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ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Έχ τών συνδρομητών μας τινές παρεχάλεσαν ήμ£ς νά 3ημοσιευ·
σωμεν τάς περί πνευματισμού ιδέας μας, όστις τοσουτον έξήγειρε
χαί εξεγείρει τήν κοινήν περιέργειαν άπάσης τής ύφηλίου, χαί ιο·
σαϋτα αντιφατικά περί τής έξηγήσεως τών φαινομένων αύτοϋ έδημοσιεύθησαν καί δημοσιεύονται έχάστοτε· τινές μάλιστα έγραψαν
ήμΐν, άποροϋντες, πώς άφοΰ έπί τόσων περιέργων ζητημάτων καί
φυσικών φαινομένων έπραγματεύθημεν, περί τοϋ πνευματισμού ούδέ
λέξιν μέχοι τονδε ειπομεν.
Έχουσι δίκαιον, καί σπεύδομεν νά ικανοποιήσωμεν τήν εύλογον
περιέργειαν των, αλλά παρακαλοΰμεν έν ταΰτώ αύτούς νά μή άπαι
*
τήσωσι παρ’ ήμών τά αδύνατα, διότι ό πνευματισμός μόλις ήδη
ανάγεται εις επιστήμην, ής τά φαινόμενα καλύπτονται έτι ύπό πυ
κνοΰ πέπλου, αί δέ παρατηρήσεις τών φυσιοδιφών πάνυ ϊτι άπέχουσιτοϋ θετικισμού.

Ευχαρίστως ,είσερχόμεθα είς τήν έξήγησιν τοϋ μυστηριώ
δους φαινομένου τών κινούμενων καί περιστρεφόμενων τρα
πεζών, τών λικνιζομένων πινακίων, τών συντριβόμενων κυά
μων κτλ. Τοΰτο εκάλισαν πνευματισμό/, άγνωστον ή άπόκρυφον δύναμιν, φανταστικήν καί κατ’ άλλους δαιμονικήν
συνέργειαν, άπορρέουσαν έκ τήςσυναφείας ζώντων ανθρώπων
πρός τάς ψυχάς τών άφ’ ήμών άποστάντων συγγενών ή
φίλων, διά μέσου τών τραπεζών κτλ., μεθ ’ ήμών διά τής κινήσεως αύτών συνενοουμένων.
Τά φαινόμενα ταΰτα είναι του συρμοΰ καί θά είναι τοιαϋτα έφ’όσον δέν βεβαιωθή, άν αληθώς ή μή ύφίσταται
συνεννόησις μεταξύ εμψύχων καί άψυχων ή τι άλλο φυσικόν
φαινόμενον.
Πνευματισμός ! πνεύματα I ψυχαί I το ζήτημα τών χει
μερινών έσπερίδων καί ό ήρως τών πειραμάτων I Δεξιοί, αρι
στερή, επάνω, κάτω, παντοϋ πνεύματα φαντάζονται οι άν
θρωποι 1 'Οποία δέ εύχαρίστησις καί ίκανοποίησις τοΰ θα
νάτου νά συνεννοήται τις μέ τούς άποθαμμε'νους,! Άν τοιοΰτον
τι έπιβεβαιωθή καί έπισφραγισθή άπό τής επιστήμης, βε
βαίως ό θάνατος ούδέν άλλο ήθελεν είσθαι ή άπλοϋν τι άπό
τοΰ όρατοΰ καθ’ ημάς είς τόν άόρατον κόσμον ταξείδιον,
άφοΰ θά έξακολουθώμεν νά συνομιλώμεν μέ τούς συγγε
νείς καί φίλους μας, μέ τήν'διαφοράν μόνον ότι δέν θά τούς
βλέπωμεν ! Άλλά καί όποια ίκανοποίησις καί εύχαρίστησις
νά βεβαιωθώμεν, ότι οί άνθρωποί μας έξακολούθουσι νά ζώσι
χωρίς νά τούς τρέφομεν καί νά τούς ένδύομεν! Ό ουρανός
θά είναι ίδικός των, καί δέν θά τούς μέλλη ποσώς, έάν δέν
εχωσιν οβολόν είς τό θυλάκιόν των ! Άλλά λοιπόν, νομίζετε
ότι διά τής περιστροφής ένός τραπεζίου καίτού κρότου ένός
επίπλου, λύομεν τό ζήτημα τής ύπάρξεως τής ψυχής καί τής
αθανασίας ; Θεέ μου ! οποία βλασφημία 1 Ή άνατολή τοΰ
ήλιου καί μία καταιγίς δέν άρκουσι πρός τοΰτο ; πρέπει νά
έγκαταλείψωμεν τήν μεγάλην ορατήν σοφίαν σου διάνα σπουδάσωμεν τήν άόρατον καί αμφίβολον, διά νά πιστεύσωμεν είς
σέ
Φεΰ ! ό άνθρωπος πόσον μωρός είναι !.... Τότε ή βί-
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ΚΑΤΑ ΚΤΡΙΑΚΗΜ

I βλος τής φύσεως είναι ποίημα φαντασιώδες;....Όχι! Όστιί
I δέν άναγινώ«κιι έν αύτη, δέν θέλει τοΰτο νά πράξη, διότι
άλλως θά πιστεύση.... Τά βιβλία είναι διά τούς γραμματι
σμένους, ένφ ή φύσις διά τούς άγραμμάτους.
Όπόταν, τεμάχιον ξύλου κινείται, είτε διά τής επιτήδειότητος ταχυδακτυλουργού τίνος, είτε διά ψυχικής τίνος δυνάμεως άγνώστου έτι ήμίν, ό απλοϊκός έξίσταται καί απορεί,
νομίζει δέ τοΰτθ θαΰμα. Άμα δ’ ώς τοΰτο βαδίσή καί όμιλεί, ρίγος καί σεβασμός άκατανόητος τόν καταλαμβάνει σύσ·
σωμον. Νομίζει έαυτόν έν ταύτφ καί εις τόν παράδεισον καί
είς τήν κόλασιν. Σκέπτεται καί ονειροπολεί, πλήν τά πάντα
τφ φαίνονται άκατανόητα. Αιώνιον μυστήριον, τούλάχιστον
επί τοΰ παρόντος!
Είναι πλέον ή βέβαιον, ότι ύπάρχουσι έν ήμΐν καί πέριξ
ήμών άγνωστοί τινες δυνάμεις, αίτινες ούκέτι καθωρίσθησαν,
άλλά ευτυχώς ήγγικεν ή ωρα καθ’ ήν ή επιστήμη ήμών, θυ·
γατηρ τών έπιστημών τοσούτων καί τηλικούτων αιώνων, α
ναλαμβάνει ήδη τήν λύσιν τών τέως άλυτων θεωρηθέντων
προβλημάτων. “Ηγγικεν πλέον ή ώρα ήτις θά μας εΐπη τό
πώς καί τό διατί παντός μυστηρίου, ώς καί εκείνο τών κινουμένων καί στρεφομένων τραπεζών. “Εχετε όλίγην ύπομονήν, καί εστέ'σκεπτικοί, άναμένοντες" μή δέ ταράττεσθε έκάστοτε ύπό τών άλλοκότων φαινομένων, διότι ταΰτα πολλάκις
υποκινούνται ύπό τών εκμεταλλευτών τής καλής πίστεως.
Έν τούτοις, μή άρνείσθε ούδέν τόσον έξ άβρότητος, όσον καί
έξ έπιφυλάξεως.
Ναί, μή άποκρούητε ούδεμίαν θεωρίαν, καί διαμένετε σταθερώς έν τή άμφιβολία. Αύτη είναι ή έκλεκτοτέρα τών φιλο
σοφιών τής.συγχρόνου έποχής. θά σάς διαταράξωσι πολλά
καταπληκτικά τοιαΰτα φαινόμενα, άλλά, αναμένετε!
Εσχάτως παρευρέθην έν συναθροίσει τινι πνευματιστών,
δηλαδή συναναστροφή φίλων, έν ή έξετ.ελοΰντο πειράματα
πνευματισμού, καί είδον ό,τι πάντες βλέπομεν, έν παρομοίαις
περιστάσεσι, δηλαδή τρίποδον τράπεζαν κλίνουσαν κατ’ άρ
χάς μέν πρός μίαν διεύθυνσιν, είτα δέ πρός έτέραν, κτυπώσαν διά τοΰ ένός ποδός της τόσας φοράς όσας έχρειάζετο διά
νά δηλώση τό δείνα καί δείνα γράμμα τοΰ άλφαβήτου, τά ο
ποία τέλος άπετέλουν λέξεις, φράσεις καί μάλιστα στίχους!
Έμεινα έκπληκτος, μολονότι δέν ήτο ή πρώτη φορά καθ’
ήν παρευρισκόμην είς τοιαΰτα πειράματα.
Είμεθα επτά άτομα πέριξ τής τραπέζης, έπί δαπέδου λείου
ξυλίνου καί καθαρού, μή συγκοινονοΰντος πρός ούδέν ύποπτον
άντικείμενΟν. Ό έπί κεφαλής τής έκτελέσεως τών πνευματιστικών φαινομένων φίλος μου κύριος Κ...... άνήρ μεσήλιξ,
ύψηλός, άδύνατος, καί ολίγον φαλακρός (μολονότι δέν θέλει
νά τόν ονομάζουν ουτω) μοί είχε συστήση απόλυτον σοβα
ρότητα καί εμπιστοσύνην κατά τήν διάρκειαν τών πειραμά
των, έκλαβών με ό άγαθός ώς νεόφυτον καί άπειρον τών τοι
ούτων·. Άς είναι....
Ύπεσχέθην νά φανώ σοβαρός καί εύπιστος. Μετά εν τέ
ταρτον τής ώρας καθ ’ ο πάντες είχομεν θέσει ελαφρώς τούς
δακτύλους (τών χειρών μας) έπί τής τραπέζης σχηματίσαντες κύκλωμα δι’ αύτών, ή τράπεζα μετά έλαφρόν τριγμόν
ήρξατοκινούμενη καί εγειρόμενη. 'Ομολογώ ότι ήσθάνθην ψυ
χρόν ρίγος διερχόμενον έπί τών ώμων μου.
— Είσαι εδώ Κοραή ; έρωτά ό φαλακρός φίλος μου.
— Τάκ ! άπήντησεν ή τράπεζα. Τό πνεύμα ήτο παρόν.
— Είπε μας τό όνομά σου, έξηκολούθησε ό κύριος Κ.....
Καί αμέσως ή τράπεζα διά κτύπων μας έδήλωσέ τα όνομα
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Κοραής. Πάντες παρατηροΰμεν άλλήλου; σιγώντες καί έξε-

τάζοντες μή συνέβαινε παρεξήγησις ή άπάτη τις. Τουναν
τίον απόλυτος ενέργεια τής τραπέζης καί μόνης της τραπέζης.
— Αυτά είναι σατανικά πράγματα! έτόλμησε νά ειπη
μία ηλικιωμένη κυρία.
— Σιωπή ! είναι το πνεϋμα του Κοραη ! διέκοψε ό πει
ραματιστής μας.
— Νά μάς είπη, ποϊα έργα συνέγραψε, ότε ήτο έν τή γη,
ειπεν ό δεξιόθεν εμού καθήμενος.
— Όχι · ’ί* Ρ·
*ί
χΛλλίτερον, τί κάμνει,ποϋ εΰρίσκε·
ται καί άν ύποφέρη, διέκοψε έτερός τις.
— Καλλίτερου νά μάς είπη άν θά πάθη κακόν τι έξ ημών
τις, έρωτφ άλλος.
— Σιωπή ! εγώ θά ΐρωτησω, διακόπτει ό φαλακρός φίλος
μου’αύτά δέν επιτρέπονται. ’Αποτεινόμενος δέ πρός τό πνεϋμα.
— Είπέ μας, σέ παρακαλώ, μακαρίτη Κοραη, τφ λέγει
τί κάμνομεν ημείς εδώ τώρα ;
Μετά παρέλευσιν ολίγων’λεπτών ή τράπεζα άπαντά:
'Επτά μωροί καίημεχοι
Περί τράπεζαν όρον,
ΦαΛαχρόν ύποχείρβνον
'Ομοιάζει oar ραΐμοΌ.

S
Η ΦΥΣΙΣ

διαφορά μεγάλη μεταξύ"τραπέζης’καί χειρός· εκείνη όμιλε
*
καί άπαντά ώρισμένως, ίνφ αύτη μόνον λικνίζεται.
— Ναί, υπάρχει διαφορά, καί επειδή είς τάς τραπέζας
καθ’ υμάς παρουσιάζονται πνεύματα προλέγοντα ΰμϊν κα
κούς οιωνούς, οί οποίοι πραγματικώς επέρχονται ώς έπί τό
πλείστον είτε συμπτωματικώς, εϊτεμή, καί τούς δποίους σείς
μέν τούς εξηγείτε ώς άληθεϊς προρρήσεις τών-τεθνεώτων έγώ
δέ ώς προκλήσεις τών ζώντων, τό ΐμόν εκκρεμές λύει τό
μυστήριον τούλάχιστον νΰν, ότε αί θετικαί επιστήμαι δέν
διαφωτίζουσιν, καί έγώ μέν μεταβαίνω ήσυχος νά κοιμηθώ
σείς δέ καλέσατε έκ νέου τον Κοραή σας νά συμβουλευθήτε
αύτόν περί τοΰ μέλλοντος, μολονότι πιστεύω νά μή σάς άκούση καί πάλιν, καί νά μένη παοά τή έν τφ παραδείσω
πυρ? του θερμαινόμενος ήδη, οτε κάμνει ψύχος δριμύ.
Δυσπιστώμεν λοιπόν τό γε νΰν έχον πρός τάς τραπέζας, και
άναμνησθώμεν τόν λόγον τούτον τοΰ μεγάλου σοφού:
«Έν τή άμφιβολύγ ή προσοχή».
Φ. Π.

Η ΑΣΚΗΏΣ Elf ΤΙ ΓΜΤΙΚΒι flAfflAr
(Συνέχεια χαΐ τέλος. "Ιδε προηγούμενον φόλλον)

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, ότι πάσα μεσολάβησι; τών μεθοδι
Μετά τοϋτο ό Κοραής μας έσιώσησε. Μάτήν έπιέσαμεν
κών διατυπώσεων τή; εξασκήσεω; παρά τή προχεχωρημένη ήλιχίφ
τούς δακτύλους μας έπϊ της τραπέζης, μώτην έπεκαλέσθημεν ήτις ένδιαιτϊται έν τφ ανοιχτώ άέρι είνε περιττή, άφου, ώς προείάγιους καί διαβόλους· ή τράπεζα δέν έκινήθη πλέον. Τότε ό πομεν, ενταύθα ευρίσκει άπάσας τάς περιπτώσεις τής ένεργείας καί
φίλος μου Κύριος Κ.... μάς είπεν ότι έγενόμεθα θύματα απά τής κινήσεως.'Ο αήρ ουτος, περιεχων υπέρ τό μέτρον όξυγόνον, εισ
της ή ζηλοτυπίας, καί ότι άντί τοΰ Κοραη έτερον κακοποιόν δύει εις τούς πνεύμονας καί περιλοΰων, ούτως εΐπεΐν, τό δέρμα, έκτελεΐ σπουδαϊον μέρος έν τή άσκήσει, καί έν τινι μέτρφ συντελεί
πνεϋμα είχε λάβει τήν θέσιν του.
είς τήν εργασίαν τών μυών.
— Άς εινε, τφ ειπον τότε εγώ, καί πιστεύετε είς τήν μεΈν ταίς πόλεσι δμως δέν συμβαίνει τό αύτό, διότι ό γέρων στε
σολάβησιν τών πνευμάτων, καί σείς; Κύριε Κ.... πώς έξη— ρείται τοΰ φυσικού τούτου επικούρου, τοΰ ελευθέρου ά/ρος καλούμε
νου, καί συνεπώς δείται ετέρων βοηθητικών μέσων πρός άπόχτησιν
γειτε τά φαινόμενα αυτά ;
— Ά I φίλε μου, μοί άπηντησεν άμέσως, δέν υπάρχει τού αυτού αποτελέσματος, ήτοι τής εισαγωγής- τοΰ άπαιτουμένου·
οΰδεμία αμφιβολία, οτι είνε αυτά τά πνεύματα, αί ψυχαί οξυγόνου έν τώ αιματί του. Έν τοιαύτη περιπτώσει άπαιτοΰνται
μεθοδικά μέσα, ϊνα χαταστηθή ένεργιχωτέρα ή αναπνοή καί διευχοτών ανθρώπων, αί όποΐαι δεά νά συγκοινωνήσωσι πρός τόν λυνθή ή λειτουργία τοΰ δέρματος. Τά’ επίκουρα ταύτα μέσα πραγμα
ύλικόν κόσμον,πρός ημάς δηλαδή,καταβάλλουσι τήν αόρατον, τοποιούνται διά διαφόρων εργασιών,λίαν μέν έν χρήσει ούσών παρά
άύλον άν θέλετε αυτών δύναμιν, ήτις συνενουμένη μετά τοϋ τισι χώραις,πλήν δυστυχώς παρημεμελημένων παρ'ήμίν,άς καλοΰσι.
- ζωϊκοΰ μαγνητισμού μας τοϋ έν τη τραπέζη, διά τών δα άσχησιν τού πνεΰμονος καί άσχησιν τοΰ δέρματος.
ΙΊνευμονικήν άσχησιν δέν έννοοΰμεν τήν έπαύξησιν εκείνην τήςκτύλων μας διαχεομένου, διά κοινής αυτών τάσεως καί συνέρ άναπνοής τήν προερχομένην έχ τής ύπερβολιχής άνάγχης τοΰ άναγειας μετακινείται ή τράπεζα καί αί κινήσεις αυτής αποτε πνέειν. Αί έπιφερουσαι τήν «δίψαν τοΰ άέρος» ασκήσεις εΐσίν ακρι
λούσα τάς είς τάς ερωτήσεις μας απαντήσεις τών πνευμάτων. βώς αί άντιποοσωπεύουσαι τήν καλλίστην πνευμονικήν έξάσκησιν,
Πολλάκις δέ αΰταί’αί απαντήσεις των καί αί όμιλίαι των είσί πλήν παραμεμέληνται αύται έν τή γεροντική·υγιεινή συνεπείς τών
τοσούτφ πειστικά:, ώστε δέν ύπάρχει κατ’ έμέ αμφιβολία, παραγομένων διαταράξεων έν τή κυκλοφορία τοϋ αίματος.Δέον συνε
πώς ν’ άναζητηθή, παρά τώ προβεβηχότι, ή παραγωγή μεγάλων
οτι πραγματικώς τά προσκαλούμενα πνεύματα είσί αΰταί αί αναπνευστικών κινήσεων,5περ χατορθοΰται τούτου διά δύο τρόπων δ
ψυχαί τών άποστάντων φίλων κσι συγγενών μας.
εϊς εινε ενεργητικός, ό δ' ετερος παθητικός. Καί ό μέν πρώτος συνί— Τό βέβαιον είνε, τφ άπήντησα, ότι έγώ έπείσθην μό σταται είς τό νά έχτελή ό γέρων έκουσίως διαφόρους κινήσεις, St’
νον περί τής ειλικρίνειας τών φαινομένων, άλλ’ άντί νά παρα· ών λειτουργούσιν οί πνευμονιχοί μυς, 0 δέ δεύτερος είς τό νά ύποδεχθώμεν, ότι όντως είνε αί ψυχαί τών φίλων μας κτλ. μεθ’ βάλληται οΰτος εις τάς κινήσεις ταύτας άχουσίως αυτού ύπό τίνος
ατόμου. Ό τελευταίος ούτος τρόπος, δ άπαιτών τήν μεσολάβησιν
ών συνεννοούμεθα, διατί νά μή παραδεχθώμεν φυσικώτερον, βοηθού, απέχει εντελώς τών συνήθων ήμών εν χρήσει έν τή ασκή
ότι διά τής καταβαλλόμενης προσπάθειας μας έκφεύγεε τών σει διατυπώσεων, καί είνε εύχρηστος μόνον έν τή Σονηίιζή γυμναχειρών μας ρευστόν τι αόρατον, πτητικόν, όπερ ή επιστήμη μναστιχΐ), περί ής ακολούθως θέλομεν αναφέρει τινά.
Αί άναπνευστικαί «ένεογητικαί» κινήσεις συνίστανται είς τό μέγα
δέν καθώρισεν είσέτι, καί τό όποιον ένούμενον μετ’ εκείνου
σθένος είς δ ό ασθενής ύπόχειται, ενώ εγείρει τούς βραχίονας άτών φίλων μας έχει τήν δύναμιν άπορρέον ε’κ τών σκέψεών μας νωθι τής κεφαλής, καί «ιτα φέρει αυτούς όπισθεν καί έμπροσθεν, εκνά κινή καί διευθύνη τήν τράπεζαν ; Τό ρεύμα δέ τούτο, άμε τελών οΰτω μέγα κύκλον. Ή κίνησις αΰτη «περιτρόχισις» λεγομένη
σος έμπνευσις ήμών δέν έχει επιρροήν επί τών σκέψεών μας; επιφέρει μηχανικώς πως τήν άνύψωσιν τών πλευρών καί τήν με
ταξύ άλλήλων άπομάκρυνσιν αυτών· προσδιορίζει τήν ενέργειαν τού
Ό φίλος μου έσιώπησεν άμφιβάλλων.
— Λάβετε νήμα μήκους ενός μέτρου ή καί πλέον, έξη— φυσητήρος, δστις αυξάνει άξιοσημειώτως τά αποτελέσματα τής εισ
πνοής καί εισάγει πολύ περισσότερον αέρα έν τώ στήθει ή ή κανο
ξολούθησα, κρατήσατε αύτόδιά της μιας χειρός, άπό τοΰ ένός νική αναπνευστική κίνησις. Ό ρυθμός τής αναπνοής δέον νά συν£δη
' άκρου αύτοϋ, καί κρεμάσατε μικρόν βάρος, κλείδα έν παρα· έκουσίως πρός τάς διαφόρους φάσεις τήςχινήσεως περί ής όμιλοΰμεν,
δείγματι, άπό τοΰ έτερον άκρου αύτοϋ. Κρατήσατε αύτό κα· τής εισπνοής, δηλαδή τής εισαγωγής τού. άέρος, τής γινόμενης καθ’
θέτως καΐέν έκκρεμότητι χωρίς νά μετακινείτε τήν χεΐράσας, ήν στιγμήν έγείρομεν τούς βραχίονας, καί τής έκπνοής, τούτέστιν
καί αετά τοΰτο έκφράσετε εν έαυτφ τήν επιθυμίαν σας, νά τής εξόδου τού άέρος, έκτελουμένης χαθ’ ήν στιγμήν ταπεινοΰμεν
αυτούς.
κλίνη τό βάρος δεξιόθεν ή αριστερόθεν. Μετά παρέλευσιν ολί
Ή αναπνευστική εξάσκησις, «παθητική» λεγομένη, συνίσταται
γων λεπτών τής ώρας θά ίδήτε πραγματικώς καί έν μεγίστη είς τήν χρήσιν τής συνδρομής βοηθού τίνος διά τήν πρόκλησιν τών
ήμών έκπλήξει τό εκκρεμές λαμβάνον τήν διεύθυνσιν ήν έπο- κινήσεων τής περιτροχίσως (circumduction) τών βραχιόνων, ή τής
θυμήσατε. Πώς τό εξηγείτε τοΰτο ; μεσολάβησιν τών άπε- άνυψώσεως τών ώμων, ενώ ό πάσχων περιορίζεται είς τό νά ρυθμίζη τόν ρυθμόν τής αναπνοής του πρός τό μέτρον τών κινήσεων
θαμμένων;
.
τούτων. Τούντεΰθεν δύναταί τις νά παρατηρήση δτι, ή αναπνευ
— Τή άληθεια, μοί άπηντησεν ό φίλος μου, είνε καί αύτό στική παθητική έξάσκησις δμοιάζει μάλλον πρός πρακτικήν ιατρι
φαινόμενου δυσεξήγητον ετι ύπό τής φυσικής, άλλ’υπάρχει κήν θεραπείανή πρόςτήνκαθαρώς λεγομένην άσχησιν. Άλλά δέον νάμή

. λησμονώμεν, δτι άνήό έβδομήκοντα πέντε μέχρι; όγδοήχοντα ίτών

ήλικίας δέν χέκτηται πλέον ή φυσικά; τάσεις όμοια; πρό; ασθενή.
Ή αναπνευστική έξάσκησι; όέν περιορίζει μόνον παρά τή προβεβηκυία ήλικίμ τά άποτελέσματά τη; είς τοΰτο μόνον, δηλαδή είς τό
νά εισάγη έν τω στηθεί μεγαλειτέραν ποσότητα άέρος χαι νά πλουτίζη τό αίμα δΓ ισχυρότερα; προμήθεια; οξυγόνου. Ή μεγαλειτέρα
εύρύτη; ή διδόμενη ύπό τή; τεχνητή; ταύτης αναπνοή; εΐ; τήν χί·
νησιν τή; ύψώσεω; καί τή; ταπεινώσεω; τών πλευρών, επιφέρει
τήν,κίνησιν τών πλευρικών αρθρώσεων, άπαλύνει τού; ινώδεις συν
δέσμους, οϊτινε; τείνουσι νά χαλυφθώσιν ύπό τιτανούχων αλάτων διά
τής παρόδου τών ετών, μεγαλύνει τά; προστριΰομένα; επιφάνεια;,
αί'τινες τείνουσιν εΐ; περιστολήν άπό ημέρα; εί; ημέραν, και αυξά
νει τήν πορείαν τών πλευρών. Έν ένί λόγφ, ή Αναπνευστική εξάσχησις, η τε ενεργητική χαί παθητική, εινε τό καλλίτερου προφυλα
χτικόν μέβον κατά τή; άγχυλώσεω; τών συνδεόντων τά; πλευρά;
πρός τού; σπονδύλου; συνδέσμων τούτων, οίτινε; δμοιάζουσι πρό;
τού; «γιγγλυμούς» τοΰ πνευμονιχού φυσητήρος.
Οσον άφορμ *
ί< τήν ασκησιν τοϋ δέρμάτος, αυτή περιλαμβάνει
σειράν ολόκληρον υγιεινή; πρακτικής, ήτις, άναντιρρήτω; δέν εινε
άσχησι;', άλλά συμπλήρωμα καί επίκουρος τή; άσκησεω;. Άπαντα
τά φυσικά μέσα τά διερεθίζοντα τό δέρμα, διεγείρουσι τά; νευρικά;
ινας, παροξύνουσι τά αιματώδη αγγεία, δπως αί προστριβαι χαί ή
τριβή επιφέρουσιν όμοίαν ενέργειαν πρό; τή τή; άσκήσεως τού σώμα
τος ύπό τήν έποψιν του ύγιεινοΰ αποτελέσματος. Ειπομεν 8τι τά
λουτρά επενεργοΰσιν δμοιοτρόπω;.
Ως παντες γινώσχουσιν, ά'πασαι αί πρακτικοί αύται ασκήσει;
επηχολούθουν παρ’ άπασι τοϊ; άρχαίοις λαοί; τήν φυσικήν έξάσκησιν' ετι δέ χαί σήμερον διατηρούνται αύται έν πλήρει άχμή έν
Σουηδίμ, ήτοι έν χώρα, ένθα ή γυμναστική περιβάλλεται τήν μεθοδιχωτέραν καί έπιστημονίκωτέραν αύτή; μορφήν.
Πρό; πλείονα τέλος μελέτην τής άσχήσεω; χαί τής υγιεινής παρά
τή προβεβηχυίμ ήλιχίρ, παραπέμπομεν τού; γέροντα; είς τήνΣοτη·

άιχητ γυμναστικήν

ώ; χαί εΐ; τήν Τριβήν, συμβουλεύοντε; έν τοσούτω τό εφ’ ήμίν αυτούς, νά μή λησμονώσιν, δτι δέον έπ’ ουβ«·
μια περιπζώσυι νά προβαίνωσι κατά τήν άσκησίν μέχρι τοΰ καμάτου.
Β. “Ορνσταεν

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Ή έπινόησις τών γραμματοσήμων οφείλεται είς τό Βασί
λειον τής Σαρδηνίας, διότι εκεί τό πρώτον ετεθησαν έν χρήσει άντί τών νΰν γραμματοσήμων μικρά τετράγωνα τεμάχια
χάρτου,έπί τής μιας πλευράς τών όποιων άπετυποΰτο ή τα
χυδρομική σφραγίς, ένφ έπί τής έτέρας ήλείφοντο δι’ άραβι. κοΰ κόμμεως. Τά βήματα ταΰτα έπωλοϋντο άντί ώρισμένων
τιμών καί παρίστων τά ει’σπραττόμενα ταχυδρομικά τέλη.
Τοϋτο έδωκεν αφορμήν είς τά άλλα Κράτη νά έκτυπώσωσι
γραμματόσημα τέλεια,ινα έξασφαλίσωσι τόν έλεγχον τών δια·
μειβομένων αντικειμένων καί ύπολογίζωσιν εφεξής άκριβέστε·
ρον τάς ίκ τών ταχυδρομικών υπηρεσιών εισπράξεις.
Μετά τήν Σαρδηνίαν, πρώτη ή’Αγγλία έξετύόϊωσε καί ίθηκεν είςχρήσιν τοΰκοινοΰγραμματόσημα έν έτει 1840, είτα
αί Ήνωμέναι Πολιτεία: τής Αμερικής έν έτει 1844, ακο
λούθως ή Γαλλία έν έτει 1848' βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολί
γον τό σύστημα τοΰτο ίγενικεύθη καί είς τά άλλα Κράτη καί
δέν υπάρχει σήμερον Κράτος ή χώρα μή εχουσα γραμματό
σημα.
Ή σύστασις οργανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έν Έλ
λάδι χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1828, ήτοι άμέσως μετά
τήν λήξιν τής Έπαναστάσεως καί τήν άποκατάστασιν τής
ειρήνης. Γραμματόσημα τότε δέν ύπήρχονκαί ό ύπολογισμός
τών ταχυδρομικών τελών έγίνετο άναλόγως τών φύλλων εξ
ών συνέκειντο αί έπιστολαί. Ούτως έπί μονόφυλλων επιστο
λών κατεβάλλετο τέλος 5 παράάωκ, έπί διφύλλων 10 καί έπί
φακέλλου μή ύπερβαίνοντος τά 10, δράμια κατεβάλλετο τέ
λος 20 παράδων. Φάκελλοι βαρύτεροι τών 25 δραμίων δέν
έγίνοντο δεκτοί.
Ή διεύθυνσις τών ταχυδρομικών γραφείων εΐχεν άνατεθή
είς δημογέροντας, καί προκειμένου περί ταχυδρομικών γρα
φείων έδρευόντων έν ταϊς νήσΟις, είς τούς ύγειονόμους.. Ό
πρώτος κανονισμός τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας εξεδόθη έν
έτει 1829, άλλ’ ό οριστικός οργανισμός τής ταχυδρομικής
ύπηρεσίας έκανονίσθη έν ε’τει 1836. Τακτικήν μισθοδοσίαν έ·
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λώμβανον μόνον οι υπάλληλοι τή; Γεν. Διευθύνσεω; τών τα
χυδρομείων καί οί τών πρωτευόντων ταχυδρομικών γραφείων,
ένφ οι λοιποί οί έν τοϊς δευτερεύουσι γραφείοις ύπηρετοΰντες
υπάλληλοι δέν εμίσθοδοτοΰντο, άλλ’έκράτουν, λόγφ αντιμι
σθία;, άνάλογον προμήθειαν έκ τών καθαρών ταχυδρομικών
εισπράξεων, έν άλλαις λέξεσιν, εΐχον ρόνον τά ζυχηρά των,
Αί .εισπράξεις συνεκεντροΰντο έν τή Γεν. Διευθύνσει τών τα
χυδρομείων, ήτις έξετέλειτήν πληρωμήν τών μισθών τών υπαλ
λήλων καί τό περίσσευμα κατέθετεν είς τό ύπουργεϊον τών
’Εσωτερικών, πρός δ Ιδιδεν ακριβή λογοδοσίαν εις τό τέλος
έκάστου μηνός.
Έν Έλλάδι ό πρώτο; νόμο; περί έκτυπώσεως γραμματο
σήμων χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1855, άλλ’ ένεκα ποι
κίλων λόγων ό νόμος ούτος έμεινεν άνεφάρμοστος, άλλ’ ούτε
καί έδημοσιεύθη. “Ετερο; νόμος περί γραμματοσήμου συνετάχθη τήν 24 βίαιου i860 έφαρμοσθείς μόλις τήν 5 Σεπτεμ
βρίου 1861, τάδέπρώτατεθε'ντα εις χρήσιν 'Ελληνικά γραμ
ματόσημα έξετυπώθησαν έν Παρισίοι; μετά πολλή; τέχνης.
Ό χρωματισαό; των ητο εντελώς όμοιος προ; τόν τών γαλ
λικών .γραμματοσήμων τής εποχή; εκείνη;. Άλλά τά Παρι
σινά γραμματόσημα, έξηντλήθησαν ταχέως καί έξετυπώθησαν
έτερα έν Άθηναις, πλήν τά έκτοτι κυκλοφοροΰντα γραμματό
σημα, καθ’ο προϊόντα τής ‘Ελληνικής τέχνης, άπέβαλον τήν
Παρισινήν λεπτότητα καί τό κάλλος των. Ένταϋθα έγένοντο
τυπώσεις τοιούτων κατά τά ετη 1861, 1862, 1864, 1865, .
1871, 1875, 1881 καί 1883. Έν έτιι 1875, έπειδή τό
πρώτον έτέθησαν είς χρήσιν γραμματόσημα τών 30 καί 60
λεπτών, ή πρώτη τύπωσις αύτών έγένετο αύθις έν Παρισίοις.,
Έν έτει 1886 ό άτυχή; 'Ερμής, τό έμβλημα τών 'Ελ
ληνικών γραμματοσήμων, όστις άνά πάσαν έκτύπωσιν πολλά
δεινά ύφίστατο, ήλλαξε εντελώς μορφήν καί κάλυμμα, διότι
έτυπώθησαν τότε νέου είδους καί νέων χρωμάτων γραμματό
σημα έν Βρυξέλλαις. Καί εινε μέν αληθές ότι ό νέος ‘Ερμής
τών γραμματοσήμων μας, όστις λέγεται ότι είνε ό τοΰ Πραξιτέλους, εινε plus noble, άλλά πολλοί είνε οί προτιμώντας
τόν πρώτον; Άπόδειζις ότι καί τώρα πολλοί τόν προτιμώσι,
τόν λατρεύουσι δέ οί συλλέκται τών γραμματοσήμων.
Τά νΰν έν χρήσει γραμματόσημα είνε έπίσης προϊόντα 'Ελ
ληνικής τέχνη;· καί μολονότι έχομεν τά; Βελγικά; πλάκας
καί τά χημικά χρώματα τά εν Βελγίφ παρασάευασθέντα, ό
τύπος των είνε ελεεινό; καί τά χρώματα ποικίλα, μεταβαλ
λόμενα έκάστοτε συμπτωματικώς· απορίας δ αξιον είνε πώς οι
παραχαράκται δέν έσκέφθησαννά έπεκτείνωσι τήν τέχνην των
και μέχρε τών γραμματοσήμων μας, άφοΰ ούδέν πρόσκομμα
τοϊς παρεμβάλλεται όσον άφορ^ τήν ΐκτύπωσιν καίτήνπαραποίησιν. Οι συλλέκται ύφίστανται δεινόν μαρτύριαν αναγκα
ζόμενοι νά θέτωσιν έκάστοτε υπό τήν έγκρισιν τών ειδημόνων
τά'μή μεταχειρισμένα Ελληνικά γραμματόσημα, φοβούμενοι
μή άντί τών γνησίων άποκτώσΐ'παρακεχαραγμένα. Τό φαινόμενον τοϋτο μόνον παρ’ήμϊν παρουσιάζεται, διότι εί; ολα
τά μέρη τοϋ κόσμου δίδεται μεγάλη προσοχή είς τόν τύπον τών
γραμματοσήμων, καί ή παραχάραξές των καθίσταται δυσχε
ρής άν δχι άδύνατος.
Άλλαχοΰ ή εκτύπωσες τών γραμματοσήμων ενεργεΐται μετά
πολλής φιλοκαλίας καί τέχνης, όρος δ’ εκ τών ών ούκ άνευ
είνε καί ή διάτρησις αύτών. Άλλ’έδώ μόλις πρό μικροΰ ήρξατο ένεργουμένη ή διάτρησις τών γραμματοσήμων καί διεκόπη.
Ήψαλίς, τοβάναυσον τοΰτο οργανον καί ήκιστα κατάλληλον
διά τήν άπ’άλλήλων άποχώρισιν τών γραμματοσήμων,εξακο
λουθεί δυστυχώς μόνον παρ’ήμϊν έπιτελοϋσα είσέτι τό σκαιόν
καί άχαρι έργον της, εις τάς συλλογάς δέ τών γραμματοσημοφίλων άναφαίνεται όλη ή κακομοιριά των. Καί είνε μέν
άληθέ; ότι έκομίσθη εξ Εύρώπης πρό τινων ετών διατρητική
τών γραμματοσήμων μηχανή, άλλά ώς μανθάνομεν, ελλεί
ψει καταλλήλου προνοίας περί τήν κατασκευήν τών πλακών,κα
τέστη έκτοτε άχρηστος.
Ή εΐκοσιπινταετηρί; τών Ελληνικών γραμματοσήμων πα·
ρήλθεν άπαρατήρητος. Άν όχι δι’ άλλον λόγον, τούλάχιστον
διότι έχουσιν εΰρύ στάδιον καί πολύν τόν προορισμόν, έπρεπε
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νά προκαλέσωσι την προσοχήν τών amateurs. Δέν live «ρί
πον να φαινώμεθα ψυχροί καί ανάλγητοι πρό τοΰ χαριτωμέ
νου Έρμου μας, τού συγκινοΰντος τόσας καρδίας καί κατορ·
θοΰντος να άνοίγη τό βαλάντιον χαΐ αυτών τών φιλάργυρων.
Τά γραμματόσημα όμοιάζουσι τόν φοίνικα, όστις άναγεννάται
έχ της τέφρας του. Άπαντα γηράσκουν
*
άπαντες άποθνήσκουν
«ς την έφηβικήν των ηλικίαν καί ενίοτε είς την νηπιακήν,
άλλ’ άποτελοϋντα έξαίρεσιν τοΰ γενικού φυσικού κανόνος τά
γραμματόσημα άναγιννώνται, άναγεννώμίνα δέ φαίνονται
ωραιότερα χαΐ νεανικότερα.
Περιέρχονται όλον τόν κόσμον άνευ διαβατηρίων καί χωρίς
ούδείς ν’ άνακόψη την πορείαν των. Τί ευτυχή καί πολύτιμα
είσί. Κύριός τις πρό τίνος χρόνου είχε δημοσιεύσει είς τάς
εφημερίδας, ότι ζητεί σύζυγον ήτις αντί προικός νά τώ προσφέρη δύο μόνον τής νήσου Maurice γραμματόσημα ! Είς τά
χρηματιστήρια τής Ευρώπης παί
ζονται διά μετοχών. Πρίγκιπες,
ηγεμόνες, βασιλείς, αύτοκράτορες
τά λατρεύουσι, τά θεοποιούσε καί
μόνον ημείς έδώ άποτελοΰμεν μο
ναδικήν ίξαίρεσιν. Διά τούς γραμ·
ματοσημοφίλους ή έξαίρεσις αύτη
θεωρείται έθνική ζημία !
,
Γραμματοβημόφιλος.

θ'ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΏΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ

ούδαμοϋ παρουσιάζει άραιώματα, άλλ ’ άμφοτέροθεν ορθιϊ έν
είδει φράκτου τούς πυκνούς ώς στάχεις καί εύθείς ώς στήλας
κορμούς του, βεβυθισμένους έν τή βάσει αύτών έν τφ αίωνίφ σκότει, ένφ τό άνεπτυγμένον καί θάλλον φύλλωμα τής
κεφαλής του άναπετάννυται άπλέτως έν τφ φωτί. Ίνα δέ
συλλαβή τις ιδέαν τής άπειρου ποικιλίας τών δένδρων, δεν
δρυλλίων καί πέριξ φυτών τής τροπικής ταύτης φύσεως, δέον
νά ιΐσέλθη είςέν τών έλικοειδών ρείθρων τά οποία συγκοινω
νούσε μέ τόν ποταμόν τούτον. Τά μάλλον ποικιλόμορφα.δέν 
δρα διαδέχονται άλληλα, όρθοΰντα τούς φυλλοθυσάνους αύτ
τών, έπιδεικνύοντα τά μεγαλοπρεπή των ριπίδια, άναπτύσσοντα τά πετασώδη αύτών φύλλα,, καί λικνίζοντα άνωθι τών
κυαάτων τούς άνθοστεφεϊς αύτών κλάδους. Πόσα ωφέλιμα
φυτά δέν ύπάρχουσιν εκεί, έν τή άπείρφ εκείνη συγκεχυμένη
φωλεφ τού φυλλώματος, όπου δύναταί τις ν ’ αρίθμηση μέχρι
χιλίων ειδών άνηκόντων είς τήν
οικογένειαν τών ψυχοειδών άνθέων ! (J) Έν πρώτοις ύπάρχουσιν
είκοσι τρία είδη φοινικοδένδρων,
είτα βλέπει τις’ τά κακαόδενδρα,
βαμβακόδενδρα, τάς καφέας,-λεμονέας, μαγγινέας (δένδρον εύχυμόκαρπον), τό δένδρον τής Βρα
ζιλίας, έξ ού μετονομάσθη ή αυ
τοκρατορία, τό ροκου, τόν κέδρον,
τό ίσκαράνδα, τό φιλάδελφον (seringO, τό παράγον τό ελαστικόν
κόμμι), τήν σμίλακα(2) κτλ. Πλη
σίον δέ τούτων τών γνωστών φυ
τών, ΰπάρχουσι καί άλλα άτινα
είσίν ούχ ήττον ωφέλιμα καί ώς
τροφή καί ώς φάρμακα, λίαν δέ
χρήσιμα είς τήν ναυπηγίαν,'τήν
έπιπλοποιίαν καί είς τάς ποικίλας
βιομηχανικάς άνάγκας.
Τοιούτος έν ολίγοις ό μέγιστος
ποταμός τής ύφηλίου, ούτινος
τήν εικόνα μικρας αύτοΰ διακλαδώσιως παρατίθεμεν ένταΰθα.
Φ. π.

Ό τών ’Αλαζόνων 0) ποταμός
σχηματίζει μετά τής ύψικορύφου
σειράς τών Άνδεων(12) τό μέγα
γεωγραφικόν αριστούργημα τής
κολομβιανής ηπείρου, διχοτομεί
τήν Νότιον ’Αμερικήν είς δύο ήμισφαίρια,καΐ καθίστησι τά πάντα
μεγαλοπρεπή καί κολοσιαϊα έν
τοίς πέριξ αύτοΰ. Έκλήθη βασι·
Μνς των ποταμών, είνε βαθύτατος,
είς τινα δέ σημεία αύτοΰ δέν δύναταίτις νά διακρίνη τήν άπέναντι αύτοΰ όχθην. Ώς έν τή
θαλάσση, διαιτώνται καί έκεϊ δελΟ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ
φϊνες, έχει καί ούτος τάς καται
γίδας του, καί τάς πλημμύρας του
Τό φυτόν τούτο ανήκει είς τήν
καί εν ώριρ τρικυμίας τά κύματα
οικογένειαν
τών στρυχνοειδών καί
αύτοΰ φθάνουσι τό μεγιστον ύψος.
τό
επιστημονικόν
του όνομα είνε
Έπί τών οχθών του συναντφ τις
Atropa
Mandragora·
παρά τοίς
όλα τά είδη τών ζώων, τά δέ
Ό ποταμός των ’ Αμαζόνων.
άρχαίοις
Έλλησι
καλείται
μανπτηνά αδυνατούσε νά διαβώσιν
αύτόν. Άναντιρρήτως ό Μισσισσίπης εινε μέγιστος ποταμός, δραγόρας, ανθρωπόμορφος, λατινιστί semi-homo, γαλλιστί
άλλ’ό πβεήρ ούτος τών ρεόντων ύδάτων πρέπει νά δεκαπλα- arbre a la face d’ homme καί petit homme piante, καί
σιασθή διά νά όμοιωθή πρός τόν τών ’Αμαζόνων. Έν καιρφ κοινώς ’Ελληνιστί, «Καλάνθρωπος η ξυλάνθρωπος».
Είνε φυτόν δηλητηριώδες’ ή ρίζα του παχεία, μακρά, υπό
πλημμύρας ό Μισσισσίπης παρέχει 30,000 κυβικά μέτρα ύδατος κατά δευτερόλεπτον, ένφ ό τών ’Αμαζόνων είς τό λευκος πρός τά εξω, καί ενίοτε δισχιδής. Τά φύλλα του ετσί
στενότατου αύτοΰ μέρος έχει πλάτος 1,520 μέτρων, με’σον ωοειδή, συνεπτυγμένα, καί καταπίπτουσι κυχλοτερώς έπί τής
*
παράγει άνθη λευκά μετ’ ελαφρού πορφυρού χρώματος
βάθος 76 μέτρων, καί ρέει μετά ιαχύτητος 7,000 μέτρων γης
καθ’ ώραν, ήτοι παρέχει 243,875 κυβικά μέτρα κατά δευ καί καρπόν όμοιον πρός μικρόν μήλον, άναδιδοντα βαρεϊαν
τερόλεπτον- ■
δυσώδη οσμήν, ώς καί όλον τό φυτόν.
Είς τό δισχιδές κυρίως τής (5ίζης του παρατηρεϊται ή καθ
Ό τών ’Αμαζόνων ποταμός δέν έχει μόνον τό πλεονέ
όλα
όμοιότης του πρός μικρόν ανθρώπινον σώμα. Φύεται εις
κτημα νά είνε ό μέγιστος τής ύδρογείου σφαίρας μας, άλλά
τάς
νήσους τοΰ Αιγαίου, καί τό όνομά του μόνον προφερόπεριβρέχει τάς εύφορωτέρας καί πλουσιωτέρας χώρας τής υμενον
παρά τοίς χωρικοϊς τής Ρόδου καί τών πέριξ νήσων
φηλίου. Τό άπεραντον δάσος τό καλύπτον τάς δχθας αύτοΰ
προκαλεί φρίκην. Κατά τούς χρόνους τοΰ μεσαίωνος, ότε ή
(1) Έν τή Νοτίω ’Αμερική εύρέθησαν άμβζόνε; έν μάχβις άγωνιζύμεναι, ίξ ών ώνομάσθη έκεΐσε και ό μέγιστος τών Αμαζόνων ποταμός.
(2) Άνδεις ή Κορδιλιέραι, σειρά ορίων πρός ουσμας τής νοτίου Αμερι
κής, Διαι; εϊται είς 4 μίρη Α. Χιλής ύψος 400 μέτρων. Α. ΙΙερουδία; ύ
ψος 3870 μ Α· Ιίαταγονίας ύψος 900 μ. Α. Κολομδίας ύψο; 4800 μίτρ·
πλήβουσι μετάλλων, οίον χαλκού, αργύρου, μάλιστα δί χρυσοί
*
ύποκεινται φρικταϊς ή^αιστείαις έκρήξεσι.

(1)

Ών οί στέφανοι σύγκεινται έχ πέντε άνίσων πετάλων σχηματιζόντων
ώ; τινα ψυχήν (πεταλούδαν) πετώσαν.
(2) Άσφαραγοειδές φυτόν, ού ή ρίζα πολλάχις χρησιμεύει είς τήν Ιατρικήν
ώ; καθαρτικόν καί ίορωτικόν, ωφελεί δέ καί εΐς τά αφροδίσια πάθη. Ταύτης
είδη υπέρ τά 30.
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μαγεία κατώρθου τά πάντα, άπεδίδεπο εΐςαύτό όμοθύμωςύφ ’ στήθη του, ώστε καί τήν πρός τά τέκνα τοΰ άδελφοΰ του
απάντων είδος τι λατρείας καί ύπερφυσικής δυνάμεως. Ή έκρί- στοργήν έπολλαπλασίασε, διότι τά ήγάπα καί ή Σοφία καί
ζωσις όμως αύτοΰ ήτο καί είνε άκόμη σήμερον διά τούς χω πλέον ή άπαξ τά ηύτύχησε, διότι δέν άπεχωρίζοντο εκείνης.
ρικούς δύσκολος καί αινιγματώδης, οσάκις δέ έν τοίς άγροΐς
Μεταξύ τών εύκαιριών άς δέν παρέλειπεν ίνα έπωφελήται
των άναφανή χα-Ιάνθρωπός τις, φοβούνται νά τόν έγγίσωσι, ην καί ή παράδοσις τών εσπερινών μαθημάτων πρός τούς
διότι πιστεύουσι σοβαρώς, ότι ού μόνον αυτοί, άλλά καί όλα ανεψιούς του. Ταΰτα έκρίθησαν ύπό τού κ. Αυγουστίνου ώς
. τά μέλη τής οικογένειας των θα ύποστώσι σκληρόν θάνατον· άρμοδιώτερα ίνα συντριβή ή φαινομενική τούλάχιστον τής
διηγοΰνται ότι, άν τις έν άγνοια τών ιδιοτήτων αύτοΰ, άπο- Σοφίας άδιαφορία, ήτις τόν έσπάραττεν. Άλλως τε δι’αύ
πειραθή. νά τόν έκριζώση, τότε ό μικρός αυτός φυτικός άν τόν, μόλις περατώσαντα μετ’ άγώνας τήν α' τάξιν τοΰ έλθρωπος ίκβάλλει στεναγμούς. Μέ δλας όμως αύτάς τάς δυσ ληνικου καί . . έρώντα, δέν έπρεπε νά παρέρχηται άκαρπος
κολίας, ιδού τινα τρόπον έξεύρον οί θαρραλεότεροι νησιώται καί αύτή ή ώρα τών παραδόσεων. Πρός τούτο έξέφρασεν είς
προς άβλαβή έκρίζωσιν αύτοΰ· διά τίνος σχοινιού δένουσι, τήν Σοφίαν τήν ζωηράν επιθυμίαν του όπως τελιιοποιηθή ή
χωρίς νά έγγίσωσι διά τώνχειρών, τό φυτόν πρός τινα κύνα, μάλλον έκμάθη τήν γλώσσαν τοΰ Ξενοφώντος καί Πλουτάρ
είτα δέροντες τούτον άναγκάζουσιν αύτόν άκοντα, ένφ προσ χου.—- Ω μακαρία τού άειμνήστου Γραμμάτικα σκιά ! Εύπαθεί νά φύγη, ν’ άποσπάση τό περίεργον μέ τάς ρίζας του φράνθητι ! — Έπροτίμησε δέ ό πονηρός τό μάθημα τών Ελ
ληνικών, διότι συνέπιπτε καθ’ ώρας έσπερινάς, ότε ήδύνατο
φυτόν.
Εις άρχαιοτέρους χρόνους, ώς καί έν Γάλλιο:, οί κάτοικοι νά έξυπηρετή τούς πόθους τής καρδίας του άνετώτερον καί
τών πεδιάδων έπίστευον τά αύτά περί τοΰ φυτοϋ τούτον άσφαλέστερον, έν τή μετά τών βλεμμάτων εκείνης συναντή
παρ ’ άλλοις δέ λαοΐς ήτο λίαν πολύτιμον κτήμα καί έπενήρ- σει, άποφεύγων άματά τών άνεψιών του, ιδίως τοΰ άρρενος,
γει θείως έπί τού πεπρωμένου τών άνθρώπων. Ούτως μετά οντος άληθοΰς «enfant terrible». Διό καί πάντοτε έφρόντήν ρηθεΐσαν έκρίζωσιν του τό περιετύλισον έντός σαβάνου, τιζε ν’ άποκρύπτηται άπ’ αύτοΰ, γινώσκων πόσον πολλάκις
καί έκτοτε ήρχιζον αί θαυμασταί του ιδιότητες, έξ ών μία ή παιδική άφέλεια είνε'έπικινδυνωδεστέρα τής τών μεγάλων
τούτων ήτο καί νά διπλασιάζη τά νομίσματα τά περιτυλισ- πονηριάς. Άλλ’ άς μή τόν άδικώμεν. "Ισως διά τοΰ μέσου
τούτου ό κ. Αύγουστϊνος έπεθύμει έν τφ βάθει τής ψυχής
σόμενα έν τφ αύτφ σαβάνφ μετ’ αύτοΰ.
Φρέκ.
του, άν μή τής συνειδήσεως, ν ’ άρύηται καί γνώσεις πολυτί
μους περί διαφόρων ζητημάτων, καίτοι δέν θά ήδύνατο νά
άρνηθή ότι ή πρός κατανόησιν τών γραμματικών κανόνων ή
σύνθεσιν θεμάτων προσοχή του δέν ήτο ποσώς επαρκής, ούδ’
ότι, οσάκις προεφέροντο ώς έν παραδείγματι αί λέξεις: «καρδία», «στοργή», «αίσθημα», «άγαπώ», «λατρεία» καί τά
τούτοις προσόμοια, δέν άφινεν ύπόκωφον στοναχήν !
t
(Suv/χεια
*
ίδε προηγούμενο? φύλλον).
Τά πράγματα, δηλ. τά-αίσθήματα, θά έβαινον τήν ομα
ν
λήν οδόν, άν μή ό κ. Αύγουστϊνος έκοσμιίτο μεταξύ τών τό
'Οταν τις έράται είλικρινώς. έπιμόνως, όσφ μέτριας δια σων προτερημάτων του καί υπό τίνος μειονεκτήματος. Καί'
νοητικής άναπτύξεως καί άν έτυχεν; όσον σκληρώς ύπό τής τό μειονέκτημα τοΰτο, όπερ άνυπολογίστως βλάπτει έν τφ
φύσεως καί άν ήδικήθη, παντοϊα καί πονηρότατα μηχανάται ?ρωτι, ήτο ή ακατάσχετος άνυπομονησία του. Δέν ήσθάνετο
ίνα τού περιποθήτου σκοπού έπιτύχη: νά εύρίσκηται ώς οίον (αυτόν ικανόν ν’ άντίσχη επιπλέον είς τάς δριμείας καί άτε συχνότερον παρά τά στήθη τής εκλεκτής τής πολυτλήμο- μειλίκτους προσβολάς τοΰ φαρετροφόρου υιού τής Κύπριδος.
νος καρδίας του. Ό νούς καθίσταται τότ^ εφευρετικός έν τή Καί έπεθύμησε νά έξέλθη τής φοβέρας έκείνης άμφιβολίας,
εκδηλώσει τών ενδομύχων αίσθημάτων,ή δέ γλώσσα άποβάλ- έν ή κυμαίνεται ή ψυχή εύρισκομέ»η πρό τοΰ άγνώστου καί
λουσα πάντα καί έκ γενετής έτι δεσμόν, άφίεται ελεύθερα καί' δή πρό τοΰ ζητήματος, ίάν θά έχόρευε μετ’ αύτής τόν περιένθουσιώδης έν τφ κατηφόρω τής ευγλωττία^, συμπαρα- πόθητον τοΰ Ήσαέου χορόν ή άν έπέπρωτο νά χάνεται εις
σύρουσα καί αύτήν τήν ανοησίαν. Ό Αύγουστϊνος·, ό κοινός όνειρα καί ύπολογισμούς χωρίς . . . τήν ξενοδόχον. Ποιητής
ούτος άνθρωπος, πώς ήτο δυνατόν ν’ άποτελέση έξαίρεσιν δέν ήτο ό κ. Αύγουστϊνος ίνα ένασμενίζηται είς φαντασιο
τοΰ κοινού τούτου και γενικού κανόνος1 Πάσης όθεν έδράτ- πληξίας. Άπήτει θετικόν τι, βέβαιον. Ταχέως όθεν ή ήμερα
τετο ιύκαιρίας ίνα, έξωτερικεύων τά κατακλύζοντα τήν καρ τής ύπερτάτης χρίσεως έφθασε. Πλήρης προοιωνίζετο καρ
διάν του αισθήματα, ϊδη υποφώσκουσαν τήν ελπίδα τής πλη- διακή Άνμγτννησίζ}
ρώσεως τοΰ μόνου φλογερού ονείρου του, τό οποίον ημέρας
Ή έκρηξις έν τή καρδί^ του άνεμένετο έν συγκινήσει άπό
καί νυκτός κατεΐχεν έξ ολοκλήρου τό πνεϋμά του. Άφοΰ στιγμής εΐς στιγμήν. Τί εύτυχής ό κ. Αύγουστϊνος άποδυόμίαν ήμέραν — καί άπηθανατίσθη έκτοτε τό ανέκδοτον τοΰτο μενος 'είς, άγώνα, ού τήν έκβασιν προεμάντευεν .άσφαλώς!
μεταξύ τών έργατών — έν τοίς κττμασιν εύρισκόμενος, άντί διότι πάντοτε σχεδόν είς κόρην πτωχήν καί δή απροστάτευ
νά φωνάξη εργάτην τινά διά τού ονόματος του, τόν έκάλεσε του, άνήρ ελεύθερος παντός βάρους — ήτοι γυναικός, βάρ.ος
γεγονυίφ τή φωνή «Σοφίαν»! Καί επειδή ή γλώσσα άμαρ- γάρ άεί επίμοχθον καί δυσαπάλλακτον — άρκούντως δ ’ εύκατάνουσα τάληθή λέγει, έσχηματίσθη γενική πεποίθησις, οτι τάστατος, εινε τύχη ήν οίαδήποτε πάντως θά έζήλευεν, αύτή
δέν θά παρήρχετο πολύς χρόνος χαί θά έπανηγύριζε τούς μάλιστα,ή μηδέποτε γνωρίσασα ζήλειαν καί φθόνον, τάς δύο
γάμους του μετ’ εκείνης, ής τό όνομα δέν άπεχωρίζετο τών ταυτας βδέλλας τού άνθρωπίνου πνεύματος, ον μην AAJa
χειλέων του, ούδ’ έν ταϊς πεζοτέραις τών άσχολιών. Ώ, πό —-αείμνηστε Γραμμάτικα — καί τού σώματος.
Καί όμως, ώσανεί άπαίσιόν τι προαίσθημα έπίεζε τήν
σον ήγάλλετο ό άτυχής έν ταϊς μετά τής μελανοφθάλμου καί
εύπετούς Σοφίας άναστραφαϊς, αίτινες είχον μέν άρχήν, δέν καρδίαν τού κ. Αύγουστίνου, αιωνίως άμφέβαλλε καί
ειχον όμως καί τέλος. Ποσάκις δέν έκρέματο άπό τών χει- έστενοχωρεϊτο. Έφοβεϊτο πολύ τάς περιστάσεις. Μήπως μία
λέων της και όταν άκόμη ταΰτα προέφερον γραμματικούς βροχή δέν κατέχωσεν έν τή ίλύϊ καί δέν έξεσφενδόνησεν είς
κανόνας — ώ θεοί! — καί όταν πικράς έπιπλήξεις έξηκόντι- έοημον νήσον τόν κοσμοκράτορα Γαλάτην ; μία ιδιοτροπία,
ζον πρός τούς μικρούς ανεψιούς του, οσάκις ούτοι υπέρ τό μία πρόληψις, μία απρόσεκτος κίνησις τής χειρός του, είς
δέον ήτάκτουν! Ποσάκις πλησιάζων αύτήν καί σχεδόν άπτόμε- ασυνείδητος μορφασμός, έ'ν τι έλάχιστον δέν ήδύνατο νά σβέση
νοςτήςλεπτής έσθήτος της δέν ήσθάνετο τήν κυκλοφορίαντοΰ τήν στιλβηδόνα τοΰ ονείρου του, νά κλονίση τήν πίστιν τοΰ
αίματός του διαλείπουσαν, άνθισταμένην είς τήν κανονικήν πνεύματός της ; Εντούτοις, άς μή προκαταλάβωμεν τά
λειτουργίαν, ποσάκις δέν έξήρτησε αύτήν τήν έν τφ μέλλοντι πράγματα. Αύτά καθ’ ίαυτά είνε Ικανά νά μάς διδάξωσιν.
*
ή
ύπαρξίν του έκ τής παρουσίας καί μόνης τής έξ Ούρανοΰ Έβασίλευεν θερμός ό πάτρων τού έρώντος Αύγουστος
δραπέτιδος! Καί ήτο τόση ή άγάπη, ήτις έπλημμύρει τά ώρα ήν «περί λύχνων άφάς» — εύφράνθητι ψυχή τού Γραμ-
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μάτικα, τρίξατε εκ χαρας ώ σκωληκόβρωτα οστά! —ό δέ
κ. Αυγουστίνος έπλανάτο άπό της μεσημβρίας παρά τάς άφορήτως καυστικάς ακτίνας
στρογγυλού Ήλιου άνά τούς
ίδιους αγρούς- διετέλει άπό ώρών ίν ύπερευαισθητική παρα
ζάλη, σκεπτόμενος, βλάσφημων, ρεμβάζων, όργιζόμενος- το
βήμα του ητο άτακτον, ή χειρ του σπασμωδικώς εκινιϊτο.
Ότε μεν έκάθητο ύπό την σώτειραν σκιάν πυκνόφυλλου
δρυός, ότε δ’ αίφνης ήγείρετο καί διασκελίζων τάς γαίας,
ετυπτεν άποτομως διά της σεβασαίας ράβδου του τούς κορ
μούς τών δένδρων,·, άτινα ΰψουν ποΰ καί που τάς πολυκλά, δουςκορυφάς των,οίονεί άναμινων την έκεϊθεν άπόφανσιν μαν
τείας· τίνος, ώ; νά μη είχον παρέλθη τρισχίλια έτη άπό της
εποχής, καθ’ ήν ένεφανίζοντο αί Δρυάδες νύμφαι, αί Ναϊάδεξ
καί όλος.ό πολυθέλγητρος εκείνος κόσμος τών παρθένων, άς
σωρηδόν έγέννα ή ζωηρά καί αχαλίνωτος τών αειμνήστων
προγόνων φαντασία.
— Θά τήν ζητήσω, άνευ αναβολής καί συντόμως, έμονολόγεί- Ά, άς λέγει ή προκομμένη ή νύμφη μου ότι είμαι
τρελλός καί ότι κάνω γιά τήν Σοφία σάν μικρό παιδί. Νο
μίζει ότι δέν ήκουσα τίποτε, μά καί ή πόρτες έχουν αυτιά,
τά αύτια τών ανθρώπων, όπως ή κλειδαριές τρύπες γιά τά
μάτια ! Ενθυμούμαι τάς λέξεις της καί ανατριχιάζω 1 «Ή
Σοφία, έλεγε μέ θυμό είς τόν αδελφό μου, έχει διαμαντένίον
χαρακτήρα- άλλ’ή οξυδέρκειά μου διέγνωσεν, ενόχους προ
σπάθειας τοΰ άδελφοΰ σου ...» Ά, κυνηγάει ή μαϊμού κλη
ρονομιά καί φοβείται μή διά τού γάμου μου στερηθή τής σουφροποιήσεως τών κτημάτων μου . . . Μά έννοια της, δέν θά
τής γίνη αύτή ή χάρι... Ποτέ! Τώρα, νά αύτη τή στιγμή,θά
υπάγω είς τήν Σοφίαν καί θά τής εξομολογηθώ τί καμίνι
κρύβει τό στήθος αύτό. Καί τότε, κυρία Πατίστα μέ τάς
Λ πολλάς προσδοκίας καί τήν πολλήν μοχθηρίαν, βλέπομεν . . .
Άλλά — διαλομμένη πρόθεσις, ήτις δλας τάς προθέσεις καί
επιθυμίας τοϋ ανθρώπου ματαιοϊς άμιιλίκτως — άν τά φέρη
ό διάβολος ζερβά, τότε; Θά γίνω... μισάνθρωπος! Άχ! Πό
σον θά εύτυχώ, τά δένδρα καί τά βουνά, «δρυμούς καί νάπας,
κλεισωρίας καί φάραγγας» — άναμφιβόλως τάς λέξεις ταύ' τας θά συνήντησε προσφάτως έν τφ έλλ. θέματι — τόν μι'
κροσκοπικώτερον λίθον- αύτά τούλάχιστον δέν αισθάνονται,
ώ, δέν έχουν άνάγκην νά γίνουν μισάνθρωπα... Θά τήν ζη
τήσω, θά τής προσπέσω, θά . . . θά . . . άλλά θά . . . τήν
πάρω. Τί ώραΐον ποϋ μοΰ φαίνεται τώρατό (Μά. Δύο γράμ
ματα εινε καί όμως σχηματίζουν μΐά τόσο κομψή, τόσφ γλυ
κεία λέξι1 . .»
Καί ουτω διά τής άποφάσεώς του ταύτης, ήν ούδέν θά
ΐσχυε ν’άποτρέψη, έπήλθεν ανακωχή είς τούς ελεγειακούς
ιαλέμους του, αμέσως δέ τότε διευθύνεται πρός τήν οικίαν.
Ταχύτατα ανέρχεται τήν κλίμακα, στρέφει δεξι# καί ΐσταται
πρός στιγμήν. ’Ητο ακριβώς έμπροσθεν τής θύρας τοΰ δω
ματίου τής γλυκύτατης Σοφίας του. Ή σκέψις ότι άπέριστρόφως θά εξομολογείτο, έν τφ παρθενικώ έκείνφ τεμένει
έν ώ το πρώτον είσήρχετο, τόσφ μέγα μυστικόν, ότι θά έρρίπτετο διά παντός ό κΰβος τής ζωής ή τής μισανθρωπίας,
τόν έκαμε νά άποσύρη τήν χεϊρα άπό τής στρόφιγγος. Αι
σθανόμενος τάς συνέπειας τής πράξεώς του, συσχετίζων τό
παρελθόν καί τάς φαντασιοπληξίας του πρός ένδεχομένην α
ποτυχίαν, κατελήφθη εικότως ύπό σφοδρών παλμών, ύπό
φοβέρας ταλαντεύσεως. Ό Βεζούβιος έπρόκειτο νά έκραγηαί οδυνηραί βάσανοι θά μετεδίδοντο τέλος διά τής φωνής
του- θά απελυτροϋτο έάν εύρισκεν άπήχησιν ή αϊτησίς του
έν τώ στόματι εκείνης, ώς έν έναντίο; περιπτώσει, θά προέβαι·
νεν είς απονενοημένην τινα πράξιν, καίτοι άμφίβολον άν τοιαύτη σκέψις θά ένισχύετο παρ’ αύτφ, διότι τότε αί αύτοκτονίαι, σάς βεβαιώ, δέν ησαν καθόλου, ώς σήμερον,τοΰ συρμού!
— Εμπρός, τφ (ψιθύρισε μυστική τις φωνή, θάρρος Αύγουστίνε ! Καί . . . εις τήν πρώτην στροφήν τοϋ κλείθρου ή
θύρα ένέδωκεν. Έτριξεν ολίγον καί ή στροφή έκείνη, στροφή
έμμελής, τί νά ήτο τάχα; ’Επικήδειος ή έπιθαλάμιος; Μάλ
λον τό δεύτερον, άφοΰ ή θύρα άνήκεν είς θάλαμον.
Περισκοπεί δι’ ανήσυχου βλέμματος άπαν τό δωμάτιον,

άλλ’ ούδαμοΰ συναντά τόν αστέρα τοΰ μέλλοντος του. Έπλησίασεν ούχ ήττον είς τήν τράπεζαν, κειμένην εν τφ μέσφ
τοϋ δωματίου εκ περιεργίας καί τοΰ πόθου ίνα συνάντηση
άντικείμενόν τι άνήκον έκείνη—είς λόγος δι’αύτόν ίνα χιλιάκις τό άσπασθή — ευθύς δέ προσέβαλλε τούς οφθαλμούς
του χάρτης επιστολικός φέρων άποτετυπωμένον τόν χαρα
κτήρα τής γραφής της. Τούτο ήρκεσεν ίνα τόν άναγνώση,
τρόμων έκ συγκινήσεως, δακρύων έκ χαράς.
— Πόσον σοφάς καί ώραίας ιδέας θά έκφράζη είς τό τιπο
τένιο αύτό χαρτί ό σοφός άγγελός μου ! είπε καθ’ εαυτόν
μειδιών έξ ήδονής.
Ήτο όντως επιστολή, ημιτελής, άρχόμένη διά τών λέ
ξεων : «’Ακριβή μου Λενοΰλα !»
— Ά, μέ τί αίσθημα, τί τρυφερά ποΰ γράφει τό διαβολοκόριτσο! λές καί βγαίνουν αί λέξεις μές άπό τά λευκά φύλ
λα τής καρδιάς της. Άχ, άγάπη μου, τρυγόνα μου, μέ με
λάνι γράφεις ή μέ μέλι ; Καί πράγματι- έάν έζη ό άείμνηστος Γραμμάτικας ποΰ θά έτόλμα νά γράψη ουτω χυδαϊ
στί ! θά έγραφεν ίσως: «’Εν φίλαις περιπόθητος καί φιλτάτη
φίλη» ή άλλο τι . ■ . Έλληνικώτερον πάντοτε. Ένώ τώρα
ή έλευθερία τή παρέχει πλιιότερον αίσθημα.
Άρχεται τής άναγνώσεως άπροσκόπτωςί. «Ή γραφή της
είνε όπως κάί ό χαρακτήρ της» έλεγε καθ’ εαυτόν, Τί ώραϊα
ποΰ άναγινώσκει. «Καθαρά-καθαρά γεγραμμένη, ολοστρόγ
γυλα τά γράμματα, μεγάλα .■. .
Αίφνης τήν άπρόσκοπτον άνάγνωσιν ανακόπτει βαθεϊα έκπληξις. Αισθάνεται εαυτόν καταρρέοντα. Κρύος ίδρώς άναβλύζει καί άφθόνως τόν λούει. Έάν δέν έπρολάμβανε μηχα
νικώς νά στηριχθή έπί του άκρου τής τραπέζης διά τής χειρος,' άναμφιβόλως θά έκρημνίζετο έκ τοΰ ύψους τοΰ πανηγυ
ρικού, όν πρό τινων δευτερολέπτων ίξεφώνει.
——Τί βλέπω, καλέ, τί άναγινώσκω ; Κοιμούμαι, ονει
ρεύομαι; Νά τό πιστεύσω; είνε δυνατόν; άνέκραζεν ώς έν
όνείρφ. Τοιαύτην προδοσίαν ή Σοφία ; Χύτη ; τό σεμνό, τό
σοφό κορίτσι, ν’ άπαρνήται τάς ήθικάς άρχάς της ; νά περιφρονή τήν σεμνότητα ; νά ύβρίζη τήν οικογένειαν μας ;
έμέ,όστις λαχταρίζω διά τήν αγάπην της ; Αύτή ; τό ήλπιζα;
Καί έκλεισε τούς οφθαλμούς του, έφ’ ών έλαμπύριζε τό
πικρότερου ίσως τών δακρύων, όσα ποτέ ύγραναν τούς οφθαλ
μούς του. Καί έξηκολούθει ό δυστυχής έρωτών,καί έάν ήθε
λον πρός στιγμήν νά φανώ πιστός χρονογράφος, είμαι βέ
βαιος ότι θά ήκουον δριμείας τάς διαμαρτυρίας έκ μέρους τοΰ
τυπογράφου, μή έχοντος πλέον ερωτηματικά, ίνα θέση είς
τάς κεκομμένάς περιόδους τοΰ μελοδραματικού μονολόγου
τοΰ φίλου μας Αυγουστίνου, κλαίοντος τήν συμφοράν του,
άλλά καί έξισταμένου διά τήν κεραυνώδη άποκάλυψιν, ήτις
τοϋ έπληξε τούς οφθαλμούς.
— Άλλά, έξηκολούθησε διαλογιζόμενος, εινε γράψιμον
τής ιδίας- είνε ό χαρακτήρ της ακριβώς, ιδού καί ή ύπογραφή της ! . . τής ιδίας ! . . .
*Οσον καί άν .έτριβε τούς οφθαλμούς του, τό πράγμα δέν
θά μετεβάλλετο. Τήν έπιστολήν είχε γράψει ή ιδία.
—— Ά ! έστέναξεν έν θλιβερά έπωδφ, τις ήδύνατο ποτέ νά
φαντασθή, ότι ή Σοφία θά παραδίδεται κρυφά καί μετά με
γάλης εύχαριστήσεως είς τάς άγκάλας έραστοΰ ! Ότι-φοβερόν!—τόσον είνε έξηχρειωμένη,ώστε νά τό διακηρύττη με
άραιά μάλιστα γράμματα, ώσάν νά επραξε μέγα τι κατόρ
θωμα . . . Ά, έκραύγασεν εν θηριώδει ώρυγμφ έξερχόμενος
έκ τοΰ δωματίου εκείνου, τοϋ σφαγείου τών έλπίδων καί
πόθων του, μέ βήμα κλονιζόμενου καί οφθαλμούς θολοτάτους. Θά τούς συλλάβω έπ’ αύτοφώρφ. ‘Ω άν ήξευρα σέ ποιο
άπό τά γειτονικά σπήτια κάθεται ό εραστής! . . Τώρα όμως
σιγήν,προσποίησιν καί άμα τυχόν ϊδω πράγματι άπό πουθενά
νά παραδίδεται είς τάς άγκάλας σου,όπερ ελπίζω, κύριε Μορφέα, νά είμαι άτιμος, όπως είσαι σύ τόρα, άν προφθάσης καί
κάμης τόν σταυρόν σου. Είς τήν καρδίαν θά σέ σκοπεύσω μέ
όλην μου τήν εύχαρίστησιν... εκείνην'δέ... ώ ! εκείνην !..»
Καί πράγματι ήτο Ικανός νά έπισκεφθή τάς φυλακάς ίσο-

βίως, άρκιϊ νά έπαρουσιάζετο πού τήν στιγμήν έκείνην τό
τρυφερόν, ώς τό έφαντάζετο, ζεύγος.
r.

(Έπεται τά τέλοςι.

ΕΙΣ ΟΔΑΛΙΣΚΗΝ
(‘Αποστροφή πράς τήν εΐαύνα τής Όδαλίσκης δημοσιευβείσαν
έν τψ περεοβικώ ή «Φύσις».

Γεάάς, ώ χόρη πονηρά) γέΛα, σύ άτενίζεις

Τό φαιδρόν έαρ τής ζωής. Ναι, τήν Χαρά άντιχρύζεις
Καθώς τό ρόδο? αφροντι, τό μΰρον του σκορπίζει,
Κι’ ά,νοίγει τά δροσό-ίουστα ευώδη πέταΛά του,

Καθώς έντός φυΛ,Ιώματος άμέριμνον τονίζει ■

Τ' άηδόνι ύμνον στη? ζωήν, μέ την γΛυχειά ΛαΛχά του,
*Ανθος χαί σ' είσαι χι' άηδών είς τής ζωής τόν χήπον.
Αίωχε τά νεφύδρια πιχρας μεΛαγχοΛΙας,

Καί ούντριβε τήν άΛυσσον τοΰ πόνου μέ τόν ήχον
ΤεΛώτων. Σ' εισ' Αγαπητή χόρη τής εύτυχίας.

Σύ τής Αγάπης- προσφιΛής τυγχάνεις ή ίταίρα,
Σύ είσαι φίΛη γόησσα όνείρων τερπνοτάτων,
Σύ ήτις τήν φαιδρότητα Λατρεύεις ώς μητέρα,
Σύ έρμαιο? ίχούσιον είσ' ηδονών άφάτων.·

Τί πρέπει νά συΛΛογισθής, σύ ήτις μ'άποΛαΰσεις
Άτέρμονας έζόφΛησας τ&ν τής ζωής χαρίτων
Τήν ευθυμίαν χαί χαράν ; Σύ ήτις όταν χΛαΰσης

Τό δάχρυ εϊν' ειρωνεία σου, χι όνείρων μελιρρύτων
Παστάς ή χάθε σου πνοή ; Σύ ήτις ήδυπνόων

Ζής, μέσω ^όδων, διά νά ζής είς θόΛον εύτυχίας
Αρρήτου ; Μέσου έρωτος, πτην&ν ποίχιΛοχρόων ;

.

Σύ, τήν όποιαν στέφουσιν άνθη ευδαιμονίας ;

Σέ, συντηρεί τοΰ χά-ΙΛους σου ή χάρις ή γΛυχεΐα,

Σέ βαυκαΜζει θέΛγητρον, όνείρου αιθέριου.
ΓέΛα, νεάνις χαρωπή, γέΛα, ω ευθυμία,

Εύδαίμονες όσοι γεΛοΰν είς τήν όδόν τοΰ βίου.
■ Ποΰ πΛέον θά γεΛάση τις, ώ χρυσαυγής πρωία,'

*4? δέν γεΛάση είς τήν γήν ; Χαϊρ' έρωτος χαρδία.
Πάτραι 'Ιανουάριος 1892.

Γ. Κ. Λ-

Έπί τοΰ τιμίου νεκρού τού έξοχου συγγραφέως, δάκρυ θερ
μόν, ό>ς θερμή υπήρξε καί ή δράσις αυτού, σπένδει σιγηλή
η Μούσα, άποχαιρετώσα τδ έκλεκτότατον τών τέκνων αύτής, ώς
επί τού σεμνού μετώπου τού ακαμάτου εργάτου τής έθνικής
ιδέας καί τής πνευματικής άνακαινίσεως άμάραντον, ώς άμάραντον υπήρξε τδ πνεύμα του, καί σίγλήεντα περιτηθησι στέ?·ανον ή έκλεκτική ’Αθανασία. Μετά σεβασμού βαθέος ήκολούησε τό βαρυσχεπές φέρετρόν του ή πολυπληθής τών θαυμαστώ z
χορεία και ηόη ό Ραγκαβής σποδούς εαυτόν τη μητρΐ Γή, μέλ
λει νά ζήση έσαεί ώς όνομα, ώς πνεύμα, ώς υπόδειγμα επιφα
νέστατου ύποφήτου, έν τη καθόλου Ιστορία τών 'Ελληνικών
γραμμάτων.
'
*♦
*
Θλιβερόν πρόκειται καθήκον ε’ις τόν άναλαμβάνοντα έν τή
πρώτη μάλιστα στιγμή τής κεραυνώδους έντυπώσεως νά σύρη
γραμμάς τινας, ίν’ απαρτίση ατελές τι έστω σχεδιογράφημα
τής έκλειψάσης συμπαθέστατης καί σπινθηροβόλου φυσιογνω
μίας έκ τοΰ έλλ. Παρνασοΰ, άλλα καί βαρύ,. δεινόν τό έργον, νά Ιστόρηση βίον μακρόν, άνάπλεον ποικίλης φωτεινοτάτης δράσεως και άκαταπαύστου, έργον, οΰτινος ή ατέλεια ώς
έκ τής συνεχούς τών εικόνων τοΰ βίου τού μεταστάντος με
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ταλλαγής, θά ύπολανθάνη ζωηρά έν έκαστη ίσως γρααμή.
Μόνον ή ειλικρινής πρός τόν έκδηαήσαντα έπεφανή άνδρα έκτίμησις καί ή τής φιλίας αύτοϋ ανάμνησις παρώτρυνεν ήμας
ίνα έκ καθήκοντος συμμίξωμεν μετά τών τόσων άλλων καί
τό θαλερόν ήμών δάκρυ έπι τοΰ νώποϋ χώματος, τοΰ καλύψαντος τόν γεραρόν πρεσβύτην, ’Αλέξανδρον τόνΡαγκαβήν.
* *
Μικρός τό σώμα,, άλλά μέγας τόν νοΰν πολιός τήν κεφαλήν,
άλλά νεανίας τά αισθήματα- ιδού ό Ραγκαβής. Φιλόπατρις
άγνώς, ώς ολίγοι 'Έλληνες, έργάτηςτών γραμμάτων απαρά
μιλλος έν τφ ζήλιρ αυτού, ευφυέστατος και συνετός έν τή άντιπροσωπείφ τής εαυτού πατρίδος. Τίς δέν συνήντα έν ταΐς
όδοΐς των ’Αθηνών κατά τά τελευταία έτη τόν θαλερόν πρεσβύ
την, δρομαϊον, θερμουγόν, αειθαλή, προσηνέστατον καί δέν
παρηκολούθει τό εύπετές του βάδισμα, δέν συνείχετο έκ θαυ
μασμού, δέν εχαιρεν ένδομύχως διά τό έκτακτον τού σφρίγους;
’Εξόχως όντως διεκρίνετο ό Ραγκαβής διά τό ζωηρόν εν
διαφέρον δπερ έπεδείκνυε διά πάν έργον καλόν, σχετιζό^ενον
πρός τά γράμματα καί τδ έθνος, είτε έν συλλόγοις είτε εν τή
δημοσιογραφία. Άναμιμνησκόμεθα τήν στιγμήν ταύτην μεθ’
όποιας θίρμης, μετά πόσης πειστικότητος συνηγόρει υπέρ τού
ήμετέρου περιοδικού, έκ τού πόθου δν ειχεν ύπέρ τής διαδόσεως παρά τοΐς πολλοΐς τοΰ φωτός τής αλήθειας, προτρέπων
και οδηγών ήμας πρός άποτελεσματικωτέραν εργασίαν έν
τή· σπουδή τών φυσικών έπιστημών. Καί άλλοτε πάλιν άτομικώς, προκειμενου περί τού «’Αρχαϊκού Φοιτ. Συλλόγου»
δν ιδιαζόντως ήγάπα καί έξετίμα, οΐας πολυτίμους εξέθετε
μετ’ εύγλ.ωττίας ύποθήκας διά τήν ανατροφήν και διαπαιδα
γώγησή, συνφδά τοΐς πατρίοις, τής σπουδαζούσης νεότητος,
ητις απορροφηθεΐσα, ώς μή ωφειλεν, υπό τών οικτρων τής
άποσυνθέσεως τάσεων, τοϋ ύλισμοϋ, δεΐται άγώνος, ίνα έπαξία άναδειχθή τδν έξοχων υποχρεώσεων αύτής. Δέν ύπήρχεν
αληθώς σωματεΐον, περιοδικόν, ήμερολόγιον, έργον ωφέλιμον,
δπερ νά μή ΰπεστήριζεν έκθύμως. Διά τούτο θανόντος τού
Ραγκαβή, σύσσωμος ή κοινωνία, καί έξόχως ή νεολαία,
ίδίφ ή τοϋ Πανεπιστημίου, έκύκλωσε τδ φέρετρόν του, σύσ
σωμος παρά τον νεοσκαφή τάφον του έστη καί απεκαλύφθη
μετά σεβασμού καί λατρείας, καθ’ ήν στιγμήν ό τριγμός τής
έν τω τάφφ άποθέσεως τοϋ νεκρού πένθιμος άπηχεΐτο άνά
τήν είρεΐαν νεκρούπολιν, ένφ ανω, ό ξανθός Φοίβος τήν τε
λευταίαν ώχράν ακτίνα τής δύσεώς του άπέστελλεν ίνα συνταφή μετά τής έκλειψάσης, ευφυΐας, ϊνα φωτίζη και έν τφ
έρεβει τής γής τδν ,δύσαντα αστέρα τοϋ Έλληνικοϋ ουρανού!
18, Ίανουαρώ».

Δ. Κ-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Παρακαλοΰνται οί έκ τών ήμετέρων συνδρομητών ή συν
δρομή (λήξε τήν 31 Δεκεμβρίου, να εύαρεστηθώσι ν’ άποστείλωσι ύμϊν ταύτην δπως τοΐς άποστείλωμεν τάς σχετικάς
αποδείξεις των.

Είδοποιοΰνται πάντες.οί ήμέτεροι συνδρομηταί,οΐ τε έν τώ
έσωτερικφ τοΰ Κράτους διαμένοντες, ώς καί οι έν τώ εξωτε
ρική, ότι δύνανται καίάπ’ εύθείας ν’ άποστέλλωσιν ήμΐν τήν
συνδρομήν των, είς γραμματόσημα παντός Κράτους, τραπε
ζογραμμάτια, έπιταγάς, συναλλαγματικάς, ή καί οίονδήποτε
άλλο νόμισμα άντιπροσωπεϋον τήν αξίαν τής συνδρομής των.
"Ομοίως παρακαλοΰνται όσοι τών ήμετέρων ανταποκριτών
καί συνδρομητών όφείλουσιν ετι συνδρομάς τοΰ λήξαντος έτους,
νά εύαρεστηθώσι ν’ άποστείλωσιν ήμΐν ταύτας όσον τό δυ
νατόν ταχύτερον, διότι αί θυσίαι είς άς ύποβαλλόμεθα, όπως
καταστήσωμεν τό ήμετερον περιοδικόν έφάμιλλον τών εύρωπαϊκών, καί αντάξιον τοΰ προορισμού του, καί τούτο όπως
ίκανοποιώμεν καί τήν "Ελληνικήν φιλολογικήν πρόοδον καί
τάς δικαίας άπαιτήσεις τοΰ κοινού καί τήν φιλοτιμίαν μας,
έπιβάλλουσιν ήμΐν τό καθήκον νά άπαιτώμεν έν μέτρφ δικαίφ
καί τήν άπότισιν τών εαυτών ύποχρεώσεων.

Πωλείται κατάστημα πολυτελείας άξίας 10,000 δρ. άντί
6,000, ή έπί συνεταιρισμέ καί καταβολή 4,000 δραχμών.
Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.
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Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΪΟΝ
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Έάν τρίψητε έν καιρφ ξηρασίας διά τίνος ψήκτρας ή καί
διά τής χειρός σας τεμάχιον έ>αφροϋ χάρτου, θά ήλεκτριβθή ούτος μετ’ ολίγον καί θά προσκολληθή είς τούς δακτύ
λους σας,είς τό πρόσωπον ή εις τό ένδυμά σας,ή όπου άλλοθι
εύρεθή, χωρίς νά δυνηθήτε νά τόν άποσπάσητε ευκόλως, ώσάν
ητο προσκεκολημένος διά κόλλας.
’Εάν δέ ήλεκτρίσητε όμοιοτρόπως πυκνόν τινα χάρτην,
επιστολικόν δελτάριον έν παραδείγματι, θά παρατηρησητε τό
αύτό φαινόμενον, olov παρατηρείτε είς τόν Ισπανικόν κηρόν,
είς τήν ύαλον, τήν ρητίνην ή τό θεϊον, δηλαδή, τόν χάρτην
έλκοντα ελαφρά σώματα, ώς τεμάχια φελλού, έντεριόνην κτλ.
θέσατε ράβδον τινα έν ίσορροπί<ρ έπί τής ράχεως καθίσμα
τος τίνος, ώς ένδείκνυσι ή ήμετέρα είκών, καί προσκαλέσατε
φίλον σας τινα νά τήν ρίψη ε’κιΐθεν · χωρίς νά τήν έγγίξη,
χωρίς νά φυσήση επ' αυτής καί χωρίς νά πειράξη τό κάθι

131. Ορός βυμπλήρωαιν.

Η—.ε·ε..αι,—.η,—,ω.ς—η.ε.α—.ι.ε—η—.ε.ε..ιο.—
.η.—ατ.Λ,.η.ο.
132. Αημώδες.
Σιδηρένια £γ·ω td πλευρά
τάντερα βαμδακερά.

133. 'Ερωτήσεις
τομοθετ-ηο παρωμοίωσε τους κορέους προς αράχνια
πΛιγματα καϊ τίνα ίδωχε περί τούτον ο£ηγησιν ;
2) Τί κοινόν μεταζν γραφίδας χαί άνθρωπον ;
3) Τις ΙβΛοπε δια μέσον δένδρ ωτ;
4) Τί πραγμα erO Ζπρεπε να είτε Λεΐοτ δεν είτε;
1) Τις αρχαίος

•ΑραβικΟς "Ιππος

ΛΥΣΕΙΣ ΤΔΝ ΕΙΪΤΛ· 35 ΦΥΛΛ& ΑΪΝΙΓΜΑΤΛΝ
122. Αίνιγμα. Κλοπή—(πή. Έλυσαν αύτό οί κ. κ. Δημ. Πο·
λέμης καί Ίω. Μαργαρίτης ίξ ’Αθηνών, καί ό κ. Π. Παρασκευαζ
εκ Σύρου.
123. Αίνιγμα, κλειώ—Κλείω. Έλυσαν αύτό δ κ. Α. Π. Οικο
νόμου έκ Κέρκυρας, καί ό κ. Δ. Μανουσάχης έξ Αλεξάνδρειάς.

124. Πρός σνμπδόρωσιν. Αγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαττόν.
"Ελυσαν αύτό δ χ. Κ. Π. Οικονόμου έκ Κέρκυρας, καί δ χ. Δ. Μα
νουσάκης έξ ’Αλεξάνδρειάς.
125. Ερωτήσεις. 1) Ό Κριτίας. 2) *Η
Οϊ : μέν καί ήβη (Μενίδι).

"ίδη.

3) Ό Λύκος. 4

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Α. Μ. Λαμίαν. Ζητηθέντα φύλλα σας άπεστείλαμεν προχθές.—Σ- Δ·
Λαμίαν. Συνδρομητρίας ένεγράψαμεν. Σας εόχαριστοΰμεν πολύ, άπηντήσαμεν.— Π. Π. Κέρκυραν.

Συνδρομή σας έλήφθη,' εόχαριστοΰμεν. Άπό-

δειξις στέλλεται σύν παρόνφι φύλλω.— Α· Λ. Καρπενησιού.

φίλου έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν πολύ.— Κ. Ο. Κέρκυραν-

Συνδρομή

'Γμετέρα συν

δρομή έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν. Άπόδεεξες άποστέλλεται σύν παρόντι φύλλο».

Ζητούμενα φύλλα δμοίως σάς άπεστάλησαν προχθές.—Α- Π. ‘Αμαλιάδα.

Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν.— Β. Μ. Άμαλιάδα.

Φύλλα σάς άπεστείλαμεν, ώς και επιστολήν. ’Αναμένομε? άπάντησίν σας.—

σμα. Θά σκεφθή έπί πολύ, θα μεταχειρισθή άπειρα μέσα,
άλλά δέν θα κατορθώση τοΰτο, . τόσον απλώς καί ευκόλως,
όσον ύμεϊς διά τοΰ ηλεκτρισμένου σας χάρτου.
Πράττετε δέ ώς έξης : ’Αποξηράνατε καλώς τόν χάρτην
σας πρό τιώος πυράς, τρίψατε ζωηρώς αύτόν έπί τής χειρίδοςσαςή έπί μάλλινου υφάσματος καί παρουσιάσατε τον πρό
τής μιας άκρας τής ράβδου σας. Αύτη θ’ άκολουθήση αμέ
σως τόν χάρτην, ώς ό σίδηρος τόν μαγνήτην, μέχρις ότου
άπωλεσθείσης τής ισορροπίας, ή ράβδος θά πέση επί τοΰ
έδάφους.
Άντί τής ράβδου, δυνασθε νά ίσορροπήσητε έπί τοϋ κα
θίσματος κάλαμόν τινα ή οίονδήποτε μακρόν ξύλινον άντικείμενον, όπερ θ’άκολόυθή τόν ηλεκτρισμένον χάρτην, καί θά
καθίσταται, έν όσο> ή ισορροπία διαρκή,άντικείμενον μεγάλης
περιεργίας καί θαυμασμοί είς τούς μή είδότας τά τοΰ ήλεκρισμοϋ φαινόμενα.
Φ. α-

ΑΙΝ1ΓΜΑΤΑ
130. Αίνιγμα.
*Er τον σύμπαντος στοιχεΐον
καταστρεπτικόν xal θειον
τό πρώτον μου σννίστησΓ
τό ϋ’ έτερόν μου ήμισυ
χρονικήν δη.ίοϊ διαίρεσιν
μην&ν, Λεπτ&ν, δευτεροΛέπτων,
νοσηρ&ς δε προδιαθέτον
τό σύνοδόν μου, έκ της άφής
σέ καθοδηγεί πράο ευρεσιν
διά ταχείας, θερμής πνοής.

Α· Κ.

Γ. Κ]πολιν. Συνδρομηταί ένεγράφησαν, σειράς άπεστείλαμεν. Σάς

έγράψαμεν και άναμένομεν άπάντησίν σας ταχέως.—Γ· Κ’ Λ. Πάτρας. Έλή®θη καί έδημοσιεύθη. Εόχαριστοΰμεν.— Ν. Μ- Πάτρας. Σας ίγράψα-

μεν, καί άναμένομεν συνδρομήν σας,προπληρωτέα γάρ έστίν.—Ν. Π. Σύ
ρον. Πραγματεία λαμπρά πλήν δίν έδημοσιεύθη, ώς πολύ μακρά καί ακα

τάλληλος διά τήν Φόσιν.

Άπομακρυνόμεθα τοΰ σκοποί μας.

μικρά καί σχετικά πρός τόν σκοπόν.

Θέλετε έπιστρέψομεν ;

ΪΙροτιμώμεν

Έβραδύναμεν

άπάντησιν ένεκεν απουσίας τής Διευθύνσεως.—Κ. Ν· Σμύρνην. Τέλος πάν
των Αποφασίσατε αποστολήν συνδρομής. "Αν πάντες οί συνδρομηταί έπλήρο-

νον εις τό τέλος τοΰ έτους, τότε θά άπητοΰντο κεφάλαια πρός ϊκδοσιν τής
Φύσεως, με τά όποϊα θά έπροτιμοΰμεν ν ’ άγοράσωμεν έπαυλιν ν’ άναπαυθώ-

μεν, ή νά παλαίωμεν πρός τόσα καί τόσα στοιχεία. "Ωστε καμφθείτε τέλος.—

Ε. Μ. Μάκρην. Σάς άπηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς 25
’Επετηρίδας.— Γ. Β· Τ. Πςπέβτιον. Συνδρομή σας έλήφθη. Συνδρομηταί
ένεγράφησαν. Σας έγράψαμεν. Εόχαριστοΰμεν.

Ή διεύθυνσις της «Φύβεωςβ αναλαμβάνει την προμή
θειαν καί αποστολήν οίουδήποτε άντικειμένου έξ Αθη
νών επί ττρομηθ«ί<>: ·5 °/0 μόνον. Πασα παραγγελία δέον να
βυνοδεύηται καί ύπο τοΰ αντιτίμου καί τών ταχυδρομικών
τελών.

Εις- τούς έν ταϊς έπκρχίαις καί τώ έζωτερικφ διαμένοντας
κεφαλαιούχους καί έπιχειρηματίας συνδρομητάς μας, ποιοϋμεν γνωστόν,ότι ή «Φύσις» αναλαμβάνει τήν έξεύρεσιν οίασδήποτε εργασίας ή έπιχετρήσεως, τήν τοποΟέτησιν κεφα
λαίων επί ασφαλείς καί συμφέροντι τόκφ ώς καί τήν αγοράν
οίωνδήποτε τίτλων καί ένέκμεταλλεύσει ή μή, εμπορικών καί
βιομηχανικών επιχειρήσεων ευρισκόμενων.
Ζητείται συμμέτοχος εις επιχείρησήν δυναμένην νά φέργ
κέρδος πλέον του έκατομμυρίου, ’Απαιτείται μόνον κατα
βολή με’χρις 20,000 φρ. Πληροφορίαι παρ’ήμϊν.

ί

