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Κατα τά  πρώτα έτη του βίου του ο Σωκράτης, υιός 
Σωφρονίσκου, άνδριαντοποιου, καί Φαιναρέτης, μαίας, εΐχεν 
έπιδοθή εις την θεραπείαν τών καλών Τεχνών. Έσώζετο 
μάλιστα μέχρι των χρόνων Παυσανίου του Περιηγητου άγαλμα 
αυτου αί Τρεις Χάριτες, ο όχι έστερημένον χάριτος καί τέχνης. 
Άλλα προϊούσης της η'λικίας, άνεπτύχθη παρ’ αυτω ό ζήλος 
της επιστήμης, αί τάσεις της έρεόνης και της γνώσεως τών 
νόμων του φυσικοί! και του ηθικού κόσμου. Ή  φιλοσοφία 
των χρόνων έκείνων ητο η έρευνα των μυστηρίων της φυ- 
σεως, της άρχτς των δντων, οία διετοπώθη κατ’ έςοχήν τό 
πρώτον έν ’Ιωνία διά  του Μιλησίου Θάλητος, άνεπτύχθη δ ’ 
αμέσως μετά ταυτα Ιν τοις συστήμασι των μετά ταυτα φι- 
λοσοφησάντων. 'Η  έπιστήμη αϋτη ανέπτυσσε νέους κόσμ.ους, 
αγνώστους τέως είς τό ελληνικόν πνεύμα- υπό ταυτης δε 
παρεσόρετο κατ’ ανάγκην καί ό Σωκράτης, υπείκων τω πνευ- 
ματι των καιρών, τείνων νά κατανόηση διά του ίδίου πνεύ
ματος τά  νέα διδάγματα της έχιστήμης. Έ ν  τω ,,Φαίδωνι“ 
έξεικονίζει τον προσηλυτισμόν του τούτον είς τά  δόγματα 
της φυσικής φιλοσοφίας κατά τον ακόλουθον τρόπον: „Νέος 
ών θαυμαστώς ¿πεθύμησα ταυτης της σοφίας, η°ν δή καλουσι 
,περι φυσεως ιστορίαν- υπερήφανος γάρ μοι έδόκει εΐναι, εί- 
δεναι τάς αίτιας έκαστου, διά τ ί γίγνεται έκαστον και διά 
τί άπόλλυται καί διά  τ ί  έστι- και πολλάκις Ιμαυτόν άνω 
κάτω μετέβαλλον σκοπών πρώτον τά  τοιάδε, άρ’ έπειδάν 
τό θερμόν και τό ψυχρόν σηπεδόνα τινά λάβη, ώς τινες έλε
γαν, τότε δ ί  τά  ζώα ξυντρέφεται- καί πότερον τό αΤμ.ά 
έστιν ω φρονοΰμεν, ή ό αήρ ή τό πυρ, ή τούτων μέν ουδέν, 
ό δε έγκέφαλός έστιν ο' τάς αισθήσεις παρέχων του άκουειν 
καί όραν καί όσφραίνεσθαι, έκ τούτων δε γίγνοιτο μνήμη . 
καί δόξα, έκ δε μνήμης καί δόξης λαβούσης τό ήρεμεΐν 
κατά ταυτα γίγνεσθαι έπιστήμην καί αδ τούτων τάς φθο-
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ράς σκοπών, καί τά  περί τον ουρανόν τε καί την γην πάθη, 
τελευτών ούτως έμαυτώ έδοξα προς ταότην την σκέψιν αφυής 
είναι, ώς ουδεν χρήμα- τεκμήριον δέ σοι έρώ ίκανόν έγώ 
γάρ ά καί πρότερον σαφώς ήκιστάμην, ώς γε έμαυτώ καί 
τόϊς άλλοις έδόκουν, τότε υπό ταύτης της σκέψεως ουτω 
σφόδρα έτυφλοίθην, ώστε άπέμαθον καί ταϋτα ά  προ του 
ωμην είδέναι, περί άλλων τε πολλών καί διά τ ί άνθρωπος 
αυξάνεται, τούτο γάρ ωμην πρό του παντί δήλον είναι, οτι 
διά τό έσθίειν καί πίνειν- έπειδάν γάρ έκ των σιτίων τάίς 
μέν σαρξί σάρκες προσγένωνται, το~ς δε όστοΐς οστά, καί 
ουτω κατά τον αυτόν λόγον καί τοις άλλοις τά  αυτών οι
κεία εκάστοις προσγένωνται, τότε δή τον ολίγον όγκον όντα 
ύστερον πολυν γεγονέναι, καί ουτω γίγνεσθαι τόν σμ.ικρόν 
άνθρωπον μέγαν, ουτω τότε ή  μην . . . ωμην γάρ ίκανώς 
μοι δοκεΐν, οπότε τις φαίνοιτο άνθρωπος παραστάς μέγας 
σμικρω μείζων εΤναι αυτή τή κεφαλή, καί ίππος ίππον καί 
έτι γε τούτων εναργέστερα, τά  δέκα ρ.οι έδόκει των οκτώ 
πλείονα είναι διά τό δυο αυτοΐς προσθεϊναι, καί τό δίπηχυ 
του πηχυαίου μ.εΤζον εΐναι, διά τό ήμίσει αυτου ύπερέχειν. . . 
Πόρρω που, νή Δι’, έμέ εΤναι του οίεσθαι περί τούτων του 
την αιτίαν είδέναι, δς γε  ούκ αποδέχομαι έμαυτου ουδέ ώς, 
έπειδάν ένί τις προσθή έν, ή τό εν ώ προσετέθη δύο γέ- 
γονεν, ή τό προστεθέν καί ω προσετέθη διά τήν χρόσθε- 
σιν του ετέρου τώ έτέρω δυο έγένετο . . . Ά λλ’ άκού- 
σας μέν ποτε έκ βιβλίου τινός Άναςαγόρου άναγινώσκοντος, 
καί λέγοντος ώς άρα νους έστίν ό διακόσμων τε καί πάν
των αίτιος, τούτη δή τή αίτια ήσθην τε καί έδοςέ μοι 
τρόπον τινά εδ έχειν τό τόν νουν εΐναι πάντων αίτιον, καί 
ήγησάμην, εί τουθ’ οδτως έχει τόν γε νουν κοσμούντο πάντα 
κοσμέΐν καί' έκαστον τιθέναι ταύτη όπη άν βέλτιστα έχη- 
εί ουν τις βουλοιτο τήν αιτίαν εύρέϊν περί έκαστου, δπη
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γίγνεται, η άπύλλυται, η εστι, τούτο δεΐν περί αύτού εύρεΐν, 
όχη βέλτιστον αύτω έστίν η είναι η άλλο ότιούν πάσχειν 
ή ποιεΐν · έκ δ» δή τού λόγου τούτου ούδέν άλλο σκοπεΐν 
προσήκειν άνδρώπω και περί αύτού έκείνου καί περί των 
άλλων, άλλ’ η τδ άριστον και τό βέλτιστον άναγκάιον δε 
είναι τον αυτόν τούτον καί τό χείρον είδέναι- την αυτήν γάρ 
είναι έπιστημην περι αυτών ταΰτα δή λογιζόμενος άσμενος 
εύρηκέναι ωμην διδάσκαλον της αιτίας περι τών όντων κατά 
νουν έμαυτώ, τον ’Αναξαγόραν.“ *)

'Υπό τους οιωνούς τ τ ς  παιδεύσεως ταυτης ό Σωκράτης 
ηρςατο της ποικίλης αύτού Ιργασίας, κοινωνικής και πολί
τικης, Ιν Άδήναις, έν τοΐς κινδυνωδεστάτοις χρόνοις του 
ιστορικού αυτών βίου. Κυρίως είπεΐν 6 πάλαι δαυμαστης 
των φυσιολόγων της ’Ιωνίας, ό κατόπιν μαθητής τού Άνα- 
ξαγόρου, είς ούδέν προσεχώρησε των κυριαρχούντων φιλοσο
φικών συστημάτων. Έχάραξε την μέσην οδόν, Ινδεν μέν 
καταλιπών τήν απόλυτον υποκειμενικότητα των σοφιστών, 
ένδεν δε τήν αντικειμενικότητα των φυσιολόγων. Έ ν  τουτω 
κεΐται ή υπεροχή τού. συστήματος του, δι’ ου Ισκόπει κατ 
έξοχήν, ούχί νά λύση τά  μυστήρια τού φυσικού κόσμου, ως 
υπό πολλών κατηγγέλλετο, καί δή υπό τού Άριστοφάνους, 
άλλα νά λύση τό μυστήριον της κοινωνικής τάξεως και ευ- 
κοσμίας. Μέχρι των χρόνων αυτού ή φιλοσοφία, ή έρευνα, 
περιωρίζοντο κατ’ έξοχήν έπί των πέρα τού αίσδητού κό
σμου αντικειμένων. Εΐνε άληδές, ότι ό ’Ηράκλειτος, ό σκο
τεινός μάντης της ’Εφέσου, έν τή  περί ,,Φύσεως“ σιβυλλική 
αυτού βίβλω άνεκίνησεν έν μέρει τό πρόβλημα της άνδρω- 
πίνης είμαρμένης, ό δέ Πυδαγόρας καί οί περί αυτόν απε- 
πειράδησαν τήν διοργάνωσιν πολίτικων κοινωνιών, άλλ’ ό 
κατ’ έξοχήν τραπείς άπό των υπερφυσικών έπί τά  έγκόσμια 
εΤνε δ Σωκράτης. Καί διά νά έπαναλάβω αυδις την πολυ- 
δρύλητον ρήσιν τού Κικέρωνος, ουτός έστιν ό καταβιβάσας 
τδ  πρώτον τήν φιλοσοφίαν άπό των νεφών είς τάς κατοικίας 
των άνδρώχων. Μεγάλη αποστολή, άναχτύξασα νέους ορί
ζοντας νοήσεως καί γνώσεως είς τό άνδρώπινον πνεύμα, άλλ’ 
ήτις έμελλε ν’ άνταμείψη τον ιεροφάντην δια της αγνωμο
σύνης των συγχρόνων του, διά της καταδιώξεως, διά της 
καταδίκης.

Είς τήν αποστολήν του ταύτην έσχεν ό Σωκράτης βα- 
δεΐαν, ένδόμυχον πεποίδησιν. Οί μεγάλοι δρησκευτικοί, κοι
νωνικοί καί πολιτικοί μεταρρυδμισταί διακρίνονται διά τίνος 
ίδιοφυΐας, άτομικότητος, έλλειπούσης κατά τό μάλλον καί 
ήττον άπό τιϋν άλλων άνδρώπων, όσον ουτοι καί άν παρί- 
στανται χεπροικισμένοι υπό πλείστων έξοχων προτερημάτων. 
’Εν ταραχωδει κοινωνική καταστάσει, έν ή προφανώς διακρί- 
νονται τά  φαινόμενα τής ιστορικής μεταβάσεως, εΐνε αδύνα
τον νά πρωταγωνιστήση οΐοςδήποτε άνήρ, άν δεν αίσδάνεται 
έν Εαυτώ τήν μυστηριοίδη κλήσιν τού ίστορικού απεσταλμέ
νου. 'Η  άτομικότης αυτού τον έξωδ·εΐ πέρα καί αυτών των 
ορίων τής κοινής άντιλήψεως, παρέχουσα αύτω τήν σφραγίδα 
τής έκστάσεως, τού μυστικισμού. Οότο»ς έκδηλούται ή ιστο
ρική άποκάλυψις τού άπεσταλμ.ένου έν τώ βίω των ανδρω- 
πων. Ό  Μωύσής άνήλδεν εις τό όρος Σινά μακράν των βέ
βηλων όφδαλμών των όμοεδνων του, ίν’ άποκαλόψη τδν Δε
κάλογον τής νέας κοινωνικής, τάξεως των ’Ιουδαίων ο Νου- 
μάς, νομοδετών, έλάμβανε τάς νομοδετικάς αυτού αποκαλύ
ψεις παρά της νύμφης Ήγερίας· έν αυτή δέ τη Έλλάδι, κατά 
τούς φωτεινούς ήδη τού όρδολογιστικού αυτής βίου χρόνους,
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εις Πυδαγόρας, εις ’Εμπεδοκλής, δέν έδίσταζον νά ύποστη- 
ρίζωσιν, ότι ήρχοντο είς συνεννόησιν μετά τούν πνευμάτων 
έξω τιϋν αίσδητών ορίων τού κόσμου τούτου, ΐνα παράσχω- 
σιν είς τά  διδάγματα αύτών τόν τύπον τού υπερφυσικού, 
οίονεί μαντεύματα τής δεότητος. Ό  Σωκράτης κατείχετο 
έπίσης υπό μυστικού χαρακτήρος, όστις άπέρρεεν άναμφιβό- 
λως άπό τής πεποιδήσεως έκείνης, ήν έξασκέί έπί των έξο
χων πνευμάτων ή συνείδησις τής έν τω κόσμο» τούτο» άπο- 
στολής των. Ουδέποτε έταράχδη, ουδέποτε άπεδειλίασε προ 
των προσκομμάτων τής μοίρας, των άντιδέτων δυνάμεων. 
Ό  άγνωστος δεός τής άποστολής του, τό δαιμόνων, ένέπνεεν 
αυτού τήν ίσχυράν έκείνην πίστιν, ήτις έκάδηρεν αυτόν άπό 
τής συγχρόνου λύμης, ήτις έξήρεν αυτόν υπέρ τούς άνδρώ- 
πους, έν μέσω των οποίων έζη καί έδρα, ήτις κατέστησεν 
αυτόν Ισχυρόν καί άδάμαστον έν τω δαυμασίω έκείνω έργω 
της μεταρρυδμίσεως τής άδηναϊκής, τής Ελληνικής κοινωνίας. 
Έ ν τω δαιμονίω τούτο» τού κοινωνικού ήρωος έκειτο άλη- 
δως τό μυστήριον τής ήδικής αυτού Ισχύος, δι’ ής κατέ- 
πληξε τούς συγχρόνους του, είτε δαυμάζοντας αυτόν, είτε 
μισούντας, καί δι’ ής κατέστη πράγματι ό τήν μείζονα έξα- 
σκησας επίδρασιν έκ των μεγάλων πνευματικών ηρώων τής 
άρχαίας Ελλάδος.

‘Υπό τοιαύτην φυσιογνωμίαν κατήλδεν ό Σοικράτης είς 
τόν άγώνα τής ήδικής καί κοινωνικής άποκαδάρσεως καί 
άναπλάσεως τής πατρίδος του, ϊν’ άγωνισδή κατ’ έξοχήν 
κατά των διδαγμάτων των Σοφιστών, είς τήν σχολήν των 
οποίων καί οδτος άνήκεν, άφ’ ής έξήλδεν, άλλ’ έν τω κοι
νωνικού τής άδηναϊκής πολιτείας βίω διάφορον άκολουδήσας 
τρίβον. Τά υπό των Σοφιστών διδασκόμενα δόγματα, με
ταφυσικά τε καί μή, ήγον εύδύ, τό μέν πρός τήν άρνησιν 
πάσης αρχής, τό δέ πρός τήν ύπερφροσύνην τού ατόμου, ώς 
αρχής καί τέλους έν τώ  κόσμο» τούτω. Πάντων χρημάτο»ν 
μέτρον άνδρωπος καί αί έξ αυτού συνέπειαι πρός ούδέν έτε
ρον Ιτεινον τέλος, ή πρός τήν ριζικήν άρνησιν τού καδε- 
στώτος, έχοντος λόγον ύπάρξεως μόνον, καδ’ όσον συμφωνεί 
πρός τάς υπό τού υποκειμένου πρεσβευομένας άρχάς καί τά
σεις. ‘Υπό τόν ίλιγγον τοιαύτης αρνητικής δεο»ρίας, διετυ- 
πώδησαν τότε, συνεζητήδησαν καί μετ’ ένδουσιασμού έγέ- 
νοντο άποδεκταί αί άρχαί τής σοφιστικής διδασκαλίας, μετά 
πολλής διαλεκτικής ευστροφίας διδασκόμεναι τή  έν Άδήναις 
άπανταχόδεν συνωδουμένη πανελληνίω νεότητι. „Τό δίκαιον 
καί τό αισχρόν ού φύσει, αλλά νόμο*·“ ,,νόμω καλόν, νόμο» 
κακόν“, καδ’ όσον δύναται νά συνδυασδή πρός τάς ίδέας 
καί τα  συμφέροντα τού υποκειμένου, μέτρου πάντων τών 
πραγμάτων. Έ ν  τή  μέδη ταύτη τής απολύτου ύποκειμενι- 
κότητος ό σοφιστής ήξίου τόν ηττονα λόγον Άηείττονα π ο ι· 
ι ΐν ,  νά διαστρέψη τήν άλήδειαν, νά παράσχη άλλον τύπον 
είς αυτήν, κατά τάς προσωπικας αυτού τάσεις καί συμπα- 
δείας, κατά τήν μείζονα αυτού διαλεκτικήν υπεροχήν καί 
δύναμιν. Διδάσκαλοι τής σοφιστικής, πανταχόδεν τού ελλη
νικού είς Αδήνας έλδόντες, έκήρυττον τά  νέα ταύτα δόγ
ματα, χεριχαδεΐς σειρήνας ήδικής καί πνευματικής άποπλα- 
ντσεως τής νεότητος, αΐτινες τάχιστα ένεστάλαξαν είς τήν 
συνείδησιν αυτής τό δηλητήριον τής κοινωνικής καί πολιτι
κής διαφδοράς, τό τοσούτον άποτόμως, προώρως έξασδενή- 
σαν καί άπομαράναν τδν τέως εόρωστον καί ευπονον Οργα
νισμόν του Ελληνικού κόσμου. Εΐνε άληδές, ότι σοφισταί 
τινες ήσαν έμπεφορημένοι ήδικών αρχών, ας καί διά  τού 
λόγου καί διά τού παραδείγματος έδίδασκον· άλλ’ οί πλεΐ- 
στοι τούτων, μεδ’ όλην ττν ίδιάζουσαν αύτόϊς πνευματικήν
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ευφυΐαν, ήσαν καδ’ ολοκληρίαν αρνητικοί χαρακτήρες, τήν 
καταστροφήν τού καδεστώτος διδάσκοντες χάριν τής κατα- 
στροφής, πρός έπίδειξιν διαλεκτικής ευφυΐας μάλλον, ή άπό 
τίνος κατερχόμενοι δημιουργικής άρχής έν τη ύπερκριτική 
καί αρνητική αυτών έργασία. 'Ο  νεώτερος μηδενιστής, στε- 
νοχωρούμενος, δέν δά  διστάση νά είπη: ο πόδ·ος τής κατα
στροφής εΐναι άμα καί πόδος δημιουργίας· άλλ’ οί μηδενι- 
σταί τής άνατρεπτικής έκείνης περιόδου έν τή  Ελληνική 
ιστορία, έδίδασκον την καταστροφήν, τήν μετατροπήν τού 
κρείττονος λόγου είς ήττονα, έξ απλής ματαιότητος μόνον, 
πρός τό σκάνδαλον, ΐνα ταράξωσι τήν ζωηράν φαντασίαν 
τής νεότητος, έπιδράσωσι δ ’ έπ’ αυτής πρός έπιτυχίαν ατο
μικών τε καί πολιτικών συμφερόντων.

Κατά τοιοότων άντιπάλων ό Σωκράτης μετεχειρίζετο 
έπίσης τά  όπλα τής διαλεκτικής, άλλ’ έχων πάντοτε δόγ
ματα, τό Γνώδι Σαυτόν, Εν οΐδα ότι ούδέν οΐδα, άτινα άν- 
τέτασσε μετ’ άπαραμίλλου έπιτυχίας είς τά  υποκειμενικά τών 
Σοφιστών δόγματα. *Ητον ό αύτεπάγγελτος αύτών δημό
σιος κατήγορος, άμειλίκτως πανταχου καταδιώκων αύτους, 
έν τη άγορα, έν τοΐς γυμναστηρίοις, έν τοΐς παιδευτηρίοις, 
έν άπάσαις ταΐς δημοσίαις συναδροίσεσιν. Απότομος τήν 
φράσιν, αλλά μή ύπερβαίνων τό μέτρον εύγενούς ειρωνείας, 
μηδέ καταχρώμενος αυτήν άνοικείως καί έν ού δέοντι, πάν
τοτε μαντικός καί ένδουσιών, έξήρχετο νικητής άπό της συ- 
ζητήσεως, άπό τής πάλης. Έ ν  τή  ακμή τής διαλεκτικής 
αναπτύξεως δέν έφδέγγετο πλέον ό τό πρόσωπον έχων δυσει
δές Μαρσύας, άλλ’ άνωτέρα τις υπερφυσικά δύναμις μετε- 
μόρφου τους χαρακτήρας τού άνδρός, καδιστώσα αυτόν έξαλ
λον, πάντη διάφορον τού πραγματικού Σωκράτους. Κατά 
ττν στιγμήν έκείνην έλάλει άληδώς τδ Δαιμόνιον, ούχί δέ 
ό τά  αίσδητά μόνον τού φυσικού οργανισμού φέρων στοιχεία 
άνδρωπος. Καί συνετρίβετο ύπό τήν διαλεκτικήν αύτού δύ- 
ναμιν ό χδές μόλις δριαμβεύσας σοφιστής ένώπιον εύφυεστά- 
της νεότητος, ό ένώπιον τού άνδους τής άδηναϊκής κοινω
νίας έπευφημηδείς καί δαυμασδείς. ”0  Σωκράτης δέν κατε- 
χράτο τήν νίκην· σκοπός τών συζητήσεων αύτού δέν ήτο ή 
υπεροχή, ό δρίαμβος, άλλ’ ή διδασκαλία, ή πειδώ, ή δια
παιδαγώγησή, ή η’δική καί πνευματική άνακαίνισις καί έμ- 
πέδωσις- τών συμπολιτών του. Ή  μεταξύ Σωκράτους καί 
Σοφιστών τεραστία αΰτη πάλη, ή άπαδανατισδεΐσα υπό τού 
Πλάτωνος, έδηκε μέν τάς βάσεις τής φιλοσοφικής έπιστή- 
μης, κατέδειξε τήν μεγάλην ζωήν καί ένέργειαν τού Ελλη
νικού έδνους, άλλα ταύτοχρόνως καί έμαρτύρησε τά  τρο»τά· 
σημεία του ήδικού αύτού οργανισμού, τούς οιωνούς τής άρ- 
χομένης πτώσεως, ήν ήδυνήδη μέν έπί τινα χρόνον νά στα- 
ματήση, άλλ’ ούχί καί νά προλάβη ή διδασκαλία τού Σω
κράτους.

« *
*

'Ως έν τή  φιλοσοφία, οΰτω καί έν τή  πολιτική ό Σω
κράτης ΐστατο μεταξύ δύο ακροτήτων; τής πολιτικής με- 
ρίδος τής παραδόσεως, τής άριστοκρατικής, τών λακωνιζόν- 
των, ών σημαιοφόρος συν τοΐς άλλοις άπηδανατίσδη ό Αρι
στοφάνης, καί τής τών άκρων δημοκρατικών, τών μετά δά- 
νατον τού Περικλέους άντιχροσωχευδέντων ύπό τών δριαμ- 
βευσάντων δημαγωγών. Έ ν  τώ μέσω τών δύο τούτων δα- 
νασίμως μισουμένων φατριών, ών τό μίσος έξεδηλώδη κατ’ 
έξοχήν έπί τών άπαισίων έκείνων χρόνων, τών παρακολου- 
δησάντων τόν πελοποννησιακόν πόλεμον, ίστάμενος ό Σω
κράτης, έπέσυρεν έκ περιτροπής τό μίσος καί τήν άποστρο-

φήν άμφοτέρων. Εΐνε ίδιον τούν μεγάλων, τών γενναίων χα- 
μακτήρων, τών προνομιούχων καί ρηξικελεύδων πνευμάτων 
τής Ιστορίας, ή έφ’ Ιαυτά πεποίδησις, ή χίστις είς τήν ίδίαν 
αποστολήν καί κλτσιν, ή τόλμη αύτών ν’ άνταγωνισδώσι 
πρός τάς ύπερτέρας δυνάμεις, κατά τύπους μάλλον ή κατ’ 
ουσίαν, καδ’ όλην ή κατά πνεύμα. Έ ν τή  συνειδήσει ταύτη 
τής άποστολής του ό Σωκράτης ούδέκοτε κατεδέχδη νά 
ύποβάλη τας πεποιδήσεις του εις τήν λογικήν ταυτης ή 
έκείνης τών μερίδων, νά δυσιάση αύτάς άντί πρόσκαιρου δη- 
μοτικότητος ή έκτιμήσεως. Ουτω διετέλει ξένος πρός τήν 
φανατικήν ύπερασπισιν τού κομματισμού, όστις έλυμαίνετο 
τώ  καιρω έκείνω τόν πολιτικόν βίον τών Αδηνών, καταδιω- 
χδείς καί υ'πό τών άκρων αριστοκρατικών, τών έπί τινα χρό
νον άρξάντων έν Αδήναις μετά τήν άτυχή έκβασιν του πε- 
λοχοννησιακού πολέμου, καί τών δημοκρατικών, ύπό τό κρά
τος τών οποίων έλαβεν έπί τέλους τό κώνειον, κατηγορη- 
δείς έπί άρνήσει τών δεών τής πόλεως. Έ ν  χρόνοις κοινω
νικής στάσεως καί συγχόσεως, οπότε τά  πάντα λυμαίνεται 
διαβιβρώσκων 6 σάραξ τής διαφδοράς, όπότε έκτος τού συμ
φέροντος καί τού χρησίμου, ούδεμία άλλη έπικρατεΐ ήδική 
αρχή, η' αρετή, ή τιμή, η' ήδικότης τών άνδρώπων λογίζον
ται έκ τής πληδόος τών έχδρών. Μόνος ό ένοχος, ό άσδε- 
νής έν τή  πίστει πρός τό καδήκον, δέν τολμά νά έκδηλώση 
έλευδέρως τό φρόνημά του, τάς πεποιδήσεις του, προκρίνει 
δέ τήν διηνεκή τού χαρακτήρος αυτοί μεταμόρφωσιν, ή νά 
διατελή άτεγκτος, δυσάρεστος καί πολέμιος άνδρώχων καί 
πραγμάτων.

Αλλ εί και δυσμενώς έχων καδ’ Εαυτού διατεδειμένα 
κατά τό μάλλον καί ήττον πάντα τά  προεξάρχοντα έν Αδή- 
ναις κοινωνικά καί πολιτικά στοιχεία άμφοτέρων τών μερί
δων, ούχ ήττον ή φύσις αύτού καί ό χαρακτήρ ούσιωδώς 
έπέδρασαν έπί μεγίστου άριδμού τής έκπαιδευομένης νεότη
τος. Ούδείς, έπί μακρόν ή βραχυν χρόνον συγγεγονώς αύτώ, 
διέφυγε τήν καταπληκτικήν έκείνην έπίδρασιν, τήν τοσούτον 
γραφικώς διατυπωδεΐσαν ύπό τού Άλκιβιάδου. 'Ο  τολμηρός 
προφήτης τής αρετής καί τού καδάκοντος, ό έν μέσαις ταΐς 
δημοκρατικαΐς Άδήναις μή διστάζων νά πατάξη τους ισχυ
ρότατους τών δημαγωγών, τους πονηροτάτους τών σοφιστών, 
ό έλευδέρως λέγων τό φρόνημα αύτοί, αδιαφορών άν δά  δυσ- 
αρεστήση ή δά έξοργίση τόν κυρίαρχον δήμον, ούκ ολίγους 
έσχε μαδητάς καί προσήλυτους έκ τών εύφυεστάτων καί εύ- 
γενεστατων, νεανίσκων τε καί πρεσβυτέρων, ού μόνον τής 
πόλεως τών Αδηνών, αλλά καί τής Ελλάδος άπάσης. Απε- 
τελέσδη περί αυτόν σχολή, φιλοσοφική τε καί πολιτική, ήτις 
ίδίαν τραπεΐσα πορείαν, άντί τών μέχρι τούδε κρατουσών, 
τά  μέγιστα έπέδρασεν ού μόνον έπί τού πνευματικού, αλλά 
καί έπί τού κοινωνικού καί πολιτικού βίου τής πόλεως. Διά 
τού Σωκράτους άνεκαινίσδη νέα περίοδος Ιν τη  ιστορική του 
έδνους άνελίξει, ήτις άπορρεόσασα άπό τού Γνώ&ι σαντόν, 
έρριψε βαδύτατα τά  σπέρματα τής μεγάλης έκείνης βλαστή- 
σεως καί καρποφορίας τού Ελληνικού δένδρου, οδ τά  εύγε- 
νέστατα καί ζωτικώτατα προϊόντα μεταξύ τών άλλων υπήρ
ξαν κατ’ έξοχήν ό Άδηνάϊος Πλάτων καί ό Σταγειρίτης 
Αριστοτέλης.

'Ως πολίτης ό Σωκράτης ήτο έπίσης τέλειος τύπος, όπως 
ήτο καί ώς άνδρωπος. Ούδέποτε παρημέλησε τάς πρός τήν 
πατρίδα υποχρεώσεις, είτε έν ειρήνη, είτε έν πολέμφ, όσον 
αυται καί άν ήσαν δυσάρεστοι, όσον καί άν άντέκειντο πρός 
τάς πεποιδήσεις του καί τά  φρονήματα του. Αλλ’ άν ήγάπα 
τήν πατρίδα του, τό αστν έκεΐνο τής Παλλάδος, τοσούτον

■7*
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-ελεύθερον καϊ τοσούτον πνευματικόν, τό μεστόν προτερημά
των καί ελαττωμάτων, πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημάτων, 
ούχ ηττον δέν ήτο ξένος,· αδιάφορος· προς την ολην Ελλάδα» 
πρός αυτήν τήν άν&ρωπόΐητα, „ουδέποτε προς τόν χυνδ·α- 

' νόμενον ποδακός έστιν, εΤπεν δτι ’Αθηναίος ή Κορίνύιος, άλλ’ 
δτι κόσμιος“.' Ό  κοσμοπολιτισμός, άφηρημένη ετι καί μυ
στική Ιδέα κατά τους χρόνους του Σωκράτους, άνέΟ-αλε, και 
έκαρποφόρησεν υπό τήν ύερμήν πνοήν τής διδασκαλίας ¿κεί
νου, υπό τήν διά των διδαγμάτων του εΰρυτέραν κατανόη- 
σιν του άν&ρώπου, υ>ς έλευ&έρου πνευματικού δντος, ΐνα έκ- 
βάλη τούς θαλερούς βλαστούς της περί άν&ρωπότητος δι
δασκαλίας των Στωϊκων και τού Χριστιανισμού, εύρούσα 
περί τούς χρόνους ¿κείνους της κα&ολικής άναπλάσεως καί 
μεταμορφώσεως τού άν&ρωπίνου γένους διαπρυσίους κήρυκας 
ένα ¿στεμμένου αύτοκράτορα, ένα άπελεύύερον δούλον, καί1 
επί τέλους τον μέγαν της χριστιανικής διδασκαλίας απόστο
λον των Έ&νών, τόν άκάματον Ιεροφάντην της χριστιανικής 
θρησκείας, τόν κηρυξαντα την αδελφότητα των λαων καί 
των άνδφώπων εις πάντα τά  Ιδ-νη.

( Ι 'π ί ΐα ί  τ ύ  τέλος). Ν ΕΟ Κ Λ Η Σ ΚΑΖΑΖΜΣ.

0  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ.

Έ άν ποτε κατά τύχην εύρεδωμεν είς τό δπαιθφον, έν ω 
κ’ατά.τήν στιγμήν ¿κείνην παρέρχεται υπέρ τήν πεδιάδα θυελ
λώδες' νέφος, βλέπομεν μικράς καί παραδόξους φλόγας, εκ- 
πεμπομενας εκ τινων σημείων, άπερ εΐνε τά  υψηλότατα έν 
ττ ' ίδία των περιφερεία. Προ πάντων φαίνονται αί μικραι α5- 
τάι φλόγες· είς τάς κορυφάς των κωδωνοστασίιον των ¿κκλη- 
σιω,ν·, · τωνύψηλων στεγών, των δένδρων, ούχί σπανίως δέ; 
κάΥ·είς:άλλας χάμηλότέρας &έσεις, όταν αδται ήνε σχετι- 
κως- αί όψήλότεραι, οιον είς τούς θάμνους, καί είς αυ
τή)) ακόμη' τήν· χλόην. Τάς φλόγας ταύτας βλέπομεν ότε 
μέν. έδω; ότε δ ' έκεΐ άναπεμπομένας, ένταύ&α μέν ώςανεί 
αυτά άφ’ εαυτών άπηστραπτον τά  αντικείμενα, υπό κυανο- 
χρόόυ φωτός περιχεόμενα, έκεΐ δε ωςανεί επί τούν κορυφούν 
των ήωρεΐτο φωτεινή τις δεσμίς. Έ άν δέ συμπέση νά ήμεύα 
καί-.πλησίόν· του τοιούτου φαινομένου, άκούομεν παράδοξόν 
τιν.ά ήχον; όμοιάζοντα πρός συριγμόν. ή προς βιαίαν πνοήν 
ανέμου, ή, όταν τό φως ήνε λίαν ισχυρόν, πρός τρίζοντα 
κρότον,-οπερ συμβαίνει οσάκις τό ύυελλωδες νέφος αίωρήταί 
κα&έτως ύπερ τήν. έν λόγω 0-έσιν. Αίφνης έκ τού νέφους 
πίπτει κ'εραυνόςμτούτοο δέ γενομένου άμέσως άποσβέννυται 

■ τό ' φως .καί ό δόρυβος καταπαύει. .
Τό φαινόμενου, περί ου. ο>ς εκ προοιμίου εϊπομεν ταύτα; 

ήτον!ήδη καί τοΐς άρχαίοις γνωστόν, ώς άποδεικνύουσι πολλά 
χωρία των συγγραμμάτων των. Ουτω π. χ. ό Σενέκας ανα
φέρει ότι, άποπλέον.τος τού. Γυλίππου είς Συρακούσας, άστήρ 
έπεκάδησεν ίέπΥ τής αίχ'μής; τής, λόγχης του, ό δέ Λίβιος 
λέγει, ότι τ ’ ακόντια στρατιωτών τινων έν Σικελία είχον' 
άνάπέμψει πύρ 'χωρίς νά καταβρω&ωσιν υπ5 αυτού, καί ο' 
ΤΙλίνιος διηγείται, ότι έπί των ίστων. των πλοίων πολλάκις 
άνεφαίνέτο'άστεροαδής :λάμψις-μεταπηδωσα άπό τού ενός 
μέρσυς-είς.τό άλλο; ’.Ε ίς τά  τοιαύτα φαινόμενα άπέδιδον 
τότε ιδιότητας ύαυμάτων καί σημασίαν κατά τάς περιστά
σεις ότέ μέν ευνοϊκήν, άλλοτε δέ δυςμενή. Βραδύτερον

έ&εωρήσαν αυτά ως συγγενεύοντα μέ τινας άγίούς, καί' ιδία 
μέ τόν άγιον Έρασμον, δ&εν παρήγαγον καί'τό  μέχρι-τής 
σήμ.εροντό φαινό-- 
μενόν τούτο χα
ράκτη ρίξον όνομα, ' 
νομίζοντες αυτά 
ως άνημμένα φώ
τα  ή αυτού τού 
αγίου τό σωμα,' 
καί προοιωνιζόμε
νοι διά τής έμφα- 
νίσεως αύτων ευ
τυχίαν ( Μ.
<·’* )· Ούτως έν τή 
περιγραφή περι- 
πλανήσεώς τίνος τού Κολόμβου λέγεται, ότι επεφάνη ποτέ 
αυτός ό άγιος έπί τού ύψίστου ίστοΰ κρατών έπτά άνημ- 
μένας λαμπάδας. Μέχρι δέ καί αύτων των νεωτέρων χρό
νων σχεδόν γενικώς παρεδέχετο ό λαός, ότι τό φως τούτο 
εΤνέ τ ι  υπερφυσικόν καί οίονεί φαινόμενον τής άποκαλύψεως, 
έως δτου ή άναβλαστάνουσα κατά τόν 18°' αίωνα επιστήμη 
άπεσκοράκισε καί την πλάνην ταύτην καί έστειλε μετά πλεί- 
στων άλλων καί ταύτην είς τόν τάφον.

Σήμερον γνωρίζομεν ότι τό φως τούτο εΤνε συγγενέστα- 
τον τω κεραυνω, ότι όπως οδτος, ούτω καί έκεΤνο εΤνε ένέρ- 
γειαι ήλεκτρικαί, λίαν διαφέρουσαι τού συνή&ους πυρός, διότι 
έν τοότω μέν πρωταγωνιστεί ή ύερμότης, έν εκείναις δέ τό 
φως. Έξόχως όμως μικρά εΐνε ή παρά τω φωτί τού αγίου 
Εράσμου παραγωγή ύερμότητος, διό καί τά  άντικείμενα · ου
δόλως βλάπτονται ύπ’ αυτού. Τού κεραυνού ή ύερμότης 
εΐνε βεβαίως μεγαλειτέρα, αλλά σχετικως λίαν ταπεινή, πα- 
ραβαλλομένη πρός την έκτακτον αυτού φωτιστικήν δύναμιν. 
Διά βραχέων ύέλομεν έκύέσει κατώτερο), πως άμφότερα ταύτα 
τά  φαινόμενα παράγονται καί πως τό έν συνεπάγει ή απο
κλείει τό έτερον.

Ή  γη, καδ·’ έαυτην λαμβανομένη, δέν εΤνε ηλεκτρική, 
καύίσταται όμως τοιαύτη είς εκείνα τά  μέρη, υπέρ ά πα
ρέρχεται νέφος ηλεκτρικόν, καί μάλιστα είς τά  Ιξέχοντα τής 
έπιφανείας της σημεία. Έ άν τό νέφος ήνε δ-ετικως ήλεκ- 
τρισμένον, συναδφοίζεται ένταύύα αρνητικός ηλεκτρισμός 
καί τάνάπαλιν, τό ποσδν δέ τού συγκεντρουμένου ηλεκτρι
σμού εΐνε τόσω περισσότερον,· όσω μεγαλείτερον εΐνε καί 
τό νέφος.

Ό  συνεπισωρευόμενος ηλεκτρισμός τείνει νά όρμήση πρός 
τό νέφος, όταν ήνε όμως αδύνατος δέν δύναται νά ύπερνι- 
κήση ττν άντίστασιν τού άέρος· όταν ήνε ίσχυρός, υπερνίκα 
αύτήν έν μέρει, διασχίζει τόν αέρα κατά μικρά διαστήματα, 
συγχρόνως δέ παράγει άμυδράν τινα φο>τεινήν λάμψιν. Έ άν 
ό ηλεκτρισμός ήνε αρνητικός, τό διασχιζόμενον διάστημα 
εΐνε βραχύτερον καί ή· λάμψις φαίνεται οίονεί προςκεκολλη- 
μέν.η έπί τής έπιφανείας των σωμάτων. Ε πειδή  δέ δέν 
έλαττούται ή έν τω νέφει ποσότης τού Ηλεκτρισμού, τό φαι- 
νόμενον εΐνε διαρκές καί συνεχές, άδιαλείπτως άνανεουμένου 
τού ηλεκτρισμού τού έδάφους. Άλλ’ αίφνης -δύνάται ν’ αύ- 
ξηδ-ή ό Ηλεκτρισμός τού νέφους, τότε δέ τό αυτό πάσχει 
καί ό τής γης καί εΐνε ίκανός νά ύπερνικήση μεγαλήτερα 
κωλύματα. Έ άν δ ’ άμφότεροι οί ηλεκτρισμοί καταστωσιν 
Ισχυρότατοι, άμέσως διάσχίζουσιν 'από κοινού την άποστασιν, 
ήτις χωρίζει τό νέφος άπό τής γης. Τό φαινόμενον τούτο 
εΐνε ό κεραυνός, έχων μείζονα λάμψιν, διότι διά τής άπαξ
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άνοιχδείσης όδού έκρέει είς τήν γην άπας ό ηλεκτρισμός 
του νέφους. Συν τούτψ δμως έξαφανίζεται έν τω άμα και 
τό φως του αγίου Εράσμου, διότι, άφ’ ου αυτό τό νέφος 
άπέβαλε τόν ηλεκτρισμόν του, και η δέσις, είς ήν άνεφαί- 
νετο, δεν εΐνε πλέον ηλεκτρισμένη.

Έ κ  τούτων εξάγεται δτι τό φως τούτο πρέπει να ήνε 
πολύ συχνότερου του κεραυνού. ΕΤνε δέ βέβαιον πλέον 
δτι κατά πάσαν δύελλαν αναφαίνεται είς πλειστα δσα 
μέρη της έπιφανείας της γης. Επίσης εΐνε· αναμφίβολον, 
δτι πάντοτε χρησιμεύει ώς πρόδρομος έκάστου κεραυνού. 
Έ άν δέ βλέπομεν τούτο τόσον σπανίως, τούτο πρέπει ν’ 
άποδώσωμεν είς ττν άσδένειαν της λάμψεώς του, δ ι ην 
ού μόνον την ημέραν δεν γίνεται ορατόν, άλλα και την 
νύκτα ακόμη μόλις έκ τού πλησίον φαίνεται. Τού ηλεκ
τρικού τούτου φωτός ποικιλώτερος εΐνε ό κεραυνός ού μό
νον κατά την έξωτερικήν αυτού μορφήν ήτοι την φω
τεινήν αυτού ένέργειαν, άλλα καί κατά τάς άλλας έκφάν- 
σεις του.

Μεταξύ των διαφόρων μορφών τού κεραυνού έν πρώτοις 
συγκαταριθμούνται δύο συγγενή φωτεινά φαινόμενα, ων χα
ρακτηριστικόν γνώρισμα εΐνε δτι δεν δεικνύουσιν ήμΐν τόν 
κύριον δρόμον τού κεραυνού. Καί ή μέν πρώτη εΐνε αί 
άστραπαί άνευ βροντών, αΐτινες ούδέν άλλο εΐνε ή ή λάμψις 
ή υπό κεραυνού, κάτωδεν τού όρίζοντος ευρισκομένου, επί των 
υπέρ τούτον αίωρουμένων νεφών ριπτομένη. "Ομοιον τ ι συμ
βαίνει καί κατά τόν φωτισμόν τοίχου δια λαμπάδος, ήν ήμέϊς 
δέν βλέπομεν. Ή  δευτέρα δέ μορφή εΐνε έκείνη, καδ·’ ήν 
βλέπομεν άπό νέφους είς νέφος πίπτοντας κεραυνούς ή μάλ
λον μόνον την λάμψιν αυτών, διότι καί έν τη περιπτωσει 
τούτη ή πορεία τού κεραυνού εΐνε άπροςδιόριστος. Έτερον 
εΐδος κεραυνών εΐνε εκείνοι, οΐτινες πίπτουσι γραμμοειδώς 
καί κα&' ούς βλέπομεν ευκρινούς τόν δρόμον, ον ήκολούδη- 
σαν διευ&υνόμενα προς άλληλα τά  ηλεκτρικά ρεύματα. Οί 
κεραυνοί οδτοι διακρίνονται είς γραμμοειδεΐς κεραυνούς πί
πτοντας άπό νέφους είς νέφος καί είς άλλους πίπτοντας από 
νέφους είς τό έδαφος, -ουτοι δέ καί μόνοι οί τελευταίοι δει- 
κνύουσι καί άλλας διαφοράς, έφ’ δσον ήνε άπλοι ή είς δια
φόρους γραμμάς διατετμημένοι. Οί διατετμημένοι κεραυνοί

εΐνε σπάνιοι παρ’ 
ήμΐν, αλλά είς τά 
9·ερμά κλίματα 
λίαν συχνοί καί 
πολλάκις διατέμ- 
νονται είς πλεί- 
στους κλάδους. 
’Αλλά καί παρ’ 
ήμΐν άκόμη έφά- 
νησαν ένίοτε τοι- 
ούτοι, δτε καί άνε- 
φλέχδησαν ύπ’ αυ
τών κτίρια μακράν 
άλλήλων κείμενα, 
ώς φαίνεται έν τη 
παρατεδειμένη εί- 
κόνι. Κοινή ίδιό- 
της δλων των 
γραμμοειδών κε
ραυνών εΐνε ή 

όδονΐϋ'Γη καμπή αυτών, οία έπίσης φαίνεται καί είς τούς 
έξ ϊ’λεκτροίηί μηχανής άναπεμπομένους σπινθήρας. Τό αΐ-

τιον τούτου δέν έξηγήδη άκόμη καί)·’ ολοκληρίαν. Καί ή&έ 
λησαν μέν νά παραδεχ8·ώσιν ώς τοιαύτην την βαδμηδόν 
προβαίνουσαν συμπύκνωσιν τού άέρος, άλλα τούτο άπεδείχ&η 
έσφαλμένον, άφ’ ου ευρον καί είς σταδερούς άπομονωτήρας 
όμοίαν την πορείαν τών σπινθήρων. Εις τρ ίτηντάξιν  κε
ραυνών άνάγονται οί λεγόμενοι σφαιρικοί κεραυνοί, οΐτινες 
δέν εΐνε άλλο παρά σφάΐραι αίφνης γεννώμεναι είς τόν αέρα, 
σχετικώς μετά βραδύτητος κινούνται καί είτε · άφωνοι εξα
φανίζονται είτε έκρήγνυνται μετά κρότου βροντής. Καί 
εΐνε μέν οδτοι σπανιώτατοι, άλλα παρετηρήδησαν τοσάκις, 
ώςτε δέν άμφιβάλλεται πλέον ή υπαρξίς των, καίτοι δέν 
εΐνε άπίδανον, δτι τήν υπαρξίν των ταύτην δέν δφείλουσι 
μόνον είς ήλεκτρικάς δυνάμεις. "Ολοι οί κεραυνοί, έξαι- 
ρέσει τών σφαιροειδών, έχουσι βραχυτάτην διάρκειαν,' οδσαν 
κατά τόν Αγγλον Wheatstone μόλις τό χιλιοστημόριον 
δευτερολέπτου. Αλλως τε περί τής βραχύτατης αυτών διάρ
κειας πειδόμεδα καί έκ τού δτι, παν άντικείμενον ταχέως 
κινουμενον, είς τό φώς τού κεραυνού φαίνεται ώς έντελώς 
άκίνητον.

Α ς εΐπωμεν ήδη καί τινα περί τού ήχου τών κεραυνών. 
Κατά τούς άρχαίους χρόνους ή έντύπωσις, ήν έπροξένει οδτος 
επί των άνδρώπων ήτο μεγάλη Ινεκεν τής έπικρατούσης 
άγνοιας. Νυν δμως γνωρίζομεν δτι ό ήχος γεννάται μετά 
τού κεραυνού έν τή  αυτή δέσει καί δέν διαρκεΐ μακρότερον 
αυτού, ώς πείδουσιν ήμας τεχνητώς παραχδέντες ήλεκτρι- 
κοί σπινδήρες. Τό φαινόμενον τούτο παρίσταται είς τόν 
παρατηρητήν δλως άλλοΐον έν τή  φύσει, δπου μεταξύ ημών 
καί τού τόπου τής παραγωγής τού κεραυνού υπάρχει τοσαύτη 
άπόστασις. Καί δσον μέν αφορά τό φώς ή μεγάλη άπό- 
στασις δέν εχει πολλήν σημασίαν, διότι τούτο έν άκαρεΐ 
διατρέχει καί τάς μεγίστας ένταύδα αποστάσεις. ’Απ’ έναν- 
τίας δμως ό ήχος, διατρέχων μόνον 340 μέτρα κατά δευτε- 
ρόλεπτον, πάντοτε φδάνει είς ήμας πολύ βραδύτερον. Διά 
ταύτα εύκολον εΐνε νά ύπολογίσωμεν έκ τού ήχου τήν άπό- 
στασιν τού κεραυνού, πολλαπλασιάζοντες τόν άριδμόν 340 
μετά τών δευτερολέπτων, δσα έβράδυνε νά καταφδάση ό 
ήχος. Αλλ’ ή ούτως ύπολογισδεΐσα άπόστασις εΐνε μόνον 
γενική, διότι ώρισμένη καί ακριβής δέν δυνατοί νά ύπάρξη, 
έφ’ δσον ό δρόμος τού κεραυνού μέρος μέν κεΐται άπωτέρω, 
μέρος δ ’ έγγυτέρω. Έντεύδεν λοιπόν έξηγεΐται καί ή μα
κροχέρα τής βροντής διάρκεια, διότι δ ήχος έκ τών άπω
τέρω μερών βραδύτερον άκούεται υπό τού χαρατηρητού. 
Όμοίως έκ τούτου έξηγεΐται καί ή έλάττωσις η έπίτασις τού 
κρότου, διότι φυσικώς έκ μεγαλειτέρας άποστάσεως ασθε
νέστερος ακούεται ό ήχος καί τάνάπαλιν. Έ ν  τ ι δμως δέν 
έξηκριβώδη άκόμη, ή έπανειλημμένη έπίτασις καί έξασδένη- 
σις, καί αί αίφνης καί άτάκτως γινόμενοι ένισχύσεις, αΐτινες 
πάντοτε σχεδόν συμβαίνουσι. Άναμφιβόλως τούτο προέρχε
ται έκ τής ανωμάλου καί οδοντωτής χορείας, καδ’ ήν ποι
κίλλει ή άπόστασις. ΙΙρός τούτοις δμως υπάρχει καί έτερος 
παράγων, δςτις παρετηρήδ-η έχων όμοιας ένεργείας κατά τήν 
έξ άποστάσεως άκουομένην βροντήν τών τηλεβόλων. Ο πα
ράγων ουτος εΐνε ή ηχώ ήτοι ή άντανάκλασις τού ήχου έπί 
τών κατωτέρων άκρων τών νεφών. Διά νά γεννηδή ηχω, 
ύπάρχουσι δύο αίτίαι, έξ ών άγνοούμεν τίς εΐνε ή σπουδαιο- 
τέρα, διότι γεννάται είτε ενεκα τής αιφνίδιας διαστολής τού 
άέρος, είτε καί ενεκα τής αίφνιδίας συμπυκνώσεως μετά προ- 
ηγηδεΐσαν διαστολήν.

Συγγενές τη ένεργεία τού ήχου εΐνε καί ή μηχανική 
ένέργεια, διότι καί αυτη κατά πάσαν πιθανότητα προέρχεται
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έξ όμοιοτάτης αίτίας. Νομίζομεν δτι άπαντα τά  έκ τού κε
ραυνού αποτελέσματα δέον ν’ άποδο&ώσιν είς τήν έκτασιν 

τού άέρος. Εκδηλώσεις δέ τής μηχα
νικής ένεργείας τού κεραυνού εΐνε ή 
διάσχισις δένδρων, ώς έν τη παρατε
θειμένη είκόνι δείκνυται, ή άφαίρεσις 
τού φλοιού αυτών, η διάτρησις δοκών, 
ή έκσφενδόνησις κεράμων, ή άνύψωσις 
στεγών· καί ή κατάρριψις ολοκλήρων 
τοίχων. Μόνη κυρία αίτία τούτων δύ- 
ναται νά ύποτεδή ένταύδα ή εκτασις 
εΐτε τού άέρος είτε ατμών καί άλλων 
άερίων, διότι καί έν αυτώ άκόμη τώ 
ξηρώ ξύλω υπό τής &ερμότητος δυνα
τόν νά γεννηδώσιν άέρια καί νά έκτα- 
δώσιν αίφνιδίως. 'Ομοίως μόνον διά 
τής ύπο&έσεως ταύτης δύναται νά έξη- 
γηδ·ή καί ή εύρεΐα διαρρωγή τής στέ
γης κωδωνοστασίων, ώς δείκνυται έν 
τη κατωτέρω είκόνι.

Ολα. ταύτα. έπί τέλους δε καί αυτός ό ήχος ίσως 
ήνε συνέπειαι τής δερμότητος· ή τελευταία όμως αυτη πολ

λάκις άναφαίνεται άνευ άλ
λων τινών μηχανικών άπο- 
τελεσμάτων. Έκδηλούται δέ 
προ πάντων είς τήν άνάφλεξιν. 
Πας κεραυνός άναφλέγει τάς 
ύπ’ αυτού προςβαλλομέναςεύ- 
φλέκτους υλας. Ταχύτερον δέ 
άναφλέγει, έάν τό μέν ηλεκ
τρικόν ρεύμα ήνε ίσχυρότερον, 
διαρκεστέρα δέ ή έκκένωσις 
αυτού. 'Ο  κεραυνός τήκει 
πάσας τάς υλας, δσαι ένγένει 
εΐνε δυνατόν νά τακώσι· δέν 
τήκει δμως αύτάς καδ’ όλο- 
κληρίαν, αλλά μόνον τά  μέρη, 
ά διέρχεται. Διά τούτο λεπτά 
σύρματα ευχερέστατα τήκον
τα ι ύπ’ αύτού καί έν γένει 
τά  σωληνοειδή αντικείμενα 

εύκολώτερον τών άλλων δγκωδών πραγμάτων. Αλλως τε 
δέ ή τήξις δέν καδορίζεται ένταύδα διά τού εύτηκτου τού 

σώματος ή μή, αλλά διά τής άντιστάσεως, 
ην τούτο παρέχει είς τήν κίνησιν τού κε
ραυνού. 'Ο  λευκόχρυσος εΐνε φυσικώς δύς- 
τηκτον σώμα, άλλ’ υπό τού κεραυνού τή
κεται ευκόλως διά τήν άντίστασιν, ήν πα
ρέχει. Διά τούτο, έν παρόδω λεκτέον, τό 
μεταλλον αύτό δέν εΐνε κατάλληλον πρός 
κατασκευήν αίχμών αλεξικέραυνων. ’Εκτάκ
τως μεγάλη εΐνε ή άντίστασις γεωδών ουσιών 
καί μάλιστα τής ξηράς άμμου, δι’ ο καί αδ- 
τα ι τήκονται υπό τού κεραυνού καί δή τοι
ουτοτρόπως, ώςτε έκ τής τακείσης ύλης σχη
ματίζεται άληδτς σωλήν, οΐον δεικνύει ή 
παρακειμένη είκών. Τοιούτοι σωλήνες εύ- 
ρίσκονται πολλάκις έχοντες μήκος 8—9 μέ

τρων, άλλά δραύονται μετ’ ευκολίας κατά τήν άνόρυξιν.
'Ο  κεραυνός έκδηλοϊ προςέτι καί άλλας ένεργείας. Έ π ί

τού ζωικού οργανισμού έπενεργεΐ φονεύων, παραλύων ή καί 
άποναρκών αυτόν. Καί έπί τής μαγνητικής βελόνης Ιπε- 
νεργεΐ, καί έπί τού σιδήρου καί τού χάλυβος, μαγνητίζων 
αυτούς. Καί χημικάς ένεργείας εχει, άποσυνδέτων ούσίας 
τινάς ή μεταποιών αύτάς έσωτερικώς, ώς τό όξυγόνον τού 
άέρος είς οζόνιον, οδτινος ή όμοία τή  τού δείου οσμή έδω- 
κεν άφορμήν είς τόν λαόν νά λέγη, μυρίζει ΰειόφ ι.& μα  
πέσΐ) χιραννός.

 ««8«$#·-----

Π Ε Ρ Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
υπό

ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΓ Ρ . Ρ ίΓ Κ Λ Β Η .
(συνέχεια).

Γ \  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΛΛΟΝ Η  ΑΜΦΙΒΟΛΑ.

'Ως άμφίβολα, δ ι’ έμέ κάν, χαρακτηρίζω τά  φαινόμενα 
δσα εΐδον μέν, άλλ’ υπό περιστάσεις, αΐτινες δέν μοί έφαί- 
νοντ» τήν γνησιότητα αυτών έγγυώμεναι.

Έ ν Παρισίοις είσήχδην είς οίκίαν ής, ο οίκοδεσπότης πα- 
ρίστατο ως πρόεδρός, είς έμέ δ’ έκ πρώτης όψεως έφάνη ώς 
Ικμεταλλευτής εταιρίας πνευματιστών. Είχε δέ διά συνεισ
φοράς μετακαλέσει έκ Λονδίνου γυνάΐκά τινα, μαίαν τό 
έπάγγελμα, χυδαίας άνατροφής, φημιζομένην δ ’ δτι είχε τήν 
δύναμιν νά παρουσιάζη φαντάσματα. Συνωδεύετο δ ’ αυτη 
ύπό τού υίοΰ της, δστις έπί τών πειραμάτων έμενε μεδ’ 
ημών, έν ω ή ίδία άπήρχετο είς παρακειμένην αΐδουσαν. *Ην 
δέ κλειστή ή μεταξύ τών δύο αίδουσών δώρα, καί προ αυ
τής κατήρχετο παραπέτασμα, προ δέ τού παραπετάσματος 
ήν μεγάλη τράπεζα, έφ’ ής έκειτο κιδάρα.

α. Εις την αΐδουσαν έκαδέσΟ·ημεν έν εύρεΐ κύκλω, έκ 
τών χειρών κρατούμενοι, καί άφ’ οδ τά  φώτα έσβέσδησαν, 
προσεκλήδημεν νά ψάλλωμεν έν χορού μονότονον άσμα, δ ό 
οίκοδεσπότης μάς υπηγόρευεν. Έ πειτα  δ ’ έδέδησαν είς τά  
νώτα χί χεΐρες τού υίού τής πνευματοσκόπου διά μανδηλίου, 
ου τά  άκρα άνέλαβε νά κρατή άσφαλώς είς χεΐράς του κύ
ριός τις, δν δέν έγνώριζον. Μετ’ ολίγον δ ’ ήκούσαμεν έν 
τού σκότει υπέρ τάς· κεφαλάς ήμούν φερομένην’ καί ώς έκ 
κρουομένων τών χορδών αρμονικούς τόνους έκπέμπουσαν, τήν 
κιδάραν, ήν εΐχομεν άφησει κειμένην έπί τής τραπέζης.! Τέ
λος δέ κρότος, ώς σώματος πίπτοντος άντηχησεν είς το μέ
ρος τής αίδούσης τό άντιπέραν τής τραπέζης. Αμέσως δέ 
τά  φούτα άνήφδησαν, καί εΐδομεν τήν κιδάραν κειμένην έκεΐ 
δπου τόν κρότον ήκούσαμεν, καί πολλοί έδαύμαζον διά τήν 
παρουσίαν τών πνευμάτων, τούν φερύντων καί κρουόντων τήν 
κιδάραν διά τού άέρος. Αλλ’ έγώ, δτε την εΐχον. άκούσει 
πλησιάζουσάν μοι, έξετάδην ολίγον έπί τής κάδέδρας μου, 
ύπό τόν μανδύαν τού σκότους έξέτεινα. δσόν έδυνήδην τούς 
χόδας μου, καί αίφνης ήσδάνδην δτι τό κιδαροφόρον πνεύμα 
είχε σκέλη έκ σαρκός καί όστέων προσκρουσαντα είς τά  έμά.

β. Τό σκότος καί πάλιν έγένετο, καί μετ’ ού πολύ ήκού
σαμεν δούπον, ώς σφενδονισδέντος·σώματος μαλακού.' Άφ- 
δέντων δέ τών λύχνων, εΐδομεν τόν νεανίσκον πάντοτε δε- 
δεμένον, κρατούντας τού άγνωστου'τά άκρα τών δεσμών 
του, καί έχοντα τόν έπενδύτην' του κεκομβωμένον άνωδεν 
μέχρι κάτω, ώς είχε φροντίσει νά μάς δείξη δτι ήν άπ’ άρ- 
χής τού πειράματος· τό δ’ άντικείμενον τό σφενδονισδέν είς 
τό άλλο μέρος τής αίδ·ούσης ήν ούδέν άλλο ή ό υπενδύτης
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αότοΰ, διαπεράσας,. ουκ οϊδα πως, διά των πόρων του έπεν- 
δύτου, καί απ’ εναντίας τον .γνώστου φυσικού αξιώματος' 
ότι „σώμα διά σώματος-χωρέΤν; ου ,πέφυκε“. .

Πολλά έτη μετά ταϋτα, έν Λειψία εΐδον τό αυτό πεί
ραμα επαναλαμβανόμενον,, έπί.μόνη .τη διαφορά ότι ό μ ε-  
αάζων είχε τάς χειρας δεδεμενας διά λεπτού σχοινιού, ο5 
αί άκραι ήσαν διά τριών σφραγίδων έστερεωμέναι· εις της 
έδρας τό έρεισμα. Λέγων δ ’ ότι ίΖόον, έννοώ οτι ήμην πα
ρών, διότι τό σκότος μ ’ έκώλυεν ό,τι δήποτε νά ΐδώ.

Τό τά  όρια των έμών τουλάχιστον φυσικών καί χημι
κών γνώσεων υπερπηδών παράβολον τούτο δαύμα νομίζου- 
σιν, άν δεν άπατώμαι, ότι έξηγούσιν οί πνευματισταί κα- 
λουντες αυτό τετάρτην διάστααιν, είς τό άκατανοήτον φαι- 
νόμενον έπωνυμίαν. διδόντες, ως πας ό.μή πάντη αγεωμέτρη
τος δέλει ομολογήσει, αυτό τούτο άνόητον. Καί ίσως μέν 
διά τούτο δεν δικαιούμαι ν ' αμφισβητήσω αυτό. Άλλ’ όπο>ς 
δήποτε, πιστεύω ότι παράλογος δεν δά  κριδή ή απορία μου 
πώς, άν τά  πνεύματα, ώς παραδέχονται οί πνευματισταί, 
Ιχωσι τήν δόναμίν να διαβιβάζωσι τήν δλην διά τής όλης, 
καί ν αποδίδωσιν .αυτή- μετά ταύτα τό πρώτον αυτής σώμα 
μετά πάντων των συνδυασμών του σχτματος, του υφάσμα
τος, των βαφών, δεν ποιούνται άλλην καί κρείττονα χρήσιν 
της έξαισίου αυτών ίδιότητος ταότης, παρά, μετ’ έπιμονής 
τεραστίας, έν Παρισίοις καί μετά δέκα ετη έν Λειψία, νά 
γυμνώσι τόν φίλον καί προστατευόμενον αυτών του υπενδύ
του του διά μέσου των πόρων του έρμητικώς κλειστού έπεν- 
δύτου; νΙσως δ ’ έχί τ τ .  βάσει της απορίας ταότης μοί συγ
χώρηση καί ή υπόνοια, μή έν Παρισίοις ό άγνωστός μοι, ό 
συνέχων τά  άκρα του δεσμού των χειρών, ήν γνωστός τω 
Μεσάζοντι, συνηκουετο μετ’ αυτού, καί εν τώ σκότει τόν 
ήλευδέρου μέχρις ου έξεδόετο έπενδύτην καί υπενδύτην καί 
πάλιν έφόρει καί έκοόμβωνε τόν· πρώτον έν δε Λειψία μή 
άλλο τ ι τέχνασμα μετήρχετο ό Μεσάζων ίνα λόη τά  κατε- 
σφραγισμένα δεσμά, καί ·δή τό κοινότατον, ό όμως ήγνόουν 
ότε είδον τό πείραμα, καί καδ’ ό, όταν δι’ ενός καί του 
αυτοί» σχοινίου δένωνται αί δυο χεΐρες, άφεστώσαι απ’ άλ- 
λήλων, ώστε τό - σχοινιού, νά ή  τεταμένον, ό εΤς τών δύω 
κόμβων έστί κινητός πάντοτε, ώστε ευκόλως χαλαται χωρίς 
νά λυδή. ·

γ. Άλλα τό κορύφωμα της εσπερίδος ήν τό τελευταΐον 
των πειραμάτων, αότών τών πνευμάτων ή παρουσία. ΎπΙρ 
τήν δόραν δ ι’ ης,· ώς εΤπον, Ικοινώνει ή ήμετέρα αίθουσα 
μετά τής παρακειμένης, όπήρχε παράδυρον είς την παραχει- 
μένην δέ ταύτην εΐχεν άποσορδή ή μεσάζουσα μαία έξ αβρο
φροσύνης χρός τά  πνεύματα, ώς δίίσχυρίζετο, άπαιτουντα νά 
παρευρίσκηται έκεΐ προς υποδοχήν των. Ά μα  δέ σβεσδέντων 
τών λύχνων, τό παράδόρον έφωτίσδη, καί είς αυτό έφάνη 
προτομή γυναικεία, όμοιοτάτν) πρός τάς έκ χάρτου ή κηρού 
έκτεδειμένας πρό των κουρείων,, καί, ώς έκειναι δυσλίγιστος, 
έκλινε συνεχώς χαιρετώσα ή μας. Τούτην δ'ε διεδέχδησαν 
καί άλλαι, ουχ ήττον. ευγενεΐς, ών ή μία, περί ής μας εΐπον 
ότι ήν Μωάμεδ ό Β'., ήν. ένδεδυμένη ώς οί Τούρκοι είς τό 
μελόδραμα- άλλη δέ, ,δήδ&ν Ναπολέων. 6 Β '., ήν μάλλον 
γελοιογραφία αυτου, όπερ δ'ΐκαιολογείται, διότι ήδη τόπε ή 
Γαλλία έδημοκράτεϊτο.· Έ ρρέδη'.δ’ ·είς ημάς ότι, όταν φα- 
νώσιν είς τό παράδυρον δόώ χεΐρες στρεφό.μεναι- πρός τά  δε
ξιά καί τ ’ αριστερά,-· τούτο·Ισται. σημέϊρν: ότι παυουσιν-αί 
έμφανίσεις, ώς καί έγένετο. Τόσην, φαίνεται, άκρίβείαν Ιχουσι 
τά  πνεύματα περί τήν έδιμοταξίαν. ’Εγώ δέ, τών άλλων 
παντοΐα έπιφωνούντων δαυμαστικά, έξήλδον αμέσως, άφείς

τά  πνεύματα ν’ άποχαιρετήσωσι δι’ έμέ τόν οικοδεσπότην. 
νΙσως δεν εΐχον δίκαιον δυσπιστών άλλ’ ίνα πιστεόσω εΤχον 
ανάγκην αποδείξεων, καί αδται έξ ολοκλήρου μοι ελειπον, 
ώστε φρονώ ότι μοί επιτρέπεται, μέχρις ου τούτων τύχω, νά 
δεωρώ τήν· δλην σκηνήν ώς χυδαίων άπαταιώνων τερα- 
τουργιαν.

δ. ’Εν Παρισίοις καί άλλαχού εΤδόν τινας δήδεν μαγνη- 
τιστάς, δίίσχυριζομένους οτι έδυναντο ν’ άναγινώσκωσι κλει
στός ¿πιστολάς, καί έκιτυγχάνοντας όταν τοις έδίδοντο αυ- 
ται υπ’ άγνωστων μοι καί μεδ’ ών ήγνόουν τίς τούς συνέ
δεε σχέσις, άπυτυγχάνοντας όμως οσάκις έμή τοΐς όπεβάλ- 
λετο έπιστολτ.

ε. Ό μοίως καί ταχυδακτυλουργούς εΤδον πολλά απο
μιμούμενους έξ έκείνων, ά οί λεγόμενοι πνευματισταί αντι
ποιούνται ώς όντα τής αποκλειστικής δικαιοδοσίας αυτών.

. ΣΪΜΠΕΡΑΣΜΑ.

— Καί έκ τούτων όλων τ ί απαιτείς νά συμπεράνω; 
έρωτά ό αναγνώστης.

— Οόδεν απαιτώ, αποκρίνομαι' άλλα τό έμόν συμπέ
ρασμα έστίν ότι άν άπαταιώνες τούς ευπείστους διά τερα- 
τουργιών καταψεύδωνται, τούτο βλάπτει μέν τής αλήθ ειας 
τήν ερευνάν καί πολλούς απ’ αυτής άποτρέπει, άλλ’ ουδα- 
μώς άποδεικνύει τήν μή δπαρξιν σπουδαίων καί άληδών φαι
νομένων. Ή  μίμησις τής αστραπής καί βροντής είς τό δέα- 
τρον, δέν άποδεικνύει ότι άστραπή καί βροντή δέν υπάρχουσι.

^Αναγνώστης. Καί ποια άρα χαρακτηρίζεις ώς φαινό
μενα άληδή;

'Εγώ. Δι’ έμέ, όσα έγώ εΐδον ή περί ών ήκουσα υπο 
περιστάσεις κατ’ έμε μή έπιδεχομένας άμφισβήτησιν, διά  δέ 
τούς άλλους όσα τήν αυτήν δυνανται νά έχωσι δι’ αυτούς 
αποδεικτικήν άξίαν.

ί4ν. "Ωστε δέλεις νά πιστεύσωμεν ότι τράπεζαι καί άν- 
δρωποι αίρονται είς τόν αέρα, ότι σκευή όμιλούσι, καί όσα 
άλλα;

Εγώ. Διατί όχι;
ζΑν. Πρώτον διότι άλλοτε πιστευδέντα, σήμερον πλέον 

υπό πάντων καταγελώνται καί ουδείς είς αυτά πιστεύει.
Ε γ. °Ολως ανακριβές. Σήμερον έκδίδονται καί άναγι- 

νώσκονται 85 Ιφημερίδες περί τοότων πραγματευόμεναι καί 
πολυ περισσότερα διαδίδουσαι ή όσα έγώ άληδή λέγω ή πι- 
δανά, — Δεύτερον;

ζΑν. Δεύτερον, διότι άντιβαίνουσιν είς τήν έπιστήμ.ην 
καί τόν όρδόν λόγον.

Ε γ. ΙΙερί μέν τού όρδου λόγου δυσκολον νομίζω νά 
όρισδή τίς ουτος. Άλλά τ ί εννοείς λέγων επιστήμην;

ί ίν .  ‘Ό ,τ ι έπιστάμεδα περί τών νόμων τής φυσεως.
Ε γ. Έ γώ  κάν ομολογώ ότι ολίγα έπίσταμαι, καί μετ’ 

έμου καί πάμπολλοι άλλοι. Ά λλ’ ίδωμεν τούς σοφωτέρους 
τών φυσιοδιφούν. Πρό του Γαλιλαίου καί Κοπερνίκου όπήρ- 
χεν εΤς αυτών ήξευρων ότι ή γή στρέφεται περί τόν ήλιον 
καί ουχί τ ’ άνάπαλιν, καί τίνες οί νόμοι τών ουρανίων σφαι
ρών; πρό του Φραγκλίνου, ότι ή ταχυτης τών πιπτόντων σώ
ματος αυξάνει κατά τά τετράγωνα των, αποστάσεων; πρό 
τινων. δεκαετηρίδων, ότι δονάμεδα νά συνδιαλεγοίμεδα είς 
χιλιοσταδίους αποστάσεις, ν’ άλληλογραφώμεν στιγμιαίο>ς 
μετά τής ’Αμερικής, νά έχωμεν υποζυγιον τόν ατμόν καί ζω
γράφον τόν ήλιον; 'Ως τότε τόσα ήγνοΟμεν καί έσχάτως 
έμάδομεν, πώς δονάμεδα ν’ άμφιβάλλωμεν ότι πιδανώς
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άγνοούμεν καί άλλα κλειστά, ών ττν άποκάλυψιν μάς έπι- 
φυλάττει το μέλλον.

Ά ν. Τούτο ισως· άλλ’ (5 ¿ρθ·ός λόγος:
Ε γ. Τ ί έννοεΐς δ'.’ αυτού;
.Ά ν . ’Εννοώ· άν ύποτεθώσιν υπάρχοντα τοιαϋτα φαινό

μενα, τίνα λογικήν έξήγησιν δίδεις αυτών;
Ε γ. Έπίτρεψον να σοϊ ομολογήσω ότι άν μοί ζητήσης 

την λογικήν Ιξήγησιν κλειστών, καί των κοινότερων φαινο
μένων της φυσεως, πιθανώς δεν θά ήξεύρω νά σοί την είπώ' 
καί έγώ μέν έξ άμαΟ·είας περί τάς φυσικάς έπιστήμας· άλλα 
καί τον Γαλιλαίον, ινα πάλιν είς αυτόν έπανέλ9·ω, ήνάγκα- 
σαν οί τότε σοφοί νά γονατίση καί ν’ άποπτυση την βλα
σφημίαν του, καί τον Ουάττ, τόν ευρέτην του ατμού, κατέ- 
κλεισαν εις φρενοκομεΐον, χωρίς ταύτα ν’ άποδεικνυωσιν ότι 
περί την γην κινείται ό ήλιος, ή ότι πανίσχυρος δεν είναι η 
δυναμις του άτμου. Καί σήμερον έτι άν έρωτήσης τούς σο- 
φ&ιτέρους περί.των αίτιων ου μόνον των σπανίων, άλλά καί 
τινων έκ των κοινοτέρων φαινομένων, πλέίστοι θά στενοχω- 
ρηθώσιν, ίν’ άπαντήσωσιν, ή θά  σοί δώσωσι λέξεις άντί 
έννοιών.

Ά ν .  Δεν τό πιστεύω.
Ε γ. Διά τ ί τά  τού άέρος βαρύτερα σώματα, έλεύθερα 

άφιέμενα, πίπτουσι κατά γης; .
Ά ν. Διότι ύπάρχουσιν οί νόμοι της βαρύτητος.
'Ey. Καί τ ί έστί βαρύτης; τίς ή αίτία αυτής;
Ά ν . Η έλξις των σωμάτων προς τό κέντρον της γης.
Ε γ. Καί τίς ή αίτία της έλ'ξεως ταύτης; Σιγάς αίδου- 

μενος; θάβρει. Νομίζω ¿λίγοι φυσιοδίφαι 8·ά έπιχειρήσωσι 
ν’ άπαντήσωσιν έν γνώσει είς την έρώτησιν ταύτην.

Ά ν .  Λοιπόν θέλεις νά παραδεχθώμεν άβασανίστως άκα
τανόητα φαινόμενα, άναιρουντα την μέχρι τούδε πείραν, καί 
ών άγνωστος μένει ήμϊν ή αίτία;

Ε γ. Άβασανίστως; Άπαγε! Έ ξ  έναντίας φρονώ ότι 
έκάστου είλικρινώς την άλήθειαν έπιδιώκοντος καθήκον έστι, 
πρίν ή άρξηται πολυπραγμονών περί του διά τ ί φαινόμενόν 
τ ι υπάρχει, νά έρευνα άν ύπάρχη τω οντι, έπανειλημμένως, 
παντοίως καί υπό πάσας τάς περιστάσεις αυτό παρατηρών 
καί έλέγχων, μέχρις ού πεισθή υπέρ ή κατά άδιστάκτως.

Ά ν .  Άν δέ πεισθή υπέρ, αλλά τό φαινόμενόν άντιφάσκη 
είς πάσας τάς κροϋπαρχοόσας γνώσεις καί πεποιθήσεις;

Ε γ. Τότε δυοΐν θάτερον ή αί γνώσεις έκείναι ή σαν 
έσφαλμέναι ή ατελείς, ή τό φαινόμενόν διά βαθυτέρας με
λέτης δέν είναι άδύνατον νά όπαχθή είς αυτάς.

Ά ν .  Τούτο καν δέν δύναται νά έφαρμοσθή έπί τού 
προκειμένου.

Ε γ. Διατί όχι; Πολύ απέχω της άξιώσεως τού νά 
δώσω οΐαν δήποτε αυτού έξήγησιν· άλλ’ έπίτρεψον νά σοί 
υποβάλω άπλήν ύπόθεσιν είς άπόδειξιν ότι πασα έξήγησις, 
ύπ’ έμπειροτέρων εμού ζητουμένη, δέν είναι ίσως άνέφικτος.

Βλέπεις έπί της τραπέζης μου τά  δύω ταύτα σιδηρά 
ραβδία. Πρό ενός μηνός μενουσιν έκεί άκίνητα είς άπόστα- 
σιν δακτύλου τό έν τού άλλου. Πρόστριψον τό Ιν είς μαγνή
την, καί αμέσως τό έτερον, μετακινούμενου, χωρεΐ χρός αυτό. 
Ιδού  καί τούτο τό τεμάχιον ήλεκτρου. Τό έτριψα διά των 
δακτύλων μου, καί ίδε πώς έλκει την τρίχα.

Ά ν .  Μαγνητισμός, ηλεκτρισμός.
Ε γ. Λέξεις. Άλλ’ ή αίτία; Οί φυσικοί παραδέχονται 

την υπαρξιν ρευστού λεπτοτάτου καί είς τάς αισθήσεις ημών 
μή ύποπίπτοντος, διαρρέοντος δέ τόν μαγνήτην, τό ήλεκ
τρου. Άν ύπο&έσωμεν αυτήν τό αυτό ποιούσαν ου μόνον

διά τούτων, άλλά διά πάντων των σωμάτων μετά πλείονος 
ή έλάσσονος ταχύτητος τ  έντάσεως, δυνάμεθα ϊσως νά έν- 
νοήσωμεν ότι, ως έκ της δια&έσεως τών συστατικών μορίων 
τού μαγνήτου, ή δ 1’ αυτών κυκλοφορία έστί λίαν ίσχυρά καί 
οότω συγγενής πρός την διά τού σιδήρου, ω σ τεη  απο του 
ενός είς τον άλλον έκροή καί είσροή ω θεί. ή φέρει τά  δύω 
σώματα πρός άλληλα. Τό αυτό δύναται νά ρηθή καί περί 
τής σιδηράς ράβδου, ήτις μόνον διά τής προστριβής μετά 
τού μαγνήτου λαμβάνει την κατάλληλον τών μορίων αύτης 
διάθεσιν ώστε νά σύρη πρός έαυτήν διά τού ρευστού την 
πρίν ακίνητον άλλην ράβδον, καί τό αυτό περί τού ήλεκτρου, 
τριβομένου διά τού δακτύλου, ώς πρός την τρίχα.

Ά ν .  Άλλά ταύτα άφορώσι τόν μαγνητισμόν, φυσικήν 
δύναμιν, ουχί τά  θαύματα τών τραπεζών.

Ε γ. Χωρήσωμεν περαιτέρω. Ούδέν μάς άποδεικνυει 
ότι δέν δυνάμεθα νά καραδεχθώμεν τό ρευστόν τούτο ως 
διαρρέον πάντα τά  σώματα τά  έπί γης, άκόμη καί τά  έν 
ουρανω, την πλάσιν ολόκληρον. Τό πανταχοικίνητον τούτο 
ρευστόν ούδέν έτερον θά  ήν ή ή πρωτόπλαστος όλη, ής την 
άΐδιον κίνησιν παρήγαγε πνι-Ζμα ί}εον φερόμενον έπ’ αυτήν, 
ή πρώτη ζωτική ώσις καί εμπνευσις τού ποιητού τού παν
τός. Διά τής άρχικής δε ταύτης κινήσεως, ήν καί οί άκροι 
ύλισταί ώς δημ.ιουργικήν αίτίαν παραδέχονται, διεμορφώθη- 
σαν ποικίλως τά  πλάσματα έν τη όλη, ύπ’ αυτής πάντοτε 
περιβαλλόμενα καί διαρρεόμενα μετ’ έντάσεως μείζονος η 
έλάσσονος, άναλόγως τής δια&έσεως τών μορίων έκάστου.

Έ ν τή  τοιαύτη υποθέσει, τό ρευστόν διέρχεται καί διά 
τού ανθρωπίνου σώματος ώς διά τού μαγνήτου. Άν λοιπόν 
τινές κύκλω κρατώνται έκ το>ν χειρών, επόμενον έσται νά 
ρέη έκ χειρός είς χεΐρα, ώς έκ πόλου είς πόλον καί άν έχωσι 
τάς χεΐρας έπί τραπέζης ή οίου δήποτε αντικειμένου, νά είσ- 
χωρή έν τή κυκλοφορία του καί είς τούτου τά  μόρια, συμ- 
παρασύρον καί αυτό, κατά τήν αυτήν άρχήν καί τόν αυτόν 
τρόπον ως τό όδωρ στρέφει τόν τροχόν τού μόλου, προσβάλ- 
λον αυτού τους καδίσκους ή τά  πτερά. Ή  περιστροφή επο
μένως τών τραπεζών (ΐδ. Α, I) δύναται καί άνευ τής εκού
σιας ή ακουσίου παρεμβάσεως τής δυνάμεως τών μυόνων 
φυσικώς νά έξηγηθή, ώς δύνανται, νομίζω, καί τά  πλεΤστα 
τών φαινομένων όσα εΐδον ή περί ών ήκουσα υπό περιστά
σεις μή έπιτρεπούσας άμφιβολίαν περί τής άλη&είας αύτών.

Τό έπί τού πειράματος τούτου ένίοτε έπί τών χειρών 
φερόμενον ψυχρόν πνεύμα (Α, 4) συμφωνεί πρός τήν ύπόθεσιν 
ταύτην καί φαίνεται αποδεικνύον αυτής την όρ&ότητα.

Έ ξ  όσων δ ’ έκ τής έμής πείρας έξήγαγον, όσον συνε- 
χέστερον καί έπί μακρότερον χρόνον έπιδίδοταί τις, είς τά  
τοιαύτα πειράματα, τόσω μάλλον καί συντονώτερον είς αυτά 
επιτυγχάνει, όπερ δύναται νά έξηγηθή διά τού ότι τά  μόρια 
τού σώματος αυτού ή καί τού άδρανοϋς σκεύους, έφ’ ού 
ένεργεΐ, έπί μάλλον καί μάλλον διατίθενται όπως απαιτείται 
πρός άφθονωτέραν καί δραστηριωτέραν διάβασιν τού ρευστού.

Ή  δόνησις τών επίπλων (Α, ό), οί έκπεμπόμενοι κρότοι 
(Α, 9) αυτοί καθ’ εαυτούς, οί άναλάμποντες σπινθήρες (Α. 7) 
ούδέν έχουσι τό άνεξήγητον, άν τό παράγον τά  φαινόμενα 
ταύτα ρευστόν έστίν αυτό έκεΐνο, ό ύπ’ άλλας περιστάσεις 
παράγει τά  όμοια άποτελέσματα τού ηλεκτρισμού. Καί αυτή 
ή παράδοξος χρός τόν Μ εσάζοντα  προσχώρησις έπίπλων (Α, 6) 
8·ά Ιξηγεΐτο διά τής μεγάλης δυνάμεως τού έξ αυτού έκρέ- 
οντος, καί μεταξύ αυτού καί τού σκεύους κυκλοφορούντος 
ρευστού.

Κατά ταΰτα έκαστος άνθρωπός έστι τό δή λεγόμενον
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Μεσάζων, τίς μάλλον καί τίς ήττον, τίς ταχύτερον καί τίς 
βραδότερον, κατά τήν διάφορον δύναμιν, μεθ’ ής τό ρευστόν 
κυκλοφορεί δι’ αύτού.

Ά ν. Άλλά καί την τράπεζαν, αίρομένην είς τά  ΰψη, 
(αφήνω κατά μέρος αυτόν τόν Κ. Home), θά  μοί έξηγήσης 
καί ταύτην ώς φαινόμενόν φυσικόν;

Ε γ. Άφ’ ου μοί έξηγήσης ώς τοιούτο άλλο φαινόμε- 
νον, κατ’ έμέ ούχ ήττον παράδοξον, ότι καί ή τράπεζα καί 
σύ καί έγώ, καί πάντα σχεδόν τά  έπί γης σώματα φέρονται 
ούχί πρός τό όψος, άλλά πρός τό βάθος καί τό κέντρον 
της γης.

Ά ν. Αποτελέσματα τής βαρύτητος.
Ε γ. Ναί, ώς καί πρό ¿λίγου μοί εΐπας, άλλά μένων 

μοι οφειλέτης πάντοτε της έξηγήσεως περί τού τίς τής βα
ρύτητος ή πρώτη αίτία. Συνεχείς είς τήν ήμετέραν ύπόθεσιν, 
βαρύτητα έννοοϋμεν τήν ανέκαθεν είς τό άεικίνητον ρευστόν 
δοθεΐσαν ώσιν, ώστε νά ρέη χανισχύρως, οότω τού Πλάστου 
όρίσαντος, άπό τής περιφερείας χρός τό κέντρον τής γης, 
συμπαρασύρον καί πάντα τά  σώματα είς όσων τήν πρός τά 
κάτω φοράν δέν άντιτάττει άρκούσαν άντίστασιν 6 άήρ. 
Ύποθέσωμεν Μ εσάζοντα  ένα, τόν Κ. Home, ή πολλούς 
ομού, ων η θέλησις τοσαύτην νά έχη δύναμιν, ώστε νά ου
δέτερη έπί τινας στιγμάς τήν πρός τα  κάτω φοράν τού ρευ
στού, καί νά στρέφη αυτήν πρός τά  άνω. Εννοείται ότι 
τότε, έπί τών ολίγων έκείνων στιγμών θά  πρέπη κατά φυ
σικόν λόγον νά αίωρηθή, νά συμπαρασυρθή πρός τά  άνω καί 
τό υπό τού ρευστού διαρρεόμενον πάγιον σώμα, είτε τρά
πεζα ή, είτε ό Κ. Home (Α, 2, β—5. — Β, 13).

(επεται τό τέλος).

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΣ.

ΑϊΟ Κ ΛΚώΙί Π ΡΟΚΕΙΜ ΕΝίϊΝ  ΤΟ Μ Η Χ ΕΙΡΟ Ν  BEATISTON.

Μάλιστα- έκ δύο κακών πρέπει νά έκλέγωμεν το μικρο- 
τερον καί ή έκλογή αυτη πρέπει νά γίνηται όσον ένεστι τα
χύτατα — τούτο εΤνε ή μεγίστη τέχνη τού βίου, ή σπουδαιο- 
τάτη καί ή μάλλον απαραίτητος, οφείλομεν δ ’ αυτήν πρωϊ- 
μώτατα νά διδάξωμεν καί έντυπώσωμεν είς τόν νουν τών 
τέκνων ημών. Ή  άπλή περίπτωσις, καθ’ ήν μεταξύ δύο τρό
πων ένεργείας δέον νά έκλέξωμεν, ών ο μέν άποφέρει προφανές 
κέρδος, δ δέ έπίσης οφθαλμοφανή ζημίαν, εΤνε άτυχώς σπα- 
νιωτάτη. Οϊκοθεν εννοείται ένταύθα ότι καί ό μάλλον 
αδέξιος νούς θά κάμη την προςήκουσαν εκλογήν. Απαι
τείται όμως καί πνεύματος έτοιμότης καί ο’ξυδερκής κρίσις, 
όταν πρόκηται νά γίνη αμέσως έκλογή μεταξύ δυο πραγμά
των έπίσης Ιπιβλαβών καί νά κατανοηθή, ποίον έκ τών δύο 
εΐνε τό ήττον έπιβλαβές. Άξιοσημείωτον εΤνε ότι άνά πά
σαν ώραν λαμβάνομεν ανάγκην ττς  διαγνώσεως ταύτης μι
κρού κακού πρός αποφυγήν μείζονος· τολμώ μάλιστα νά ίσχυ- 
ρισ&ώ, ότι κύριον 9·έμα τού ήμετέρου βίου εΐνε έκ δύο κα
κών νά έκλέγωμεν τό μικρότερον αρχίζω δ’ε μέ τά  μικρά 
καί όλως άφανή έπειςόδια τού οικιακού βίου.

Ανοίγω τό πρωί τούς οφθαλμούς καί ή πρώτη μου σχε
δόν ώς έξ ένστίκτου έκλογή εΤνε ή μεταξύ τής έπι&υμίας 
τού να κοιμηθώ άκόμη καί της άργοπορίας τούτου τ  Ικεί- 
νου τού έργου διά τής έξώρας έγέρσεως. Ή  άπόφασις λαμ- 
βάνεται αμέσως, ό ΰπνος διακόπτεται καί έγείρομαι τ τ ς  κλί

νης. Μετά βεβαιότητος σχεδόν άναμένω σήμερον μετά με
σημβρίαν έπίσκεψιν, άλλά συγχρόνως έχω καί άσχολίας τινάς 
κατ’ οίκον, αΐτινες ήδυναντο νά καταστρέψωσι καινουργές 
ένδυμα· τί λοιπόν πρέπει να ένδυθώ; Τό μικρότερον κακόν 
εΐνε έάν εκτεθώ είς τούς ξένους μέ τα  ένδύματα της έργα- 
σίας μου, καί δι’ αυτό εκλέγεται. Είςέρχομαι είς τό μαγει- 
ρεΐον. Ή  οκνηρά υπηρέτρια άπήλθεν ήδη καί ή μεγάλη χύτρα 
τού ζωμού πλησιάζει νά ύπερεκχειλίση έπί τής πυράς. "Ωςτε, 
ώς βλέπετε, δεινούνται τά  πράγματα καί άνά πάσαν στιγμήν 
καί ώραν άναγκάζεταί τις νά έκλέγη μεταξύ δύο κακών. 
Ευνόητον εΐνε ότι καί έκαστος κατά τήν θέσιν, τό γένος 
καί τήν ηλικίαν δύναται νά άναφέρη Ικατομμύρια τοιούτων 
παραδειγμάτων.

Δέν θέλω νά σημειώσω ένταύθα έκείνας τάς περιπτώ
σεις, καθ’ άς τόσον φυσική εΐνε ή έκλογή, ώςτε ουδεμίαν 
άπαιτεΐ σκέψιν. Τίς δέν θά καταπίη ασμένως τό πικρόν 
φάρμακον, "να απαλλαγή νόσου πλήρους άλγηδόνων; Τίς θά 
οκνήση νά βρέξη καί ένδύματα καί υποδήματα μόνον καί 
μόνον ινα σώση πνιγόμενον παιδίον; Άλλά συχνάκις παρί- 
στανται πρό ημών καί άλλα ζωτικά ζητήματα, καθ’ ά τά 
„κακά“ τόσον μεγάλα φαίνονται, ώςτε ή άπόφασις συνεπά
γεται συγχρόνως καί μεγάλην ευθύνην, έκ δέ τής ήμετέρας 
„εκλογής“ έξαρτάται όλη ή ευτυχία ή ή δυςτυχία ημών ή 
τών προςφιλεστάτων ήμίν όντων.

Νομίζω όμως ότι, όςτις έμαθε ταχέως καί άςφαλώς νά 
διακρίνγι τό έκ δυο κακών έλαφρότερον, αυτός δέν θά  δυς- 
κολευθή ν’ άποφασίση όταν πρόκηται νά έκλέξη τήν τυ
ραννίαν άδίκου προϊσταμένου ή τήν απώλειαν ασφαλούς 
δ'έσεως, ν’ άναμιχθή είς τόν συζυγικόν βίον τής θυγατρός 
ή ν’ αποσιώπηση συμβουλήν, ήτις πολλά κακά θά ήδύνατο 
νά διόρθωση,νά έκ&έση τό τέκνον του είς τους κινδύνους 
ξένης αγωγής ή είς τούς ατελούς κατ’ οΐκον έκπαιδεύσεως, 
νά κατακρίνη αυστηρώς παράπτωμά τ ι τού υίού, καί ή αυ- 
στηρότης αυτη ίσως νά τφ στερήση τήν έμπιστοσυνην έκ 
μέρους αυτού, ή νά παραδεχ&ή αυτό μειλιχίως, ώ δέ έπιεί- 
κεια αυτη νά ένισχόση τήν έπιπολαιότητά του.

Καί πράγματι τίς θά  ήδύνατό ποτέ ν’ άπαριθμήση τούς 
λεγεώνας μεγάλων καί μικρών κακών, έκ τών οποίων έκα
στος άνθ-ρωπος οφείλει πάντοτε τά  έλαφρότερα νά έκλέγη, 
άπό τής πρώτης ,,έκλογής“ τού θηλάζοντος μεταξύ χείνης 
καί έπιβαλλομένης τροφής μέχρι ττς  τελευταίας έκείνης καί 
φοβέρας ,,έκλογής“ τού αυτόχειρος μεταξύ θανάτου καί ζωής;

 sos......

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
(¿έηγημΛ. —

'Ο  βασανιστής της Ιωσηφίνας έβράδυνε τά  δρομάϊα βήματά του 
ίδών προςερχόμενον πρός αυτόν ένα των κηπουρών rotí νεκροταφείου, έςτις 
εκβολών τόν ιίΐκόν του, είπε —  ΙΙρό ¿λίγου, κύριε έπι&εωρητά, έφεραν είς 
τό υπόγειον των νεκρών τό πτώμα πνιγμένης γυναικός, τό όποιον εδρεν ό 
νυκτοφύλαξ πρό του φραγμού τού ρύακος' φαίνεται ότι δέν έμεινε πολλήν 
ώραν είς τό δδωρ.

— Έτσα) — έτση! ειπεν άπαθώς ό επιμελητής του νεκροταφείου, 
ευρεδη τίποτε, εμπορούν νά μδς πληροφόρηση περί της αότοκτονησάσης;

— Ε ις τό δυλάκιον της γυναικός εύρέ&η έπισκεπτηριον, όπου ήτο γραμ- 
μένον: Σ ω ο ά ννα  Γ ρ ίμ μ ,  ήδοποιός.

— Ά , δεατρίνα· ύπέλαβε περιφρόνητικώί οδτος, μοχδηρως δέ γελών 
προςεδηκε· —  Έτσάκωσα αυτήν τήν μικρή έκεΐ όπου έκλεφτε τριαντά
φυλλα · δέν μοδ λές όμως, αν εστάλη είδοποίησις είς τήν αστυνομία, OTt 
ευρέδηκε Ινα πτώμα;

— Μάλιστα, άπτντησεν έκεΤυος.
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— Ά μα ελθη λοιπόν ό άστυνόμος νά έξοτάσ^ τό λείψανο, θά  του 
δώσω συγχρόνως καί τό κλεφτοκόριτσο τούτο, νά τό πάγη ’ςτή φυλακή.

Σύρων κατόπιν του τό τρυφερόν πλάσμα, ό επιθεωρητής ώδευσε πε
ραιτέρω μέχρι |υλίνου τινδς παραπήγματος, τού όποιου ήνοιξε τήν θύραν 
καί ώθησεν Ιντδς αυτού τήν Ιωσηφίναν, έπιλέγων. —  Πρδς το' παρδν κάτσε 
εδώ μέσα, και κάμε συντροφιά της θεατρίνας.

— Ή  θύρα έκλείσθη όρμητικώς όπισθεν τής μικρ3ς κόρης, πεσοό- 
σης επί τών γονάτων καί εκ του φόβου άπωλεσάσης σχεδόν τάς αισθήσεις 
της. Άλλα μετά μικρόν ήρ'χισε νά συνέρχηται καί ήρώτα εαυτήν, διά τί 
άμά γε ό κακδς έκεΤνος άνθρωπος τόσον τήν εΤχε κακομεταχειρισθή καί 
τήν εκλεισεν εις τόσον σκοτεινόν μέρος.

Έ ν  τη άθωότητί της ή ’Ιωσηφίνα ούδένα λόγον ευρισκε, δι ον επρεπε 
νά ύποστή τοιαύτην τιμωρίαν· άλλά πρδς τίνα σκοπόν λοιπόν τήν ειχον 
κλείσει έδώ; ’Ολίγον φως είςήρχετο εκ τίνος παρά τήν δροφήν ευρισκόμε
νης κιγκλιδωτης θυρίδος, ουτω δέ κατώρθωσε μετ’ όλίγον νά ιδη εις τούς 
τοίχους σανίδας, ράβδους, κλίμακα, !ν πτόον καί δια'φορα άλλα εργαλεία 
χρησιμευςντα εις άνόρυξιν τάφων. Έ π ί του εδάφους εκειντο χονδρά σχοι
νιά, ώς εκείνα δι’ <5ν καταβιβάζουα τά φέρετρα, πρδς τουτοις δε εν πριό- 
νιον, μία σφύρα καί καρφία. Πρό ιώ ν κιγκλίδων τού παραθύρου έκινούντο 
οί κλάδοι άκακίας' αί ακτίνες τού ήλιου εφώτιζον τά φύλλα αύτης, μία δ’ 
αυτών εΐςέδυσε καί εις τόν σκοτεινόν χώρον. Ε ις τό ηλιακόν φώς έφάνη- 
σαν τότε πυκνά πλέγματα αραχνών, τά  δέ δυςειδή ταύτα ζώα ανήσυχα 
από τού φωτός εδραμον είς τό σκότος. Ή  ’Ιωσηφίνα μεγάλως ΙφοβεΤτο 
τάς άράχνας, κατελήφθη δέ ύπό φρίκης, ίδούσα μίαν έξ αυτών ακριβώς 
υπέρ τήν κεφαλήν της, καί άπεμακρυ'νθη έκεΐθεν. Τότε μόλις διέκρινε γυ- 
ναικείαν μορφήν, έξηπλωμένην καί ήσυχάζουσαν έπί τίνος ελκήθρου. Αί
σθημα μεγάλης άνακουφίσεως τήν κατέλαβε, γνωρίζουσαν ήδη ότι δέν ήτο 
μόνη, καί μετά χαράς ¿πλησίασε καί άνεγνώρισε τήν δότειραν τού χρυσού 
ψελλίου, 2περ άκόμη εφερεν είς τόν βραχίονα της. Ή  μικρά κόρη ένόμι- 
ζεν ότι, όπως καί αυτήν, οδτω καί τήν κυρίαν ταύτην ό κακός εκείνος άν
θρωπος εΤχε κλείσει είς τό σκοτεινόν τούτο μέρος· τή έφαίνετο όμως άνε- 
ξήγητον, πως ή  συμμέτοχος αυτη των δεινών της ήδύνατο άμερίμνως νά 
κοιμάται. "Οπως δήποτε όμως θέλουσα νά έπισύρη τήν προςοχήν, ήρχισε 
νά κρούη ελαφρώς διά του δακτύλου της τάς ώχρας χεΤρας τής γυναικός, 
άς αυτη είχεν επί τού στήθους έσταυρωμένας. Άλλ’ αυται ήσαν ώςεί εκ 
πάγου, ή  σαν τόσον ψυχραί, όσον καί αί χεΤρες της αγαπητής μητρός της, 
ότε ή κυρά Φωτεινή εΤχεν είπεΐ, ότι ήτο πεθαμένη.

Ή σ α ν  λοιπόν χελρες πεθαμένης; Τό πρόςωπόν της Ιφαίνετο ώςεί 
κατεσκευασμένον έκ κυανόλευκου λίθου· αί ¿φρύς καί τό στόμα ήσαν συ- 
νεσταλμέναι· οί οφθαλμοί ήμίκλειστοι, οί δέ όδόντες Ισφιγγον τό σπασμω- 
δικώς συσταλέν κάτω χέϊλος. Ή  ’Ιωσηφίνα εφρικίασεν ήσθάνθη τούς πό- 
δας της εντός δδατος, στάζοντος έκ τών ενδυμάτων τής άφώνου γυναικός.

Προ της κιγκλίδος τού παραθύρου έφαίνοντο τά φύλλα τής άκακίας, 
άτινα σειόμενα ύπό τοΓ άέρος άλλοτε μέν σφινον νά είςέρχηται φώς είς τόν 
χώρον έκεΤνον καί νά φωτίζηται τό νεκρόν σώμα, άλλοτε δέ έπεσκίαζον αυτό. 
Τοιουτοτρόπως ένόμιζέ τις ότι τό λείψανον εκινέϊτο, συνέσπα τάς χεΤρας 
καί τούς πόδας, ήνοιγε καί. έκλειε τούς όφθαλμούς. ’Ε κ  του φόβου της 
ή  μικρά κόρη ένόμιζεν ότι καί τά επί τού εδάφους κείμενα σχοινία ήρχι* 
σαν νά λαμβάνωσι ζωήν, νά ερπωσι πρός αύττν ώς ίφεις, νά περιπλέκων- 
ται είς τούς πόδας της καί βαθμηδόν άνερχόμενα νά περισφίγγωσι τό άπο- 
ναρκωθέν αύτής σώμα, έπειτα τή  έφαίνετο ότι τό πτύον καί το πριόνιον 
έπήδησαν πλησίον της, άκολουθούμενα ύπό τής σφύρας καί τών περί αύ· 
τήν ορχουμένων καρφιών, καί τό μέν πτύον ήρχισε μετά σπουδής ν’ άνο- 
ρύττη τό έδαφος, τό δέ πριόνιον διά τών όδόντων κρεμάμενον άπό τής 
κόμης της νά τήν σύρη είς τόν άνορυχθέντα τάφον. Έ π ε ιτα  ή  σφύρα ήρ- 
χισε νά έμπηγνύη τά καρφία είς τό μέτωπόν της, έν ω τό άλγος, οπερ 
αυττ ήσθάνετο, τή  εΤχεν άφαιρέσει πασαν συναίσθησιν,

Τήν στιγμήν εκείνην άνεώχθη ή  θύρα καί είς τό φώς της ημέρας 
έφάνη τό μικρόν σώμα της ’Ιωσηφίνας, άφώνου καί περιπεπλεγμένης είς 
τά  σχοινία.

— "Αχ, τ ί  γυρεύει έδώ αυτό τό> κορίτσι; . . . .  το έκλεισαν, φαίνεται, 
κατά λάθος! άνέκραξεν δ είςερχόμενος άνήρ, όςτις λαβών αυτήν είς τους 
βραχίονάς του έξηλθεν είς τό ύπαιθρον.

— Π ώ ς τρέχουνε παντού αυτά τά παιδιά, έξηκολούθησε, χωρίς νά 
ξεύρουν ’ςέ τί κινδύνους πηγαίνουν καί πέφτουν! Ταυτα λέγων έναπέθεσε τό 
ακίνητον σώμα τής μικρας κόρης κατά γής καί έστήριξε τήν κεφαλήν της 
έπί της ύπό βρύων κεκαλυμμένης γωνίας επιταφίου τινός λίθου.

Ό  άνήρ οδτος ήτο γέρων, ασθενής καί μικρός το ανάστημα. Τό έπί- 
μηκες καί άγένειον πρόςωπόν του ήτο κεκαλυμμένον ύπό ρυτίδων, ή δέ 
κόμη του, αραιά καί κιτρινόφαιος, κατήρχετο μέχρι τών ώμων του. Τά 
ενδύματα του ήσαν πεπαλαιωμένα καί τό μόνον, όπερ έξ αυτών διεκρίνετο, 
ήτο κυανούν μεταξωτόν μανδ/λιον χρησιμεύον ώς λαιμοδέτης. Ο ί ρεμβώ-

δεις οφθαλμοί τού γέροντος προςέβλεπον συμπαθώς τ ίν  ’Ιωσηφίναν, άνοί- 
ξασαν ήδη τους όφθαλμούς καί άναπνέουσαν μετά σφοδρότητος. — Καθώς 
φαίνεται τό παιδί πολύ όπέφερε κοντά ’ςτήν πεθαμένη, $Τπε καθ’ εαυτόν, 
κοντά ’ςτό λείψανο της Σουσάννας. Ε ϊτα  σταυρώσας τάς χεΤράς του τρχισε 
νά περιπατή μελαγχολικώς λέγων κατ’ ιδίαν.

— Δέν τό πίστευα ποτέ ότι θά  τό κάμη αύτό, καθώς μοί έλεγεν είς 
τήν τελευταίαν Ιπιστολήν της. Ή  δυςτυχής έκράτησε τόν λόγον της, προ
τού προφθάσω νά έλθω καί νά τήν εμποδίσω. Ταύτα λέγων έξήγαγε τό 
¿ινόμακτρον καί άπέμαξε τούς δακρύοντας όφθαλμούς του. Ή  Σουσάννα 
έξηκολούθησε μετά λυγμών, ήτον αληθινή καλλιτέχνις· είς τά  πρόςωπα που 
παρίστανεν άπέθνησκε μέ τόσην συγκίνησιν, ώςτε όλοι έκλαιον! . . . τώρα 
ότε πραγματικώς άπέθανε καί τόσον τραγικώς ούτε ένα δάκρυο θά χυθή 
άπό κανένα, εκτός εμού. Ειτα προςιδών τήν συνελθούσαν ’Ιωσηφίναν, τό 
παιδί αρχίζει νά ήσυχα'ζη, εΤπε καί έξηκολούθησεν αυθις καθ’ έαυτόν δμι- 
λώ ν  — á επιθεωρητής του νεκροταφείου μου εΐπεν δτι, άμα έλθη ή αστυ
νομία, θά κάμη ένα πρωτόκολλον εμπρός μου περί τού λειψάνου. '‘Ή λθα 
νά ίδώ  μιά στιγμή μόνος τήν προςφιλή νεκράν άς πάγω λοιπόν μέσα.

’Αλλά προχωρήσας βήματά τινα εστη πρό ίππου τινός, δεδεμένου διά 
του χαλινού είς τόν κορμόν νεαρού δένδρου, οίτινος εύθύμως άπέκοπτε καί 
κατέτρωγε τά φύλλα.

—  Αχ, Πιερρότε μου, ειπε θωπεύων τό κιτρινόχρουν δέρμα τού ζώου, 
’ςτά χαμένα τρεχαμε άπό τό μεσάνυχ_τα έως τό πρωΐ, γιά νά προφθάσουμε 
τήν Σουσάννα. ’Αλλά σύ δέν ξέρεις τ ί  θά πτ λύπη . . .  ή όρεξίς σου δέν 
λιγόστευσε . . . άλλά νομίζω καί εγώ δέν θά  κάμω κακά, άν πιω μιά 
ρουφηξιά κρασί άπό εκείνο πού μου έδωκεν ή Καρολίνα μέ τήν έλπίδα, 
ίσως ώφελήση τήν άπηλπισμένην συνάδελφόν της.

Εξήγαγεν εκ τίνος θυλάκου του εφιππίου φιάλην καί ποτήριον καί 
πληρώσας αύτό εκένωσε μετ’ άπληστίας. Ώ ,  εξαίρετο κρασί, έψιθύριοε μει- 
διών, τό νέκταρ τούτο ή Καρολίνα τό έλαβεν άπό τόν άνθυπασπιστήν, τού 
οποίο« ο πατέρας εινε κρασοπώλης καί είς τόν υιόν του κάμνει δώρα μό
νον τέτοια κρασιά, τά όποίά, λέγει, δέν τά πωλεΤ, διότι εΤνε ανόθευτα.

M ito  τούτο ερροφησε καί δεύτερον ποτήριον κατά τό ήμισυ, λέγων.
— Ή  Καρολίνα ςίνε καλή τεχνήτρια ώς θαλαμηπόλος, άπόψε όμως 

πρέπει ν’ άναλάβη τό τραγικόν πρόςωπόν τής . . . επειδή αμέσως δέν αντι
καθίσταται ή  Σωσάννα. Φοβούμαι μήπως γελάση ό κόσμος, όταν £  Κ α
ρολίνα . . . .  ετοιμάζηται ν’ άποθάνη.

Έκένωσεν αδθις τό έκ νέου πληρωθέν ποτήριον άναφωνών. Α ί, άς 
ήνε έπί τέλους· ας γελάση τό δημόσιον εκεί όπου έπρεπε νά κλαύση· μού 
είνε όλως διόλου άδιάφορον, όταν ζώμεν μέσα είς τοιαύτην κατάστασιν 
πραγμάτων. "Q . . .  . πού κατήντησα!

Καί ταχέως έφερε τήν φιάλην είς τό στόμα, άλλά χωρίς νά πίη έξ 
αότης τήν άπεμάκρυνεν ώςεί καταληφθείς ύπό αισθήματος αισχύνης, καί 
εΤπε θλιβερώς.

— Διά t í  νά πιώ άπό τήν φιάλην, έν ώ ύπάρχει ποτήριον; ΕΤνε 
πάντοτε καλλίτερον, όσον κάνένας καί αν ξεπέση, νά κραττ τούς καλούς 
τρόπους, δι’ ών άνετράφη· καί τούτο εΤνε μία παρηγορία. Τώρα όμως 
άς πηγαίνω έπί τέλους είς τήν νεκράν.

Πριν όμως είςέλθη είς τό παράπηγμα ώπισθοχώρησε πάλιν· — Μό τί 
κάμνω εγώ; πώς ’μπορώ νά ’μπω ίτση μέ τήν άμπουλα καί τό ποτήρι 
ςτό χέρι- Άλλόιμονον! αισθάνομαι ότι έχασα κάθε αίσθημα εύπρεπείας.

Μετά μικράν σιωπήν ήρχισε νά ψιθυρίζη. — Καί εγώ ίσως άποθάνω 
οπως καί πολλοί άλλοι πιστοί λάτρεις τών ώραίων τεχνών . . .  είς τούς 
δρόμους . . . ώς άπερριμε'νον καί παρηγκωνισμε'νον μέλος της κοινωνίας. 
Αί, καΰμένε Θεόφιλε, αξιοθρήνητε σύζυγε της διευθύντριας πλάνητος θεα
τρικού θιάσου, άρμόζοντος μίίλλον είς τήν έκγύμνασιν ίππων καί κυνών καί 
άπαραμ&λου μόνον είς επίδειξιν ώμής σωματικής £ώμης, αί, άτυχή άρχηγέ 
της τυχοδιωκτικής ταύτης συμμορίας, που εΤνε τώρα τά άνέφικτα εκείνα 
καί ύψηλά σχέδιά σου; πότε άρά γε θά  καταλάβης που έπί τέλους σ’ έφε- 
ρεν ό ιερός εκεΤνος ενθουσιασμός πρός παν ό,τι λέγεται τέχνη;

Πικρός γέλως ήκολούθησε τούς λόγους του τούτους καί τό άλγεινώς 
συστελλόμενον πρόςωπόν του κατέπεσεν έπί τού στήθους του. Λεπτή καί 
καί άσθενής φωνή, μόλις δυναμένη νά ψελλίση λέξεις τινάς, έξήγαγεν αυ
τόν τών ρεμβασμών του.

— ¥Α, το σκουληκάκι, είπε προχωρών πρός τήν ’Ιωσηφίναν, κύτταξ’ 
έκεΐ πώς στριφογυρίζει ’ςτό χορτάρι. Έ νόμιζα  ότι δέν ήτο πλέον έδώ.

Ή  μικρά κόρη Ικράτει άκόμη τούς όφθαλμούς κεκλεισμένους καί 
έψιθύριζε.

— Δόσε μου νά πιώ, μητέρα μου.
Ό  Θεόφιλος εκυψε πρός αυτήν λέγων — ή μητέρα σου νά σού δώση 

νά πιής; Δέν πειράζει άν σού δώση τώρα, παιδί μου, 6 πατέρας σου. 
Γιά σένα έχω έδώ κάτι πού θά  σ’ άρέση χωρίς άμφιβολίαν.

Ή τοιμάσθη δέ νά πλήρωσή τό ποτήριον Ιπιλέγων,
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—  Τό κρασί θά  ήνε γιατρικό γιά τό καυμένο αυτό· δέν ’μπορεί πλέον 
νά βαστάξη άπό τον τρο'μο πού έδοκίμασε. νΑχ . . . η μποτίλια άδειασε, 
μόλις έμεινεν ένα ποτήρι άκόμη. Τ ί πιοτό που έκαμα! . . . 'Ω ς βλέπω· 
εΤμαι όλως διόλου άκρατής άνθρωπος.

ΤαΟτα είπών έγονάτισε πρό του παιδιού έγείρων τήν κεφαλήν του.
— Πίε, παιδάκι μου, είπε.
Ή  ’Ιωσηφίνα έρρόφα άπλήστως τόν φλογερόν οΤνον, εν ω ό Θεόφιλος 

παρατηρών αυτήν, τ ί ώράϊθ πρόςωπο . . . τ ί λαμπρά μαλλια εχει, ¿ψιθύ
ριζε, εΤνε νοσημώτατο κοριτσάκι.

Βαθμηδόν συνήλθεν είς εαυτήν ή ’Ιωσηφίνα καί χα'ρις είς τόν ζωο
γόνον οΤνον ήρχισε πάλιν τό αίμα ζωηρώς νά κυκλοφορή είς τό τέως απο- 
νεναρκωμένον μικρόν σώμα.

— Τ ό γιατρικό ένεργεΐ, ώς βλέπω, εΤπεν ό γέρων καμμύων τούς 
όφθαλμούς, ότε ή ’Ιωσηφίνα άνοίξασα τούς ίδικούς της ήτένισε συγκεχυ
μένη τόν Σαμαρίτην καί ήρώτησε.

—  Ποιος είσαι;
  Χ μ  . . . ποιος είμαι; ύπέλαβεν ουτος είρωνικως· εΤμαι 5 άνδρας

μιας γίγαντος . . . μάλιστα . . . 0τέ έγνώρισα τήν ’Ιουλίαν, έξηκολούθησε 
μελαγχολικώς ί  γέρων ώςεί καθ’ εαυτόν ¿μιλούν, αότη ήτανε τοτε όλως 
διόλου γυμνασμένη είς τό πάλαισμα. Περί τούτου Ιγώ κάμμίαν ιδέαν δέν 
εΤχον . . . ¿ πατέρας της εΤχε πολλά άγάλματα άπό κερί καί ή θυγατέρα 
του ώμοίαζε μέ έν άπό τά καλλίτερα, τόσο ήτανε άσπρη καί κόκκινη καί 
τρυφερά . . . άλλά . . . αύτό εΐνε τώρα πολύς καιρός. Αίφνης διεκόπη 
καί ,έθηκε τήν χεΤρα έπί τού συνοφρυωθέντος μετώπου.

— Τ ί καλό παραμύθι εΤνε, ειπε τό παιδίον στηρίζον τήν κεφαλήν 
του έπί τού στήθους τού γέροντος· Πες μου καί άλλα γιά τήν γυναίκα 
άπό κερί . . . τόσον άσπρη καί κόκκινη καί . . .

— νΟχι, έσπευσεν οδτος νά είπη, θά  σού ’π ΰ  καλλίτερα καί τ ί  άλλο 
εΤμαι εκτός άπό σύζυγος μιας τέτοιας άνδρογυναίκας. ΕΤμαι άνθρωπος 
τού θεάτρου! . . . Έεύρεις τ ί θ ά  ’rtr¡ αύτό; . . όχι; Νά, άνθρωπος τού 
θεάτρου λέγεται έκεΤνος πού απομιμείται τήν ζωήν, πού μορφόνει τούς αν
θρώπους, καί παριστάνει τήν χαράν καί τήν λύπην, τήν εύλογίαν καί τήν 
κατάραν της ύπάρξεώς μας. ’Εκτός τούτου είμαι άκόμη καί Ινα κλάσμα 
άπό όλας τάς ώραίας τέχνας.

’Ενταύθα διεκόπη· τό στήθος του ηύρύνθη καί ή φωνή του προς- 
έλαβε τόνον σαρκαστικόν, ότε έξηκολούθησεν — ’Επάνω μου έχω κάτι άπό 
ποιητήν, άπό ζωγράφον, άπό μουσικόν, άπό άοιδόν, άπό ρήτορα, τίποτε 
όμως δέν κατέχω τόσο καλά, ώςτε νά ήμαι κάτι κ’ εγώ μόνον είς Ινα πράγμα.

Ή  φωνή του δέ μόλις ήκούετο, ότε έν τέλει προςέθηκε μετά πικρίας· 
’Αγαπώ πολύ τήν τέχνην, άλλά δέν εΤμαι τεχνίτης.

Έ κ  τών λόγων τού γέροντος ή  ’Ιωσηφίνα οόδέν άλλο ένόησεν ή ότι 
έγίνωσκε πολλά πράγματα, περί ών αυτή οΰδεμίαν ιδέαν εΐχεν· εΐξευρεν 
άρά γε νά παίζη φλάουτο;

—  Νά σού ’πώ, άνέκραξε ζωηρώς αδτη, ’ξέρεις νά παίζης φλάουτο. 
Εγώ ’ξέρω! Προςέθηκε μεθ’ υπερηφάνειας.

— Ευγέ σου λοιπόν, άπήντησεν 6 χεριάν συγκινηθείς καί φαιδρυν- 
θείς ύπό τής παιδικής ταύτης άφελείας, ήτις τόσον ήτο ξένη πρός τήν πι
κρίαν τών λόγων του. Άλλ’ έν έκράτει είς τάς άγκάλας του τήν μικράν 
κόρην παρετήρησεν επί τού βραχίονός της τό χρυσούν ψέλλιον καί έκπε- 
πληγμένος άνεφώνησε.

—  Αύτό εινε τό βραχιόλι της Σουσάννας . . . ώ  . . . βέβαια, χωρίς 
αμφιβολίαν. Αύτό τό στολίδι τής τό έδωκεν έκεΤνος 6 άθλιος, ό όποΤος 
εΤνε ο αίτιος τής . . . Άλλά πριν ή τελείωση άπώθησε μακράν τήν κόρην, 
έρωτων μετ’ αόστηρότητος· —  Μήπως τό έβγαλες άπό τό χέρι της κυρίας 
έκέΓ μέσα;

—  Αυτή μού τό έχάρισε.
—  Σού τό εχάρισε; Πότε; . .
— "Οταν μ’ εύρηκε ’ςτό δρόμο . . . .
— νΑχ, νά ’μπορούσες νά τόν κράτησης.
'Η  ’Ιωσηφίνα έξήγαγε ταχέως τό ψέλλιον άπό τού βραχίονός της καί 

έναπέθηκεν αύτό είς τήν χεΐρα τού Θεοφίλου.
—  Πάρ’ το . . . δέν θέλω νάχω τίποτε άπ’ έκείνηνα . . . τήν φο

βούμαι! ενπεν ή κόρη βλεπουσα μετά φόβου πρός τό μέρος τού παραπήγ
ματος. Κάθεται άκόμα έκεΤ μέσα;

—  Έ λ α , χαμένο, άπήντησεν δ Θεόφιλος άπλήστως παρατηρών τό 
κόσμημα, άν ήθελα νά σού πάρω αύτό τό πολύτιμο πραγμα, θά  έκαμνα 
πολύ άπρεπα, ίσως μάλιστα καί ‘χειρότερα. ”Ω, όχι, έχω άκόμη άρκετήν 
ηθικήν δύναμιν, νά μή κάμω σφάλμα τι, διά τού δποίου ’μποροΰσεν ή  τιμή 
μου . . . Καί έλευθερώτερον άναπνέων άπώθησε ταχέως τό ψέλλιον πρός 
τήν ’Ιωσηφίναν.

— Πήγαινε νά ’πής ’ςτούς συγγενέϊς οου, πώς βρήκες τό πλούσιον 
αύτό δώρον, είπε, καί μή χάνης τόν καιρό σου έδώ.

Άλλ’ έν ώ ήτοιμάζετο νά έγερθη η μικρά κόρη ήρπαξε καί τάς δύο 
του χεΤρας,

— Μονάχη δέν περνώ άπό το νεκροταφείο· αύτάς θά  μέ βρ§ πάλι 
. . . καί . . .

—  ΠοΤος;
—  Νά, έκέΤνος δ άνθρωπος, που μ’ έβαλεν έκεΤ μέσα.
—  ’Επίτηδες λοιπόν σ’ έκλεισαν έκόί μέσα; αύτό είνε φοβερόν!
— Έ γ ώ  δέν ήμουνα άτακτη, όχι, είπεν ή κόρη, ήθελα νά κόψω 

τριαντάφυλλα γιά τή μητέρα μου άπό τό νεκροταφ ¿Το.
—  Δι’ αύτό λοιπόν! . . . ήθελες νά κόψης άνθη, πού δεν σ’ άνήκουν,
— Μά δέν ’μπορούμε νά κόψουμε όλα τά λουλούδια πού άνθίζουν,
— "Οχι είς όλα τά μέρη.
— 'Η  μητέρα μου μ’ ε;πε, πώς τά λουλούδια τάκαμεν ό θεός ν’ 

άνθίζουν γιά τούς άνθρώπους.
—  ’’Ω άθωο'της, αγνοείς όλως διόλου τά αυστηρά δικαιώματα τής 

ιδιοκτησίας είς τόν κόσμον τούτον. Που είνε λοιπόν ή μητέρα σου;
—  Είνε έδώ ’ςτό νεκροταφείο καί εΤνε πεθαμένη, άπεκρίθη ή κόρη 

άφελώς. Πήγαινε με ’ς αυτήν, σέ παρακαλώ, γιά τ ί  θέλω νά τήν ίδώ· 
θά τής ’πώ  νά βγη άπό τό χώμα. ΈκεΤ πού κάθεται εινε καί τό μεγάλο 
λουλούδι, άμα τό ίδώ θά τό γνωρίσω . . .

—  ’Αχ, παιδάκι μου, τ ί εϊν’ αύτά πού λέγεις; διέκοψεν αύτήν δ Θεό
φιλος μετά συγκινήσεως θωπεύων αύτήν, δέν έμαθες άκόμη τί θά ’πή, να 
ήνε κάνένας πεθαμένος; Ή  μητέρα σου δέν ’μπορεΤπλέον νά έλθη ’ς εσένα.

— Δέν ’μπορεΤ νά έλθη; εψιθυρισεν ή ’Ιωσηφίνα μετ’ απερίγραπτου 
θλίψεως.

‘Ο Θεόφιλος εκάθησεν επί τού επιταφίου λίθου καί έσυρεν αύτήν είς 
τό στηθός του — 'Η  μητέρα σου χωρίς νά τήν βλέπης εινε πάντα μαζή 
σου, ελεγε παρηγορών, αύτή σέ βλέπει καί σέ φυλάγει . . . .  άλλά εσύ δέν 
’μπορεΤς νά τήν ίδής.

— 'Αμα έγώ θέλω νά τήν ίδώ, είπεν ή ’Ιωσηφίνα βλολύζουσα, θέλω 
νά χορεύω ’μπροστά της πάλιν, καί νά τραγουδώ καί νά παίζω φλάουτο, 
κι’ αύτή νά παίζη τό ταμπουρίνι.

— Ί Ι  μητέρα σου έπαιζε τό ταμπουρίνι; νΑ, τό ταμπουρίνι ανήκει 
είς τήν τάξιν τών καλλιτεχνών, ώςτε ή μητέρα σου θά ήτο καί αύτή καλ- 
λιτέχνις. Τ ί κάμνει δ πατέρας σου; ή  . . . μήπως ’πέθανε καί αύτός;

'Η  Ίωοηφίνα έταράχθη καί έφαίνετο ο3σα εν αμηχανία περί τής 
άπαντήσεως.

— Δέν ’ξεύρεις λοιπόν τόν πατέρα σου;
— Τόν πατέρα λές άπό τό σύνταγμα; ύπέλαβεν ή κόρη· είνε πολύς 

καιρός πού δέν τόν είδα.
'Ο  γέρων έμειδίασε μελαγχολικώς ψιθυρίζων. Ή  μητέρα έπαιζε ταμ

πουρίνι, καί δ πατέρας άπό τό σύνταγμα ήτανε άπιστος . . . ά , τώρα 
’μπορώ νά καταλάβω. Μετά συμπαθείας δέ προςβλέπων τήν ’Ιωσηφίναν, 
τήν ήρώτησε.

— Π ώ ς όνομάζεσαι;
— ’Ιωσηφίνα.
— Καί πώς άλλιώς . .;
Ή  κόρη έσιώπα.
—  Δέν ’ξέρεις; επανέλαβεν έρωτών.
Άλλ’ αύτή έσεισεν άρνητικώς τήν κεφαλήν.
— Που ’γεννήθηκες; τήν ήρώτησε πάλιν.
'Η  ’Ιωσηφίνα δέν ενόησε τήν ερώτησιν.
—  Δέν ήσουνα άλλού ποόπετα, παρά μόνον έδώ ;
— Ή μουνα, άπεκρίθη ή ’Ιωσηφίνα, μέ τήν μητέρα μου ’ς  ένα καλο 

σπήτι, άπό ’κεΤ ήρθαμε μαζή έδώ.
— Καί πού κάθεσαι έδώ τώρα.
Άλλ’ είς τήν ερώτησιν ταύτην ή κόρη τον προςέβλεψεν έκ του πλα

γίου μετά δυςπιστίας, καί είπε·
— Δέν σού λέγω κ’ εγώ τώρα άλλο τίποτε, γιά τ ί θά μέ πας πάλι 

’πίσω ’ςτή γρηά. Ά μα έγώ δέν θέλω! Καμμιά φορά δέν θά  πάγω εκεί, 
έξηκολούθησε κλαίουσα αύτή θέλει νά μέ βάλη νά ’μβαλώσω μιά τόση με
γάλη, βρώμικη κάλτσα . . . καί ποτές νά μή παίζω φλάουτο.

Ό  γέρων άνεκάγχασε λέγων — Βλέπω ότι έχεις είς τάς φλέβας σου 
γνήσιο καλλιτεχνικό αίμα, πού δέν βράζει καί άν ίδή. άκόμη κομμάτια τήν 
κάλτσα, πού φορέΤ.

(&ΐ£ΐ«ί συνέχεια).
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
• τοΰ

Ζ Ο ΙΙΕΓΧ Α Ο ϊΕΡ.

"Οσον προβαίνει ? ηλικία, τόσον απομακρύνονται αλλή- 
λων κεφαλή τε καί καρδία, τόσον διακρίνονται απ’ άλλή- 
λων η υποκειμενική αΐσθ·ησις και ή αντικειμενική γνωσις. 
Γνόίσίς τε καί αϊσ&ησις εν τω παιδί«» εΐνε σοντετηγμέναι, 
μόλις δτε Αναγνωρίζει αυτο εαυτό έκ των περιβαλλόντων 
αυτό πραγμάτων, συγχέεται οίονεί μετ’ αυτών. Ό  νεανίας 
πάσαν άντίληψιν αποδέχεται ώς αίσίλησιν καί διάθ·εσιν, όποις 
προςφυέστατα έκφράζει τούτο ό Βύρων:

Δεν ζώ μονάχο«, μόνο« μετά έμαυτού,
Τεμάχιον τη« φύσεω« κ’ εγώ αποτελώ,
ήτι« με περιβάλλει, καί τά ύψηλά
βουνά εΐν’ αίσδημα είς τήν καρδίαν μου . . . .

διά τούτο δέ Ακριβώς προςηλοϋται ό νεανίας εις τήν έςω- 
τερικήν των πραγμάτων οψιν, διά τούτο ακριβώς Ιδιάζει είς 
τό λυρικόν τής ποιήσεως εΤδος, ό άνήρ δέ είς τό δραματι
κόν. 'Ο  γέρων δυνατόν νά δ·εωρη&γί τό πολύ ώς επικός, ώς 
δ  "Ομηρος, ό Όσσιανός, διότι ή διήγησις χαρακτηρίζει τόν 
γέροντα.

* *
*

"Οπως ό βοτανικός έξ ί ν δ ζ  καί μόνου φύλλου αναγνω
ρίζει τό φυτόν, όπως ό Κυβιέρος έξ ενός καί μόνου όστοΰ 
κατεσκεύασε τό δλον ζώον, οΰτω δυνάμε&α καί η'με~ς έκ 
μιας καί μόνης πράζεως νά γνωρίσωμεν τόν χαρακτήρα ενός 
αν&ρώπου, ήτοι τρόπον τινά νά τόν κατασκευάσωμεν, ακόμη 
δε καί άν μικρά καί αφανής ήνε αδτη αυτοί» ή πραζις, διότι 
οί άν&ρωποι είς τά  σπουδαιότερα ζητήματα προςέχουσι, είς 
δέ τά  ασήμαντα άκολου&ουσιν άνευ περαιτέρω σκέψεως την 
φυσικήν αυτών όρμην καί κλίσιν. Έ άν τις π. χ. διά τής 
τέλεον Αδιάκριτου καί έγωϊστικτς συμπεριφοράς του δείςη 
δτι ή καρδία του εΐνε ξένη είς πάσαν δικαιοσύνην, δφείλομεν 
ουδέ λεπτόν νά τώ  έμπιστευώμεδ'α χωρίς νά Ιχωμεν έχέγγυα

ασφαλείας . . . .  Δια τόν αυτόν λόγον έπίσης δέον αμέσως 
νά διακόπτωμεν πάσαν σχέσιν μετά τών λεγομένων καλιάν 
φίλων, δταν αυτοί προκειμένου ακόμη καί περί μικρών πραγ
μάτων έπιδείξωσι μοχ&ηρόν ή φαύλου ή χυδαϊον χαρακτήρα, 
τοιουτοτρόπως δέ διαφεύγομεν τούς μεγάλους αυτών δόλους, 
ους τινας δέν έμηχανευ&ησαν άχρι τοΰδε έναντίον ημών, μό
νον καί μόνον διότι άχρι τοΰδε δέν είχε καραστή ευκαιρία. 
Ταΰτό ρητέον καί περί υπηρετών. Ά ς έχωμεν δέ αείποτε 
είς τόν νουν ημών τό ρητόν ,,καλίτερον μόνος παρά μετάξι» 
προδοτών“.

« ·»
Ή  φιλοφροσύνη εΐνε φρόνησις, άρα ή αγροικία εΐνε αφρο

σύνη· τό νά κάμνη τις δέ δι’ αυτής άνευ ανάγκης καί σκο
πού έχδ'ρους εΐνε μανία, όπως δταν τις πυρπολή τόν ίδιον 
οίκον. Διότι ή φιλοφροσύνη εΐνε, όπως καί οί όβολοί, έπι- 
σήμως άνεγνωρισμένον κίβδηλου νόμισμα, δταν τις λοιπόν 
φειδωλεύηται αύτοΰ άποδεικνύει μωρίαν, δταν δέ Ιξοδευη 
αυτό έλευ&ερίως, νοημοσύνην . . . .  Έ ξ  έναντίας δςτις εΐνε τό
σον φιλόφρων, ώςτε νά 5·υσιάζη πραγματικά συμφέροντα, όμοι- 
άζει μέ έκεΐνον δςτις άντέ δβολών δίδει χρυσά νομίσματα. 
— "Οπως ό έκ φύσεως σκληρός καί τραχύς κηρός δι’ ολί
γης &ερμότητος γίνεται τόσον εύκαμπτος καί απαλός, ώςτε 
λαμβάνει οίαν δή τινα μορφήν ημείς άν αΰτω άποδώσωμεν, 
οδτω καί τούς αποτόμους καί ¿χορικούς αν&ρώπους δυνά- 
με&α διά μικράς φιλοφροσύνης καί έλευ&εριότητος νά κατα- 
στήσωμεν μειλιχίους καί πράους. Κατά ταύτα ή φιλοφρο
σύνη εΐνε διά τόν άνθρωπον δ,τι καί διά τόν κηρόν ή ό·ερ- 
μότης.

* *$
Ούδένα άπατώμεν καί κολακεύομεν διά  τόσον λεπτών 

τεχνασμάτων, δσον ημάς αυτούς.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

ι διαιτέρας μνεία« πολιτικά γεγονότα άξια μάλλον εΐνε τά 
παρ’ ύμΐν κατά τά« τελευταία« ταυ'τα« ημέρα« συμβαί- 
νοντα. Πράγματι δέ Αφ’ ή« προςηνέχδη δ Γόρδων δώμα 
έξιλαστήριον ε’ς τόν βωμόν τή« δουλεμπορία« καί ή έν 
’Αγγλία κοινή γνώμη πυρέσσουσα έξανέστη κατά πάσης 

χαλαρά« κυβερνητική« ένεργεία« καί κρυφά καί απροκαλύπτω« ένισχύεται 
ή  στρατιά τοΰ αύτοσχεδίου νικητοδ τών όρδών τοίί Άραβή καί ή μέχρι 
χδέ< παρηγκωνισμένη ’Ιταλία μετέβαλε ϊά  παράλια τη« Έρυδρδς εί« ναυ
τικά γυμναστήρια του άλλω« Αξιολόγου* στόλου τη«, δέν άνεμένομεν νά μά- 
δωμεν αίφνης δτι δ ήλεκτρισμό« εινε δυνατόν νά χρησιμοποίησή καί έν 
ταί« κοινοβουλευτικά?« μηχανά?« καί δει τοιαιίτη άπρόοπτο« εφαρμογή πα- 
ρέσχε τόσον επιτυχή παρ’ ύμϊν αποτελέσματα, έν καταπληκτική ταχότητι 
νέον σχεδόν ύπουργεΐον άναδείξαντα κ « ϊ εύσταλές τό παλαιόν πάλιν Απο- 
κατασττίσαντα. ’Αγνοώ άν καί ένταύδα ή έν Αμερική δά έπαναληφδή τό 
πείραμα τοίί το, μολονότι δέν πιστεύω νά διευκολύνεται πανταχοίί ώ« έκ 
τη« έλλείψεως πολλών στοιχείων καί δρων τό τοιοίίτον πολιτικόν σύστημα, 
έν τούτοι« δμω« εγώ άμα τή  πρώτη εύκαιρία δΑ Σοι Ανακοινώσω πίίσαν 
έλληνικήν έν ‘Εσπερία Απόπειραν, μεταβαίνουσα νυν εί« τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν, τήν άλλην δηλ. καί τήν συρμικήν πολυλογίαν μου.

Δόκιμο« τοίί Μονάχου καλλιτέχνη«, έπεχείρησε νά ζωγραφήση τήν έκ-

βασιν τοίί ερωτικού εκείνου δράματο«, δπερ ενέπνευσεν ει« τόν έξοχον ποιη
τήν τή« Γερμανία« Σχίλλερον μίαν τών ώραιοτέρων του ψδών. Άλλ’ η 
ιστορία εΐνε παλαιοτάτη, διότι πρώτο« δ Μουσαίο« εψαλλε τού« έρωτα« 
τη« ίερεία« τή« έν Σηστώ Αφροδίτη« καί του ώραιοτάτου νεανίου τή« Αβύ- 
δου Λεάνδρου, 8«τι« καδ’ έκάστην νύκτα νηχόμενο« έπί τών κυμάτων τοΰ 
Έλληςπόντου καί όδηγούμενο« υπό τινο« φανού, δν ή ερωμένη του έκρέμα 
εί« τόν πύργον τοίί ναοί!, έφδανεν εί« τήν Αντίπεραν όχδην προ? τό αντι- 
κείμενον τή« λατρεία« του. Αλλά νύκτα τινά θυελλώδη ό φανό« Απεσβέσδη 
καί τήν έπομένην πρωίαν τά  κύματα εφερον εί« τήν ακτήν τό πτώμα του 
Ατυχου« πρό τών ποδών τή« ερωμένη« του. ‘Η  ήμετέρα εικών παριστάνει 
άκριβώί τήν τραγικήν ταύτην στιγμη'ν. ‘Ο ούρανό« ζοφώδη« καί μόλι« 
αναγγέλλων τήν μετ’ Αλίγον Ανατολήν τοίί ήλιου· αμυδρώ« φαίνονται αί 
βραχώδει« άκταί τη« Σηστοΰ, τά  κύματα έτι Ανήσυχα καί άφρόεντα Απω- 
δοΰσι πρό« τήν ξηράν.τό πτώ μα τοίί Λεάνδρου· όλίγα βήματα πορρωτερω 
παρά τήν αποσβεσδέ?σαν λαμπάδα ΐσταται ή δυ«τυχή« Ή ρώ  μετά τετα- 
ραγμένων αΐσδτσεων προ«βλέπουσα Ατενώς τό δύμα του πιστού έρωτο«. 
Ή  Απελπισία τη« Ικδηλοΰται ταχέω« διά τη« Αποφάσεω«, δπω« αυτοκτο- 
νήση. Κ αί τά  δδατα τού ‘Ελληςπόντου δέχονται καί τό έκόύσιον τούτο 
δΰμα. Ή  παράδοσι« αδτη εΐνε παναρχαία· τί« οίδε, που κέιται ή βίζα αυτή«.

Γνωστόν Σοι εΐνε δτι Από τινων έτών λίαν μεγάλα»; έξετάδησαν οί
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π ρ ό ξ  v n tÿ à o m o iv  tu»»’ ζ<β<οι> λεγόμενοι σύλλογοι, οί σκοποΰντες παντί 
τρόπω νά παρακωλύωσι τά έπ ί ζώντων ζώων ύπό τών έπιστημόνων γινό
μενα πειράματα χάριν εξιχνιάσει»« διαφόρων μυστηριωδών φαινομένων του 
άνδρωπίνου όργανιομου. Καί εΐνε μεν άληόές δτι πολλοί άσπλαγχνοι ια
τροί καί πρό πάντων Αρχάριοι, δέλοντε« νά έπιδείξωσι τρόπον τινά μέγαν 
ζήλον πρό; έξεύρεσιν τών κεκρυμμένων τή« φυσεω« τοΰ Ανδρωπίνου σώ
ματος νόμων καί όπό τό πρόσχημα τη« επιστημονική« έρεύνη;, καταβασα- 
νιζουσι, ταλαιπωροΰσι καί έπί τέλους κατακερματίζουσι ζώντα άπειρα μικρά 
ζώα, Αλλ’ εκ τούτου δέν έπεται δτι καί πρέπει όλοτελώ« νά παύση πδσα 
πειραματική έγχείρησι«, πασα έξέτασι; έστω καί άν συνοδεύηται ενίοτε καί 
υπό σκληροτήτων τινών, αφ’ ου ταυτα πάντα γίνονται μόνον καί μόνον 
διά τό γενικόν καλόν τη« Ανδρωπότητο«. Ουδεί; δέλει Αρνηδή δτι αί ση
μερινοί πρόοδοι τής επιστήμη« πρώτιστα πάντων εί« τά« τοιαυτα« ερεύνα« 
όφείλονται καί έξ αότών καί μόνων δυνάμεδα νά έλπίζωμεν καί εν τω 
μέλλοντι πρόοδον.

Φυσικώ« τά τούς συλλόγου« τούτου« άπαρτίζοντα μέλη ανήκουν ει« 
τό άπαλωτέραν έχον τήν καρδίαν καί λεπτοφυεστέραν την ψυχήν έτερον 
ήμισυ τοδ Ανδρωπίνου γίνου«, εί« τά« γυναίκα«· εόρίσκονται δμω« μεταξύ 
αυτών καί Ανδρε« έξέχοντε« έπί παιδεία καί γνώσεσι, εόρίσκονται καί δ ι
δάσκαλοι, καί νομικοί καί ζωγράφοι καί ιατροί Ακόμη. Ό  μέγα« εν Μο- 
νάχω ζωγράφο« Γαβριήλ M ax Απαραμίλλω« είκονίζει έν Αλληγορία τήν 
επιστήμην έν τώ  προςώπω τής τήν πλάστιγγα Αφ’ ενός, Αφ’ ετέρου δέ 
κυνάριον κρατούσης χυναικό«, ήτι« άπέσπασεν Από τών χειρών τού τυράν
νου έπιστήμονο« τό Ατυχές ζώον καί δεικνύει τήν καρδίαν ώς βαρύνουσαν 
μδλλον τοΰ εγκεφάλου.

Τώρα μεταβαίνω εί« ύγιεινόν τι ζήτημα, ει«αγωγικώς σχετιζόμενον 
πρό« το«« συνιστωμένου« συρμού«. Έ ά ν  ποτε, φιλτάτη μου, εσχε« τό 
ευτύχημα νά Ιδη« τήν Άφροδίτην τών Μεδίκων έν Φλωρεντία ή  τήν 
Άφροδίτην τής Μήλου έν τώ  Λουβρω τών Παρισίων, δά  παρετήρησε« 
δτι τά λαμπρά εκείνα πρότυπα τή« ελληνική« καλλονής πολύ ήδελον χά
σει έκ τοΰ κάλλους τω ν, έάν ήσαν όλίγον τ ι  ουμπεπιεσμένα περί τήν 
όσφύν, ώ« ή γή περί τούς πόλους, βαρβαρικήν δέ ήδελες δεωρήσει καί 
αυτήν μόνον τήν ύπόδεσιν, δτι ήδύνατο νά γίνη τούτο. Φαντάσδητι δτι 
Ανέστη έκ τών νεκρών δ Φειδίας καί ζητεί μεταξύ τών περικαλλών γυ
ναικών τή« Ευρώπης νά έκλέξη μίαν, διά νά τήν Απαδανατίση διά τής 
σμίλης του. Έ ν  Γαλλία, Γερμανία καί έν πολλοί« άλλαις χώραις, ε’« άς 
έξ έγωϊσμοΰ δέν δέλω νά συγκαταριδμήσω καί τήν φίλην μα« πατρίδα, 
ήδελον άποτύχει α ί έρευναί του, διότι πανταχου έπικρατέϊ ή μανία νά πα- 
ραμορφόνωσι τόν φυσικόν καί ώραίον τύπον διά τής κατά τό μάλλον ή 
ήτταν περισφίγξεως τή« όσφύος. "Ολαι Ανεξαιρέτως σχεδόν νομίζομεν δτι 
λεπτή όσφύ«, δσον ένεστι σφηκοειδή«, καδιστα ώραιότερον τό Ανάστημα, 
ούκ όλίγαι δέ μένεα πνέουσι κατά τού ιατρού, μή λαβόντος εγκαίρως όπ’
δψιν τήν βεΧ τίω α ιν  τού Αναστήματό« των, έν ω Αγνοούσιν δλα τά όλε-
δρία Αποτελέσματα τή« κακής αυτών συνηδείας, οΤον την στρέβλωσιν τών 
πλευρών, τήν στένωσιν τού στήδου«, τά« διαφόρους έκ τή« πιέσεω« προ- 
ερχομένα« παδήσει« τού ήπατο« καί τά παρόμοια. Ο ί ιατροί μδ« λέγουν, 
δτι τό ήπαρ εκκρίνει τήν χολήν, ήτι« φερομένη εί« τόν έντερικόν σωλήνα,
ύποβοηδεΤ τήν πέψιν καί χρησιμεύει κυρίως είς τήν υπό τοΰ πεπτικού σω-
λήνος εύκολωτέραν Απομύζησιν τών λιπωδών ούσιών τών τροφών. Ή  έκ- 
κρισις αδτη παρενοχλεΐται περισφιγγομένη« έκμέτρω« τή« όσφύος, διά τής 
διαρκούς δέ τού ήπατο« πιέσεω« έλαττούται ή εν αυτώ κυκλοφορία τού 
αίματο« καί φδείρεται έπί τέλου« μέρο« τοΰ ίοτοΰ αύτοΰ καί ούτως εν των 
σπουδαιότατων όργάνων τοΰ Ανδρωπίνου σώματος βλάπτεται καί ζημιοΰται 
εν τη λειτουργία αύτοΰ. ’Αλλά δέν αρκούσι ταΰτα· μέγα μέρο« τοΰ απο 
τών υπογαστρίων χωρών είς τήν καρδίαν έπανακάμπτοντος φλεβικού αίματο« 
διέρχεται τό ήπαρ, δπερ δέν συμβαίνει, δσάκις τίδενται εμπόδια εί« τήν 
έπί τά προ'σω πορείαν του, καί συνεπώς γίνονται στάσει« αύτοΰ είς τά 
διάφορα ύπό τό ηπαρ κείμενα δργανα μέχρι καί αύτών τών ποδών, προ- 
καλοΰσαι πλείστα« ό'σας όχληρά« καί δυςαρέστους Αταξία« είς δλην τοΰ σώ
ματος την οικονομίαν.

"Οταν λοιπόν δέν έκκρίνηται έν τω ήπατι δ,τι κατά φύσιν έν αύτώ 
έδει Από τοΰ αίματος νά έκκριδή, ή έκκρισις γίνεται εί« άλλα δργανα, καί 
διά τοΰτο πολλάκις βλέπομεν στοιχέϊα χολής καί εί{ αύτό τό δέρμα καί 
τούς βλεννογόνους ύμένας εναποτιδέμενα, έξ ων διαγινώσκεται ύπό τών 
Άσκληπιαδών ή ύπό τό όνομα ί χ τ i(*oç γνωστή εκείνη νόσο«. ’Αλλά καί 
πριν ή  έτι τόσον προχωρήση τό κακόν, ή δρεξι« ελαττοΰται, ή ΐσχνότη« 
βαδμηδόν γίνεται έπαισδητή, δαπανωμένη« τη« πιμελής ύπό τού σώματος. 
’Επειδή δέ αδτη προφυλάσσει τά διάφορα δργανα ού μόνον κατά τής πιέ
σεω«, Αλλά καί κατά τής Αποψύξεω«, διά τούτο οί στερούμενοι αύτή« εύ- 
κολώτερον κρυόνουσι καί εΐνε μάλλον έκτεδειμένοι εΐ« κατάρρους κλπ., ενεκα 
δέ τή« κακής ποιότητος τού αίματος, τής έλλιπού« πέψεως εΐνε καί μάλ
λον εύερέδιστοι καί εύαισδητότεροι τών άλλων. Τό πάσχαν ήδη δργανον

δεν εΐνε μόνον τό ήπαρ, Αλλά καί άλλα σπουδαιότατα δργανα, ώς δ στό
μαχος, οί πνεύμονες, ή καρδία, παρά πολλά?« δέ τών γυναικών παρουσιά
ζεται ή είκών εκείνη, ήν τήν σήμερον οί άνδρι«, έστω καί άν μή ώσιν 
ιατροί ή  έγγαμοι, κάλλιστα γνωρίζουν, Αφ’ οδ συχνότατα παρά τών εγγά
μων φίλων των Ακουουσιν — δ θεός νά σε φυλάξη, φίλε μου, Από ύστε- 
ρική γυνάϊκα.

Πανταχόδεν ακούω παράπονα δτι αί σημεριναί γυναίκες συνεχέστε- 
ρον τών προμητόρων τοιν Ασδενοΰσι, καί μάλιστα δτι δέν έχομεν πλέον 
όγιε?« γυναΤκα«. Τ ό μόνον Αδικον τών παραπόνων τούτων έγκειται εί< τό 
δτι, τελευταίως ή  επιστήμη μεγάλο»« προοδεύσασα, εύχερέστερον διαγινώ- 
σκει τήν αιτίαν καί τήν Ιδραν πολλών νοσημάτων. Κατά τάλλα τά παρά
πονα ταΰτα εινε δίκαια, καί τούτο πρό« Αδώωσιν τών γυναικών ένεκα τών 
αύξηδεισών καί πολυπλασιασδεισών ήδη νοσηρών αιτίων, άν καί ήνε βέ
βαιον ότι ώ« τά πολλά αυταί αί γυνάΓκες εΐνε ένοχοι τη« ίδια ; αυτών στρε- 
βλώσεω«.

Μεδ’ δλα« τάς βροχά« καί τάς χιόνας του, μεδ’ δλου« τού« ψυχρού« 
καί παγερού« ανέμους του, τους έκ ρίζης διασείοντα« τά ύπό κρυστάλλων 
έκ πάγου κεκοσμημένα δένδρα, μεδ’ δλα τά μελανά καί δυέλλα« κυοφο
ρούντο νέφη του δ χειμών πάντοτε, έφ’ δσον ΰπάρχουσιν αίδουσαι, διατε- 
λε? στενός τή« νεότητο; φίλο«, φίλος τών γυναικών τοΰ συρμού, δυναμένων 
κατά τήν διάρκειάν του νά έπιδείξωσιν έν τα?« αίδούσαις τών συναναστρο
φών δλον τδ μεγαλεΤον τού ιματισμού τω ν, μεγαλεΤον, πολλάκις έπιβαλλό- 
μενον καί διεγειρον τόν δαυμασμόν καί αύτών Ακόμη τών πρό« τόν πανί- 
οχυρον τοΰτον δεόν, τόν Συρμόν, έχδρικώς διακειμένων.

Έ ν  ώ Αφ’ ενός οί διά τού; περιπάτου« χειμερινοί συρμοί δ ι’ ούδε- 
νός άλλου διακρίνονται παρά διά τή« μεγάλη« αυτών άπλότητος, αφ’ ετέρου 
οί διά τάς συναναστροφά; δεικνύουσιν απέραντον ποικιλίαν νέων άλλοκότων 
καί, χωρΐ« νά ήμαι ύπερβολική, φανταστικώ« ιίραίων πλαστουργημάτων, Απο- 
τελουμένων έκ βαρέων καί πολυανδών ύφασμάτων έκ βελούδου, χρυσοποί
κιλτων έκ μαλλίου καί έκ πλείστων άλλων, άτινα, έντέχνω« συναρμο
ζόμενα, Αντιπροςωπεύουσι τού« σημερινούς συρμούς. Έκπληξιν πράγματι 
προκαλεΤ τό πλήδος τών διαφόρων χρυσοποίκιλτων καί ¿μαλών κεντητών 
ύφασμάτων, τών διά λεπτών ταινιών έπερραμμένων τριχάπτων έκ λάμας, 
ών αί γωνίαι περιβάλλονται δι’ Αργυρών νημάτων. Τά τρίχαπτα ταύτα, 
καίτοι κατασκευαζόμενα μόνον έκ μαλλίου, εΐνε έν τούτοι« δαπανηρότατα. 
Αντί 50—60 φιορινίων δύναταί η« ν’ Αγοράση εν μέτρον τοιουτων τρι
χάπτων έκ λάμας, καί πάλιν νά μένη εύχαριστημένη, διότι πράγματι οί δ ι’ 
αύτών έν τα?ς συναναστροφά?« επιτυγχανόμενοι δρίαμβοι Αποζημιοΰσιν έξ 
Ολοκλήρου τήν φορούσαν διά τά« γενομένα« Ακρίτους δαπάνα«.

Έ ν  τινι τών τελευταίων έπισήμων χορών τής Βιέννη« τόν γενικόν 
δαυμασμόν έπέσυρεν ή ωραία κόμησσα Δ., ήτι«, Αφ’ οδ Ιπ ί !ν έτο« καί 
επέκεινα έπαιξε τό „Divorçons“, Ανεΰρεν ήδη έν τώ συζύγω της τό Αλη- 
δές αύτή« ιδανικόν. Τόν δρίαμβον, δν κατήγαγεν, ώφειλε μόνον εί« τήν 
ενδυμασίαν τη«. Έ ν  τούτοι«, ώς δέν δύναται ν’ Αρνηδή πασα ύ εύτυχήσασα 
νά είςέλδη εί< τά« αίδούσας τού λεγομένου μεγάλου κόσμου, παρατηρίϊΐαι 
δτι ούδείς υπάρχει πλε'ον συρμό« δυνάμενο« ν’ Αποκληδή στερεότυπο«. Ή  
Ατομική καλαισδησία εΐνε πλέον εντελώς ανεξάρτητος, διότι είς πάσαν επι
τρέπεται νά φορή 8,τι άν τη Αρέσκη. Πρό πάντων δέ μεγάλη καί ακα
τανόητο« εΐνε ή καταβαλλόμενη φροντίς περί τούς συρμούς τών1 διά τάς 
δεατρικά« επισκέψεις ενδυμάτων. Αί κυρίαι τών δεωρείων Αναπτύσσουσι 
πολυτέλειαν Ανωτέραν πάσης περιγραφής καί φαίνονται ώςεί δέλουοαι έπί 
τών πολυτίμων ίματίων των ώ« έπί πολύχρωμου καί πολυτελούς πίνακος 
νά δείξωσιν εί« τόν κόσμον τό μέγεδος της περιουσίας τών συζύγων των. 
Ουτω« Ιχουσι τά  πράγματα έν Βιέννη· καί τοΰτο εΐνε πράγματι δλιβερόν, 
διότι Αντίκειται καί πρό« τόν ύψηλόν σκοπόν τοΰ δεάτρου, δπερ δέον να 
ήνε τόπος έξευγενίσεως τής ψυχή«, καί πρό« τήν άπλήν καί Απέριττου κα- 
λαισδησίαν τής πρακτικής γυναικό« καί συνετή« οίκοδεσποίνης, ήτι« διά ν’ 
Ακροασδη έπί δύο ή  τρέ?« ώρα« δρδμά τι ή κωμωδίαν, ούδέποτε δ’ Απο
φασίση νά δαπανήση ήμίσειαν ήμέραν, δπω« κατορδώση νά φανΓ έν με
γάλη στολή. Τό T h éâ tre  p a ré  πολλοί δικαίως τό κατηγόρησαν ώς προϊον 
έξαχρειω'σεω« καί διαφδορας, διότι ούδαμώς έξαίρεται ή δεατρική Απόλαυ- 
σι«, έάν παρουσιασδώμεν en  grande tenue. Τό εΰχάριστον εΐνε δτι, πολ
λοί διευδυνταί δεάτρων λίαν Αξιεπαίνω« ήρχισαν απαιτοΰντε« Από τάς η β ι-  
μα δόνα ς  των νά περιορίζωσι τήν έπί τής σκηνή« λατρείαν τοΰ συρμοΰ. 
‘Η  σκηνή δέον νά ήνε ναό« της τέχνη«, καί ούχί βέβηλος αΐδουσα τοΰ συρ
μοΰ. Ουτω; δ διευδυντή« λονδινείου τινός δεάτρου έδωκεν εσχάτως εις 
τά« έν τή* καδιδρυματί του έργαζομένας κυρία« τήν δρακόντειον διαταγήν, 
νά μή φέρωσιν έπί σκηνής Αδάμαντας. Εύχής -έργον ήδελεν εΐσδαι, έάν 
ήκολούδουν τό παράδειγμά του καί οί άλλοι.

Άλλ’ ήμε“« ούδένα λόγον έχομεν διά νά ένδιαφερώμεδα τόσον περί 
τοΰ τ ί Αποφασίζουσιν οί μονάρχαι τοΰ έν Ευρώπη δεατρικοΰ κόσμου, Αφ’ 
οδ Ατυχώς στερούμεδα σχεδόν δεάτρου, τό 8έ ύπάρχον κατ’ ούδέν δύναται
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νά παραβληδή πρός τά Ιν  Ευρώπη. Άφίνουσα λοιπόν τό άκανδώδες τούτο 
δέμα μεταβαίνω είς την περιγραφήν δύο νεωτάτων συρμών, εν χρήσει κατά 
τάς μικράς έκλεκτάς εσπερίδας, αίτινες άρχόμεναι από της εποχής των 
Άπόκρεων καταπαύουσιν όριστικώς προ των αρχών τών εορτών τον Πάσχα.

Ή  πρώτη ήμών είκών παριστά" 
νει μέλαν ένδυμα εξ ατλαζιού ή 
έξ όλοσηρικού merveilleux μετά 
τριχάπτων καί διά κροσσών εκ 
σμάλτων κεκοσμημένον, εΤνε δέ 
πρακτική ένδιίμασία, ήν δυνά- 
μεδα είς δλας τάς περιστάσεις 
νά φορέσωμεν, καί διά τήν άνευ 
μεγάλων βιώσεων κομψότητα 
της δυνάμεδα μετ' αυτής παν· 
ταχοΰ να παρουσιασδώμεν καί 
εις δεΐπνον, καί είς μικράν συν
αναστροφήν, καί εις μουσικήν 
συναυλίαν καί εΐς το δέατρον. 
Τό μεσοφόριον εκ μελανός με
ταξωτού ύφάσματος περιβάλλεται 
κύκλω ύπό στενού ποδογύρου, 
επ’ αυτού δε πίπτει πτυχώδης 
έσδής εκ μελανός επίσης μετα
ξωτού υφάσματος, εν ω τό μετά 
τής όσφύος συνεχόμενον πρόσδιον 
μέρος αύτης συνίσταται εξ όμα- 
λού, κάτωδεν ¿δοντωτού Satin  
merveillenx. Ή  δευτε'ρα ήμών 
εΐκων απεικονίζει ένδυμα κατε- 
σκευασμένον εκ μεταξοειδούς 
μοχαιρ (M ohair, τριχωτού πα
νιού), χρώματος άνδογάλακτος. 

Τό 30 Ιω ς 36 ύφεκατ. ύψηλάς πτυχάς φέρον μεσοφόριον καλύπτει έπένδυμα, 
εϊς τά πλάγια πτυχώδες καί ίπισδεν όλίγον τι πεφυσιωμένον μετά πλακών

έκ βελούδου, αίτινες έχουσι χρώμα 
αιματοβαφές καί κεΐνται επί πλα
τείας πρός τ ’ αριστερά κατερχο- 
μένης διπλόης, εν ω τό πρόσδιον 
καί τό δεξιόν μέρος υποβαστά
ζεται διά έρυδροβαφών ταινιών 
έκ βελούδου. Ή  ύψηλή οσφύς 
μετά μικρού όρδού περιτραχή
λιου καί εις τά εμπρός περι- 
σφιγγομένη φε'ρει περιστηδίδιον 
έκ μοχάίρ. Τ ά  άκρα των κον
τών χειριδών φέρουσι στενάς λω
ρίδας έκ βελούδου καί στολίζον
ται ώς τό όρδόν περιτραχήλιον 
διά μικράς κοσύμβης.

Μετ’ όλίγον, φιλτάτη μου, 
δ ’ άρχίσουν καί οί εαρινοί συρ
μοί· α ί προετοιμασίαι γίνονται 
άπό τούδε καί ώς φαίνεται πολ- 
λαί καί σπουδαΤαι άλλαγαί (συρ· 
μικαί έννοεΤται) μέλλουσι νά συμ- 
βώσι. Πρός τό παρόν φαίνεται 
ότι εΐς αύτούς επικρατούν ύφα
σμα δά ήνε το λεγόμενον n e ·  
κιΤοΐΊκινεζικον σειρηδωτόν ύφα
σμα έκ μετάξης), μέλλον ν’ άν- 
τικαταστήση τό άχρι τούδε κυ- 
ριαρχήσαν όμαλόν βελούδον, 8περ 

έν τοσούτω δεν υπάρχει φόβος μή εντελώς έκδρονισδή. Κατά πάσαν πι· 
δανότητα φαίνεται ύτι τά ένδύματα δ ά  κατασκευάζωνται κυρίως, έκ τού 
κατά μήκος καί κατά διατομήν σειρηδωτού n e x iv o v ,  ποικίλου μεγέδους, 
έξ ένος ή δυο χρωμάτων, καί Οσάκις «ρόκηται νά πορευδή τις εις εσπερινάς 
συναναστροφάς ή νά έξέλδη εΐς περίπατον έν συνδέσει μετά μονοχρόων βα- 
δυφαίων μάλλινων ύφασμάτων. Ε ίμα ι βεβαία ύτι 0 συρμός οδτος πολύ δά 
Σοί άρέση.

Θά προςδέσω καί μίαν στατιστικήν των όφδαλμων περίεργον, συγκε- 
φαλαιούσα μακράν σοβαρού έπιστη'μονος μελέτην. 'Ο  εν Γενεύη διατρι
βών διάσημος φυσιοδίφης Άλφόνσος de  Candolle προλεγει εν τινι δια
τριβή του, δημοσιευδείση έν τοίς „Archives des Sciences“ , ύτι βαδ- 
μηδόν.δά  έξαφανισδώσιν δλως διόλου οί.γλαυκοί όφδαλμοί τούλάχιστον 
έν Εύρώπη, έν τάις βορείοις χώραις της όποιας τό πρότερον επεκρατουν. 
Κατά τον έπιστη'μονα τούτον δυο μόνον χρώματα όφδαλμων ύπάρχουσιν, 
οί μέλανες. ή  μάλλον καστανόχροες, καί οί γλαυκοί, διότι τούς φαιούς καί 
τούς ύποπρασίνους δεωρεί ώ ; νόδους γλαυκούς. Έ κ  τών στατιστικών 
πληροφοριών, άς μετά πολυετείς μελετάς καί έρευνας συνήδροισε, συμ
περαίνει, ύτι όταν άμφότεροι οί. γονείς εχωσιν ¿φδαλμούς τού αυτού χρώ
ματος, τά  88%  των παιδιών κληρονομούσι τό χρώμα των όφδαλμων τών 
γονέων των, έν ώ τά  υπόλοιπα 1 2 %  διαφέρουσι κατά τούτο κληρονο
μούντο μάλλον τό χρώμα τών όφδαλμων των προπατόρων των η άλλων 
συγγενών αύτοίς οικογενειών. Ό τα ν  ό πατήρ έχη γλαυκους, ή δέ μήτηρ 
μέλανας όφδαλμούς, τά τέκνα κληρονομούσι 53%  γλαυκούς καί 4 7 %  με
λανός. Άλλ’ έτέρωδεν εΤνε πάλιν άποδεδειγμένον, ύτι ύπάρχουσι περισσό
τεροι μελανόφδαλμοι γυναίκες καί κοράσια, όπόδεν φαίνεται ύτι από γε
νεάς εΐς γενεάν έπεκτείνουσιν οί μελάγχροες όφδαλμοί έπί μάλλον και μάλ
λον τό κράτος των, διό καί δέον ϊνα αί γλαυκώπιδες υπανδρευωνται μετ 
άνδρών έχόντων όφδαλμούς του αύτού χρώματος καί τάνάπαλιν, ει δε μη 
εΤνε σχεδόν βέβαιον, φυσικώς κατά τόν ήμέτερον φυσιοδίφην, ύτι μετά 
εκατόν Ιτη σπάνιαι δά ήνε αί επί τής ύφηλίου γλαυκώπιδες καί πάντων 
τ ίν  προςοχήν δά έλκύη τότε

ή Σή
ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

 toe-----

— Ο Μ 'ίζα μ τ  ϋφ α σ μα το π ώ λης. Ό  διάσημος μουσουργός Μόζαρτ 
επασχε συχνάκις άπό σχρηματίαν. Μικρόν μετά τόν γάμον του καί μετά τόν 
δρίαμβον εκείνον διά τού μελοδράματος ,,ή ήπ α γω γι) à n ô  zà  Σ ε ρ ά ΐo r“ 
μόλις ευρε τά μέσα όπως επιχείρηση ταξείδιον εΐς την πατρίδα του Σαλτς- 
βούργον, ενδα ήδελε νά παρουσίαση εις τόν πατέρα του τήν σύζυγόν του. 
°Ότε έπί τέλους κατώρδωσε τούτο καί άνέβη εΐς την άμαξαν, ιδού πάλιν 
ή άσπλαγχνος ειμαρμένη ύπδ μορφήν δανειστού έρχεται καί τού άφαιρεΐ 
μέγα μέρος της περιουσίας του ήτοι περί τά 30 φιορίνια. Ή  καταστασις 
αύτη δεν μετεβλη'δη καί μετα τήν έκ τής πατρίδος επάνοδον, κατήντησε 
δέ άνυπόφορος, άφ’ ου Ινόσησε καί ή φιλάσδενος σύζυγός του. Έ ν  απελ
πισία έτρεχεν ό άτυχης Μόζαρτ τήδε κάκέίσε εΐς άνεύρεσιν ελεημονος τί
νος Σαμαρίτου, άλλά μάτην  διότι ούδείς έπείδετο νά καταδέση τά χρή
ματά του εΐς τόσον επισφαλές έδαφος· καί αυτοί ακόμη οι φ ίλ ο ι  του καλ
λιτέχνου, άλλως καταγοητευόμενοι υπό τής δείας μουσικής του, εστρεφον 
αύτώ άσπλάγχνως τά νώτα. Τέλος ηύσπλαγχνίσδη αυτόν τοκογλύφος τις 
δανείσας αύτώ έπί υπερόγκω τόκω 2,000 φιορίνια, έξ ών μόνον τά χίλια 
έλαβε τοίς μετρητοίς, άντί δέ τών λοιπών ύπεχρεούτο ν’ άποδεχδή ύφά- 
σματα. Ούτως ό Μόζαρτ έγινε καί ν φ α β μ η το π ύ λ η ς .  Ή  ιστορία δέν άνα- 
φέρει τ ί  άπέγιναν τά υφάσματα εκείνα εΐς τάς χείρας τού Μόζαρτ, ουδέ 
πόσα έκέρδησεν έξ αυτών ό μουσουργός, όπωςδήποτε όμως πλούσιος δεν 
έγινε καί περί τούτου μάς πείδει έκαστη σελίς του κατόπιν βίου του.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ —  κ. κ. Θ. 'Σ. Τεργέστην, Δ. Σ. εΐς Π ά
τρας καί Α. Δ. Π . εΐς Σμύρνην. Έλήφδησαν, Εύχαριστοΰμεν. — κ. I. Γ . Τσ. 
είς ’Αλεξάνδρειαν. Έλήφδη σημείωσις. Εύχαριστοΰμεν. Τά αΐτηδέντα 
εστάλησαν, εκτός τού 1. άριδμ., τού όποίου αντίτυπα στέλλονται δ ι’ άλλης 
καί βραδυτέρας όδού. — κ. Γ. Ρ . εΐς Μυτιλήνην. Ε ίμεδα σύμφωνοι. Εύχα- 
ριστούμεν. Μόνον αντίτυπα τού I .  άριδμ. λαμβάνετε δι’ άλλης όδού. Τά 
κατόπιν άπ’ εύδείας. —  κ. Γ . Π . Μ. εΐς Σύρον. Τ άς έκτελεσδησομένας 
παραγγελίας δά  συνοδεύη καί Ιπιστολή. — κ. Α. Γ . Κ . εΐς Καβάλλαν. Έ γέ- 
νοντο κατά τάς όδηγίας ύμών. —  κκ. Λ. Δ. Σ . είς Βάρναν, Π, Ο. εΐς Ρέ- 
νιον. Σ ά ς εύχαριστοΰμεν δερμώς. ’Επιστολήν μας έχετε βραδύτερον. — 
κ. κ. Ν. T . Β . Βαλτζίκ, Β. Μ. είς Τουρνοσεβερίνον Εστάλησαν, Εύχαριστού- 
μεν. — κ. Σ. Β. εΐς Λεόβαν. Λαμβάνετε τά αΐτηδέντα, έξ ών τό εν 
τγχ«φί?ττε τή άδελφή τής Κ λ ίιο ΰ ς . — κ. κ. A. Ζ . είς Κων|πολιν. Έ χ ε ι  
καί ή  φιλολογία τά γεροντοκόριτσά της, ναυάγια πρωίμων Ιπιστημονικών 
άναρριχήσεων. 'Ο  βίος αύτών λήγει είς επικρίσεις, προφορικός εννοείται 
καί σπανίως εντύπους, δτε καί εΤνε ανώνυμοι.
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