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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΤΗΝ ΤΕΘΝΕΩΤίΙΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙ!
WVVW

Οί αρχαίοι μεγάλως έφρόντιζον περί τών 
έπικηδείων τελετών τών συγγενών και φί
λων, αί δέ προς αύτούς τιμαί ώνομάζοντο 
δίκαικι νόμψ,α. Αιτία τής τοσαύτης έπι- 
μελείας αύτών ήν, διότι έδόξαζον οτι αί ψυ- 
χαί χωριζόμεναι τών σωμάτων δέν έπεμί- 
γνυντο μετά τών άλλων ψυχών, άλλ’ έπλα- 
νώντο ταλαιπωρούμεναι και τρυχόμεναι έφ’ 
όσον τά σώματα έμενον άταφα. Μόνον εις 
τούς αύτοκτόνους, τούς άναξιοχρέους δφειλέ- 
τας, τούς ίεροσύλους και τούς σταυρωθέντας 
κακούργους άπηγορεύοντο αί επικήδειοι τελε- 
ταί, τούς δέ έκ τού κεραυνού φονευθέντας, 
ώς βδελυκτούς παρά τών θεών νομιζομένους, 
έθαπτον έν μεμονομένω τόπω.

"Οτε άπέθνησκέ τις, οί οικείοι καθεΐλον 
πρώτον και συνέκλειον τούς οφθαλμούς και 
τό στόμα, ώς δ φίλος και μαθητής τού Σω- 
κράτους Κριτών, ώς είδε τόν διδάσκαλον 
ψυχθέντα ύπό τού φαρμάκου «ξυνέλαβε τό 
στόμα τε και τούς οφθαλμούς» (Πλάτων 
Φαίδ. 118). Δεύτερον έμύρουν τόν νεκρόν, έν- 
έδυον αύτόν μετά λευκών ένδυμάτων καί έ- 
ξέτεινον θερμόν έτι όντα.

Μετά ταύτα, τό πτώμα έτίθετο έπί φε- ι 

ρετρού έστρωμένου μέ άνθη, καί έτίθετο εις 
τήν είσοδον τής οικίας, εχον τό πρόσωπον 
πρός τήν θύραν «ώς έπί έξόδου τού βίου, κατ’ 
Εύστάθιον, γεγονότα». Κατά τήν διάρκειαν 
τής έκθέσεως τού νεκρού, ή κόμη αύτού έ
μενε κρεμαμένη έπί τής θύρας, καί τούτο 
ύπεσήμαινεν ό'τι ή οικογένεια έπένθει, έγ
γειον δέ ύδατος ήτο έμπροσθεν τής θύρας 
διά νά καθαίρωνται νιπτόμενοι όσοι ήπτοντο 
τού νεκροΰρ

Ή έκφορά τού νεκρού έγίνετο συνήθως έν 
καιρφ ημέρας καί πρό τής δύσεως τού ήλιου, 
έθάπτοντο δέ έχοντες τό πρόσωπον πρός τά 
άνω καί νετραμμένον ,πρός τήν ανατολήν τού 
ήλιου. Μετά τό τέλος τής κηδείας, οί συνο- 
δεύσαντες τόν νεκρόν, συνήρχοντο είς τήν 
οικίαν τοΰ άποθανόντος, ένθα έτρωγον τό λε
γόμενον περίΰει,πνον (1.) Οί τάφοι έκο-

[1] Τοϋτο γίνεται μέχρι σήμερον παρ’ ημϊν 
ύπό τό όνομα «υ.ακαριά» είς δέ τά πλεΐστα 

τών μεσογείων χωρίων κρατεί ακριβώς δ, τι παρ’ 

Άριστοφάνει καί Λουκιανώ άπαντα. Οΐ έπιστρέ- 
φοντες έκ της κηδείας έν γένει συγγενείς και 
φίλοι νίπτονται δι’ ΰδατος, τεθειμένου παρά την, 

θύρζν, μεθ’ δ κάθονται άνά κλισίας καί όκλα- 
δόν είς τό προετοιμασθέν τ ερίδειπνον, παραμυ- 

θούμενοι άμα τούς συγγενείς τοϋ τεθνεώτος και 
ζητοϋντες νά πείσωσιν αυτούς νά γευθώσιν «ήδη 
ύπό λιμού τριών έζής ημερών άπηυδηκότκς». 

(Λουκ.)
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σμοΰντο μέ άνθη και χόρτα, έκ τών όποιων 
τδ σέλινον ήτο κυρίως έν μεγίστη χρήσει. 
Κατά τήν τρίτην (1) έννάτην και τριακο- 
στήν ήμέραν μετά τήν κηδείαν, προσέφερον 
σπονδάς μέλιτος κεκραμένου οινω, ή γά- 
λακτι, ή καί ΰδατι, έλέγετο δ' ή τελετή αυ
τή τρίτα, ένννατα (2) καί τριακάς καί ήν 
ίση τή τών Ρωμαίων «Νοβεμδιαλια.» Τάς 

τοιαύτας σπονδάς, αίτινες καί εναγίσματα 
καί χοαΐ έλέγοντο,, έπανελάμβανον καί είς 
άλλας περιστάσεις, ιδία δέ κατά τινας ημέ
ρας τού μηνός Άνθεστηριώνος, ήτοι καθ’ ή
μάς περί τάς άρχάς Μαρτίου, δπότε καί έ- 
τελεΐτο έορτή, έπί τριημέρου κρατούσα, ό
μοια τή τών Ρωμαίων «Ίνφεριας» Χύτροι κα· 
λουμένη, περί ής δ κωμικός ’Αριστοφάνης 
λέγει;
«ήνίχ’ δ κραιπαλόκωμο; τοϊ; ίεροϊσι Χύτροισι 
»χωρεΐ κατ’ έμδν τέμενος- λαών όχλο;. »

(Βάτρ. 218.)
Οί αρχαίοι πρδς έκφρασιν τής θλίψεώς 

των καί ένδειξιν τού πένθους ύπέρ τών συγ

γενών των, έφόρουν μέλαινα ή φαιά ένδύμα- 
τα, έξύριζον τήν κόμην των, άπεϊχον τών 
διασκεδάσεων καί άπέθετον πάντα κόσμου· 
δηλοϊ δέ ταύτα ή παρ’Εύρυπίδη "Ελένη, ή- 
τις λέγει πρδς τδν Μενέλαον 
«έγώ δ’ έ; οίκους βάσα βοστρύχους τιμώ, 
»πέπλων τε λευκών μέλανα; Ανταλλάζομαι» 

(Εύριπ. Έλέν. 1087 )
Οί Αθηναίοι ού μόνον τούς έαυτών νε

κρούς, άλλά καί τούς τών ξένων έθεώρουν 
καθήκον νά θάπτωσιν «ώς πάντως όσιον αν
θρώπου νεκρού γή κρύψαι».

[1] «μών έγκαλεΐ; οτι ούχι προθέμεσθά σε ; 
άλλ’ ες τρίτην γοΰν ήμέραν σοί πρώ πάνυ 
ήξει παρ’ ήμών τά τρίτ*  έπησκευασμένα». 
[Άριστοφ. Λυσιστρ. 611]

[2] Και ώς έθαψά τ’ έγώ αύτδν, καί τά έν- 
νατα έποίησα, και τ’ άλλα περί τήν ταφήν.» 
(Ίσαΐος είς Μενεκλ.)

’Εν δέ τή Σπάρτη, ώςπάντζ τά περί τδν 
βίον, ούτω καί τά περί τήν ταφήν άπλά καί 
λιτά διέταξεν δ νομοθέτης. Τδν νεκρόν έν- 
ταΰθα περιετύλισσον έντδς ερυθρού σαβάνου, 
θέτοντες καί φύλλα έλαίας καί ούτως έθα
πταν άλλο δέ τών αγαπητών αύτοΰ πραγ
μάτων, ώς άλλαχοΰ τής "Ελλάδος δέν συν- 
έθαπτον, άλλ’ ούδέ οδυρμοί κατά τήν έκφοράν 
έγίνοντο, (Πλατ. Νομ. IB. 947, 960) 
τδ δέ πένθος διήρκει μόνον ένδεκα ημέρας. 

Τά νεκροταφεία αύτών ήσαν ούχι ώς εί: τάς 
πλείστας πόλεις έκτδς τών τειχών, άλλ’ 
έντδς τής Σπάρτης· τοΰτο δέ ένομοθέτησεν δ 
Αυκοΰργος «ώστε μή ταράττεσθαι τούς νέους, 
»μηο’ όρρωδεϊν τδν θάνατον, ώς μιαίνοντα 
» τούς άψαμένους νεκρού σώματος, ή διά τά- 
»φων διελθόντας» (Πλουτ. Αυκ. 27).

Περί τής μετά θάνατον καταστάσεως τού 
ανθρώπου, οί αρχαίοι έδόςαζον, ότι ή ψυχή 
έξερχομένη τοΰ σώματος γνωρίζει ότι είναι 
ανάγκη νά καταβή εις τδν “Αδην, ότι κύων 
φυλάττει τάς πύλας τοΰ “Αδου, ότι ή ψυχή 
περιπλανάται ώς σκιά καί οεν έχει φρένας 
ούδέ θυμόν, ούδέ συναίσθησιν τής μετά του 
σώματος προϋπαρξάσης ζωής «νεκροί άφρα- 
δέες» καί οτι δ "Αδης είναι τόπος σκοτεινός 
καί φοβερός καί τοϊς θεοΐς αύτοϊς, βασιλεύει 
δ’ αύτόθι δ αδελφός τοΰ Διδς "Αίδης μετά 
τής Περσεφο'νης.

Καί ταΰτα μέν έν όλίγοες τά κατά τήν 
ταφήν τών αρχαίων, δι’ ών δίδομεν πέρας 
είς τήν ύφ' ήμών ύποσχεθ-ΐσαν μελέτην.’Εν 
προσέχει φύλλω θέλομεν διαλάβει ώς συνέ
χειαν τούτων τάς περί οίωκοσκοπίας, ώς 
καί τάς περί τών λοιπών συναφών μαντειών 
δόξας έκείνων.

Δημ. Θ. ,Καλεμης.

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΙΘΗΚΟΣ

«Φθάνω, σκιρτώ κκί Αποθνήσκω ! »
Τοιοΰτοι ήσαν οί λόγοι ου; κατά τά; τελευ

ταία; του στίγμα; ήθελεν εκφέρει δ Αξιοπερίερ- 
γο; κκί Αξιοθαύμαστο; ούτο; πίθηκο;, όστι; έ- 
σχάτω; Απεβιβάσθη εί; Χάβρην. "Ο έπίπονο; 
διάπλου; καί ή έλλειψι; τοΰ έν τη γενεθλίφ του 
γή φοίνικο;, έπέφερε τδν θάνατόν του έν τώ ά- 
τμοπλοίω όπόθεν παρελείφθη, ινα άποσταλή 
παρά τώ ταριχευτή καί έκεΐθεν εί; τδ Μου- 

σειον.
Ιδού τί λέγει περί αύτοΰ δ Fulbert Du- 

monteil:
Ό έρυθρδ; πίθηκο; τή; Γουϊάνη; άνήκει εί, 

τδ γένο; τών alouates [1]. Είναιδιακεκριμένο; 
άοιδδ;, Ακάματο; καί παράξενο; δξύφωνο; εί; 
τά άσματα καί φρικτά; έπφδά; τοΰ δποίου 
άντηχοΰν τά δάση. Ούτο; δ έξ άγνωστου τινδ; 
ί'σω; έν τή ύφηλίω ωδείου δραπέτη;, άδει κο- 
μικώτατα ή καί τούναντίον γοερώτατα δίδων 
εΐ; τήν φωνήν του δλω; διαφόρου; ήχου;. Μα
νιώδη; διά τήν μουσικήν διέρχεται τά; ωρα; 
του ψάλλων. Κοιμώμενο; έπί κλονιζομένου κλά
δου ώ; έπί αιώρα; ύπδ αύρα; κινουμένη;, μι
νυρίζει τά θορυβώδη άσματά του, παρόμοια μέ 
Αλλόκοτον μέν πλήν ρυθμισμένου ήχον φαντα
στικού τυμπάνου.

Τά διάφορα άσματά του είναι ποικίλα άμα 
καί παράδοξα, άληθή; συναρμολόγησι; όλων 
τών θορύβων τοΰ δάσου;, ούτω; ώστε δύναται 
τι; νά ύποθέση οτι είναι δλόκληρο; δμά; ά
γριων ζώων.

Ότέ μέν μιμείται τδν γρυιλσμδν τών peca- 
ris [2] άπαντώντων εΐ; άπεράντου; πεδιάδα; 
τοΰ Καναδά, ότέ δέ τδ τρομερόν βουμβουνιτδν 
τή; τίγρεω; καθ’ήν στιγμήν δρμα έπί τοΰ θηρά- 
ματό; τη; ή τδν βρυχηθμόν τών λεοπαρδάλων, 
τδν μυκηθμόν τών βοών, τδ νιαούρησμκ τών 
Αγρίων γαλλών, τδν κρότον τδν έκ τοΰ καλ-

[1] Είδο; πιθήκων τή; ’Αμερική;.
[2] Είδο; χοίρων τή; ’Αμερική;, 

πασμοΰ τών άδκμάστων φοράδων προερχόμε
νου ή τά; γοερά; φωνά; τών κυνών.

"Η ένδυμασία του είναι τοσοΰτον Αλλόκοτο;, 
οσον καί τδ άσμα του. ΤΙ πυκνή κόμη του κα- 
λύπτουσα τήν μικράν καί στρογγυλήν κεφαλήν 
του ούσαν σχήματο; Ανθρωπίνου, ή μεγάλη 
γενειά; του, αί παρειαί του, τδ περίεργον κά
λυμμα όπερ νομίζει τι; έρειδόμενον έπί τών ώτων 
του καί όπερ δέν είναι άλλο εί μή φυσική πλά- 
τυνσι; τή; κόμη; του, ταΰτα πάντα είσίν ε
ρυθρά ή μάλλον ξανθοκόκκινα.

Ό έρυθρδ; πίθηκο; τή; Γουϊάνη; δέν είναι μ.ό- 
νον καλλιτέχνη; μουσικό; άλλά σοφό; καί άξιο; 

χειροΰργο;.
Έν περιπτώσει καθ’ ήν έρυθρό; τι; πίθηκο; 

ήθελε τραυματισθή ύπδ κυνηγού τινο;, άπαν- 
τε; οί συνάδελφοί του προστρέχουν, τδν περι- 
κυκλοΰν, τδν συλλυποΰνται, τδ δέ κυριώτερον 

τδν περιποιούνται.
"Αλλοι μέν βυθίζουν τού; δακτύλου; των έν- 

τδ; τή; πληγή; ώ; έάν έπρόκειτο νά μετρή- 
σωσι τδ βάθο; αύτή;, άλλοι δέ τρέχουσιν εί; 
άναζήτησιν φύλλων δένδρου, άτινα εισάγουν έν- 
τδ; τή; πληγή;, οπω; σταματήσωσι τήν ροήν 
τοΰ αιματο;· άλλοι τέλο; τρέχουν εί; Αναζήτη- 
r.v ιαματικών φυτών, άτινα άνακαλύπτει τδ 
θαυμάσιον έ'νστικτόν των καί άτινα έπιτειθέ- 
μενα έπί τή; πληγή; έπιφέρουσι ταχείαν καί 
βεβαίαν θεραπείαν.

Είναι γνωστόν ότι οί Βραχμάνοι αποδίδουν 
θεία; τιμά; εί; του; πιθήκου;. Εί; Ahme-da- 
bat πρωτεύουσαν τή; Cuzrate, ύπάρχουσι νο
σοκομεία, ένθα δέχονται τού; άπομάχου; πιθή
κου;, του; ακρωτηριασμένου; καί γεγηρακότα; 
καί μάλιστα τού; άλήτα;.

Ό έρυθρδ; πίθηκο; ούδεμίαν έχει Ανάγκην 
νοσοκομείου. Ό ίδιο; είναι νοσοκόμο;, χειροΰρ- 
γο;, συνδρομή κκί υποστήριγμα έαυτοΰ. Ό σπου
δαίο; ούτο; πίθηκο; δέν έμπιστεύεται εί; ού- 
δένα καί αντικαθιστά τά; μέν δημοσία; προ
στασία; δι’ εταιρία; άμ.οιβαία; βοηθεία; τά δε 
Αγαθοεργά γραφεία διά τή; Αδελφοσύνη;.

Ό πίθηκο; τή; Γουϊάνη; δέν είναι μόνον 
Ακάματο; Αοιδδ; μεταβάλλων διά μιά; ήχον 
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ζαι τεχνχν, άλλά και ρητωρ, έχων ώ; αίθουσαν 
^ασος τι, ώς βγ^χ βράχον καί ώς άκροατχριον 

συνάθροισιν πίθηκων.
Εγω ο απλούς θνητός αγνοώ τί λέγει· οί 

ομοιοι του πρέπει νά γνωρίζωσι καθότι τόν ά- 
κούουν, τόν θαυμάζουν και τόν διακόπτουν.

Πλήθος πίθηκων έν κύκλω, περιστοιχίζουν 
τόν ρήτορα τών δασών οστις φωνάζει, γογγύζει 
καί κάμνει διάφορα σχήματα διά τών χειρών 
ώς νά ηύλόγει.

Οσοι των ακροατών δεν επρόλαβαν νά εύ- 
ρωσι θέσιν άναρτώνται έπι κλάδων δένδρων, 
όπως εν περιπτωσει έκτελέσεως θανατικής ποι
νής ή μάγκα τών Παρισίων σκαλόνει έπί τών 
πλατάνων τής [1] Roquette, με μόνην τήν 
διαφοράν ότι ενταύθα δέν ρέει πλέον τό αίμα 
άλλ’ εκχειλίζει ή εύφράδεια.

Έπί μίαν ή καί περισσοτέρας ώρας ό δασύ
τριχος ούτος καί ευκίνητος ρήτωρ όμιλει χωρίς 
να σταματησγ, χωρίς νά διστάσν), δίδων εις τόν 
λόγον του ύφος παθητικόν ή αισθηματικόν.

Συχνάκις διακόπτεται ύπό του θορύβου πί
πτοντας κλάδου ή καί γέροντος πιθήκου τοποθε
τημένου όπισθεν αύτού καί σείοντος μεθ’ ορμής 
την ούράν του.

Ως φαίνεται ο πρόεδρος άνακαλεϊ τόν ρή
τορα εις τήν τάζιν.

Τέλος διαλύεται ή συνεδρίασις, τό πλήθος 
άπερχεται δρομαίως, ο δε ρήτωρ πηγαίνει λίαν 

μετριοφρονώ; νά τραγανίση βάνανον όπως μέ
θυσός τις θά μετέβαινεν εις τό καπηλεϊον.

Μετά την δημηγορίαν άρχονται τά άσματα. 
Ό ρηθείς πίθηκος αναζητεί εκλεκτήν τροφήν 
τούθ’ όπερ λίαν βοηθεΐ τόν περιηγητήν, οστις 
έκθετει εις κίνδυνον τήν ζωήν του εντός τών ά- 
χανών τής Γουϊάνης δασ*'  ν.

Ο ιατρός Γρεβω, είς τό πολύτιμον σύγ
γραμμά του συχνάκις ποιείται μνείαν τού ερυ
θρού πίθηκου ουτινος ή γλυκύτατη καί τρυφερά 
σαρζ οτε μέν βραστή οτε δέ οπτή παρήγαγεν 
αύτω μεγάλας έκδουλεύσεις κατά τάς μακρι- 
νας είς τά δάση άποδημίας του.

[ 1 ] Μέρος ένθα εκτελουνται αί θανατικαί 
ποιναί.

Βλέπων τις τόν ερυθρόν πίθηκον τραγωδούντα 
έπί δένδρου, νομίζει οτι βλέπει μικρόν αίθίοπα 
παίζοντα εντός φυλλάδος.

Μετά τό βήμα μεταβαίνει είς τό μαγειρειον*  
Λυπηρόν τέλος δι’ ενα οξύφωνου.

ερυθρός πίθηκος βεβαίως δέν είναι εί μή 
απλούς πίθηκος, άλλ’ αί διάφοροι άρεταί του 
ήτοι νά ήναι ένταυτώ ρήτωρ, ιατρός, φαρμακο
ποιός οζυφωνος καί χειρουργός, τόν καθιστώσι 
καί δικαίως συγγενή τοΰ άνθρώπου.

Έκ τού Γαλλικού,

Θ. Γ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΠΓΕΙΝ

Συνέχ ίδε σελ. 208

Ώς έφθημεν είπόντες ή ύγιεία έστί στε- 
νώς συνδεδεμένη μετά τής άνιούσης καί κα- 
τιούσης τού σώματος θερμοκρασίας, ήν δέον, 
δσφ τό δυνατόν νά κρατώμεν σταθεράν. Ή 
ψηλαφητή θερμότης παρά,τφ άνθρώπφ τα
λαντεύεται περί τούς 370 έκατονταβάθμου 
καί τούτο έστι τό χαρακτηριστικόν, δ αληθής 
καί διαρκής δείκτης τής τακτικής τών οργά

νων λειτουργίας. Έάν ή θερμοκρασία ήναι 
υπό τόν 37]0, επέρχεται αδυναμία· τότε 
πρέπει ν’ άναθερμάνωμεν τήν ζώσαν ταύτην 
εστίαν, έάν δ υπερβή αύτόν, φλόγωσις, πυ
ρετός καί πρέπει νά έλαττώσωμεν τό πύο.

Ουτω τό ανθρώπινον σώμα ύπείκει τώ 
γενικφ φυσικφ έκείνω κανόνι, οστις διδά
σκει δτι, δπως κρατήσωμεν σώμά τι οίονδή- 
ποτε είς ώρισμένην θερμοκρασίαν δέον νά δα- 
πανήσωμεν τόσφ περισσοτέραν καύσιμον ύ
λην δσω τό έν ω εύρίσκεται μέρος είναε ψυ
χρόν. Όθεν δταν μέν πορεύηταί τις πρός 
βορράν πρέπει νά θερμαίνη τό σώμα, ν’ αύ- 
ξάνη τήν δο'σιν τών αναπνευστικών τροφών, 

δταν δέ πρδς νότον οφείλει τούναντίον νά έ- 
λαττοΐ τήν αναπνευστικήν τροφήν.

Έκαστος βλέπει δτι ύπάρχει αναγκαία α
ναλογία μεταξύ τού τρόπου τού τρεφεσθαι 
καί τού πλάτους, είς δ εύρίσκεται τις καί δτι 
αί τροφαί κατά τόπους πρέπει νά μεταβάλ- 

λωνται.
Αί θεωρητικά! αύται παρατηρήσεις έπιβε- 

βαιούνται καθ’ έκάστην καί ύπό πειραματι
κών. 'Έκαστος λαός ύπείκων τφ νόμω του- 
τω μεταχειρίζεται τόσω πλείους άναπνευ- 
στικάς τροφάς, δσω προς τους πόλους γει

τνιάζει καί τόσω όλιγωτερας, δσω προς τον 
ισημερινόν πλησιάζει. ΙΙοια η τροφή τού Ε- 
σκιμώου κατοικοΰντος πλάτος κατεψυγμέ- 
νον j Ούτε δ άρτος βεβαίως, ούτε δ οίνος ώς 

ή ήμετέρα*  ή φύσις λίαν.ώς πρός τούτο προ

νοητική άπεστέρησε μέν αύτον τούτων, διότι 
δ άρτος καί δ οίνος δέν ήθελον έπαρκέσει νά 
ύψώσωσι τό σώμα τού Έσκιμώου είς τήν 
ψηλαφητήν θερμοκρασίαν τών 37]0, εδωκεν 
δμως κάλλιόν τι, θεϊσα είς τήν διάθεσίν του 
ιχθύς ελαιώδεις κεκτημένους αρκετήν πλα
στικήν τροφήν καί έλαιον μεγίστην άνα- 
πτύσσον θερμότητα καί είς τήν έλαχίστην 

ακόμη ποσότητα.
Ό Έσκιμώος διαιρεί είς δίο τήν άγραν 

του. Καταναλίσκει πρώτον τόν φυσικόν ίχθύν 
οστις τρέφει αύτόν καί δεύτερον έξάγει τό έ- 
λαιον, δπερ i πίνει μεθ’ ηδονής, ώς πίνομεν 
ημείς τούς καλλίτερους οίνους. Τό δεύτερον 

τούτο μέρος δέν τρέφει, άλλα θερμαίνει αύ
τόν καί καθορίζει τήν ζωικήν δραστηριότητα. 
’Αναμφίβολον τυγχάνει ότι, άναιρουμένης πά- 
σης άπαρεσκείας, ούδέποτε ήθελομεν δυνη- 
Οή νά ύποβληθώμεν είς παραπλησίαν δίαι
ταν. Καί δ Έσκιμώος έτι άν δδηγηθρ είς τό 

ήμέτον πλάτος καί θελήση να τρεφηται ως 
έν τώ πόλω, ταχέως θέλει ύποκύψει, διότι δ 
στόμαχός του δέν θά δυνηθή ποτέ νά πέψη 

άπαν τό έλαιον άν δ' ώς έκ θαύματος τούτο 
συνέβαινεν, δ Έσκιμώος ήθελεν άποθάνει κα
θείς, τά όργανα ήθελον φλογισθή ταχέως, ύ
πό τήν έπήρειαν όμοιας ύπερβολικής θερμότη- 
τος καί αί φλογιστικά! ασθένεια! ήθελον δ- 

δηγήσει αύτόν είς τόν τάφον.

Μεταβώμεν ήδη έκ τών πολιτικών μερών 
εις τήν διακεκαυμένην ζώνην, έκ τού Έ
σκιμώου είς τόν 'Άραβα. Έξ ημών άπέχου- 
σι σχεδόν έξ ίσου, άλλ^ άντιθέτως. Πάντες 
γνωρίζομεν τήν προς τό λίπος αποστροφήν 
τών Αράβων. Ή θρησκεία αύτών, λίαν ώς 
πρός τούτο προνοητική απαγορεύει αύτοΐς 
τον ύν το μάλλον στεατώδες τών ζωων α
παγορεύει έπίσης τόν οίνον, οστις ήθελεν ύ- 
περθερμάνει αύτούς, ώς άναπνευστικάς δέ τρο
φάς μόνον τούς χαμούς καί τό σάκχαρι άφίη- 
σιν. Ό Νότιος σίτος καθίσταται σκληρός, 
διότι πλεονάζει τό άζωτούχον άλευρον, ένφ 
δ άλευρώδης χυμός, ή αναπνευστική τροφή 
έλαττούται. Ουτω καί έν αύτω τφ σίτω ή 
αναπνευστική τροφή είναι μ ε μ ε τ ρ η μ έ
ν η τφ Άραβι. Θαυμάσιου τφόντι ή πρό
νοια αύτητής φύσε ως. Οίέν τοϊς θερμοις 
κλίμασιν ήμέτεροί είσιν έπί ποινή ασθέ
νειας ύποχρεωμένοι νά συμμορφωθώσι πρός 
τάς έξεις ταύτας καί ν’ άπορρίψωσι πάσαν 
αναπνευστικήν ή θερμαντικήν.

Εϊδομεν λαούς αντίποδας· έξετοισωμεν ή
δη δύο λαούς έν τφ αύτω κειμένους καί ούτοι 
έστωσαν οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι. Ή θρε
πτική γαλλική δίαιτα πρέπει νά ή έλάσ- 
σων τής αγγλικής καί μείζων τής αραβι
κής, ή δ’ αγγλική έλάσσων τής τών Έ- 
σκιμώων καί μείζων τής γαλλικής. Ή δια
φορά αύτη είναι συνέπεια οκτώ μοιρών πλά
τους, χ^ωριζουσών τό κέντρον τής γαλλίας 
άπό τού τής Αγγλίας. Έάν ύπάρχη σχέσις 
μεταξύ διαίτης καί κλίματος, αί ποσότητες 
τών αναπνευστικών τροφών αί εκατέρωθεν 
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καταναλισκόμεναι εσονται ανάλογοι πρός τήν 
μέσην ένΛονδίνω ή έν Παρισίοις θερμοκρασίαν.

Ό Γάλλος μεταχειρίζεται οίνον ύπόξυνον 
περιέχοντα μο'νον 40 ο]ο οινόπνευμα· δέν εύ- 
χαριστεΐται έκ τών λιπωδών τροφών, ας δυ- 
σκολως πέπτει, ένφ διά τόν "Αγγλον οί 
γαλλικοί οίνοι εΐσιν ύδωρ κεχρωματισμένον 
και έάν μέν ήναι πλούσιος μεταχειρίζεται τόν 
καλλίτερον ζύθον, τον Ισπανικόν, τόν μαδέ- 
ρειον οίνον, περιέχοντας περισσότερον οινό
πνευμα, άν δέ πτωχός, καταφεύγει είς τό 
ζιν, τό βίσκυ τό μπράνδι. Τό 
κρέας, βπερ μεταχειρίζεται ό "Αγγλος όλί- 
γω πτωχο'τερος του ιχθύος τών Έσκιμώων 
είναι αληθής σπόγγος ούδεμίαν έχων εύά- 

ρεστον γεΰσιν. Τό αγγλικόν ^οσπιφ ήθέλο- 
μεν ευρει άθλιον τήν γεΰσιν έρωτήσατε τούς 
έν ’Αγγλία έξ αύτοϋ φαγόντας. Προσέτι ό 
"Αγγλος ύπερβολικήν ποιείται χρήσιν τοϋ 
τεΐου και τής πτισάνης έχόντων ού μόνον 
μεγάλην πεπτικήν έπι τοϋ στομάχου ένέρ_ 
γειαν, αλλά και θερμαντικήν. Τό τέϊον έρε- 
θίζει λίαν τάς πτυχάς τοϋ στομάχου. Προ- 
τέτι δ "Αγγλος δέν απορρίπτει τά αύξάνοντα 
τήν γαστρικήν έκκρισιν, οίον τά αρώματα, 
τό άλας, τούς πνευματώδεις οίνους και τον 
ισχυρόν ζϋθον. Είναι απαραίτητον δ έν Αον- 
δίνω κατοικών Γάλλος νά ύποβληθή έντε- 
λώς έπί ποινή ασθένειας είς τήν αγγλικήν 
δίαιταν. Ταύτό δέ δυνάμεθα είπεΐν και περί 
"Αγγλου περιοδεύοντος είς Γαλλίαν.

’Εκ τών είρημένων έξάγομεν τό έξης 
σπουδαΐον συμπέρασμα: Ή περί τήν τρο
φήν δίαιτα ποικίλλει μετά τοϋ πλάτους τό 
δέ ποσόν τών αναπνευστικών τροφών αύξά- 
νει έφ’ όσον άπομακρυνόμεθα τοϋ ισημερι
νού- δέν πρέπει λοιπόν νά τρώγη τις κατά 
τόν αύτόν τρόπον και είναι άναγκαΐον ινα 
μάθη τις νά τρώγη, έν ελλείψει δέ τής 
μαθήσεως ταύτης ν’ ακόλουθή τον μέγαν 
νόυ,ον . . , τήν δημοσίαν εντόπιον γνώμην.

’Εάν ή διαφορά τοϋ πλάτους έχη άμεσον 
έπιρροήν έπί τής θρεπτικής διαίτης, καθί
σταται έπίσης δήλον άνευ νέων αποδείξεων 
βτι καί αί ώραι τοϋ έτους τροποποιοϋσιν αύ
τήν. Αδύνατον νά τρώγη τις έν ώρα θέρους

όπως κατά τόν χειμώνα, ούτε έν ώρα χει-
μώνος, όπως κατά τό θέρος. Άναλόγως τής 
έπογής καί ή δόσις τής τροφής, άποσυντι-

θεμένης είς θερμαντικήν, πλαστικήν καί πε
πτικήν τροφήν. Εϊδομεν οτι πρέπει νά υπάρ- 
χη μεταξύ τών τριών τούτων στοιχείων σχέ- 
σις, έξαρτωμένη έκ τής κράσεως καί τοΰπλά- 
τους ή μάλλον έκ τής θερμοκρασίας τοϋάέρος.

Όταν λοιπόν έπέρχηται τό έαρ, ή θερ
μοκρασία άνυψοϋται, μετ’ αύτής δέ μεταβάλ- 
λουσιν άξίαν καί τάτρίατής θρέψεως στοιχεία.

Ή θερμαντική τροφή ήν ύπερβάλλουσα; 
δέον λοιπόν νά έλαττωθή. ‘Ολόκληρος δ ορ
γανισμός διέρχεται φάσιν κρίσιμον, έχων α
νάγκην νά έξοικειωθή πρός τό κλίμα. Αί 
λειτουργίαι ένεργοϋνται δυσκολως, δ στόμα
χος πέπτει κακώς- πρέπει λοιπόν ν’ αύξηθώ- 
σι τά πεπτικά αρτύματα, πρέπει νά έκλέ- 
γωνται κατά προτίμησιν τροφαί άναπνευ- 
στικαί ή θερμαντικαί. Ένεκα τούτου πρέ
πει ν’ άποφεύγη τις κατά τό έαρ τά λιπώδη 
καί έλαιώδη, άντικαθιστών αύτά δΓ αμυλω
δών καί σακχαρωδών χυμών.

Ή φύσις άλλως τε προύνόησε καί περί 
τούτους, διότι τότε κατά πρώτην φοράν πα
ράγονται οί καρποί, τά όσπρια, πάσα έν γέ- 
νει χυμώδης ή σακχαρώδης τροφή. Κατά 
το θέρος πάλιν όλίγην πρέπει νά καταναλί- 
σκωμεν ποσότητα κρέατος καί πολλήν ανα
ψυκτικών. Κατά τόν χειμώνα τούναντίονπρέπει 
νά αύξάνωμεντήν θερμοκρασίαν τοϋ σώματος 
τείνουσαν πάντοτε νά έλαττώται καί νά τρώ- 
γωμεν κατά προτίμησιν υλας λιπώδεις καί 

κρέας.
Ό στόμαχος αδύνατος κατά τό έαρ δεΐ- 

ται φροντίδων καί έπιμελείας, έτι καί εις τάς 

ίσχυράς κράσεις. Είναι ώφέλιμον νά ποιήταί 

τις χρήσιν έπί τινα χρόνον αναψυκτικών 
ποτών ή νά διαλύη έν τφ ποσίμω ΰδατι ό
λίγον διττανθρακικόν νάτρον είς δόσιν ενός ή 

δύο γραμμαρίων καθ’ έκάστην.
Έκαστος έν αδιαθεσία ευρισκόμενος δύνα

ται γενικώς ν’ άποδώση τήν ασθενή αύτοϋ 
κατάστασιν εις τήν κακήν τών τροφών διαί- 

ρεσιν. ΊΙ θρεπτική ισορροπία καταστρέφεται, 
είναι δ’ έπάναγκες νά καταστή ή σχετική 
τών διαφόρων τροφών αναλογία. Πρέπει δέ 
νά ποικίλλωσιν αί θρεπτικά! καί πλαστικαί 
τροφαί, τά πεπτικά αρτύματα, μέχρις ού ή 

αναλογία αύτη άποκαταστή.
’Επιτραπείτω τέλος ήμΐν νά συμπεράνω- 

μ·ν έκ τών προηγουμένων παρατηρήσεων 

οτι:
Έκάστη κράσις απαιτεί τροφήν κατάλλη

λον, έκαστον πλάτος τροφήν διακεκριμένην 
έπί τοσούτω μάλλον πλουσίαν είς πλαστι- 
κάς τροφάς, όσον είναι ήττον ύόωμένον. Ή 
τροφή ποικίλλει κατά τάς έποχάς. ‘Ο ανώ

τατος καί δ κατώτατος αύτής βαθμός άντα- 
ποκρίνεται πρός τό θέρος καί τόν χειμώνα. 
Ή ποσότης τών καταναλισκομένων αναπνευ
στικών τροφών έστι τούναντίον ανάλογος 
πρός μέσην θερμοκρασίαν έκάστου κλίματος. 
Πάσα καταστροφή τής θρεπτικής ισορροπίας 

ύπεμφαίνει νοσηράν κατάστασιν.

; Ν· Ι- ΓΕΝΝΑΡΟΠϋΥΛΟΣ.

ΠΕΡΙ ΠΦΕΛΙΜΝ ΑΝΑΓΝίΙΪΕΩΝ
(/Ιδε τεύχος Θ', σελ. 193 )

Ή έλευθερία αύςάνουσα μετέβαλλε τό παν 
καί θέλει μεταβάλει οσημέραι έπί πλέον. Τό 

πνεΰμα οπερ ύψοϋτο όπως άρέσκη είς τάς άπο- 
κλειστικώς κομψάς ύψηλάς καί πεπαιδευμένας 
περιωπάς τοϋ κοινωνικού κόσμου θέλει καταβή 
ήδη όπως πνεύση έπι τών ομάδων τοϋ λαού 
καί άναζωπυρήση αύτάς ολίγον κατ’ ολίγον διά

τοϋ αισθήματος τοϋ ωραίου, τοϋ μεγάλου, τοϋ 
καλοϋ έν ταϊς τέχναις. θέλομεν υψώσει τήν 
στάθμην τών ψυχών ύψοϋντες τήν στάθμην 
τών πνευμάτων, θελομεν πλάσει τήν ενότητα 
τών διανοιών. Τοϋτο έστι προφανώς τό έργον 
τοϋ αίώνος τούτου, τό έργον τοϋ θεοϋ. Μακά
ριοι δέ οί κατανοήσαντες αύτό καί οΐτινες έσον- 
ται εύτυχεΐς συντελοϋντες είς αύτό !

«Δις έπειράθην τοϋτο, εξακολουθεί ό Λα- 
μαρτΐνος, έφ’ οσον ή έμή δύναμις. ‘ίδρυσάμην 
δημώδη δημοσιογραφίαν, οπερ ούδείς μέχρι τοϋ- 
δε ειχεν άποτολμήσει, δημοσιογραφίαν σοβαράν, 
φιλοσοφικήν, πολιτικήν κατα τήν κυρίως έν
νοιαν, προσπαθών ινα ίμπνευσω είς τήν χώραν, 
διά μηνιαίων συμβουλών, τό αληθές 
αίσθημα τής ηθικής άξιοπρεπείας καί τών κα
θηκόντων αύτοϋ έν τη κοινωνία. Ή δημοσιο

γραφία αύτη δέν έκολάκευεν ούτε τάς άγνοίας 
αύτοϋ, ούτε τάς αδυναμίας, ούτε τά πάθη· δέν 
έμέθυσκεν αύτόν διά χειμερεινών έλπίδων, δέν 
έρριπτε δαυλούς εις τό πϋρ τών μισών καί τών 
αργών αύτοϋ, δέν έτερπε τήν οκνώδη κακο
βουλίαν αύτοϋ δΓ έπινοήσεων κατά τής κυβερ- 
νήσεως, διά μεμψιμοιριών κατά τών προϊσταυ.έ - 
νων, δΓ έπιγραμμάτων κατά τών ονομάτων, 
άπερ τιμώσι τόν αιώνα*  προσεπάθει ινα έγχυ
ση είς αύτούς τά αληθή μεγαλεία ενός έθνους, 
τήν έλευθέραν λατρείαν πρός τόν βασιλέα τών 
βασιλευόντων, τόν σεβασμόν προς τούς θε
σμούς οΐτινες συνδεουσι τήν γήν μετά τοϋ ου
ρανού, τον χρόνον μετά τής αίωνιότητος, τάς 
αθλιότητας αύτοϋ μετά τών έλπίδων, τήν εί-
ρήνην, τήν δυσκολοτέραν καί ένδοξο τέραν τοϋ 
μεταξύ εθνών πολέμου, τήν άνοχήν μεταξύ 
τών φρονημάτων, τήν πρακτικήν αδελφότητα 
μεταξύ τών κλάσεων, τήν ομόνοιαν μεταξύ τών 
καρδιών, τήν ψυχήν άληθοϋς κπινωνίας, τέλος.

«Πάντες μοί έλεγον οτι έπεχείρουν άδύνα- 
τον έργον, οτι ο λαός έμελλε ν’ άπορρίψη καί 
καταπατήση δημοσιογραφίαν ούτωσί ολίγον 
μέχρι τοϋδε άρμόζουσαν είς τήν φύσιν αύτοϋ. 
Ά)Χ όμως ο λαός ήπάτησε τούς ούτωσί κα
κήν περί τών ένστίκτων αύτοϋ ιδέαν έχοντας καί, 

I έντός μηνών τινων, δ σοβαρός καί εύσυ- 
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νείδητος Σύμβουλος τοΰ \ α.- 
ο ΰ κατέστη ό όδ/γός εκατόν χιλιζίων γεωρ

γών, τεχνιτών, εργατών. Έκν δέ άνδρε; εύ- 

φυεστεροι και έπιστημ,ονικώτεροί μου συνήνουν 
τκς προσπάθειας αύτών, την ευφυΐαν, την ψυ

χήν προς πολλαπλασιασμόν τών συμβουλών ε
κείνων, και δικδοσιν καθ’ έκάστην πρωίαν, άν- 

τι καθ’ έκαστον μήνα, τών συνδιαλέξεων ε
κείνων μετά τοΰ λαοΰ όπως διατελή έν γνώσει 
τών καθ έκάστην γεγονότων, τών χρησίμων 

αύτώ γνώσεων, επιστημών, βιβλίων, πραγμά
των, άνθρώπων, ιδεών, ή σπουδαία δημοσιο

γραφία της έστίας ήθελε καθιδρυθη, δ πολιτι
σμός ’ήθελε καταστη δημοτικός, ή κοινωνική 
τάξις ηθελεν έξηγηθη, και, άφ’ ·ής στιγμής ί- 

θελεν έςηγηθη, έμελλε νκ διατελη άκρκδαν- 
τος. Τά σκότη και τό χάος ύπηρχον ίν και 
τό αύτό προ της γενέσεως τοΰ ύλικοΰ κόσμου. 
Τά σκότη και τό χάος ύφίσταντκι έπίσης έν 

τη κατεργασία τοΰ ήθικοΰ κόσμου. Έκκαθάρε- 
τε λοιπον την διάνοιαν τών ομάδων, και θέλετε 
έχει την τάξιν, τό μέγα φώς και τήν πρόοδον 

τών ηθών και τών νόυ,ων.
«.‘Ό,τι δύναται τις ινκ πράξγι ουτω διά της 

δημοσιογραφίας μειών τον λαόν ε’ς την φιλολο

γίαν, -ήτις έστι τό μέσον τοΰ πολιτισμού, δέον 
ινα πράζη διά την διάνοιαν και τό αίσθημα 
τών ομάδων διά της ιστορίας. Αυτή δέν ύπάρ 

χει ει μη ο λογισμός τών αιώνων συνειλιγμένος 
έντος σελίδων τιτών, νομίσματα έκ καθκροΰ 

μετάλλου περιέχοντα μεγίστην άξίαν ύπό μικρόν 
βάρος. Απαιτούνται βιβλιοθηκαι διά τδν λαόν*  
δέον δ’ αί βιβλιοθηκαι αύται νά ύπάρχωσι προ- 

σιταί είς αύτον, είς τάς γυναίκας αύτοϋ, τούς 
γέροντας, τάς θυγατέρας, τά τέκνα, έν τή γω
νία εκαστης εστίας*  δέον, κατά τάς έσπερινάς 

ώρας αύτοϋ, έν κκιρω βροχής, χειμώνας, άρ- 
γίας, εορτής, νά εύρίσκη χωρίς νά μεταβάλ- 
λη θέσιν, έν τή έαυτοϋ οίκογενείζ, τή εστία 
ταυτη τ*7 4ς καρδιας και τών αρετών, την ζη
μίαν, τ*ήν  υψηλήν, τήν ποιητικήν, την Ιστορι
κήν, τήν πολιτικήν, την φιλοσοφικήν, την θρη
σκευτικήν, την ενδιαφέρουσα ν, τήν συγκινητι

κήν, τήν έλκιστικήν συνδιάλεξιν, μετά τών 

πνευμάτων απερ, καθ’ όλας τας ηλικίας, κατε- 
νόησαν κάλλιον, ήσθάνθησαν κάλλιαν, συνέγρα
ψαν κάλλιαν, έψαλλαν κάλλεον τό ανθρώπινον 

πνεΰμα καί τήν κκρδίαν δέον τά βιβλία ταΰ

τα νά ώσ ν οί ξένοι, οί επισκέπται, οί συνδε- 
τημόνες, οί φίλοι της οικίας τοΰ τεχνίτου*  δέον 

έκεισε νκ κατέχωσι μικράν θέσιν, νά ώσιν όλιγο- 
δάπανα, νά ώσι κατάλληλα πρδς τά ήθη, τήν 

περιουσίαν, τήν απλοϊκότητα τής οικογένειας 
έν ή έγένοντο παραδεκτά*  δέον μ άλιστα νά εί- 
σέρχωνται έκεΐσε δωρεάν, ώς ο αήρ, ή άκτις, 

ή εύοσμία τοΰ κήπου εισέρχονται είς αύτήν! ’Α
γαθοί τινες θέλουσι συνέλθει και θέλουσιν ει- 

πεΐ. Ποιήσωμεν, διά κοινού έράνου, έκδοσίν τι- 

να εκλεκτήν, σύντομον, βεβασανισμένην, έ σχο
λιασμένων έν μικρώ τεύχ-ι, έπι οικονομικού χάρ
του, διά χαρακτήρων ολιγοδαπάνων, τοΰ Ό- 

μήρου, τοΰ Τάσσου, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Τα- 
κίτου, τοΰ Κ-.κέρωνος, τοΰ 'Αγίου Αυγουστίνου, 

τοΰ Βοσουέτου, τοΰ Φενελώνος, τοΰ Ρακίνα, 
τοΰ Κορνηλίου, τοΰ Ρουσώ, τοΰ Βυφφώνος, τοΰ 
Πασκάλ, τοΰ Βερναρδίνου τοΰ 'Αγίου Πέτρου, 
τοΰ Σιατωβρ'.άνδου, τοΰ μέν τοΰ δέ, πάντων 
τών δοξασάντων τήν ανθρωπότητα καθ’ όλας 

τάς χώρας και καθ’ όλους τούς αιώνας, φιλο
σόφων, ποιητών, ιστορικών, ρητόρων, πολιτικών, 
ηθικολόγων, μυθιστοριογράφων συνάψωμεν δ 

αύτά άναλόγως πρός τήν εύκαιρίαν και τήν 
με τρία ν διανοητικήν δύναμιν τοΰ λαοΰ*  ποιή

σωμεν έκ τών αγαλμάτων έκείνων προτοαάς 
και κγαλμάτια τής δόξης τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος, δυνάμενα νά ε’σέρχωντκι διά τής θύρας 

τής κκλύβης καί τοΰ οίκίσκου καί τοποθετηθώ- 
σιν έπί τών ξύλινων τραπεζίων τής μητρδς τής 
οικογένειας, μεταξύ τής κλίνης κκί τής κκπνο- 
δόχης, χωρίς νά πκρενοχλώσι τόν θάλαμον τά 
έπιπλα ταΰτα τοΰ πνεύματος δέν θέλουσι πα- 

ρακωλύει τά οικιακά έπιπλα*  ή οικογένεια θέ
λει μεταχειρίζεσθαι αύτά έν ωραις σχολής, έν 

ταΐς έαυταΐς θλίψεσ·., ταΐς χοροΐς, ταϊς έσω- 
τερικαΐς εύσεβείκις.

(ΆχολουΟεΤ).

Η ΠΑΪΑΙΓΟΗ ΚΗ
ΥΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

(Συνέχεια κκί τέλος Ι'δε τεΰχος Η', σελ. 169).

Έτερον είδος δρμεμφύτου παραφροσύνης 
έστι τδ ύπδ τοΰ Έσκιρόλη ερωτιζη δυατά- 
ρα&ς δνομαζόμενον. Έν αύτω δέν άπαντ? 
πλέον ή αύτή και έν τοΐς άλλοις παράφροσί 
ιδέα, άλλά διεστραμμένον τι πάθος δημιουρ- 
γεΐται αυτομάτως ώθοΰν ένίοτε τδν πάσχον- 
τα είς τάς πλέον κακοήθεις καί έγκληματι- 
κάς πράξεις. Κυρίως τδ πάθος τοΰτο οέν εί
ναι τοσοΰτον ισχυρόν· άλλ’ ούόενδς έν τφ 
πάσχοντι πνεύμα τι παρουσιαζομένου κωλύ
ματος, άποκαθίσταται φυσικώς καί κατ’ ά
νάγκην ισχυρότατου. Κατά συνέπειαν τα πά
θη άτινα τότε ώθοΰσι τδ θΰμά των είς λίαν 
μοχθηράς πράξεις^ δέν πρέπει νά συγκατα- 
λέγωνται μετ’ έκείνων έξ ών ύγιής τις είς ά- 
ναλόγους θά παρεφέρετο πράξεις. Ούτος, λό
γου χάριν, φονεύει ύπδ μίσους, έκδικήσεως, 
πλεονεξίας, ζηλοτυπίας κ. λ, έμπνεομενος· 
άλλ’ έκ τών ρηθέντων αιτίων ούδέν οιά τον 
ύπδ άνθρωποκτόνου παραφροσύνης προσβε- 
βλημμένον δυστυχή άναφέρεται. Φονεύει, μό
νον καί μόνον όπως φονεύση, διότι τό ώθοΰν 
αύτόν πάθος, άντικείμενον έχει τήν μοχθη- 
ράν ώς έπί τδ πλεΐστον πράξιν, οιον τδν φό
νον, τήν αύτοκτονίαν, τδν έμπρησμδν τήν 
κλοπήν.

II τε άνθρωποκτόνος καί ή αύτοκτόνος 
παραφροσύνη είσιν αί συχνότερον διαδηλού- 
μεναι τών τοΰ είδους τούτου*  παρά τφ αύτφ 
δέ άσθενή ένίοτε ή δευτέρα συνεπάγεται τή 
πρώτη. Ούτως ή Έρριέττη Κορνιέ, ής τδ 
έγκλημα περί τδ 4826 ζωηρότατα συνε- 
κίνησε τήν δημοσίαν γνώμην. Ημέραν τινα 

σκυθοωπδν καί μελαγχολικδν φέρουσα ήθος, 
πειράται νά καταβίθυσθή είς τά υδατα τοΰ 
Σηκουάνα*  πλήν κατορθοΰν νά τήν έμποδί- 
σωσι. Κατά δέ τήν άνάκρισίν της, ούδένα, 
τδ διάβημά της τοΰτο, δικαιολογοΰντα λό
γον ήδυνήθη να δωση, ώστε δήλον έστιν, 
ότι είς ούδέν σύνηθες τής άνθρωπότητος 
πάθος ύπέκειτο, άλλ’ είς νοσηματώδη τινα 
καί παθολογικήν άνάγκην τοΰ αύτοκτονήσαι. 
Ήμέραν τινα πάλιν τήν καταλαμβάνει 
ή έπιθυμία τοΰ νά φονεύσϊ] μικράν τινα κό
ρην, παρακαλεϊ λοιπόν τούς γειτονάς της 
νά τή έμπιστευθώσι τδ τέκνων των έπι τή 
προτάσει νά τδ φέρη είς περίπατον. "Απαξ 
δ’ ύπό τήν κατοχήν της έχουσα τδ παιδίον, 
άνέρχεται είς τδ δωμάτιόν της, έπιδαψιλεύει 
διά θωπειών τήν μικράν καί τής άποκόπτει τήν 
κεφαλήν. Σημειωτέον δ’ ότι ούδέν προς τους 
δυστυχείς γονείς έτρεφε μίσος ή αντιπά
θειαν. Αί προπαρασκευαί τοΰ κρίματος διήρ- 
κεσαν ύπερ τδ τέταρτον τής ώρας, καθ’ δν 
καιρόν τό γαληνιαϊον αύτής ήθος ήτο ά- 
παραδειγμάτιστον, μή δοκιμάζουσα ούτ’ εύ- 
χαρίστησιν, ούδέ θλίψιν, καί όμως έντελε-

~ rY /στατα ητο εν γνωσει της πραςεως τη^. 
Συμπληρωθέντος δέ τοΰ κρίματος, ουΟεμιαν 
έπεδείξατο μεταμέλειαν. 'Ώστε είς πάντας 
τούτους τούς χαρακτήρας, άδύνατόν έστι τδ 
μή άναγνωρϊσαι τήν παραφροσύνην.

Ή πλέον ιδιότροπος τοΰ είδους τούτου τής 
παραφροσύνης έστιν ή λεγομένη βλάσφημος 
μονομανία, συμβαίνουσα είς θεοσεβή καί πρός 
τήνθρησκείαν άφωσιωμένα πρόσωπα κατα την 
ύγειά, έννοεϊται, κατάστασίν των. Τά αύτά 
πάντοτε άντικείμενα ένασχολοΰσι τάς σκέψεις 
των,μετά τής διαφοράς ότι κατ’έναντίαν όλως 
έννοιαν ύφίστανται έν τή παθολογική αύτών 
καταστάσει. Σεβάσμιός τις ίερεύς, ύποπεσών 
είς παραφροσύνην έκραύγαζε γεγονυία τή φω
νή: «Κατάρατοι έστωσαν δ Θεός, ή Πανα-» 
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για και οί άγιοι!» Γραία δέ τις δεσποινίς, 
λίαν θρησκομανής, τοσοΰτον έν τή παραφρο
σύνη της μελαγχολική έγένετο, ό'στε δσά- 
κις περί εκκλησίας ή θρησκευτικών λόγος 
συνέβαινε, κατελαμβάνετο ύπό σπασμών καί 
τρομεράς κραυγάς έξέφερεν, έξυβρίζουσα τούς 
Ιερείς, καταρωμένη τά δόγματα, τό θειον, 
καί δηλοϋσα καταπληκτικώτατον μίσος διά 
τήν θρησκείαν. Τήν βλάσφημου μανίαν δια- 
δηλοί διανοητική τις σύγχυσις έξ ής γεν- 
νάται έν τφ πνεύματι τοϋ ασθενούς ή ιδέα 
οτι είναι κολασμένος, θϋμα τοϋ διαβόλου, 
καί οτι κατά συνέπειαν πρέπει νά βλάσφη
μη όπως ό Σατάν. Έν ένί λόγω φαίνεται 
ήμΐν φυσικώτερον τό νά παραδεχΟώμεν οτι, 
ύπό τήν έπίδρασιυ μιας τοιαύτης παθολογι
κής τού εγκεφάλου καταστάσεως, ό νοϋς και 
τά αισθήματα είσι συγχρόνως αλλοιωμένα.

Τό τρίτον σχήμα τής αυθορμήτου παρα
φροσύνης, τό ύπό τοϋ Έσκιρόλη β2ά6η της 
θεΛήσεως ονομαζόμενου, διαφέρει τοϋ προλε- 
χθέντος κατά τοΰτο*  ότι ή κακεντρεχής ώθη
σες τοϋ πάθους ολως αίφνηδία καί ακαταμά
χητος ούσα, δέν αναιρεί τό ηθικόν αίσθη
μα όπερ διαδηλοΐ μετά φρίκης κατά τής ά- 
ναιδοϋς ή έγκληματώδους πράξεως έν ή δ 
ασθενής παρασύρεται. Τρομερά τότε συνά- 
πτεται μάχη έν τή ψυχή τοϋ άτυχούς, διό
τι έχει γνώσιν τοϋτε κακού όπερ μέλλει νά 
πράξη καί τοϋ ανωφελούς τής άντιστάσεως 
εναντίον παρορμήσεώς τίνος, ήν αδυνατεί νά 
νικήση. Όταν ύπό τό κράτος άνθρωποκτό- 
νου μανίας εύρίσκεται, παρακαλεΐ όπως τόν 
περιορίσωσι, τόν κλείσωσιν έν εί'κτή, τόν 
στραγγαλίνωσι, όπως τόν θέσωσιν έν ένί λό
γω εκτός πάσης επικινδύνου πράξεως. «Μή- 
τερ μου, έλεγε δεκαεξαέτις τις νέος, διατη - 
ρούμενος ύπό τοϋ κ. Καλμέϊλ*  εισθε ή καλ- 
λίστη τών μητέρων, σάς αγαπώ έξδλης 
καρδίας. Έν τούτοις άπό τίνος χρόνου άκατά- 
παυστός τις ιδέα μέ ώθεΐ όπως σάς φονεύσω.

Προφυλαχθήτε, μητοι έπί τέλους νικηθείς, 
έκπΛηρωσω τό μέγα τούτο δυστύχημα. Τ- 
ποσχεθήτε μοι, ότι θά μ*  έπιτηρειτε.» Μετά 
τινας στιγμάς ήλλαξε γνώμην, καί έσκέ- 
πτετο νϋν όπως φονεύσει τήν θείαν του. «ΓΙλη- 
σίασον, είπεν είς τόν αδελφόν του*  μή διστάσης 
ποσώς. Είμαι κινδυνωδέστερος καί αύτών 
τών θηρίων. Λάβε στερεόν τι σχοινιού και 
§έσον με, ύπαγε δέ νά ειδοποίησης τον κ. 
Καλμέϊλ.»

Προσληφθείς είς άσυλόν τι φρενοβλαβών 
καθικετεύει τόν διευθυντήν όπως μή συγκα
τανεύσει ποτέ νά τόν έξαγάγωσι έκεΐθεν. «Έ
πί στιγμήν ίσως δείξω σημεία θεραπείας*  μή 
πιστεύσητε*  έπί ούδεμια προφάσει δέν πρέπει 
νά έξέλθω έντεϋθεν. Όταν ζητήσω τήν ά- 
ποφυλάκησίν μου διπλασιάσατε τήνέπιτήρη- 
σιν, διότι έν τή έλευθερία μου φοβούμαι μή
πως γενώ ένοχος έγκλήματός τίνος, τρόμον 
έμποιοϋντος μοι.» Ώς παράδειγμα, πολλάκις 
άνεμνήσθημεν τής ύπηρετρίας έκείνης ήτις έν 
μια τών ημερών έζήτει παρά τής κυρίας της 
τήν άδειαν καί χάριν όπως εγκατάλειψη τήν 
οικίαν.

Ή οικοδέσποινα ουδέποτε αιτίαν κατ’ αυ
τής παραπόνων λαβοϋσα, τήν ήρώτησε το 
αίτιον τής αίφνηδίου ταύτης άποφάσεως*  τήν 
εξής έλαβεν άπάντησιν. «Όσάκις άπεκδύω 
τό είς τήν έπιτήρησίν μου έμπεπιστευμένον 
τέκνου σας καί βλέπω τήν χιουολευκοτητα 
τοϋ σώματός του, μοί έρχεται ή ακαταμά
χητος ιδέα τοϋ νά τό έξεντερίσω. Φοβούμενη 
δέ μήπως ύποπέσω είς τήν δοκιμασίαν ταύ
την. έπροτίμησα ν’ απομακρυνθώ. » Ή ύπη- 
ρέτρια περί ής ένταϋθα λόγον ποιούμεθα, ήτο 
άναμφιβόλως υπό τό κράτος άλλου τίνος πά
θους τής βασκανίας τών οφθαλμών καί τής 
αφής, όταν ή λευκότης τοϋ ταΐς φρουτίσι αύ
τής πεπιστευμένου παιδός τή έδιδε τήν α
καταμάχητου έπιθυμίαυ τοϋ έξευτερΐσαι αύ
τό.

’Αρκούντως μέχρι τοΰδε άυεπτύξαμευ τό 
περί τής παραφροσύνης ύπό ψυχολογικήν έ- 
ποψιν θέμα, παραδείγματα έκάστοτε λαμβά- 
νοντες έκ τών πολλών εκθέσεων τών κ. κ. 
Δεσπίν καί Μωδσελέϋ, άποδεικνύοντες δέ συ
νάμα τήν τε ούσίαν τής παραφροσύνης, καί 
ποια τά καθ' έαυτήν ψυχολογικά συμπτώμα
τα. Όλίγα τινα μάς ύπολείπωνται όπως συμ- 
πληρώσωμεν ταϋτα.

Συμφώνως τοΐς άνω κυρίοις, ούχ^ ήττον 
δέ καί κατά τήν κοινήν γνώμην, ούχί εύκό- 
λως δύναται τις νά ύπολογίσ/] τά θανατηφό
ρα άποτελέσματα τών πνευματωδών ποτών 
έπί τοϋ ανθρωπίνου λογισμοϋ. Ή μέθη, είτε 
απ’ εύθείαςή μή, ένεργεΐ σπουδαίως. Άπ’εύ- 
θείας μέν προκαλεΐ, συχνότατα παρά τώ ά- 
τόμφ ώσαύτως, άπροσδοκήτους προσελεύσεις 
καταπληκτικής μανίας, ή άγει αύτόν 
βραδέως είς άπόυοιαν, ηλιθιότητα καί είς ι
διοτροπίαν: πλαγίως δέ, δίδει γέννησιν είς 
παθολογικήν τοϋ νευρικού συστήματος κατά- 
στασιν, τοϋθ’ όπερ καίτοι δέν φέρει πάντοτε 
άμεσα έπι τών οίνοποτών άποτελέσματα, με
ταδίδεται όμως κληρονομικώς είς τά τέκνα 
των, προδιαθέτον αύτά είς τήν παραφροσύνην. 
’Αναμφιβόλως δέ είς τήν πρόοδον τής πνευ- 
ματοποσίας, μάλλον δέ είς τάς πολιτικάς τα- 
ραχάς καί είς τήν πυρετώδη κίνησιν τήν ύπό 
παντοίων άναγκώ*?  πεπολιτισμένου κόσμου 
καλυπτομένην, δέ^ν νΛ άποοώσωμεν τήν αλ
λεπάλληλον αύξησιν τοϋ αριθμού τών παρα- 
φρόνων είς τά κυριώτερα μέρη τής Εύρώπης. 
Άποδεδειγμένον δέ είναι ότι όσα πλειότερα 
πνεύματοπωλεΐα γίνονται, τοσοΰτον καί τά ά
συλα περισσότερον αριθμόν παραφρόνων φέ- 
ρουσι.ζ*)

(*)Ένταϋθα  σημειωτέου οτι, άφ’ ·/}; στιγμή; 
τό περί τη; παραφροσύνη; ζήτημα κάλλιον έξη- 

κριβώθη, πλεΐστοι ασθενεί;, ού; οι ιατροί προη
γουμένως δέν κατέταττον μεταξύ τών παρα

φρόνων, είσήχθησαν εί; τά έν λόγω άσυλα. I

Ιίάν αποκλειστικόν πάθος δύναται νά φέ- 
ρη τήν παραφροσύνην. Δι’ αύτό τούτο συ- 
χνάκις αρκεί απότομός τις καί ζωηρά έναντι- 
ότης, σχέσεις π. χ. έρωτικαί ματαιωθεΐσαι, 
φιλοδοξία έψευοθεΐσα, απώλεια περιουσίας 
ή τινο; έργασίας, έμποοικαί άποτυχίαι, όλα 
τζϋτα συγκαταλέγωνται μεταξύ τών αίτιων 
τών πλέων συλνών τής παραφροσύνης,ζ*)  ή- 
τις αύθορμήτως γεννάται, εγκαθίσταται καί 
ζωογονείται ύπό τήν έπίδρασιυ τής καθολι
κής ένεργείας τοϋ έγκεφάλου*  ολίγον κατ’ ο
λίγου έγκολπώνεται παν διανοητικά λείψα
νου*  ή διάνοια δέν σκέπτεται πλέο ·. πμή αύ
τήν· ή δέ Οέλησις δέν θέλει πλέον, ..?χί δι’ έ- 
κείνην έν ένί λόγω τοϋ λοιπού είσιυ υπό τήν 
κατοχήν της.

Διεφθαρμένα καί άποπεπλανημένα τά εύ- 
γενέστΓ πάθη δύνανται νά δώσωσι γέννησιν 
τή παραφροσύνη. Όταν τό θρησκευτικόν αί
σθημα μετατρέπεται είς παιδαριώδεις ύπερ- 
βολικάς καί παραλόγους λεπτολογίας, είς α
ποκλειστικόν καί άδιάπαυστον τρόμον τών 
τής Κολάσεως βασάνων, ύπάρχει κίνδυνος*  
μή προκαλεσθή ή θρησκευτική μονομανία, 
μία τών συνεχεστέρων κλάδων τής παραφρο
σύνης. Έάν δέ κατά βάθος έξετασθώσι τά 
πάθη ταϋτα δέν είναι δύσκολου νά παρατη- 
ρήση τις ποιάν τινα διεξέγερσιν θηριώδη τοϋ

Τοιοϋτον παράδειγμα ε/ομεν καί τό τοϋ. 
έσχάτω; έν Κερκύρζ αύτοκτονήσαντο; διά πο- 

λυκρότου έντός ξενοδοχείου τίνος παρά τήν πύ

λην'Λγ. Γεωργίου, άποστράτου λοχαγού τοϋ 
πεζικού κ. Καρανίάννη, ού τό τραγικόν τέλος 
μετά συγκινήσεω; ήκ ύσθη. Ο δυστυχή; ούτο; 

παοοραθ-ί; είς τού; πρό τινων έτών εκεΐσε γενο- 
μένους προβιβασμού;, παρητήθη τοϋ βαθμού 

του, προσβεβλημένο; τήν φιλοτιμίαν. Κατοίκων 
εκτοτε έν τω ρηθέντι ξενοδοχείφ διετέλει είς 

ποιάν τινα μελαγχολίαν, ήτις πρό τίνος μετε- 
βλήθ/] εί; διατάραξιν τών φρενών, καταλήξασα 

εί; τό οίκτρόν τέλος τή; αυτοκτονία;.
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ανθρωπίνου έ^ωϊσμοΰ. "Ισως μάλιστα δέν 
θά ήτο λίαν παράτολμον έάν έλέγομεν οτι 
αιτία μο'νη διά ταΰτά έστι, τό είναι τινα υπε- 
ράγαν φίλαυτον, ύπερεναβρυνδμενον και περί 
πολλοϋ εαυτόν ποιούμενου, ώστε δ άνθρωπος, 
τόν όρθώς καί έλευθερίως σκεπτόμενου άνθρω
πον εννοεί, ένεκα δικαίας καί τρομερας τιμω
ρίας ν’ άποκαθίσταται δλως ξένος διά τόν ε
αυτόν του παρώ^ρωκ. Τί έστιν ακολασία, ή 
δεύτερα αύτη μήτηρ τής παραφροσύνης, έάν 
μή συνήθεια τών ύποδεεστέρων ηδονών, δη
λαδή του σαρκικού έγωϊσμοΰ; τί δ τυφλός ού 
τος καί ύπερβολικός έρως, ή φιλοδοξία, δ κερ- 
δφος έρως, πάντα ταΰτα τά πάθη, άτινα ό
ταν αιονης διαψευσθώσι, ποιοϋσι τοσούτον 
συγνώς νά ναυαγή το λογικόν, εί μή μορφαί 
λεπτοτεραι τοΰ έγωϊσμοΰ; Τέλος δέ, τίς οιδεν 
έάν ολαι αί παραλλαγαί τοΰ παραλογισμού 
τής αίσθήσεως δέν είναι νοσηματώδεις δια
δηλώσεις ύπερμέτρου οργής;

Έπεται δτι δ άνθρωπος καθίσταται άφ’ έ
αυτοΰ παράφρων, παρασκευαζομένης ούτως 
είπεΐν προηγουμένως έν τώ έγκεφάλω του 
τής παραφροσύνης.

Τελευτώντες συνιστώμεν ώς προφυλαχτι
κόν κάλλιστον τήν μόνιμόν καί σταθεράν τή- 
ρησιν τοΰ ήθικοΰ νόμου. Τό ύπέρτατον καθή
κον τοΰ ανθρώπου είναι τό τελειοποιεΐν άρμο- 
νικώς πάσας τάς δυνάμεις τής ύπάρξεώς του 
καί τό φέρειν αύτάς είς τό άνώτατον σημεϊον 
τής τελειότητος είς δ αύται είσίν ίκαναί’ έν έ- 
νί λόγω δέον πάντοτε ν’ άποβλέπη πρός τήν 
εντέλειαν. Πρός τοΰτο οφείλει ν’ άγαπα καί 
άναζητή τά πράγματα μέ τό μέτρον τής τε
λειότητος ήν τό λογικόν του αποκαλύπτει 
δι’ έκεϊνα. Ούδείς μή ών τέλειος, οφείλει ν’ 
άγαπα τι έπί τής γής, μή έξαιρουμένου καί 
έαυτοΰ, δι’ έρωτος εξαιρετικού καί απολύτου. 
Δέν θά τφ άπαγορευθώσι τότε τά ανθρώπινα 
φίλτρα· δέν θά καταπονήση τάς δυνάμεις 

του είς τήν άγονον απόπειραν τοΰ έξουδενώ- 
σαι πάντα τά πάθη του καί παραγνωρήσαι 
τον ίδιον εαυτόν του, έπειδή καί αύτό τοΰτο 
άντίκειται είς τήν τάξιν άλλά μή άποξενού- 
μενος τοΰ κόσμου τούτου, θά συνηθίση τήν 
διάνοιαν του ν’ άποβλέπη ύψηλότερον, οίκοδο- 
μήσεται, ούτως είπεΐν, έν τφ νφ αύτοΰ ναόν 
έν ω αί αίσθηματικαί ταραχαί ούδέποτε Οέ- 
λουσιν έπιδράμει όπως διαταράξωσι τήν είοή- 
νην του, αί δυσμένειαι τής τύχης δέν θέλου
σι τον προσβάλλει πλέον είμή άνεπαισθήτως. 
Καθαίρειν και τελειοποιεΐν τάς φρένας, καί 
ένθαρρύνειν τό κράτος αύτών δι’ άγρύπνου 
πάντοτε θελήσεως, δέν είναι τό κάλλιστον 
μέσον δπως μή άπολέση τις αύτάς ;

Ηλι. Χρ· Ραπτοπουλος.

ΠΕΡΙ ΙΙίΙΗΤΟΙ™ ASISOTHT0S
ΤΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Ct πλεΐστοι τών νοημόνων παραδέχονται οτε 
πάντα τά κοινωνικά σχέδια, βασιζόμενοι έπί 
τής ύποθέσεως οτι δύναται τις ινα καταστήση 

πάντας τούς ανθρώπους ίσους, τά σχέδια ταΰτα 
ύπάρχουσιν απλώς παράλογα Οί δέ κοινωνισταί 
κατανοοΰσι τοΰτο πιθανώς επίσης εύκρινώς ώστε 
όπως δήποτε, καί, άν δμιλώσι περί ίσότητος, 

άσθενεΐς τινες ερευναι θέλουσι καταστήσει προφα
νές οτι πλεΐστοι μεταζύ αύτών άποδίδουσιν είς 
την λεξιν ταύτην δύο διακεκρυμμένκς σημασίας. 
Μεταχειρίζονται τήν λεξιν ισότητα κατά την α

πλήν καί άναλλοίωτον έννοιαν αύτης, οσάκις α
ποτείνονται πρός τόν απλοϊκόν λαόν, άλλ’ ομι- 
λοΰντες πρός τούς νοτμονεστέρους μεταχειρίζον

ται αύτήν έπι τής σημασίας τής ίσότητος 
τήςπεριστ άσεως. Δέν διατείνονται δ’ 
ότι πιστεύουσιν ότι πάντες οί άνθρωποι δύναν
ται νά καταστώσιν ίσοι, διότι έάν υπήρχε δυνα
τόν νά πράξωσι τοΰτο, ήθελεν είσθαι δυνατόν νά

....--------— __
διατηρώσιν αύτούς ίσους. Άλλά διατείνονται οτι 

πάντες οί άνθρωποι δύνανται νά εχωσιν ίσην 
περίστασιν πρός έξάσκησιν τής είς αύτούς ύ- 
παρχούσης έξουσίας, καί νά βαδίζωσι τήν αύτήν 

οδόν έν τώ κόσμω. 
r

Τό αληθές έστι, πιθανώς, οτι ύπάρχει έπίσης 
δυνατόν νά φθάστ) τις είς είδός τι ίσότητος παρ’ 

άλλον. Άμφότεροι δέ διατελοΰσι πέραν σημείου 
τινός, χειμαιρικοί καί ολοσχερώς έκτος πέρατος 
κκί όπερ δυναταί τις ίνα προιδη, ουτω συμβή- 

σεται πάντοτε. Παν σχέδιον κοινωνίας βασι 
ζόμενον έπί παρομοίων ιδεών, δέον νά ή άνε- 

φάρμοστον, απλώς διότι ύπάρχει προφανώς έκ

τος φύσεως. Ή φύσις είς πάντα τά έργα αύτής 
καί ό τρόπος τής ένεργείας αύτής, έχει προφα- 
νώς ίσχυράν ροπήν πρός τήν ποικιλίαν κκί τήν 
μή κανονικότητα, κκί έκ τοΰ ίδιάζοντος αύτη 

τρόπου, συναισθάνεται άπάσας τάς άποπείρας 
όπως καταστήση αύτόν είς ίσον πεδίον καί άν- 

θίστανται είς τοΰτο μετά καρτερικής άποφκ- 
σεως. Έάν δέ ποτέ συμβη νά έπιτύχωσιν αί ά- 
πόπειραι όπως βαθμηδόν λιάνωσι τ*  άνώμαλα 
κκί έξομαλύνωσι τάς ανισότητας, αισθάνονται 
άμέσως ότι έκ τών κυριωτέρων θελγήτρων έξέ- 
λιπεν. ΤΙ φύσις, πράγματι, δέν ύπάρχει πλέον, 
άλλ’ ή τέχνη, καί ή τέχνη έσεται είδους κα- 
κοΰ καί νόθου, μεχρις ου άρξηται νά διακρίνη 

οτι οφείλει νά λαβή τήν βάσ'.ν αύτής έπι τοΰ 
φυσικού οντος, καί οτι ή άνωμαλία καί ή άνισό. 
της μεταςύ δύο μερών είσίν αύτή ή οίσία τής 
φύσεως· Λένδρα κκί άνθη, λειμώνες καί ρύκκες, 
ορη καί νέφη, πάντα παριστώσι τήν μεγαλει- 
τέραν παρέγκλισιν έπί τινων λίαν άνεγνωρισμέ- 
νων γραμμών καί ορίων. Καί ο,τι άπαντώμεν έν 
τώ έξωτερικώ κόσμω τής φύσεως τής άύύχου 
ένυπάρχει εύκρινώς προσφυές προς παν ζωτικόν 

πλάσμα.

‘Η σφραγίς τής άτομικότητος οράται παντα- 
χοΰ, κκί οπού δέν δυνάμεθα ίνα βλέπωμν 
αύτήν, εύρίσκομεν διηνεκώς νέους λόγους ινα 
τπστεύωμεν ότι ύπάρχει τούλάχιστον. ΤΙ δέ 

κκτάργησις τής άτομικότητος ταύτης, έστι 
κώλυμα κκί κκτάργησις τοΰ ύγειεστέρου μεταξύ 

τών φυσικών δυνάμεων, κκί τό άποτέλεσμα ε- 

σεται βεβαίως καταστρεπτικόν.
Άπαν δέ τοΰτο φαίνεται άφ’ έαυτοΰ προ

φανώς άνεκτόν, καί δύσκολόν έστιν ίνα κατα
νόηση τις τίνι τρόπω πας άνθρωπος νουνεχής 
άρκούντως όπως συλλάβη τήν ιδέαν ενός κοινω

νικού συστήματος δύναται νά παρκτηρήση 
πέριξ εαυτού έν παντί τώ κόσμω καί σκεφθη 
περί τής δυνατότητας τοΰ ποιήσκι τήν ισότητα 

θεμελιώδη άρχήν τής κοινωνίας. Ού μόνον ή έ- 
νεστώσα τάξις τών πραγμάτων ύπάρχει ούτωσί 

άπείρως άπομεμακρυσμένη τής ίσότητος, άλλ’ 
ή άνησότης έστι άριδήλω τώ τρόπω άχώριστος 
άπό πάσης προόδου, είτε έν τώ άνθρωπίνω βίω, 
είτε έν τη άψύχω φύσει. Τό δέ νά πειραθη τις 
δπως άγάγη τό παν έπί ίσου πεδίου, έστιν έξα- 
νάστασις καθ’ όλων τών ζωτικών δυνάμεων τής 
δημιουργίας, ένώ, δ,τι ήδυνάμεθα νά πράξωμεν, 

καί ότι οφείλομεν πράζκι, έάν μέλλωμεν νά προ- 
χωρήσωμεν είς τήν οδόν τής άληθούς προόδου 
έστι συμβαδίζειν μετά τού ρεύματος τών δυ
νάμεων τούτων. Δέον νά ύπάρχωσι διαφοραί 
πάσης φύσεως διαφοραί έξουσίας,διαφοραί όρέξεως 
δίκφοραί κρίσεως, καί γενικώ τώ τρόπω αί δια

φοραί αύται συντελούσιν άσυμμέτρως είς τήν ά- 
ξίαν τού βίου. Κκί αύται αί άνισότητες τής 
περιουσίας συντελούσιν είς τήν εύημερίαν τής 
κοινωνίας, ώς αί διαφοραί τής ώρκιότητος συν- 
τελοΰσιν είς τήν άπόλαυσιν αύτής. Είναι δέ 
πτωχή καί άθλια φιλοσοφία, ήτις δέν δύναται 

νά βλέπη τι καλόν οριστικόν έκτος είς ίσην τι- 
νά κατοχήν καί επί ίσου πεδίου βαθμού. Φιλο

σοφία γεννηθεΐσα έκ στενού κκί φθονερού πνεύ
ματος, έξ ής ούδέν άγαθόν δύναται νά έξκχθη. 

Άλλά καίτοι άναγνωρίζοντες εύκρινώς οτι ή 
φύσις έν παντί πράγματι έμμένει έπί τής άνω- 
μαλίας, οφείλομεν νά μή παραβλέψωμεν οτι ή 

άνωμαλία ύπάρχει καθ’ εαυτήν περιορισμένη 
ύπό τοΰ κανόνος. Υπάρχει δέ συνήθως περιορισ
μένη έντισιν όρίοις, καί έάν, δι’οίανδήποτε άφοο- 

μήν, ήθελεν ύπερβή τις τά όρια ταύτα, παρα
κολουθεί ή καταστροφή. Ούδέν, παραδείγματος 

χάριν, δύναται νά η λίαν άνωμαλώτερον τής 
ήμετέρας θερμοκρασίας, άλλ’ οί γενικοί κανόνες
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οι καθορίζοντες αύτην —τδ ψύχος έν χειμώνι 

και ό καυσων έν ωρα θέρους -— παραλείπονται 
έπί τινα χρονον, και δύνα ται έκ τούτου νά πρό
κυψή, ώς προκύπτει, ανυπολόγιστον κακόν.

Ο μεγας κοινωνικός πόθος ύπάρχει είς ορος 
bl ον θέλει παραγάγει τδ μάλλον έλεύθερον πε- 
£ίον και ο πληρέστερος έν τη άτομικότητι. Όσω 

τδ πεδίον τούτο έσεται έλεύθερον και πλήρες, 

τοσούτω μάλλον ή έξ αύτών προκύπτουσα ποι
κιλία έσεται μεγάλη ύπδ πλείστας σχέσεις, και 
άπασαι αί διαφοραί έσονται ύγιεΐς, διότι έσον- 

ται φυσικαί κατά την καλλιτέραν έννοιαν. Άλ
λα δυνατόν να τεθώσι νόμοι, η νά ίδρυθώσιν 

έθιμα, τείνοντα μεγάλως είς την κατάργησιν 

της άτομικότητος έν άπάσαις ταΐς τάξεσι της 
κοινωνίας, και πεαστηση αύτάς έπι ’ίσου πεδίου 
άγνοιας, έκπτώσεως και κτηνωδίας έπίσης ο

λίγον φυσικού και έπίσης άνιαρού όσω δήποτε 
οί ίσοπεδοταί οι μάλλον οικίοι θά ήδύναντο νά 
ίδρύσωσι τούτ .

Ή φύσις παραγράφει την άνισότητα παντα- 

χού*  άλλ’ είς ήμάς ύπάρχει εύκολον, δια της 
ήμετέρας εύηθείας και της έλλείψεως προορα- 

τικοτητος, ν άναπτύζωμεν και έξογκώσωμεν 
τάς ανισότητας ταύτας μέχρις ένδς σημείου, 
όπερ μόνον μία κοινωνική ταραχή δέν θά δυνη_ 
θη νά έπανορθώση. Επειδή δ’ έκτιμώμεν την 

μονιμότητα τών πραγμάτων, και έπιθυμούμεν 

ν άποφευγωμεν την κοινωνικήν ταραχήν, φρόνι
μόν έστι νά τηρώμεν άγρυπνον ομμα έφ’ έκα
στου πράγματος τείνοντας νά έξογκόνη ύγιζς 
διαφοράς, μέχρις ού καταντηση είς σφοδράς αν

τιθέσεις. Αι μεν είσί το ελεύθερον παίγνιον ύ- 
γειους βίου*  αί δέ είσιν αί διαστροφαι της 
άσθενείας. Έν ύγιειά καταστάσει τών πραγμά

των ο κανών έσεται οτι οί καλλίτεροι έσονται 
οι ισχυρότεροι και προαχθησονται καί άρξουσι. 
Ούδεις δ έκ τών οντων οικείων μετά τών προ
όδων τού νεωτέρου συλλογισμού ήθελεν άρνηθη, 

οτι κατα την ένεστώσαν στιγμήν έχομεν έπιε- 
ροας έπι του έργου της φυσεως όπως έξογκώμεν 
τας εις τας κλασείς προσφυείς διαφοράς.

Ό άνθρωπος οστις πιστεύει ότι δύνατας νά 
περιαγάγη πάντας τούς ανθρώπους έπί τού 

ίδιου πεδίου έστιν άνους και πολεμεΐ κατά πάν

των ο,τι λαμπρότερον καί καλλίτ-ρον ύπάρχει 
έν τη ανθρώπινη φύσει. Αλλ’ οσω άνόητον καί 
καταστρεπτικόν ύπάρχη τδ ν’ άποπειραθρ τις 
τούτο, έπιρροαί έξ έκείνων άς ύπεδείξαμεν δια - 
τελούσι πράγματι πρδς πραγμάτωσιν τούτου, 
άπέναντι μεγίστης μερίδας της κοινωνίας. 
Πάσαι αί κτηνώδεις δυνάμεις της άνθρωπίνης 
φύσεως, καί πολλαί έκ τών της φυσικής φύσεως, 

και πολλαι έκ τών της φυσικής φύσεως έπίσης 
έκινδυνέυσαν έκ τών κακοβούλων τούτων έπια- 

ροών? κατα τών οποίων πάντες οί αγαθοί άν
θρωποι οφείλουσι νά κηρύξωσιν άκατάπαυστον 

πόλεμ ο ν.

(Έκ τού Γαλλικού.)

Γ. ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΣΙΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ-

Εν ωρα θέρους, έν ημέρα Κυριακή, κατά την 
έκτην εσπερινήν ώραν. Ό καιρός επικρατεί εύ- 
διωτατος Επί της κρηπίδας τού σταθμού τού 

Αγίου Κλαυδίου άνυπόμοναν πλήθος αναμένει 
τδν είς Παρισίους διευθυνόμενον συρμόν. Μακρό- 
θεν άκούεται θόρυβος, ό συρμός έρχεται ! Πάν

τες άνακινούνται, ή ώρα της άναχωρησεως! 
Φίλοι, οικείοι, συγγενείς, επιθυμούσι νά μη άπο- 
χωρισθώσι. Καί συνωστίζονται, καί προσκαλού- 

σιν άλλ-ηλους, καί κράζουσι. Κλείονται αί κιγ- 
κλΐδες, οπού σταματά ο συρμός. — ’Ανοίγον

ται, μεγίστη σύγχυσις. Οί βραδύνοντες μετα- 
βαίνουσιν άπδ της μιας θυρίδας είς την άλλην, 
ζητούντες θεσιν. ’Ιδού όμως καί νεάνις τις, λίαν 

νεαρά, κομψλ συνεσταλμένη. Είναι αόνη. 
Μελλει νά δοθη τδ σημεΐον της άναχωρησεως, 
καί άπασαι αί άμαξαι προ τών οποίων η πτω
χή διηλθεν ύπηρχον πλήρεις. ’Απελπίζεται, ότε 

αίφνης φωνή τις καθησυχάζει αύτ’ήν :
— Υπάρχει ένταύθα θέσις ! ειπεν η φωνή. 
‘Η νεάνις εγείρει τούς οφθαλμούς καί έρυθρια.

γορεύει εύσεβάστως καί καταβαίνει πρώτος. Ή 
συνταξειδιώτις αύτού παρατηρεί αύτδν άπο- 
α ακρυνόμενον. Καταλαμβάνεται ύπδ θλίψεως 
χωρίς νά αίσθάνηται τδ αίτιον καί ιδού αύτη 

διερχομένη σύννους την εύρεϊαν αίθουσαν τών 

’Απολωλότων Βημάτων.
Πάραυτα ϊ;ταται, είς τις ώμ,ίλησε προς αυ. 

την.
— Δεσποινίς. . .
Ό άνθυπολοχαγδς, ισταται πρδ αύτης α

σκεπής την κεφαλήν, ύποκλινόμενος.
— ’Ώ κύριε, άφετέ με, άπαντα τεταραγ- 

μ.ένη.
_Μηδέν φοβηθητε καί έπιτρέψατέ μοι ό

πως είπω πρδς ύμάς διά τί τολμ.ώ ν’ άποτείνω 
τόν λόγον ένταύθα. Όνομ.άζομ.α. ’Ιάκωβος Δεσ- 
σώ, η δέ θέσις μ.ου ! ώς βλέπετε, προσέθη- 
κεν ο νεαρός άξιωματικδς ρίπτων ίν βλέμ
μα πρδς την ολοκαινούργη ένδυμασίαν αύ

τού, ούδόλως ύπάρχει εύκρινης. Έπί τού πα
ρόντος. Ιδού αί κατ’ έμέ πληροφορίαι. Κατ’ 
άρχάς ήθέλησα νά παρακολουθήσω ύμάς, δε

σποινίς, όπως μάθω οποία ησθε.

— Κύριε!
— Μετεμεληθην.' Μοί έφάνη άρμοδιώτερον 

νά πράξω ώς έπραξα. Άρκεϊ νά είπω πρδς ύ

μάς οτι αί προθέσεις μου ύπάρχουσιν τοιαΰται, 
ώστε τη άληθεία τδ διάβημά μου, οσω άπό- 

τομον καί άν έφάνη προς ύμάς κατ άρχας, ού
δέν έχει τδ δυνάμενον νά προσβάλη ύμάς.

Πσδς στιγμήν έπηλθε σιγή. Ή πρδς ην ά- 

πηυθύνοντο οι λόγοι ουτοι περιεσταλη, επει- 
ράτο νά όμιληση, άλλά δεν ήδύνατο νά κα- 

τορθώση τούτο*
'Η φωνή είχεν έκλείψει άπ αυτής. Επι τέ

λους κατέβαλε την έαυτής συγκινησιν:
— Παρρησία έπί παρρησίας, κύριε. Καλού

μαι Άδελίνη Λεβλάν, καί ειμί απλώς διδά

σκαλος παρά τη κομησση Β... - Πτωχή ώς ύ- 
μεΐς καί μ/η προσδοκώσα κρειττονα τύχην.

Εύχαριστώ, δεσποινίς, εύχαριστώ δια 
την εμπιστοσύνην ην μοί παρέχετε. Ηδη δε 

ότε έχω την βεβαιότητα τού έπαναβλεπειν, ότε 

γινώσκω ο,τι έπεθύμ.ουν να γινωσκω απο καρ-

Πα ρασνρεΤ τον έκβαλόντα τας λεξεις ταυτας, 

καί οστις διά ταχέος καί ύποχρεωτικού κινή
ματος προσκαλει αύτην νά έπισπεύση. Ούτος 
δ’ είναι θελκτικός τις άξιωματικδς τού πεζικού. 

Ή καταληφθησομένη θέσις εύρίσκεται άπέναντι 
αύτού καί μόλις ηδυνηθη νά καταλάβγ αύτην. 

’Ακούεται συριγμός*  άναχωρουσι . . .
— Εύχαριστώ, κύριε...
_ Ούδέν άξιον εύχαριστίας, δεσποινίς· άλλά 

λογίζομαι ευτυχής.. ·
’Έπειτα σιγή· παρατηρούσιν άλληλ^Χ-
_ Ό αξιωματικός, άνθυπολοχαγος, άρ- 

τίως έξελθών της στρατιωτικής σχολής τού 
'Αγίου Κόρου, θαυμάζει τ·>,ν χαρίεσσαν και θελ
κτικήν ριορφί,ν τζς νεάνιδος, -ίίτις έχει το πρό- 
οωπον ώχρον, τούς χαρακτήρας κανονικούς και 

γοργούς, τν,ν κέρ.χν ζανθν,ν, έπιχρυσον, άνα- 
στνμ.α εύκίνχτον και άνευ ϊσχνότν,τος. Ή περί
βολέ αύττ,ς ύπάρχει απλή. <- ύδέν το ύπερβαϊ- 

νον Παρισινήν έν εορτής ημέρα.
Λάθρα δ’ η ταξειδιώτις ρίπτει τδ βλέμμα 

πσδς τον απέναντι καθημενον. Ουδόλως είχεν 

άπκτηθη κατ’ άρχάς*  ητο ωραίος νεανίας, έχων 
την φυσιογνωμίαν ανοικτήν καί έλευθέριον, τον 
δέ ξανθόν μύστακα έπιμελώς άνεστραυμένον 

εις τά άκρα.
’Επειδή δ’ αισθάνεται έαυτην καταλαμβα- 

νομένην ύπδ ταραχής, η νεάνις ανοίγει μικρόν τι 
σακκίδιον, λαμβάνει βιέλίον τι καί άρχεται ν’ 
άναγινώσκγ... μάλλον πειράται ν’ άναγνώ- 
ση... Πράγματι δέ αύτη λησμονεί νά στρέψη 
την σελίδα. Ό άνθυπολοχα;δς δέν παρατηρεί 
τούτο*  άλλά*  γέρων τις κύριος οστις, εύθύς έξ 

αρχής, παρηκολούθησε διά τών οφθαλμών την 
μακράν ταύτην σκηνην, παρετήρησε καλώς τού
το καί έμειδίασεν ηδέως.

Ό άξιωματικδς φαίνεται σκεπτικός· παρε- 
τηρησεν έπισταμένως την γείτονα αύτού, ενώ 
αυτή έφαίνετο βεβυθισμένη καί διατελούσα οίο- 

νεί έν αιχμαλωσία.
Ό συρμός εστη έν τφ σταθμώ τού Άγιου 

Λαζάρου- άφίχθησαν! ’Ηλθεν η στιγμή τού ά- 
ποχωρσμού... Ό άνθυπύλοχαγδς έγείρεται, φαί

νεται διστάζων προς στιγμήν, έπειτα προσα
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Six;, Ssv μοί ΰπολείπετζι πλέον είμη ν’ άπο- 
χωράσω. Το νά κωλύω δ’ ύμζς είς τοιοϋτον μέ
ρος, ηθελεν είσθχι κζκόν.

Ποοσηγόοευσεν έκ νέου, κζί άπεχώρησε.

Οί νέοι έπχνεΐδον άλληλους. Ό ’Ιάκωβος ήτο 
είκοσι κζι δύο ετών, ή δ’ Άδελίνη δεκζοκτζέ- 
τις. Ήράσθησζν άλληλων κζί εσχον τόν δύ?α- 
μιν νά έγκζρτερήσωσιν είς τήν πχρέλκυσιν τοΰ 
άεννάως αύςάνοντος τούτου πάθους.

— Θέλετε γείνει σύζυγός μου, έ'λεγεν ό ’Ιά
κωβος.

— ’Αγαπητέ φίλε, ή ύμετέρζ γυνή άνευ 
προικός! Βλέπετε ότι τοΰτο καθίσταται αδύνα
τον.

— Έάν θελήσητε ν’ ζνζμείνητε, τό κώλυμα 
τοΰτο δέν θέλει είσθαι πλέον μία... προσεχής 
κληρονομ,ία ίσως... ’Ώ! δέον νζ ίκανοποιηθή νά 
θυσιασθν) ή ύμετέρα φιλοτιμία εις τόν έρωτα ύ· 
μών. Πέπειθα έπί τοΰτο.

Ή Άδελίνη συγκατετέθη είς πάντα. Συνε- 
φώνησαν δέ όπως αυτή άνζμείνρ, 'ίνα αύτη ό- 
φείλφ αύτώ ενζ πλούτον, όπως τω όφείλτ) μίαν 
εύτυχίζν.

Παρεσκευάζοντο τότε διά τήν κατά τής Τύ- 
νητος εκστρατείαν. 'Ο δέ ’Ιάκωβος Δεσσώ, ού 
ή οικογένεια είχε σπουδαίας σχέσεις έν τώ ύ- 
πουργείω τών στρατιωτικών, έπέτυχεν ίνα τό 
πρώτον ήδη δοκιμάσ-/) καί αύτός τήν τύχην 
τών όπλων έν τή έκστρατείζ ταύτγ. Άνεχώ- 
ρησε πλήρης πεποιθήσεως, συγκομίζων τάς υ
ποσχέσεις τής έαυτοΰ ωραίας μνηστής.

Μετά τινας μήνας βραδύτερον, επίσημον τη- 
λέγραμμα έξέθετε τά περί συμπλοκής τίνος έν 
ή tv απόσπασμα τοΰ γαλλικού στοατοΰ έδειξε 
μεγάλην ανδρείαν. Τό δ’ έν λόγω τηλέγραμυια 
άνέφερεν έπίσης τά ονόματα τών άξιωματικών 
τών φονευθέντων ή τραυματισθέντων, υ,ετζξύ 
δέ τών τελευταίων συγκατηριθμεΐτο καί τό όνο
μα τοΰ ’Ιακώβου Δεσσώ.

Ή Άδελίνη άνέγνω αύθις τοΰτο έν έφημερίδι 
τινί, καί διελογίσθη ίνα μεταβή εις Τύνητα. 
Κατατρυχομένη ύπό θανασίμου ανησυχίας καί 
ούδόλως λαμβάνουσα ύπ’ δύει τάς δυσχερείας 

άς έμελλε ν’ άπαντήσρ έν τή έκτελέσει τοΰ έ- 
αυτής σχεδίου, έμελλε νά πραγματοποίηση αύ- 
τό, ότε έλαβεν έπιστολήν παρά τοΰ ’Ιακώβου. 
Ή κατάστασις αύτού ούδέν είχε τό ανησυχα
στικόν- λαβών δ’ άδειαν απουσίας έπί άνζρρώ- 
σει, δέν θά έβράδυνε νά έπανέλθρ.

Ή οικογένεια τοΰ νεαρού αξιωματικού κα- 
τώκει εις Έστάμπας, οπού αύτός μετηνέχθη. .. 
Είχε ψευσθή, τό τ αΰμζ ήτο θανατηφόοον.

Αί έφημερίδες μετέδωκαν έπίσης είς τήν Ά- 
δελίνην, αρκούντως άορίστως όμως τή φορά 
ταύτρ πληροφορίας τινάς. Ούχ’ ήττον, έμαθεν 
έξ αύτών οτι ό ’Ιάκωβος εύρίσκετο είς Έστάμ- 
πας. Άπεφάσισεν όθεν νζ μεταβή έκεΐσε ζυ.έ- 
σως. Άλλ’ εκεί έ'μαθεν ότι ό ’Ιάκωβος άπέθνη- 
σκε, καί ή δυστυχής δέν ήδύνατο νά ίδγι αύ- 
τόν.

Ε’ς αύτήν τό παν έμελλε νά έκλειψή.
Ό σκοπός τής ζωής αύτής έσβέννυτο έν τή 

νυκτί τής αίωνιότητος.
Είς τό δνειρον αύτής ένεφανίζετο ό ’Ιάκωβος 

ώς κατά τήν ημέραν τής πρώτης συναντήσεως 
αύτών, προσκαλών αύτήν προφορικώς τε καί 
διά χειρονομιών, καί ή έξέγερσις ύπήρχεν οδυ
νηρά .

Παρήλθε μία έβδομάς, έπειτα περίλυπον 
πλήθος προέπιμπε τόν νεαρόν άνθυπολοχαγόν 
εις τδ νεκροταφεΐον τής Άκροπόλεως. Μακρό- 
θεν δέ γυνή τις μελανειμονούσα παρετήρησε 
διερχομένην τήν κηδείαν. ’Αφού δ’ έπερατώ- 
θησαν τά πάντα, ότε οί συγγενείς καί φίλοι τοΰ 
’Ιακώβου έρριύαν όλίγην γήν έπί τοΰ νεκρού, ή 
γυνή έκείνη έπλησίασεν είς τόν τάφον, έθηκεν 
έπί τών έαυτής χειλέων μικράν τινα φιάλην, έ- 
γονυπέτησε καί κατέπεσε πάρζυτα άπνους, 
προφέρουσα λέξεις τινας, άς κατ’ άρχάςοί παρε- 
στηκότες δέν ήδυνήθησαν νά έννοήσωσι.

— 'Υπάρχει ενταύθα θέσις' εί- 
d πεν αυτ/:.

Αυται ύπήρξζν αί τελευταϊαι λέξεις τής 
Άδελίνης.

Άνεΰρον δ’ έπί τής νεαράς έπιστολήν έσφρα- 
γισμένην καί άπευθυνομένην πρδς τδν δήμαρχον 
τών Έσταυ,πών, εν ή περιείχετο ολίγον τι 

χρηματικόν ποσδν καί ακριβείς παραγγελίας. 
Άναγνους ό δήμαρχος έμάντευσε τήν αλήθειαν 
καί, εξ ένστικτου ύπεκλίνατο. . .

Τή έπαύριον, συνωδά πρδς τήν έπιθυμίαν τής 
Αγνώστου, δ νεκρός αύτής έτάφη παρά τώ οι
κογενειακά τάφω έν ω άνεπαύετο δ ’Ιάκωβος 
Δεσσώ.

(Έκ τοΰ Γαλλικού).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΜΕΤΑΞΤ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΠΕΡΩΚΕΑΝΕίΟΣ ΚΑΛΩΣ

Συνέχ ϊδε Τεύχος Θ'.

Κατά τάς επανειλημμένα; έρεύνας τών άξι
ωματικών τούτων, καί ιδία τοΰ τελευταίου, 
τδ μέγιστον βάθος τοΰ Άτλαντικοΰ μεταξύ 
Ιρλανδίας και νέας γης δέν υπερβαίνει τά 

4,400 μέτρα. Ό πυθμήν τοΰ Ώκεανοΰ κα
τέρχεται κανονικώς εφόσον απομακρύνεται τις 
τή ’Ιρλανδίας, άλλ'εις άπόστασιν 200 λευγ. 
ταύτης ή κάθοδος αυτή καθίσταται απότομος, 
δ δέ βυθός άριθμεϊ περί τά τρισχίλια μέτρα. 
Εντεύθεν μέχρις 400 λευγών άπδ τής Νέας 
Γής τδ βάθος ποικίλλει μεταξύ 3,000 μέχρι 
4,000 μέτρων, ένιαχοΰ άνέρχεται μέχρι 4, 
400, άπδ δέ τής άποστάσεως ταύτης μέχρι 
Νέας Γής ή άνοδος άρχεται κανονική.

Μετά τάς μελέτας ταύτας κατά Νοέμ
βριον τοΰ 1857 έσχηματίσθη έταιρία πρδς 
κατασκευήν καί έκμετάλλ'-υσιν τοΰ ύπερωκε- 
ανείου τηλεγράφου έχουσα κεφάλαιον 8,750, 
000 φράγκων, διηρημένον είς 3,500 μετο- 

χάς έκ 2,500 φράγκων έκάστην. Ό κ. Γιέλ 
ένεγράφη διά 880 μετοχάς, τούτέστι διά 

2,200,000 φράγκα. Άξιοσημείωτον οτι ή 
έπιχείρησις αυτή έτυχε μείζονοςύποστηρίξεως 
παρά τφ κοινφ καί τή κυβερνήσει τής Αγ

γλίας ή έν Αμερική. Τώ δντι ή ’Αγγλία ά- 
νέλαβε νά προμηθεύση τά άναγκαιοΰντα είς 
τήν κατάθεσιν τοΰ τηλεγράφου πλοία, ήγ- 
γυάτο δέ τοϊς μετόχοις τόκον 4 έπι τοϊς ε

κατόν. Τουναντίον οί κεφαλαιούχοι τών 'Η
νωμένων Πολιτειών έδίσταζον νά μετάσχωσι 

τής έπιχειρήσεως.Ούτω τής συνελεύσεως τής 
Βασιγκτώνος προβαλούσης νομοσχέδιον, καθ’ 

6 ή άμερικανική κυβέρνησις παρείχε τοϊς με- 
τόχοις τά αύτά και ή άγγλική ώφελήματα, 
τδ νομοσχέδιον τοΰτο άπερρίφθη παμψηφεί, 
μόλις δ’ έπεψηφίσθη τδ έπόμενον έτος διά 

πλειοψηφίας μιάς μόνον ψήφου.

Ούτως έξομαλισθεισών τών οικονομικών 
δυσχερειών οί διευθύνοντες τήν έπιχείρησιν 
ήρξαντο τοΰ έργου. Τής μεταξύ Ιρλανδίας 
καί Νέας Γής γραμμής γενομένης άποδεκτής, 

ύπελείπετο ήδη νά καθορισθώσι τά σημεία 

τής αφετηρίας έφ’ έκάστης τών άκτών τής 
Εύρώπης και Αμερικής. Άπεφασίσθη όπως, 
ή γραμμή άναχωροϋσα άπδ τής Βαλλεντίας 
έπι τής δυτικής άκραςτής Ιρλανδίας, κατα- · 

λήξη είς Άγ. Ίωάννην τής Νέας Γής. Τδ 
μεταξύ τών δύο τούτων άκρων διάστημα 

μετρούμενον κατά γραμμήν εύθεϊάν έστι 
3,400 χιλιομ. ήτοι 775 λευγών. Έν τού- 

τοις άπεφασίσθη όπως τδ μήκος τοΰ κατα- 
σκευασθησομένου κάλω ή 4,100 χ. μ. ίνα 
επαρκέση είς τάς ένδεχομένας παρεκτροπάς 
καί τάς έν τφ πυθμένι τοΰ Ώκεανοΰ ώς έκ 
τών ανωμαλιών τοΰ έδάφους άπαραιτήτους 

ελιγμούς.

Ή κατασκευή τοΰ κάλω ήρξατο κατά 
Φεβρουάριον έν δυσίν άγλλικοτς έργοστασίοις, 
έπερατώθη δέ κατά Ιούλιον τοΰ αύτοΰ έτους 
ώς εϊρηται, τφ κάλφ τούτω δέν έδόθη ούδ’ 
δ φοβερός όγκος, ούδ’ ή στερεότης ήν παρέ- 
σγε τφ μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλλίας ή 
Αγγλίας καί ’Ολλανδίας. Ό ηλεκτραγωγός 
άπετελεϊτο έξ 7 συρμάτων, έκάστου έχοντος

30
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διάμετρον 00007 μ. συνεστραμμένων δέ ού
τως ώστε νά σχηματίζωσιν έν και μόνον με
ταλλικόν σύρμα έχον διάμετρον 0,0019 μ. 
και ζυγίζον 26 χ. κατά χ.

Ή διά γουταπέρκας περικάλυψις αύ
τοϋ έγένετο μετά τής μεγίστης έπιμελείας, 
έπειδή πάσα παραμελουμένη ρωγμή θά ή
δύνατο μετά τήν κατάθεσιν νά έπιτρέψη τήν 
διείσδυσιν τοϋ ύδατος και επομένως τήν α
πώλειαν τοϋ ήλεκτρισμοϋ. Τό μεταλλικόν 
σύρμα κεκαλυμμένον ούτως ύπό τριών στρω
μάτων γ ο υ τ α π έ ρ κ α ς είχε διάμετρον 
0,009 μ. τό δέ βάρος αύτοϋ ήν 84 χ. 
γραμμα κατά γ. μέτρον.

Τό ουτω παρασκευασθέν εσωτερικόν μέρος 
τοϋ κάλω ύπέβαλλον είς συνεχείς δοκιμάς ό
πως βεβαιωθώσι περί τε τοϋ αγωγού 
αύτοϋ καί τής άπομονώσεως. Καί 
το μέν πρώτον έδοκίμαζον διαβιβάζοντες διά 
του σύρματος ρεύμα ήλεκτρισμοϋ ασθενές έκ- 
πεμπομενον έξ ενός μόνον στοιχείου, τήν δ’ά- 
πομονωτικήν δύναμιν τοϋ έκ γουταπέρκας 
περιβλήματος έξήλεγχον τιθέντες αύτό είς 
συγκοινωνίαν διά τοϋ πολλαπλασιαστοϋ σύρ
ματος εύαισθήτου γαλβανομέτρου (4) μεθ’ ε
νός τών πόλων ίσχυράς ηλεκτρικής συστοι-

(1) Τό γαλβανόμετρον στηρίζεται έπί της 
ίδιότητος τών ηλεκτρικών ρευμάτων τοϋ ένερ- 

γεΐν έπί της μαγνητικης βελόνης, ώς έπί παν
τός κινητού μαγνήτου, καί μετατοπίζειν αύτην 
καθ’ ώρισμένην διεύθυνσήν. Κατά τόν νόμον τοϋ 
'Αμπέρ, η διεύθυνσις αύτη έστί κάθετος έπί 
της διευθύνσεως τοΰ ρεύματος, δ δέ νότιος αύ- 

της πόλος κεΐται πρός τά αριστερά αύτοϋ. Ό 
Σβείγγερ ηύξησε την έπί της βελόνης ένέρ- 
γειαν τοϋ ρεύματος πολλαπλασιάζων περί αύ
την τά ύπό τοϋ ρεύματος διερχόαενα μέρη τοϋ 

σύρματος, Ιοστε έκαστον τούτων νά ένεργνί ό
πως παρεκτραπεί η βελόνη κατά την αύτην 
διεύθυνσιν. ’Ακολούθως δ Νοβίλ ηδυνήθη νά έξ- 
ουδετερώσ/] την έπί της μαγνητικης βελόνης 

χίας, ής δ έτερος συνεκοινώνει μετά τής 
γής·

’Ακολούθως ήρχετο ή κατασκευή τοϋ δ- 
πλισμοϋ. Τί έργασία αύτη έγίνετο κατά 
τόν εξής τρόπον. Κατα τήν περιφέρειαν με
γάλης κυκλοτερούς τραπέζης ετίθεντο αριθ
μοί τις πηνίων, φερόντων περιειλιγμένα εί- 
λήματα σιδηρών συρμάτων θιαμέτρου 
0,0019. έκάστου ειλήματος άποτελουμένου 
έξ 7 συρμάτων έχόντων διάμετρον 0,0007 
μ. Τό κεντρικόν μέρος τοϋ κάλω διερχόμινον 
οιά τίνος οπής έν τώ μέσω τής τραπέζης 
καί στρεφόμενον περί εαυτό παρέσυρε βαθμη
δόν έν τή κινήσει του ταύτη τά περί τά 
πηνία σύρματα, άτινα περιεπλησόμενα περί 
τδν κεντρικόν τούτον πυρήνα άπετέλουν τόν 
δπλισμόν. Τό μήκος τών τε χαλκών καί σι
δηρών τούτων συρμάτων ήν τοσοϋτον, ώστε 
θά ήρκουν νά περιβάλωσι τρις καί ένδεκάκις 
τήν γήν.

(Ακολουθεί).

ΕΛΕΓΕΙΟΗ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΑΝΤ1ΠΠΑΟ

. . . 72ς ήΛος άνέτει,Λας ακτίνας παντού σπειρών . . .
καί διελθων τδν ουρανόν τον βίου σου . . νυν $υεις. · · 

Π2ήν δύων μάς παρίστασαι, εν χρώμασι, μυρίοις . . .
καί εχει,ς ήδη άρωμα πΛει,ότερον καί μύρον . . .

διευθυντηριον ένέργειαν της γης χρώμενος τώ 

λεγομένω ά σ τ α τ ι κ ώ σ υ σ τ ή μ α τ ι, 
άποτελουμένφ έκ δύο μαγνητικών βελονών έξ- 

ηρτημένων άπό νήματος καί έχουσών άντε- 
στραμμένους τούς πόλους. Τό γαλβανόμετρον, 
χρησιμεϋον όπως δεικνύρ την ύπαρξιν, την φο

ράν καί εντασιν ηλεκτρικού τίνος ρεύματος, σύγ- 
κειται κυρίως έξ ενός τοιούτου άστατικοΰ συ
στήματος, περιβαλλλομένου καταλλήλως δι*  ό
σων οιόν τε πλειόνων σπειρών σύρματος, δι’ ου 

διέρχεται το ηλεκτρικόν ρεύμα. Ή έλαχίστη 
διάβασις τοϋ ρεύματος τούτου αρκεί νά μετα

τόπιση τάς μαγνητικάς βελόνας, τοϋθ’ οπερ 
καθίστησιν αίσθητην την υπαρςιν αύτοϋ. πρός 
δέ την εντασιν καί φοράν.

..

Β'

Κοιμάσαι, !! ΆΛ.Τ δ ύπνος σου, ή νεκρική σι,γή σου, 
νουν και καρδίαν καί ^υχην άπάντων κυριεύει

Τδ κεκΛεισμένον στόμα σου ακόμη συμβονΛεύεο 
κν άναγινώσκομεν ποΛΛά,.. ηοΙΛά εν τη μορφή σου..

Κο^μάσατ ! !.. Ποιον δνενρον ! οποία οπτασία !
TLq νά πι^στεύη τήν στνγμήν αυτήν ώς τεΛευταίαν ;

δχι. ! Νυν εΙσέρχεσαι, είς άΛΛην ζωήν νέαν, 
καί είναι, αϋτη ή στι,γμή αρχή τή ά.Ιηθεία . . .

Τούτο ό βλέπων Σέ νεκρδν ευκόλως τδ μαντεύει,.
Τδ με^δίών σου πρόσωπον αρκεί νά άτενίση . . . 

καί υπαρ&ν τού μέλλοντος ευθύς θ' αναγνώριση, 
όποταν Ιδη ποία χαρά ήδέως σέ θωπεύει,.......

Γεννηθέντος έν Κεφαλληνία τώ 1772 καί άποθανόντος έν Τα- 

ταούλοις τώ 1887.
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Έν τούτοις . ... τδ ταζείδιον αυτό, . . . ό χωρισμός σον 
όσω κι’άν ήν’ προσωρινά, τα σπλάγχνα μας πληγώ

νουν
10ΙΗ1ΙΠ

έκώπιο'Γ μας τδ παρόν καί μόνον εξαπλώνουν 
καί διά τοϋτο κλαίομεν, ώ πάτερ μας, εμπρός σου . . ■

Διά τδν Λόγον τδν αυτόν σέ κλαίουν τόσοι άλλοι· 
γέροντες, πλούσιοι, πτωχοί,νεότης, δρφανία 

ών ήσο ό παρήγορος άστήρ, ελπίς γλυκεία ....
ό πρακτικός διδάσκαλος, ή πατρική αγκάλη ■ . .

"Οσα έγνώρισας εσύ, γνωρίζουσιν ολίγοι, 
καί όσα έμελέτησας, έςήτασας καί είδες......

Σ’ έγέννησαν σ’ ήγάπησαν δύο κλειναί πατρίδες, 
άς τ'όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΠΑΣ είς έν σμίγει...

Κεφαλληνία άφ' ένδς, Τατάουλα άφ’ ετέρου, 
μητέρες υπερήφανοι ύπάρζεως σπάνιάς

Χύνουσι δάκρυα θερμά μετά πολλής πικρίας 
στερούμενοι άμφότεραι υΐοϋ τοΰ πρεσβυτέρου.......

Δύο αιώνας ήνωσεν δ ίδικός σου βίος .....
και δύο τόπους... πλήνδιπλούς κι’ό τάφος σου έγράφη

Τδ χώμα κι al καρδίαι μας εΐσιν οΐ δύο τάφοι...........
μεθ" ών μενείς αχώριστος, ώ πάτερ, αιωνίως ....

Γ'·

Συγγνώμην ασυνάρτητα καί άτεχνα άν είπα ....
τοϋ ποιητού Παράσχου μας χάριν τινά άν ειχον 

πιστεύω νά έστόλιζα τδν άτεχνόν μου στίχον , . .
’Αλλά . .. φανού επιεικής ώ Σεβαστέ ΑΝΤΙΠΠΑ.... 

1

Έν Ταταούλοις 29 7βρίου 1887.

^ΜαρκοπΟΥΛΟΣ έκ Κεφαλληνία;.

Η1ΙΕΘΑΜΕΝΗ
Χλωμή φυτεύσατε ‘Ιτιά 

στδν τάφο μου πλησίον
Νά ριζωθή στά στήθη μου 

στο χώμα μου τδ κρύον.

Νά παίφτουνε τά φύλλα της 
πριν πέσουνε τά χιόνια 

Και νά κυλά τδ δάκρυ της 
σ’ άν έρθουν χελιδόνια.

Νά θλίβηται παντοτινά 
και νά πένθη μαζή μου 

'Ότι ύπήρζε στεναγμός 
καί πόνος ή ζωή μου.

Ίσως πουλί διαβατικό 
περάσω μετά χρόνους 

Καί κελαδήσω θλιβερά 
είς τής Ιτιάς τούς κλώνους.

Μετά τά λόγια τά πικρά 
καί τά παράπονά της 

βαρύς έκίνησε σπασμός 
τά μαύρα βλέφαρά της.

Έγειν’ ή όψη της χλωμή 
σ’ άν τού Μαρτιοϋ Σελήνη

Σ’ άν φθινοπώρου λούλουδο 
πού τήν ζωή άφίνει.

Καί τδ κορμί τδ λιγερδ 
καί τδ ροδοπλασμένο

Έλήγισε σάν καλαμία 
κ έπεσε νεκρομένο.

Ή επιστήμη ή σεμνή 
καί ή καλοθρεμμένη 

‘Αφού τήν έ βασάνισε 
τήν είπε πεθαμμένη.

Τδ υστερνό τής έβαλεν 
μπαμπάκι είς τδ στόμα 

Καί τήν αγκάλιασε σφικτά 
τής μαύρης γής τδ χώμα.

Μά τ’ αηδόνια τήν αυγή 
άπδ ’Ιτιά θλιμμένη 

Έζύπνησαν τούς ζωντανούς 
καί τήν άποθαμμένη.

Πέραν ’Ιούνιος 1887.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΧ ΤΩι ΘΕΑΤΡΩι ΒΕΡΑΠ

eaah· amm μ .
ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ

Δημοςθενοτς ϊΑλεξιαδου.

Παραστάσεις συνδρομής 2ά.

Πρός τό φιλόμουσον δημόσιόν Κωνσταντι

νουπόλεως.
Γηθόσυνοι χαιρετίζομεν και αυθις τό φιλόμου

σον δημόσιον Κωνσταντινουπόλεως και μετά θάρ- 
φους προβαίνομεν εις την έναρξιν τών παραστά

σεων.
Έρειδόμενοι εις τήν γενναίαν ύποστηριξιν, 

?ς αείποτε έτύχομεν παρά τώ φιλομούσω δη- 
μοσίω, συνωδά ταΤς περιστάσεσι δημοσιεύομεν 
τόν ελεγχον τοϋ άπαρτίζοντος εφέτος τόν θίασον 
προσωπικού και τό δραματολόγιον, έξ ού θά 
παραθέσωμεν κατ’ έκλογην την πνευματικήν 

τροφήν ήν παρεσκευάσαμεν.
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Μέ τήν ελπίδα τής προθύμου καί γενναίας 

άρωνής τών θιασωτών την Ελληνικής σκηνής 
θκ άγωνισθώμεν και εφέτος έν Κωνσταντινουπό- 
λει τον καλόν άγώνα, ού επαθλοι προσδοκώμεν 
την ηθικήν μάλλον άμοιβήν, ην οφείλει νά άπο- 
δέχηται ή καλλιτεχνία.

Συναρωγούς έχοντες εις εύόδωσιν της θεατρι
κής ήμών πορείας, άφ’ ενός μεν την εύγενη προ
θυμίαν της σεβαστής αύτοκρατορικής κυβέρνή- 
σεως προς ήν έκφρκζομεν δημοσία τάς θερμάς 
ήμών εύχαριστίας, άφ’ ετέρου δέ, τά γενναιό- 

φρονκ αισθήματα τοϋ φιλομούσου κοινού, ριπτό- 
μεθκ άσμενοι και εύσταλεΐς εις τον άγώνα, εύ- 
ελπιζόμενοι δτι θά έξέλθωμεν της παλαίστρας 

νικηταί.
Χαιρετίζομεν πάντας Ανεξαιρέτως έν σεβασμώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

ΚνρίΟΑ,
Ελένη Χέλμη.— Αικατερίνη Βερώνη.— ’Αριά
δνη Τασσόγλου. — Ελένη Χριστοφορίδου.— 
Σμαράγδα Βερώνη.— Κωνσταντία Τριαντάφυλ

λου.

Κύριοι
Δημοσθένης Άλεξιάδης.— Γεώργιος Νικηφό

ρος.—· ’Αντώνιος Τασσόγλους Γεώργιος Τσίν- 
τος.— Θεοδόσιος Πεταλάς.— Περικλής Χριστο- 
φορίδης.— Δημ. Βερώνης.— Ηρακλής Χαλκιό- 

πουλος.—- Κωνστ. Βεντούρας.— Άνδρέας Μαρ- 
κεζίνης.— Νικόλαος Κοκκόλης.— Γεώρ. Μαρ- 
κουΐζος. — Σπυρίδων Κάππας. — Κωνσταντίνος 
Χέλμης.— ’Απόστολος Βήλας.

Είς ύποβολεύς.— Είς φροντιστής.— Είς 
σκευοφύλαξ.— Είς ίμ,ατιοφύλαξ.— Δύο 
γραφείς, 

ο
ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΊΩΝ

Νέα έργα πρώτην φοράν διδαχθησό- 
ιιενα άπο της ένταΰθα σκηνης.

Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος (Σύη).— Φρανσιλ- 
λιδν (Δουμδί)___Τά χρήματα (Λύττωνος). — Οί
Ίππόται της 'Ομίχλης (Δ’ Έννερύ).— Κοινω
νικά άπόκρυφα (Σκαλβούνη).χ— Ό ’Επίορκος 
*0 Άγνωστος (Βέττυ).— Δεσμίς Ίων.—Παρισι

νόν Μυθιστόρηα.α(Φεγιέ). — Ό Πολωνός ’Ιουδαίος 
Ό Πλοίαρχος Παύλος (Δουμά). — ί ί Μνηστήρες 
της Πηνελόπης (Π Ζάνου).— 'Η Παράφρων της 
Τουλών. — Δανιήλ Μανίν (έκ τοϋ γαλλικού).— 
Ό Σωκράτης (έκ τοΰ γαλλικού).

Κατ’ Ικ.Ιογην έκ τών γνωστών.
Οί Άθλιοι___Οί λγ,σταί. — Αί δύο Όρφα-

ναί___Δράμα έν οίκογενείκ.— Διάσημος Δί
κη___Γουλιέλμος δ άχθοφόρος.— Δύο Δήμι
οι. — 'Η Κιθαρφδός. — Ό λιθοξόος.— Ίωσίας 
δ άκτοφύλαξ.— ’Αδελφός και άδελφή.— Ό 

Ρακοσυλλέκτης.— Ό Άλκάδης της θαλαμέ- 
ας.— Ή Κόρη τοΰ Τιντορέτου.— Τά δρφανά 
τής Βενετίας. — Γέρω Μαρτέν.— 'Ο Ταχυδα
κτυλουργός.— Ή Κόρη τών Ρακοσυλλεκτών.— 
Έγκλημα έν Υπνοβασία.

Όθέλλος.— Γαλιλαίος.— Βασιλεύς Αήρ.

ΚΩΜΩΔΙΑ!
Άρχοντοχωριάτης.— Άγαθόπουλος.— Ε

ξηνταβελόνης. — Οί Μυλωνάδες. — Ή Βαβυλω

νία.— Ό ’Ακούσιος ’Ιατρός.
Διάφοροι κωμωδίαι εις μίαν πρκξιν μετ’ χ- 

σμάτων.
Αί παραστάσεις δοθήσονται τρις τής εβδομά

δας, κατά Πέμπτην, Σάββατον και Κυριακήν.

Διά τούς οίκοΰντας εις τά προάστεια τής πό- 
λεως και έν γένει είς μακράς άποστάσεις τοϋ 
Σταυροδρομιού δ θίασος θά δίδή έκτάκτους πα

ραστάσεις, κατά τάς κυριακάς καί τάς συμπι- 
πτούσας εις άλλας ήμέρας έορτάς, τήν ήμέραν 
περί τήν 1 ωρ. μ. μ.

’Ιδιαίτερον πρόγραμμα θά γνωρίσγ πρός τούς 
ένδιαφερομένους τήν -fyicixv τής ένάρξεως τών 

παραστάσεων.
Διά τούς εύαρεστουμένους νά παρακολουθή- 

σωσιν ολόκληρον τήν σειράν τών παραστάσεων 
θά έκτεθή πρός έγγραφήν δ προσήκων κατά
λογος.

Έν Πέρα τή 7 Οκτωβρίου 1887.

Ό θιασάρχης.
ΔΗΜΟΧΘ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ.

■ >>λ?Οΐίΐ* *-

ΛΓΣΕΙΣ

τοΰ έν τώ όγδόω τεύχει τοΰ «Λογίου Έρμου» 

αινίγματος.

Η’μην θεός τών έξοχών καί άρχηγός Σατύρων. 
Πλήν κερασφόρον κεφαλήν τύχη πικρά καί εϊρων 
μοί έδωσε μετά μηρών, κνημών καί ποδών τρά- 

[γου,
Και τον επταφωνον αυλόν ευρον εγω του 

’Αλληγορία τοΰ παντός τιμάς έν ’Αρκαδία 
Χρησμοδοτών έλάμβανον, ώς άλλη τις Πυθία. 
Άλλ’ αίφνης, οΐμοι ! έθεσαν πλησίον μου τόν 

[θήρα

Καί ή μορφή μου έλαβε μορφήν Πανολετήρα.
*0 θεός Παν παρήλλαξε καί Πάνθηρ τό θηρίον 
Μετέφερεν εύθύς αύτόν έν μέσω τών άγρίων 
Καί μή ζητήσγς παντελώς, ώ φίλτατε Κ απέλλα 
όπου εύρίσκεται αύτό τινάς νκ κατοικήσή !
Εις Πάνθηρα νά πή κανείς, ώ άπαγε! το \<έλα! 

θαρρώ κατόπιν μάταια θά το μετανοήσ’ρ .

ΗΛ. ΧΡ· ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ-

Ό Θήρ τον Πάνα συλλαβών αίφνης άπ’ τήν 
[δοράν του 

εις Πάνθηρα μετέβαλλε αύτός δε είς ούράν του.

X. ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ό περίφημος αύστριακός, έξερευνητής Χα- 

λούπ, δστις ειχεν άναχωρήσει έκ τής Βιέννης τή 
18 νοευ.βρίου 1883 δπως ποιήσηται ταξείδιον 

Ανακαλύψεων έν τή κεντρική ’Αφρική, έπανέ- 
κααύεν είς τήν πρωτεύουσαν τής Αύστρίας τή 
16 Σεπτεμβρίου. Συνωδεύετο ύπό τών κ. κ. 
Λέεπ καί Φεκάτ πρός δε καί ύπό τής συζύγου 
αύτοϋ, ήτις ούδόλως είχε διστάσει ν’ άνζχωρή- 

ση μετ’ αύτοϋ τήν έπιοΰσαν τοϋ γάμου της και 
νά συμμεαισθή τάς ταλαιπωρίας καί τους κιν- I I ί » »
δύνους τής έξερευνήσεως ταύτης. Τό ταξείδιον 

τοΰτο ήτο ή τρίτη μεγάλη είς τήν ’Αφρικήν ά- 
ποστολή, ήν άνελάμβανεν δ κ. Χαλούπ. Προτί- 
θετο νά έπισκεφθή τάς άγνώστους χώρας, αιτι- 
νες έκτείνονται πρός βορράν τοϋ Ζαμβέζου. Δέν έ. 

πραγματοποίησε το πρόγραμμά του καθ’ ολο

κληρίαν άλλα διήλθε τά πρός βορράν τής Μα- 
τάκας χώρας ώς καί τάς τοΰ Μασκουκουλάμπ, 
ήτοι τοιακόσια δέκα ίξ μίλια μακράν'τής γνω
στής χώρας. Τό μέρος τοΰτο τής γής ούδε'ις τών 
γεωγράφων χάρτην διαγράφει.Τό ταξείδιον τούτο 
είχε κινδύνους παντός είδους, ώς γενόμενον άνά 

μέσου πλήθους μικρών βασιλείων εχθρικών τών 
μεν πρός τά δέ διακειμένων, καί άληθώς θαϋυ.α 
είναι ή διάσωσις τών έξερευνητών έκ τών τόξων 
τών ιθαγενών. Ό κ. Χαλούπ διηγείται οτι θ’ά- 
πώλετο έάν δέν συνωδεύετο ύπό τής συζύγουτου. 
οί άγριοι, οιτινες ποτέ δέν είχον ίδει λευκούς, έ- 
θεώρουν τήν λευκήν ταύτην ώς ύπερφυσικόν τι 
δν. Μία τών φυλών τούτων είχε μάλιστα έκλέ- 
ξει αύτήν ώς βασίλισσαν. Έκ τής έξερευνήσεως 
ταύτης δ κ. Χαλούπ έφερε 154 κιβώτια έμπε- 
ριέχοντα έθνολογικά καί μεταλλουργικά άντικεί- 
μενα. Άπειρον πλήθος συνηθροίσθη έν τώ σταθ- 
μώ δπως χαιρετίσή τόν τολμηρόν εξερευνητήν. 
Ό κ. Χαλούπ άπήγγειλε τότε τω πλήθει εύ" 
χαριστήριον προσφώνησιν, ζωηρώς χειροκροτη- 
θεΐσαν έν ή ιδία άπέδιδε ευγνωμοσύνην, τή συ- 
ζύγω του έπί τώ θαρρεί κκί ενεγητικότητι ήν 

διετράνωσε κατά τό έπικίνδυνον τοΰτο ταξεί
διον.

Έν τή χερσονήσω τής Βουχάρας άνυψοΰται 
προ άμνημονεύτων χρόνων έκ τίνος άνωμάλου 
χάσμα τος γιγάντιον πΰρ ούδέποτε σβεννύμενον. 
Τό βάθος τοΰ χάσματος τούτου είναι 12 ποδών 
τό δέ πλάτος 120· ή άναδιδομένη φλόξ είναι 

διαρκής, έξ ού καί ή εστία τοΰ πυρός καλείται 
παρά τοΐς έκεϊ αιώνιος. ’Ανέρχεται δέ ή φλόξ 

εις ύψος ποικίλον μεταξύ 6—8 ποδών, παρά
γουσα καί καπνόν άλλ’ ούδεμίαν οσμήν άποφέ- 
ρουσα. Οί έντόπιοι λατρεύουσι το πΰρ τούτο διά 

θρησκευτικών τελετών καί δια μεγάλης εύλα- 

βείας.
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ΛΤΣΙΣ τοΰ Θ'. Αινίγματος.

Τδ γράμμα Θ.

ΛΤΤΑΙ. Στ. Νεόκοσμος. — Γ. Γεωργιάδης. 
— Δ. Θεοδωρίδης. — Α. Κλεόβουλος. — Γ. Άν- 

δρεάδης.

ΠΡΌΒΛΗΜΑ.

Έκεϊ κοντά ποΰ κάθημαι 
μέ φέρνουν τδ φαγί μου 

στρογγυλόν και παχύτατον 
έχω και τδ κορμί μου.

Μέ φέρνουν τρόφιμα πολλά 
τά χώνουν στην κοιλιά μου 

και κάμποσοι μ.’ ύπηρετοΰν 
εις ταύτην την δουλειά μου.

Εις τοΰτο είμαι δυστυχής 
εις τοΰτο μόνον στένω 

ποΰ τρώγω άκατάπαυστα 
κι’ ούδέποτε χορταίνω.

Κι’ έγώ της γ·ής τά κόκκαλα 
έπίσης και τδ σώμα 

εις τδ κορμί μ.ου κουβαλώ 
κχ’ έπλάσθην άπδχώμα.

*Αν θέλγς δμως φίλε μου 
μέγα βουνδν νά γίνω 

πάρε σπαθί στδ χέρι σου 
την κεφαλήν νά κλίνω.

Και κόψε τδ κεφάλι μου 
διόλου μη φοβησαι 

κ’ εύθυς εις ύψηλοΰ βουνοΰ 
την κορυφ-ήν θά ήσαι.

Άπ’ έναντί σου θά ϊδης 
μίαν αγίαν πόλιν 

ητις είναι διάσημος 
στην οικουμένην ολην.

Είς τάς θέσεις τών άνω στιγμών νά τεθώσι 
στοιχεία ούτως ώστε τοΰ τρίτου στοιχείου κοι
νού δντος νά άναγιγνώσκωνται καθέτως μέν τδ 
δνομα νήσου τοΰ ’Αρχιπελάγους, όριζοντίως δέ 
θεοΰ της ’Αρχαιότητας, διαγωνίως δεΕιόθεν τδ 
δνομα δρους της Θράκης και αριστερόθεν Συρα- 
κουσίου άποθανατισθέντος Six την πρδς τδν φί
λον του πίστιν.

ΣΤ. ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ-

ΠαρακαΛοΰνται οΐ αποστέΛΛοντες 

πρδς δημοσίευσιν πραγματείας και ποι
ήσεις έν τω Λογίω 'Ερμή, όπως άποστέΛ- 

Λωσιν αυτας εγκαίρως- καθότι πριν ή 
δημοσιευθωσιν επιθεωρούνται ύπδ τής 
Λογοκρισίας έν τω Α. Έπουργείω τής 

Παιδείας, και ύς έκ τούτον επέρχεται 
βρα δύτης εις τήν έκδοσιν.

ΑΙΔ· ΠΑΠΠ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ.

ΠαρακαΛεΐται ό έν Νικομηδεία ανθορ- 
μήτως άναΛαβών τήν πρδς τούς έκεισε 
συνδρομητής διανομήν τον περιοδικού κ. 
A. Κ. ΐνα έξοφΛήση τδν Λογαριασμόν 

τον άΛΛως θα άναγκασθή ή Αιεύθυνσις 

να χαρακτηρίση αντδν δι’ ο'ίων επιθέτων 
και άσυναισθήτως έφιΛοδώρησεν αυτήν.


