήμών ώκεανόν, ώς και τόν σχημα
τισμόν τών ποικίλων έν αύτφ φαινομένων, κιο- 
λύουοιν ήμας νά γνωρίσωμεν έπακριβώς τήν 
δύναμιν τών στοιχείων μεθ' ών έχομφν νά πα- 
λαίσωμεν. Ή φασματοσκοπική έξέτασις, αί 
Αστρονομικοί παρατηρήσεις, οί συλλογισμοί τών 
μετεωρολόγων, ή έξέτασις τών βορείων σελάων 
ώς καί τών διαττόντων Αστέρων Αξιοσημειώ- 
τως μετέβαλον τάς ήμετέρας ιδέας έπί τής συ-
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στάσεως τών Αποτελούντων τόν ήμέτερον Ωκεα
νόν Αερίων.

Κατά τάς μάλλον προσφάτους παρατηρήσεις 
ή γή περιβάλλεται ύπό τετραπλού Αερίου περι
καλύμματος' Εκαστον δέ τοιοϋτον στρώμα αύ
τοΰ Αρκερά εύκρινώς διαχωρίζεται δι* βρι
σμένων Επιφανειών.

Τό πρώτον τών στρωμάτων τούτων, δπερ 
καί Αναπνέομεν, δέν-ύπερβαίνειτό ύψος τών 
12 χιλιομέτρων. "Απαντα δέ τά δρη τής γής 
βυθίζονται Εν τφ διαμέσφ τούτφ, δπου κυρι- 
αρχοΰσι τό δξυγόνον, τό Αζωτον, τό Ανθρα
κικόν όξύ. Ένταΰθα ώς γνωστόν, εύρέθη Εν 
Απειροστημορίοις ποσότησι τό νέον, τό Αργό- 
νιον, τό ξένον, καί τό κρυπτόν, χωρίς ν' άνα- 
■φέρωμεν τός Αμμονιακός Αναθυμιάσεις, τό 
ύδρο-θεΛκά Αέρια, Αζωτοΰχα καϊ χλωριοΰχα 
κτλ. aura δ Ατμός διαλύει εις ποικίλας Ανα
λογίας. Έν τφ στρώματι τούτφ τέλος Απεκα- 
λύφθη τό Ισχυρόν ψύχος τών 55 βαθμών Εν 
τφ Ανωτέρω αύτοΰ διαμερίσματι, ένθα Εξελίσ
σονται τό συνήθη ήμών νέφη.

"Ανωθι τών δώδεκα χιλιομέτρων είσερχό- 
μέθα εν διαμέσφ κάπως διαφόρφ, τή στρατό- 
σφαίρφ, δηλαδή Εν τφ διαμερίσματι τής γα
λήνης, κατ’ Αντίθεσιν τοΰ πρώτου στρώματος 
τής τροπόσφαιρας κληθέντος ή διαμερίσμα
τος καταδυναστευομένου ύπό τών Ανέμων καί 
τών Ανιόντων ρευμάτων.

Προφανές τυγχάνει, δτι τός Επιφάνειας τοΰ 
διαχωρισμού τών στρωμάτων δυσκόλως δύ- 
ναταί τις νάκαθορίση καί δτι δέν δύναται Απο- 
τόμως να διαβή Εκ του Ενός στρώματος είς τό 
Ετερον. Έν τούτοις Εάν Ανωθι τών 12 χιλιομ. 
εύρίσκωνται'Ετί Αέρια, ήδη παρατηρηθέντα Εν 
τφ κατωτέρω στρώματι, ήτοι δξυγόνον και 
συγγενικά τοΰ Αργονίου, δέν εϊνε ήττον βέ · 
βαιον, δτι τό_ Αζωτον τείνει νό κυρίαρχη Εφ' 
δσον Ανέρχεται τις είς ύψη γειτνιάζοντα πρός 
τό ύψος τών 75 χιλ. δτε είοερχόμεθα Εντός 
στρώματος ουνισταμένου Αποκλειστικώς Εξ ύδρο- 
γόνου και συνεπώς άπνεύστου ;

Ή Επιφάνεια τοΰ διαχωρισμού Εν τούτοις 
εϊνε Αρκετά εύκρινής, δπως δώση τις Εξηγή
σεις τινός Επι τοΰ ήχου, καθ’ δσον Ενταύθα 
συμβαίνει τι παράδοξον, ώσεί νό ύπήρχε κυρ
τόν τι διάφραγμα στερεοποιημένον και κατάλ
ληλον να Αντηχή ούτως είπεΐν, τοΐς μεγάλοις 
θορύβοις, τοΐς Εκ τής γής προερχομένοις. Καί 
πρός Απόδειξιν δέν Αναφέρω Αλλο, ή τό περί
εργα σχετικό φαινόμενα, Ατινα προυξένησεν ή 
Εκρηξις τής δυναμίτιδος τοΰ σιδηροδρόμου τού 
Jungfrau, τώ 1908.

Ή Εκρηξις αύτη εύκρινώς ήκούοθη εις Από- 
στασιν 40 χιλιομ. ώς τούτο εϊνε φυσικόν και 
σύνηθες. Πέραν δμως τής περιφερείας ταύτης, 
τών 40 χιλιομ. Ακτΐνος, ούδόλως ήκούοθη δ 
κρότος τού φαινομένου, τουναντίον δέ Εση- 

μειώθη Εν πολύ Απομεμακρυσμένη ζώνη, Αρχο- 
μένη Από τοΰ 140 χιλ. τοΰ κέντρου. "Ωστε 
δ Ακουσθείς ήχος δέν ήτο Αλλο ή ή προξε- 
νηθεΐσα ήχώ ύπό τών Αντανακλώμενων ήχι- 
τικών δονήσεων ύπό τοΰ στρώματος τοϋ ύδρο- 
γόνου, τοΰ εύρισκομένου πέραν τών 75 χιλ.

Έν τή ύδρογονική ταύτη περιφερεία, τή 
Αποτελουμένη ύπό Αερίου σχετικώς γλοιώδους, 
Ενοοΰμεν, δτι αί βολίδες και ο! διάττοντες 
Αστέρες, σχετικώς πρός τήν καταπληκτικήν 
αύτών ταχύτητα δύνανται νά προσλάβωσιν υπερ
βολικήν θερμοκρασίαν καί νά φθάσωσι μέχρι 
τής πυρακτώσεως. Καί δή βεβαιοΰται, δτι τά 
μετέωρα ταϋτα δέν Αρχίζουσι νά' λάμπωσιν είμί 
είς ύψος 120 χιλ. ϊνα Αποτόμως οβεσθώσιν 
Εν τοϊς διαμερίσμασι τής στρατοφαίρας, δπου 
τό Αζτοτον μεθ' ού συναντώνται τοΐς προξενεί 
Αποτέλεσμα ϊσον πρός ψυχρολουσίαν Ανημμένου 
Ανθρακος δι' ύδατος. Τά περίεργα ταϋτα φαι
νόμενα πρό πολλοϋ παρατηρηθέντα διετέλουν 
Ανεξήγητα πρός τής τελευταίας ταύτης εύφυοΰς 
θεωρίας. Αί δέ ήφαιστιώδεις Εκρήξεις πιστό- 
ποιοΰσιν Αλλως τετάς νέας ταύτας παρατηρήσεις 
δι' Ανέλπιστου τρόπου.

"Οντως δέ συνήθως οι εκ τών ηφαιστείων 
Εξερχόμενοι στρόβιλοι Εκ καπνού Ανυψοϋνται 
σχετικώς τή Αρχική αύτών ταχύτητι δίκην εύ- 
θυγράμμων στηλών και διέρχονται μέν ευθεία 
γραμμή τό πρώτον στρώμα, Αλλ’ δπόταν ου- 
ναντήσωσι τό δεύτερον Εξαπλοϋνται Εν οχήματι 
θυσάνων, δίκην μεγάλου μύκητος (μανιταριού), 
Αποδεικνύοντες ούτω, δτι Εν τή ■ στρατόσφαιρα 
τά Ανιόντα ρεύματα Εντελώς παρεκλίνουσι τής 
δδοΰ των. Ούχ ’ ήττον αί Αφάνταστοι εφεδρεΐαι 
τοΰ ύδρογόνου, εξαχθεΐσαι μέχρι Εκεϊ, λόγφ 
τής Εκεϊ ελαφρότητος αυτών, Εξακολουθοΰσι 
τήν δδόν αύτών καί σχηματίζουσι τά πολύ ύψη- 
λότερον Εμφανιζόμενα φωτεινά νέφη.

Τούτο παρετηρήθη Από τοΰ 1885 μέχρι 
τοΰ 1887, διαρκούσης τής Εκρήξεως τοϋ ύφαι- 
στείου Κρακάτσα ένθα τά φαινόμενα ταϋτα Εξε- 
δηλώθησαν είς ύψος 83 χιλ.

’Ως φαίνεται, ή γηινη Ατμόσφαιρα, εύρίσκε
ται Εν τφ σημείφ τούτφ, καθ' δσον τοΰ ύδρο
γόνου δνιος Ελαφροτέρου τών γνωστών ήμΐν 
Αερίων καί Αφοΰ παραδεχώμεθα λογικώς, δτι 
εσαει τείνει τούτο ν’ Ανέρχηται, δέν βλέπομεν 
ποία Αλλη ουσία δύναται νά διεκδίκηση τήν 
προτεραιότητα τής Ανυψώσεως.

Έν τούτοις φαίνεται δτι Ανωθι τοΰ ύδρο- 
γονείου στρώματος εύρίσκεται πυκνότερον στρώ
μα τών τριών πρώτων καί τό όποιον ϊσως 
φθάνει τό ύψος τών 500 Εως 600 χιλ. καθ’ 
δσον ενταύθα Εν μέρει εδρεύουσι τά βόρεια 
σέλαα καί Ακριβώς τά φαινόμενα ταϋτα δίδου- 
σιν ήμΐν Αφορμήν νά εξετάσωμεν τούτο.

Τό βόρειον οέλαι, ώς γνωρίζομεν πρό πολ- 
λοΰ, εϊνε μία εκδήλωσις . ηλεκτρικής φύσεως 

εϊνε είδος καταυγασμού Αναλόγου πρός τό πα- 
ρατηρούμενον είς τούς σωλήνας τοΰ Γκέίσλερ, 
Ενθα τά Αέρια εισιν Ιοχυρώς ήραιωμένα. ’Η 
φωτοβόλος αίγλη τών Ακτίνων τοΰ σέλαος, τά 
Αναπτυσσόμενα κροσσοειδή παραπετάσματα μέ 
Απειρα ώραΐα χρώματά Επ’ αύτών, κατέρχον
ται μέχρι τοΰ ύδρογονείου διαμερίσματος, Αλ
λά τά τόσον συνήθως παρατηρούμενα λαμπερά 
τόξα αρχονται Από τού στρώματος, ήτοι Απ’ 
Εκείνου, τό όποιον ή φασματική Ανάλυσις μας 
δεικνύει ώς Αποτελούμενον Εξ Αγνώστου Αε
ρίου οϊον τοΰ κορονίου, τής μυστηριώδους 
ταύτης ουσίας, ήτις περιβάλλει τόν ήλιον δίκην 
ονειρώδους στεφάνης, ήν οί Αστρονόμοι τής 
σήμερον μελετώσιν Εν ώρα τών δλικών Εκλεί
ψεων.

"Ωστε, ώς φανερόν, Απέχομεν Ετι πολύ τής 
απλής καί μονομερούς συστάσεως τής Ατμό
σφαιρας, ήν Αλλοτε Απεδέχοντο οί σύγχρονοι 
τοΰ μεγάλου Δαβουαζιέ.

Ούτως Εφ* δσον μελετώμεν καί Εξιχνιάζομεν 
τά φαινόμενα, ή φύσις μας παρουσιάζεται Εν 
τοιαύτη συμπλοκή, δυναμίτη νά φθάση μέχρι 
σκοτοδινίας, καθ’ δσον τόΕδαφος τού Αγνώστου 
εκτείνεται βαθέως Εν τω Εκπλήκτφ ήμών βλέμ- 
ματι καί Αληθώς Ενταύθα Αρχίζομεν νά Ενοώ- 
μεν τήν ποίησιν τής Επιστήμης.

Φ. Π.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

- τμ nmra ufo: το?: ανθγαποτ:
(Συνέχεια καϊ τέλος)

Ή ύπέρ ήμών αύτών προσευχή, ώς ειλικρι
νής έκφρασις μετάνοιας καί πραότητος, προσελ
κύει τά χειραγωγώ πνεύματα. Άλλ’ έκτος τ·?ίς 
•ηθικής σημασίας, ή προσευχή ένέχει και ύλι- 
κήν έννοιαν. Τδ ρευστόν περίβλημα τν5ς ψυχής 
μεταβάλλεται άναλόγως πρδε τάς μεταβαλλο- 
μένας ιδιότητας αύτής, έκ παραλλήλου δέ ή 
ψυχή δύναται νά άνακαινισΟή καί διά τής αν
τιθέτου μεταβολής: διά τής βελτιώσεως τού 
ύγροΟ δύναται νά έπέλδγ τής ψυχής ή βελτίω- 
σις. ΤοιοΟτό τι γίνεται κατά τδν χρόνον τής 
προσευχής· έκαστη έντασις τής βουλήσεως 
συνοδεύεται ύπδ έκκρίσεως ύγρου· έν τή προ
σευχή ή έκκρισις αυτή, ώς άντίστοιχον άγάπην 
άμοιβαιότητος προκαλεϊ έκκρισιν τοΰ ύγροΰ τοδ 
άνωτερου πνεύματος, πρδς τδ οποίον ή προσευ
χή άναφέρεται, ουτω δέ βαθμηδόν έπέρχεται 
ή βελτίωσις του περιβλήματος τής ψυχής, διά 
τοδ αύτοδ δέ ωθείται πρδς τήν βελτίωσιν καί 
αύτή ή ψυχή.

Έκ τών συμπαθούντων πρδς τδν άνθρωπον 
άγαθών πνευμάτων έκαστος έχει έν ιδιαζόντως 

οίκεϊον αύτφ, οπερ ή ’Εκκλησία καλεί "Αγγε
λον φύλακα. Τδ πνεΰμα τούτο φέρεται πρδς 
ημάς ώς πατήρ πρός υίόν, χαϊρον έπί τή χαρ? 
καί θλιβομενον έπί ταίς λύπαις ημών. Έάν 
πάντες οί άνθρωποι ώπηυθόνοντο πρδς τά προ- 
στατεύοντα αύτούς πνεύματα, θά μ.ετεβάλλο- 
ντο είς μεσάζοντας· άλλ’ ή ψυχρότης τής καρ
δίας, ή άπιστία καί αί κακαί πράζεις έμποδί- 
ζουσι τοδτο καί άπομακρύνουσι τόν ουράνιον 
προστάτην, οστις όμως μπκρόθεν παρακολουθεί 
τδν προστατευόμενον καί προσπαθεί νά έπι- 
δράσή έπ’ αύτοδ διά συμβουλών καί άγαθών 
παρορμήσεων, ένεργών καί έπιδρών διά τοδ 
γνωστού παγκοσμίου ρεύματος. Πνεύματα 
τοιαδτα προστατευτικά έχουσιν ούχί μόνον 
άτομα, άλλά καί οίκογένειαι καί οΐοιδηποτε 
οργανισμοί ή Έταιρείκι ή Σύλλογοι καίΛαοί.

Τά πνεύματα όμως ένεργοΰσιν ούχI μόνον 
έπί τών άνθρώπων, άλλά καί έπί τής ύλης, 
προζενοδντα διά τής έπ’ αύτής έπιδράσεως τά 
ποικίλα γνωστά έν τή φύσει φαινόμενα, μή 
άντιστρατευόμενα όμως πρδς τούς νόμους τής 
φύσεως, άλλ’ άπ’ εναντίας έκτελοδντα αύ
τούς. Τούτο δέ διότι ό θεός δέν επιδρά άπ’ 
εύθείας έπί τής ύλης, άλλά διά τών έντολο- 
δόχων τής βουλήσεως αύτοδ κατά τήν ύφιστα- 
μένην αύτών κλίμακα. Έν τή κλίμακι ταύτη 
άλλα μέν πνεύματα έπιτάσσουσιν, άλλα δ’ 
έκτελουσι τάς έπιταγάς, άλλα ένεργοδσιν εύ- 
συνειδήτως καί άλλα άσυνειδήτως πραγματο- 
ποιοδσι τήν βούλησιν τής προνοίας, χρησιμεύ- 
οντα ώς μέσα πρδς πραγματοποίησιν τών σκο
πών αύτής. Επειδή όμως ή υλη εϊνε παχυλόν 
στοιχείον, κατ’ άνάγκην έρχεται είς συνάφειαν 
μόνον μετά τοδ τραχυτέρου καί ύλωδεστέρου 
περιβλήματος τών πνευμάτων, έν τοΐς φυσι- 
κοΐς άρα φαινομένοις λαμβάνουσι μέρος μόνον 
τά κατώτερα πνεύματα. Περί τής τοιαύτης 
έπιδράσεως τών πνευμάτων μαρτυρεί ή άγ. 
Γραφή καί ή άρχαία Ελληνική μυθολογία. 
Ό Ίησοδς Χριστός π. χ. έπέταξε τ$ πνεύ- 
ματι καί έκόπασεν ό άνεμος καί έπήλθε γα
λήνη, έν δέ τή Έλλην. μυθολογία τά πνεύ
ματα έκαλοδντο θεοί, ών οί μέν έκυβέρνων 
τούς άνεμους, οί δέ τάς βροντάς καί τάς άστοα- 
πάς κτλ.

Ή τών πνευμάτων έπίδρασις έπί τε τών 
άνθρώπων καί έπί τής φύσεως εινε άφανής, 
λανθάνουσα καί μυστική, ινα μή δευσμεύηται 
ή έλευθερία τοδ άνθρώπου καί άνακόπτηται 
ούτω ή ήθική αύτοδ προκοπή, οσον δ’ έξα- 
σθενοδται <5 μεταξύ τής ψυχής καί τοδ σώμα
τος δεσμός τόσω μάλλον ένισχύεται,ή έπίδρα- 
σις αύτη. Εντεύθεν εύνο’ίκαί αύτής συνθήκαι 
θεωρούνται αί καταστάσεις τοΰ ύπνου, τής 
ληθαργίας, τής καταλήψιας, τής υπνοβασίας. 
καί τής έκστάσεως. Κατά τάς καταστάσεις 
ταύτας ή δεσμώτις ψυχή έλευθερούται τής φυ-
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■λακ·/); τοΰ σώματος κχ\ δύναται εύχερέστερον 
νά ενεργή. Έν τή καταστάσει τοΰ ύπνου ή 
ψυχ*Λ άπελευΟερουμένη του σώματος, μή δέον
τος αύτής Ανάγκην, έρχεται εΐς άμεσω τέραν 
προς τά λοιπά πνεύματα έπαφήν και ζή τε
λειότερων τινα ζωήν, ίκανοΰται δέ πρός τε
λειότερων και σαφέστερων μνήμην τοΰ παρελ
θόντος, ένίοτε, δέ καί τοΰ μέλλοντος πρόγνω- 
σιν, Αρέσκεται δέ, κατά τάς άγαθάς ή πονη- 
ράς αύτής κλίσεις, πρός Ανάλογους ένεργείας 
και τάσεις. ’Εντεύθεν άνάλογα εϊνε και τά 
όνειρα. Τά όνειρα ούδέν άλλο εϊνε ή άνάμνη· 
σις έκείνων, άτινα τό πνεΰμα είδε κατά την 
κατάστασιν τοΰ ύπνου. Δέν βλέπει δέ πάν
τοτε ό άνθρωπος όνειρα, όχι διότι το πνεΰμα 
αύτοΰ ούχί πάντοτε βλέπει, Αλλά διότι ούχί 
πάντοτε καί ούχι πλήρως ένθυμεΐται δ,τι είδε. 
Τοΰτο δέ προέρχεται έκ τοΰ δτι τό παχυλώς 
ύλώδες σώμα δυσκόλως διατηρεί τάς ύπό τοΰ 
πνεύματος προσληφθείσας εντυπώσεις, διότι 
τό πνεΰμα προσέλαβεν αύτάς ούχι διά τών 
σωματικών δογάνων. Έάν έπιτρέψη ό Θεός, 
προορδί τό μέλλον. Έν γένει ό ύπνος εϊνε οδός 
άποκαλυφθεϊσα ύπό τοΰ θεοΰ ίνα οί άνθρωποι 
ερχωνται είς συνάφειαν πρός τούς ουρανίους φί
λους αυτών. Διότι τί άλλο εϊνε αί καθ’ ύπνον 
εμφανίσεις προσώπων, άνακοινουντων πολλά
κις είς τούς συγγενείς η γνωρίμους αυτών τά 
μίέλλοντα νά συμβώσιν είς αύτούς;—Άλλά 
και τής τηλεπαθείας τά φαινόμενα μόνον διά 
τοΰ πνευματισμού δυνάμεθα νά κατανοησωμεν. 
Τηλεπάθειαν δέ λέγοντες ενταύθα ένοοΰμεν 
την ταυτόχρονον έν δευτέρφ προσώπω γένεσιν 
σκέψεως ήμετέρας, την διά τής προσηλώσεως 
τοΰ βλέμματος ήμών έπι τής ράχεως ετέρου 
προκαλουμενην στροφήν' αύτοΰ πρός ήμάς, την 
άνησυχίαν τής μητρος καθ’ όν χρόνον τό μα
κράν ευρισκόμενον τέκνον πάσχει, τήν ταυ
τόχρονον έν διαφόροις τόποις άνακάλυψιν τοΰ 
αύτοΰ πράγματος κτλ. Έν ταΐς περιπτώσεσι 
ταύταις και ταΐς όμοίαις εϊνε καταφανής, κατά 
τόν πνευματισμόν, ή άνευ ύλικών μέσων έπί- 
δρασις τών ψυχών έπ’ άλλήλας χάρις είς τό 
παγκόσμιον ρεΰμα. 'Ομοίως έξηγοΰνται και 
τά φαινόμ.ενα τής ληϋαργίας και καταλήψιας, 
καθ’ Α ό άνθρωπος βλέπει και ακούει τά περί 
αύτόν χωρίς νά δύναται καί νά έκδηλώση τοΰτο 
ώς λανθ'ανούσης έν αύτώ τής ζωικής ένεργείας. 
’Ανάλογος πρός ταύτην εϊνε καί ή κατά- 
στάσις τοΰ λεγομένου ύπνώΐΐσμον ή τής Υπνο
βασίας, καθ’ ήν ό άνθρωπος νομίζει δτι βλέ
πει π. χ. διά τοΰ μετώπου ή τοΰ γόνατος, ή 
γράφει επιστημονικής διατριβάς, ή ποιήματα, 
ή λύει διάφορα δύσκολα μαθηματικά προβλή
ματα, άτινα πάντα έν φυσιολογική καταστά- 
σει Αδυνατεί νά πράξή, οπότε πολλάκις εκφρά
ζεται, οτι τώ άπαγορενονσι νά όμιλή, ή οτι τζ> 
διατάσσονσι νά εέπή τι κ.τ.λ. οπότε προφα

νώς πρόκειται περί .διαταγών καί Απαγορεύ
σεων προερχομένων άπό τών πνευμάτων καί 
περί εμπνεύσεων έξ αύτών ή Αναμνήσεων προ- 
τέρων ύπάρζεων (ένσαρκώσεων) τοΰ πνεύμα
τος. "Οταν άπλοΰς χειρώναξ γράφρ ποιήματα, 
πάντως προτερα τις τοΰ πνεύματος αύτοΰ κα- 
τάστασις ήτο κατάστασις ποιητοΰ, όταν δέ 
λέγη, δτι βλέπει διά τοΰ γόνατος; μαρτυρεί, 
οτι τό πνεΰμα αύτοΰ δέν έχει Ανάγκην τών 
ειδικών όργάνων τοΰ σώματος. Έν τή έκ- 
στάσει τό πνεΰμα εϊνε μάλλον Ανεξάρτητον 
καί έλεύθερον ή έν ταίς προηγουμέναις κατα- 
στάσεσιν. Ή ψυχή έν τή περιπτώσει ταύτη 
εισδύει έίς πνευματικωτέρους κόσμους, αισθά
νεται τήν μακαριότητα τών έν αύτοίς οίκούν- 
των καί έπιποθεΐ ταχέως νά απαλλαγή τοΰ έπί 
τής γής ταύτης βίου. "Ο,τι δμως αισθάνεται 
καί βλεπει ή ακούει έν τή εκστατική αύτοΰ 
καταστάσει, Αδυνατεί νά Ανακοίνωση, διότι 
ταΰτα εϊνε Ανέκφραστα δι’υλικής ανθρώπινης 
γλωσσης.— Υπάρχει καί μια άλλη κατάστα- 
σις, ή τοΰ ψυχικόν διχασμόν, καθ’ δν ή ψυχή 
έλευθεροΰται τοΰ σώματος ούχί. ώς Ανωτέρω, 
έν ληθαργώδει καταστάσει, Αλλ’ έν πλήρει 
συ^ειδήσει διατελοΰντος. Ό άνθρωπος δήλον 
δτι αισθάνεται, βλέπει καί Ακούει, ούδαμώς 
κωλυόμενος ή ύπό τοπικοΰ ή ύπό χρονικού δια
στήματος· μή βλέπων τά περί αύτόν, ώς έν 
καταστάσει αφηρημένγ καί Αορίστφ βλέπει 
έν τούτοις σαφέστατα καί λίαν μακράν αύτοΰ 
κείμενα καί Αόρατα φυσικώς. Καί βλέπει πάν
τως ή ψυχή αύτοΰ έλευθερουμένη τοΰ σώματος 
και ίπταμένη ύπέρ τό διάστημα, πανταχόθεν 
προσλαβάνουσα παραστάσεις.

Καί έρχόμεθα είς τόν θάνατον, ό οποίος 
πολύ μέν ομοιάζει πρός τάς άνω καταστάσεις, 
συνισταται όμως ούχί είς τόν πρόσκαιρον καί 
τυχαΐον Αποχωρισμόν τής ψυχής Από τοΰ σώ
ματος, Αλλ’ είς φυσικήν αύτών διάστασιν. Τό 
κεφάλαιον τοΰτο εϊνε τό πλουσιώτερον τοΰ 
πνευματισμού. Ή πνευματιστική φιλολογία 
βρίθει πολυαριθμοτάτων Ανακοινώσεων πνευ
μάτων τεθνεώτων ποικίλων καταστάσεων 
πνεύματα Ανθρώπων παντοειδών επαγγελμά
των, πεποιθήσεων, ήθικών καταστάσεων καί 
ηλικιών Αφηγοΰνται έν ταΐς άνακοινώσεσι ταύ
ταις τά άγνωστα τής μετακοσμίου καταστά
σεως, έξ ών ό πνευματισμός Απήρτισε τήν περί 
τής καταστάσεως τών πνευμάτων μετά τον 
θάνατον διδασκαλίαν αύτοΰ. Κατά τόν πνευ
ματισμόν, ό θάνατος προέρχεται έκτου βαθ
μιαίου άποχωρισμοΰ τοΰ περιπνευματικοΰ υγρού 
άπό τοΰ σώματος άμα τή καταπαύσει τής όρ- 
γανικής ζωής, έπέρχεται δέ πλήρης τότε μό
νον, όταν καί τό έσχατον άτομον τοΰ ύγροΰ 
έξέλθη Από τοΰ σώματος. "Οσω πνευματικω- 
τέρα εϊνε ή ενσαρκος ζωή τοΰ Ανθρώπου, τόσφ 
εύκολώτερος καθίσταται ό άπό τοΰ σώματος

ένσάρκωσις Θά χρησιμεύση καί πάλιν ώς πε- 
δίον καθαρμού, μέχρις ού διά σειράς ένσαρκώ
σεων άλλων νικηθή τελείως διά τοΰ Αγαθοΰ 
τό πονηρόν καί τεθή τέρμα είς τάς βασάνους. 

Κατά τόν πνευματισμών αί βάσανοι δέν 
εϊνε αιώνιοι, τό σημεΐον δέ τοΰτο τής πνευ
ματικής φιλοσοφίας εϊνε έκ τών σπουδαιότε
ρων και κεντρικωτέρων. Ό πνευματισμός πο- 
λεμεΐ τήν ιδέαν τής αίωνιότητος τών βασά
νων, βασιζόμενος έπί τών ανακοινώσεων σοβα
ρών καί έγνωσμένου κύρους πνευμάτων, οϊα 
φέρ ’ είπέίν συν άλλοις τδ πνεΰμα τοΰ Αυγου
στίνου, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Άπ. Παύλου κτλ. 
τάς οποίας προσάγει έν τω περί πνευμάτων 
βιβλίφ αύτοΰ ό Άλλάν Καρδέκ. Κατά τάς ανα
κοινώσεις ταύτας, ο Θεός δεν έδημιούργησεν 
όντα προωρισμενα νά εϊνε αιωνίως πονηρά. 
Σκοπός τής ύπάρξεως πάντων εϊνε ή τελειό- 
της ή οποία δυνατόν νά βρκδύνγ), άλλά θά 
έπιτευχθή. Ή αίωνιότης τών βασάνων Αντι
φάσκει και. πρός τήν Αγαθότητα τοΰ. .θεοΰ καί 

ψεις :αύμοΰ είναι συ,γκεχυμέναι) αί παραστά- - πρός αυτόν ,τόν όρθόν νουν.. Μόνον ή άγνοια 
έφκντάσθη τόν Θεόν φοβερόν ζηλότυπον καί 
εκδικητήν. Άλλ’ ό χριστιανικός θεός ούδαμώς 
εϊνε τοιούτος. Αλλά μακρόθυμος καί πολυέλεος 
καί συγγνωμικός. Εϊνε Αληθές, δτι εϊνε δί
καιος, Αλλ’ ή δικαιοσύνη δέν Αποκλείει τήν 
αγαθότητα, δέν θά ήτο δέ Αγαθός, έάν τά 
πλεΐστα τών ποιημάτων του κατεδίκαζεν είς 
αίωνίας καί φρικτάς τιμωρίας. Τοΰ Πλάτω
νος τό πνεΰμα' άνακοινοί, δτι τήν έννοιαν 
τής αίωνιότητος πολύ διαφόρως ήννόουν οι 
αρχαίοι έν συγκρίσει πρός τούς νεωτερους θεο
λόγους, οίτινες όταν προσεκτικώς έμβαθύνω- 
σιν είς τάς πηγάς' θά Γδωσιν, ότι τό εβραϊκόν 
κείμενον δέν Αποδίδει είς τήν αιωνιότητα τήν 
έννοιαν ήν άπέδιδον είς αύτήν οί Έλληνες, 
οί Ρωμ.αϊοι καί οί λοιποί σύγχρονοι λαοί. Αί
ωνιότης τών βασάνων έξισοΰταί πρός τήν αι
ωνιότητα τοΰ κακοΰ. Άλλ’ ή αίωνιότης τών 
βασάνων εϊνε έννοια σχετική καί ούχί Απόλυ
τος. Θά έπιστή καιρός, καθ’δν διά τής μετά
νοιας πάντες οί άνθρωποι θά περιβληθώ^ι τήν 
Αμφίεσιν τής άθωότητος καί άγνότητος, Αμέ
σως δέ θά καταπαύστ) ό βρυγμός τών όδόντων 
και πάς στεναγμός. Αιώνιος εϊνε μόνον ό Θεός· 
ό Θεός δέν ήδύνατο νά δημιουργήσει κακόν αιώ
νιον, διότι τοΰτο 0’ άνήρει τήν παντοδυναμίαν 
αύτοΰ, άφ’ ού τό κακόν θά ήτο στοιχεΐον κατα
στρεπτικόν πάντωχ τών έργο>ν αύτοΰ.

Αποχωρισμός τοΰ ύγροΰ τούτου, και τΑνάπαλιν. 
Είς τόν Αποχωρισμόν συντελεί ή επιθανάτιος 
νόσοφ, δι’ ής κατάστρέφεται τό σώμα,,παρα
λύονται οι έν αύτφ συγκρκτοΰντες τό πνεΰμα 
δεσμοί κκί έλευθεροΰται τοΰτο τής σωματικής 
φυλακής. "Οταν ό .θάνατος έπέρχηται άνευ 
τοιαύτης οΐονει συνοδού Ασθένειας, δ Αποχω
ρισμός εϊνε όδύνηρός καί βαρύς, ώςπ.χ. έν 
τή αύτοκτονίφ, ήτις έστίν ό βαρύτερος τών, 
θανάτων, διότι ή όργανική ζωή καταπαύεται 
κποτόμως? ένφ τό ιέεριπνευματικόν υγρόν εύ- 
ρίσκεται έτι πλήρες έν πάσι τοΐς όργάνοις τοΰ 
σώματος διακεχυμένον. Τά πνεύματα τών αύ- 
τοκτόνων άνακοινοϋσι δείνας βασάνους, τάς ο
ποίαςήσθάνθησαν καί αισθάνονται έτι έν αύτφ 
τώ τάφφ καί φριχτούς πόνους, ομοιάζοντας πρός . 
σπαραγμούς τής σαρκός, προερχομένους δέ έκ 
τοΰ βιαίου Αποχωρισμού δύο στοιχείων. ’Εντεύ
θεν τό πνεΰμα τοΰ αύτοκτόνου διατελεΐ έν 
διαρκεί ταραχή,·' δέν δύναται νά προδιορίσγι την 
εαυτού, κατάστασιν έπί μακρόν. χρόνον, αί σκε-
t
σεις Αόριστοι, "Ολως τούναν.τίον συμβαίνει δταν 
ό θάνατος έπέλθγ φυσικός κα'ι,δή παρά τοΐς 
δικαίοις. Κατά τάς Ανακοινώσεις τών πνευμά
των, τό πνεΰμα μετά τόν Θάνατον τηρεί την 
σωματικήν αύτοΰ μορφήν, έχει δηλαδή καί πά
λιν τά άνάλογα μέλη, ούχί δμως πλέον ύλικά, 
άλλ’ έκπνευματισμένα. Ή έξωτερική μορφή 
τοΰ πνεύματος κατοπτρίζει τήν εσωτερικήν 
αύτοΰ κατάστασιν. Τοΰ δικαίου τό πνεύμα περι- 
κυκλοΰταιύπό φίλων πολλών καί Αφοσιωμενων, 
τό πνεΰμα δέ τοΰ άρματωλοΰ ύπό πονηρών 
καί δολίων. ‘Ο δίκαιος έν χαρφ αποτινάσσει 
τό σώμα, αισθάνεται δτι έπανήλθεν είς την 
φιλτάτην πατρίδα, έν διαρκεΐ θαυμασμώ, 
μεγαλείφ καί Αγαλλιάσει. Άπ’ εναντίας τό 
πνεΰμα τοΰ Αμαρτωλού μετά λύπης Αποχωρί
ζεται τοΰ σώματος, ταράττεται καί Αγωνι^ 
έπί τή προσεγγίσει τοΰ θανάτου, συσπδί είς 
πυγμάς τούς δακτύλους του καί τινάσει τά 
σκεπάσματα, άγωνιιή μή δυνάμενον νά κραυ- 
γάσγ έν τή φρίκή τής Αναμενούσης αύτό τι
μωρίας, έν ω δ’ οί παριστάμενοι μάρτυρες τής 
μετά τήν Αγωνίαν φαινομενικής Αποψύξεως, νο- 
μίζοντες δτι ήδη άπέθανε, ψιθυρίζουσι πρός 
άλλήλους, οτι ήδη τέθνηκεν, έκεΐνος Ακούει 
έτι καί βλέπει καί θέλει νά μή Αποθάνγ. Άπο- 
θανών δέ συναντάται ύπό τών είρώνων πνευμά
των, μετά κακεντρεχούς σαρκασμού κακοποι- 
ούντων αυτόν, ώ; έκεΐνος έκακοποίει ζών, 
ουτω δέ κατειρωνευμένος καί κατήσχημένος ό 
κακός πλανάται άνά τδ άπειρον, μέχρις οδ 
έλεηθείσα ύπό θείας τινός Ακτϊνος φωτισθή ή 
συνείδησίς του καί άγάγτ) αύτόν είς νέαν έν- 
σάρκωσιν πρός έξαγοράν τών κακώς πεπραγμέ
νων.

Τοιχύτη εϊνε ή τύχη τών πονηρών. Ή νέα
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(Συνέχεια xal τέλος)

ΙΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ αδ- 
ται διήρκεσαν δύο ολο
κλήρους μακρούς μί
νας, και είχον μόλις 
περαιωθή, δτε προ- 
σήλθομεν νά λάβωμεν 
μέρος είς τό προσδιο- 
ρισθέν δι’ ήν.άς ικρίω
μα, όπόθεν θά ήδυνά- 
μεθα νά είδωμεν την 
είσοδον τών ελεφάν
των έντός του περίβο

λου. Πλησίον μας ήδη ίσταντο ύπό την σκιάν 
μία όμάς έλεφάντων οικιακών, (ίμερων), οί- 
τινες είχον μετακόμισή έκεϊ έκ τών ναών και 
τών έπαύλεων τών πριγκίπων, πρός διευκόλυν- 
σιν τήςσυλλήψεως τών άγριων. Τρεις άγέλαι, έν 
δλφ τεσσαράκοντα μέχρι πεντήάοντα έλεφάν
των είχον περικυκλωθή καί ίσταντο έν ταΐς 
άτραποϊς καί πλησίον τού διαφράγματος. Πάς 
θόρυβος άπεφεύγετο, ώμίλουν σιγαλή τή φωνή, 
καί ήτο πολύ περίεργος ή άπόλυτος αδτη ήσυ- 
χία μεταξύ τοσούτου πλήθους ανθρώπων, 
καθ’ ήν δέν ηκοόετο άλλο ή ή θραΰσις κλάδου 
τίνος δένδρου έκ τής κινήσεως τών πελωρίων 
ζώων.

Αίφνης, δοθέντος τοδ σημείου, διεκόπη διά 
μιάς ή σιγή έν τφ δάσει έκ τής κραυγής τών 
σκοπών, τοδ κρο’του τών τυμπάνων και τών 
πυροβολισμών. Ήρξατο δ’ άμα το'τε ή πρόοδος 

τών ελεφάντων καί ή συγκέντρωσις αυτών 
πλησιέστερον τής εισόδου τοδ περιβόλου, ένφ 
πάντες οί τετοποθετημένοι ιθαγενείς κατά μή
κος τής γραμμής έμενον άκίνητοι και σιωπη
λοί, μέχρις βτου οί έλέφαντες διέλθουν. Έπα- 
νελάμβανον δε τους κρότους καί τόν θόρυβον, 
ήτοι μεθ’ έκάστην πρόοδον καί στάσιν, οτε οί 
έλέφαντες έννοήσαντες τήν παγίδα, κατέβα- 
λον προσπάθειας, δπως διαρρήξωσι τον άπο- 
κλεισμόν, καί πρός στιγμήν όπισθοχώρούν πρό 
τών κραυγών, καί τών κρότων.

Μετ’ού πολύ ή θραδσις τών κλάδων καί 
ό Ορούς τών θάμνων μάς άνήγγειλον τήν γει- 
τνίασιν τών έλεφάντων. Ό οδηγός αύτών 
έφάνη πρώτος και ώρμησε βιαίως πρός τά 
έμπρός ?ως τριάκοντα βήματα άπό τής εισόδου 
τοδ περιφράγματος· ολόκληρος δέ ή άγέλη 
τόν ήκολούθει. ‘Τπελείπετο μία μόνον στι
γμή, ίνα είσέλθωσιν έκ τής άναπεπταμένης 
θύρας τής μεγάλης εισόδου, άλλα ? διά μιάς 
έστράφησαν δεζιόθεν καί παρά τάς κραυγάς 
τών ιθαγενών ήρχισαν νά τρέχωσι πρός τήν 
πρώτην αύτών κρύπτην. *0 έπί τής κεφαλής 
τότε τής έκδιώξεως προσήλθεν έμπροσθεν καί 
έξήγησε τήν μεταστροφήν των ταύτην, προελ- 
θοδσαν έκ τής άπροσδοκήτου έμφανίσεως έλά- 
φου, ήτις άποτόμως καί έν ταραχή διέβη τρό 
τοδ οδηγού τών ελεφάντων. Προσέθηκε δέ, δτι 
έν τή καταστάσει τού τρόμου είς ον εύρίσκον- 
ται ήδη οδτοι, ή γνώμη τών ιθαγενών είναι, 
ν’ άναβάλωσι μέχρι τής εσπέρας τήν συνέχι- 
σιν τής έπιχειρίσεως καί τελευταίων άπόπει·

L. Madrassl

ραν νά ένεργήσωσι τή βοηθείφ τών πυρών 
έν τφ άπολύτω σκότει.

«Μετά τήν δύσιν τοδ ήλίου τό θέαμα προ- 
σέλαβεν έκτακτον ένδιαφέρον. 'Γά διεσπαρ
μένα τήδε κακείσε φώτα, άτινα έκάπνιζον 
μόνον έν τώ φωτί τής ημέρας, έλαμπον δι’ 
έουθράς φλογέράς λάμψεως έν τφ σκότει καί 
έρριπτον τάς άκτίνας αύτών σωρηδόν έπί τών 
ομάδων τών ζώων· ό δέ καπνός.διηυθύνετο διά 
λευκών θυσάνων άνωθεν τών πυκνών φυλ

ΑΠΗΛΠΙΣΜΕΝΗ

λωμάτων τών δένδρων. Οί λεγεώνες τών θεα
τών ίσταντο είς τάς θέσεις των έν βαθυτάτή 
σιωπή. Ούδείς δέ ήχος ήκούετο έκτος τοδ 
βόμβου τών εντόμων. Αίφνης τότε άντήχησεν 
ό βόμβος τών τυμπάνων καί άμέσως είτα 
οΐ πυροβολισμοί τών όπλων. Ήτο τό σημείον 
τής νέας έφόδου. ’Ωρυόμενοι καί κράυγάζοντες 
οί θηρευταί έπλησίασαν κυκλικώς. Ξηρά φύλλα 
καί κλάδοι έρρίπτοντο έπί τής πυράς, ήτις 
άνυψουμένη έσχημάτιζε μεγάλην φωτεινήν
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κοψώ^ενοι. Οί έλέφοιντες διετέλουν ζντζ\&ς 
ήσυχοι. Εϊχον συλληφθη δεκπτέσσαρες, έκ των 
οποίων τρεϊς μικροί. ‘Υπήρχε δε και εις π«- 
ρΐΛίανώμΐνος, "δστις άπεϊχεν ολίγον τών άλ- 
λώ/,-^Είσήγπγον δέ καί-τούς ήμερου; ελέφαν
τας, όπως - ·οί>νεύθήσωσι μέ τούτους και οί αί- 
χμάΐώτοι.* Τότε μετ’ όλίγον και όπισθεν αύ
τών1" ίίφήλθε. μετά προφυλάξεως-.καί ό όδηγος 
τών ιθαγενών, δστις ώφειλε νά ρίψη τδν βρόγ- 
χδν, όστις’έθίζετο, ίνα έξασφκλίση δι’ εαυτόν 
τήν Tig?i)V τοΰ δεσμοΟ τοΰ πρώτου έλεφαντος. 
Ήτο άνήρ' μικρόσωμος καί ευκίνητος, ήλικίας 
μέχρι?·.Ή) ετών καί οστις ή5η είχεν άξιωθ·? 
'έΐς τοιούτου είδους υπηρεσίας διά δύο αργυ
ρών περιδέραιων, ώς διακριτικών σημείων τι
μής. Συ-νωδεόετο δέ ύπδ τοΰ υίοΰ αύτοΰ, 
δστις έπίσης έφημίζετο διά τη» άνδρείαν αύτοΰ 
καί ικανότητα·.

Άφοΰ -άφήκκν έπί. τινα χρόνον τού; άγρι
ους μέ τούς ημέρους έλέφαντας νά ' ήσυχάσωσι 
και ένοήσωσι την θέσιν αυτών, άπεναντι τών 

έλέφαντες βτρεξαν διά άνθρώπων, έδεσαν οί ιθαγενείς ·έπιτηδείως 
τού; πόδας αυτών καί είτα άνευ τής. ελάχι
στης άντιστάσεως Τούς όιδηνησαν οπού ήθε- 

■ λον. Και.κατ’ άρχάς. μέν ^έδειξαν αγριότητά 
τινα καί θυμόν, κ'ρούοντες τδ .έδαφος διά τών 
βαρέων ποδών των και διευθύνοντες την προ- 

άλλά παντοΰ δοσκιδα αυτών καθ’ ολας τάς διευθύνσεις, 
πληττοντες μόνον τδν άέρα, ^ολλάκις δέ καί 
έδάηφυον έξ άπελπισίας διά την απώλειαν 

- τ/ς. ελευθερία;'των. Έπί τέλους ύπετάγησαν, 
ύποκύψαντες είς τόν ζυγόν.
ΑΤην έξημέρωσιν τοΰ έλέφαντος διενεργοΰσιν 

'είς..·'άπλούστατά καί άνευ κόπου.-;Ευχαριστούνται 
Λολύ.είς τόν αύλόνκαί μόλις ήκουσαν τοιοϋ- 
ΐον, ήύχαριστοΰντο πολύ καί Ακολουθούν μεθ’ 
ήμιρότητος τούς έξημερώθέντας, Βαθμηδόν δέ 
έξοικειοΰνται μέ τούς τροφοδότας αύτών καί 
ύποκύπτουσιν ευκόλως εις ολας τάς άπκιτησεις 
των. Μετά τρεις τέλος Α τέσσαρας μήνας τούς 
θέτουν είς εργασίαν, $ν-; έκτελοΰσι πολύ τυ- 
πικώς και πιστώς. Δείκνόνται δέ πολύ νοη- 
μονες. καί άξιοι διαφόρων υπηρεσιών, προκα- 
λ-οΟντες συνήθως τδό -θαυμαβμόν.

Πολλά διηγοΰνται περί τής ιδιοφυίας καί 
τών προτερημάτων τοΰ ζώου τούτου. ‘Ο έλέ- 
φας έξημερούμενος ένθυμεΐται τά μέρη, ένθεν 
διέρχεται, διακρίνει τά βαρέα άπό τά έλα- 
φρά σώματα ώς έκ τής συνήθειας, ήν άποκτα, 
ύπεγείρων διά τής προβοσκίδος του ποικίλα 
άντικείμενα, άτινα μεταφέρει είς τδ έπί τής 
ράχεώς του εύρισκόμενον κιβώτιου, τά κοπτερά 
άπό τά τραχέα, έννοεϊ καί ευγνωμονεί διά την 
βοήθειαν καί ευκολίαν ήν τφ παρέχουσι κάϊ 
κέκτηται έν γένει πολλάς άρετάς, άς' δέν 
Ιχουσι τά άλλα ζώα, ώς έμφαίνεται είς άπει
ρα παραδείγματα. Βαθμηδόν έκτοτε, όπως 
μετέφερον είς τήν Ευρώπην διάφορα περίεργα

στήλην, εξαιρέσει τοΰ μέρους τοΰ περιφράγμα
τος, όπερι μετά προσοχής προσεπάθουν νά δια- 
τρήσουν σκοτεινόν.

Οί φωτιζόμενοι έλέφαντες κατέφευγόν ήδη 
άπομακρυ^όμενοι ,τοΰ αύξανομένου θορύβου, 
οστις τούς έτρεπεν είς φυγήν, πλησιάζον- 
τες μετά λυσσαλέας σπουδής, καταπατοΟντες 
αιμασιάς ,κα'ι θάμνΰυς καί κα’τασυντρίβοντες 
τούς παρευρισκομένους ξηρούς κλάδους. 'Q.· 
ύδηγός τότε έφάνη πρός την είσοδον τοΰ’πε
ριβόλου, ίστη πρδς στιγμήν, παρετήρησε μέ 
βλέμμα σύγκεχυμένον καί εϊταχαμηλώνων τήν 
κεφαλήν καί τδν λαιμόν έφόρμησε πρδς·ςτήν 
είσοδον, Ακολουθούμενος ύφ* όλης τής Αγέλης;" 
Ό περίβολος άμέσως τοΰ διαφράγματος, δστις. 
διετέλει έν άπολύτω σκότει έφωτίσθη ώς διά 
μαγείας δι’ άπειρων λαμπάδων, καθόσον κατά 
τήν στιγμήν, καθ’ ήνοί έλέφαντες είσήρχον.το 
εντός τοΟ; περιβόλου, έκαστος ιθαγενής θηρευ-' 
τής ήναπτε παρά τ·>5 παρακείμενη που πυρ<£ 
καί τήν δ^δα, ήν έκράτει.

Κατά τίρώτον ο'.·- 
μιάς πνοής μέχρι τοΰ ,^κρου τοΰ περιβόλου, 
άλλα συναντήσαντες άντίστασιν εκεί, έπέστρε- 
ψαν προς ίήν θύραν, ήν· φυσικώς ευρον κλει
στήν. Τόή'ε ή βκπληξις αύτών έφθασεν είς τδ 
κατακόρυ^ον. Έτρεχον · ,.διά βεβιασμένων βη
μάτων πεδιξ του διαφράγματος, ί".·' ~ :
ίβλεπον εαυτού; περικυκλωμένους έκ τών πυ
ρών. Προσεπάθησαν νά καταστρέψωσι το διά
φραγμα, άλλα ήμποδίζονιτο καί άπεκρούοντούπδ 
τών δάδων καί τών λογχών· παντού δέ δθεν. 
εστρεφοντο, συνηντων κραυγας και •.κινουνου;., 

. Τότε ήνα^κάσθησαν νά συγκεντρωθώσιν ' 
μίαν ομάδα, ό'που-διέμειναν πρδς .στιγμήν,έν ' 
φανερά ά^όγνώσει καί είπα έλαβον άλλην διεύ- 
θυνσιν, ώ'ς έάν διά μιάς τοϊς άπηγορεύετο ,; 
ή είσοδος,' ήτις πρότερον τοϊς ήτο έλευθέρα. 
Τέλος άποκρουόμενοι πανταχόθεν έστράφησαμ. 
βράδεως καί άποφασισμένοι είς. τδ κέντρον τοΰ 
περιβόλου, όπου καί συνεσσωρεύθησαν'.'

’Επί μίαν ώραν καί πλέον κατεπάτουν θο- 
ροβωδώς τό έδαφος, κτυπώντες- τού; πασ
σάλους μετ’ άκαμάτου-- δυνάμεως.-';'Ύστ·ερο* 
δέ άπό πάσαν ματαίαν άπόπειραν ώρύοντο 
καί έσύριττον έκ θυμοΰ· άπό καιροΰ δέ είς και
ρόν κατέβαλλον προσπάθειας νά φύγωσι, άλλ’ 
είς μάτην. Τό περίεργον όέ, δτι άπετέλεσαν 
μίαν μεγάλην άγέλην, έν τώ μέσφ έχοντες 
τούς νεωτέρους αύτών, ίστάμενο; άκίνητοι 
πάντες ύπδ τήν πυκνήν σκιάν τών δένδρων.

Καθ’ 0λην τήν νύκτα έδιπλασιάσθησαν οί 
φύλακες καί ηύξήθησαν αί πέριξ τοΰ διαφρά
γματος πυραί, δπως καπνίζωσι μέχρι τής ανα
τολής τοό ήλίου.

Κατά τήν χαραυγήν εβρομεν δλον τό Κοράλ 
έν ήσυχίφ και τάξει. Έσβέσθησαν δέ πότε 
άμέσως τά φώτα καί ήγέρθησαν άπαντες οί 

καί άγρια ’Ασιατικά τε καί ’Αφρικανικά ζώα, 
ουτω μετεκόμισαν και έλέφαντας, ώ; βασι
λικά δώρα, οϊτινες άπδ τά άνάκτορα κατέλη
ξαν είς τούς ζωολογικούς κήπους, καί πάντες 
σήμερον περιέχουσιν άπό ενα ή δύο έξ αύτών. 
Έκτος δέ τούτου τδν ελέφαντα έχρησιμοποίη- 
σαν καί εις άλλας πολλάς περιέργους έκμαθή- 
σεις καί ήδη βλέπομεν τοιούτους καί είς τά 
ιπποδρόμια καί είς ιδιωτικά κινητά θηριοτρο
φεία, έκτελούντας διαφόρους εκδουλεύσεις, παί- 
γνια καί άστείας άπομιμήσεις.

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ
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Έ άπουσία είναι πρόσκοιρος θάνατος-

Τό επίκαιρον διπλασιάζει τήν άξίαν.

Τό όνειρο* είναι ή μορφίνη τής καρδίας.
Φαντάζεται τις πάντοτε δτι εϊναι περισσότερον 

φίλος τοΰ φίλου του.
Υπάρχει πηγή τις εις τάς γυναίκας ν* άντλοΰν 

ζητήματα δμιλίας, άτινα έν τούτοις ό άνήρ μετά 
δυσκολίας εφευρίσκει.

Ό μή άγαπών τήν έρημίαν δέν αγαπά τήν έλευ- 
θερίαν, διότι μόνον ό εΰρισκόμενος μόνος εϊναι 
έλεύθερος..

'II άσχημος γυνή πρέπει νά ήναι πολύ μωρά διά 
νά ήναι κακή.

Τά αίσθήματά μας τρέφονται διά τών ονεί
ρων μας.

Λί γυναίκες συνετέλεσαν περισσότερον τών φι
λοσόφων είς τόν σχηματισμόν τών κοινωνιών.

Saint Pierre.

Ή έφημερίς είναι κατάστημα, δπου πωλοΰνται 
είς τό δημόσιον'λόγοι μέ τό χρώμα τής άρεσκείας.

Balzac.

Ή ύπερηφάνεια τής γυναικδς εϊναι ή μεγάλη 
άξια, ήν δ έγωϊσμός της άποδίδει εϊς τήν καλλο
νήν της. ΒολταΤρος·

Οϊανδήποτε μορφήν καϊ δν λάβη εϊς έραστής, 
ούδεμία εϊναι έπιβλητικωτέρα καί άποτελεσματι- 
κωτέρα, δσον ή τοΰ συζύγου.

Τό μόνον πράγμα τό οποίον κολακεύει τήν γυ
ναίκα, εϊναι ή ’ιδέα νά καταστή εΰ.ινχεστέρα

’Οστις συλλαμβάνει τόν Ιγχελυν άπό τήν ούράν 
καί τήν γυναίκα άπό τόν λόγον νά ήναι βέβαιος δτι 
δέν έπιασε τίποτε-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ.
Ο ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ

Εϊνε πολύ ευκολον δι’ ένός άπλοΰ πειράματος 
όπτικής απάτης νά έκπλήξετε μικρόν φιλικόν σας 
κύκλυν. Πρός τοΰτο σας χρειάζετε έν βαθύ πινάκιον 
τής σούπνς καί μία συνήθης έπιτραπέζιος μάχαιρα.

Ήδη δόνασθε νά ύποσχεθήτε τοϊς παρευρισκο- 
μένοις, δτι θά μεταχειρισθήτε τό πινάκιον ώς 
τροχόν άκόνης, ϊνα έπ* αύτοΰ άκονίσετε τήν μάχαι- 
ράν σας. Φυσικά πρός τοΰτο πρέπει νά περιστρέ
φετε τάχιστα τό πινάκιόν σας καί δλοι θ’ άπορή- 
σωσι πώς τοΰτο θέλει κατωρθωθή.

’Εν τούτοις σείς άπαθώς πιέζετε τό πινάκιον 
μεταξύ τοΰ γόνατός σας καί τής τραπέζης, τόσον 
φστε νά τό κρατήτε είς τήν έν τή είκόνι ΰποδει- 
κνυομένην θέσιν καί διά συνεχών καί ταχειών κι
νήσεων τοΰ γόνατός σας άνω καί κάτω, ώς νά τρέ- 
μη, κάμετε ώστε τό πινάκιον νά κτυπά άδιαλείπτως 
τήν μάχαιραν, άκριβώς δπως συμβαίνει είς τόν 
τροχόν τοΰ άκονίου. Τότε οί άπέναντί σας 
καθήμενοι θά άπατηθώσι τελείως, νομίζοντες δτι 
πράγματι τό πινάνιον στρέφεται Ιλιγγιωδώς καί θά 
άπορήσωσι πώς κατορθοΰται τοΰτο μόνον διά τοΰ 
γόνατός.

Τό πείραμα, ώς εϊπομεν, εϊνε όπτική άπάτη, 
όφειλομένη είς τήν διασκέδασιν τοΰ φωτισμού τοΰ 
πινακίου έκ τών συνεχών κινήσεων άνω καί κάτω.

ΟΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΠΣΕΙΣ
Ξετνιά^ένα βαρέλια,

’Εάν συμβή, ενεκα άμελείας νά εχη ξεινίση οίνο- 
βάρελον ή άλλο ξύλινον δοχεϊον δεν πρέπει κατ ’ ού- 
δέν« λόγον νά τδ μεταχειρισίώμεν πάλιν πριν καβα- 
ρισβή συστηματικώς.

Τδ κακόν διακρίνεται ευκόλως εκ της οσμής τοϋ 
ξειδ’ου καί διά τοΰ χάρτου ηλιοτροπίου, δστις άπδ 
κυανοϋν μεταβάλλεται είς ερυθρόν.

Τδ καλήτερον καθάρισμα είναι μέ βραστήν άλησί- 
βαν άπδ καυστικήν σόδαν, κατόπιν ξέπλυμα μέ καυ- 
στδν νερόν καί άτμισίς.

Τέλος ξεπλύνουν τό βυτίον πάλιν μέ καθαρόν ύδωρ 
καί τδ θειαφίζουν. Τήν άλησίβαν δια τά ξετνισμένα 
καί διά τά μουχλιασμένα βυτία παρασκευάζουν άπλού- 
στατα άναλύοντες είς 81)2 δκ. ζεστού νε^οϋ, 320 δρ. 
καυστικής σόδας καί χρησιμοποιοϋντες την αλησίβαν 
άμέσως.
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ΠΡΟΣΠΠΑ
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΩΡΕΤΤΗ
Ο ΜΕΣΣΕΡ ΒΕΡΝΑΒΩ, αρχών
ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, τοδ τάγμ.. τού Άγ. Βενεδίκτου 
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ ,
Ο ΜΑΖΕΤΟΣ J χωρικοί
Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ ’
Η ΠΙΝΟΓΤΣΑ ι
Η ΜΙΓΓΙΝΑ | χωρικαι

Η ΖΙΝΕΡΒΑ ι Δ$ςζ θεραπαινίδες τής
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ J Όρέττης.
Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ, θεράπων τού Βερναβώ, 
ΚΓΝΗΓΟΙ, ΑΚΟΑΟΓΘΟΙ, ΧΩΡΙΚΟΙ και ΧΩΡΙΚΑΙ

Αί ύπωρειαι λόφου έστεμμένου ύπδ παλαιού 
Ένετικοΰ φρουρίου καλώς ώχυρωμένου, έφ’ οδ 
φαίνονται αί στέγαι και επάλξεις του. Κά
τωθι κείνται άγροί Ακαλλιέργητοι καί Ανώμαλοι 
μετά δενδρυλλίων καί βάτων τήδ» κακεϊσε και 
είς τδ βάθος δάσος έκτεταμένον. Είναι πρωία 
πρδς τδ τέλος τού Μαίου καί βαθμηδόν φωτί
ζεται ί ημέρα.

( Ο Γιαννοϋκος είναι ίξηπλωμένος ini- τών 
χόρτων άριστερό&εν, Ατημέλητος καί&νευ πίλου. 
Ο Μαζέτος καί ό Γαβριότος έρχονται δεξιό- 

&εν, κρατούντες άμφότεροι δρεπάνια και &ερι- 
στηρια. Οπιο&εν δ’ αύτών άκολουδονσιν ή ΤΙι- 
νούτοα καί ή Μιγγίνα μέ τό φόρεμα άνεσηκω- 
μένον είς τούς γόμφους και κρατοΰσιν ή μέν 
ξέστραν, ή δέ άλλη δίκρανου).

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ (δει- 
κνύων τδν Γιαν- 
νοΰκον), Μπά, 
κύτταξε τδνΓιαν- 
νοΰκον,εδώ είναι!

Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ.Ό 
διάβολος τδν κα
τέχει! Νά κοιμά
ται άκόμη αύτήν 
την ώραν καί μέ 
αύτδ τδ θέρος !

ΗΜΙΓΓΙΝΑ.’Ω! 
τί ώραίανύκτα θά 
έπέρασεν έκεϊ χά
μω !

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ.Εί
ναι ύπναράς,άλλά

και δταν δέν κοιμάται, γυρίζει σάν τεμπέλης, 
χωρίς νά ’ντρέπεται κανένα.

Η .ΜΙΓΓΙΝΑ. Τδ λάθος δέν είναι δικό του, 
κατήντησε βλάκας, σάν νά τον έχουνε δεμένα 
μέ μάγια.

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ. Σταθήτε, ’γώ νά τδν έζορκίσω.
(Συρίζει ισχυρώς δια τής συρίκτρας).

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (Εγειρόμενος, κάΰηται και 
τούς παρατηρεί πλαγίως).

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ. Σηκω, ύπναρά, τί ώρα είναι 
τώρα;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Άς τδ διάδολο σύ καί ή 
ώρα σου (κατακλίνεται Ικ νέου}.

(άκούονται ήχοι σάλπιγγος συγκεχυμένοι).
Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ. Γιαννοδκο, πρέπει νά γνώρι

ζες, δτι ό Αφέντης μας είναι στδ κυνήγι. Δέν 
Ακους την σάλπιγγα Άν σέ συναντήσουν.νά 
ήσαι φρέσκος.

. Η ΠΙΝΟΓΤΣΑ. Άλλοίμονον οποίος δέν δου
λεύει !

Η ΜιΓΓΙΝΑ. Άθλιε, μά δέν σκέπτεσαι, δτι 
είσαι γεωργός; Παρά γυρίζεις στους κάμπους 
σάν τρελλδς καί άφηρημένος ; Μεθαύριον θά σέ 
πάρουν τά παιδιά μέ της πέτρες!

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (δέν άπαντά, άλλά μορφάζει).
Ο ΜΑΖΕΤΟΣ. (λαμβάνει ένα λί&ον καί τοϋ τόν 

ρίπτει) Σηκω, χαμένε!
Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ. (τώ ρίπτει επίσης έν ξηρόν 

τεμάχιον ξύλου) Σηκω, κούτσουρο, τυφλο
πόντικα !

Η ΠΙΝΟΓΤΣΑ.
Επάνω, επάνω, 
γλήγορα !

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ
(έγειρόμενος τέ
λος). ■ Μά τί σάς 
έκαμα;Τδ πήρατε 
γχά διασκέδασι νά 
μέπε ιράζετε; 
Άστε με ήσυχο, 
θά κάμετε καλά 
νά μή μού φορτώ
νεσθε.

(Και οί τρεις 
όμως έξακολου-
θοΰσι νά τδν ύβρί- 
ζωσι καί έπιπλη- 

τωσιν, έξακολουθοΟντες καί φωνάζοντες:«’Εμ
πρός, έλα, στη δουλειά, στη .δουλειά !

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (δεικνύων τήν πυγμήν του) : 
Κυττάξετε καλά, γιατί δέν κρατούμαι πλέον.

Η ΜΙΓΓΙΝΑ. Σιούτ, παληάνθρωπε, θά μάς 
φοβερίσης κι’ δλα. Ά, νά και ένας βενεδικτϊνος.

(Εϊς βενεδικτϊνος μοναχός λευκοφορεμένος 
εμφανίζεται αίφνης βραδέως βαδίζων και συλ
λόγων βότανα, ατινα ίπιμελώς εκλέγει μεταξύ 
τών <&άμνων καί τά όποια Ιναποϋέτει εντός 
οακκιδίου. 01 χωρικοί και αί χωρικαι Υπο
κλίνονται άαα τή γειτνιάσει του).

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Ειρήνη ύμΐν, Αδελφοί, άλλά 
σάς βλέπω ταραγμένους. Τί έχετε;

Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ (δεικνύων τδν Γιαννοϋκον) Νά, 
διότι αύτδς δέν θέλει νά έλθγ είς την έργασίαν.

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ. Και η άροτρίασις είναι έτοιμη.
Ο ΓΑΒΊΟΤΟΣ. Καί μχά ραγδαία βροχή είμ- 

πορεΐ νά τήν καταστρέψρ.
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (σιωπά μέ τήν κεφαλήν πρδς 

τά κάτω κλιμένην).
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, (μετά γλυκύτητος). Διατί δέν 

Απαντάς, τέκνον μου Διατί δέν λέγεις τί
ποτε ; Έγεινες άφωνος, μόλις ήλθον ;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (συγκεχυμένος)... Δέν γνω
ρίζω....

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ Ώμίλει έλευθέρως.
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Δέν είμπορώ πλέον τίποτε 

νά ελπίζω, νομίζω, οτι έχω μεγάλο βάρος είς 
τούς ώμους.

Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ (νπομειδιών). Ό ένας ΰπνοί 
φερει τδν άλλον.

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ. Ναί, ό ένας τραβά τδν άλλον-
Η ΠΙΝΟΓΤΣΑ. Ό άργδς είναι τό προσκέφαλ0 

τού διαβόλου.
Η ΜΙΓΓΙΝΑ Σεβάσμιε πατέρα, δπως προεϊπα 

κάποιος τδν έχει δεμένα.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. ’Εξηγήσου καλείτερα.
Η ΜΙΓΓΙΝΑ. Δηλαδή κάποιος ή κάποια μά

γισσα στρίγγλα η στρίγγλος, μ’ έκατάλαβες 
τώρα ; Δηλαδή, θέλω νά πώ, ένας λόγος, ενα 
σημεΐον, μία ματ$ά Αρκεί νά δέση, δηλαδη νά 
μαγεύσγ, άς πούμε ποιο ξάστερα, έναν άνθρω
πον ί μιά γυναίκα καί υστέρα δέν είναι στδν 
εαυτό τους, ούτε κύριοι στδ σώ^α τους ούτε 
στά'μυαλά τους. Πώς; δέν τά ξέρεις τού λό
γου σου αύτά τά πράματα ;

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (κινών τήν κεφαλήν). ’Επί τού 
παρόντος δέν φαίνεται νά υπάρχουν μάγισσαι 
είς αυτόν τδν τόπον.

Η ΠΙΝΟΓΤΣΑ. Πώς; καί δέν έρχονται έδώ 
άπ ’ έξω;

H ΜΙΓΓΙΝΑ. Ναί, έρχονται. Νά, χθές βράδυ, 
μετά τδν ήλιο, -ήμουν στδ κήπο, ήτανε κανείς 
δέν ητανε, δέν είδα, κατέβηκε και κάθησε μχά 
κακή γργά, χλωμή, μαύρη καί πολυτριχωμενη, 
Αναζητά μέ σπουδή κάτι μέσα στής φασκο

μηλιές^ Αρπάζει ένα βάτραχο καί φρρρ, χά
νεται στά σύννεφα.

Ο ΜΑΖΕΤΟΣ, Χθές τήν νύκτα, δταν ίμβαινα 
στδ σταύλο γιά ν’ άρμέξω τήν Αγελάδα, είδα 
ένα φάντασμα νά κρύβεται στή φάτνη. Ήτανε 
άπ’ εκείνα τά φαντάσματα, ’πού Αγαπούνε 
τή ζέστη και φοβούνται τδ κρύο.

Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ. Τήν Παρασκευήν τδ πρωί 
έ>>ας ξένος τράγος ώρμησε μέσα είς τδ ποί- 
μνιόν μου Αγριεμένος καί κουτουλούσε ο,τι έβ
ρισκε καί μού σακάτεψε ένα γουρούνι.

II ΠΙΝΟΓΤΣΑ. Άμ έμενα τήν άλλη νυχτιά 
δέν μούρθε ένας μαύρος μουστακαλής κκί μού 
φορτώθηκε χωρίς αιτία !....

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Καλά, καλά, αύριον θά κατέβω 
στδ χωριό σας μέ τδν έξορκιστή μας καί θά 
τά διορθώσωμε δλα αύτά. Τώρα πηγαίνετε στή 
δουλειά σας.

Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ. Ναί, πηγαίνομε, είναι Αργά,
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (πρδς τδν Γιαννοϋκον). Σύ, κά- 

θησαι μαζύ μου.
(Οί χωρικοί και χωρικαι Απέρχονται).
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (ϊσταται ήσυχος άναμένων).
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, (πλησιάζων) Είμαι ιατρός, χει- 

ρούργος, παιδί μου καί έχε εμπιστοσύνην είς 
έμέ (τόν παρατηρεί δέ καλώς και εϊτα λαμ
βάνει τδν σφιγμόν του). Δέν μού φαίνεσαι 
άσθενής. Έν τούτοις ή Αποχή άπό έργασίαν 
δύναται νά ήναι Αρχή νόσου (σκεπτόμενος). 
Καί ή ψυχή νοσεϊ, όταν έξ αίτιας άμαρτήμα- 
τος βαδίζει κακήν οδόν. Έξήτασες τήν συνεί- 
δησίν σου ; Έξωμολογήθης;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Έσυνήθιζα κάθε μήνα.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. ’Εννοώ· έκακολόγησες κανένα;
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Ποτέ, πατέρα μου.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Μήπως έκλεψες;
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Όχι, ποτέ.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Μήπως έβλασφήμησες ποτέ τά 

θεία; Μεθάς; Παίζεις χαρτιά;
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Τίποτε άπ’αύτά, πάτερ μου.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Έβλαψες τούς γονεϊς'.σου; .εί

σαι φιλάργυρος; μήπως επιθυμείς τίποτε;
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Τδ ηδρες! είμαι όρφανός ! 

(σιγαλώς) Ναί, πάτερ, έπιΟυμώ, επιθυμώ.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Ά, έχεις κάποιαν επιθυμίαν, 

κρυφήν, φλογερήν, Ακόλαστον, ναί, ξέρω. Είναι 
μερικαί έπιθυμίαι, αί όποΐαι φθείρουσι τούς 
νέους, όπως ή πυρά τδν κηρόν. Πάσχεις τήν 
ψυχήν. Διατί δέν άφιερόνεις τδν εαυτόν σου 
είς τδν θεόν;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Νά μέ ίατρεύσγ; Μά έγώ 
δέν ζητώ γιατφιά. Τδ πάθος μου ,είναι τδ 
προσφιλέστερον πράγμ.α, δπου έχω-στδν κόσμο. 
Δέν μ’ άφίνει ούτε νά φάγω, ού.τε νά κοι
μηθώ. Κάποτε γίνομαι έκτος εαυτού. "Ηθελα 
μόνον νά εΰρω έκεϊνον, ό όποϊος θά με βοηθήση 
μέ τάς συμβουλάς του. Ποϊος θά μού δώσγι τήν 
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συνταγήν τοΰ φίλτρου καί το3 φαρμάκου έκει- 
νου, ’ποΰ κάνει τόσα θαύματα ; ποΰ είμπορώ 
νά εόρω άπό έκεΐνα τά φυλακτά, ποΰ [μετα
βάλλουν τάς .ιδέας και τά αισθήματα τών άν
θρώπων; Σείς δέν ξεύρετε άπό τέτοια; Δη
λαδή είναι άλήθεια, ποΰ ευπορείτε εναν άν
θρωπον άσχημον και άγροΐκον νά τόν κάμετε 
ισχυρόν, ώραΐον και εύγενή; Σείς, που έχετε 
λογαριασμούς μέ τούς άγγέλους και Αρχαγ
γέλους, δέν είμπορεΐτε νά μέ βοηθήσητε ; Τί 
άπαιτεΐται ; Θυσία αίματος; Μυστική συμφω
νία ; Νά χάσω 5 ή και 10 έτη τίς ζωής μου; 
ή και αύτήν την ψυχήν μου;

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, (έπιτείνων τήν προσοχήν τον) 
Καλά, θά τό ευρωμεν, άλλ’είπε μου μετά ει
λικρίνειας, τί κάμνεις, ποΰ πηγαίνεις;

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Τό Σάββατον κατά τά μεσά- 
νυκτα, άφησα πάσαν άλλην σκέψιν, κ’ έπήγα 
έκεϊ κάτω εις την καστανιά. Τό φώς τίς Σε
λήνής έφώτιζε σαν ’μέρα τη γί... καί μοΰ 
έφάνη....

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (άνυπομο’νως). ΑΓ, Καί τί εί
δες ; “Αγγελον;

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ (υψών τούς ωμονς). Τί
ποτε... ό διάβολος δέν άφησε...

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Σιωπά, δυστυχή. Σοΰ κατέχει 
την ψυχήν κάποιο πνεΰμ.α τίς κολάσεως. 
"Ακουσέ με. Εΐς τρείς κατηγορίας τάσσεται τό 
κακοποιόν πνεΰμα, τό οποίον σέ βαστά. Είναι 
πνεΰμα ή κακοποιόν ή ύπνωτικόν η έρωτικόν. 
(παρατηρών αύτόν καλώς είς τδ πρόσωπον) Τό 

φοβερώτερον είναι το έρωτικόν, δπου τό πνεΰμα 
σοΰ διεγείρει πάθος πρός ένα προ'σωπον, ποΰ 
άνάπτει μέσα σου φωτ^ά, ή οποία δέν σβύνει 
εύκολα.

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Δέν είναι πάθος αύτό, πα
τέρα μου, είναι μαρασμο’ς, είναι έπιθυμία, τό 
δικό μου.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Ναί, είς μαρασμόν καταλήγει 
τό πάθος τοΰ έρωτος.

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Δέν ξεύρω τί νά ει”πω καί 
τί νά κάμω.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. “Ακούσε, θά έλθης μαζύ μου 
είς τό μοναστήρι, Οά σέ παρουσιάσω εΐς τόν 
Ηγούμενόν μας, ό οποίος είναι παλαιός ιερω
μένος, άγιος, γνωρίζει άπ’ έξω τάς Γραφάς 
καί πολύ πεπειραμένος είς τά κοσμικά. Θα σε 
άκούση. θά σοΰ όμιλήση περί θρησκείας, περί 
φυσικίς, περί φιλοσοφίας, θά σέ συγκράτηση 
άπό τά άτοπα τοΰ έρωτος, θά ίδής πώς ζοΰ- 
μεν ήμεΐς οί άποσυρμένοι τοΰ κόσμου, .άνευ 
πάθους και κακίας, ήσυχοι καί ίμεροι. *0 διά
βολος δέν είμπορεί νά μάς πλησιάση. Έχομεν 
πλούτη και δυναμιν ώς έν μικρόν κράτος. Τί
ποτε όμως δέν μάς συγκινεΐ, ούτε μάς κυ
ριεύει, τά πάντα θεωροΰμεν μηδαμηνα άπε- 
ναντι τίς ήσυχίας τίς ψυχίς μας καί τίς άπο- 
κτήσεως τοΰ ουρανού. Τά ανθρώπινα είναι μά
ταια καί μηδαμινά καί στιγμιαία. Έκεϊ η εύ- 
τυχία, τέκνον μου. ’Εδώ τίποτε δέν είναι 
ίδικον μας. “Ελα μαζύ μου (διακόπτεται)· “Δ, 
ίδέ, σοί είπον είμ.αι ιατρός, ίδού, πρέπει νά 

συλλέξω καί τά χόρτα μου, ιδού 
τοΰτο είναι σπουδαϊον ιατρικόν φάρ- 
μακον. Στάσου, νά.τά μαζέύσω καί 
πηγαίνομεν.

(Ό Γιαννονκος βηματίζων βρα
δέως Απομακρύνεται κατ' ολίγον Αρι
στερόθεν. Τό μέρος φαίνεται κενόν, 
Αλλα μετ’ δλίγον αΐφνηδίως εμφανίζε
ται ή δέσποινα Ώρέττη δεξιόθεν, φέ· 
ρονσα λεπτήν εξ Ανθέων τον Αγρόν 
γιρλάνδαν επι τής ξανθοπλοκάμου κε
φαλής της και περιβολήν έλαφράν 
Αγροτικήν λευκοροδίνην, ήτις προσέ- 
διδεν εΐς τό Ανάστημά της μεγαλοπρέ
πειαν, κομψότητα καϊ χάριν. 'Ο δέ 
Αλαβάστρινος λαιμός της γυμνός καί 
εύχρωμος, πλήρης ζωηρότητος και 
σφρίγους σννεπλήρου μετά τής γλν- 
κύτητος τον προσώπου τήν τελείαν 
αύτής καλλονήν. ΉκολΟυθεΐτο Από 
τάς δύο αυνωδούς δεσποινίδας, θερα
παινίδας αυτής, τήν Ζινέβραν καϊ τήν 
Κωνστάντζαν).

11 ΩΡΕΤΤΗ (πλήρης θυμόν) Άλλά 
ποΰ τέλος πάντων θά πιάσωμεν αύτό 

Δέν εϊναι πάθος αύτό, πατέρα*μον. Είναι μαρασμός.·· τ\ έννοώ. Το άφινω,
. * · · χ . γΐα δοκιμάσω, να καταοιωζη ενα

κορυδαλον καί τόν συλλαμβάνει. Τδ άφίνω νά 
καταδίωξη ξν<χ· άλλον καί πετά, πετά τόσον 
υψηλά, ποΰ τό έχασα έκτοτε.

11Ζ1ΝΕΒΡΑ. ’Εγώ τό παρηκολο.ύθησα έως εδώ.
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ. Είχε τόσην καλήν συμπε

ριφοράν.
11 ΩΡΕΤΤΙΙ (κτυπώσα τό έδαφος μέ τούς πό- 

δας). Εΐς μάτην τό έκαλοΰσα τόσην ώραν !
11 ΖΙΝΕΒΡΑ: Τό είδα έως έδώ. Είναι κοινόν 

πτηνόν, άλλά κινεί τάς πτέρυγας ώς άποδημι- 
κός ιέραξ.

11 ΩΡΕΤΤΙΙ (μέ πολλήν Ανυποαονησίαν). “Εχει 
όλα τά σημεία φυσικοΰ άποδημ*κοΰ πτηνού. 
Οί οφθαλμοί, τδ ράμφος, αί κνίμ.αι, τά με
γάλα πτερά, τά πτίλα... ολα του εκτός τίς 
εύγενείας. Έάν τό έπανεύρω, θά τό μεταχει- 
ρισθώ ώς πρόστυχου ΐέρακα. Είμαι τόσον θυ
μωμένη μαζύ του, ώστε έάν τό έπανεύρω, θά 
τό καρφώσω είς ενα δένδρον καί θά τό ρίψω 
ύστερα είς τούς σκύλλους.

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ. Είσθε πολύ άνήσυχος.
II ΩΡΕΤΤΗ. (μεταξύ των όδόντων της) ■ "Αν 

δώση ό θεός καί τό έπανενεύρω...
Μ ΖΙΝΕΒΡΑ. θά τδ έπανεύρωμεν. Δέν φέρει 

τούς θυρεούς εΐς τούς- πόδάς καί τούς μιλτω- 
τούς άργυροΰς κωδωνίσκους μέ τό οΐκόσημον 
τοΰ κυρίου;

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ. Σιωπή, νομίζω, δτι άκούω 
τούς κωδωνίσκους ήχοΰντας. .

Η ΩΡΕΤΤΗ. Δέν είναι αύτόςήχος ζωδωνίσκου.
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ. "Οχι· είναι ό ήχος αύτός, 

Κυρία. Πηγαίνομεν πρδς τά εκεί. "Ισως τό 
ξαναεύρωμέν. "Ισως καί αύτό ζητεί ήμάς.

("Η Ζινέβρα καϊ ή Κωνοτάντζα προχωρον- 
σιν, ένώ ή Ώρέττη εξακολουθεί έρεννώσα τά 
ύψη καϊ ποιούσα σημεία διά των χειρών; Ό 
δέ Γιαννονκος τότε αίφνης εμφανίζεται πρό 
αύτής καϊ ΐσταται εκστατικός).

Η ΩΡΕΤΤΗ (σπεύδονσα πλησίον τον)· Έρχε
σαι άπό τό δάσος; Μήπως είδες τό γεράκι 
μου; Είναι πολύ εύμορφο. Καί διατί μέ πα
ρατηρείς έτσι, ώς έμ.βρόντητος;

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. (σνγκινειται καϊ νεύει Απο
φατικής).

Η ΩΡΕΤΤΗ (Στρέφεται δπως Απέλθη}.
. Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. (παραφερόμενος έξ Ακατα- 

βλήτον αισθήματος) Δέσποινα!
Η ΩΡΕΤΤΗ (Σταματώσα) Τί θέλεις;
Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Έάν δύναμαι νά κάμω τί, 

τό όποιον νά σάς βγάλη άπό τήν στενοχώριαν 
αύτήν, διατάξατε καί θά τό πράξω ευχαρί
στως. Θέλετε νά σάς εύρω άλλο γεράκι; Εί- 
ξεύρω ν’ άνακαλύπτω φωλεάς, καί μάλιστα 
έδώ πλησίον είναι μία μέ ωραία γεράκια. 
Είναι άπό τά καλήτερα ’ποΰ υπάρχουν. Δια
τάξατε. (Έπεται τδ τέλος).

X X X

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΤΓΗΜΜΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟί
ΓΙοίον είναι τό δριον τίς ηλικίας μέχρι τού 

οποίου δύναται νά φθάση ό άνθρωπος; ’Ιδού 
τό αιώνιον πρόβλημα τό άπασχολοΰν τήν αν
θρωπότητα. Τά βιβλία, τά όποια έγράφησαν 
έπί τοΰ θέματος τούτου, είναι όλίγιστα. Έν 
τούτοις αί πρόοδοι τίς ιατρικής έπιστήμης μάς 
προσεγγίζουσιν είς τήν λύσιν τοΰ μεγάλου προ- 
βλήμ.ατος.

Άπό τίς εποχής τοΰ Πλινίου εύρισκόμεθα 
εΐς τήν αύτήν άβεβαιοτητα ώς πρός τδ άνωτέρω 
ζήτημα.

Ή επιστήμη τής μακροβιότητος δέν εύρέθη 
άκόμη, ή δέ άνακάλυψίς της θά χαιρετισθή 
ύπό παγκοσμίου φαιδρότητος καί χαράς, κα
θόλου μάλιστα άπίθανον είς αύτήν τήν χαράν, 
νά εύρίσκεται και τό μυστικόν τής μακροβιο- 
τητος.

Πόσον λοιπόν δυνάμεθα νά ζήσωμεν ; Είς 
τήν άρχαιότητα καί τόν μεσαίωνα ή λύσις τοΰ 
φοβερού προβλήματος άπησχόλησεν δχι ολίγους 
σοφούς, ό βίος δέ και ή δίαιτα τών ΰπερβάν- 
των τό εκατοστόν έτος άνεγινώσκοντο μετά 
μεγίστου ενδιαφέροντος καί δλοι προσεπάθουν 
νά συμμορφωθούν πρός τδν τρόπον τής ζωής 
έκείνων.

Μεταξύ τών διαφόρων ήμιαθανάτων άνεφέ- 
ρετο ή ήθοποιός Λουτσέϊα, ήτις είς ηλικίαν 98 
έτών παρίστανεν άκόμη έπί τής σκηνής, θαυ- 
μασίως διατηρούσα δλην της τήν δυναμιν καί 
τήν τέχνην. ’Εφάμιλλος αύτής ύπήρξεν ή χο
ρεύτρια Κοπιαλά, Άλλά καί τό παράδειγμα 
τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Γοργίτα καί τοΰ Δημο
κρίτου, οί όποιοι διετήρησαν άκμαίας τάς σω- 
ματικάς δυνάμεις των, ήνάγκασεν όχι ολίγους 
ν’ άφιερωθοΰν εΐς τήν φιλοσοφίαν, έκλαβόντες 
αύτήν ώς τό άριστον μέσον τής διατηρήσεως 
τής άνθρωπίνης ζωής.

'Όλους όμως αύτούς τούς έξαντλήσαντας τά 
έτη ύπερέβη ό ’Αμερικανός Ζένκενς, οστες γεν
νηθείς κατά τό 1504 άπέθανε τό 1670, ζή- 
σας 169 έτη. Καί ό θάνατός του δέν υπήρξε 
φυσικός, άλλά προήλθεν έξ άπροσεξίας. Δυνά- 
μεθα λοιπόν νά ύπερβώμεν τό 169 έτος ; Καί 
διατί όχι; Κατά τόν Χάλλερ καί τδν Φρουράνς 
ό άνθρωπος δύναται νά ζήση 200 περίπου έτι. 
Κατ’ αύτούς ώφειλε νά ΰπάρχη άμεσος σχέσις 
μεταξύ τοΰ χρόνου τήςάναπτύξεως καί τής άν
θρωπίνης ζωής.

‘Η άνάπτυξις τοΰ άνθρωπίνου σκελετού πε- 
ρατούται μεταξύ τοΰ 30 καί 35 έτους. Έξαύ- 
τοΰ εξάγεται, οτι ό άνθρωπος ήδύνατο νά ζήση 
κατά τήν γνώμην τοΰ Βύφρον 210—240 έτη, 
κατά δέ τήν τοΰ Χάλλερ 240—280 έτη !

Άλλ’ έπί τέλους τί πρέπει νά κάμωμεν διά 
νά ύπερβώμεν τά 100 έτη; "Ολα ή τίποτε ;
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ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Οί άναγνώσται της «Φύσεως·*) γνωρίζουν 

πλέον ή αρκετά τον ευρυμαθή βεσσαλου ιατρόν, 
οί έπιστημονικαϊ τον οποίον ανακοινώσεις etc 
Βερολίνου, Μονάχον καϊ έκ Βόλον έθελξαν 
καϊ έδίδαξαν έν ταντφ, δημοσιευθεΐσαι διά τώρ 
στηλών μας, ενώ συνάμα ηϋτυχήσαμεν καϊ ως 
ατομον εϊς τούς άναγνώστας ημών διά της «Φν- 
αεωςτι νά τόν γνωρίσωμεν ώς δημοφιλέστα· 
τον καϊ αφελέστατου αστόν, άν μη τέλειον δη
μοκράτην-

Δια βέ τήν Δία μνηστήν τον, τήν χαριτό 
βρντον έκείνην καϊ μουσοτραφή τής Γής τών 
Φαραώ λατρευτήν κόρην, ό τής Αίγυπτου άποι- 
κίσμός μας ώς εν σύνολον λαλεΐ, οτι τήν ώραίαν 
καϊ συμπαθή δφιν της είς σπάνιος χαρακτήρ, 
μία αγγελική καϊ πατριωτική καρδία παρα 
κολονθεΐ.

Ο Έρως καί ή έκτίμησις ήτις συνέδεσαν 
οΰτω άρμονικώς αυτούς άς τούς σύνδεση στε
νότερου διά τής στέψεως καϊ άς τούς έχη οΰτω 
λατρευομένρυς, ώς πρότυπα αρμονίας, καϊ συ - 
ζνγκής λατρείας καϊ τελείας ζωής.

Νά τρώγωμίν κχί νά πίνωμεν πολύ, λέγουν οί 
μέν, νά εχωμεν αύστηράν δίαιταν, λέγουν οί 
άλλοι. Νά μή κοιμώμεΟα ύπέρ τδ δέον, /ά 
νυμφευώμεθα νέοι, νά μη Ασχολούμεθα είς την 
πολιτικήν και ιδίως νάείμεθα έγκρατεΐς. Αύτά 
μ£ς διδάσκει ή υγιεινή. ’Αλλ’ ή ιστορία τών 
μακροβίων παρουσιάζει τά παραδοζοτερα φαι
νόμενα. Ό Άγιος ’Αντώνιος έτρέφετο μέ δλί- 
γον άρτον, άλας καί ύδωρ και άπέθανεν έν ηλι
κία 115 έτών. Έξ άλλου ό διάσημος μέθυ
σος Μπρασσόν έζησεν 120 έτη. Μίαν ήμέραν 
είς τήν ζωήν του δεν έπιε και κατ’ έκείνην 
άπέθανεν ! Ό Νέϊλ ένυμφεύση την έβδέμην 
γυναίκα του είς ήλικίαν 116 έτών, ό δέ βίος 
του ήτο διαρκώς σειρά οργίων. ’Αποφεύγετε 
τόν καφέν καί τά ναρκωτικά, μάς λέγουν οί 
ίατροί. Άλλ’ ίδού ή έκατοντοΟτις Έλισσάβετ 
Δωριέ, ήτις πίνει καθ’ έκάστην 40 φλυτζάνια 
καφέ !

‘Ο1 Βακων καί ό Στίλιγκ υποθέτουν, οτι ή

μακροβιότης είναι κληρονομική. . . Ασθένεια. 
Αλλοι πάλιν Αποδίδουν αύτήν είς τό έκφυλι- 

σμόν ή μή τής φυλής. Οδτω παρετηρήθη σχε
τική μακροβιότης είς τούς Εβραίους καί τούς 
Άγγλοσάξωνας. Άλλ’ αί δήθεν παρατηρήσεις 
αδται είναι μάλλον ύποθέσεις παρά βεβαιωμένα 
γεγονότα. Τό Αληθές είναι, οτι οί κανόνες τής 
ζωής, αί δίαιται καί αί συμβουλαι δέν εύ- 
ρέθησαν άκόμη, ή δέ επιστήμη τής μακροβιό- 
τητος είναι είσέτι άγνωστος καθ’ Ολοκληρίαν.

Καί αύτός είναι ό τελευταίος λόγος, δν επι
στήμονες περιωπής εΐπον περί τής μακροβιότη- 
τος, όταν αί θεωρίαι τοΟ Μεγάλου Μέτσνικώφ 
προύκάλεσαν τήν παγκόσμιον προσοχήν, λόγφ 
τής έπιστημονικής Αξίας τοδ Ανδρός, καταπε- 
σοδσαι δμως, όπως καί πλεϊσται άλλαι παρό- 
μοιαι,’πρός μέγάλην λύπην των . . . γαλακτο
πωλών αύτήν τήν φοράν.

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

IIS m MIW10N WON
MESO4PBN KAF1ONUKO

“Αν τους αΙθέρας έσχιζες
“Ar πέταγεζ Ota ΰψη 
Δαφνοσιεφή 'Απόλλωνα,Ποιος τό μεγάλο όνειρο θά τύλιγε 
Τό κϋμα πως θά πνίζηΣε <5ρα μια κακή !

"«ΧΓ

Και ό λέων ό άτρόμητος
Τήν κεφαλήν νά κόψηΣε μόνη μια στιγμή !

'λβ'
Kai τώρα κεέτεσαι στή γή Mi δάφνη σκεπασμένος Καί με λουλούδι’ άμάραντα 
Ό τάφος σου πνιγμένος.

Ό?
Κοιμήσου ήσυχα γλυκά 
ψυχή δνειρεμένη, 
“Στά ύψη τά αιθέρια, Ματ' όνομά σου αιώνια ‘Εδώ στή γή θά μένη 
θά γράφεται στ' άστέρια

ΣΟΦΙΑ Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κατόπιν τοΰ κλέπτου.

‘Η κνρία. Κύριε αστυνόμε, σας παρακχλώ, σπεύ- 
σατε, μου έκλεψαν τό πορτμονέ μου.

Ό άθτννόμος. Ποιος ; ποιος ; να τον συλλάβω 
αμέσως, τόν γνωρίζετε ; τά χαρακτηριστικά του του
λάχιστον. Ποΰ μένει ;

Ή κνρέα. Νά, ένας, —σάν καί σας έμοιαζε, κον
τός, ξυρισμένος, μέ μουστάκι μαύρο, λίγα μαλλιά, 
μύτη κοντή, περίεργον. Θεέ μου τί όμοιότη:, τον 
γνωρίζετε βέβαια κ. ’Αστυνόμε, άφου σάς δμοιάζει.

Ό άίτννά(ρος· ίσύνοφρυς καί σοβαρός στρέφων τα 
νώτα) “Οχι, δέν γνωρίζω κανένα λωποδύτη νά μοΰ 
•δμοιάζη τόσον....

Μεταξύ δύο δικηγόρων.
—Έχεις τόν Νίκο Δημ. πελάτη, Θεμιστοκλής 

Είναι φίλος μου.
— Ναί, 2πύρο μου, μοΰ ανέθεσε μία ύπόθεσί του 

εσχάτως. Δεν θά σοΰ έκακοφάνη.
—Τό ξεύρω, τόν έχει τόν παρά.

■ —Ναί, δΓ αύτό σοΰ είπα νά μή σοΰ πακοφανή.
>»<

Δύο κυρίαΐ ή μία πολύσαρκος καί ή άλλη λεπτή 
παραπονούμεναι διά τήν ζέστην. , ,

—Άχ, Έλενίτσα μου, ανυπόφορος αύτη ή ζέστη, 
λυόνω, λυόνω, λυόνω.

— Ναί, καυμένη καί «γώ σκάω, σκάω, σκάω, δέν 
βλέπεις τό δέρμα μου, σ'υ δσω καί να λειόνης έχεις

—Ac, καί συ μι τήν αδυναμίαν σου δσω και νά 
σκάσης δέν εχεις ανάγκη. >—<

Εις τά γυμνάσια.
— Εϊς ύτρατιώτης· Άν ήτανε αληθινός πόλεμος 

θα είχα σκοτώσει εκατό εως τώρα.
—Έτερος ότραττώτης. Καί έγώ διακόσους μέ 

τή φόρα καί τό θάρρος δπου επήρα.
— Ό λοχαγός (πλησιάζων αύτούς). Βρε ζωντό

βολα, τί κάνετε ’κεΓ, σείς σημαδεύετε πολύ ψυλά, άν 
ήτανε ό εχθρός, ούτε ένα θά έσκοτόνατε, τό εναντίον 
δέ θα σας είχαν σκοτώσει.

—01 «έτρατιώτατ (κατ’ ιδίαν) Τότες σέ ποιόν 
θάκανε παοατήρησι ;

ν

Ένας περίφημος κρασοπατέρας μετα πολλάς προ- 
τροπάς συγγενών καί φίλων άπεφάσισε νά μή πίνη 
πλέον. Τό εσπέρας δμως τής επομένης έπιστρέφων έκ 
τής εργασίας του καί λησμονήσας διέβη πρό τής.... 
ταβέρνας.

— θα ’μπω.—“Οχι, νά μην μπής ! άπήντα πάλιν 
μόνος του.—Μά δέν μπορώ!—θα μπορέσης !—“Ωχ, 
"Ωχ ί — Τί ώχ χαί ξώχ, τράβα.

Άς είναι, είπε καί πράγματι έφυγε. Μόλις όμως 
εκαμε δέκα βήματα, σταθείς, είπεν αποτεινόμενος εις 
τον εαυτόν του' —Μωρέ, μπράβο ! Είπες, δέν θά πιής 
καί έκράτησες τον λόγον του! Πάμε Λοιπό να σέ 
κεράσω I

Κατά τάς άρχάς τής συστάσεως τοΰ ’Ελληνικού 
Κράτους κάποιος κυβερνητικός ύπάλληλος επεσχέφθη 
τον άξιότιμον δήμαρχον χωρίου τινός. Μετά τάς σχε- 
τικάς φιλοφρονήσεις ό ύπάλληλος ήρώτησε τόν δή
μαρχον περί τοΰ χωρίου.

—Ψόφος καί ψόφος I άπήντησεν ουτος, ενδιαφερό
μενος διά τό ποίμνιόν του, τό όποιον καθ’ έκάστην 
έδεκατίζετο. Ό επισκέπτης ένόμισεν, δτι πρόκειται 
βεβαίως περί ανθρώπων χαί περί επιδημίας.

— Άλλ’ είς αύτό πταίει ό δήμος, εΐπεν, διότι....
— Ό Δήμος, δ αφιλότιμους, δ,έκοψεν έχμανεις δ 

δήμαρχος, δστις ένόμισεν ότι έπρόκειτο περί τοΰ ποι- 
μένος του, όνομαζομένου Δήμου. Γι’ αύτό τόν έβαλα 
χαί έγώ δύο μήνες φυλάκισί.

Ό επισκέπτης δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση μει
δίαμα, έννοήσας τήν εύήθειαν τοΰ δημάρχου καί μή 
γνωρίζων πώς να γίνη επί τέλους καταληπτός τώ 
είπε.—Κύριε δήμαρχε, είσαι χονδρός άνθρωπος.

Καί εκείνος άτενίσας εαυτόν, άπήντησε γελών : 
Χοντρός ', Μπά ! καί ποΰ νά δής τόν αδελφό μου τό 
Γεωργάκι ! Είναι σά βώδι.

>—·

Κατά τάς εξετάσεις Παρθεναγωγείου.
‘Ο καθηγητής. Τί τόνον δέχεται ό άνήρ;
Ή μαθήτρια, Ιάμφιβάλλουσα) δασεΐαν...ψιλήν...
Καθηγητής· Δέν είσαι λοιπόν βέβαια, τί θέλει δ 

άνήρ.
Καί μέ άπηλπισμένον ύφος ή γεροντοκόρη στενά- 

ζουσα. —Άλλοίμονον, κύριε καθηγητά, χρήματα μό
νον θέλει χρήματα-
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 14. Γρίφος.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΤΤΥΛΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 
ΤΛ ΣΩΖΟΜΕΝΑ

Είς ένα μικρόν τόμον μετ’ έκτάκτου φιλοκαλίας 
τυπομένον, δ κ- Κ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ συνεκέντρωσβν 
ο,η περίεργον και Ιστορικώς έξηκριβωμένον κα- 

.τώρύωσε διά πολυετούς επιμονής καί ύπομονής νά 
έξεύρη περί τον πολυτιμοτάτου χριστιανικοί» μνη- 

.μείου, τής Έκατονταπνλιανής τής Πάρον. Καί 
πράγματι τδ βιβλίον τοΰ κ. Νανπλιώτη κατέστη 
ούτω ή πολυτιμότερα συμβολή είς τήν Ιστορίαν 
τοΰ ΝαοΟ, καθότι είνε τδ μόνον έν φ συγκεντροΰν 
ται δ λ α τά σωζόμενα. Πρδ παντός δέ ή 
μετάφρασις τοΰ καλλιεπούς, άλλα δνσνοήτου διά 
τούς πολλούς, κειμένου Σνμεώνος τοΰ Μεταφραστοΰ, 
περί τής Ιστορίας τοΰ Ναού, πρώτην φοράν παρα
δίδεται νΰν είς τήν δημοσιότητα.

Τδ δλον έργον σνμπληροΰσι συνοπτική Ιστορία 
τής Πάρου, γνώμαι διαφόρων έπιστημόνων περί τοΰ 
Ναοΰ καί πλήθος καλλιτεχνικών εικόνων, έπί ειδι
κού χάρτου, έκτος τοΰ κειμένου, τυπομένων.

Τό βιβλίον τούτο άριστα δεμένου τιμαται άντί 
δραχ. 1,25.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ»
13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

Α ® ΗΝ ΑΙ

Έξεδόθησαν :
Γ. Λαμπελέτ ιΣτδν κάμπο».................. Δρ.’ I.—
Τ. Ξανόοποΰλον «Sous la fenetre close» » 0.80 
®. Σακελλαρίδον «Ballada»............... » 1.—

» «"Ασε νά γύρω·... · » 0.80
®· Ροδίου «Πριν σ’ αγαπήσω»............... » 1.—

» «Μάθε με ν’, άγαπώ"........... » 1.—
» «3ύπνα» ............................... « ί.—

Τά Παναθήναια τοΰ
1912» τεμάχια 16 άξίας.· »· 8.60 

“Εφθασαν τ’ άναμενόμενα :
Σπ. Σαμάρα «Μάννα καί Γυίδς»........... · 1-50

» «Είδύλλιον....................... » 1.50
. » «Ό Όρκος μου»,..... · » 1.50

0. Σακελλαρίδον (άποσπάσματα άπδ
τήν Ιίερουζέ)

• Τό παςαμΰΟι τής Νεράιδας»................. · 1.—
«Τούς κάμπους τά βουνά»....................... » 1· —
«Ballada» τής Πεςουζέ»........................... » 1.—

Έκδίδεται : Φιλοκτήτου Οίκονορίδου 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΝΕΓΜΑΤ1ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12. Αίνιγμα.

ΆΟλητάς τδ έν μου στέφει 
καί τδ άλλο μου παρθένους 
Πλήν έσχάτη τ’ δλλο'ν ώρα 
Fiv’ είς ταλαιπωρούμενους

13. Αίνιγμα.

Κακόν είναι τδ πρώτον μου,
Τό δεύτερον επίσης’ 
”Επλασ’ εύρύ άλλ’ έρημον 
Τδ όλον μου ή φύσις.

Ώ υίέ Ρα κ σύ ναι 
Χρ 1ι Μ δς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
5ου—6ου ΤΕΥΧΟΥΣ

3. Άσθμα—’Ασμα.
9. ΑΓΑ ΤΔ—ΑΤΛΑΣ.

10. ‘Αν μή παρή κρέας ταρίχφ στερητέον.
11. "Εαρ—Ρέα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Π. ΑαχωΛα. Εΐχετε δίκαιον. Διεύθυνσις ήλ- 

λάγη.— Σ. Κ. Κων]πολιι> Συνδρομή έλήφθη. Εΰχα- 
ριστοΰμεν.—A. X Σΰρον. Ζιγκογραφία εστάλη.— Γ. Κ. Γαστούνητ Δελτάριον έλήφβη. Εΰχαριστοϋμεν I 
Άπηντήσαμεν. —Κ. Α Πύρτ-Σαιτ. ’Επιστολή ελή- 
φβη. “Εχε·. καλώς. Άναμένομεν.—Ά. Α. Ρί9υμνον. 
Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. “Εχει καλώς. 
Σάς ένεγράψαμεν ώς γράψετε.—Π. Κ. Πύργον. Εΰχα- 
ριστοϋμεν δια πληροφορίας καί έχει καλώς. Άπην
τήσαμεν.—Β. X. Λαμίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Ά
πηντήσαμεν.—4. Μ. Πάτρας. Σύνδρομα! δύο έλήφθη- 
σαν. Αποδείξεις έστάλησαν.—Κ. Μ. 'Ofyoaiv. Τόμοι 
καί Πανόραμα έστάλησαν. Χρήματα έλήφβησαν.— Α. Α. 'ΑΜξΜριιαν. ’Επιστολή καί περιεχόμενα έλή
φβησαν. Έχει καλώς. Διά παραγγελίαν.έγράψαμεν. 
Άναμένομεν νεωτέραν σας.— Β. Α. ΆργοσιόΙιον. Πα
ραγγελία εξετελέσθη αυθημερόν. — Α. Σ. Zaxvr&cv. 
’Αναμένομεν νεωτέραν σας.—Π. Β. Πρίβιζαν. ’Επι
στολή έλήφθη ώς καί επιταγή.—Κ. Κ. Xaixiia. 
“Εχει καλώς. Φυλλάδια έστάλησαν.—Ά. Κ. Κέρκυραν. Φωτογραφία κτλ. έλήφβησαν 1 Άπάντησις σάς 
εστάλη.

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΛΦΕ1ΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός εις 
δους ζιγχογραφίαι (κλισέ) κα· 
παντός μεγέθους εις μέτριας 
τιμάς καί αυθημερόν.

Κατασκευάζονται δμοίως 
κλισέ διά δελτάρια, έπικευα- 
λίδες έπιστολών, λογαριασμών,

φακέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται καί πωλουνται κλισέ μεταχειρι

σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. εις συμφερούσας -ημάς.

Έ Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας καί τδ ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμηθείς, άρκεΓ νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τά ταχ. τέλη.

Έγγράφονται συνδρομηται είς οίανδήποτε Εφη
μερίδα η περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίαι έπί παντός ζητήματος. 
- Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα- 
στηαάτων.

Γ Ν Ώ S ΤΟ Π ΟΙ Η SI S
ΠαρακοΆανντοΛ qI καθυότερρΰντες δτι <Juv- 

δρομάς τΰς εφύόεως» όπως εύαρεότούμενοι, 
άπούτείλωβιν Αμϊν ταύτας Ουντόμως,καβόδον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίμ περιπτώόει τάν 
περαιτέρω άποδτολΛν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί τάς 
δαπάνας Λμών, θέλουάΐ δπεύδει, χωρίς ν* 
άναμείνωόι, καί Ιδιαιτέραν είδοποίηΰίν μας.


