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ΕΤΟΣ V .
τή  15/27. Μ α ρ τ ίο υ  1880.

ΠΕΡΙ ΖΩΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.

Καί παρά τοΐς άρχαίοις ήτο γνωστόν, ότι διά της Επι- 
θέσεως τών χειρών, διά τής άπλής Επιψαύσεως διά των 
δακτύλων ήτο δυνατόν Ενίοτε νά πραϋνθώσιν οί πόνοι Ενός 
πάσχοντος υποκειμένου. Τό 
φαινόμενον τοΰτο η&έλησεν 
ό Εν ετει 1733 γεννηθείς καί 
τω 1815 άποθανών Μέσμε- 
ρος νά διαπλάση είς Ιδιαίτε
ρον καί αυτοτελή τής ιατρι
κής Επιστήμης κλάδον. Καί 
ήδυνήθη πραγματικώς ούκ 
ολίγα Επιτυχή πειράματα νά 
κάμη, είς τό σύνολον τών 
οποίων πρώτος εδωκετό όνομα 
τού ,,ζωϊκού μαγνητισμού“.
Ή  γαλλική Κυβέρνησις άνέ- 
θηκε τω 1784 είς ιδιαιτέραν 
επιστημονικήν Επιτροπήν τήν 
Εξέτασιν τής νέας ταότης 
δυνάμεως καί της Ενεργείας 
αυτής, μή άπαξιώσαντος μηδε 
τού Φραγκλίνου καί Λαβουα- 
ζιέροΰ νά συμμετάσχωσι τών 
Εργασιών τούτων. Τό Εξα
γόμενον όμως τών Ερευνών 
τών φυσιοδιφών καί ιατρών 
τούτων ήτο. τόσον δυςμενες 
διά τόν Μέσμερον καί τόν 
ζωικόν του μαγνητισμόν, ώςτε 
ήναγκάσθη μετ’ όλίγον νά 
εγκαταλίπη τοός Παρισίους.

• Έ ν τούτοις Εκτός τών 
κυρίως θεραπευτικών Ενερ
γειών παρέτηρήθησαν υπό τού 
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ.
Κατα το φωτογράφημα τοϋ ΒοβεώΐΜ ά  ΡβΙεΰδ Εν Βεροΐίνω.

Μεσμέρου καί τών πολυαρίθμων αυτού μαθητών είς τους 
διά τού μαγνητισμού θεραπευομένους καί άλλα τινά φαινό
μενα, τών οποίων το παράδοξον καί τό γόητρον τού μυστη

ριώδους εκίνουν τήν γενικτν 
προςοχήν.

Άνθρωποι, Επί τούτω κα
τάλληλοι, καί ίδία πρός τόν 
υστερισμόν ρέποντα κοράσια 
καί γυναίκες, έψαύοντο' προ- 
τεταμέναις τάίς χερσίτοίου- 
τοτρόπως, ώςτε αί κινήσεις 

.ήρχοντο άπό τής κεφαλής 
καί κατήρχοντο δι’ .δλόυ τού 

. σώματος χωρίς Εν τώ μεταξύ 
νά σύμβαίνη ουτε ή παραμι
κρά Επαφή. Τά υποκείμενα 
ταυτα συνήθως Εβυθίζοντο 
μετά πάροδον ολίγων λεπτών 
είς ύπνον κατά τό μάλλον ή 
ήττον βαθύν. Τινά Εξ αυ
τών ύπέπιπτον είς εΐδός τ ι 
υπνοβατικής καταστάσεως, 
διαρκούσης τής οποίας Εδιδον 
πολλάκις Επιτυχείς απαντή
σεις είς Ερωτήσεις, άπροόπτως 
αύτοΤς ά πο τε ινο μ ένα ς, ούκ 
ολίγα δε διετείνοντο, ότι Εν 
τή καταστάσει ταύτη ήδυ- 
ναντο. νά δώσωσι πληροφο
ρίας περί πραγμάτων, συμβαι- 
νόντων αλλαχού, νά προί- 
δωσι τά  μέλλοντα καί ν’ 
άναμνησθώσι τών παρελθόν
των καί τά καθεξής.
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Έ π ί πολύ έπεκράτει η άμφιβολία, αν τά  φαινόμενα 
ταύτα έδει νά θεωρηθώσιν ώς τεχνάσματα πονηρών αγυρ
τών καί ώς αυταπάτης άπόρροιαι, ή άν πραγματικούς υπήρχε 
τ ι τό αληθές έν αύτοΐς. Καί τω δντι έπανειλημμένως άπε- 
καλύφθησαν είς τά  τοιαυτα πειράματα πολλοί άγυρτίαι, 
άλλ’ έπίσης πάλιν έπανειλημμένως φυσιοδιφαι αμερόληπτοι 
καί δόκιμοι ίατροί, παρατηρήσαντες τους είς τον μαγνητικόν 
τούτον δπνον βεβυθισμένους ύπνοβάτας, ¿βεβαίωσαν ότι ού- 
δέν παρ’ αυτοΐς τό μυστηριώδες εδρον καί άνεξήγητον, μή 
δυνάμενον άλλως νά παρατηρηθή καί είς τον τά  νεύρα πά- 
σχοντα. Βαθμηδόν όμως ή Ιπιστημονική πίστις είς τά  πει
ράματα ταύτα τοσοϋτον κατέπεσεν, ώςτε ενομίζετο απρεπές 
τό ν’ άσχολήταί τις περί αυτά καί πολλαί έπιστημονικαι 
έταιρίαι έξυίρισαν μάλιστα τό άντικείμενον τούτο Ικ  των 
συζητήσεων των, ως π. χ. έν ετει 1830 τ  έν Παρισίοις ’Ακα
δημία των Επιστήμων.

Άδιάφορον δμως· πάντοτε υπήρξαν καλοί παρατηρηταί 
καί φιλαλήθεις σοφοί, άγωνισθέντες υπέρ της άληθείας τών 
μάλλον παραδόξων τούτων φαινομένων. Καί την σήμερον 
ακόμη ευρίσκονται έν πάση μεγάλη πόλει άνθρωποι, νομί- 
ζοντες οτι θεραπεύουσιν άσ&ενεΐς διά της άπλής των δακτύ
λων των έπιψαυσεως. Διότι ακριβώς αυτό τό μυστήριον, 
τό περικαλύπτον τά  φαινόμενα ταύτα, Ιξασκεΐ ίδιάζουσάν 
τινα μαγείαν έφ’ δλας σχεδόν τάς τάξεις της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Ή  έμφυτος έκείνη ροπή πρός τό υπερφυσικόν, 
ή άλλως διά της θρησκευτικτς πίστεως ικανοποιούμενη, άν 
ή πίστις αυτη διασεισθή διά του συγχρόνου υλισμού ή γεν- 
νηθή άποστροφτ τις πρός τά  διδάγματα καί τους τύπους 
της εκκλησίας, Ιπιζητεΐ άνεπαισ&ήτως νά ευρη αλλαχού την 
ποθουμένην ίκανοποίησιν.

Εντεύθεν λοιπόν ποτέ δέν έπαυσαν οί οπαδοί του Με- 
σμέρου μέχρι των ήμερων ημών νά ευρίσκω<η προςηλυτους, 
οί όποιοι δεν πείθονται περί του ¿σφαλμένου των πεποιθή
σεων των και άν ακόμη έτερα πειράματα άποδείξωσι τρα- 
νώς, δτι κατα τον λεγόμενον ζωϊκόν μαγνητισμόν δεν έκ- 
δηλοΰται δυναμίς τις Ιδιαιτέρα άπό προςώπου είς πρόςωπον 
ένεργούσα, άλλ’ δτι μόνον τό νευρικόν συ'στημα των προς- 
ώπων ¿κείνων, Ιφ’ ών τοιαυτα πειράματα δόνανται νά γί- 
νωσι, περιέρχεται είς ιδιόρρυθμόν τινα κατάστασιν.

Έ ν πρώτοις θά  περιγράφω ένταύθα πειράματα τινα, 
γενόμενα τή ένεργείιφ του ζωικού μαγνητισμού και μάλιστα 
θά  έκθέσω ενταύθα παρατηρήσεις καί πειράματα, τά  όποια 
έγώ αυτός έπεχείρησα.

’Αφορμήν πρός τάς έρευνας ταυτας έδωκεν ή έμφάνισις 
του δανου μαγνητιστου Χάνσεν. Τ ά πειράματα του ήμην 
πεπεισμένος δτι δέν ήσαν ουτε άγυρτικά τεχνάσματα ουτε 
αυταπάτης προϊόντα, έπειδτ μετά τινας προςπαδτίας κατώρ- 
θωσα ου μόνον νά τά  έπαναλάβω έγώ αυτός, άλλά συγ
χρόνως καί νά τά  μεταβάλω κατ’ αρέσκειαν καί ν’ άνεύρω 
πολλάκις τήν αίτίαν άλλως δυςεξηγήτων τινών φαινομένων.

Διά ν’ άποδειχθ'ή, άν υποκείμενόν τ ι οίονδήποτε ήνε 
κατάλληλον πρός τοιαυτα πειράματα, τοποθετείται είς μι- 
κράν άπ’ αυτού άπόστασιν, έν άμυδρώς φωτιζομένφ δωμα- 
τίω, αδύνατον φως, ως έπί τό πολύ δέ φωτεινόν τι άντικεί- 
μενον υπό αμαυρού πλαισίου περιβαλλόμενου, οδτως ώςτε 
τό υποκείμενον τούτο νά μένη έντελώς ακίνητον καί άσκαρ- 
δαμυκτεί ν’ άτενίζη αυτό, προςπαθοϋν συγχρόνως ν’ άπο- 
σύρη από παντός άλλου άντικεψ.Ινου τάς ίδέας του.

Πολλοί άνθρωποι περιπίχτουσιν είς τήν περί ής ό λόγος 
ιδιόρρυθμον κατάστασιν μετά παρέλευσιν ολίγων μόνον δευ

τερολέπτων, άλλοι δε χρειάζονται πρός τούτο μακρότερον 
χρόνον. Έ άν τό φώς τού έν χρήσει αντικειμένου δεν ήνε 
πολύ ζωηρόν καί έάν τό μαγνητιζόμενου υποκείμενον δεν 
ήνε πάρα πολύ εύαίσθητον, οΰδεν παρατηροΰμεν ευθύς έξ 
αρχής έπ’ αυτού Ικανόν νά κίνηση τήν περιέργειαν μας. Έ ν 
τουτοις ή κόρη του οφθαλμού εΐνε ολίγον πλατύτερου του 
συνήθους άνεωγμένη καί τδν πειραματιζόμενον καταλαμβά
νει αίσθημά τ ι νυσταγμού καί καμάτου. Αν ήδη κλείσωμεν 
τούς οφθαλμούς του καί μετά τίνος σοβαρότητος τούς ψη- 
λαφήσωμεν λέγοντες μετά πεποιθήσεως, δτι τω εΐνε άδύνα- 
τον νά τούς άνοιξη, οί ευαίσθητοι πραγματικώς καί παρ’ 
δλας τάς προςπαθείας των μυώνων των εΐνε ανίκανοι υ’ 
άνοίξωσιν αυτούς πάλιν, τά  δε βλέφαρά των φαίνονται ώςεί 
συγκεκολλημένα.

Οί λίαν εύαίσ&ητοι χάνουσιν είς τήν πρώτην ταύτηυ 
φάσιν του πειράματος πάσαν αυτών τήν συνείδησιν καί πε- 
ριπίπτουσιν εις δνειρώδη τινα κατάστασιν, άλλοι δε πάλιν 
βυθίζονται είς βαθύυ καί δμοιου πρός λιποθυμίαν ύπνον, 
καθ’ όν διατελουσιν έντελώς νεναρκωμένοι. Τά μέλη δια- 
τηρούσι μέν τήν προτέραν των εύκαμψίαν, άλλά δόνανται 
αυθαιρέτως υπό του πειραματιστού νά τοποδττη&ώσι καθ’ 
οίονδήποτε, καί τόν άφυσικώτατου ακόμη, τρόπον χωρίς νά 
μετακινηθώσιν άφ’ εαυτών.

Αίφνίδιον φύσημα, μία ταχεία έκφώνησις ,,έξύπνησον!“ 
αρκεί νά τώ άποδώση παλιν τήν ικανότητα, δπως άνοιξη 
τούς οφθαλμούς' πολλάκις δμως εΐνε ανάγκη νά βραχή καί 
τό μέτωπον τ  ό τράχηλος διά  ψυχρού υδατος διά νά έπα- 
νέλθη τελείως ή προηγουμένη ομαλή πνευματική καί σωμα
τική τού πειραματιζομένου κατάστασις.

Ε νίοτε δυυάμεθα χωρίς νά καταστήσωμεν αυτόν αναί
σθητου ν’ άποναρκώσωμεν μέλη τινά μόνον αυτού, οΐου τους 
μυώνας τώυ σιαγόνων, τόν βραχίονα, τήν χεΐρα, τό έν ή 
άμφο'τερα τά  σκέλη, ένα τών δακτύλων κτλ. Τά τοιαϋτα 
πειράματα δόνανται νά γίνωσιν όπόταυ τις θέλη, αρκεί μό
νον νά μή κλεισθώσιν οί οφθαλμοί τού είς τό πείραμα υπο- 
βληθέντος ανθρώπου, — διότι άλλως ευκόλως δόναται νά 
υποπέση είς τελείαν αναισθησίαν, — καί άορίστως νά έκ- 
φωνηθώσιν αί φράσεις: „Τώρα ό γρόνθος σου δεν ανοίγεται“, 
ή ,,ό δάκτυλός σου εΐνε νεκρός“ καί τά  καθεξής.

Είς τά  οίκεϊα τού σώματος μέλη πολλών υπό' του 
Χάνσεν καί υφ’ ήμών μαγνητισθέντων ανθρώπων έπήλθε 
σφοδρός οφθαλμοφανής τέτανος, δπερ εΐνε τρανωτάτη 
άπόδειξις, δτι κατά τά  πειράματα ταύτα δεν άπατα τις 
Ιαυτόν νομίζων, δτι τά  μέλη άδυνατούσιν άφ’ ¿αυτών νά 
κινηθώσι.

Άφ’ ου υποκείμενόν τ ι υπέστη άπαξ τά  ανωτέρω πει
ράματα, πολύ ευχερές αποβαίνει νά έπιτόχη τις καί ετι σπου
δαιότερα τούτων, άποναρκών έντελώς τά  διάφορα μέλη κατά 
βούλησιν είτε έν συναισθήσει, δηλαδτ τού πάσχοντος εχον- 
τος τους οφθαλμούς άνεφγμένους, είτε έν καταστάσει αναι
σθησίας. Ό  Χάνσεν π. χ. τούς τελείως άποτεταυωθέυτας 
τούτους άνΟ·ρώπους τοποθετεί με τήν κεφαλήν καί τους χό- 
δας έπί δύο Ιδρών ολίγον υψηλών, οδτως ώςτε τό λοιπόν 
σώμα μηδέν νά έχη κάτωθεν στήριγμα καί κατόπιν κάθη- 
ται ή ΐσταται όρθιος έπί τής έμψυχου ταύτης γέφυρας. Καί 
φαίνεται μεν δτι τό σώμα τών καταληπτικών τούτων άν- 
θ'ρώπων κάμπτεται ολίγον υπό τό δεινόν βάρος, άλλ’ ή 
υποχώρησις αυτη εΐνε πάντη ασήμαντος. Πρός τουτοις δυ- 
ναταί τις έπίσης νά σταδ'ή όρθιος έπί τών όριζοντείως προ
τεταμένων ποδών τοιούτου τινός υποκειμένου, άφ’ ου τό
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ύπογάσ.τριον, οί μηροί καί τά  σκέλη υπεβλή&ησαν είς τήν 
ναρκωτικήν του μαγνητισμού ενέργειαν {ώς έν τη είκόνι). Αν 
οί είς τά  πειράματα ταύτα υποβαλλόμενοι διατηρώσιν ακόμη 
τήν κρίσιν καί έχωσιν τάς φρένας των υγιείς, δπερ δεν συμ
βαίνει πάντοτε, λέγουσιν ήμΐν μετά τό πείραμα, δτι έκ τού 
κολοσσιαίου βάρους ήσθάνθησαν μετρίαν τινά μόνον πίεσιν, 
όσην ή&ελον έξασκήσει λίτραι τινές μόνον έπί τών ποδών των.

Αλλως τά  πειράματα ταύτα τού Χάνσεν, δι’ ών έπέ- 
σπασε τήν έκπληξιν καί τόν άμετρον τού κόσμου θαυμα
σμόν, δεν εΐνε τόσον άξιοδ-αυ’μαστα, όσον έκ πρώτης άρχής 
φαίνονται. Πας ρωμαλέος άνθρωπος, άν τύχη μάλωτα νά 
ήνε καί γυμναστής καλός, δΰναται εύχερώς νά έκτελέση τά 
αυτά κατορθ·ώματα, ώς πολλάκις δ ίδιος έπείσ&ην διά τών 
πραγμάτων, ή μόνη δέ διαφορά έγκειται είς τούτο, δτι οί 
καταληπτικοί διαρκούντος τού πειράματος ουδεμίαν αισθά
νονται στενοχώριαν ή κόπωσιν, ή τουλάχιστον δεν έκδη- 
λούσι τοιαύτην. Ουδένα πόνον αισθάνονται προςέτι οί έν 
νάρκη διατελούντες μυώνες νυσσόμενοι δι’ αίχμηράς βελό
νης· έγώ αυτός ουχί σπανίως ένέπηξα οξείας βελόνας βα- 
θέως καί είς λίαν ευαίσθητα μέρη τού σώματος χωρίς ουδέ 
τό έλάχιστον ίχνος άλγους νά παρατηρήσω είς τούς δι’ αυ
τών πληττομένους. Μερικοί μάλιστα έξ αυτών τόσον ήσαν 
αναίσθητοι, ώςτε ουτε έπταρνύοντο ούτε καν άλλην τινά 
έλαφράν κίνησιν έκαμνον, δσον καί άν έκέντων ή έκνιζον 
διά πτερών τόν βλεννογόνον τής ρινός των υμένα.

Δεν πρέπει δμως νά παρασιωπήσω καί τούτο, οτι ουδέ
ποτε κατώρθωσα νά έξαλείψω παν ίχνος ευαισθησίας εις 
τινα άτομα, τά  οποία ησαν κατάλληλα διά τά  πλεΐστα 
τών πειραμάτων.

’Εκτός τών πρός τό σώμα κυρίως άναφερομένων τού
των φαινομένων δόνανται καί άλλα πολύ σπουδαιότερα καί 
παραδοξότερα νά παρατηρηθ·ώσιν είς τήν πνευματικήν κα- 
τάστασιν πολλών μαγνητιζόμενων. Πρός έπιτυχίαν τών πει
ραμάτων τού είδους τούτου δέν εΐνε πάντοτε κατάλληλα τά 
υποκείμενα έκεΐνα, έφ’ ών έπέτυχον τά  ανωτέρω περιγρα- 
φέντα, καί τοΰτο κατά φυσικόν λόγον, διότι μεταξύ τών 
εΰαισ&τ’των υπάρχει μεγίστη ποικιλία περί τήν άντίληψιν τών 
διαφόρων έξωτερικών έντυπώσεων.

Έ ν  πρώτοις θά  επιχειρήσω τήν περιγραφήν πειραμάτων 
τινών, τά  οποία ίέατ’ άρχάς μέν, παρόντων πολλών μαρτύ
ρων, έξετέλεσα έπί μιας δεκαεπταέτιδος, υγιούς καί εύρω
στου νεάνιδος, έπειτα δ έπανέλαβον πολλάκις έπί διαφο’ρων 
προςώπων άμφοτέρων τών γενών. Ή  νεάνις έκείνη Ιφαίνετο 
κατ’ έξοχήν έπιδεκτική μερικής καί γενικής τού σώματος 
άποναρκώσεως, εΐχε δέ ριζωθή παρ’ αυτη καί η' στερρά πε- 
ποίδ·ησις, δτι άνωτέρα τις δύναμις εΐχέ μοι παράσχει μυστη
ριώδη τινά έπ’ αυτήν έξουσίαν, καί επομένως δέν άπητεΐτο 
άλλο τ ι νά πράξω, παρά νά τήν ατενίσω έπ’ ολίγον άσκαρ- 
δαμυκτεί, δπως αποστερήσω αυτήν τελείως τής ίδιας θελή- 
σεως καί ττν υποτάξω ώς τυφλόν δργανον είς τά  νεύ
ματά μου.

Αν έδείκνυον πρός τά  άνω διά τού δακτύλου καί συγ
χρόνως τή έλεγον, δτι άπό τίνος δένδρου έκρέμαντο ωραία, 
έρυθ·ρά καί νόστιμα μήλα, αμέσως έστρεφε τά  βλέμματά 
της πρός τήν οροφήν καί, είς τήν διαταγήν μου υπείκουσα, 
ώρεγεν ώς άλλος Τάνταλος τάς χεΐρας, προςπαθούσα νά 
δρέψη τούς ανυπάρκτους καρπούς. Τ ή ένεχείριζον ήδη έν 
ωμόν καί έκλεπισμένον γεώμηλον ή κρόμμυον, λέγων δτι 
ήτον έν έκ τών άνωθ·εν κρεμαμένων μήλων, καί έν τω άμα 
ήρχιζε καθηδυνομένη έκ της καλής γεύσεως νά δάκνη τό

προςενεχ&έν γεώμηλον ή κρόμμυον, τά  δέ γευστικά της 
νεύρα δέν εΐχον τήν ικανότητα νά τήν έξαγάγωσι τής απά
της. Πλεΐστα όσα πειράματα έπεχείρησα έπί τής νεάνιδος 
ταύτης καί έπί άλλων προςώπων, απέκτησα δέ δι’ αυτών 
την πεποίθησιν, δτι, άν τά  πειράματα ταύτα έπαναληφδ'ώσι 
πολλάκις, τά  είς αύτά υποβαλλόμενα υποκείμενα τόσην πε- 
ποίθησιν έπειτα τρέφουσιν έπί τήν δύναμιν τών διεξαγόντων 
τά  πειράματα καί τόσον εΐνε βέβαια περί τού ματαίου χά
σης άντιστάσεως είς τάς θ·ελήσεις καί τάς ένεργείας των, 
ώςτε καί μόνη ή υπόνοια, δτι μέλλουσι νά ύποστώσί τι, 
αρκεί νά μετα&έση αυτά έκ τής αύτοβούλως ένεργητικής 
καταστάσεως είς μίαν κατάστασιν, καθ' ήν όμοιάζουσι μάλ
λον πρός ζώντα νευρόσπαστα παρά πρός λογικούς ανθρώ
πους. Διά νά μή καταπονήσω τόν νούν καί έξαντλήσω τήν 
υπομονήν τών αναγνωστών δ·’ άρκεσ&ώ ν’ αναφέρω Ιν μό
νον παράδειγμα.

Ύπηρέτριάν τινα γνωστού μοί τίνος οΐκου, δειχθεΐσαν 
ύπερβολικώς εύαίσθητον, πολλάκις εΐχον υποβάλλει είς τοίτ 
αύτα πειράματα, καί τούτο διότι ταχέως ήδύνατο πάλιν ν’ 
άφυπνισθή, καί μετά τούτο δέν ήσθάνετο δυςαρέστους τών 
πειραμάτων συνεχείας. Έ ν τή  φιλική αιθούση ήτο μια τών 
ημερών πολυάριθμος συναναστροφή συνηγμένη, ΐνα παραστή 
είς τά  χειράματά μου, εν τινι δέ τών παρακειμένων δωμα
τίων έκάθητο ή νεανις ράπτουσα παρά τινα μικράν τράπε
ζαν. °’·Οτε είςήλθον είς τό δωμάτιον τούτο, ή υπηρέτρια, 
λαβούσα διαταγήν χαρά τής κυρίας της νά μή με παρατη- 
ρήση, έβλεπεν ατενώς πρός τήν έργασίαν της, έως ου έγω 
διά τής ανοικτής δώρας μετέβην πάλιν είς τήν αίθουσαν. 
Α μα τή είςόδω μ.ου αί έργατικαί τής νεάνιδος χεΐρες έπεσαν 
ακίνητοι έπί τών γονάτων, οί οφθαλμικοί της άξονες ήρχι- 
σαν νά συγκλίνωσι πρός τήν ρίζαν τής ρινός, καί μετ’ ολί
γον, χωρίς έγώ νά ττν παρατηρήσω, ήγέρθη τής θέσεώς της, 
ελαφρώς δέ κινουμένη ως φάσμα έναέριον, και κλονουμένω 
τώ ποδί ακολουθούσα με είςήλθε διά τής ανοικτής 9·όρας 
είς τήν αίθουσαν.

’Απερίγραπτος ήτο κατόπιν ή έκπληξίς της, δτε τήν 
έξήγαγον τής ληθαργικτς καταστάσεώς της, καί άμηχα- 
νούσα διότι εύρέθη ούτωσίν ένώπιον τόσον κυρίων καί κυ
ριών έσπευσεν έκτος τής αιθούσης πρός τό αυτομάτως έγκα- 
ταλειφ&έν έργόχειρόν της.

Έ ξ  ίσων έν&υμοΰμαι 6 έν Δρέσδη καθηγητής τής φι
λοσοφίας Schulze προϊτος έν Γερμανία, λαβών αφορμήν έκ 
τών πειραμάτων τού Χάνσεν, εΐπεν δτι είς ταύτα εΐνε άδι
κον καί σφαλερόν νά ύποθέσωμεν δτι συμβαίνουσι τυχαΐαι 
ή προμελετημέναι άπάται καί δτι υπάρχει τις δύναμις άπό 
προςώπου είς πρόςωπον ένεργούσα. Στηριζόμενος δέ έπί τά  
γραφόμενα τού Carpenter έν τώ συγγράμματί του „Prin-, 
ripies of Mental Physiology“ προςέθηκεν έπίσης, δτι αί κα
ταστάσεις καί τα  πειράματα ταύτα ήσαν ήδη προ τριάκοντα 
έτών έν ’Αγγλία γνωστά υπό τό ονομα ,,ήλεκτροβιολογικά 
πειράματα“ καί εΐχον χρησιμοποίηθή πολλάκις ώς αντικεί
μενα τής κοινής 8·έας. 'Ο  αγγλος χειρουργός Braid περί 
τό 1840 εΐχε δείξει, ότι τό δυνατόν της έκτελέσεως τοιού- 
των πειραμάτων έξηρτάτο κυρίως άπό τών προςώπων, έφ’ 
ών έγίνοντο τά  πειράματα ταυτα, άποκτώντων τήν πρός 
τούτο προδιάθεσιν διά της συγκεντρώσεως τής προςοχής καί 
ίδία της προςηλώσεως τών οφθαλμών έπί φωτοβόλου τινός 
αντικειμένου. *0. Braid άπεκάλεσεν υπνωτικήν τήν κατά- 
στασιν ταύτην καί ύπέδειξεν δτι δέν διαφέρει πολυ ¿κείνης, 
είς ήν περιπίπτει ή δρνις, άν τήν συνδλίψωμεν έπί τράπέζης
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' και διά κιμωλίας σύρωμεν μίαν γραμμήν έπί του ράμφους 
της, ή ο καρκίνος, άν ψαλίδα στηρίξω'μεν έπί της κεφαλής 
του, η ό λαγιδεύς, δςτις άχοναρκοϋται και άκινητεΤ πρό του 
ανοικτού στόματος του βόα κτλ.

Χάριν των κλινόντων μάλλον νά χιστεύσοίσιν, ότι χράγ- 
ματι υπάρχει μία από του χειραματιστου άπορρέουσα και 
έπί τον πειραματιζόμενον ενεργούσα δύναμή, έπεθύμουν νά 
παραθέσω ένταϋθα'ολίγα έκ τών πολλών υπό τοϋ καθηγη- 
τοϋ Βάϊυχολδ καί έμοϋ γενομένων πειραμάτων έπί παρουσία 
μάλιστα του ίατροΰ Φρέγκελ καί άλλων οΰκ ολίγων έπι- 
στημόνων.

Εις των μαθητών μου, λίαν νοήμων καί ευαίσθητος 
νέος, αποδειχθεΐς κατάλληλος είς ναρκωτικά μεμονωμένων 
πινών μυώνων πειράματα, έπίστευεν ότι χρό πάντων έπεν- 
ήργει' επ’ αύτοϋ ή μαγνητική έχίψαυσίς μου καί ότι αυτη 
τον άφηρει πάσαν Ικανότητα νά μεταχειρισθή έλευθέρως τά 
μαγνητισθέντα μέλη. Κεκλεισμένο>ν 
όμως, η μάλλον προςδεδεμένων όν- 
των τών ¿φθαλμών, ή μυϊκή νάρκη 
καί ό τέτανος δεν έπήρχετο μόνον, 
άν άλλος τις των παρόντων έπεψαυε 
την χεΐρα, άλλα καί άν ακόμη έμενε 
πάντη ανέπαφος ή χείρ, άπλους δέ 
τις μονον θόρυβος ήγείρετο, ώςανεϊ 
έπλησίαζέ τις προς τον μαγνητιζό- 
μενον. Καί όχι μόνον τούτο· ή 
νάρκη τών μυώνων καί ή άνικανότης 
προς κίνησιν τής χειρός καί τοϋ βρα- 
χίονος καί ό τέτανος έπί τέλους 
αυτών έπήρχετο οσάκις ό ίατρός 
Φρέγκελ άπλώς καί κατά Τ’να ρυθμόν 
έκρουε την ράχιν τοϋ νεανίου διά 
τίνος άπαλοΰ αντικειμένου.

"Ετερος πάλιν, άνθρωπος μέσης 
ηλικίας καί δειχ&εϊς αείποτε πρόθυ
μος νά όποστή παν οίονδήποτε πεί
ραμα ημών, ένόμιζε καί. διετείνετο, 
ότι μόνον ό καθηγητής ΒάϊνχαλΒ, 
ούχί θ ’ έγώ, έπενήργει Ιπί τής βουλήσεώς του. Πολλάκις 
εΐχσμεν αποναρκώσει πολλά τών μελών του, μια δε τών 
ήμερων τόν παρεκινήσαμεν. νά μεταβή είς έν τοΤν παρακει
μένων δωματίων, χρησιμεϋον είς τάς παραδόσεις τής φυσι
κής, καί ΙκεΤθεν Btá τίνος επί τής θόρας κυκλοτερούς οπής 
νά έκτείνη πρός ημάς, είς το έτερον δωμάτιον, τήν χεϊρα 
μέχρι τοϋ άγκώνος. Άφ’ ου δ ’ έπείσθημεν ότι δεν ήδόνατο 
πλέον οϋτε διά τής όράσεως οϋτέ διά τής άκοής κτλ. νά 
διακρίνη Iva έκαστον ημών, έγώ μέν, ψηλαφήοας την χείρα, 
άπενάρκωσα αύτήν, έν ω ό καθηγητής Βάϊνχολδ, ον τόσον 
έφοβεϊτο ο' -πειραματιζόμενος, ούδέυ είχε κατορθώσει.

"Οσοι καί μετά τά  ένταϋθα διά βραχέων έκτεθέντα πι- 
στεύουσι πάλιν είς τήν υπαρξιν μαγνητικής έπιρροής τοϋ πει- 
ραματιστοϋ έπί τόν πειραματιζόμενον, ίσως αποβάλωσι τήν 
πίστιν των ταυτην μανθάνοντες, δτι ό έν τοιαότη ναρκώδει 
καταστάσει διατελών, έφ’ δσον δεν περιέπεσεν είς ολοσχερή 
αναισθησίαν, άκολουθέί τά  προςτάγματα ούχί μόνον τοϋ έκ- 

-τελεστου τών πειραμάτων, αλλά καί οίουδήποτε άλλου εκ 
τών παρόντων. Έ κ  τούτου δέ πείθεται πας τις, ότι διά νά 
Ιπιτύχωσι τά  τοιαϋτα πειράματα δέν απαιτείται ίδιαιτέρα 
τις „μαγνητική“ ίδιότης του πειρωμένου, άλλα μόνον τοϋ 
πειραματισμένου ή τυφλή πίστις, ότι μέλλει νά τώ  συμβή

έκτακτόν τι. "Ολα τά  πειράματα άπέτυχον οίκτρώς, δσα 
έγιναν έν άγνοία r  ουσης άλλαχοϋ έστραμμένης τής προς- 
οχής τοϋ υποκειμένου.

Τ ά ήμέτερα, ώς καί τά  άλλοτε ΰπό Braid καί έσχάτως 
υ'πό τοϋ Grützner καί τοϋ έν Βρεσλαυία κα&ηγητοϋ Haiden
hain γενόμενα, αποδεικνύουσιν ήλιου φαεινότερον, δτι ούδε- 
μίαν σωματικήν ή ψυχικήν εξωτερικήν επενέργειαν όφείλομεν 
νά παραδεχθώμεν ώς αίτίαν τοίν φαινομένων τούτων, άλλα 
μάλλον ότι παρά τισι τών μαγνητιζομένων αναφαίνεται ένίοτε 
μία παράδοξος ίδιότης, ότι δηλαδή μετά προηγη&εΐσαν συγ- 
κε'ντρωσιν πάσης των τής προςοχής έπί τίνος μονοτόνου φαι
νομένου κυριεύονται υπό τίνος ίδέας, οίαςδήποτε, καί ύποπίπτου- 
σιν είς κατάστασιν όμοίαν πρός ύπνον y ρεμβασμόν καί τοιου
τοτρόπως έπί τινα χρόνου χάνουσιν έν μέρει ή καθόλου τήν 
ικανότητα προαιρετι/.ώς νά κυβερνήσωσι τάς ίδέας, τάς σκέ
ψεις καί τήν ένέργειαν τών νεύρων των ή νά άντιληφθώσιν 

έν συνειδήσει τών έντυπώσεων, άς 
διαβιβάζουσι ταϋτα ή έκείνα τά  αι
σθητήρια όργανα*).

Ή  γέφυρα, ή μεσάζουσα μεταξύ 
της άν&ρωπίνης θελήσεως καί τής 
ένεργείας τών νεύρων καί μυώνων, 
άποκόπτεται διά τών πειραμάτων 
τούτων προςωρινώς εις τινα μέρη 
τοϋ νευρικοϋ συστήματος. Έ ν  κα- 
ταστάσει μυϊκής νάρκης τά  υποκεί
μενα, καίτοί διατηροϋντα σώας κατά 
τό μάλλον καί ηττον τάς αισθήσεις 
των, δέν είνε είς θέσιν νά έκτελέ- 
σωσι ττν θέλησίν των είς τά  οίκεία 
κινητικά νεϋρα, δ ι’ ών ένεργοϋνται 
αί αντίστοιχοι μυϊκαί κινήσεις, συγ
χρόνως δέ καί δέν αισθάνονται ώς 
άλγος τόν έρεθισμόν τών έκεΐ κει
μένων αισθητικών νεύρων. Άν δ ι’ 
ένεργοϋ καί μάλιστα αίφνιδίου έρε- 
θισμοϋ κατορθωθη νά τε&ώσιν αυ- 
θις είς ένέργειαν τά  α ισ θ η τ ικ ά  

νεύρα, αμέσως τότε άποκαθίσταται πάλιν έντελώς ή κυ
ριαρχία τής βουλήσεώς έπί τοϋ νευρικοϋ συστήματος καί τών 
μυώνων.

Άν δέ διακοπή ή συγκοινωνία τής πνευματικής ένερ
γείας καί τοϋ νευρικοϋ συστήματος πρός αίσ&ητήρια τινά, 
«ί έντυπώσεις τούτων δεν γίνονται αίσθηταί έν τω πνεύ- 
ματι τοϋ ανθρώπου. Άν είς τοιοϋτόν τινα άνθρωπον, ου ή 
θ'έλησις έχασε τήν δόναμιν νά παρακολου&ή τήν πορείαν 
τών Ιδεών του, ειπωμεν, έγχειρίζοντες αΰτώ ώμον γεώμηλου, 
,,τοϋτο εινε μήλον, φάγε αυτό!“ αί γευστικαί καί άλλαι 
ιδιότητες τοϋ μήλου παράγονται έν τώ  πυευματι τοϋ αν
θρώπου διά τής έκφωνήσεως ,,τοϋτο εινε μήλον!“ ούχί δ ι’ 
έντυπώσεων, «ς λαμβάνουσι τά  αίσ9·ητήρια, άλλά διά τών 
έκφωνουμένων λέξεων παράγονται έν τώ  πνεύματι τοϋ άν- 
θρώπου αί οίκεΐαι παραστάσεις, επομένως ούχί ή σωματική, 
άλλ’ ή πνευματική έντύπωσις φέρει είς τ-ήυ συνείδησιν τήν 
ίδέαν τοϋ μήλου καί τήν γεϋσιν αύτοϋ, ή δέ ουδόλως ή 
λίαν ατελώς λειτουργούσα αίσθησις τής όράσεως καί τής

*) Κ α ι. Ó Καθηγ. ΓοιΛ. W u n d t χαρακτηρίζει τά φαινόμενα ταϋτα 
ώ ί άνακοπάς τής βουλήσεώς έν τρ διατριβή τον ,,'Η  δεισιδαιμονία έν τή 
Επιστήμη“.

Πειραματισμός Μαγνητιζόμενου.

ΑΓΩΝ ΤΟΓ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΓ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΓ ΔΙΑΒΟΛΟΓ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΟΓ ΜΩΓΣΕΩΣ.

Είκων Β. Plockhorst.
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γεύσεως δεν είνε εις θέσιν νά δεαψεύ<τωπι ττν χεφάστασιν 
ταύτην.

Άν το σκότος, είς ό τό τε πνευμ,α καί al αισθήσεις 
ένος τοιούτου υποκειμένου βυθίζονται, ήνε τόσον βαθύ ώςτε 
νά παύσωσι λειτουργοΰντα όλα τα αισθητήρια, τότε αί χρος- 
ταγαι δεν είνε πλέον ίκαναί να Ινεργήσιοσιν έπ’ αύτύν καί 
τα  μέλη του δόνανται νά τοποθττηθώσιν ύφ’ ημών είς οίαν- 
δήχοτε και όσονδήχοτε άφύσικον 9-έσιν, Ιως οδ ό κάματος 
και οί σπασμοί θέσωσι τέρμα είς τό πείραμα.

Τό αδύνατον αυτό του νά στρέψωμεν αύθαιρέτως τήν 
προςοχήν τοΰ νοΰ από μιας ιδέας προς μίαν άλλην παρέχει 
ήμΤν τήν κλείδα προς έξήγησιν όλων των τόσον μυστηριω
δών φαινομένων πειραμάτων. Τούτο έπίσης έξηγεΐ και διά 
τ ί τοιαΰτα πρόςωπα. άδυνατουσι νά κινήσωσι τη ίδία βου- 
λήοει τό μέλος Ικεινο, όπερ νομίζουσι διατελουν υπό ξένην 
έπήρειαν. Τούτο δέ συμβαίνει, έπειδή δεν δύνανται νά στρέ- 
ψωσι τήν πνευματικτν των προςοχήν καί ττν θέλησιν προς 
τό νευρικόν τούτο μέρος, ουδέν δ ’ αισθάνονται έπομένως 
κατά τό μέλος τούτο.

Οί ιατροί γνωρίζουσιν δτι 6 Velpeau καί ó Broca έν 
έτει 1860 έξετέλεσαν χειρουργικάς εγχειρίσεις είς χρόςωπα, 
ουδεν άλγος έξ αυτών αίσθανθέντα, προηγουμένως όμως 
υποβληθέντα είς τά  υπνωτικά πειράματα του Braid. Έ ν 
τη καταστάσει ταυτη οί υπνωτιζόμενοι, άν τοΐς διαβεβαιω- 
σωμεν τοΰτο, άγνοοϋσι καί αυτό τό πρώτον γράμμα του 
αλφαβήτου, άδυνατοΰσι νά ένθιψ.ηθωσι τό ίδιον όνομα, δεν 
δόνανται ν ' άριδ-μήσωσι κτλ. και τοΰτο διότι δεν είνε είς 
θέσιν από της κυριαρχοόσης αυτών ίδέας νά ευρωσι τόν 
δρόμον πρός τήν άλλην Ιδέαν, έφ’ ής επρεπε νά στρέψωσι 
τήν χροςοχήν των, δπως εϊπωσιν α, όπως προφέρωσιτό όνομά 
των, καί άριθμτσωσιν έν, δυο, τρία κτλ. Ή  κατάστασις δε 
αυτη δεν διαφέρει πολύ Ικείνης, είς ήν πολλάκις άκουσίως 
πάντες κατά τό μάλλον ή  ήττον περιπίπτομεν λησμονοΰντες 
τό όνομα γνωρίμου τινός ή γνωστού αντικειμένου καί μή δυ- 
νάμενοι παρ’ δλας μας τάς προςπα&είας νά τό άνακαλέσωμεν 
είς τήν μνήμην. "Ενεκα τούτου λοιπόν καί υποκείμενόν τι, 
τοιαυτην πάσχον πνευματικήν συγχυσιν, ευκόλως δυνάμε8·α 
νά πείσωμεν, ότι είνε άλλος άνΘ·ρωπος, καί πειθαναγκάσωμεν 
ούτως είπειν να ένεργή ώςάν ήτο χραγματικώς τοιοΰτος, διότι 
καί ή συναίσ&ησις ακόμη περί του τίς  είνε έκαστος ημών 
θεμελιοΰται Ιπι του μνημονικου ήτοι της προαιρετικής διευ- 
θύνσεως τ τ ς  πνευματικής προςοχής πρός διαφόρους παρα
στάσεις.

Εντεύθεν έννοεΐ πας τις, ότι κατά τον τρόπον τούτον 
λογικώς δόνανται νά έξηγηθώσι πάντα τά  ασφαλώς παρα- 
τηρη9·έντα .ταΰτα φαινόμενα. Πώς όμως συμβαίνει, ώςτε εις 
τινας ανθρώπους άφανέσταταί τινες άφορμαί ν’ άρκώσι πρός 
άρσιν τής γέφυρας τής μεταγούσης αχό του πνεύματος πρός 
τό σώμα, αχό τ τ ς  βουλήσεως καί νοήσεως πρός τήν τών 
νεύρων ¿νέργειαν, τοΰτο δέν έπετύχομεν ακόμη νά έξιχνιά- 
σωμεν. Μέχρι του νΰν πάσα απόπειρα πρός φυσικήν τινα 
τοΰ άνΟ-ρωπίναυ πνεύματος έξιστύρησιν έματαιώθ-η, καί τοΰτο 
έπειδή δεν έξηγήθη ακόμη ή μεταποίησις τής πνευματικής 
ένεργείας τής βουλήσεως είς τήν νευρικήν λειτουργίαν καί 
ή μετάδοσι; τών υλικών έρεθισμών τών αισθητηρίων μας 
είς τήν έν έπιγνώσει καί πνευματικήν παράστασιν ημών. 
Επειδή δε τά  ύφ’ ημών Ινταΰθα έκτεθέντα φαινόμενα τήν 

έδραν των εχουσι κυρίως είς τό μεταβατικόν τοΰτο διά
στημα, διά τοΰτο ανεξήγητα άποβαίνουσι καί τά  ουσιωδέ
στερα αυτών 'σημεία.

Ό  ΟίαίζηβΓ διατείνεται ότι διά τών μονοτόνων αίσ&η- 
τικών έρεθισμών, προςηλώσεως δηλ. καί ψηλαφήσεως της 
έχιδερμίδος καί τών καθεξής, μέρη τινά τοΰ εγκεφάλου, έν 
οΤς γεννάται ή κα8·αρά νόησις καί ή βουλησις, τίθενται έκ
τος ένεργείας. Άν τοΰτο ήτο ύρ9·ύν, επρεπε τά  μέρη ταΰτα 
νά ανήκωσιν είς ττν φαιάν ουσίαν, ουχί δέ νά καταλαμβά- 
νωσι ττν  πρός τά  όπίσω κειμένην χωράν τοΰ έγκεφάλου, 
διότι άλλως είς τούς ύπνωτιζομένους εδει νά συμβαίνωσι καί 
ταραχαί τής ισορροπίας καί τής λειτουργίας τής κόρης άπέ- 
ναντι-τών έκ τοΰ φωτός έντυπώσεων, όπερ, έγώ τουλάχιστον, 
ουδέποτε είς ουδεν τών πειραμάτων μου παρετήρησα.

’Επίσης σφαλερόν θά ήτο, άν ήθέλομεν είπεΐ ότι οί 
άνθρωποι ουτοι φαντάζονται μόνον, ότι δεν δόνανται νά 
πράξωσι ή ν’ άντιληφθώσί τι κατά βούλησιν, διότι τό νά 
φαντασ&ώμεν ότι πράγμά τ ι είνε τοιοΰτον, οίον χραγματι
κώς δέν είνε, προΰπο&ε’τει πάντως χρόθεσίν τινα κάί ποσόν 
τ ι βουλήσεως, έν ω τό κόρων γνώρισμα της υπνοβατικής 
ταύτης καταστάσεως είνε η' τελεία άρσις τής έλευ&έρας βου
λήσεως. Ά π’ έναντίας μάλιστα οφείλομεν νά χαραδεχθώ- 
μεν, ότι τά  μαγνητιζόμενα υποκείμενα αντιλαμβάνονται 
πραγματικώς ό,τι άν ημείς τοΐς είπωμεν, βλέπουσι τρόπον 
τινά διά τοΰ πνεύματός των καί ουχί διά τοΰ οφ9·αλμοΰ, 
γεύονται διά τοΰ νοός καί ουχί διά τής γλώσσης των, αι
σθάνονται ψΰχος, θερμότητα, σχήμα κάί όγκον διά τοΰ 
πνεύματός των καί ούχί διά τής αφής.

Οΐκο&εν έννοεΐται ότι τά  τοιαΰτα πειράματα υπόσχον
ται μείζονα έπιτυχίαν, άν γίνωνται έπί ανθρώπων, οϊτινες 
έχουσι ζωηροτέραν τήν φαντασίαν, ρέπουσι πρός τά  ονειρο
πολήματα καί τούς ρεμβασμούς καί ευκόλως άφαιροΰνται, 
δηλαδη τό πνεΰμά των εύχερώς απομακρύνεται τών σωμα
τικών έντυπώσεων. Έ κ  των ανδρών δέκα περίπου έπί τοΐς 
εκατόν φαίνονται ίδιάζοντες πρός τοιαΰτα πειράματα, έκ 
τών ανωτέρω δέ έξάγεται, δτι παρά ταΐς γυναόξί καί μά
λιστα ταΐς νεάνισιν ό αριθμός ουτος είνε πολύ μεγαλείτερος.

Είνε λοιπόν ανάγκη ν’ άπορώμεν καί νά 9·αυμάζωμεν 
πώς οί Φακΐραι τής Ανατολής κατορθώνουσι νά βασανίζωσιν 
τό σώμά των διά τών σκληροτέρων βασάνων χωρίς νά 
δεικνύουσι ουδέ τό έλάχιστον τοΰ άλγους σημεΐον; Πρέπει 
νά νομίζωμεν οτι συμβαίνει τι ύπερφυσικόν φαινόμενον ή 
άγυρτία, άν μοναχός τις ή δόκιμος μοναστηριού τινός,' υπο
βληθείς είς άδιάκοπον πνευματικήν καί σωματικήν άσκησιν, 
περιπίπτει τέλος είς έκστασιν, όμοίαν πρός τήν ανωτέρω πε- 
ριγραφεΐσαν κατάστασιν, καί διαρκούσης ταύτης βλέπει, 
ακούει καί αισθάνεται πράγματα ύπερακοντίζοντα καί τά 
τερατωδέστερα τής δεισιδαιμονίας φαντασιοκοπήματα; Μέχρι 
τής σήμερον καί αυτοί οί ίατροί καί οί πλεΐστοι τών ψυχο
λόγων ήγνόουν, ότι τόσον πολύς ήν ό αριθμός τών πρός 
τοιαΰτα πειράματα καταλλήλων προςώπων καί ότι ύπήρχον 
άνθρωποι, ώς ό Χάνσεν, δυνάμενοι νά δοίσωσι περί αυτών 
παραστάσεις έπί είσιτηρίοις.

Ούχί δέ άπο σκοποΰ παρεσιώπησα έν τη περιγραφή τών 
παραδειγμάτων· μου περιστάσεις τινάς, σπουδαίας μεν διά 
τήν έπιτυχίαν τών τοιούτων πειραμάτων, άσημάντους δέ διά 
τήν έξήγησιν καί κατανόησιν αυτών, διότι πολυ βλαβερόν 
θά  ήτο, άν άκλητοι έπεχείρουν κατά τήν περιγραφήν ταύ- 
την νά τά  μιμηθώσιν. Εύνόητον εΐνε, ότι όσον διαρκέστε- 
ρον καί συχνότερον χάνομεν τήν ικανότητα τοΰ νά στρέφω- 
μεν όπου άν θέλωμεν τήν πνευματικήν προςοχήν μας, το'σον 
εύκολώτερον δυνάμεθα νά ύποπέσωμεν έπί τέλους είς μόνιμον 
ή τούλάχιστον μακροχρόνιον διανοητικήν ταραχήν. Οί υπο-
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βλη&έντες είς τοιαΰτα πειράματα έπί ημέρας δλας εχουσι 
τήν διάνοιαν τεταραγμένην, πάσχουσι δέ κατόπιν κεφα
λαλγίαν, ληθαργίαν καί γενικήν έξάντλησιν τοΰ σώματος, 
εις τούς άγαν δ ’ ευ’ερε&ίστους αναφαίνονται ένίοτε παραλυ
τικά συμπτώματα καί είς αύτάς τάς κινήσεις τής άναπνοής 
καί τής καρδίας, συνέπειαν έχοντα συμφορήσεις κατά τήν 
κεφαλήν καί ασφυκτικούς παροξυσμούς, δυναμένους νά Ιπε- 
νέγκωσι καί αυτόν- ακόμη τόν θάνατον.

Μεθ’ έκάστην τοΰ πειράματος έπανάληψιν ή ευαισθησία 
τοΰ είς αυτό ύποβαλλομένου επιτείνεται, δύναται δ ’ έπί τέ
λους τοσαύτη νά καταστή, ώςτε ό πασχών νά περιπίπτη είς 
βαθύτατον λήθαργον άνευ ούδεμιας εξωτερικής αφορμής, 
να καταλαμβάνεται δέ μετ’ ολίγον καί υπό σφοδρών σπα
σμών, καθιστώντων αυτόν ανίκανον πρός πάσαν βιοποριστι
κήν έργασίαν καί ένασχόλησιν. Συμβουλεύω λοιπόν πάντας 
τούς όπωςδήποτε ευαίσθητους καί μάλιστα τάς γυναίκας 
καί τούς νέους ν’ άπέχωσιν άείποτε καί αυτής ακόμη τής

άπλής θέας τών τοιούτων πειραμάτων. 'Π  ¡5οπή πρός τήν 
υπνωτικήν ταύτην κατάστασιν δόνανται ευκόλως, ώς τις κολ
λητική νόσος, νά μεταδοθή καί είς άλλους, προηγουμένως 
μή έχοντας όλα τά  συστατικά της υπνωτικής διαθέσεως. 
Παρ’ δλην των τήν άντίστασιν δέν δόνανται πλέον κατόπιν 
νά έμποδίσωσι τήν έπέλευσιν τοιαύτης τινός πνευματικής τα
ραχής, απαράλλακτα δπως δέν δύναταί τις νά μή χασμηθή, 
άφ’ ου ό πλησίον τοΰ εδωκε πρώτος τό κακόν παράδειγμα 
καί δπως, ώς πολλάκις άπεδείχθη, εύ&υμία, κακοδιαθεσία 
καί παρά ταΐς γυναιξίν υστερισμός καί παραφροσύνη ένερ- 
γουσίν ώς κολλητικαί άσθένειαι.

Εύτυχώς οί πλεΐστοι τών εύαισθήτων δέν γνωρίζουσι 
τοΰτο καί όσοι έκαμαν άπαξ έφ’ εαυτών τήν δυςάρεστον 
ταύτην άνακάλυψιν εύχερώς δύνανται νά προφυλαχθώσιν 
από έπαναλήψεων, άποκρούοντες έντόνως καί έκ τών προτέ- 
ρων πάσαν νέαν δοκιμτν.

β. Rlihlmann.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
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Παρηλ&ον τρε?< ήμερα;. ΙΙότον επεΒ·ΰμουν νά έπκτκεφ'Ψω άπαξ εει 
■τήν οικογένειαν 'Ριίτρ! Μοί Ιφαίνετο δτι &ά εδριακον Ικ ε ΐ τήν Ιόσιν 
παντοί 2,τ ι  έκίνει τήν περιέργειαν μου καί 2περ εν τοότοις δεν ήδυνάμην 
νά εννοήσω. ’Αλλά πάλιν εκεί &ά συνήντων τόν &ορυβώδη απόμαχον! Αυτή 
ή  τελευταία ιδέα μέ ήμπόδιζε.

"O te λίαν μελαγχολικήν τινα εσπέραν Ικαίλήμην μάνοί είς τό δωμά- 
τιόν μου καί εδοκίμαζον ν’ άναγνώσω εν βιβλίον . . .  έν ώ έξω ίπιπτον 
πυκνά χιονώδη νέφη καί ψυχρός άνεμος επνεε καί ή ξηρά χιών από και
ρού εις καιρόν ήρχετο καί έκρουε τά παράδυρά μου, ώςάν νά ερρίπτοντο 
κατ’ αύτδν βιαίως χονδροί κόκκοι άμμου . . . είςήλδεν ό υπηρέτης μου 
καί μέ μυστηριώδεις μορφασμούς μοί άνηγγειλεν 2τι κυρία τις επιδυμεΐ 
νά μοί όμιλήση. "Ημην πλήρης απορίας, διότι κυρίαι ποτέ δέν μ’ επε· 
σκέπτΟντο καί μάλιστα είς το'σον προκεχωρηκυΐαν ώραν. Έ ν  τουτοις τόν 
διέταξα νά τήν είςαγάγη. Ή  δώρα ήνοίχδη καί έσπευσμένως είςήλ&ε γυ
ναικεία τις μορφή, περιτετυλιγμένη εντός ελαφρού 'ο-ερινοΰ μανδύου καί 
φέρουσα κίτρινον περιτραχη'λιον. Διά τίνος βιαίας κινήσεως ερριψεν άφ’ 
έαυτης καί περιτραχήλιον καί μανδύαν, ολως υπό τής χιόνος κεκαλυμμένα, 
καί προ έμοΰ Τστατο — ή  Σουσσάνα!

Τόσον είχον Ικπλαγή, ώςτε ούδεμίαν λέξιν ήδυνήΰην άμέσως νά προ
φέρω. Άλλ’ αύτή έπλησίασε τό παράδυρον, εστηρίχίλη διά τοΰ ώμου της 
έπί τοΰ τοίχου καί έμεινεν άκίνητος είς τήν στάσιν ταύτην. Μόνον τό 
στηδός της έκολποΰτο σπασμωδικβς, οί όφύαλμοί επλανώντο τήδε κακεΐσε 
καί από τά ώχρά της χείλη έξήρχετο ή άναπνοή ώς έλαφρο'ς τις καί διαρ
κής στόνος. Έ ν ίη σ α  οτι αιτία της έλεύσεώς της δεν ήτο συνήθης τις 
δλΐψις· όμοίως ένο'ησα με'ό·1 2λην μου τήν έπιπολαιο'τητα καί τήν μικρόν 
μου ηλικίαν, οτι τήν στιγμήν ταύτην πρό έμοΰ ή τύχη μιας όλοκλήρου 
υπάρξεως . . . πικρά καί οδυνηρά τύχη . . . έφδασεν είς τό ύπατον αύ- 
τής σημεΐον.

— Σείς, δεσποινίς Σουσσάνα, ήρχισα· άλλά πώς . . . .
"Ηρπασεν αίφνης ττν  χέΐρά μου διά των ώς πάγος ψυχρών δακτύ

λων της, αλλ’ ή φωνή της διεκάπη· άνεστέναξε μόνον διακεκομμένως καί 
έκλινε τήν κεφαλήν της έπί τοΰ στήΰους. Οί πυκνοί πλόκαμοι της με- 
λαίνης κόμης της κατέπεσαν έπί τοΰ προςώπου της . . . δντες ακόμη κε- 
καλυμμένοι υπό νιφάδων χιονος.

— Παρακαλώ, ήσυχάσατε . . . καδήσατε, ήρχισα λέγων, εδώ έπάνω 
είς τόν καναπέ . . . Μά τ ί  συνέβη; Σας παρακαλώ, κα&ήσατε,

—  "Οχι, είπε μέ φωνήν μύλις άκουομένην καί εστηρίχ&η εις τό πα- 
ράδυρον. ’Εδώ  είμαι πολύ καλά . . . άφήστέ με . . .  δέν ’μπορούσατε 
ποτέ νά σκεφδήτε . . . άλλ’ α« ήξεύρετε . . . άν έγώ . . . άν . . .

Ή θελε νά συγκράτηση τόν εαυτόν της, αλλά τά  δάκρυα κατεπλημ- 
μύρησαν μετ’ άκαταμαχήτου δυνάμεως τούς ¿φδαλμους της, και λυγμοί, 
ταχείς καί σπασμωδικοί λυγμοί άντήχ_ουν εις τό δωμάτιον.

Ή  χαρδία μου «κινδύνευε νά διαρραγή. Έ ν  συνόλω δίς μόνον ειχον

ίδεΐ τήν Σουσσάναν. Καί είχον μέν τό μαντεύσει ότι ό βίος της δέν έίχεν 
άκολουδήσει όδόν διά ρόδων εστρωμενην, άλλά πάντοτε τήν έδεώρουν ώς 
ύπερήφανον καί μέ ισχυρόν χαρακτήρα κόρην· καί τώρα αίφνης τά πλήρη 
άπελπισίας καί άκατασχέτως ρέοντα ταΰτα δάκρυα . . . < ? ,  Θεέ μου! έτση 
κλαίουν μόνον είς τόν δάνατον λίαν προςφιλοΰς τίνος 2ντος!_

Ίστάμην πρό αύτής ώςάν έγώ δ ίδιος νά τμην καταδεδικασμένος 
είς δάνατον.

— Μέ συγχωρεΐτε, είπε τέλος άφ’ ου έπανειλημμένως καί σχεδόν 
δργίλως άπέμαξε τούς ύγρούς ο’φδαλμούς της. Γλήγορα δά  περάση. ‘Ή λ- 
δον έδώ . . .

Λυγμοί πάλιν την κατέλαβον, άλλ’ άνευ δακρύων.
— Ή λδο ν  . .  , Γνωρίζετε βέβαια . . .  δ ’Αλέξανδρος Φουστώφ άνε- 

χώρησε;
Δια της μιδς ταύτης έρωτήσεως τ  Σουσσάνα μο ί έξωμολογήδη τά 

πάντα, καί συγχρόνως μέ προςέβλεψε τοιουτοτρόπως ώςάν νά μοι ελεγε; 
— Μέ εννοείς βέβαια καί δ ι αυτό δά μέ φεισδης; δεν είνε;

Ή  δυςτυχήςΐ Καμμία λοιπόν άλλη έξοδος δέν είχε τή άπομείνει! .
Δέν έγνώριζον τ ί  έπρεπε ν’ άποκριδώ.
— Έ φ υ γε , εφυγε . . . τ ΐ  έπίστευσεν! έλεγεν ή Σουσσάνα. Καί 

εμένα ούτε νά μέ έρωτήση μιά φορά ήδέλησεν! Ένόμιζεν δτι δέν δά 
τώ έλεγα δλην τήν άλήδειαν . . . αύτό ’μπόρεσε νά τό πιστευτή περί έμοΰ! 
'Ωςάν έγώ νά τόν έξηπάτησά ποτε!

Έ δη ξε  τό κάτω χέϊλός της, έκλινεν δλίγον πλαγίως καί ήρχισε νά 
ξέη διά τοΰ δνυχος τά  σχήματα τοΰ πάγου, τά όποια είχον σχηματισδή 
έπί τών ύάλων τοΰ παραδύρου. Ταχέως έσπευσα είς τό παρακείμενον 
δωμάτιον, έστειλα εξω τόν υπηρέτην, επέστρεψα άμέσως καί ήναψα άλλο 
φως . . . Δέν γνωρίζω δλως διόλου διά τ ί έκαμα όλα ταΰτα . . . ήμην 
τόσου συγκεκινημένος!

Ή  Σουσσάνα έκάδητο ώς καί πρότερον πρό τοΰ παραδύρου καί τώρα 
μόλις παρετήρησα πόσον έλαφρώς ήτον ένδεδυμένη· φαιόχρους έσδής μέ 
λευκά κομβία καί πλατεία δερμάτινη ζώνη· αύτή ήτον όλη της ή ένδυ- 
μαοία. Τήν έπλησίασα· άλλ’ αύτή δέν Ιδωκεν είς έμέ τήν παραμικρόν 
προςοχήν.

—  Τό έπίστευσε . . . . τό έπίστευσεν, έψιδύριζεν έλαφρώς κινου- 
μένη από τής μιας πλευράς είς τήν άλλην. Δέν Ιδίστασεν ολως διόλου 
νά μοΰ δώση αυτήν τήν τελευταίαν πληγήν.

Αίφνης έοτράφη πρός εμέ.
—  Γνωρίζετε τήν διεύδυνσιν του;
— Μάλιστα, δεσποινίς .- .  . την επήρά από τόν υπηρέτην του . . . 

τήν έμαδα είς ττν  κατοικίαν του. Αυτός ό ίδιος τίποτε δεν μοι εφανε- 
ρωσε περί τοΰ σκοποΰ του· δέν τόν είχα ίδεΐ έπί δύο ήμέρας καί επήγα 
έκεΐ διά νά μάδω τί γίνεται· άλλ’ αύτός εΐχεν ήδη αναχωρήσει άπό τήν 
Μόσχαν.

— Γνωρίζετε τήν διεύδυνσιν του; έπανέλαβε. Γράψατέ του λοιπόν 
ότι μ’ έφόνευσε. Ε ίσδε τίμιος νέος, τό γνωρίζω. Μαζή σας βεβαίως
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δέν ώμίλησε τίποτε περί εμού, άλλά προ« εμέ είπε πολλά περί ύμών. 
Γράψατε του . . . .  α χ , γράφατε του νά επιστρέφω όσον το δυνατόν 
γρήγορα, άν ίλελ,τρ νά μ’ εύρη ζώσαν ¿κόμη! . . . άλλ’ όχι δέν δά  μ’ 
ευρη πλέον!

Ή  φωνή της Σουσσάνας εις εκαστην λέςιν έγίνετο ν^ρεμωτερα, καί 
αυτή ή ιδία κατέστη όλως ήσυχος . . .  ή γαλήνη όμως αύτή μοί εφάνη 
πολύ φοβερωτέρα καί άπαισιωτέρα τών προτέρων λυγμών.

—  Τόν έπίστευσεν! εΐπεν άπαξ ετι καί ¿στήριξε τήν σιαγόνα επί 
τών εσταυρωμένων χειρών της.

Αίφνης σφοδρά καί συριγματώδης πνοή άνεμου έσάρωσε τήν χιόνα 
από τό παράδυρον ρεύμα ψυχρού αέρες έφύσησεν εις- τό δωμάτιον . . . 
ή.φλόξ της λαμπάδος ήρχισε νά τρίμη . . .  ή Σουσσάνα έρρίγησε.

'Απαξ ετι τήν παρεκάλεσα νά καδήση επί του άνακλίντρου.
—  Ό χ ι, όχι· αφήστε με, άπεκρίδη· ’Εδώ  είμαι πολύ καλά.
Συνεπιέσδη εις τάς ύπό πάγου κεκαλυμμένας υάλους του παραδύρου,

ώςάν έκεΐ νά είχεν ευρει άσυλον διά τον έαυτόν της.
— 'Αλλά σείς τρέμετε δ ά , εΐσδε ξύλο από τόν πάγον! άνεφώνησα. 

Κυττάξετε, τά στιβάλια σας έγιναν νερό από τήν ύγρασία.
— Άφηστέ με . . . σας παρακαλώ . . .  Ιψιδύρισε καί έκλεισε τούς 

όφδαλμούς.
’Αγωνιώδης φρίκη μέ κατέλαβε.
—  Δεσποινίς! εφώνησα. Έ λδτε ‘ςτόν εαυτόν σας, σας παρακαλώ! 

Τ ί έχετε; Πρός τ ί  τόση απελπισία; Θά ίδήτε πως όλα δά έξηγηδούν 
. . . ίσως καμμία παρανόησις . . . άπροςδόκητόν τ ι έπειςόδιον . . . δά 
Ιδήτε οτι Μ  ΙτΛνέλδ-τ,. θ ά  τόν ειδοποιήσω., σήμερον μάλιστα δά  του 
γράφω . . . τούς Χο'γους σας όμως δέν &ά τούς έπαναλάβω εις αυτόν . .  . 
πώς 6ά ήτο τούτο δυνατόν;

—  Δέν δά μ’ εύρη πλέον, εΐπεν ή  Σουσσάνα ψιδυρίζουσα. θ ά  ήρ- 
χόμην εγώ ποτέ Ιδ ώ , πρός σας, πρός ένα ξένον ίνδρωπον, άν δεν Ιγνώ- 
ριζον ότι δέν μένω πλέον μεταξύ των ζώντων; Άχ, τό μο'νον, τό όποιον 
ακόμη' μοί είχε μείνει, τό έχασα καί αυτό διά παντός! Έ ν  τούτοις δέν 
δέλω ν’ άποδάνω όλως διόλου αφανής, μεμονωμένη καί έγκαταλελειμμένη, 
ν’ άποδάνω χωρίς νά είπω είς ένα όποιονδήποτε άνδρωπον: Βλέπεις, έχασα 
τά πάντα . . .  καί άποδνήσκωΐ

Έ κ  νέου έπέστρεψεν είς τό ψυχρόν της καταφύγιου . . . .
Καδ’ όλην μου τήν ζωήν δέν δά λησμονήσω τήν κεφαλήν ταύτην, 

τούς ακινήτους Ικείνους όφ&αλμούς μέ τό άχανές, άλλ’ άπεσβεσμένον 
βλέμμα των, τήν μέλαιναν ¿κείνην καί λελυμένην κόμην, ήτις έπιπτε φα- 
σματωδώς επί των ώχρών ύάλων τού παραδύρου, καί αύτό άκόμη τό 
φαιόχρουν καί στενόν ένδυμα, υπό τάς'πτυχάς τού όποιου ¿κυκλοφορεί τό
σον νεαρά καί τόσον δερμή ζωή.

Άκουσίως έκρο'τησα τάς χεΐράς μου.
—  Σείς . . . σέΐς ν’ άποδάνητε, Σουσσάνα! Σεΐς πρέπει νά ζήτε 

. .  . καί μόνον νά ζητε!
Μέ ήτένισε κατά πρόςωπον ώςάν αί λέξεις μου νά ¿κίνησαν εις αυ

τήν απορίαν.
— Ά χ, δέν τό ξεύρετε! ήρχισε λέγουσα καί ¿κρέμασε βραδέως τούς 

βραχίονας της. Δέν ’μπορώ πλέον νά ζήσω. Παραπολλά, παραπολλά η’ναγ- 
κάσδην νά υποφέρω . . . ά χ , παραπολλά! Τ ά  ΰπέφερα . . . τώρα όμως 
. . . άφ’ ου καί άύτό κατεστράφη . . . δ έν ’ μπορώ παρά '. . .

“Ύψωσξ τούς όφδαλμούς πρός τήν όροφήν καί έβυδίσδη είς σκέψεις. 
Ή  μελαγχολική έκφρασις, τήν όποιαν είχον ήδη απαξ παρατηρήσει περί 
τά  χείλη της, έφάνη πάλιν πολύ εύκρινέστερον καί έξηπλώδη εφ’ όλου της 
τού προςώπου. Έφαίνετο ώςάν ή  άκαμπτος ειμαρμένη ν’ άπετυ'πωσεν 
άνεξαλείπτως επ’ αυτού τήν έκφρασιν ταύτην . . .  είς σημεΐον ότι τό 
πλάσμα τούτο ήτον αιωνίως αφιερωμένου είς τήν καταστροφήν.

Έξηκολούδει άκόμη νά σιωπδ.
— Δεσποινίς, εΤπον διά νά λύσω τήν πλήρη άγωνίας ταύτην σιγήν, 

θ ά  ¿πανέλδη, σας διαβεβαιώ!
Ή  Σουσσάνα μέ προςέβλεφεν εκ νέου.
— Τ ί είπατε; ήρώτησε μετά προφανούς στενοχώριας.
—  θ ά  έπεοιέλδη . . . .  5 ’Αλέξανδρος δά έπανέλδη!
— 0 ά  έπανέλδη; ¿πανέλαβεν. Άλλά καί άν άκόμη ¿πανήρχετο, τήν 

ταπείνωσιν ταύτην, αυτήν τήν ύποψίαν του δέν ήμπορώ νά τφ  τήν συγ
χωρήσω . . . .

Αίφνης έδηκε τάς χεΐράς της επί της κεφαλής.
— θ εέ  μου, Θεέ μου! τ ί  λέγω! Κ α ί διά τί ήλδον έδώ; Τ ί ήδελα 

νά . . . νά σας παρακαλέσω; Ά χ , χάνω πλέον τά λογικά μου . .
— Ή δέλετε νά μέ παρακαλέσητε νά γράψω πρός τόν ’Αλέξανδρον, 

έσπευσα εγώ νά είπω.
— Ν αι γράψατε . . . .  γράψατε δ,τι καν δέλετε . . . άλλ’ αύτο έδώ 

. . . Ταχέως ήρευνησεν εν δυλάκιόν της καί εξήγαγεν εν μικρόν τετράδιον.

— Αυτά τό είχον γράψει δι’ αύτόν . . . πρό της φυγής του . . .
άλλ’ αυτός τό έπίστευσεν . . . έπίστευσεν είς ¿κείνον!

Ένόησα ό τ ι. ό λόγος ήτο περί τού Βίκτορος. Ή  Σουσσάνα δέν 
ήδελε νά τόν όνομά 5η, δέν ήδελε νά προφέρη τό μισητόν του όνομα.

— Άλλ’ Ιπιτρέψατέ μοι, δεσποινίς, είπον εγώ· διά τ ί  παραδέχεσδε, 
ότι ό ’Αλέξανδρος συνωμίλησε-. . . μετά , . . τού άνδρώπου ¿κείνου;

— Διά τί, διά τ ί; Άλλ’ εκείνος δά ήλδεν ό ίδιος πρός ¿μέ καί μοί
διηγήδη τά πάντα καί έκαυχήδη μάλιστα . . . καί έγέλασεν ’ςάν τόν πα
τέρα του! Έ δ ώ , εδώ λάβετέ το, Ιξηκολούδησεν έναποδέτουσα τό τεύχος 
είς τάς χεΐράς μου. ’Αναγνώστέ το, στείλατε το πρός αύτόν, καύσατέ το, 
ρίψατέ το είς μίαν γωνίαν . . . κάμετε το δ,τι δέλετε . . . ό,τι δέλετε 
. . . Άλλ’ εγώ δέν ’μπορούσα έτση ν’ άποδάνω χωρίς νά φανερώσω είς 
ενα άνδρωπον . . . Τώρα όμως εΤνε καιρός δ ι’ εμέ . . . πρέπει νά φύγω.

Ή γέρδη άπό τού σανιδώματος τού παραδυρου.
Ή δέλησα νά τήν κρατήσω.
— Που δελετε, δεσποινίς, σάς παρακαλώ! Δέν άκουτε πόσον χιο

νίζει εξω; Είσδε τόσον ελαφρά ένδυμένη . . . καί ή  οίκία σας εϊνε τόσον 
μακράν άπό εδώ! ’Επιτρέψατε νά παραγγείλω τουλάχιστον μίαν άμαξαν,

— Δέν εΐνε ανάγκη, δέν είνε όλως διόλου ανάγκη, εΐπεν ίσχυρογνω- 
μόνως διαφεύγουσά με καί άρπάζουσα τόν μανδύαν καί τό περιτραχή
λιων της.

— Μή μέ κρατήτε, πρός Θεού! ή . . .  δέν ’ξειίρω πλέον τ ί  κάμνω! 
Αίσδάνομαι τό κεφάλι μου πολύ ζαλισμένο· βλέπω ύπό τούς πόδας μου 
άβυσσον, βαδεΐάν καί ζοφεράν άβυσσον . . . .  Σταδήτε μακράν! Μη μ’ 
ίγγίζετεί

Καί μετά πυρετώδους σπουδής ενεδύδη τόν μανδύαν καί περιετύλιξε 
τούς ώμους της διά τού περιτραχήλιου.

—  'Γγιαίνετε . . . υγιαίνετε! . . . ”Ω δυςτυχή, ταλαίπωρε λαέ μου, 
λαέ φυγάδων αιωνίως περιπλανωμένων, επί τής βάχεώς σου φέρεις τήν 
κατάραν! Άλλ’ εμέ όμως κάνεις δέν ήγάπησε . . . πώς έπρεπεν αύτο'ί . . .

Αίφνης ¿σιώπησε,
— Ό χ ι"  ε ίς  μέ ήγάπησεν! έπανέλαβε σταυρούσα τάς χεΐράς. Παν- 

ταχο’δεν όμως άπειλητικώς προβάλλει ό δάνατος, ό άναπάφευκτος, άχ ό 
άναπόφευκτος δάνατος! καί τώρα ήλδεν ή  σειρά μου . . . Μή έρχεσδε 
κατόπιν μου! άνεφώνησε μέ διαπεραστικήν φωνη'ν. Μή έρχεσδε κατόπιν 
μου! Μή έρχεσδε κατόπιν μου!

Ειχον καταστή νεκρός εκ τής φρίκης· αύτή όμως ώρμησεν έξω και 
μίαν στιγμήν άργότερον ήκουσα τόν βρο'ντον τής βαρείας πύλης τής οικίας 
καί εκ νέου ¿σείσδησαν τά  πλαίσια των παραδύρων ύπό των σφοδρών 
ώ&ήσεων τής καταπιπτούσης πυκνής χιόνος.

’Αρκετός χρόνος παρήλδεν έως ότου συνέλδω είς έμαυτόν, Τότε μό
λις είχον άρχίσει νά ζώ. Βαδέα πάδη δέν Ιγνώριζον άκόμη· όδύνην καί 
δλίψιν δέν είχον αίσδανδή καί σπανίως μόνον ήμην μάρτυς τού πώς έκ- 
δηλούνται τά ισχυρά αυτά αίσδήματα . . .  Ή  άλήδεια τού πάδους τού
του, τής όδύνης ταύτης είχεν εμποιήσει επ’ εμού βαδυτάτην εντύπωσιν. 
’Εάν δέν είχον τό τετράδιον είς τάς χεΐράς μου, ήδυνάμην, τη άληδεία, 
νά πιστεύσω ότι όλα ταύτα τά ώνειρεόδην μόνον . . τόσον άσυνήδη μοί 
¿φάνησαν. Μοί έφαίνετο ώςάν νά ειχεν Ικραγή επί της κεφαλής μου βρα
χεία τις δύελλα. Μέχρι μεσονυκτίου άνεγίνωσκον τό τετράδιον, άποτελού- 
μενον εκ πολλών φύλλων ταχυδρομικού χάρτου, όλων γεγραμμένων δι’ εύ- 
αναγνώστου, άλλ’ ανωμάλου γραφής. Τίποτε δέν ήτον εσβεσμένον διά 
μελάνης· καμμία γραμμή δεν ήτον εύ&εΐα' είς ολας δέ παρετηρεΐτο τ  τα
ραχή τής χειρός καί οί παλμοί της γραφΐδος, δ ι’ ης εγράφησαν.

Τό τετράδιον τούτο (τό όποιον ¿φύλαξα μέχρι τής στιγμής ταύτης) 
περιέΐχε τά επόμενα:

XVII.
Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΓ.

Τόν χειμώνα τούτον άποπερατόνω τό εικοστόν όγδοον έτος τής ηλι
κίας μου. Ιδ ο ύ  αί πρώταί μου άναμνήσεις. Ζώ εις τό διαμέρισμα του 
Ταμπώφ έν τη εξοχική επαύλει πλουσίου τινός ευπατρίδου, τού Ίωάννου 
Ματδαίοβιτς Κολτόβσκη, όπου έχω ύπό τήν διάδεσίν μου έν μικρόν δω
μάτιον τής δευτέρας οροφής. Μ«ζή μ ’ εμέ ζή καί ή μη’τηρ μου, ίουδαία, 
δυγάτηρ ζωγράφου τινός άποβιώσαντος ήδη καί καταγομένυυ άπό τό εξω
τερικόν. Ή  μήτηρ μου ήτο γυναίκα φιλάσ&ενος, άλλ’ έκτακτου καλλονής. 
Τό πρόςωπόν της έδείκνυεν ωχρότητα όμοίαν πρός τό χρώμα κηρού. Οί 
όφδαλμοί της είχον έκφρασιν τόσον μελαγχολικήν — τήν όποίαν καί χωρίς 
νά τούς ατενίζω τήν ήσδανόμην — ώςτε οσάκις μέ παρετήρει επί ολίγον 
χρόνον εγώ άκουσίως διερρηγνυόμην είς δάκρυα καί έπιπτον είς τάς α'γκά- 
λας της.

Διδάσκαλοι έρχονται καί μοί δίδουν μαδήματα· διδάσκομαι τήν μου-

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΝΗΣΙ.
Είκών τού Παύλου Τοϋμαν κατα το τραγούδι τού Χάίνε.
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σικήν καί όνομάζομαι δεσποσύνη. Έ γώ  και ί  μήτηρ μου τρώγομεν είς 
την τράπεζαν τού κυρίου. 'Ο  κύριος Κολτόβσκης είνε γέρων ύ ψηλός καί 
εύΓπόληπτος μέ παράστημα μεγαλοπρεπές καί πλήρες άξιοπρεπείας. Έ π ά - 
νωθέν του ή άμβαρις διαρκωρ άναδίδει την εύωδίαν τηρ. ’Εγώ όμως 
πρό αύτού αισθάνομαι άκοτανίκητόν τινα φόβον, άν καί μέ όνομάζη „Su· 
zou“ καί μοί προτείνη πρός1 ασπασμόν την ισχνήν, νευρώδη καί Ινεκα των 
μεγάλων εκ τριχάπτου χειριδών μόλις όρατίν χεϊρά του. Πρόρ την μη
τέρα μου εΤνε υπερβολικές εΰπροςήγορος, έν τοιίτοιρ πολύ όλίγον συνδια
λέγεται μετ’ αυτής. Συνήθως αποτείνει πρόρ αυτήν μόνον δύο ή  τρεις 
φιλοφρονητικός λέξεις, εις ας αυτή άμέσως άπαντΚ μετά σπουδής, — αυ
τός όμιλε? καί σιωπά, κάθηται, στρέφει γύρω του τά βλέμματα μετά με- 
γαλοπρεπείας, καί λαμβάνει βραδέως δραγμίδα ταμβάκου εκ της χρυσής 
του καί διά τών αρχικών γραμμάτων του ό νάματος της αύτοκρατείρας Αι
κατερίνης κεκοσμημένης ταμβακοθήκης.

T J  έννατον έτος τής ζωής μου θά μείνη αιωνίως έγκεχαραγμένον 
είς την μνη'μην μου. .Τότε εμαθον παρά των θαλαμηπόλων, ότι ό ’Ιωάν
νης Ματθαίοβιτς Κολτόβσκης είνε πατήρ μου. καί σχεδόν τήν αυτήν 
εποχήν ή  μήτηρ μου κατά διαταγήν του συνεζεύχθη τόν κύριου'Ράτς, έκ- 
τελοΰνια παρ’ αύτώ τρόπον τινά χρέη επιστάτου. Κατ’ οΰδένα τρόπον 
ήδυνάμην νά εννοήσω πώς τοϊίτο εΤνε δυνατόν. Φοβεραί άμφιβολίαι μ’ 
έβασάνιζον καί παρ’ όλίγον ν’ ασθενήσω. Τήν κεφαλήν μου έτάραττον 
άπαίσιαι ίδέαι καί όμως ό ταλαίπωρος νούς μου δέν η’δύνατο νά μόί δώση 

• καμμίαν άπάντησιν. „Ε ίνε άλήθεια, μητέρα, είνε αλήθεια; τήν ήρώτησα· 
εΤνε αύτός ό μυρωδάτος δράκος (ούτως άπεκάλουν τόν Ίωάννην Ματθαίο- 
βετς) πατέρας μου;“

Ή  μήτηρ μοο ¿τρόμαξε καί μοί έκλεισε τό στόμα.
— Νά μή όμιλήσης ποτέ καί με κανένα περί τούτου, άκούεις, Σουσ- 

σάνα; . . . άκούεις, νά μή είπής καμμίαν λέξινί επανέλαβε μέ τρέμουσαν 
φωνήν καί έσφιγξε τήν κεφαλήν μου δυνατά επί του στήθους της.

Καί μέ κανένα δέν ώμίλησα περί τούτου . . . .  Ήννόησα την δια
ταγήν ταύτην τής μητρός μου . . . Εννόησα ότι ώφειλον νά σιωπήσω, 
ότι ή  μήτηρ μου μέ ικέτευε νά τήν συγχωρήσω.

Τότε ήρχισε καί ή δυςτυχία μου. Ό  κύριος 'Ρ ά τς  δέν ήγάπα τήν 
μητέρα μου καί αύτή δέν τόν ήγάπα επίσης. Τήν συνεζεύχθη μόνον χά- 
ριν τού χρυσίου καί αύτή μόνον διότι ώφειλε νά ύπακούση. Ό  κύριος 
Ιίόλτόβσκης έπίστευεν ίσως, ότι κατά τόν τρόπον τούτον άριστα εξωμα- 
λύνθησαν όλα — „1» position é ta it régularisée“.

’Ενθυμούμαι ότι άμψότεραι —  ή μήτηρ μόυ καί έγώ —  τήν παρα
μονήν τού γάμου π ικρές εκλαίομεν. όλην τήν πρωΐά», ή μία  εις τάς άγκά- 
λας τής άλλης, — μάλιστα, π ικρές καί σιωπηλές. Ό τ ι  ίχ ε ίν η  ¿σιώπα, 
δέν ήτον άπορον — τί έπρεπε νά είπη; ότι όβ,ως εγώ ούδεμίαν ¿ρώτησιν 
άπέτεινα πρός αυ’τήν, «ύτό, άποδεικνύει μόνον ότι τά δυςΤυχή παιδία γί
νονται νοήμονα ταχύτερου τ έ ν  εύτυχέν —  καί τούτο πρός ιδίαν των 
ζημίαν.

Ό  κύριος Κολτόβσκης έξηκολούθησε ν’ άσχολήται είς την έκπαίδευ- 
σίν μου καί μέ προςειλκυσε μάλιστα ετι πλησιέστερον πρός τόν εαυτόν του. 
Δέν συνωμίλει πολύ μετ’ έμού —  τό πρωί όμως καί τό εσπέρας έκρουε 
διά δύο τέ ν  ώς πάγος ψυχρών δακτύλων του τήν παρειάν μου, άφ’ οό 
προηγουμένως διά τ έ ν  αύτέν δύο δακτύλων εΐχεν άποτινάξει τούς κόκκους 
τού ταμβάκου από τής πτυχής τού υποκαμίσου του, καί μοί έδιδεν άπί 
καιρού είς καιρόν κάτι μαύρα ζαχαρωτά, τά όποία επίσης εύωδίαζον άπύ 
άμβαριν καί τά δποία εγώ ποτέ'δέν τά  έτρωγον.

'Ο ταν έγινα δώδεκα ετών ήλικίας, άνηγορεύθην άναγνώστριά του 
„sa  pe tite  lec trice“ . Τ έ  άνεγίνωσκον γαλλικά συγγράμματα τού πα
ρελθόντος αίένος: Τ ά  ’Απομνημονεύματα τού S a in t-S im on , τού Μαβλϋ, 
του 'Ραϋνάλ, τού Έλβετίου, τήν άλληλογραφίαν τού βολταίρου, τ έ ν  Έ γκυ- 
κλοπαιδικέν κτλ. Φυσικές εγώ ούδέν εξ αύτέν τ’ννόουν, καί τότε άκόμη 
δέν ήννόουν, όταν αυτός μειδ ιέν  καί καμμύων τούς όφθαλμούς μέ διέ- 
ταττε: „relire  ce  d ern ier p arag raphe, q u i e st bien rem arquable“ .

Ό  ’Ιωάννης Κολτόβσκης είχε καταστή ψυχή καί σώματι γάλλος. 
Μέχρι τής έπαναστάσεως είχε ζήσει έν Παρισίοις, ενεθυμέίτο τήν Μαρίαν 
Άντουανέτταν καί μάλιστα εΐχέ ποτέ λάβει παρ’ αυτής πρόςκλησιν είς τό 
T rianon. Καί τόν Μιραβώ εΤχεν ίδεϊ, όςτις κατά τόν ισχυρισμόν του 
έφερε παραπολύ μεγάλα κομβία — „exagéré  en  to u t“ — καί έν γένει 

ήτον αγροίκος άνθρωπος —  „en  dép it d e  sa  naissance!“
Άλλως όμως 8 ’Ιωάννης Ματθαίοβιτς πολύ ¿λίγα άφηγείτο περί τής 

έποχής εκείνης. Δίς όμως ή  τρις τού ενιαυτού συνείθιζε ν ’ άπαγγέλλη ’ 
μέ τήν βραδέίαν καί ερρινον φωνήν του αύτοσχέδιά τινα στιχουργήματα, 
τά όποίά εΤχεν άλλοτε έκφωνήσει έν τινι Ισπερίδι τής δουκίσσης Πολι- 
νιάκ, ότε καί ούδέποτε έλησμόνει νά στραφή πρός τόν στραβόν καί γέ
ροντα μετανάστην, όςτις είχε παρ’ αύτή* κατάλυμα δωρεάν καί \n i αυτού 
— 8 Θεός πλέον ήξεύρει τό διά τ ί  — άπεκαλεϊτο ,,Μ. le  Com mandeur“.

Ενθυμούμαι μόνον τούς δύο πρώτους στίχους (επρόκειτο περί παραλ
ληλισμού τίνος μεταξύ Γάλλων καί'Ρώ σσω ν):

„L ’aigle se  p la it aux  régions austères,
Où le ram ier n e  sa u ra it h ab ite r . . .

— „Digne de  M. de  Saint Au!aire! άνέκραζεν έκάστοτε δ λεγό
μενος Μ. le  Commandeur.

Μέχρι τού θανάτου του 8 Ιωάννης Ματθαίοβιτς είχε κάποιαν νεα- 
ρότητα είς τό πρόςωπόν του. Αί παρειαί του ήσαν βοδοκόκκινοι, οί όδόν- 
τες του λευκοί, αί όφρύς του πυκναί καί ακίνητοι, οί μελάνες, ζωηροί καί 
εκφραστικοί όφθαλμοί του έφαίνοντο ώς Ιξ  αχάτου κατεσκευασμένοι. ’Ιδιό
τροπος καθόλου δέν ήτο, έδεικνύετο 8έ πρός όλους καί πρός αυτούς άκόμη 
τούς ύπηρέτας του εύπροςήγορος. Παρ’ όλα ταΰτα όμως πόσον έστενο- 
χωρούμην πλησίον του, μέ πόσην χαράν εκάστοτε εφευγον άπό πλησίον του, 
πόσαι κακαί ίδέαι έτάραττον τό πνεύμά μου, οσάκις τόν εΤχον έμπροσθέν 
μου! Ά χ! καί όμως έγώ ήμην άθώα, όλως διόλου αθώα είς δ,τι μ’ έκα
μαν κατόπιν!

Μετά τόν γάμον παρεδόθη είς τόν κύριον 'Ρ ά τς μία πτερυξ τού οί
κου τού Κολτόβσκη, διά νά κατοική έν αύτή. Καί έγώ κατιρκόυν είς αυ
τήν μαζή μέ την μητέρα μου. ’Αλλά καί εδώ ποτέ δέν ήσθάνθην χαράν. 
Μετ’ όλίγον έγέννησεν υιόν . . . τόν ίδιον Βίκτορα, τόν όποιον μέ δίκαιον 
λόγον θεω ρέ έχθρόν μου καί ώς τοιούτον δύναμαι νά τόν χαρακτηρίσω. 
Ά φ’ ης ώρας έγεννήθη. ή ύγιεία τής μητρός μου, ή  δποία πάντοτε ήτο 
φιλάσθενος, ποτέ δέν έβελτιώθη. Τότε ό κύριος 'Ρ ά τς δέν τό έθεώρει 
άναγκαίον νά ύποκρίνεται αυτήν τήν εύθυμίαν, τήν όποιαν δεικνύει τήν 
σήμερον. Άδιακόπως είχε τό πρόςωπόν του κατηφές, και προςεπάθει μό
νον νά άποκτήση ύπόληψιν καλού έμπορου. Πρός έμέ έφέρετο βαναύσως 
καί σκληρές. Μεγάλην χαράν ήσθανόμην, οσάκις έγκατέλειπον τόν Ίωάννην 
Κολτόβοκην, άλλ’ έπίσης εύχαρίστως άπεμακρυνόμην καί άπό τήν ιδιαι
τέραν μας κατοικίαν . . . . άχ, δυςτυχής μου νεότης! Άκαταπαύστως με- 
τέβαινον άπό τής μιδς όχθης είς τήν άλλην καί έν τούτοις είς ούδεμίαν 
ακτήν ήδυνάμην ν ’ άποβιβασθέ! 'Οταν ένδεδυμένη λεπτόν φόρεμα διέ- 
τρεχον έν μέση* τού χειμένος τήν ύπό χιόνος έστρωμένην αύλήν, μεταβαί- 
νουσα εις τό κεντρικόν μέρος τού οίκου διά ν’ άναγνώσω έμπροσθεν τού 
Ίωάννου Ματθαίοβιτς, τότε πολλάκις ένόμιζον ότι τό στήθος μου έγίνετο 
πλατύτερον. Ά μα όμως είςηρχόμην καί εβλεπον τά μεγάλα έκείνα δω
μάτια, όπου έπεκράτει τόση στενοχώρια, τά  ποικιλόχροα εκείνα καί μετα
ξωτά έπιπλα, τόν φιλόφρονα Ικεΐνον, άλλα καί τόσον άναίσθητον γέροντα 
μέ τον μεταξωτόν καί ξεκομβωμένον κοιτωνίτην του, με τό λευκόν του 
περιλαιμιον καί τόν λευκόν του λαιμοδέτην, μέ τάς μέχρι τ έ ν  δακτύλων 
κατερχομένας χειρίδας του, μέ τήν „Soupçon“ εκείνην έκ παιπάλης (ώς 
έλεγεν ό θαλαμηπόλος του) επί τής κτενισμένης κόμης του, όταν ή  όξεία 
εκείνη τής άμβάρεως εύωδία μού έκοπτε τήν αναπνοήν, — ώ τότε πλέον 
έχανον όλην μου τήν γενναιότητα!

'Ο  ’Ιωάννης Ματθαίοβιτς Κολτόβσκης έκάθητο συνήθως έπί μεγάλης 
έδρας à  la  Y oltaire. ’Ακριβές άνωθεν της κεφαλής του έκρέματο είκών," 
παριστάνουσα γυναίκα φέρουσαν άφελή καί τολμηρά χαρακτηριστικά. ’Ήτον" 
ενδεδυμενη πολύτιμον ιουδαϊκήν στολήν, πλουσίως πεποικιλμένην διά βα
ρυτίμων λίθων καί μαργαριτών. Συχνάκις παρετήρουν τήν εικόνα ταύτην, 
άργότερον όμως έμαθον ότι ήτον ή είκών τής μητρός μου, κατασκευα- 
σθέίσα υπό τού πατρός της κατά παραγγελίαν τού Ίωάννου Ματθαίοβιτς. 
ΙΙόσον μετεβλήθη άπό τής έποχής έκείνης! Κατώρθωσεν 8 αλιτήριος νά 
τήν καταστρέψη, νά τήν μηδένιση! „Καί αύτή τόν ήγάπησε! Ήγάπησεν 
αύτόν τόν πρεσβύτην! Π ώ ς εΤνε δυνατόν ν’ άγαπήση τις τοιούτον άνθρω
πον!“ Αύταί αί ίδέαι ούδέποτε ήθελησαν ν’ άφήσουν ήσυχον τήν κεφαλήν 
μου. 'Οσάκις όμως έπειτα ένεθυμούμην βλε'μματά τινα, φράσεις τινάς καί 
άκουσίας τινάς κινήσεις τής μητρός μου, έλεγον πάλιν κατ’ ιδίαν μετά 
φρίκης: „ώ ναί, τόν ήγάπησε!“  . . . Ό ,  8 Θεός νά φυλάττη όλους τούς 
ανθρώπους άπό τοιαύτα αισθήματα!

Καθ’ έκάστην ώφειλον ν’ άναγινώσκω πρό τού Ίωάννου Ματθαίο- 
βιτς, ενίοτε δέ τρείς Ιω ς τέσσαρας ώρας κατά συνέχειαν. Ή  πολλή αδτη 
καί μεγαλοφώνως γινομένη άνάγνωσις μοί ήτο βλαβερά. Ό  ιατρός μας 
εφοβείτο διά τό στήθός μου καί τούς φόβους του τούτους έξέφρασε μίαν 
φοράν καί είς τόν Ίωάννην Ματθαίοβιτς. Άλλ’ αυτός έμειδίασε μόνον (δη
λαδή ποτέ δέν έμειδία, άλλά κάπως συνέστελλε τά χείλη του καί τά ώθει 
επειτα πρός τά έμπρός) καί τ έ  είπε: „Vous iie savez pas ce q u 'il y a  
de ressources dans cette  jeunesse.“

— Άλλά πρό χρόνων έν τούτοις 8 Μ. le  Com m andeur . . . έτόλ- 
μησεν 8 ιατρός νά παρατηρήση.

Ό  ’Ιωάννης Ματθαίοβιτς έμειδίάσεν έκ νέου διακόψας αύτόν διά τέν  
εξής: „Vous rêvez, mou cher; le  C om m andeur n ’a  p lu s  de  den ts e t 
il crache à  chaque m o t  J ’a im e les voix jeunes.“
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Καί έξηκολούθησα ώς καί πρότερον νά τφ  άναγινώσκω, αν καί νυχθη
μερόν έβηχον άδιακόπως.

’Ενίοτε κατά διαταγήν του Ίωάννου Ματθαίοβιτς έπαιζον έπί του 
κλειδοκυμβάλου μουσικά τεμάχια. Ή  μουσική' Ιξήσκει έπί τ έ ν  νεύρων 
του ύπνωτικήν ενέργειαν. Έ ν  τψ  άμα Ικλείοντο οί όφθαλμοί του καί όλί- 
γον κατ’ όλίγον έκλινε καί ή κεφαλή του, ενίοτε δέ\μόνον ήκούετο έκφέ- 
ρων τάς λέξεις: „C’est du  S te ibelt, n ’e s t-ce  pas,? Jo nez-m oi du 
Steibelt!“

Ό  Ιωάννης Ματθαίοβιτς έθεώρει τόν Στάϊβελτ ως έπίφανή-μβγαλο- 
φυΐαν, ή όποια κατώρθωσεν εν έαυτή νά ύπερνικήση „ la  grossière lour
d eu r des A llem ands“ κ α ίώ ς  μόνην ελλειψιν τού μουσουργού τούτου ευ- 
ρισκεν είς τά έργα του „ tro p  de  fougue, tro p  d’im agination“ .

'Ο ταν δέ παρετήρει ότι ήμην πλέον κατάκοπος, μοί προςεφερε „du 
Cachón de Boulogne“ .

Ουτω παρήρχοντο αί ήμέραι ή μία μετά τήν άλλην . . .
Τότε μοί Ιπήλθε νύκτα τινά — θά  μηίνη άνεξάλειπτος άπό τήν μνή

μην μου —  μία φρικώδης συμφορά. Άπώλεσα δηλαδή αίφνιδίως σχεδόν 
τήν μητέρα μου. Μόλις ειχον δεκαπέντε ετέν ηλικίαν. Πόσον μέ κατέ- 
θλίψε τό δυςτύχημα τούτο, τό 8πο?ον έξερράγη έπί τής κεφαλής μου ώς 
φοβερά τις θύελλα! Πόσον μέ κατετρόμαξεν ή πρώτη αδτη συνάντησις 
πρός τόν θάνατον! Αί πρός άλλήλας σχέσεις μας ήσαν όλως ιδιόρρυθμοι· 
περιπαθές ήγαπώμεθα — περιπαθές καί άνευ έλπίδος. Έκρύπτομεν οίο- 
νεί τό κοινόν ήμων μυστικόν ¿ π ’ άλλήλων καί έτηρούμεν ώς πρός αύτί 
μίαν ϊσχυρογνώμονα σιγήν, αν καί έγνωρίζομεν, καλές έγνωρίζομεν παν δ,τι 
συνέβαινεν είς τό βάθος των καρδιών μας. Ούδέποτε μοί ώμίλησεν ή 
μήτηρ μου περί τού παρελθόντος της καί ούδέποτε ήκουσα άπό τού στό
ματός της παράπονον, καίτοι αύτή ολόκληρος δέν ήτον άλλο παρά μόνον 
έν σιωπηλόν παράπονον. Άπεφεύγομεν π ϊσαν έστω καί μετρίως σοβαράν 
συνομιλίαν. Φεύ! διαρκές ήλπιζον ότι θά έλθη ή ώρα, καθ’ ήν θά μοί 
διηγείτο τά πάντα, θά  μοί τά υ’νεκοίνου, καθ’ ήν τέλος καί έγώ θά ήνοι- 
γον είς αύτήν την καρδίαν μου καί ουτω θά μας καθίστατο εύκολώτερον 
νά ύποφέρωμεν τήν κοινήν ήμων τύχην. Αί καθημερινοί όμως φροντίδες, 
8 άναποφάσιστος καί δειλός χαρακτηρ καί ή φιλάσθενος κράσις τής μη
τρός μου, ή  παρουσία τού κυρίου 'Ράτς, πρό πάντων όμως ή  άδιάκοπος 
έρώτησις „πρός τ ί;“  καί ή  άκατάσχετος καί ταχεΤα φυγή του χρόνου καί 
τού βίου . . . όλα αυτά δέν μας άφήκαν νά είπωμεν πρός άλλήλας ό,τι 
έπίεζε τάς καρδίας μας. Τώρα τό πδν κατεστράφη αίφνης έν ριπή 
όφθαλμου καί όχι μόνον τάς λέξεις έκείνας, α'τινες έπρόκειτο νά λύσωσι 
τούς δεσμούς τού μυστικού μας, άλλ’ ακόμη καί τάς κατά τόν θάνατον 
προςφιλοϋς τίνος ίντος συνήθεις έκείνας λέξεις τού αποχωρισμού δέν μοί 
ήτο πεπρωμένον παρά τής μητρός μου ν’ άκούσω! Ε ίς  τήν μνήμην μου 
έμεινε μόνον, ότι ό κύριος 'Ρ ά τς ε?χεν αναφωνήσει πρός έμέ: ,,Σουσσάνα, 
πήγαινε εις τήν μητέρα σου· θέλει νά σ’ εύλογήση!“  Καί έπειτα μία 
ωχρά χειρ προταθέϊσα πρός εμέ ύπό τό βαρύ έφάπλωμα τής κλίνης, άλ- 
γειντ καί ¿γωνιώδης αναπνοή, όφθαλμοί άποθαμβούμενοι έν τή ψυχορρα- 
γ ί ά  ώ αρκεί! άρκόΐΐ

Μέ πόσην φρίκην, μέ πόσην άγανάκτησιν καί μέ πόσον οδυνηράν 
στενοχώριαν παρετήρουν τήν έπομένην ημέραν καί τήν ημέραν τής κηδείας 
τό πρόςωπόν τού πατρός μου — μάλιστα, τού πατρός μου! Ε ίς τό συρ- 
τάριον της άποθανούοης εύρον τάς έπιστολάς του. Μοί έφαίνετο ώςάν νά 
εγινεν όλίγον ωχρότερος, ισχνότερος . . .  καί όμως όχι! Ούδεμία χορδή 
τής λιθίνης αύτού καρδίας εΤχε κινηθή. ’Απαράλλακτα ώς καί προηγου
μένω ς μέ προςεκάλεσεν όκτώ ημέρας άργότερον είς τό σπουδαστήριόν του· 
όλως διόλου μέ τήν ιδίαν φωντν μέ παρεκάλεσε νά τω άναγνώσω: „Sie 
vous le  voulez bien, les. observations su r l’h isto ire de  F ran ce  deM ably , 
à  la  page 74  . · . là ,  où  n o u s avons é té  in terrom pus.“ Ούτε κάν 
αύτήν τήν εικόνα της μητρός μου εΤχε διατάξει ν’ άπομακρύνουν άπό τήν 
θέσιν της! Καί μέ προςεκάλεσε μέν, ότε μέ άπέλυσε, πλησίον του, μοί 
έξέτεινε τήν χέϊρά του πρός άσπασμόν καί εΤπε: „Suzon , la  m o rt de 
v o tre  m ère vous a  privée de votre appu i n a tu re l; m ais vous pourrez  
tou jours com pter su r  m a  protection“  — τήν ιδίαν όμως στιγμήν έπέ- 
θηκε τήν άλλην του χέίρα έπί τού ώμου μου καί μέ ώθησέν ελαφρά εξω, 
προςθέτων συγχρόνως μέ τέ ν  συνήθη συστολήν των χειλέων του: „Allez, 
mon en fan t;“  Μέ τρχετο νά ανακράξω: ,,Άλλ’ έσυ είσαι 8 πατέρας μου!" 
έν τούτοις εσιώπησα καί απεμακρύνθην.

Τ ό πρωί τής έπιούσης μετέβην είς τό νεκροταφείον. ¥Ητο Μάιος. 
Άνθη καί φύλλα πανταχού έξήπλουν μεγαλοπρεπές τάς καλλονάς των. 
Έ π ί  πολλήν ώραν έκάθησα έπ ί τού νωπού τάφου. Δέν ήδυνάμην πλέον 
νά κλαύσω. Μόνον μία ιδέα έπλήρου τήν -κεφαλήν μου: Τό άκούεις, μη
τέρα; Κ ’ έμένα θέλει νά φιλοδωρήση μέ τήν προστασίαν του!“  Καί μοί

’Ενίοτε ήρώτων τόν εαυτόν μου: τ ί μ’ έκαμνε τόσον να π ο θ έ  — 
όχι ομολογίαν τινά· π έ ς  ήτο τούτο δυνατόν! — άλλά ν’ άκούσω παρά τού 
Ίωάννου Ματθαίοβιτς μίαν καν πατρικήν λέξιν; Μήπως δέν έγνώριζον 
τ ι άνθρωπος ήτο καί πόσον όλίγον ώμοίαζε πρός τήν εικόνα, τήν όποιαν 
ή  φαντασία μου έπλαττίν ώς πρότυπον π α τρ ό ς ; Άλλ’ έγώ ήμην τόσον 
μονήρης καί έγκαταλελειμμένη έπί γής! Κ αί έπειτα ή .Ιδέα , ήτις νυκτός 
καί ημέρας δέν μοί άφινεν ησυχίαν: „Αύτή ?μως τόν ήγάπησε! Έ π ρεπε 
λοιπόν αύτός νά έχη σ’ξιφγάπητόν τινα ιδιότητα, 8ιά τήν δποίαν αύτή τω 
έδωκε τόν έρωτά της!“

Κ αί πάλιν παρήλθον τρία έτη. Ε ίς  τόν μονότονον καί έκ των προ- 
τέρων ώρισμένον βίον μας ούδέν είχε μεταβληθή. 'Ο  Βίκτωρ εμεγάλονε. 
νΗμην περίπου οκτώ έτη μεγαλειτέρα αύτού καί εύχαρίστως θά τόν συν- 
ανεστρεφόμην, άλλ’ ό κύριος 'Ρ ά τς δέν τό έπέτρεπε. Τόν εΤχε παραδώσει 
είς μίαν γυναίκα, ή όποια έπέβλεπεν αύστηρές τό παιδίον, διά νά μή ,,κα- 
κοανατραφή“  δηλαδή νά μή συναναστρέφηται μαζή μου. 'Ο  ίδιος Βίκτωρ 
μάλιστα μέ απέφευγε.

Μίαν ημέραν 8 κύριος 'Ρ ά τς ήλθεν αίφνης είς τδ δωμάτιόν μου μέ 
τά  βρωμερά του ύποδήματα. 'Η τ ο  δύςθυμος, ήρεθισμ,ένος, έξωργισμένος. 
Τήν προηγουμένην ήδη ήμε'ραν εΤχον φθάσει είς τά ώτά μου κακαί φήμαι 
περί τού θετού πατρός μου. Ο ί ύπηρέται έψιθύριζον άναμετκξύ των, ότι 
άπεδείχθη ένοχος, ύπεξήρεσε σημαντικόν ποσόν, Ιξηπάτησεν Ινα έμπορον.

—  Μπορείτε νά μοί φπνήτε ώφέλιμος, ήρχισεν άνυπομόνως κρούων 
διά τ έ ν  δακτύλων του τήν τράπεζαν. Πηγαίνετε πρός τόν Ίωάννην Ματ
θαίοβιτς καί παρακαλέσατέ τον δι’ έμέ.

— Ν ά παρακαλέσω διά σας; Διά τί καί περί τίνος;
— Μεσολαβήσατε ύπέρ εμού . . . τόσον ξένος δά δέν σάς είμαι. 

Μ’ ενοχοποιούν . . . έν συυτόμω, με μίαν λέξιν . . . .  ’μπορώ νά χάσω 
τό ψωμί μου καί σε?ς να πάθετε τό ίδιο.

—  Άλλά π έ ς  ’μπορώ έγώ ν’ άποταθω πρός αύτόν; Μέ τί δικαίωμα 
νά τόν ένοχλτσω;

— Έ λ α  δά! Έ χ ετε  ήδη εν ό ιχα ίω μ α  νά τόν ένοχλήσητε.
-  Καί ποΤον δικαίωμα, κύριε Δαμιανέ;

— Μή προςποιήσθε δά  καί σείς τώρα — είς σάς  τίποτε δέν ήμπορεϊ 
ν’ άρνηθή . . .  διά πολλούς λόγους. Πραγματικές, αρά γε δέν μέ εννοείτε;

Μέ προςέβλεφεν άναιδές καί ήσθάνθην ότι τό θερμόν αΤμα άνέβη 
μέχρι τ έ ν  παρειών μου. Μίσος, περιφρόνησις άνέβησαν συγχρόνως μετ 
αύτού καί ώς κύματα μέ κατέπνιγον, μέ κατεπλημμύρουν.

—  Μάλιστα, σας εννοώ, κύριε Δαμιανέ, άπεκρίθην έπί τέλους. — Αύτή 
ή ιδία μου φωνή μοί έφαίνετο ξένη. — Καί δέν θά  υπάγω πρός τόν 
Ίωάννήν Ματθαίοβιτς, δέν θά  τόν παρακαλέσω χάριν σας. Άνευ άρτου 
— —  εστω λοιπόν άνευ άρτου!

Ό  κύριος 'Ρ ά τς ετρεμεν έκ τής λύσσης, έτριζε τούς άδόντας καί 
συνέσφιγγε τον γρόνθον.

— Ά , στάσου σΰ νά ίδής, πριγκήπισσα! ¿ψιθύρισε μέ βραγχνήν φω
νήν. Αύτό έγώ δέν θά  τό λησμονήσω!

Τήν αύτέν ήμέραν δ Ιωάννης Ματθαίοβιτς. τόν προςεκάλεσε καί λέ
γεται ότι τόν ήπείλησε διά τού καλάμου του — τού ίδίου καλάμου, τόν 
οποίον μίαν φοράν έλαβεν άπό τόν Ααροσεφουκώ άνταλλάξας μέ τόν ίδι- 
κόν του, — καί είς κακίν ρωσσικήν γλέσσαν έφώνησε πρός αύτόν. ,,Εΐσθε 
Ινας τοκογλύφος, ένας έλεεινός άνθρωπος! Θά σύς διώξω άπό κοντά μου!"

Τ ά  βωσσικάεΤχε σχεδόν όλως διόλου λησμονήσει ό Ιωάννης Ματθαίο
βιτς, διότι περιεφρόνει τόν ,,βάναυσον ταύτην διάλεκτον“  „ce ja rg o n  rude 
e t vulgaire“.

Έ ν  τούτοις δέν άπεδίωξε τόν κύριον'Ράτς· άκόμη καί τής θέσεώς 
του μάλιστα δέν τόν άπέλυσε. Ό  θετός μου όμως πατήρ Ικράτησε τόν 
λόγον του’ ποτέ δέν έλησμόνησεν έκείνην τήν άρνησίν μου.

Βαθμηδόν παρετήρησα ότι συνέβη μεταβολή τις είς τόν Ίωάννην 
Ματθαίοβιτς. Έ γ ιν ε  δύςτροπος, ήνιάτο καί ή ύγιεία του έχειροτέρευε. 
Τό βοδόχρουν καί δροσερόν πρόςωπόν του έγινε κίτρινον καί πλήρες ρυ
τ ίδ ω ν  εΤς έκ τών προσθίων όδόντων του κατέπεσε. 'Επαυσε πλέον νά 
έξέρχηται μέ τήν άμαξαν καί νά δέχεται φιλοξενών τούς χωρικούς του, 
έξαιρουμένόυ πάντοτε τού κλήρου — „sans le  concours du  clergé“ . 
'Οσάκις έγίνετο προηγουμένως τούτο ό Ματθαίοβιτς φέρων βόδον είς τήν 
όπήν τού κομβίου του μετεβαινεν είς τήν αίθουσαν, όπου ήσαν οί χωρι
κοί του, ή είς τόν εξώστην, ήγγιζε διά τών χειλέων άργυρούν ποτήριον πλή
ρες οινοπνεύματος καί φ^έτεινε πρός αυτούς προςλαλιάν κατά τό είδος 
τής επομένης:

— Εκσθε ευχαριστημένοι μέ τάς διατάξεις μου καί έγώ είμαι εύχα- 
ριστημένος μέ τήν προθυμίαν καί τόν ζήλόν' σας· αισθάνομαι ε*ί. τούτη* 
μεγάλην χαράν. Ό λοι ε'μεθα αδελφοί· αύτή ή  φύσις τδη  μάς έχει κάμει 
όλους ίσους: προπίνω είς υγείαν όλων σας!“

τ ί ,  Tovfytvutp.] ( i j t t t t t t  U W ^ f i C t , )

12*

έφαίνετο ότι δέν ήδυνάμην νά προςβάλω τήν μητέρα μου δια του χλευά- 
στικού μειδιάματος, όπερ διέστεύεν όλίγον τά χείλη μου.

. — --------------------
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ.

Άνευ αμφιβολίας πολλοί των ήμετέρων αναγνωστών δά 
κινήσωσιν, άπορούντες, τάς κεφαλάς των καί έτεροι, όσοι 
μάλιστα τυχόν εΐνε άνδρωποι πρακτικοί καί ασχολούνται 
περί τήν αγρονομίαν δ ’ άποκαλέσωσιν ή μας σχολαστικούς, 
Ιρωτωντας αυτούς άν ποτέ έπεχείρησαν και προςεπάδησαν 
έκ των υπαρχόντων και ύπ’ αυτών καλλιεργούμενων ειδών 
των σπαρτών νά παραγάγωσι νέα και τελειότερα. Ή  ελλη
νική γεωργία, διατελοΰσα 
μέχρες έσχατων έν τοΐς 
σπαργάνοις αυτής καί έν- 
τελώς παρημελημένη, μό
λις χδές ήρχισε νά δίδη 
σημεία ζωής και τούτο χά
ρις είς τούς φιλοτιμοτά- 
τους και λίαν αξιέπαινους 
μόχδους όλιγίστων τινών 
άνδρών, όσον λεληδότως, 
άλλο τόσον λυσιτελώς και 
άκαταπονήτως υπέρ τής 
ευπραγίας τής ελληνικής 
γης έργαζομένων. Προς 
τό παρόν οί ολίγοι ημών 
αγρονόμοι τό πολύ αγω
νίζονται ν ' άπομιμηδώσι 
τούς Ευρωπαίους είς τήν 
διά καταλλήλου τιδασσεύ- 
σεως Ιξευγένισιν τών δια
φόρων γενεών τών ίππων, 
κυνών καί τών άλλων κτη
νών, ή, ώς Ιπί τό πλεΐστον, 
παραμελούσι καί τούτο, 
άρκούμενοι είς τών όπωρο- 
φόρων μόνον δένδρων τήν 
βελτίωσιν καί τήν έξευγέ- 
νισιν ειδών τινων άνδέων, 
άλλ’ δτι. όμως δόνανται 
τό αυτό νά πράξωσι καί 
είς τούς δημητριακούς καρ
πούς, ούς καδ’ ημέραν καλ- 
λιεργοΰσι καί οίτινες άπο- 
τελόύσι τήν βάσιν της τρο
φής του άνδρώπου, περί 
τούτου ίσως ποτέ ουδέ καν έσκέφ&ησαν τό παραμικρόν. 
Καί όμως ο έξευγενισμός τών φυτών εΐνε γεγονός από 
πολλου χρόνου γνωστόν, είς παν δε δερμοκήπιον δυνάμεδα 
νά ίδωμεν τό πειστικώτατον μαρτΰριον περί τής Ικ  πα
λαιών καί υπαρχόντων ήδη φυτικών γενών παραγωγής 
νέων, καταγοητευόντων ημάς καί διά τής ποικιλωτέρας λαμ- 
πρότητος τών χρωμάτων των καί διά τής παραδόξου μορ- 
φώσεως τών φύλλων καί άνδέων των.

Μελέτώντες έν γένει τήν ιστορίαν τών δημητριακών, 
πειδόμεδα ότι καί ένταύ8·α έπηλήδευσεν ή παλαιά παροιμία 
περί τής αχαριστίας του ανθρώπου. Καί γνωρίζομεν άρά 
γε ακριβώς τίνα καταγωγήν εχουσιν οί τέσσαρες κυριώτεροι 
τροφεΤς τού ανθρωπίνου γένους, ή τήκαλις καί ό σίτος, καί 
ή βρόμη, καί ό κρι&η; Περί τούτου υποδέσεις μόνον Ιχο- 
μεν, ούδέν δέ γινώσκομεν δετικόν, καί άν έρωτήσωμεν τόν

κάτοικον τών σημερινών μεγαλοπόλεών μας περί τής έξω· 
τερικής όψεως τών καρπών τού άρτου, όυ καδ’ ημέραν τρώ
γει, πολύ' άμφιβάλλομεν άν δά  δυνηδή νά μας δώση μίαν 
οίανδήποτε, έστω καί σφαλεράν, άπόκρισιν.

Τούς αστούς λοιπόν έκείνους, οί όποιοι ίσως μόνον έκ 
τής σχολής καί έξ ακοής γνωρίζουσι τόν τρόπον τής καλ
λιέργειας τών σιτηρών, μέχρι δέ τής σήμερον έλησμόνησαν

έντελώς όσα κατά τήν παι
δικήν ηλικίαν των εμαδον, 
παρακαλοϋμεν νά παρατη- 
ρήσωσι τήν σήμερον έν- 
ταύδα παρατιδεμένην ει
κόνα. Τά καδ’ εκαστα 
μόρια'τών διαφόρων ειδών 
τού . σίτου τόσον ακριβώς 
εΤνε έν αυτή Ιζωγραφη- 
μένα, ώςτε περιττή απο
βαίνει πάσα λεπτομερε- 
στέρα διά τής γραφίδος 
περιγραφή. Μόνον περί τών 
έσωτερικών μερών τού άν- 
δους τών ένταύδα άναφε- 
ρομένων δημητριακών δέ- 
λομεν νά εΐχωμεν βραχέα 
τινά. Οί τρεις στήμονες 
καί ό κυρίως καρπός περι
κλείονται ώς έπί τό πλεΐ
στον ύπό διπλών βαλβί
δων ή γενείων, τών γε- 
νείων τού κάλυκος καί τού 
βλαστού. Λί βαλβίδες αύ- 
ταί ανοίγονται μόνον όταν 
ό καιρός ήνε καλός καί 
μετά τήν γονιμοποίησιν 
αναφαίνονται έπί τού στά- 
χυος οί χλωροκίτρινοι στή
μονες. Κατά παλαιόν εδος 
συνειδίζομεν καί ημείς τήν 
κατάστασιν ταύτην νάδεω- 
ρώμεν ώς τήν ακμήν τών 
δημητριακών καρπών, άν 
καί ουτοι δόνανται ν’ άν- 

δήσωσι καί νά γονιμοποιηδώσι χωρίς ν’ άνοιγώσι προηγου
μένως αί βαλβίδες.

Άλλ’ άς έπανέλδωμεν είς τό κύριον ημών δέμα καί 
έξετάσωμεν τά  κατά τόν ήμέτερον αιώνα γενόμενα πειρά
ματα προς έξευγενισμόν τών δημητριακών καρπών. Νέα 
είδη τοιούτων δόνανται νά παραχδώσι κατά δύο μόνον τρό
πους, ή έξ αυτομάτου, υπο τής φύσεως, έν άγροΐς καλλιερ- 
γουμένοις, ή διά συμμίξεως καί καταλλήλου συνδυασμού 
διαφόρων ειδών.

*0 πρό τινων έτών άποδανών έπιφανής γεωπόνος τής 
Σκωτίας Πατρίκιος Οιϊττβΐϊ μετεχειρίσδη έν τοΐς πειράμασί 
του τόν πρώτον τρόπον. "Οτε τό έαρ τού 1819 διήρχετο 
σιτοφόρον τινά αγρόν, παρετηρησεν άναβλαστάνον χλωρόν 
τ ι φυτόν, πολλά παδόν ένεκα τού δριμέος χειμώνος. ‘Ο 
ΟΕίιτβ£ί ήδέλησεν αμέσως διά κόπρου νά ένισχόσ/] τήν βλά-
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1 '  Μ ο τ ι χ ο ς  X ft f& ij, λ  μ ΐ χ $ ο ς  σ ιά χν ς , λ λ {> α ν τ ο ν  # }  τ τ μ ι ί χ ι ο ν  ά & ί ρ ο ς .  L», Ο  χ ό χ χ ο ς  —  2 . 
σ ίΓ σ ς. d ,  © άηομίμκ>ν*μίι>α μ6(μα  ι ο ό  οτάχυας, Ιη'ι τ ιη ί  ύ<ντ«£ον * ά  1 ,  2, %, 4 , 5  οημαινονσι *©ν$ 

ί  χ ά χ χ ^ ι  o h o v ,  —  3 ,  χ ο ι ν η  σ ή χ σ ΐ ι ς ,  i ,  h  χ ό χ χ ο ι  α υ τ ή ς ,  —  x o t v i j  {}(>άμ·η,I, Κ Χ0ΧΧΟΜ UVrfc,

ΚΛΕΙΩ. 93

στησίν του, καί τό φυτόν έκεΐνο απέφερεν έπί τέλους συγκο
μιδήν 63 σταχύων μετά 2473 πυρήνων, σπαρέντων πάλιν τό 
αμέσως προςεχές φδινόπωρον. ‘Ο πυρήν τού σίτου τοότου 
έδείκνυεν έν συγκρίσει προς τάς άλλας γνωστάς παραλλαγάς 
ιδιαιτέρας ιδιότητας καί μετά τεσσαρα έτη 0  Chirreff τόν 
είςήγαγε καί είς τό έμπόριον ύπό τό όνομα ,jMnngeswells 
wheat“. 'Ο  σίτος ουτος μέχρι τής σήμερον καλλιεργείται

μιξις τών διαφόρων σίτων, αυτός όμως πρώτος είςήγαγε καί 
τά  κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, δι’ ών καδίσταται δυ
νατή ή προμελετωμένη συμμιξις. Άφ’ ου έξέλεξε τά  ανά
λογα είδη, ήρχισε τό πείραμα άποκόπτων τήν κορυφήν τού 
κυρίου στάχεως, ήτοι έκείνου όςτις έδει νά γονιμοποιηδή διά 
τής άχνης τών άλλων είδών.

Οί πρώτοι έκ τής συμμίξεως ταύτης παραγόμενοι κόκ-

έν ’Αγγλία, άν καί πολλαχου άπεδόδη αΰτώ άλλο όνομα. 
— Κατα τόν τρόπον τούτον ο ΟΙώτβΑ: άνεκάλυψε καί 
άλλα είδη καί άμα ώς τά  πορίσματα τών έργασιων του 
έγνώσδησαν πανταχού, ήρχισαν πολλαχόδεν της Αγγλίας νά 
τώ άποστέλλωσι διάφορα είδη στάχεων, έχόντων άσυνήδη 
δψιν καί χρησιμευσάντων κατόπιν είς παραγωγήν νέων ειδών 
σίτου, κριδής καί βρόμης.

‘Ο γεωπόνος της Σκωτίας όμως δεν ήρκέσδη είς μόνα 
τούτα τά  έργα τής φόσεως, άλλ’ έν έτει 1856 ήκολοόδησε 
καί τήν άλλην, τήν μόνην ορδήν, οδόν, τήν τής τεχνητής 

, παραγωγής νέων είδών. Άλλως τε δέ καί τότε δέν ήτο 
άγνωστον τό γεγονός, ότι ήτο δυνατή ή πρός άλληλα σόμ-

κοι φαίνονται αδύνατοι καί μόνον μετά τήν δευτέραν καί 
τρίτην γενεάν δεικνύουσι τάς διά τής συμμίξεως προςκτη- 
δείσας νέας των ιδιότητας. Κατά τόν κασίγνωστον φυσικόν 
νόμον δόνανται νά συμμιχδώσι μόνον τού αυτού γένους πα- 
ραλλαγαί, ήτοι σίτος μετά σίτου, κριδή μετά κριδής κτλ.

Συγχρόνως πρός τόν Chirreff καί έτερος γεωπόνος της 
Αγγλίας, ό έν Brighton Hallet, έπεχείρησε νά βελτίωση 
τάς ήδη ύπαρχοόσας παραλλαγάς, ώς βάσιν δέ τών έργα- ‘ 
σιών του είχε τούς έξης όρους, οίτινες έλάχιστα έπολεμη- 
δησαν μέχρι τής σήμερον. 1) Πας ανεπτυγμένος σιτοφόρος 
βλαστός δεικνύει era  στάχυν, έχοντα μεγαλειτέραν παρ’ 
όλους τούς λοιπούς παραγωγικήν δύναμιν (εΐνε δηλαδτ καλ-
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λίτφρον καί τελειότερου ανεπτυγμένος). 2) έκαστος τοιούτος 
βλαστός περιέχει ‘ένα κόκκον, παραγωγικότερου πάντων των 
άλλων έν αΰτώ κόκκων, καί 3) 6 κάλλιστος κόκκος βλαστού 
τίνος κέϊται έν τώ καλλίστω στάχει.. *0 γεωπόνος λοιπόν 
οδτος Ιυτεύθευ όρμωμενος σονεπέρανεν, δτι διά συνεχούς 
έκλογής των καλλίστων κόκκων η παραγωγική δύναμις των 
βλαστών κατ’ ανάγκην θά ηόξαυε, πραγματικώς δέ διά του 
τρόπου τούτου κατώρθωσε νά έπιτόχη θαυμαστά αποτελέ
σματα. Ε ντός τεσσάρων έτων ήΒυυήθϊ] έκ στάχεως, έχου- 
τος 48/4 δακτύλων ρ.ήκος και 47 κόκκους, διά συνεχους 
σποράς των καλλίστων κόκκων νά παραγάγη στάχυν, έχοντα 
83/* δακτύλων μήκος και 123 κόκκους.

Κατά τους τελευταίους χρόνους το παράδειγμα των 
αγρονόμων τούτων ήκολούθ-ησε καί έτερος άγγλος γεωπόνος, 
ο Delf, όςτις κατ’ αρχήν παρεδέχθη τήν θεωρίαυ καί τούς 
κανόνας του Hallet, συμβουλεύει όμως νά έκλέγωνται ούχί 
οί μεγαλείτεροι, άλλ’ οί βαρύτεροι κόκκοι προς έπιμιξίαυ.

Αυτός έφεύρευ Ιπίσης και μίαν μηχανήν, δι’ ής ευκόλως 
αποχωρίζονται οί βαρύτεροι κόκκοι άπό των έλαφροτέρων.

Αί άγγλικαι αυται καΐνοτομίαι ήρχισαν έπί τέλους νά 
μεταδίδωνται και είς τούς ανθρώπους τής ηπειρωτικής Ευ
ρώπης, μεταξύ δέ των άλλων καί οί Γερμανοί καταγίνονται 
έπιμελώς' νά βελτιώσωσι τά  ιθαγενή είδη των δημητρια
κών διά τής έπιμίξεως προς τά  ξένα και μάλιστα προς τά 
αγγλικά.

'Ημείς ίσως Ιχοντες έπι των θεσσαλικών πεδίων τό καλ
λίτερου καί προςφορώτερον έδαφος προς καλλιέργειαν του 
σίτου, διπλως θά ήμε&α κατακριτέοι, άν όχι μόνον δέν φρον- 
τίσωμεν περί τής βελτιώσεως των παραγομένων ειδών, αλλά 
άμελήσωμ.εν καί αυτήν τήν παραγωγήν κατά ποσόν ν’ αύ- 
ξήσωμεν καί νά δείξωμ.εν είς τούς ξένους, ότι ούχί μάτην 
ύπέστημεν καί υφιστάμενα τόσας θυσίας προς άνάκτησιν 
γαιων, έξ ών θά  προέρχεται είς τό μέλλον τό μέγιστον καί 
σπουδαιότερον μέρος του πλούτου τής ήμετέρας πατρίδος.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

Ό  Μικρός Ραφαήλ έξυλογραφή&η έξ άπλου'φωτογρα
φήματος, τό όποιον φιλόκαλος φωτογράφος του Βερολίνου 
παρεσκεύασε προστήσας πιθανώς τά  ίδια τέκνα ως πρωτό
τυπον. 'Η  ασχολία των μικρών είνε ή γνωστή έκείνη είς 
πάντας τους μικρούς άπλοποίησις τής ζωγραφίας δι’ ολίγων 
γραμμών έπί του τυχόντος τοίχου διά τής τυχοόσης κιμω
λίας. Ή  αδελφή εΐνε ολη προςοχή, ή δέ έκτελεστική 
εμπνευσις του αύτοσχεδιαστου πρέπει νά ευρίσκεται είς τό 
άκρότατον πλέον σημεΐόν της, αφού πρόκειται περί ττς  
επεξεργασίας των οφθαλμών τής είκόνος.

— Οί μεγάλοι τής Ιταλικής Αναγεννήσεως των Τεχνών 
ζωγράφοι κατέστησαν διά των αριστουργημάτων αυτών λίαν 
έπικίνδυνον διά τούς συγχρόνους μας την- έκμετάλλευσιν 
υποθέσεων έκ τής Γραφής έλημμένων, διότι εΐνε τολμηρόν 
βεβαίως νά έπιχειρήση -πς μετ’ έκείνους τήν καλλιτεχνικήν 
παραγωγήν των αυτών ίστοριών, λίαν δ ’ έπισφαλής ό πε
ριορισμός σφριγώσης νεαροί» ζωγράφου δραστηριότητος είς 
παράστασιν δευτερευόντων θεμάτων. Φαίνεται όμ.ως ότι ή 
βαθεΤα μελέτη του πραγματικού μέρους τής ελληνικής καί 
τής χριστιανικής αρχαιότητες παρέχει ακόμη άνεξάντλητον 
πλούτον εικονογραφίας, καί ίδού ότι έξ ένδς έδαφίου (9.) 
τής Καθολικής ’Επιστολής ’Ιούδα τού Αποστόλου ελαβεν 
αφορμήν ό διάσημος ζωγράφος. Πλόκχορστ νά δημιουργήση 
Ιν των έξοχωτέρων Ιργων τής έποχής μας. Έ ν  αυτω παρ- 
ίσταται ό άγων αγγελικού τάγματος υπό τήν αρχηγίαν 
τοΰ Αρχαγγέλου, ωραίου όμως καί όχι άγριου, πρός τον 
άχεχθέστερον τών Διαβόλων, οίκειοπαιούμενον τήν ψυχήν καί 
διεκδικοΰντα τήν κτήσιν τού πτώματος τοΰ μεγαλοπρεπέ
στερου γραφικού ήρωος, τού Μωϋσέως. Τό έπειςόδιον τούτο 
έπραγματευθη ή άρχαιοτάτη εβραϊκή ποίησις, άλλ’ ούχί έξό- 
χως, ό δέ Απόστολος δέν είχε τόπον είς δύο λέξεις, έν αίς 
παρενείρεται τό πράγμα παροδικώς, νά έκταθή είς ύψηλο- 
τέμαν υμνολογίαν. 'Η  νεωτέρα τέχνη παρέϊδεν όλως τό με
γάλε#ον' τοιούτου θέματος- καί πρώτος ό ολύμπιος Γκάϊτε 
έξέθαψεν αυτό γράψας μεγαλόσχημου ωδήν, ήτις καί ένέ-

πνευσε τον ήμέτερον καλλιτέχνην. Ή  είκών ευρίσκεται έν 
τώ Μουσείφ τής Κολωνίας.

— Τά ωραιότατα „Τραγούδια“ τού Χάϊνε, τού Γερ
μανού ποιητού, έξεδόθησαν ,πολλάκις μετά λαμπρών εικό
νων, καί διά δώδεκα μόνον στίχους του ό διάσημος Τούμαν 
άνέλαβε νά γράψη καί εγραψε το ,,Στοιχειωμένο νησί“ διά 
νεωτάτην τής ποιητικής ταύτης συλλογής εκδοσιν. — Τί 
νά θαυρ.άση τις έν τή τέχνη πρώτον; Τόν ποιητήν, διά 
τριών μόνον στροφών καί δι’ άπλουστάτων πραγμάτων συν- 
«ρπάζοντα τήν καρδίαν μας, ή τόν ζωγράφον, έρμηνεύοντα 
φυσικώτατα ό,τι ό πρώτος έμοιρολόγησεν; — ’Ιδού τ ί μό
νον λέγει ό Χάϊνε:

„Θυμάσαι, άγάπη μου, που καδούμασταν τυμορφα ς’ έλαφρή βαρ
κούλα πλάγι — πλάγι · ό ¿γέρας δέν φυσούστ, κ«ί τρέχαμε ’{τό μακρυνό 
πέλαγος.“

,,Τό Στοιχειωμένο νησί, τό εύμορφο νησί φαίνουνταν σκοτεινό μέσ’ 
’ς τήν λάμψι τού φεγγαριού· άπ’ εκέι άκούουνταν γλυκάϊς φωνάΐς «αί πα 
ράδερναν τά  σύννεφα ανεβοκαταβαίνοντας.“

„Κ αί ή φοιναΐς άκούουνταν γλυκύτερα καί τά σύννεφα δέν έστέκουν- 
κουνταν ποτέ· κι’ έμεΤς περνούσαμε τρεχάτοι καί χαδήκαμα μακρυά με«’ 
’ς τό πέλαγος χωρίς παρηγοριά.“

Οί γερμανικοί στίχοι εΐνε όκτασύλλαβοι, γοργοί, έμμε- 
λεϊς καί αληθινοί Τώρα, μετά τήν δύσιν καί τού Γεωρ
γίου Παράσχου τίς άλλος έκτος τού αδελφού του δύναται 
νά έξελληνίση έμμέτρως το άπλούστατον αυτό τραγοΐόι, 
χωρίς νά χάση τήν έφήμερον ποιητικήν δόξαν του;

—.Τώ 1883 Ιν τη καλλιτεχνική έκθέσει τού Αμβούργου 
έξετέθη καί τό λαμπρόν άγαλμα του Bruno Κρούζε, ή 
W allküre, δηλαδή μία τών παρθένων έκείνων, αΐτινες κατά 
τήν γερμανικήν μυθολογίαν ώδήγουν τούς πολεμιστάς είς 
τό πεδίον τού Αρεως καί τούς πίπτοντας μετέφερον είς τήν 
Βαλχάλλαν. Σήμερον παραθέτομεν τήν εικόνα τού αγάλ
ματος τούτου, τού οποίου ό καλλιτέχνης, μαθητής τής Ιν 
Μονάχω Σχολής τών Τεχνών, ζή έν Βερολίνω μέχρι τής 
σήμερον.
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ίς αγνοεί πλέον σήμερον τήν τελευ- 
ταίαν φάσιν ίω ν  ανατολικήν πε
ριπλοκών καί \ τ ί ς  δύναται νά 
προΐδη τ ί τέξεται'ή.,επιοΰσα; Οί 
άπό εξαμηνίας καί 
«άζοντες τά γεγονότα διακρίνον- 
ται «ήμερον διά της άπροςδοκή- 

του άφαβίας τω ν, ό δέ γερμανικός πρό 
πάντων τύπος κατελήφδη υπό της ένοχω- 
τέρας σιωπής. Ή  άληδινή πηγή τών εί- 
δή«εων έκαδαρίσδη υπό τής φοράς του 
¿κατασχέτου ρεύματος τών πραγμάτων καί 
οί μακράν της ’Ανατολής μένοντες δέν 
εχουσι τοΰ λοιποί! νά μεταπίπτωσιν εις 
όδυνηράν εναλλαγήν προαισθημάτων, καί 
εικασιών. Καί τοΰτο εΤνε τό πρώτιστον 
προςόν τής ορδής άντιλήψεως.

Πό&εν ή σπάνις αδτη τού χρυσού; 
Κ αί πού πηγαίνει τόσον ποσόν αυτού;
άκούομεν καθ’ έκάστην πολλούς παρα-
πονουμένους. Έ ν  τούτοις άναγκάζεταί τις 
έπί τέλους νά πεισδη έκ τών άκολούδων 

γραμμών, ότι αυτοί οί Αμερικανοί ού μόνον δέλουν νά μας κλέψουν πασαν 
τήν είς τόν πρακτικόν βίον δραστηριότητα, άλλά καί νά μας στερήσουν τού
χρυσίου διά νά πληρώσουν δι’ αύτοΰ μέλος τού σώματός των ούχί λίαν τρυ
φερόν. Ό  πρός γύμφωσιν τών φ όδόντων τών κατοίκων τ ί ς  βορείου

Αμερικτς, τού Έλδοράδου τούτου τών όδοντοϊατραν, μέχρι τούδεχρησιμεύσας 
χρυσός ύπελογίσδη ύπό τίνος εντοπίου ιατρού, τού Β ι\  FaΓΓer, εις ήμισυ 
Ικατομμύριον δολλαρίων ήτοι 8 εκατομμύρια περίπου φράγκων. Α ν τούτο 
έξακολουδή νά προβαίνη κατά τόν αυτόν τρόπον, άπας δ ήδη έν τα ΐςΉ νω - 
μέναις Πολιτείαις κυκλοφορών χρυσός μετά παρέλευσιν δύο αιώνων δά εύ- 
ρίσκεται εντός έφδαρμένων όδόντων. 'Ο  αυτός ιατρός ύπελόγισεν έπίσης 
ότι έτησίως έν ταΐς Ή νωμέναις .Πολιτείαις τρία εκατομμύρια ψευδών όδόν
των έντίδενται έκεϊ δπου ύπήρχον άληδεΤς μέν, άλλά σεσηπότες, καί δτι 
κατά μέσον όρον μεταξύ όκτώ άμερικανών εΤς καί μόνος ευρίσκεται έ 
έχων ϋγιτ καί ακέραια τά μασσητικά του εργαλεία.

Ή  ναυτική τής Γαλλίας δύναμις είνε όμολογουμένως μετά την τής 
Αγγλίας ή φοβερωτέρα έν Ευρώπη. Τούτο όφείλεται κυρίως είς τάς έπ’ 
εσχάτων καταβληδείσας μεγάλας προςπαδείας πρός τελειοποιήσω τού υλι
κού καί των με’σων, δι’ ών έν τψ  μέλλοντι δά  κρίνεται ή κατά θάλασσαν 
υπεροχή μιας τίνος δυνάμεως. Οί Γερμανοί έν τώ υπερβολικό» καί άλη- 
δώ ς όχληρφ έγωϊσμώ των καδ’ έκάστην καυχώνται, δτι ού μόνον κατά 
ξηράν είνε οί διδάσκαλοι τής στρατιωτικής τέχνης, άλλά καί κατά δάλασ- 
σαν εΐνε πρέπον πλέον νά δεωρηδώσιν ώς τοιοΰτοι ύπό τών άλλων της 
Ευρώπης Ιδνών. Κ αί έν τούτοις αλλεπαλλήλους κατά τά  τελευτάδϊ ετη 
ύπέστησαν ήττας ύπό τής Γαλλίας έν τοΐς διαγωνισμοΐς, όίτινες έγιναν έν 
Σερβία καί 'Ρωμουνίφ πρός έκλογήν τού καλλίτερου συστήματος τών τηλε
βόλων καί τών οχυρωματικών έργων. "Ηδη βεβαιοΰται δτι καί τρίτην 
δμοίαν ήτταν ύπέστησαν έν 'Ρωσσία, ής ή  κυβέρνησις άπεφάσισε νά όχυ- 
ρώση τήν Ό χταν  διά τηλεβόλων γαλλικού συστήματος. Ταύτα κατασκευά
ζονται ύπό τοΰ άνταγωνιστού χαί νικητοΰ τού Κρούπ B ange, δςτις άρτίως 
έδημοσίευσε διά τών γαλλικών εφημερίδων επιστολήν πρός τόν τηλεβολο- 
ποιόν τής Έ σσης, έν ή  τόν προκαλεΤ είς αγώνα τών τηλεβόλων των. Θά 
ήνε πολύ περίεργον τό έπειςόδιον τούτο ιδιωτικής πάλης μετά κανονιών, 
άν βεβαίως δ Κρούπ άποδεχόή τήν παράξενου πρόκλησιν.

Πρό τινων εβδομάδων δ πρίγκηψ τής Ουαλίας έπεσκέφδη τούς Πα- 
ρισίους καί προςεκλήδη ύπδ τού τραπεζίτου 'Ρότσιλδ εις τό πρόγευμα. Είς 
τήν τράπεζαν δτε παρετίδετο τό R oastbeef είπεν δ πρίγκηψ: —■ Περίερ
γον πράγμα! Τό κρέας αύτό μοί φαίνεται παρεσκευασμένον άπαράλλακτα 
όπως «αί είς τό σπήτί μου! Μειδιώσα ά^ντησεν ή κυρία 'Ρότσιλδ: 
— Εΐνε άπό τό ΛονδΤνον, από τόν ίδιον «ρεωπώλην, δςτις ύπηρετεΐ τήν 
'Γμ. 'ϊψηλότητα. — Άλλά, ύπέλαβεν δ διάδοχος τού άγγλικού δρόνου, καί

2C0A

ή μαγειρικέ του εΐνε ίδια. — Τούτο ίσως προέρχεται, εΐπεν ο οικοδεσπό
της, έκ τοΰ δτι προςεκάλεσα τηλεγραφικώς τόν μάγειρόν σας» διά νά πα- 
ρασκευάση τό R oastbeef κατά τό γούστό σας. — ’Αγαπητέ βαρώνε, είπε 
μειδιών δ πρίγκηψ· είμεδα παλαιοί φίλοι «αί δι’ αυτό ’πετε μου, παρα
καλώ, πόσον σας έκόστισεν αύτό τό R oastbeef. 'Ο  τραπεζίτης'Ρότσιλδ 
άπεσύρδη «αί μετά τινας στιγμάς έπανελδών είπε: — Μέ τήν άμοιβήν 
τοΰ μαγείρου έκόστισε —  τέσσαρας χιλιάδας φράγκων.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .
Πρό.τίνος ήγγέλλομεν τήν συστασιν τών Λευκωμάτων, τά όποΤα «ί 

κύριοι ’Αδελφοί Senf έξέδωκαν πρός χρήσιν των Συλλογέων των Γραμμα
τοσήμων. Μεγαλόσχημος καί καλλιτεχνικώτατος τόμο?· έξετέδη ήδη είς 
πώλησιν, σύντομο? δέ περιγραφή αυτού παρέχει τήν καλλιτέραν του έργου 
σύστασιν. 'Επτακόσιοι μεγαλείτεραι των τη« Ι ίλ ε ιο νς  σελίδε? επί χάρτου

ωραίου, δεδεμέναι μετά 
του παρατεθειμένου καλ
λιτεχνικού περικαλύμμα- 
το? παρέχουσι δεσιν δι 
οκτώ χιλιάδα? γραμματό
σημα, διά τήν σκόπιμον 
κατάταξιν τω ν  όποιων 
οδηγούνται οί Συλλογείς 
υπό λεπτομερέστατων ση
μειώσεων, <5ν προτάσσεται 
έν κεφαλαίο» ή σύντομο? 
ιστορία τη? οικεία? χώρα? 
μέ τήν εικόνα τής προτο
μή? του συγχρόνου βασι- 
λέω? ή  άρχοντο'ς τη?, γεω
γραφική καί στατιστική 
άποψι; καί τόσα άλλα 
πράγματα, αλλά γερμανι- 
στί γεγραμμένα. "Οταν 
ή γνώσις, ή φιλοκαλία καί 
τό χρήμα πληδυνδώσι καί 
παρ’ ήμιν, τότε δυνάμεδα 

ν’ άπαιτήσωμεν καί ιδιαιτέραν του έν λόγω Λευκώματο? έκδοσιν, έπί του 
παρόντο? όμως, οτε γίνεται χρήσι? ύπό των Έλληνοπαίδων ξένων βιβλίων, 
εινε φρόνιμον νά προτιμιόνται τά  τελειότερα του είδους, καί ώ? τοιοΰτον 
συνισταται τό των Καταστημάτων Senf, πανταχού τη? Εύρώπης ώ? πρω
τεύον εϊςηγμένον. Τήν προτίμησιν ένισχύει καί τ  απίστευτο? εόφδηνία 
του καλλιτεχνικοί· Λευκώματος αντί δέκα μόνον φράγκων πωλουμένου. 
'ϊπάρχουσι καί πολυτελέστεραι έκδο'σεις αντί δώδεκα, δέκα καί πέντε καί 
πεντη'κοντα ακόμη φράγκων. Ευχαρίστως διαβιβάζομεν πασαν τών ήμε- 
τέρων ’Αναγνωστών αίτησιν πρός τούς Έκδοτα? τού λαμπρό!» τούτου έργου.

Έ πεφάνη λοιπόν καί τό νέον των γραμματοσήμων 
μας εΤδο? εις δύο τιμάς, τών 2δ λεπτών (κυανούν) καί 
των δΟ (πράσινον). Οί ξένοι τά χαιρετίζουσι με πολ- 
λήν χαράν καί εύμενώς κρίνουσι τήν καινοτομίαν, άναγ- 
καίαν άλλως καί επίκαιρον ως έκ της μονοτόνου πλέον 
τών παλαιών διαρκείας. Ή  τεχνική των νέων έπεξερ- 
γασία εΐνε επιτυχής, λείπει όμως από του νεωτέρου 
τούτου Έ ρμου ή ιλαρά εκείνη του προςώπου γαλήνη, 
ήτις εχαρακτήριζε τόσον προςφυώς τόν προκάτοχόν του. 

Μήπως καί αυτός συνωφρυώδη διά τάς συγχρόνους του έδνους ανησυχίας;
Τό Βέλγιον έχει άπό τίνος καί έπιστολικά δελτάρια ούχί είς τ ίν  π ε

ριέργειαν τοίΐ τυχόντος έκτιδέντα τάς ήμετέρας ανακοινώσεις, αλλά κλειό
μενα εν ανάγκη κατά τό σχήμα τών συνήδων "φακέλ- 
λων. Εΐνε καδ’ δλα όμοια πρός ταλλα, άπό δέ τών 
τεσσάρων πλευρών των έξαρτώνταί λωρίδες τριγωνικοί, 
τών όποιων πάλιν τά άκρα ευκόλως προςαρμόζονται 
διά της κολλητικής όλης. Έ ν ί λόγω εΤνε φάκελλοι 
έτοιμοι καί μέχρι τινός άποσυντεδειμένοι, τούς οποίους 
εκδίδει εις πώλησιν τό βελγικόν ταχυδρομείου αντί δέκα 

■· λεπτών. Ουδέν άλλο κράτος φαίνεται διατεδειμένον νά
παραβλάψη διά τοιαύτη? άπλοποιήσεως τήν εγχώριον βιομηχανίαν της φα- 
κελλοποιΐας.

'Η  δ? ’Αργεντινή Δημοκρατία τής νοτίου Αμερι
κής διά τάς επείγουσας τών ευτυχών υπηκόων της 
συνεννοήσεις εξέδωκε έννενηκοντάλεπτα γραμματό
σημα χρώματος κυανού, τά όποια προςκολλώμενα 
επί κοινής επιστολτς είδοποιούσι τούς διανομείς καί 
τού? άλλου? ακινήτου? υπαλλήλου?, ότι έπείγει ή 
επίδοσι? τή? εϊ? χεΐράς των γραπτή? άνακοινώσεω?, 
ουδέ στιγμήν παραμενούση? έν τοΈ; ταχυδρομικοί? 
σταδμοΐς, άλλ’ εύδύ? άπό ενός είς άλλον διαβιβα
ζόμενης μέχρι τής θι’ ιδιαιτέρου πάλιν καί ώκύποδος άγγελιαφόρον άπο 
του τελευταίου σταδμού εύοδώσεώς της. ’Απο πολλοΰ τό τοιοΰτο σύστημα 
λειτουργεί" καί έν Γερμανία, άνευ όμως ιδιαιτέρου γραμματοσήμου.

NEON ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΣ.
Πολύ κακώς διοικεΐται ό οϊκος έκέίνος, έν ιό δέν υπάρχει η  ζυγα

ριά, διότι όχι μόνον είς τάς υποδέσεις καί τάς χρείας του μαγειρείου εΤνε 
αναγκαία, άλλά πρέπει νά ηνε πρόχειρος καί οσάκις άπαιτεΤται νά ζυγι- 
σδώσι τα διάφορα ώνια. Πολλά είδη πλαστίγγων ήσαν καί εΤνε έν χρήσει, 
τάς του παλαιού συρμοί! όμως ήρχισαν έπ’ εσχάτων νά παραγκωνίζο»σι 
έφευρέσεις τινές καί είς τό είδος τούτο· ώ ςτί, νομίζομεν, δέν απέχει 
πολύ πλέον καί τ, Ιποχή εκείνη, καδ’ ήν ούδεμία ζυγαριά δα  φέρη καί 
σταδμά. Αι τήν σήμερον 
εύχρηστόταται πλάστιγγες 
εΤνε α ί φέρουσαι άνωδεν 
μέν λείον τήν επιφάνειαν 
αγγεΤον, εφ οι δέτομεν τό 
βάρος, κάτωδεν δέτήςπλα- 
κός ταυτης έλατήριον κινούν 
τόν δεικνύοντα είς ήμας τό 
βάρος κατά χιλιόγραμμα η 
γράμμα δείκτην. Άλλ’ όσον 
καλαί καί ευμεταχείριστοι 
καί άν.ήνε αί πλάστιγγες αδ- 
ται, έχουσιν όμως καί αυταί 
τά έλαττώματά των, καί τό κυριώτατον τούτων εινε, ότι τό έλατήριον των χά
νει σύν τώ χρίνω διά τής τριβής τήν ελαστικότητα του καί μας αναγκάζει 
άκουσίως νά περιπίπτωμεν είς σπουδαία σφάλματα, οσάκις δέλομεν νά 
ζυγίσωμεν μικρά μάλιστα βάρη.

Ή  νεωτάτη λοιπόν έφεύρεσις συνισταται είς τό ότι ή πλάστιγξ δεικ
νύει μέν πάλιν τό βάρος τών άντικειμένων άνευ τής βοηδείας τών σταδμών, 
άλλά δέν φέρει καί έλατήριον, δυνάμενον διά τής προςτριβής ταχέως νά 
διαφδαρή. Άντί τούτου φέρει άπλήν σιδηράν ράβδον φέρουσαν μίαν κλί
μακα βαρών καί δυναμένην νά κινηδή πρός τά εσω ή «ιρός τά εξω. ‘Όπως- 
δήποτε καί τό είδος τούτο τής έφευρέσεως δέν εινε άπηλλαγμένον άορι- 
στιών τινών, τάς όποιας πρέπει τις ν ’ άγοράση έπί τέλους μαζή μέ τήν 
νεωτάτην πλάστιγγα, τής όποίας ή τιμή κυμαίνεται κατά τό μέγεδος καί 
τήν κομψότητα μεταξύ 15—20 φράγκων.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Ε . Δ. Ο. είς Σουέζ. Έπράξαμεν 
κατά τάς οδηγίας Σας. — κ. κ. Μ. Μ. εις Μελιτόπολιν, Δ. Κ. Μ. είς Ταϊ- 
γάνιον, Γ . Π . είς Μανσούραν, I. Γρ. είς Τάνταν, Π . Κ. εί? Βάρναν, Δ. Π. 
εί? Τεργέστην, Αδ. Αύδ. εί? Κων[πολιν. Έλήφδησαν καί Σας ευχαριστού- 
μεν. — κ. κ. Γ. Π . Τσ. eí? Τραπεζούντα, I '. Π . Μ. είς Σύρον. Έλήφδη- 
σαν ύπό σημείωσιν. — κ. κ. Π . Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν, Δ. Κ. Μ. είς^Ταϊ- 
γάνιον. Έστάλησαν εντός κιβωτίου. — κ. κ. Ά δ. Δ. εις Κων|πολιν. Έ ξε- 
τελέσδη.

.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Περί ζωικού Μαγνητισμού, κατά τά πειράματα τού κ. β .  βίΛΙηίΛηη, μετά είκόνος. — 'Η  δυςτυχισμένη (συνέχεια), 
κατά τόν Ιβάν Του^γενιεφ^. — Περί βελτιώσεως τών δημητριακών καρπών, μετά είκόνος „τών τεσσάρων κυριωτέρων τροφέων τού άνδρώπου“ . — 
Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών ^εικόνων. — Έπιστολαί εξ Εσπερίας. — Πόδεν ή  σπάνις τού χρυσού. — 'Η  ναυτική τής Γαλλίας δύναμις. — 
Πόσον κοστίζει Ιν πρόγευμα παρά τώ  'Ρότσιλδ. — Δύο συρμικαί είκόνες. — Γραμματόσημα τρία μετά τριών εικόνων. Τό Λεύκωμα τών ’Αδελφών 
Σέμφ, μετά είκόνος. — Νέος είδος πλάστιγγος, μετά είκόνος. —  Μικρά ’Αλληλογραφία

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ο μικρός Ραφαήλ, κατά τό φωτογράφημα του ΙνΟββοΙίβΓ & ΡβίΜέι έν Βερολίνω, σελ. 81. — ’Αγών τού ’Αρχαγγέλου Μι
χαήλ καί τού Διαβόλου παρά τό πτώμα τού Μωιίσέως. Είκών τού Β . ΡΙοίέιΟΓδΙ (σελ. 85). — Τό στοιχειωμένο νησί. Είκών τού Παύλου Τοΰμαν 
κατά τό τραγούδι τού Χάίνε (σελ. 89λ — 'Η  Θεά τού ΙΙολέμου καί ό Πολεμιστής παρά ΓερμανοΤς. Άγαλμα τού Β ϊΐιηο  Κροϋζε (σελ. 93).
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