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ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΧΛΙΕΜΑΝΝ

ύπό μάλης εχων,

Ή ‘Ελλάς καί άπας ό αρχαιολογικός κόσμος πενθεί !
Ό διά τών ερευνών αύτοΰ και αποκαλύψεων άπλετον έπι- 

χύσας φως επί τών. παναρχαίων τής 'Ελλάδος χρόνων, ό 
τοβόότων σοφών άνατρέψας γνώμας, 0 ’Ερρίκος Σχλίεμανν, 
δέν ύπάρχει πλέον έν τή ζωή.

Ό ’Ερρίκος Σχλίεμανν τόν Όμηρον 
είς τήν 'Ελλάδα κατήλθε, 
ενα μετά τών εν αύτή λει
ψάνων τής άρχαιότητος συμ- 
βιώση καί τήν προομη.ρικήν 
Ελλάδα άποκαλύψη. Ή 
‘Ελλάς εύρεν έν τώ Σχλίε
μανν τό τέκνον της, καί ό 
Σχλίεμανν έν τή 'Ελλάδι 
τήν άληθή μητέρα του. Διά 
τοϋτο πριν ή άποθάνη είπε : 
«Δέν είμαι ’Αμερικανός, 
ουδέ Γερμανός, είμαι Έλ- 
λην, καί μάλιστα Έλλην 
αρχαίος! » -

Ή δέ 'Ελλάς, δικαίως 
ήδη πενθεί!

Δυσχερής ή απαρίθμησες 
τών αποκαλύψεων, δι’ ών 
-ό δαιμόνιος άνήρ έπροίκισε Ζ 
τήν επιστήμην. Ώς άπλοι 
χρονογράφοι περιοριζόμεθα < 
άμυδράν σκιαγραφίαν αυ
τών νά δώσωμεν τοϊς ή- 
μετέροις άναγνώσταις.

Τις δέν ενθυμείται μεθ’ 
όποιου ενδιαφέροντος άπας 
ό πεπολι-.ισμένος κόσμος πα· 
ρηκολούθιι τάς έν Tpotcp 
καί έν Μυκήναις άνασκα- 'ί 
φας αύτοΰ; Τά κορυφαία 
•ργανα τής δημοσιογραφίας 
μετ ’ ένθουσιασμοϋ έπραγμα- 
τεύοντο περί .τών άνακαλύ- 
ψεών του. Έζοχον αγγλικόν περιοδικόν έγραφε πρός τοί; άλ- 
λοις: «Δημοσεεύομεν τήν εικόνα τοΰ άνδρός εις δείγμα σεβα
σμού πρός άναγνώρισιν τών άζιεπαίνων αύτοΰ προσπαθειών καί 
τών μεγάλων αύτοΰ χρηματικών θυσιών καί κινδύνων, πρός 
αποπεράτωσή/ επιμόχθων καί δαπανηρών άνασκαφών. Άζιο- 
σημειωτον αληθώς τό παράδειγμα αύτοΰ, καθότι ό άνήρ 
καίπερ ούδαμώς τυχών άναπτύξεως διά φιλολογίαν ή ακαδη
μαϊκόν ύπουργημα, ούδέ καθηγητής χρηματίσας, κατεχεταν 
ύπό τοιούτου ζήλου, περί τών άφορώντων εί; τόν Ό
μηρον.»·

Είς τήν 'Ελλαδα κατήλθε κατά τό 1869, μίαν μόνην έλ· 
πίδα τρέφων, τήν πραγμάτωσιν τών ονείρων του, ήτοι τήν 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΧΛΙΕΜΑΝΝ

άπόδειξιν διά ψηλαφητών μαρτυριών των ύπό τοΰ Όμηρου 
περιγραφομένων.

Ο Σχλίεμανν έπίστευεν είςτον Όμηρον, όπως ό χριστια
νός είς το Εύαγγέλιον χαί ό όθωμανός είς τό Κοράνιο».

Ότι δημοσιεύων τφ 1869 μετά μικρός άποπείρας άνά- 
σκαλεύσεων έν Ιθάκη, το πρώτον του αρχαιολογικόν σύγ
γραμμα «Ιθάκη, Πελοπόννησος και Τροία», διά ποώτην 
φοράν ΰπεστήριξεν,ότιήΤροία δεν έκειτο,ώς άπό τών χρόνων 
τοϋ Lechevalier επιστεύετο, κατά τό Μπουνάρμπασι, άλλ’ 

έν Ίσσαρλίκ, καί ότι έν Μη- 
κήναις, οί τάφοι· τών ’Α
τρειδών δεν έκειντο·· εκτός 
τοΰ περιβόλου της άκροπό- 
λεως, άλλ’ έν αύτφ· ουδέ 
προσέσχε τό κατ’αρχάς τόν 
νοΰν ό επιστημονικός κόσμος 
εις τάς φαινομένας φαντα
σιοκοπίας τού.

Άλλ’ ή σκαπάνη έδι- 
καίωσε τόν Σχλίεμανν, καί 
άπό μεν τών εγκάτων τής 
γης έν Ίσσαρλίκ άνέθορεν 
έν μέσω σωρού έρειπίων ό 
θησαυρός. Ον ό ευτυχής εύ- 
ρέτης δέν ήδύνατο νά όνο- 
μάση άλλως ή <?/?σαυρό>- τον 
Optajiov, ΐκ τής άκροπό· 
λεως δε τών πολυχρύσων 
Μυκηνών έξήλθον είς τό φως 
οι νεκροί, ου; έχαιρέτισεν ό 
Σχλίεμανν ώς άποτιλοΰντας 
τόν οικον τοΰ Άγαμέμνο- 
νος· συν αυτοί;1 δέτό τήν όψιν 
θαμβοΰν πλήθος τών χρυσών 
αυτών κτερισμάτων. Αί ά· 
νασκαφαΐ τοΰ Όρχομινοΰ 
καί τή; Τίρυνθος συνεπλή· 
ρωσαν τήν άνάπλασιν τής 
ομηρικής έκείνης είκόνος.

Ή καρτερία τοΰ Σχλίε- 
μαν ένίκησεν. ’Αλλά δέν 
πρέπει νά νομισθή ότι ήρ- 

άναστηλώσωσι καί πάλιν έν 
ακέραιον τόν ανδριάντα τοΰ

κεσαν αί άνασκαφαί του, όπ« 
τή συνειδήσει τής έπιστήμης 
Όμηρου, όν διά τοϋ κριτικού αύτοΰ πελέκεως κατακερματί- 
σας είχε καταρρίψει ό Βόλφιος.

Τό έργον τού Σχλίεμανν καί ή σημασία τών ανασκαφώ» 
αύτοΰ δεν έγκειται έν τούτω. Ούτε ή ιδέα τής ένότητοςτών 
ομηρικών έπών άποδεικνύεται δε’αυτών, ούτε μεταβάλλεται 
ό ποιητής είς ιστορικόν τής Τροίας καί χρονογράφον τών 
’Αχαιών. Τά' μεγ'άλα εύρήματα τοΰ επιφανούς αρχαιολόγου 
έχουσι μεν ταύτην τήν δύναμιν, άλλ ’ έχουσι μεγαλητεραν 
σημασίαν. Δι ’άύΥών εκλονήθη ή περί τήν αρχαιότατη» πα· 
ράδοσιν τών 'Ελλήνων εντελής δυσπιστία, διεφωτίσθή όπα·
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νάρχαιος‘εκεϊνος-κόσμος, έξ ού ήρύετο τάς εμπνεύσεις του ό 
Όμηρος, έγνώσθη ήμϊν ή τέχνη καί ό πολιτισμός τής "Ελ
λάδος καί τών έλληνικών χωρών, κατά τούς αιώνας καθ’ 
οΰς συνεδέετο ή ‘-Ελλάς καί ή γηραιά Άνατολήκαί ήρξατο 
διαλυομένη ή πυκνή άχλύς, έν ή έκινοΰντο μέχρι τοΰδε 
ώς πελώρια φάσματα τά δημιουργήματα τής δαιμόνιας τών 
Ελλήνων ποιητών φαντασίας.

Τά δημοσιευθέντα έργα του είναι πλεϊστα. "Ιλιον, 
Όρχομενός, Μυκήναι, ’Ιθάκη, Πελοπόννησος καί Τροία, 
Τροία έτερον εργον, Τύρινς καί άλλα πολλά. Τό τελευταϊον 
αύτοΰ εργον περί τών έν Τροίφ άνασκαφών εύρίσκεται ύπό 
τά πιεστήρια.

Έν τούτοις μή τις πιστεύση, ότι τό έργον τοΰ Σχλίε
μανν έτελείωσε, διότι αί άνασκαφαί τής Τροίας δέονται συνε- 
χίσεως.

Ό Σχλίεμανν εξήγαγεν ύδωρ έκ τών άσειστων βράχων 
τής παραδόσεως, ώς ποτέ ό Μωϋσής διά τής ράβδου του. 
*Αν τό ύδωρ εκείνο είναι ακόμη θολόν, δέν πταίει ό προύσας 
τόν βράχον. Εργον τής αύριον είναι νά καθαρισθώσι τά 
νάματα.

Άλλ’.ή επιστήμη, καί όταν τό φως της 
γάση τό άντραν εξ ού έξήλθεν ή πηγή, δέν 
ποτέ .τόν αείμνηστον άνδρα, ©στις πρώτον 
εΰρίν.

άπλετον διαυ- 
θά λησμονήση 
επίσπευσε καί

καί acywtia·. Ή ανεκτίμητος αύτοΰ συλλογή έλληνικών 
κών αρχαιοτήτων, ώς καί ή πολύτιμος νομισματική συλλογή 
μένουσι είς τήν Ελλάδα, μόνον δέ τά ολίγα πήλινα τρωικά 
άγγεΐα δωρείται εις τήν Γερμανίαν. Τά λοιπά μένουν είς τήν 
'Ελλάδα, ήν εθεώρει ώς δευτέραν, ή μάλλον ώς πρώτην αύ
τοΰ πατρίδα. ‘Ως γνωστόν καί άλλοτε είχε προτείνει νά 
ίδρύση μουσεϊον φέρον τό όνομά του, άλλά ή ιδέα αύτη άπε- 
κρούσθη τότε.

Κ.αΙ p.sptxa ανέκδοτα
Ό Όμηρος ήτο διά τόν Σχλίεμανν ότι τό Εύαγγέλιον διά 

πάντα μοναχόν. Ούδέποτε κατικλίθηχωρίς νά άναγνώση Στί
χους τοΰ ’Ομήρου. Ήτο ή εσπερινή αύτου προσευχή. ’Αλλά 
καί ότι Ιτρωγεν ακόμη, ό ύπηρέτης του άνεγίνωσκε μεγαλο
φώνως στίχους τοΰ Όμηρου. Έξ ένθουσιασμοΰ δέ καταλαμ
βανόμενος άνεκραύγαζεν.

— ’Ακούσατε μουσικήν, ακούσατε μουσικήν.
Οί στίχοι τοΰ Όμήρου άπετέλουν τήν ορχήστραν αύτοΰ.

Ή συνήθεια τού νά δίδη ομηρικά ονόματα εις τούς ύπη- 
ρέτας, Ιθετεν είς ανησυχίαν κάποτε τόν οίκον. Ό θυρωρός 
του εκαλείτο Βελεροφόντης, ό κηπουρός Πρίαμος, ό ετερος 
Κάλχας, ό άλλος Τελαμών καί ούτως καθεξής. Αί δέ ύπη- 
ρε'τριαι έκαλόΰντ.ο . Κίρκη καί Ήλεκτρα. Συνηθέστατα οί έν 
τφ οίκφ έλησμόνουν τούς ομηρικούς τούτους ήρωας καί τούς 
άπεκάλουν με τά συνήθη ονόματα Νικόήα καί Γιάννη. Άλλ’ 
ό Σχλίεμανν εθεώρει τούτο ώς ύβριν γενομένην κατά τών θε
ραπόντων του. Καί αί ύπηρέτρεαι όμως εύρίσκοντο έμπερδευ- 

, μέναι μέ τά via ονόματα των καί συνέβη ποτέ ή Ήλεκτρα 
νά νεμιζη ότι άπεκαλεΐτο Κλέφτρα καί διεμαρτύρετο είς τήν 
κυρίαν, της. '

Ειςτάγενματαπολλάκιςότεέπρόκειτονάπληρωθήμέ- 
χρις, στεφάνης τό κύπελλον · ο Σχλίεμανν ίφώνει. τήν άρχαίαν 
ρήαιν εις-τόν οίνοχόον.

. —— Στεφάνωσον αύτόν.
• Έν Τροίικ δέ οί απλοϊκοί εργάται μή έννοοΰντες τήν ρήσιν 

άπήντων.
— Εύχαριστώ αφέντη,, είμαι ύπανδρεμένος.

I

*Ο υΙός αύτοΰ, ό χαριεστατος ’Αγαμέμνων, δωδεκαετής 
ακόμη είναι ομηριστής άριστος, ώς και η θυγάτηρ. αυτοί» δε
σποινίς ’Ανδρομάχη απαγγέλλει απο μνήμης χωρία, ολόκληρα 
τοΰ Όμηρου. Τελευταίος δε είχεν. έκμάθει ό μικρός ’Αγαμέ
μνων τεμάχιον τοΰ ’Οβιδίου, όπερ θά άπήγγειλεν κατά τήν 
άφιξίν του. Τώρα δυστυχώς, δέν θάδυνηθή νά τό άπαγγέ- 
λη είς τόν πατέρα αύτοΰ.

Αύτόπτης μάρτυς κατά τάς έν Μυκήναις γενομένας άνασκα- 
φάς ενθυμείται τόν ενθουσιασμόν τοΰ Σχλίεμανν δτε εύρέθη ό 
πρώτος σκελετός εν τοϊς τάφοις τών βασιλέων τών Μυκηνών. 
Γονατίσας πρό τοΰ σκελετού ό άνήρ άνεκραύγασιν.

— Ούτως έφανταζόμην τόν ήρωά μου !

"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι είχε κρυφίαν τινα προαίσθησιν 
του θανάτου του. Ότε τό τελευταϊον άπεχαιρέτα πάντας 
μετά β.αρυθυμίας έξεφράζετο ότι δέν θά έπανήρχετο ζών είς 
Ελλάδα, πρός δε τούς διευθυντάς τής Τραπεζης, εξέφραζε 
τήν ιδέαν του ότι θα άπέθνησκε, καί ελεγιν αύτοϊς ότι άφίνει 
έκτελεστάς τής διαθήκης του τούς κκ. Στρέϊτ κπί Καλλιγάν, 
νά φροντίσωσι περί τής . πλήρους έκπληρώσεως τών τής-δια
θήκης του όρων. Π.

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

*ό πνευματισμός κατά τούς πιστεύοντας εις αύτόν είναι 
επιστήμη νέα, θετική καί πειραματική, τάς βάσεις αυτής 
λαβοΰσα άπό τών περιέργων εκείνων φαινομένων, τά όποϊα 
οΰδεμία έτέρα επιστήμη ήδυνήθη έτι νά εξηγήση καί επι
σφραγίσει.

Είναι δυνατόν νά συνεννοηθώμεν μετά τών ψυχών τών συγ· 
. γενών ημών καί τών φίλων τών άπό τής γής άποστάντων 
προσφάτως η καί προ πολλοΰ χρόνου ;

— Μάλιστα, άπαντώσιν οί πνευματισταί, έλθετε καίίδετε.
— Ουτοπία, άνταπαντώσιν οί λοιποί σοφισ-αί, είναι φαι

νόμενα ύπνωτισμοΰ, μαγνητισμού, σωματικής έπιδράσεως τών 
ζώντων ανθρώπων καί οΰδέν πλέον.

Και εν τούτοις οί πνευματισταί ποοβαίνουσι είς τά πειρά
ματα και τάς μετά τών πνευμάτων συνεννοήσεις των, σχη— 
ματίζουσι συλλόγους, κέντρα, σχολάς, καί τέλος ίδρύουσιν ε
πιστήμην προσηλυτίζοντες τούς πιστούς.

Ή πρόοδος τοΰ πνευματισμού ήδη κατέστη’ αναμφισβή
τητος, έγενικεύθη πανταχόσε, σχετικά συγγράμματα κατέ- 
κλυσαν τήν οικουμένην, καί δεν θεωροΰμεν άσκοπον άφοΰ δια- 
πραγματευθώμεν έν όλίγοις ένταΰθα τάς βάσεις τοΰ νέου τού
του συστήματος τής νέας, ούτως εΐπείν, ταύτης καινοτομίας, 
νά δημοσιεύσωμεν καί ήμεϊς τινά τών παραδόξων τούτων 
φυσικών φαινομένων, τά όποϊα ομολόγουμένως επισκστίζουσι 
τό πνεύμα διά τε τό μέγα ενδιαφέρον όπερ κέκτηνται, καί 
διά τήν έκμάθησιν φυσικών μυστηρίων, τέως άνεξηγήτων, 
απίστευτων καί ανέλπιστων.

Τή 8 Σεπτεμβρίου 1888, τή ένατη ακριβώς'ώρ<? άνεφ- 
χθη εν Βαρκελώνη τής "Ισπανίαςτό προσδιορισθέν Συνέδριου 
τών πνευματιστών, έν εύρυτάτη αιθούση λαμπρώς διεσκευ- 
ασμένη καί πεφωτισμένη, καί δυναμένη νά παραλαβή πλέον 
τών 2000 ατόμων. Ή αίθουσα αύτη ήτο πεπληρωμένή κό
σμου. Έπί κρηπϊδος κεκαλυμμένης άπό χνουδωτού' μετα
ξωτού υφάσμ.ατος, χρησιμευούσης ώς γραφείου διά'τούς γραμ
ματείς είχε στηθή ή προτομή, τοΰ ’Αλλάν Καρδέκ, πέρίβε- 
βλημένη άπό δάφνας καί άνθη.

Έν τή αιθούση πανταχοΰ ήσαν γεγραμμέναι πνευματι- 
στικαί έπιγραφαί.

Μεταξύ τοΰ διά τό κοινόν προσδιορισμένου χώρου καί τής 
κρηπϊδος είχον τοποθετηθή τέσσαρες μακραί; τράπεζαι διά 
τούς δημοσιογράφους.

Τέλος τά πάντα ειχον διατεθή ούτως ώστε τό άκροατή- 
ριον νά εύρίσκηται έν ανέβει.

·/

Το Βέλγιον, ή Χιλή, ή Βρασιλία, ή-Γβλλίά, ή ’Ολλαν
δία, ή ’Ιταλία; ή ’Αλγερία, ή Ισπανία, ή Πορτογαλία, ή 
νήσος -Κουβά, τό Μεξικόν,’ ή Γερμανία,, ή Ρωσσία, ή Κων- 
σταντινούπολις, τό Περού, ή Κολομβία, ή ’Αργεντινή Δη
μοκρατία, άντεπροσωπεύοντο, ώς καίαί Βαλεαρίδες νήσοι, 

. ή Κέρκυρά κτλ. 1
Όμοφώνως ίξελέγη έπίτιμος πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου ό 

σοφός καί πολυμαθής κ. Ιωσήφ Κ. Φερνανδέζ, πρεσβύτερος 
τών Ισπανών πνευματιστών.

Ή Βαρκελώνη είναι πόλις τών διασκεδάσεων και τών ή- 
δονών, καί μολονότι ενδιαφέροντα μνημεία, σπουδαϊαι οίκο- 
δομαί, θέατρα, άπεεροι σύλλογοι κτλ. καλοΰσι καθ’ εσπέραν 
τούς νοήμονας, σοφούς-καί επιστήμονας παρ’ αύτοϊς, έν τού- 
τοις κατά τάς συνεδριάσεις ταύτας τών πνευματιστών ή πε
ριέργεια καί τό ενδιαφέρον, τών πνευματιστών είχε τοσοΰ- 
τον διεγερθή, ώστε ουδόλως.ελειψαν εξ αυτών.

Τό πλήθος κατά τάς συνεδριάσεις συνωστιζετο σχεδόν έν 
τή αιθούση ούτως, ώστε ή είσοδος καθίστατο δυσχερής.

Ούδέποτε Συνέδριου έπεδείξατο τόσον ενδιαφέρον,, καί ού
δέποτε τοσοΰτον πλήθος επιστημόνων έλαβε μέρος έν οία- 
δήποτε έπιστημ.ονική συνελεύσ«.-
• Τό πχεΰμα τοΰ Άλλάν Καρδέκ, τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ πνευ

ματισμού, όπερ βεβαίως παρευρίσκετο έν τή τελετή ταύτη, 
ητο έν πλήρει αγαλλιάσει, διότι οί μαθηταί αύτοΰ τόν έτί- 
μησαν καί έδόξασαν-πλέον ή όσον ?δει διά τοΰ καταρτι
σμού τού συνεδρίου τούτου, όπερ μεγάλως έπέδρασεν έπί τής 
ηθικής διαμορφώσεως, καί διά τών παρίυρεθέντων ακροα
τών καί τών προσελθόντων αντιπροσώπων τών διαφόρων κέν
τρων τοΰ πνευματισμού. .

Διά κοινής ομοφωνίας, τά ακόλουθα πορίσματα τής Ισπα
νικής σχολής υίοθετήθησαν ύπό τοΰ Συνεδρίου.

«Τό πρώτον διεθνές πνευματισπικόν συνέδρων έπίβεβαιοϊ 
καί- διακηρύττει τήν ύπαρξιυ καί ιδιότητα τοΰ πνευματισμού 
ώς έπιστήμης άκεραιότητος καί προόδου, ής αΐ βάσεις είσίν. 
Ή ύπαρξις τοΰ Θεού- — Τό άπειρον τών κατοικουμενων κό
σμων.—Αίσχέσεις μεταξύ τών ένσεσαρκωμένων καίμήψυχών.

Τό ΣυνέδριΟν θεωρήσαν τά έν ταϊς. διαφόροις αύτών ψάσεσι 
αποτελέσματα ποιείται τάς ακολούθους αποφάνσεις.

1. Ό πνευματισμός είναε μίαθιτική καί πειραματική επι
στήμη έπικυρωθεϊσα διά τής άνιχνεύσεως τής αλήθειας καί 
διά τής ιστορίας. '

2. Ό πνευματισμός είναι ανώτερα φιλοσοφική επιστήμη 
Ικανοποιούσα υπέρ πάσαν άλλην τήν συνείδησιν, τήν λογικήν 
καί τήν δικαιοσύνην.

3. Ό πνευματισμός-είναι ψυχολογική επιστήμη, άποδει- 
κνύουσα τήν ύπαρξιν τής ψυχής, καί δίδει ήμΐν τήν λογικω- 
τάτην έξήγησιν τών σχέσεων τής ψυχής καί τοΰ σώματος.

4. Ό πνευματισμός είναι θεία έπιστήμη,, άποδεικνύουσα 
ριζικήν πρός τόν Θεόν πίστιν—τήν βεβαιότητα μελλούσης 
ζωής-—έπισφραγίζει τήν ευθύνην τών πράξεών μας κατά τό 
αύστηρόν δίκαιον, καί άποδείκνυσι τήν ανάγκην τών διαδο
χικών ένσαρκώσεων ώς μέσον τής άπειρου προόδου, είτε έν τφ 
ήμετέρφ πλανήτη, έντε έν τοϊς άστρώοις κόσμοις.

5· Ό πνευματισμός άποβήσεται κοινωνική έπιστήμη πρός. 
λύσιν -τών επομένων φιλανθρωπικών προβλημάτων τής άκε- 
ραίας ανατροφής καί παιδείας, τών δύο- φύλων.,.—τής νομο
θεσίας,—τής ιδιοκτησίας, —τής άμόιβαιότητος,—τών κοι
νωνικών σχέσεων,·—τής αδελφότητος.

6. Ό πνευματισμός είναι ή αληθής σχολή τοΰ όφε,ιλο- 
μένου σεβασμού πρός πάντας τούς διερευνητάς τών αληθειών.

Κατά συνέπειαν, τό Συνέδριον αποδέχεται τάς ακολού
θους προτάσεις, άς οί αντιπρόσωποι διατίθενται νά θέσωσιν 
είς ένέργειαν είς τάς χώρας των, άμα ώς εύνοϊκαί περιστά
σεις συντελέσωσι είς τούτο, ήτοι :

• «';) Νά. ένώσωσι καί φέρωσι είς ομοσπονδίαν πάνταςτούς 
πνευματιστάς επικράτειας τίνος, καί νά σνγκεντρώσωσι πάντα 
τά έθνικά πνευματιστικά κέντρα.

β'.) Νά είσάγάγωσι τά στοιχεία τοΰ πνευματιστικοΰ δόγ
ματος παρά τφ λαφ, καί νά έγκαταστήσωσι φιλοσοφικάς
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έδρας τοΰ πνευματεσμοΟ παρά· τβϊς άνωτάταις σχίλαΐς.

γ'.) Νά διαδώσωσι τό δόγμα τοϊς πλήθεσι, διά δημοσι
ευμάτων; συνελεύσεων, διά του τύπου κτλ.

δ’.) Νά γνωστοποιήσωσι τάς πνευματιστικάς ομάδας καί 
τά κέντρα, ότι >ό διδάσκαλος'’Αλλάν Καρδέκ μάς κατέστησε 
προσεκτικούς ώς πρός τήν πρός τάς άποστάσας ψυχάς εύπι- 
στίαν μας. «Πρέπει είπεν, νά ύποβάλλωμεν τάς ανακοινώ
σεις αύτών ύπό αύστηρόν ϊλεγχον, διότι άνευ τούτου ό 
πνευματισμός ύποτιμάται τής αξίας του».

ε'.) Δέον νά συσταίνηται παντί σοβαρφ φίλιρκαί εραστή 
τής προόδου ή ένδελεγής μελέτη καί είλικρινήςέξέτασις τών 
έργων του, τών πνευματιστικών πορισμάτων του, ώς πρός 
τήν προύπαρξιν καί τήν ίπιβίωσιν, τήν πειραματικήν άπό- 
δειξιν τής αθανασίας τής ψυχής τοΰ ανθρώπου διά τής μετά 
τών πνευμάτων επικοινωνίας,τήν απειρίαν τών φάσεων έν τή 
διηνεκεϊ εξελίξει παετός ατόμου, τήν αμοιβήν καί τιμωρίαν 
ώς φυσικήν συνέπειαν τών πράξεων έκάστ.ου/ τήν άπειρον 
πρόοδον, τήν παγκόσμιον συγκοινωνίαν τών οντων, κτλ.

Ό χαρακτήρ τοΰ πνευματισμόν συνοψίζεται ώς έξης :
1. ’Αποτελεϊ θετικήν καί πειραματικήν επιστήμην.
2. Είναι ακριβής τύπος τής άποκαλύψεως.
3. Παρέχει σημαντικόν έφόδιον είς τήν πρόοδον.
4. Λύει τά δυσκολώτ.ατα κοινωνικά προβλήματα.
5- Άνυψοϊ τό αίσθημα, τήν κρίσιν, καί ικανοποιεί τήν. 

συνείδησιν.
6. Ούδεμίαν θρησκείαν επιβάλλει, άλλά προκαλεϊ μελέτην.
7. Πραγματοποιεί τήν πρός τόν Θεόν ύψωσιν τής ψυχής,, 

ήτις είναι συνέπεια ιστορικής ανάγκης.
Συνεπείς τών αρχών τούτων, τό Συνέδριον εννοεί, ίνα 

πας Σύλλογος καί παν μέλος διά πάντων τών είς τήν διά- 
θισιν αύτών νομίμων μέσων, ύποστηρίζωσι πάσαις δυνάμεσι 
τήν άνάπτυξιν τού ανθρώπου. Έπάγεται δέ:

α'.) Τήν έντελή μελέτην τοΰ πνευματικού δόγματος, 
β'.) Τήν ενδελεχή έξάπλωσίν του διά παντός μέσου.
γ') Την πραγμάτωσιν τών αρχών του δι’ ένασκήσεως 

τής αρετής έν τφ δημοσίω καί ίδιωτικφ βίφ.
Πρός τελεσφόρησιν δέ τοΰ αποτελέσματος τούτου, τό Συ·. 

νέδριον, έννοεϊ ινα πας πνευματικός σύλλογος, καί παν μέλος,, 
θεωρώσι πάντα άνθρωπον ώς αδελφόν έν τή διαμάχη τοΰ 
βίου, καί έν πάση περιστάσει. Πρός τούτο ίντέλλεται..

δ'. Τόν πρός πάντα άναζητητήν τών αληθειών σεβασμόν, 
έστω καί μή πνευματιστήν.

ε'. Τήν ίνδελεχή προσπάθειαν πρός τόν σκοπόν τής έκλαϊ- 
κεύσεως τοΰ Συλλόγου είς πάσας τάς κοινωνικός σφαίρας.-

ζ') Τήν άναζήτησιν καί άπόκτησιν τής απολύτου ελευθε
ρίας τής σκέψεως,τήν έντελή παίδευσιν άμφοτέρωντών φύλων, 
καί τόν κοσμοπολιτισμόν έν άπάσαιςταϊς κοινωνικαϊςσχέσεσι.

η'- Τήν αύτονομίαν πάντων των πνευματιστών, παντός 
μύστου, έκάστου συλλόγου όφείλοντος νά διατηρή διαρκείς 
σχέσεις πρός τό κέντρον τής περιφέρειας του,, έκάστου τοπικού 
κέντρου πρός τό εθνικόν του κέντρον, καί έκάστου έθνικοΰ 
κέντρου πρός τά τών άλλων επικρατειών.

Τή κοινή δ’ εν τέλει ομοφωνία τό γραφεϊΟν τοΰ Συνεδρίου, 
ώς καί πάντες ο’ αντιπρόσωποι άπεδέχθησαν τά έπόμενα, τή 
προτάσει τών αντιπροσώπων.

«Τό εν Βαρκελώνη συνελθόν διεθνές Συνέδριον τών πνευ- 
ματιστών έπιβεβαιοϊ καί διακηρύττει τήν πραγματικήν-καί 
αναμφισβήτητου ύπαρξιν τών πνευμάτων»-.

θ') Έν περιπτώσει συστάσεως τοπικής ομοσπονδίας πνευ- 
ματιστών, έκαστον μέλος οφείλει νά έχη δύναμιν. τ.ών κλί- 
σεών του καί τής ιδιοφυίας του, πλήρη έλευθερίαν ένεργείας 
έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων του. Νά ,συμμετέχη προς 
πάντα σύλλογον καί συντελεί κατά τό ένόν είς τήν πρόληψιν 
τών μεταξύ τών εθνών ρήξεων. Νάτείνη είς τόν αφοπλισμόν 
τών έθνών, καί τήν αχρηστίαν τών έν τοϊς .συνόροις. αυτών 
οχυρωμάτων, δυνάμει τοΰ λόγου καί τοΰ τύπου. Νά ζητή 
τήν κατάογησιν τής Θανατικής ποινής, οπού ,αν αυτή, ΰφί-. 
σταται, καί νά έργαζηται διά τήν καταστροφήν τής δουλείας 
ύφ’όλας αύτής τάς μορφάς. Φ. ΙΊ.
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ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟΣ
(Σ υ ν ί χει α)

Η ΦΤ2Ι2

Έν τούτοις ή διάνοια τοϋ Φραγκλίνου ταχέως έστράφη 
πρός τάς πειραματικά; έπιστήμας, διάφοροι δέ ύπ’ αύτοΰ 
γενόμεναι δοκιμαί έθεσαν αύτόν έπί τής όδου τών ανακαλύ
ψεων καί τών χρησίμων βελτιώσεων, ώς ή θέρμανσις διά μέ
σου οικονομικών θερμαστρών, ή πλακοστρωσία τών οδών, 
κτλ. πλήν ή εύρεία αύτοΰ ιδιοφυία καί τό άναζητητικόν αυ
τού πνεύμα μετ’ ολίγον άνεκάλυψε τα άντικεραύνεον, άφού 
έποίησεν άπειρα πειράματα έπί τοΰ ηλεκτρισμού, τή αιτήσει 
τής Εταιρείας τοΰ ’Αναγνωστηρίου τής Φιλαδέλφειας, ή; 
τό ενδιαφέρον είχεν έγερθή συνεπεία τών προόδων τών ίγ- 
γλων φυσιοδιφών. Ό Φραγκλϊνος ΰψώσας τότε πελώριον αε
τόν (τό γνωστόν άνεμοφόρητον παίγνιον τών παίδων) έν καιρφ 
καταιγιδο;,έτοποθέτησε(σιδηραν κλείδα είς τό άκρον τοϋ σπάγ- 
γου τοϋ αετού, τό καταλήγον είς τό έδαφος, καί κατώρθωσεν 
όντως νά παραγάγη σπινθήρας καί νά προσδιορίση τό ήλεκτρε- 
κόν φαινόμενου τό όποιον άνεζήτει,καί όπερ ίχρησίμιυσεν ώς 
βάβις είς τήν περί άντικεραυνίου άνακάλυψίν του. Έδάκρυσε 
δέ άπό χαράς, αναφώνησα;, ώς ό Αρχιμήδης· «Εύρον!»

“Απασαι αύτοΰ αί ανακαλύψεις καί αί πρός τήν δημο
σιογραφίαν απασχολήσεις του δέν ήμπόδισανποσώς τόνΦραγ· 
κλϊνον νά άφιερώση άφ’ετέρου εαυτόν καί είς τά δημόσια 
υπουργήματα, διότι είχεν έν ταύτφ έκλεχθή μέλος τής Συν· 
ελεύσεως τής Πενσυλβανίας καί διορισθή 
γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων. Σο· 
βαρόν/δέ τι γεγονός έπελθον αίφνιδίως, έξ 
ού προέκυψεν ή άνεξαρτησίατής’Αμερικής, 
έμελλε ν ’ απόσπαση αύτόν τών συνήθων 
αύτοΰ εργασιών, καί τής πόλεως έν.ή διαρ
κώς τότε διέμενεν, ΐνα τόν αναγόρευση δι
πλωμάτην έν όλη τή υψηλή σημασία τή; 
λέξεως. Τό Βρεττανικόν Κοινοβούλιον δια 
τοΰ κατά τόέτο;Τ764 ψηφισθε'ντος Νόμου 
πιρί γραμματοοόμον, άντεποιεϊτο τό δι
καίωμα νά έπιβάλλη είς τάς αποικίας της 
φόρους, οΐτινες πρότερον δέν ειχον ΰπο- 
βληθή-είς τήν αποδοχήν αύτών. Γενική 
κατακραυγή αμέσως ήγέρθη έν ’Αμερική 
κατα τής αυθαιρέτου ταύτης πράξεως, καί 

. ό φραγκλϊνο;· έπεφορτίσθη ύπό τών συμ
πολιτών τού νά μεταβή είςΛονδΐνον και πείση 
όπως άνακαλέση τό άδικον αύτό μέτρον. ” 
Πενσυλβανίας άπεδειξεν έν τή περιστάσει ταύτή ευφυΐαν καί 
διορατικότητα εκτός πάσης αμφιβολίας, καί έπί δέκα περί
που έτη έχρήσατο. πάντων τών επιχειρημάτων, άτινα ή ευ
φράδεια τού λόγου κάϊ τό κοινόν δίκαιον τής πατρίδος μη- 
τρος του καί τήςά,ποικίας τηςήδυνήθησαν νά τώ έμπνεύσωσι, 
πλήν δέν ήδυνήθη νά νικήση τήν αγγλικήν ίσχυοογνωμοσύ-

. νην. Τεθωρακισμένος δέύπό τού ψηφίσματος, δι’ού αίΣυνε· 
λεύσει; τής Αμερικής, όμοθύμως, ειχον αποκρούσει τήν είς 
τό βρέττανεκόν Κοινοβούλιον άναγνώρισιν τοΰ δικαιώματος 
τοϋ έπιβάλλειν φόρους αΰταΐς, ό Φραγκλϊνος προεϊπεν είς τήν 
Άγγλιανχότν έν τφ άγώνι, δν άνελάμβανεν αΰτη, θά κατα- 
σύνετριβετό, ώς ώραΐόκ τι έχ ττόρσι,Ιάχηζ άγγέϊοχ· Καί όν
τως, ή ’Αγγλία, άδυνμτύΰσα νά ύποστήρίξη τοιοΰτον ρ.χ- 
κρόν άγώνα, άνευ κινδύνου τής τελείας καταστροφής της 
ή ύπό τόΰ Φραγκλίνου έκάτομηθεϊσα σύγκρισις πρός άγγεϊον 

. έκ πορσελάνη', ύπήρξεν: αξιοσημείωτος έύθύτης. Ήδύνατο 
εκτός τούτου νά συγκρίνη;αύτήνπρός πολύποδα, ούτινος τό 
κέντρόν είναι λεπτοφυές καί άνίσχυρον, καί ούτινος άπασα 
ή- δύνάμις συγκεντροΰται εις τά άκρά, πρός τάς μααράς νευ- 
ρίδάςγΦΐγ· ών συλλάμβάνει τήν ‘άγριο τής. Συντρίψατε τούς 
ποδάς τ'όΰ πολύποδος, άφαΐρέσαπε τάς αποικίας τής 'Αγγλίας, 
καί;αΰ1ιή· δέν5θα' έχή πλέον λόγον ύπάρξεως.

■ 0>>δ ’̂^έ\^λίιήίότερ’ο'ν· τών 'πρός τάς ερωτήσεις τΟΰ άγγλι- 
1 κοϋ Κοινόβούλίου άπαντήσεων τοϋ·Φραγκλίνου·.

μερών, α\\' ixsivof, οίος είσαι σήμερον, χάί.θά άναγκασθ^ί 
βεβαίως νά όμολογήσγ,ς τήν αλήθειαν πρός τόν πατέρα μου- 

— Βεβαίως. ,
■— Ζεύρεις, ξεύρω καί εγώ πώς θά έκλάβη τήν πρότασίν 

σου; Καί πρέπει άπερισκέπτως νά έκτεθώμεν είς τάς συνέ
πειας της άρνήσεώς του ; αιτινες θά ήνε καταστρεπτικαί, δι*  
ημάς, .καί πώς τότε νά πείσωμεν αύτόν νά μεταβάλη γνώ
μην ; θά ήναι άδύνατον.

■— “Ωστε δέν θέλει; νά κάμω τήν πρότασιν^μου ·
■— Δέν θέλω τίποτε. Ζητώ λύσιν, επάνοδον είς τό καθε

στώς, την προτέραν μου κατάστασιν.
■— Καί ή ενδιαφέρουσα θέσις σου ;
— Ίσα Ισα τοΰτο μέ καθιστ? τρελλήν ; Ά! Πέτρε! τί 

λάθος!... δυστυχία μου. . . τί έκαμα...
Καί ή τάλας κατέπισιν ώς μόλυβδος έπί τής έδρας, λι

πόθυμος καί έκλελυμένη·
Ό Πέ τρος ήσύχως προσεπάθησε νά τήν λάβη εί; τούς βρα- 

χίονάς τΟυ καί τήν καθησυχάσγ, ψιθυρίζων .παρηγορητικάς 
! τινας λέζεις, πλήν αντη τόν απώθησε.

— *Α;  σκεφθώμεν, λέγει. ,
Καί άμφότεροι διέμειναν ούτως έπ*  άρκετόν, ό είς απέ

ναντι τού άλλου, παρατηροΰντες άλλήλους.
' — Ή μήτηρ σου, τουλάχιστον, δέν σ ’ άγαπ^ί ,αύτη, τη 

λέγεε, ώστε νά τή όμολογήσγ,ς τά πάντα;
— Προτιμώ τόν θάνατον, τώ άπαντ#, ή νάτή εΐπω τοιοΰ- 

τόν τι.
— Τον θάνατον;
■— Ναί.’Ακριβώς, διότι αισθάνομαι πόσον μέ άγαπδ, δέν 

δύναμαι ποτέ νά τή κάμω τοιαύτην έξομολόγησιν.
— Χωρίς νά τή έκμυστηρευθής τά πάντα, δέν δύνασαι 

τουλάχιστον νά τή είπη; ότι σ’ άγαπώ ;
— Δύναμαι.
— “Οτι άνταγαπώμεθα ;
— Δύναμαι.
— Έ 1 Αυτή θά πείση τόν πατέρα σου.
•— Μά αύτά δέν γίνονται είς μίαν ημέραν, άπαιτεϊταε 

καιρός.-' Καί έπαυσε, παρατηρούσα |ν ταύτώ τον Πέτρον, ώ; νά 
διέβλεπε μέσον τι διεξόδου.

■— Ναί, προσέθηκεν, άπαιτεϊται καιρός, καί δέν πρέπει νά 
I παρουσιασθή; αύριον, ούδέ νά μάθωσιν οίγονεΐς,μου οτι ήλθες 

εις Καψάλιον. Πρέπει δέ ν’ αναχώρησης πολύ πρωί, διότι ό 
πατήρ μου εγείρεται τήν έχτην ώραν. Εις τάς πέντε νά φύγνις.

— θά φύγω.
.— Καί θά σοί γράψω.

— Αυριον ;
— Ναί, αΰριον, ή μεθαύριον.
— θκ κάμης λόγον αύριον εί; τήν μητέρα σου;
— Τοΰτο δέν σοί τό υπόσχομαι. Θάίδω, θά σκεφθώ,πλήν 

ό καιρό; ε’πειγει καί ή αλήθεια κεραυνόπληκτο; θά πέση έν 
τούτοις μίαν ημέραν έπί τής κεφαλής μου.

— Παραδέχομαι, όπως καί σύ, ότι ό πατήρ σου δέν συγ
κατανεύει νά σέ δώση προ; σύζυγον πτωχόν, πλήν εάν τοϋ 
έξηγήσνις καί ύποσχεθής ότι ό σύζυγος αύτός θά έργασθή, θά 
κερδίζη χρήματα, θά επαρκή πρός διατροφήν αύτοΰ, τής.ιίυ- 
ζύγου του καί τών τέκνων του, δέν πιστεύω νά σοί άρνηθή 
τή*  χάριν ταύτην. Σοί ειπον πρότερον, ότι είχαν κάμει τό 
σχέδιόν μου, άφησε με νά σοί τό έξηγήσω. ,

— “Α! ναι, έχεις δίκαιον-Τί σκέπτεσαι λοιπόν νά κάμης; 
Είπέ μοι τό σχέδιόν σου.Καί ό Πέτρο; τή εξήγησε τί έσκεπτετο καί τί ηλπιζε. 
Παρά τφ πατρί φίλου'του τινός εΰρισκεν αμέσως θέσιν, τα
πεινήν μέν, είναι άληθές, πλήν ήτις θά τω εδιδε κέρδος τέσ- 
σαοας χιλιάδας δραχμάς κατά τό πρώτον έτος, πέντε κατα 
τό δεύτερον. Άπητεϊτο πρός τούτο δεκάωρος καθημερινή ίρ· 
γασία,άλλά δέν τόν ίδειλίατοϋτο' είχε τήν διάθε<κν νά έργα- 
σθή, άρκεϊ o“t θά έπέστρεφε είς τήν οικίαν του ένθα θά άνέ-, 
μενεν αύτόν σύζυγος αξιαγάπητος. Έπιπλα ολίγα άλλ’αρ
κετά είχε εις τήν διάθεσίν του, άρκοϋντα διά μικρά? κατοι-

— Ούδέν υπάρχει με'σον πρός εξαναγκασμόν τών Συνε
λεύσεων τής ’Αμερικής, ϊνα άκυρώσωσιτάς αποφάσεις των ;

— Ούδέν τοιούτον γνωρίζω, άπεκρίνατο. ό Φραγκλϊνος. 
Ούδέποτε θά τό κάμωσιν, έκτος άν έξαναγκασθώσιν ύπό τής 
βίας τών όπλων.

— Ούδεμία λοιπόν έπί της γης ισχύς υπάρχει, ήτις νά δύ
ναται να τάς υποχρεώση είς τήν άκύρωσιν ;

— Ούδεμία ισχύς, όσονδήποτε μεγάλη καί άν είναι αΰτη, 
δύναται νά άναγκάση τούς ανθρώπους νά μεταβάλωσι 
γνώμην.

’Επειδή δε ούδέν προϊόν τής «,γγλικής βιομηχανίας ίπε- 
τρέπετο νά είσαχθή είς τούς λιμένας τής ’Αμερικής άπό τής 
ύπό τοΰ αγγλικού Κοινοβουλίου ψηφίσεως τοϋ περί γραμμα
τοσήμων νόμου, ό Φραγκλϊνος ειπεν, ότι οί ‘Αμερικανοί, οίτι- 
νις έως τότεηρέσκοντο νά ποιώνταιχρήσιν τών νεωτεριστικών 
ιίδώνκαΐτών αγγλικών βιομηχανικών προϊόντων,θάπροετασ- 
cov τοϋ λοιπού τήν φιλαυτίαν των, καί «θά έφερον μέχρι τε
λείας έξαντλήσεως τά παλαιά αύτών ενδύματα, μέχρι; ού δι· 
δάζωσιν εαυτούς τόν τρόπον τού κατασκευάζιιν καινουργή».

Όπόταν δέ αί μεταξύ ’Αγγλίας καί τής αποικίας τηςέχ- 
θροπραζίαι ήρξαντο, ό Φραγκλϊνος, όστις ιίχεν ήδη έπισκε- 
φθη τούς Παρισίους, ε’ν ετεσι 1767 καί 1769, επεφορτίσθη 
τής ύψίστης αποστολής νά σύναψη τήν μετά τής Γαλλίας 
συμμαχίαν, ήν έξεπλήρωσε μετά έντελεστάτης δεξιότητος 
καί σπανιότατης επιτυχίας. Πασαι αί γαλλικαί επισημότη
τες, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου ΙΕ’, 

ύπεδέχθησαν αύτόν εύγενέστατα καί έγκαρ- 
διώτατα,μετά δέ τών κυριών Deffand, de 
Luxembourg καί de Bouffiers συνδιελέ- 
γετο τόσον οίκείως; ώς θά συνωμΐλει μετά 
τών εν ταϊς όδοϊς τής Φιλαδέλφειας και 
τής Βοστώνης στενωτάτων φίλων του. Αί 
εικόνες του (κυκλοφορούν έν Γαλλία ουνο- 
δευόμεναι μετά τών εύφυεστάτων λέξεων 
καί φράσεων, αιτινες καθ έαάστην στιγμήν 
έξήρχοντο τον στόματός του. Πανταχόθεν 
συνεχαίροντο αύτόν, ό 5« πολύς Turgot τώ 
άπηύθυνε τό ακόλουθον μονόστιχου, όπερ 
έχαράχθη έν τή μνήμη πάντων, επί τή 
εύκάιρία τής τοϋ άντικεραυνίου άνακαλύ- 
ψεώς του:

Eripuit ccelo fulmen, sceplrumque ty- 
rannis :

I

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟΣ

Αγγλίαντήν 
Ό βουλευτής τή;

. ήτΟι’

Άπό zbr ούρα
ηγάτηΜς zb σχ^πζροχ.

Ό Φραγκλϊνος κατά τήν μεγάλην εκείνην εποχήν τώνσο- 
βαρών ανακαλύψεων καί τής άνάπλάσεως τών ιδεών, συνε- 
τέλεσε διά τής προσωπικής συμμετοχής του είς· τήν άναζω- 

I πύρωσιν τοΰ πρός τήν έργασίαν αισθήματος, καί τοϋ πρός 
τήν πατρίδα ίεροϋ καθήκοντος, έξ ού οί συμπολϊται του ά« 
ρυαθέντες τάς άπαιτουμένας γνώσεις καί τάς αναγκαίας δυ
νάμεις συνετέλεσαν είς τήν πρόοδον καί ευημερία’' τής έαυτών 
πατρίδος.

Τοιοΰτοι ά»δρες δικαίως άπεσπάσοντο τήν αγάπην καί τά 
ε’νίιαφε'ρον τών επισήμων άνδρών τή; έποχής εκείνης, οϊτινε; 
μετά θαυμασμού καί σεβασμού προσηγόρευον αύτούς;

Ό Βολταϊρος κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1778 άποθνή- 
σκων, έδωκε τήν ευχήν του πρός τόν εγγονον του Φραγκλί- 
νου, άπτόμενος αύτοΰ τό μέτωπον καί αναφωνώ» έν πληρει 
ένθουσιασμφ δι’ού έξεφράζετο τό ιδανικόν τής Νέας Αμε
ρική; τά; πλήρεις μεγαλοφυούς έκφρασεω; εκείνα; λέξεις.

«God and liberty!
Θεός χαί ή iJxuStpca ! »

Οί δύο μεγάλοι άνδρες Βολταϊρος 'καί Φραγκλϊνος ήσπά- 
σάντο άλλήλους δχκρύοντις, διότι έκτοτε δέν έμελλον νά. έ· 
πανίδωσιν άλλήλους.

(’ Ακολουθεί)

vdr άπέσπασε tbr xepaof0r, xal άπό τούς

ΈΡΩΣ 1ΙΑΡΛΚΑΙΡΟΣ
(Αΐήγημα πρωτότυπον)

(βυνέχειβ)

— Βεβαίως, άλλ’ όσφ δυσάρεστου καί σκληρόν είναι, νά 
-περιέλθη τις τοσοΰτον αποτόμως άπό τήν ευμάρειαν είς την 
-πενίαν, παρηγοροΰμαι άφ’ έτέρου, καθότι ή μεταβολή αΰτη 
-εξασφαλίζει καί επιταχύνει τούς γάμουςμας. Έκτος δέ τού- 
που, άφότου άπεφασίσθη μεταξύ μας, συνείθισα εις τήν ιδέαν 
-τής άπλότητος καί ησυχίας.1 ήν μόνη ή πενία παρασκευάζει· 
καί διότι, ας σοί τό είπω ήδη έλευθέρως, ό πατήρ μου άν- 
•άμφιβόλως θ’ άντέτεινε πάσαις δυνάμεσιν εις τήν ενωσιν ταύ- 
την καί ούδέποτε θά έδιδε τήν συγ-.ατάθεσιν του. Καί ναί 
μέν θά έπροβαίνομεν καί άνευ ταύτης είς τήν τέλεσιν τών 
-γάμων μας, εναντίον τής θελήσεώς του, άλλ’ ώφειλον νά έχω 
ύπ’ οψιν μου, ότι θά ίστερούμην τής υλικής ύποστηρίξεώςτου 
καί ότι έπρεπε νά προπαρασκευασθώ είς τήν άνευ πόρων δια- 
-τήρησίν μας. Ώστε βλέπεις, ’Ασπασία, ή περίστασις είναι ή 
«ύτή.

— Καί τό μέλλον;
— Τό παρόν σκέπτομαι, ιδίως σέ, τόν έρωτά μας καί 

■τούς γάμου; μας, τό δέ μέλλον θα Ιλθη άφ' έαυτοΰ.
Ή ’Ασπασία, μόλις συνελθοΰσα:
— Έν τούτοις, εγώ ,τφ λέγει, τόν πατέρα μου σκέπτομαι.
— Τόν πατέρα σου 1 επαναλαμβάνει ό Πέτρος, χωρίς νά 

«ννοήση.
— Ναί. *0  πατήρ σου δεν θά συγκατετίθετο νά λάβης 

■σύζυγον άνευ ποοικός, άλλ’ ήδη ό ίδικός μου θά συγκατα- 
τιθη νά λάβω σύζυγον άνευ άβολου;

> —- Μά, μοί φαίνεται, ότι μοΐ είχες είπεϊ............
— “Οτι ή έκ μέρους τών γονέων μου συγκατάθεσις ητο 

Ιξησφαλισμένη. Καί πώς δέν θά συγκατετίθεντο μετά πάσης 
«ύχαριστήσεως είς συνοικέσιον, όπερ θά μέ έκαμνε συμμέτοχου 
-περιουσίας σημαντικής, οίαςή ίδική σας; “Ηδη όμως, οτε ή 
περιουσία αΰτη άπωλεσθη, λαμβάνεις θέσιν άπέναντι του πα- 
■τρός μου όμοίαν, πρός ήν εγώ εύρισκόμην πρότερον απέναντι 
τοΰ ίδικοΰ σου, καί συλλογίζομαι όποιαν ε’ντύτωσιν θά κάμη 
<είς αύτόν ή παότασίς σου καί τινα υποδοχήν θά λάβη. ’Εάν 
άρνηθή:

ι—Τότε συ θά συντέλεσης.
— Ίσα ίσα σήμερον τήν πρωίαν συνδιελεγόμεθα περί τής 

άποκαταστάσεώς μου, καί μοί ίλεγεν, ότι ουδέποτε θά εκα- 
μνε γαμβρόν πένητα, διότι έν ή καταστήσει αύτό; εύρίσκε- , 
■ται τήν σήμερον, δέν απαιτεί μέν περιουσίαν, πλήν επιθυμεί 
ώστε, εάν, έν περιπτώσει καθ’ ήν ό μέλλων σύζυγός μου ά- 
-πέθνησκε, μετά τινα έτη μετά τούς γάμους μου, νά μή ύπο- 
πέσω είς τήν έσχάτην ένδειαν, καί άναγκααθή αύτός έν τώ 
γήρατί του νά εργάζεται πρός διατροφήν τών έγγόνων του. 
Αυτά κατά λέξιν μοί είπεν ό πατήρ μου ;

— Και τότε; τί θά γίνη ;
— Τότε 1 τί νά σοί εϊπω ; τί ξεύρω εγώ;
Ή ’Ασπασία τότε ήγέρθη έκ τής θέσεώς της καί ήρζατο 

■βαδίζουσα εν τΰ> δωματίφ του μνηστήρός της όλως έν ταραχή 
καί σπασμωδική κινήσ«, ουδόλως ύποκρύπτουσα τήν άνησυ- 
γίαν καί συγκίνησίν της! Έστρέφετο δέ συχνάκις περί έαιι- 
πήν σκεπτομένη καί μή ομιλούσα, χωρίς νά δίδη προσοχήν 
«τι δέν ήτο έκεΐ μόνη.

Ό Πέτρος παρετήρει ταύτην έκστατικώ; καί μετά περιερ- 
γίας,' ή δέ καρδία του συνεσφίγγετο έξ άορίστου απελπισίας. 

Τέλος αΰτη «ταματήσασα πρό αύτοΰ·
— Ειχομεν μείνει σύμφωνοι, τφ λεγει, ότι όπόταν θά ά- 

νεγίνωσκον είς τήν αΝέαν Εφημερίδα» τήν αγγελίαν σου, 
θά ήρχεσο διά νά μέ ζητήοης άπό τούς γονείς μου, δέν είναι 
άληθές;

— Ναί, και δι’ αύτό ήλθαν. |
— Πολύ καλά. Καί τίς θά παρουσιασθή νά κάμγι τήν αϊ- 

τησιν ταύτην; ούχί βεβαίως εκείνος, οίοςήσο πρό τινων ή· ί
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χίαν «ν άποκέντρω θέ«ει τών ’Αθηνών καμένη, ένθα τα 
«νοίκια εΐσίν «ΰθηνά. Έν τελεί δέ, προσέθηκε, τά της ή
συχου ταύτης καί ήγαπημένης ζωής θέλγητρα, άτινα διά 

' τής άποκτήσεως τέκνων άποκαθιστώσιν τόν περιωρισμένον καί 
μονότονον βίον τοΰ ανθρώπου πολύ θελκτικώτερον καί εύα- 
ρεστότερον τού έν έπιδείξ.εσι καί έν τφ κέντρω τών πόλεων 
διαγομένου. Τά πάντα «ιχε προβλε'ψει. Μόνον οί πλούσιοι εί
ναι ευτυχείς; -

Γ'.

"Οτι τό λυκαυγές ήρχισε νά λευκαίνη τάς ΰέλους τών θυ· 
λ f ρίδων, ή ’Ασπασία, άποχαιρετήσασα τον μνηστήρα της, είσ·

ήλθεν είς τό δωμάτιον της καί κατεκλίθη, οΰχί όμως διά νά 
κοιμηθή, διότι ή ταραχή της, ή ζάλη καί ό πυρετός, όστις κα· 

7 τείχεν αυτήν, δέν τήν άφινον ούδέ στιγμήν νά ήσυχάση. Τό
- πνεύμα της «ύρίσκετο εις εντελή σκοτοδίνην.

’Ολίγον προ τών πέντε ωρών ήκουσε κρότον βημάτων πρός 
/ τήν κλίμακα, καί μετ’ ολίγον τήν κάτω θύραν τής οικίας

διανοιγομένην. Τότε ήγέρθη καί έπορεύθη πρός τήν θυρίδα, 
ή; διήνοιζεν ελαφρώς τό παραπέτασμα, καί είδε τόν Πέτρον 
έξερχόμενον τής οικίας καί είτα στρ.αφέντα πρός αυτήν. 
Είχε τούς οφθαλμούς προσηλωμένους πρός τήν ’Ασπασίαν,

■ ήτις τότε τόν άπεχαιρέτησε διά τών χειρών, καί «κείνος μετά 
μικράν κλίσιν τής κεφαλής καί τής χειρός άπεμακρύνθη άμέ-

' , σως, πλέον ή άπαξ στρεφόμενος, «ταματών καί σκεπτόμενος,
ώς νά άμφεταλαντεύετο έτι, εάν έπρεπε νά προχωρήση ή νά 
έπιστρέψη.

— Θά τόν έπανίδω άρα γι πλέον;
Τήν έοώτησιν ταύτην άπέτεινε καθ’έαυτήν κατακλινομένη 

-· ' τότε ή ’Ασπασία, άλλά χωρίς νά δύνηται νά άκολουθήση
τήν σκέψιν ταύτην, διότι τό πνεύμά της κατατεταραγμένον 
δν, έσπευδε δι’ αλμάτων άπό τοΰ μέλλοντος είς τό παρελ
θόν, καί «σταμάτα είς τό παρόν, όπερ τήν κατέπνιγεν.

‘Οπότε δέ περί τήν έβδόμην ώραν ή μήτηρ της ήλθεν είς 
τό δωμάτιον της.διά νά τήν άφιπνίση καί τήν άσπασθή, ώς 
έπραττε καθ’ έκάστην, εύρε ταύτην έν τή κλίνη της δλωςτε-

_ . ταραγμένην καί πυρέσσουσαν, μέ τήν κόμην λελυμένην.
— Τί έχεις; είσαι ασθενής, ’Ασπασία;
— 'Οχι, μήτερ.

. ' — Ηκουσα θόρυβον έν τφ δωματίω σου τήν νύκτα, καί
,. ολίγον «λειψε νά έλθω νά ίδω, τί έχεις.

■— Τίποτε, έκοιμήθην κακώς.
— Μοί έφάνη, ότι ήνοιξκς τήν θύραν.
— Οΰχί, έκλεισα τό παράθυρον.
— Διατί έκοιμήθης κακώς;

■ - . —Ξεύρω καί έγώ, διατί έκοιμήθην κακώς;
— Ίσως ύπέφερες άπό τήν χθεσινήν ομιλίαν του πατρός 

σου.
— Ύπέφερα, ναί, Ισως.
— Καί έγώ, 'Ασπασία, ύπέφερα πολύ, καί ίσως περισσό-

< τερον άπό σέ, ουδέ έκοιμήθην καθ’ ίλην τήν νύκτα, όχι ό
μως σκεπτομένη τόν εαυτόν μου, άλλά εσέ, τήν άποκατά-

- στάσιν σου. Εάν το Καψάλιον σέ τρομάζη, έάν νομίζης,ότι 
δέν θά δυνηθής νά συνειθίσης εδώ, μέχρι τής άποκαταστά- 
«»ώς σου τουλάχιστον, πρέπει νά μοϋ τό εϊπης έλευθέρως, 
καί άφοΰ άκόμη ειμεθα εις τήν άρχήν, διά νά πείσω τόν 
πατέρα σου νά μεταβάλη γνώμην.

— 'θΧ1’ τοϋτο δέν πρέπει νά γίνη μήτερ. Σέ παρακαλώ, 
μη του εϊπγ,ς τίποτε, θά ήτο άφροσύνη.

— Ναί, άλλα είξευρε, ότι οι γονείς θυσιάζονται διά τά 
; x τέκνα των, καί όχι τά τέκνα διά τούς γονείς των.

— Διόλου, δέν είναι έκ μέρους μου θυσία νά .μείνωμεν 
εις Καψάλιον.

I- . — ’Αλήθεια ;
— 'Αληθέστατου.
— Μά,' ομιλούσα ούτως, σκέπτεσαι καί τήν άποκατάστα

σίν σου ;
— Τήν άποκατάστασίν -μου; ποσώς δέν. σκέπτομαι τοι- 

> · οΟτον πράγμα, απ' εναντίας δέ ύμάς συλλογίζομαι. Καθ’

όσον άφορ? εμέ, τίς είξεύρει,.,άν μίςι νέα θά ύπανδρευθή έν- 
όσφ δέν είναι άκόμη στεφανωμένη ;

— Πώς όμιλείς ούτως ·,
— Όμιλώ ώς άτομον λογικόν, όχι ώς νέα άφρων.
•— Μά χθες, μοί φαίνεται, είχες περισσοτέραν πεποίθησιν· 

είς ό,τι μάς έλεγες.
— Ά! χθές!
— Καί τί σοί συνέβη άπό χθές μέχρι σήμερον ;
— Καί τί θά μοί συμβή ; καλώς γνωρίζετε, ότι. οΰδέν· 

μοί συνέβη.
— Δηλαδή, «νόησα, «βασάνισες τήν ιδέαν ταύτην, καί 

διά τούτο ύπέφερας, καί δέν έκοιμήθης τήν νύκτα. Ή νύξ, 
’Ασπασία μου, είναι κακή σύμβουλος πολλάκις, καί δένπρέ- 
πει νά αφίνεσαι να παρασύρήσαι ύπό τών φαντασιών τής · 
αϋπνίας, διότι αΰται όμοιάζουσι πρός τάς οπτασίας του σκό
τους, αίτινες άμα «πέλθη τό φώς εξαφανίζονται. "Ωστε προ
βλέπεις δυσκολίας εις τήν άποκατάστασίν σου';

— Ναί.
— Σοβαράς;
— Πολύ σοβαράς.
—.Δέν τολμώ νά σοί ζητήσω λεπτομέρειας......
— Σέ καθικετεύω, μήτερ, άς άφήσωμεν αυτήν τήν ομι

λίαν.
— *Ας  τήν άφήσωμεν άλλά σ ’ερωτώ , είς ποϊον άλλον 

η είς τήν μητέρα σου πρέπει νά ίμπιστευθής τήν καρδίαν 
σου; Δέν δύνασαι, σύ, ποτέ, κόρη μου, νά φαντασθής όποιον 
βάραθρον, όποιαν θλίψιν προξενείς είς εμέ, φανταζομένη, ότι 
εν μυστικόν χωρίζει τήν θυγατέρα άπό τής μητρός της, τό 
πρώτον τοΰ βίου σου, άφ ’ ής στιγμής σέ άπέσπασα άπό τής 
καρδίας μου καί σέ παρέδωσα είς τόν κόσμον. Θέλεις ν ’ άπο- 
κατασταθήςΐ γνωρίζω καλώς, μή σέ άπατά ή φαντασία καί 
ό εγωισμός σου, ότι μία κόρη δύναται νά κρυβή άπό τής μη
τρός της,'ήτις τή έδωκετό φώς, τήν'ζωήν, τό παν · μή θελεις νά 
πληγώσης περισσότερον τήν κατάκερματισμένην καρδίαν τής 
μητρός σου, γνωρίζω τάς μέχρι τινός σχέσεις σου πρός τόν 
Παύλον καί τόν Πέτρον..,., άλλά...... άλλά, δέν γνωρίζω
καλώς πρός ποιον ή συμπάθειά σου έκλινε περισσότερον.Καθ ’ 
βλην τήν νύκτα άγωνιωδώς έσκεπτόμην, καί ή συνείδησις μέ 
ετυπτεν ώς πρός τό κεφάλαιον, ’Ασπασία, τής.πρός τήν θυ
γατέρα «λευθεριότητος τής μητρός. Δέν γνωρίζω έάν ή ελευ
θερία, ήν εσχάτως σοί έδωκα, ήτο πράξις φρόνιμος έκ μέ
ρους μου, Ναί μέν, ή πρός σέ άδυναμία μου, συμπάθεια καί 
μητρική στοργή μοί επέβαλλον τούτο, άλλ’ ή. φρόνησες, ή 
φρόνησις....

Ή ’Ασπασία, μή δυνηθεΐσα πλέον νά κρατηθή, «ρρίφθη 
είς τάς άγκάλας τής μητρός της έν λύγμοΐς καί δακρύοις, 
άνακράζουσα μέ συγκεκομμένας λέξεις:

— "Ω! μήτερ, μήτερ, ή καλλίστη τών μητέρων. Θά σοί
είπω τά πάντα---- άλλά όχι τώρα, βραδύτερον... Άφήσόν
με νά εύρω τήν κατάλληλον στιγμήν... Σέ παρακαλώ, μή
τερ, μή επιμένεις, μή μέ επιπλήττεις, άσπάσθητί με... αγά
πα με... ·

Καί ύπό τάς θωπείας τής μητρός της ή 'Ασπασία' καθη
σύχασε, ή νευρική της κατάστασις κατέπαυσε, ό πυρετός ή- 
λαττώθη, τά δάκρυά της έσταμάτησαν, μόλις δέ τά χείλη· 
της έπαυσαν νά τρέμωσι, προσεπάθησε νά μειδιάση.

— Βλέπεις, λέγει, άποτεινομένη πρός τήν μητέρα της, 
τί άνόητος οπού ημην, είχες δίκαιον, ή νύξ εινε κακός σύμ
βουλος, τά πάντα μεγαλοποιεί. Διήλθον κακήν νύκτα, καί. 
είμαι νευρική.

— Όχι, δέν διήλθις μόνον χθές κακήν νύκτα, τούτο τό· 
παρετήρησα καλώς, όπως παρετήρησα καί άλλας μεταβολάς: 
τοΰ βίου σου, ώς παραδείγματος χάριν τήν ώχρότητά σου, 
τήν γενικήν καχεξίαν σου καί τέλος τάς άνίας σου, άς μοί- 
κρύπτεις.

— Ήμην άνήσυχος, μήτερ, κουρασμένη, ιδού τό παν.
— Ή8η ίννοώ τάς μεταβολάς αύτάς, τάς όποιας δέν ή- 

■ υνάμήν άλλως νά εξηγήσω, καί αί όποϊαι μ’ έκαμον ν’ α
νησυχώ, χωρίς νά εύρίσκω λύσιν λογικήν, διότι έπί τέλους,. 

τλεγον καθ’ έαυτήν, ότι ό άήρ, καί ό βίος δν διάγομεν έν- 
ταόθα ώφειλον νά σέ διατηρώσιν ύγιά.

— Θά είμαι ύγιής, σοί τό υπόσχομαι είς τό μέλλον.
Καί ήγέρθη, πλήν ή μήτηρ της δέν ήθέλησε νά τήν εγ

κατάλειψη ούδέ έπι στιγμήν.
— Κάθησαι νά σέ κτενίσω, τ$ λέγει, όπως σ’ ε’κτένιζον. 

ενθυμείσαι, ότε ήσο μικρά.
Μετά το πρόγευμα, Ιμελλον νά ύπάγωσιν είς Κύθηρα, ή· 

«ίσειαν ώραν μακράν, όπως ίδωσιν οικίαν τινα, ήν ό κ. Κ... 
έθεώρει κατάλληλον νά ένοικιάσωσι καί άποφύγωσί τουλά
χιστον τόν έν Καψαλίφ μονότονον βίον, πλήν ή Ασπασία 
τήν τελευταίαν στιγμήν, έζήτησε νά μείνη είς τήν οικίαν 
•διότι ήσθάνετο έαυτήν καταβεβλημενην. Και πραγματικώς 
•πάσχουσα σωματικώς καί πνευματικώς «πεθύμει νά μείνη 
όπως σκεφθή καλήτερον τί οδόν ώφειλε ν ’ άκολουθήση είς τό 
μέλλον.

Έπορεύθη πρός τήν ακτήν καί εξέλεξε θέσιν εντελώς μα
κράν παντός περιέργου βλέμματος, χωρίς νά βλεπη καί ν 
άκούη τίποτε ή τόν μυρμιρισμόν τών κυμάτων,άτινα ίθλώντο 
πρός τά βράχη, καί τό έκτεταμένον αχανές, ένθα ό οφθαλ
μός δέν άπήντα τέλος.

Ήδη δέν είχε τίποτε ενώπιον της τό οποίον νά τήν έ- 
νοχλή, καί όσω καί άν ήτο άπηλπισμένη, ήσθάνετο μεγάλην 
άνακούφισιν. Έλευθέρως άναπαυομένη πλέον παρετήρει α· 
νωθι καί πέριξ αύτής, παρηγορουμένη ύπό τής γελοέσσης 
φύσεως, καί είσδύουσα εϊτα είς τόν βυθόν τής καρδίας της, 
έξήταζε έν ήσ-υχία τήν νέαν κατάστασίν της, προσπαθούσα 
νά «ϋρη τό μέσον τής διεξόδου.

Έπεθύμησε τό πλούτος, τήν έπίδειξιν, τόν λαμπρόν βίον, 
τήν πολυτέλειαν, τήν λάμψιν, καί απέκτησε τήν καταστρο
φήν, τήν ταπεινοφροσύνην, τήν άθλίαν ύπαρξιν. Τεσσαρας 
χιλιάδας δραχμών «τησίως είς ’Αθήνας, σύζυγον υπάλληλον 
καί εν τεκνον! μέ αύτά ειναί τις πλούσιος ώς έφαντάζετο 
καί ώνειροπόλει ;

Οΰτω, σκεπτομένη, καί «ίς τόν ηδονικόν κόσμον αποβλε- 
πουσα,έν τφ πιριορισμένφ βίφ ον διήγε, άπεφάσισε προώρως 
-νά θυσιάση τήν νεότητά της καί τήν ωραιότητα είς τόν βω
μόν τού έρωτος άποτυφλωθεϊσα δέ ύπό τού όγκους, ον πάς 
νέος φέρει μεθ’ έαυτού πρός πλείονα έπίδειξιν καί σαγήνευ- 
σιν τής καρδίας,ήν άγαπα, φανταζομένη δέ,ίτι τό μόνον μέ
σον καί αλάνθαστου φάρμακου πρός ίξασφάλισιν της πλού
σιας άποκαταστάσεώς της, ήτο νά δώση—τοσούτφ προώρως 
φεΰ !—εκείνο, όπερ πάσα νεανις μόνον έπ’άνταλλαγή τής ύ· 
πάρξεώς της οφείλει νά δίδη, άφέθη άνοήτως ή τάλας νά 
παρασυρθή τοσούτφ προώρως καί άπερισκέπτως ύπό τής α
πάτης τής φαντασίας καί τής προσδοκίας τής εί’ρωνος ειμαρ
μένης !

Γέγονεν !
Ή3η, όμως, έπί πόσον καιρόν άκόμη ήδύνατο νά καλύ- 

πτη τήν θέσιν της ; Ή ανησυχούσα μήτηρ της, ή άρκουμένη 
είς απλήν διαβεβαίωσιν τής θυγατρός της, θά έβράδυνε έτι : 
έπί πολύ νά ζητήση τόν λόγον τής καταστάσεώς της ; Τήν 
επαύριον ίσως, ή καί σήμερον άκόμη μήπως άντιληφθή τής 
αλήθειας ;

Αί σκέψεις αύται ήρχισαν ν*  ανησυχούν τήν’Ασπασίαν, ή- 
τις άπεφάσισεν άνευ πολλών ένδοιασμών νά λάβη μίαν ορι
στικήν άπόφασιν.

— Τό πράγμα έπείγει, διελογίζετο, καί οφείλω νά δώσω 
εν πέρας ταχύ. Δεν πρέπει ούτε νά δειλιάσω, ούτε νά φανώ 
ύποκρίτρια ενώπιον ούδενός κινδύνου.’Εμπρός, μέ πασαν θυ
σίαν εμπρός, δέν έχω καιρόν νά χάνω.

("Επιται σνν«χ«ι«)

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

’Επικίνδυνον είναι ν ’ άναπολής μέν είς τόν άνθρωπον πό
σον ομοιάζει πρός τά άλλα ζώα, νά μή ύποδεικνύης δέ είς 
αύτόν άφ’ έτέρου τό μεγαλείον του*  ούχήττον. επικίνδυνον 

είναι νά ύπερεκθειάζης τό μεγαλείον αύτοΰ καί νά τ^έ ύπο- 
κρύπτης τήν σμικρότητά του· έπικινδυνωδέστατον δέ πάντων 
νά μένη «ίς παντελή άγνοιαν ώφέλεμον είναι νά τψ θέτ^ς 
ύπ’όψιν άμφότερα.

X
Έάν φοβήσαι τον άρχοντα επί σου, λυπού τόν έφ’ ου 

*ΡΧ“<· X
'Ο χρυσός είναι καταπειστικώτερος τών ρητόρων, διό καί οί 

αρχαίοι έλεγον : αγγυσοΰ ΛαΛοϋνιος, πας άπρακτείτω Λόγος».

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

βΤ. Λίνογμα.
Λαμπρότατον φαινόμενον βεβαίως *γώ  τυγχάνω, 

ΚαΙ πρ&γμ' ύμεΛιμώτατοκ Ιδίως παριστάνω.
Είς τήν ΈΛΛάάα όέ ποΛύ σπανίως θά μί ιυρρς, 

Έν είς τόπους μακρυνους θα μ’ ίόρς, ώς είζεύρεις.
Χρήσιν <Γ έμοϋ συχνότατα ποιεί ή όπιστήμή, . .

Καί τούτου ϊνεκεν ποΛΛήν εχ’ Αποκτήσει φήμη.
vAr θ’ όμως θέΛρς, φΙΛτατε, τήν κεφαΛήν νά τμήσης, 

Βεβαίως ώραιότατον άνθος θό ν'άποκτήστ/ςί

6S. ΑΚνεγμ.α-
^ίάμπω, φίΛε μου, βεβαίως άν όΛόκΛηρον μ' ά,φήσης, 

ΠΛήν είς τούς συνδέσμους τρίζε, άν τήν κεφαΛήν μου τμήσης·

69. Α,’ένεγμ.α.
Αιωνίως προχωρώ 
καί ούδεποτ' ίπιστρέφω, 
ό-loer δημιουργώ 
κι' όΛοέτα καταστρέφω. 
Άν μου κόψης τό κεφάΑι, 
μαζή μέ τό Λαιμό, 
θά παρουσιασθή καί πάΛι 
Sr τετράποόον κοινό.

ΤΟ. Πρός συμ.πλήρωσεν. 
έ.«.α..ά.ει. .ε.. ώ.ι. αί. α.α.ο. αί .ή. ..ο·. ου 

ΤΙ. Χυλλαβόγροφος.
ώ — αίρω — συν — αιτώ — νά — αί —ρ —γ —όν — ένας 

— χολοϊ — σ—ς. Δ.Φ.Β.

.α.

κ.

ΛΛαεις τών έν τώ 33 φύλλω αενογμ-άτων.
58. ΑΙΝΙΓΜΑ

"HXcm
Έλυσαν αυτό, 4 ίξ ’Αθηνών κ. Γ. Α. Βασιλάκης, κ»!. ό έκ Πατρών 
Κ. Α. Φραγκόπουλος.

59 ΑΙΝΙΓΜΑ
ΙΙλατχ’.αί.
60 ΑΙΝΙΓΜΑ 

Κύων— ’Ίον
Έλυσαν αδτό 4 έκ Πατρών κ. Κ. Δ. Φραγκόπουλος, και ό ίκ 

Κορώνης κ. Σ. Μπούκας.

61. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ό πατήρ είναι 56 έτών, 
Ήμήτηρ είναι 50 έτών, 
Τό τέκτον είναι 6 έτών.

Έλυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών χ. Α. Καλύβας, κ. Όδλτιμος, κ. Γ. 
Α. Βασιλάκης, κ. Δ. Π. Πανάγος, ό έκ Πατρών χ. Κ. Α. Φραγκό
πουλος, δ έκ Σύρου κ. Δ. I. Συνοδινδς έμμέτρως, καί ό «κ Καλαμών 

κ. Β. Η. Άλιξάχης.
rd ex δύο χομψών μΛχρών tlx όνων δώρον ό

πρώτος λύτης, ήτοι δ χ. Α. Καλύβας, διευθυντής τοΰ γραφείου τοΰ 
Σιδηρ. Πύργου - Κατακώλου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Λάβετε δυο φλοιούς ώών καί ολίγον καρτόνιον, διαθέσατε 
αυτούς, κατά‘τόν κάτωθι ύποδεικνυόμενον τρόπον, κμί θά 
εχετε άτμόπλοιον εν σμικρφ, κινούμενου ΐν τώ ΰδατι άπα- 
ραλλάκτως, ώς τά μεγάλα ατμόπλοια, καί μέ τούς αύτούς 

. σχεδόν φυσικού; νόμους.
Ή κατασκευή τοΰ πλοίου είναι άπλουστάτη.

. Διά τοΰ χαρτονιού κατασκευάσατε μίαν λέμβον, ώς τό
παρατιθέμενον σχήμα, δηλα
δή κόπτετε τό καρτόνιον ίν

■ τφ σχήματε τούτου, καί τό 
κολλάτε δι’ ισπανικού κηρού, 
όπως μή εύρίσκη δίοδον τό 
ύδωρ καί εισέρχηται εντός.' 
Μετά τοΰτο θέσατε καρφίδα; 
καί λεπτόν σύρμα όπως συμ- 
πληρώσητε τάς πλευρά; τοΰ 
πλοίου σας· όπισθεν δε τοπο 
θετεϊτε τό πηδάλιον, τό ο
ποίον νά ταλαντεύεται εύκό- 
λως πίριξ μιας μεγαλειτέρας 
καρφιδος, ώς δείκνυσι τό 
σχήμα, καί τό όποιον νά συν- 
δέηται πρός τάς πλευρά; ύπό 
δύο άνίσων νημάτων, όπως 
οΰτω κατορθώται κλισις τις 
έν σχίσει πρός τόν άξονα τοΰ 
πλοίου. Τοΰτο, έν περιπτώσει 
καθ ’ ήν ό ωκεανός σας θά αν
τικαθίσταται ύπό κάδου τίνος 
πλήρους ϋδατος, θά σύντελή 
ώστε τό πλοΐόν σας νά έκτελή τόν γΰρον έντος αύτοΰ.

“Ηδη δύο σύρματα κεκυρτωμένα, ώς έ'μφαίνεται έντφ 
δευτέρφ μικρώ σχήματι, καί στηριζόμενα επί τών πλευρών 
τοΰ πλοίου, θά βαστάζωσι τον φλοιόν ώοΰ τίνος, τοΰ όποιου

Τό μικρόν άτμύπ.Ιοιον.

πρότερον άφαιρεϊτε τό περιεχόμενον δια μέσου μικρά; οπή; ήν- 
έπιτηδείω; κατασκευάζετε επί τοΰ αιχμηρού μέρους του ώοΰ.

Τό ούτω προπαρασκιυασθεν καί κενωθέν ώόν πληροίτε, 
ύδατος, εις τρόπον ώστε ευρισκόμενον τοΰτο ίν όριζοντείω- 
θέσει, ή επιφάνεια τοΰ ΰδατοςνά εύρίσκεται ολίγον κατωτέρω· 
τή; μικρά; οπής (βχ. 2).

Τό ώόν κατά τό ήμισυ οΰτω; πεπληρωμένον ύδατος θά 
αντικαθιστά τόν λέβητα. Πρέπει δέ νά τεθή ε’πί τών δύο 
κεκυρτωμένων, ώ; είπομεν, συρμάτων, προσέχετε δ’ ώστε ή 
οπή τοΰ ώοΰ νά διευθύνεται πρό; τό όπισθεν μέρος τοΰ 
πλοίου, καί νά εύρίσκεται ολίγον άνωθι τών πλευρών αύτοΰ. 

“Ηδη, ώς έστίαν, θέσατε 
κάτωθιτοΰ ώοΰ ήμίση φλοιόν 
έτέρου ώοΰ,- τόν όποιον το.- 
ποθετεϊτε έν μέσφ άμφικοί*  
λου φελλού προσκεκολλημέ- 
νον έν τφ βυθφ τοΰ πλοίου 
δι ’ ισπανικού κηροΰ. Έπί δέκ
του ήμίσεως τούτου φλοιού 
θέσατε ολίγον βάμβακα, έφ’ 
ού περιχύνετε άνάλογον οι
νόπνευμα.

Τό πλοϊόν σας είναι έτοι
μον προς άναχώρησιν, καί 
δέν τφ υπολείπεται πλέον ή 
ό ατμός, θέσατε λοιπόν πΰρ- 
είς τό οινόπνευμα καί μετά 
τινα δευτερόλεπτα τό ύδωρ 
θ’ άρχίζη νά κοχλάζη και 
αμέσως ό ατμός αύτοΰ θα 
έξέρχηται «κ τή; μικρά; ο
πή; τεφ ώοΰ. Συνέπεια δε 
τή; ά>·τι^('άοίως τοΰ μικρό· 
σκοπικοΰ τούτου άτμοϋ πρός

τόν αέρα, ή μικρά λέμβο; σας θ’άρχίση νά κινήται κατ,’ έ- 
ναντίαν διεύθυνσιν τής τοΰ άτμοΰ καί όντως θ’άπολαύσητν 
τό λαμπρόν θέαμα μικρασκοπικοϋ άτμοπλοίου ταξειδεύοντος 
ανευ μηχο ής, άνευ τροχών καί άνευ έλικο;.’

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ THS ‘ ΦϊΣΕΠΧ,.
Π. Τ. Κ υ π αρ ι σβ ί αν. Ζητουμινον φύλλον βά; άποσιέλλιται βύν 

παρόντι. — X. Β. Πάτρας. Έκκαθάρ.ιςιν λογαριασμού έλάβομεν. 
θά σας γράψωμεν ίμω:, ίιότι ύπάρχιι διαφορά τις. — θ. Μ. Π ά- 
τρας. Σα« έγράψαμεν προχθές. Άναμένομεν άπάντησίν σας. Παρά 
Π. Τ. ίλάβομεν λογαριασμόν. — Α. Π. Λεμησσόν. XS; έγράψα- 
μεν. ’Αναμένομεν άπάντησίν σας. — Α. Π. Μαγνησίαν. Σάς έ- 
γράψαμεν δες σχετικώς πρός δλά. "Απαντα φύλλα άπεστάλησαν ίγ· 

γραφεϊσι. Εύχαρισιούμεν πολύ. Άναμένομεν άπάνιησίν σας ήδη.— 
A. X. Κρανίδ ιον. Διεύθυνσή σας διωρ^ώθη συμφώνως έπιβτολή 

,βας. Άναμένομεν νέους συνδρομητές. — Η. Γ Ο. ’Αθή νας. ’Επι

στολή σας έλήφθη, διετάξαμεν Αποστολήν φύλλου. Άναμένομεν γρα- 

φόμενά σας.— Ν. Π. Γ ύ θ < ιθ ν. ’Επιστολή σας έλήφθη. "Εχει x ά
λως. Εύχαριττοΰμεν. Άναμένομεν ένεργείας σας. —I. Σ. Άτα- 

λα ν τ η ν. Συνεστημένη έλήφθη, καί άποροΰμεν διά γραφόμενα. Σάς 

άναμένομεν, Αφού θά ίλθητε είς ’Αθήνας. Φίλος κ. Χχ. εύρίσχεται έν- 
ταύθα,χθίς άφικόμενος. — I. Α· X. Αθήνας. Ιίαράπονάσας άδικα*  

σάς γράφομεν. —J. Γ. Π. Κ ά ϊ ρ ο ν. Συνεστημίνη έλνφθη, σάς εύ- 

γνωμονοίμεν. Σάς έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν άπόδειξιν. — Μ. Δ. 
Σύρον. Δέν ήτο Ακόμη κιςρός. ’Αριθμοί λαχείων δημοβιευθήτοντας 

έν τή «Φύσει». —Κ·. Δ. Φ. Πά τρ α ς. €ά πληροφορηθώμεν καί θά 
βάς γράψωμεν. —- Κ.Ά; Σ. Λ ε υ κ ά δα. Ύμετέρα έλήφθη καί σάς 
εύχαρισιοΰμεν πολύ. Σάς άπεστείλαμεν φύλλον. — Τή δεσποινίδι 

Μ. Σ. Γ. Λ ε υ κ ά δ α. Σάς ένεγράψαμεν τή προτάσει τοΰ φίλου κ. 
Κ. Σ. καί σάς άπεστείλαμεν σειράν. ΕύγνωμονοΟμεν ίπί έκτιμήσβι 
περιοδιεοΰ μας. — Α. Μ. Πόλον. Συνδρομή σας έλήφθη·, ε&χα- 
ριστοΰμεν.—Τ α μ ία Άγρ ίν ιον.. Συνδρομή σας έλήφθη· εύ- 
χαριστρΰμεν.—Λ. Π. Λαύριον. Δελτάρια έλήφθησαν, Απαντήσω- 
μεν. — (]■ Β. Έλήφθη, πιστεύω νά δημοσιευθή είς προσεχές φύλ- 
λον, πλήν.καλήτερον νά προτιμά Απλουσιέραν γλώσσαν.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΪΙΪ
Είς τό ήμέτερον γραφείον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια, 

μουσικής διά ' κλειδοκύμβαλου τών καλυτέρων Ευρωπαίων 
μουσικοδιδάσκαλων, άντί δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιονΓ 
περιέχον άνά έν τεμάχιον μουσύεής, ήτοι- Valse brilliinle, 
Somnambule fantaisie, Le Torrent,, Guillaume Tell, 
Indiana κλπ.

Oi έν ταϊς έπαρχίαις δύνανταί νά στέλλωσι δρ. 1, 20 κχξ. 
θχ λαμβάνωσιν οίονδή-ποτε; φυλλάδιον.'

Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τού; έν τφ. 
’Εξωτερική αξιότιμους αυτής Συνδρομητής, ότι χάριν εύκο· 
λίας δύνανταίνά πεμπωσιν αύτή τάς σύνδρομά; είς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αυ
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα τών Παρισίων,. 
μάρκας, καί .γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά,, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΓΝΔΡΟΜΗΣ: Δι' & ίζος yp. 10
> » Δι’ ίζμηνας φρ. 6

Οι προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται είς τάα 
ύπό τής «Φύσεως» παρεχόμενα, δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

ΕΚ TQT ΤΓΒΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑδΚΕΓΑ ΑΕΩΛΗ
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