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Έπί τή γενομένη έσχάτως άποπείρα τής έκποιήσεως τοΰ νησιδίου Grand - Be, τοϋ άπέναντι
τοΰ Saint-Malo κειμένου, ένθα,ώς γνωστόν, ύπάρχει ά τάφοα τοΰ μεγάλου γάλλου σνγγραφέως Σατωβριάν, άπας ό γαλλικός τύπος άνεστατώθη
κατά τής Ιεροσυλίας ταύτης, οί δέ Μαλουίνοι, οίτινες περιέβαλλον πάντοτε δι’εύσεβοΰς λατρείας τό
’μανσωλεϊον τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός, ού μό
νον δέν έπέτρεψαν, νά περιέλθμ τό έν λόγφ μνημεΐον είς ξένας χεϊρας, αλλά τούναντίον κατόρθω
σαν νά έξασφαλίσωσι τήν .
άξιοπρέπειαν τών λειψάνων
τοΰ διασημοτέρου τών συμ
πολιτών των,ώς καί τήν τελευταίαν έπιθυμίαν αύτοΰ,
δπως Λ σωρός του έσαεί
άναπαύηται παρά τόν φλοί
σβον τών κυμάτων τής ό
χθης τοΰ Ώκεανοΰ. Ώστε
τοΰ λοιπού οί βράχοι ούτοι
θ’άνήκωσιν άποκλείστικώς
τώ δήμω έκείνω, δστις μετά
ζέσεως ένήργησε καί τώ
παρεχωρήθησαν όριστικώς
παρά τής γαλλικής κυβερνήσεως άντί τοΰ ποσού τών
12,000 φράγκων.
Έπί τή εύκαιρία λοιπόν
ταύτη δέν κρίνομεν άπό
σκοπού ν ’ άναδημοσιεύσωμεν καί ήμεΐς φοε τό χωρίον έκεϊνο τών Άπ ο μ ν ημονευμάτων πέραν
τοΰ τάφου, ένθα ό πο
a
ί
λύς Σατωβριάν άνακεφαλαιόΐ τόν βίον του- ή μάλ
λον τοΰ διασήμου έκείνου συγγραφέως τάς πέραν
τοΰ τάφου σκέψεις, δστις διά τής μεγαλοφυΐας
του καί τής διαυγούς διανοίας του τόσον έπιτηδείως άνιχνεύει τό μέλλον, καί είτα ζητεί ώς τελευταίαν χάριν παρά τών συμπατριωτών του όλίγην γην πλησίον τής όχθης τού ώκεανοΰ, δπως
έχει τόν θάψουν.
Άν«κ«φαλαίωβίς τοΰ βίου μ.ου.

«Τό ύπό τής τέφρας μου έμπνευσθέν τοΰτο πό
νημά μον καί διά τήν τέφραν μου προορισθέν θά
έπιζήση άρα μετ’ έμέ ; Δυνατόν τό έργον μου τοΰτο
νά ήναι κακόν, καί δυνατόν μετά την δημοσίευσίν

τον νά έξαφανισθμ, έν τούτοις όμως όσα μέλλω άν
διηγηθώ είς έμαυτόν θά χρησιμεύσωσι νά καταβάλωσι τήν άνίαν τών τελευταίων τούτων ημερών, άς
ούδείς τ^νάληθείφ έπιθυμεΐ, καί, ούδείς γνωρίζει
πλέον νά χρησιμοποίηση Είς τό τέρμα τοΰ βίου
εύρίσκεται λ πικρά καί άνούσιος ήλικία' ούδέν άρέσκει, διότι ούδέν δυνατοί τις νά πράξη' είς οΰδένα
αΰτη όφελεΐ, διότι είναι βάρος. Άλλως τε όπόταν
πλησιάζμ τις είς τήν έσχάτην του κατοικίαν καί δέν
άπομένει λ έν βήμα διά νά φθάση αύτήν, πρός τι
νά όνειροπολή έπί έρημου όχθης; Όποια άγαπητά όντα θά συναντήσω έν τώ μέλλοντι; Μακράν
άπ’ έμοΰ φεύγονσι πλέον τά ^ιερχόμενα άνά τήν
κεφαλήν μου νέφη 1
’Ιδέα τις μέ άνησυχεϊ.
Ή συνείδησίς μου δέν εί
ναι άναπεπαυμένη έπί της·
άθωότητος τών πράξεων
μου, καί φοβούμαι μήπως
ή άποτυφλωσις καί φιλαυ
τία μέ κατεκυρίενσαν κά
ποτε. Ό,τι ένταϋθα γράφω
είναι δίκαιον ; Ή ήθική
καί ή πρός τόν πλησίον
μου αγάπη έχουβι βάσιν
τά γραφόμενα μου; Έχω τό
δικαίωμα νά όμιλώ πλέον
περί άλλων; Είς τί μέ όφελεϊ ή μεταμέλεια, έάν τά
’Απομνημονεύματά
■ μουταΰτα ήθελον προξενήσμ κακόν τι; ΤΩ, σεις, οί
ταπεινοί άγνωστοι καί κεκρυμμένοι, τών όποίων αί
πράξεις ποιοΰσι θαύματα,
χαίρετε, καί τιμή είς τήν
άπόρρητον αρετήν σας!
Ό πτωχός έκεΐνος άν
θρωπος, ό άμοιρος πάσης
Επιστημονικής μορφώσεως, καί περί ού ούδείς
φροντίζει, διά μόνης τής διδασκαλίας τών ήθών
τον έξασκεϊ έπί τών πασχόντων αδελφών του
τήν θείαν έκείνην έπιρροήν, ήτις άπορρέει έκ της
άρετής τοΰ Χρίστον. Τό ώραιότερον βιβλίον τον
κόσμου δέν άξίζει περισσότερον μιας ταπεινής
πράξεως τών άνωνύμων έκείνων μαρτύρων, τών
όποίων ό 'Ηρώδης άνέμιξε τό αίμα μέ τάς θυ
σίας των.
Μέ είδατε γεννηθέντα, είδατε τήν παιδικήν μου
Λλικίαν, τήν έν τώ πύργφ τού Καμβούργου άνάπλασίν μου, τήν έν Βερσαλίαις παρουσίαν μου καί
τήν παράστασίν μου είς Παρισίους κατά τάς πρώ
τος σκηνάς τής Έπαναστάσεως. Έν τώ Νέω Κό-
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σμω συνάντησα τόν Ούασιγκτώνα. Είσέδυσα εΐς
τά δάση της ’Αμερικής, ναναγήσας δέ έπανήλθον
είς τάς δχθας της ’Αγγλίας μου. Ύπέφερα ώς
στρατιώτης, έταλαχπωρήθην ώς περιπλανώμενος.
Έπανελθών είς Γαλλίαν έγενόμην ό συγγραφεΰς
τον Πνεύματος τοΰ Χριστιανισμού
(Genie du Christianisme). ’Εν μεταβολή τινι, αριθμώ
καί χάνω φίλους, ό Βοναπάρτης μέ σταματά, και
πίπτει μετά τοΰ αίμοφΰρτον σώματος τοΰ Δονκός
τοΰ Έγγιεν πρό τών ποδών μου. Σταματώ καί έγώ
κατόπιν, καί όδηγώ τόν μέγαν άνδρα άπό της κοί
της του είς Κορσικήν, εΐς τόν τάφον του, εις τήν
'Αγίαν 'Ελένην. Συμμετέχω είς τήν Παλινόρθωσιν
καί τήν έιδον καταλνομένην.
Οΰτως μοί έγνώσθη ό ιδιωτικός καί δημόσιός
μου βίος. Τετράκις διέσχισα τάς θαλάσσας, Ακο
λούθησα τόν ήλιον είς τήν άναταλήν, ήγγισα τά
έρείπια της Μέμφιδος, τής Καρχηδόνος, τής Σπάρ
της καί τών ’Αθηνών. Προσηνχήθην έπί τοΰ τά
φον τοΰ ’Αγίου Πέτρον καί έγονυπέτησα εύλαόώς
λατρεύσας τό όρος .Γολγοθά. Πτωχός καί πλού
σιος, ισχυρός καί αδύνατος, εύτυχής καί δυστυ
χής, ενεργητικός, άγχίνους, έθεσα τήν χεϊρα έν τώ
αίώνι, καί τήν διάνοιάν μου έν τη έρήμω-Ή πραγ
ματική ΰπαρξις έδείχθη πρός έμέ έν μέσφ φαν
τασιοπληξιών, δπως ή γή αναφαίνεται είς τούς
ναύτας μεταξύ τών νεφών. ’Εάν τά γεγονότα ταΰτα
έσπαρμένα έπί τών όνείρων μον δέν άπαλειφθώσι,
θά δείξωσι τήν όδόν δι’ ής ή ζωή μον διήλθεν.
Έν έκάστμ τών τριών σταδιοδρομιών μον έπρότεινα είς έμαυτόν σημαντικόν σκοπόν. Ώς τάξειδιώτης' είργάσθην είς τήν άνακάλνφιν τοΰ βορείου
κόσμου, ώς φιλολόγος κατέγεινα νά έπαναφέρω
τήν λατρείαν έπί τών έρειπίων της, ώς πολιτικός
δέ προσεπάθησα νά έμφντεύσω τοΐς λαοις τό σύ
στημα τής ίσορρόπου μοναρχίας, νά έπαναφέρω
τήν Γαλλίαν εΐς τήν έν Εύρώπμ θέσιν της, καί νά
τή άποδοθή Λ ισχύς, ήν αί συνθήκαι τής Βιέννης
τή άφήρεσαν. Πρός δέ σννετέλεσα ν’ άνακτήση
έκείνην τών έλευθεριών, ήτις άξίζει πλείω άπασών,
τήν έλευθερίαν τοΰ τύπου.
Έκ τών γάλλων συγγραφέων τής έποχής μου
είμαι σχεδόν ό μόνος, δστις συνεμορφώθην πρός
τάς περιστάσεις. 'Οδοιπόρος, στρατιώτης, δημοσιολόγος, έπιτετραμμένος κτλ. έν μέν τοΐς δάσεσιν
έξύμνησα τά δάση, έπί τών πλοίων άπεικόνισα
τόν ωκεανόν, έν τοΐς στρατοπέδοις έλάλησα περί
τών όπλων, έν τή έξορία έδιδάχθην τήν έξορίαν,
έν δέ ταΐς αύλαΐς καί ταΐς συνεδριάσεσιν έσπού·
δασα τούς πρίγκιπας, τήν πολιτικήν καί τούς νό
μους.
Οί "Ελληνες καί Ρωμαίοι συγγραφείς άνεμίχθημεν είς τά δημόσια καί συνεμερίσθησαν τήν τύχην
μας. Έν τή ’Ιταλία καί τή 'Ισπανία τοΰ τέλους τοΰ
μεσαίωνος καί τής ’Αναγεννήσεως, αί πρώται μεγαλοφυΐαι τών γραμμάτων καί τών τεχνών έλαόον
μέρος είς τήν κοινωνικήν διαπάλην
Έγώ άφοΰ έστρατοπέδευσα ύπό τήν καλύόην
τοΰ Ίροκοά καί τήν σκηνήν τοΰ Άραόος, καί άφοΰ
έφόρεσα τό ένδυμα τοΰ άγριου καί τό κάλυμμα
τοΰ Μαμελούκου, έκάθισα εΐς τήν τράπεζαν τών
ήγεμόνων, ϊνα καί πάλιν έπανέλθω είς τήν ένδειαν.
"Εζησα καί έν τή εΐρήντι καί έν τφ πολέμω, ύπέγραψα συνθήκας καί πρωτόκολλα, παρεστά^ην εΐς
συνέδρια, συνόδους καί συνδιασκέψεις, ίλαόον δέ
μέρος εΐς έπανορθώσεις καί καταλύσεις θρόνων.
Έκαμα ιστορίαν καί ήδυνάμην νά τήν γράψω, ό δέ
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μονήρης καί ήσυχος βίος μου, διήλθε διά μέσου
του θορύδου. Έν τούτοις φοδοΰμαι, μήπως έσχον
ψυχήν έκ τοΰ είδους έκείνου, δπερ παλαιός τις φι
λόσοφος έκάλει ίεράν Ασθένειαν.
ΣυνηντήΟην πρός δύο αιώνας, ώς μεταξύ δύο
ποταμών, καί έουθίσθην έν τοΐς τεταραγμένοις
ΰδασιν άμφοτέρων, μετά θλίψεως άπομακρυνόμενος άπό τής παλαιός δχθης ένθα έγεννήθην, κολυμόών μετ’ έλπίδος πρός άγνωστον όχθην.
("ϋπεται ίο τέλος).

4». ϋρίντεϊη?·

Ι1ΜΙ0Ϊ ·Η1ΪΜΔΙΠΜ0Υ
Οί ίρασταΐ τών θαυαασίων συχνάκις παραπονοΰνται, ούχί
άνευ λόγου, ότι οί σοφοί η τούλάχιστον ίκιΐνοι οίτινες κατέχουσι μεταξύ αύτών ίπίσημον θέσιν, δέν παρεΐχον έν τοίς
συγγράμμασί των ούδιμίαν βαρύτητα, καί ότι ταΰτα ήσαν
οΰτω συγγεγραμμένα, ώστε δεν ήδύνατο τι; νά συγκράτησή
την προσοχήν του έπί φαινομένων, καλώς άλλως τι παρατηρηθέντων καί εύσυνιιδήτως έκτεθέντων.
Είναι αληθές, ότι αί τών πνευματιστών έργασίαι έγένοντο άσπασταΐ πάντοτε μετά τίνος δυσπιστίας παρά τών
ίχόντων ΐπιστημονικόν κϋρος προσώπων καί άπολαμβανόντων, έκτος τούτου μεγάλης ύπολήψεως.
Καί έν τούτοις αί έργασίαι αύται, αιτινες άπό πεντηκον
ταετίας έγένοντο, έπέσυρον έπί τέλους την προσοχήν τοϋ έπιστημονικοΰ κόσμου, όστις άνεγνώρισεν έν αύταϊς δύο χαρακτή
ρας αδιαφιλονίκητου έπιστημονικότητος· α’ .)φαινόμινα παρατηρηθέντα ύπό της πείρας, λίαν περίεργα καθ’έαυτά, καί β’.)
έργασίας, άναφερομένας είς την μελέτην καί την άνάλυσιν τών
ψυχολογικών φαινομένων, άτινα δύνανται νά φέρωσιν εις νέον
όλως φώς την έν τη συνειδησει υπολανθάνονταν ψυχικήν ενέρ
γειαν ώς καί τινα φαινόμενα νοεράς διασπάσεως, τών όποιων
την ύπαρξιν μόνον καθ’ ύπόνοιαν άλλοτε ειχον παραδεχθή.
Πράγματι δε άπό τριακονταετίας ήδη αί τών πνευματιστών μελέται σπουδαίως προώδευσαν καί ταχέως έπεζετάθησαν έν Γαλλία καί άλλαχοΰ. Έν πολλαΐς της Γαλλίας πόλεσι
πολλάς έταιρίας συνέστησαν πρός μελέτην τών πνευματιστικών τούτων ζητημάτων. Έν Μασσαλία, Ρέϊμς καί αλλαις
πόλεσι συνέστησαν διάφοροι όμιλοι πρός τόν σκοπόν τούτον
πολλά 8έ δημοσιογραφικά όργανα έδημοσίευον τάς προόδους
της πνευματιστικης ταύτης κινήσεως.
Ή ΤΙνευματιστεκή 'επι&εώρηβις είχε περί τά τεσσαρά
κοντα τοιαΰτα όργανα κανά τό 1876 καθ’ άπασαν την
ύφήλιον σήμερον δ’ Ικδίδονται ύπέρ τά όγδοήκοντα, έκ τών
όποιων δεκατέσσαρα έν Γαλλίφ.
Τί δέ νά εΐπητις καί περί τών έκδιδομένων βιβλίων; 'Ολό
κληρος φιλολογία έδημιουργήθη περί τοϋ άντικειμένου τούτου
τοΰ πνευματισμού.Κατά δε τό 1889,ότε συνήλθεν έν Παρισίοις έν τή μεγάλη αιθούση τοϋ «Grand Orient» τόΣυνέδριον
τών πνευματιστών, ήσαν περί τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας
οπαδοί αύτών.
Αί έργασίαι τοΰ. Συνεδρίου τούτου άπετέλεσαν ογκώδη τό
μον βιβλίου, όπερ εινε σύγγραμμα σπουδαϊον ού μόνον διότι
έν αύτφ φαίνεται η άξια καί ή πρόοδος τών εργασιών τών
πνευματιστών, άλλά καί διότι έν αύτώ κατάδηλος γίνεται η
κατάστασις τοΰ κοινοϋ πνεύματος τής ημετέρας έποχής.
Έν τφ συνεδρίω τούτφ έμελέτησαν τά θαυμάσια φαινόμενα
τοϋ πνευματισμού καί ίδίφ τά φυσικά φαινόμενα. Έπίσης
έν αύτφ έγίνετο λόγος περί φιλοσοφίας καί τών κοινωνικών
ζητημάτων ούχ’ ήττον δέ καί περί αύτοΰ τοΰ μυστικισμοΰ.Τινές του συνεδρίου προέτειναν μάλιστα καί κανονισμούς πρόρ
διοργάνωβιν της νέας θρησκείας έν τδ> κόβμω.

Διά δέ τοϋ συνεδρίου τούτου δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν
ότι η πνευματιστικη αΰτη κίνησις έφθασεν είς τό ζενίθ αύ-

τής καί επομένως δέον τοΰ λοιποΰ νά περιμένωμεν την πρός
την δύσιν κλίσιν της; Άν λάβωμενύπ’ δψει ημών φαινόμενά
τινα δικαιούμεθα νά περιμένωυ,εν αύτήν.
Αί πνετματιστικαΐ έταιρεϊαι πολύ ένησχολήθησαν περί τά
ζητήματα, τά άναφιρόμενα είς τά πνευματιστικά μεσάζοντα
πρόσωπα (mediums). Ό χαρακτήρ τών προσώπων τούτων,
τά σημεία, διά τών όποιων δυνάμεθα νά διακρίνωμεν αύτά,
τό δυνατόν τής μορφώσεως τοιούτων προσώπων καί αί ιδιό
τητες, τάς όποιας προσλαμβάνουσι ταΰτα ησαν ή κυρία ένασχόλησις τών νεωτέρων έργασιών.
Ή Μβσάζωσος καί ή μχβαιξοποέηβες, ώς λεγουσε,
παρήγαγι σχεδόν άπαντα τά αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ό Ρ. Janet παρατηρεί όρθώς, ότι άπο δεκαετίας ή πνευματιστική φιλολογία σπουδαίως μετεβλήθη. Πρό δεκαετίας
εύρίσκομεν ίν τοΐς περί πνευματισμού διαφόροις άπανθίσμασι
τάς σπουδαιοτέρας καί άκριβεστέρας τών παρατηρήσεων,
δυνάμεθα δε νά εϊπωμεν, καί τάς λεπτολογωτερας περί τών
μεσαζόντων προσώπων καί περί τών φαινομένων, τά οποία
παρουσιάζουσιν. Ό Ρ. Janet ανευρίσκει έν τοΐς μεσάζουσι
προσώποις διαφόρους εικόνας τύπων νευρικών, υστερικών ώς
καί φρενοβλαβώνάπαραλλάκτως ώς τοιαύτας άπαντώμιν καί
έν ταΐς είδικαΐς κλινικαΐς τών φρενοκομείων διά τάς νιυρικάς
άσθενείας. Τά μεσάζοντα πρόσωπα ησαν, κατ’ αύτόν,· ίντελώς πάσχοντα καί έπαροοσίαζον τούς ποικιλότερους τύπους
τών νευρικών παθήσεων.
Έν γίνει δέ τά πνευματιστικά ταΰτα απανθίσματα, συνταχθέντα ύπ’ ανθρώπων, τών όποιων άλλοι μέν ησαν οπαδοί
τοϋ μυστικισμοΰ, άλλοι ψυχολόγοι καί άλλοι κατά τό μάλλον
η ηττον πάσχοντες, περιεΐχον σπουδαίαν ΰλην πρός μελέ
την εις τούς ιατρούς καί τούς φιλοσόφους. Σήμερον όμως ή
περίοδος τής περιγραφής τών φαινομένων παρήλθε, μή εύρισκομένων πρός περιγραφήν τοιούτων φαινομένων, τών ό
ποιων τό νεοφανές ηυζανε τήν περιέργειαν τοΰ παρατηρητοϋ.
Οί μϋσται τοΰ πνευματισμού έγκαταλιπόντες τόν περιγραφι
κόν τρόπον, ένασχολοϋνται ήδη περί τήν συζήτησιν τών θεω
ριών καί τήν ερμηνείαν τών φαινομένων.
Έκ τών παρευρισκομένων έν τφ πνευματιστικφ συνεδρίφ
παρεπονεΐτό τις, διότι δέν συνήντα πλέον έν ταΐς έπιθεωρήσεσι τών συνεδριών τούτων έμφανίσεις πνευμάτων, τόσον ένδιαφερούσας καί τόσον αποδεικτικός τής άληθείας τοΰ πνευ
ματισμού· άλλ’ ούδείς Ιλαβεν ύπ’ οψει τάς παρατηρήσεις
του ταύτας, καθόσον ύπάρχουσι πολλοί λόγοι περί τής μή
έμφανίσεως αύτών.
Τά διάφορα πνευματιστικά φαινόμενα έτέθησαν ύπό τήν
έρευναν τών έπιστημόνων,έκ τών όποιων ό Ch. Richet κατ
όρθωσε νά δείξη, ότι κατά τάς πλείστας περιστάσεις, συνέβαινον ύπνοβατικαί ψευδαισθήσεις- ό δέ Ρ. Janet πρόστίθησι
διά τρόπου ίκανώς έπιφυλακτικοΰ, ότι τά καθέκαστα τών
δήθεν πνευματιστικών έμφανίσεων ήδύνατο νά ίξηγηθώσι καί
άνευ τινός έπεμβάσεως ούδέ τοϋ έλαχίβτον πνεύματος.
Έν γένη οί πνευματισταί άπώλεσάν τι εκ της προτέρας
τών πεποιθήσεως. Διστάζουσι νά θέσωσι τά διάφορα φαινό
μενα, τά όποια παρατηροϋσιν. ύπό συζήτησιν, ή όποια αν
τιφάσκει πρός τάς πρώτας ύπ ’ αύτών γενομένας έκτιμήσεις
τών φαινομένων τούτων καί τοΰτο είνε εις τών λόγων ένεκα
τών όποιων τά ύπ’ αύτών δημοσιευόμενα φαινόμενα είνε σή
μερον σπανιότερα.
Άς προσθέσωμεν όμως, δτι απέναντι τών θαυμαστών φαι
νομένων, τά όποια ή απροκατάληπτος διάνοια δέν δύναται
νά έξηγήση σαφώς ούτε διά τής παθήσεως, ούτε διά τής ψυ
χολογικής άνάλύσεως, ούτε δι ’ όποιας δήποτε φυσικής ερμη
νείας, οί πάντες σταματώσι, φοβούμενοι μή προσκρούσωσιν
έπι έδάφους άγνωστου, ύπο τό όποιον θά ησαν έγκεκρυμμένα
παράδοξα εκπληκτικά φαινόμενα.
Πάντα ταΰτα εινε τόσα στοιχεία, τά όποια έξηγοΰσι την
σπάνιν ήτις σήμερον παρατηρεΐται είς τά έκ τής παρατηρήσεως φαινόμενα, τά όποια τόσον άκριβώς ειχον περιγραφή
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καί διά τά όποια τόσοι αγώνες ειχον συναφθή μεταξύ τών ανα
ρίθμητων υποδιαιρέσεων είς τάς όποιας ύποδιηρεθησαν καί
υποδιαιρούνται έτι καθ’ έκάστην οί οπαδοί τών άρχικών
πνευματιστικών συστημάτων. Μεταξύ δ’ αύτών άπαντώμεν
κατ’άρχάς τούς άπλοϋς πνευματιστάς, έκείνους δηλαδή τούς
όποιους ό Allan Kardec κατόρθωσε νά συνενώση ύπό τήν
διεύθυνσίν του, καί οΐτινες δμως μετά τόν θάνατον τοϋ με
γάλου τούτου άνδρός, έγκαταλιπόντες τάς άρχάς του, άπίρριψαν, κατά τό μάλλλον ή ήττον, τά θρησκευτικά αισθή
ματα, τά όποια ζών έκεΐνος έτι συνίστα πρός αύτούς. Οΰ
τως ύπάρχει ήδη μεταξύ αύτών κλίμαξ σχισμάτων, ήτις
άρχομένη άπό τοϋ θετικισμού μεταβαίνει ε’ις τόν δογματισμόν
διερχομένη διά τοϋ κριτικισμού.
’Ακολούθως έμφανίζεται τό σύστημα τών θεοσόφων, τό
όποιον λαμπρώς περιγράφεται ύπό τοΰ Nus έν τφ συγγράμματί του «"Εμενναι περί τοϋ πεπρωμ/κου ». Οί θεόσοφοι
έπεχείρησαν νά μετασχηματίσωσι τάς ιδέας τής Δύσεως,
συνδυάζοντες αύτάς πρός τάς ιδέας τών αρχαίων φυλών
τής ’Ανατολής, τελοΰντες οΰτω, κατά τήν έκφρασιν τού Ρ.
Janet πνευματικόν γάμον μεταξύ τής ’Ινδικής μεταφυσικής
και τών ήμετέρων έμπειρικών έπιστημών.
Ή θεοσοφία ούσα ίκανώς σκοτεινή, δέν κατόρθωσε νά
προσελκύσηται πολλούς έραστάς τών θαυμάσιων άλλ’ εχει
πολλά νά πράξη διά νά άντιπαλαίση κατά τοϋ ’ιδίως λεγο
μένου μυστικισμοΰ, άντιπροσωπευομένου ύπό τών Μάγων.
Οί θεόσοφοι έγένοντο οι Μάγοι τής Δύσεως καί οί τής ’Ανα
τολής. Κατά τής Κάββαλας δέ καί τής Μνήβεοις τοϋ
Eliphas Levi άντεπεξήλθεν ό κατά τό μάλλον ή ήττον πο
λυμαθής Βονίίίβμος τοϋ Papus καί τοΰ Sir Petadan.
Είς τόν Βουδδισμόν πράγματι ωφειλον νά -καταλήξωσιν
άπασαι αύται αί κατά τό μάλλον ή ήττον φαντασιώδεις
έπίνοιαι, τάς όποιας ύπερήσπισαν μετ’ αύστηρότητος καί
μεθ υφους σφοδρού ε’στιν δτε δέ καί βαναύσου, οπερ ουδόλως
άναμιμνήσκει τήν ύποτιθεμένην πρφότητα τών ηθών τοΰ
Βοΰδδα, καί άνακαλύπτει έν γένει τά προσωπικά πάθη
μάλλον, ή τάς δογματικάς αύτοΰ πεποιθήσεις.
Είνε περίεργον νά βλέπη τις πόσην όλίγην αξίαν έχουσιν *ίς
τά σκεπτικά ταΰτα πνεύματα αί φαντασιωδέστεραι εφευρέσεις
άπέναντι τής πίστεώς των καί πόσον συνέτεινον οι σκεπτικοί
είς την ταχεΐαν έξέγερσιν τής ελλόγου σκέψεως τοΰ ανθρώπου.
Ή έλλογος σκέψις άρχεται μετά τής παραδοχής τοϋ περιπνεύματος, διαμέσου τινός ούσίας μεταξύ τοΰ σώματος
καί τοϋ πνεύματος, περί τοϋ όποιου άπεφάνθησαν όριστικώς,
δτι δι’ αύτοΰ δύνανται τά πάντα νά έξηγηθώσιν, έπί τφ
ορφ δμως νά μή ζητήσωσι καί νά τό έννοήσωσι. Κατ’ άλ
λους δμως δέν είνε τρία τά στοιχεία, τά συνιστώντα τδν
άνθρωπον, ήτοι τό σώμα, ή ψυχή καί τό περίπνευμα, άλλ’
επτά, καθώς έπτά είνε και τά χρώματα τού ηλιακού φά
σματος- κατ’ άλλους δέ πάλιν δπως ύπάρχουσι τρεϊς κόσμοι,
ήτοι ή άνθρωπότης, ό Ορατός κόσμος καί ό αόρατος, τών
όποιων έκαστος υποδιαιρείται είς τρία μέρη, ουτω καί ό άν
θρωπος άποτελεΐται έξ έννέα στοιχείων καί ούχι έξ έπτά,
καί κατ’ άλλους ό άνθρωπος εινε άμαξα, περιλαμβάνουσα
τόν ίππον, τήν κυρίως άμαξαν και τόν αμαξηλάτην κτλ.
Οΰτως οί οπαδοί τών πνευματιστικών συστημάτων ωθού
μενοι, τή βοηθείςε χονδροειδών άναλογιών, συνδυαζομένων
μετά · τής φαντασίας, ύπδ τής έπιστημονικής περιέργειας
μάλλον, ή ύπό τοΰ έλλογου έρωτος τοΰ είδέναι, άπέβαλον έκ
τών συγγραμμάτων αύτών τά έκ τής παρατηρήσεως φαινό
μενα και άντικάτέστησαν αύτά διά περιωρισμένων καί σφο
δρών συζητήσεων καί ’ιδεών, αϊτινες νομίζονταί εύρεΐαι διότι
τά πάντα έν αύταϊς συγχέονται και ύψηλαί διότι άπόλλυνται έν τφ σκότει τών πνευματικών νεφών.
Το πρώτον δ’ αποτέλεσμα, τδ όποιον δύναται νά παράσχή τοιαύτη τις έξέλιξις τής πνευματιστικης έπιστήμης θά
ήνε ή άπδ ταύτης άπομάκρυνσις τών σπουδαίων καί ειλικρι
νών πνευμάτων, τά όποια, μή εύρίσκοντα πλέον έν ταΐς έρ ·
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γασίαις, ή έν ταΐς θιωρίαις αύτών έδαφος μόνιμον και στε
ρεόν έπί τοϋ όποιου νά δύνανται νά οίκοδομήσωσί τι, παραι
τούνται τοΰ έργου, έγχαταλιμπάνοντα πάσαν άνωφΑή τιρήρείαν, καθ' οσον δέν ίνισχύονται ύπδ βάσιμου έλπίδος, οτι
θ’ άνακαλύψωσί τι αληθές.
Καί «ν τούτοις δέν θά ματαιωθώ δ κόπος, άν τις έπιδοθη
«ς την μελέτην τών φαινομένων τούτων. Ή φυσιολογική
και ή εμπειρική ψυχολογία άπεχωρίσθησαν άπδ της φιλο
σοφίας κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους, δπως τοϋτ’
αύτδ συνέβη ού πρδ πολλοϋ και είς πολλάς άλλας έπιστήμας,
■ώς έπι παραδιίγματι, εις την άστρονομίαν καί την ιατρικήν.
Αί δέ παρατηρήσεις έπί τών φαινομένων τής λανθανοΰσης
συνειδήσεως, ή τής άσυνειδησίας εινε λίαν σπουοαϊαι εν τή
σειρ<2 ταύτη τών πνευματιστικών μελετών
*
ώστε δέν πρέπει
νά παραμελήση τις νά τάς συλλέζη. Βεβαίως ούχί οί πνευματισταί καθ’ έαυτούς μετά τών φυσικών παραφορών των
καί τών εμπαθών τάσεων των θά δυνηθώσι νά ταζιθετήσωσι
τδ είσέτι άσυνάρτητον καί άλλόκοτον τοΰτο σύγκραμα τών
φαινομένων, θά έμφανισθή δμως διάνοια τις άνωτέρα ικανή
νά κωδικοποίηση άπαντα τά δεδομένα, ΐκανώς ειλικρινής ώ
στε νά κατανόηση και κατατάξη αύτά έν τή προσηκούση
θέσει, ΐκανώς ισχυρά ώστε νά έννοήσωσιν αύτήν οί πεπεισμέ
νοι μύσται και οί σκεπτικοί σοφοί, ΐκανώς διορατική ώστε
ν’ άναγνωρίση έν τοις είσέτι άγνώστοις τούτοις έοάφεσι τίνα
έξ αύτών εινε προσιτά ήμΐν καί τινα δέν έπιτρέπεται ή|χϊν
νά διερευνήσωμεν καί καταλάβωμεν. Τοΰτο δι’ ήμάς θά ηνε
εύφορον θέρος, τοϋ δποίου τούς καρπούς θά έπιτραπή ήμΐν νά
συγκομίσωμεν. Ούδείς δέ δύναται νά προείπη πίνας καρπούς
ή άνθρωπότης δύναται νά συγκομίση έκ τοΰ θέρους τούτου
είτε ώς πρδς τήν καθαράν έπιστήμην, είτε ώς πρδς τάς ωφε
λίμους έφαρμογάς, τάς δποίας δύναταί τις νά κάμη πρδς τελειοτέραν άνάπτυξιν τής ζωής τής άτθρωπότητος, πρδς καθιέρωσιν τής υπεροχής αύτής έπί τής φύσεως πρδς θρίαμβον
αυτής έν τή κατ’ αύτής πάλη.
(ΈκΊτοΟ Orient τών Παρισίων)
Ν Κ. Μάκαρος.
■Α.Ι ΠΡΛΤΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
*
(Συνέχεια

καί τέλος.)

Έν τούτοις ένφ το πλιΐστον τοΰ δημοσίου άπέκρουε τούς σιδηρο
δρόμους, οί περί αυτούς ασχολούμενοι,ώς καί οί κατανιχήσαντες την
πρώτην αύτών προχατάληψιν καί φόβον,έξεφράζοντο τά μάλα ένθουσιωδώς ύπέρ τοϋ σιδηρού ίππου.Συγγραφεύς τις,κατά τδν χρόνον
τών εγκαινίων τής μεταξύ Λιβερπούλης καί Μάντσεστερ γραμμής,
έν Ιτει 1830, συνοδευθεΐσα χατά τήν εκδρομήν ύπ
* αύτοΰ τοϋ Γεωρ
γίου Στεφενσώνος, ίγραψε τήν άχόλουθον ζωηράν διήγησιν περί τών
εντυπώσεων της.
— Ή άμαξα έχινήθη δΓ άπλής ώθήσεως, χαί μόλις λαβοΰσα
τήν δομήν, χατεχύλισε μεθ’ήμών έπί επικλινούς επιπέδου. Μετ’ολί
γον εισήλθεν έντός σήραγγος, τετρακοσίων πήχεων περίπου τδ μή

κος, ήτις πιστεύω θέλει φωταγωγηθή διά φωταερίου. Μοί ίπεδειξαν
τήν μικράν μηχανήν, ήτις Ισυρεν ημάς επί τής γραμμής. Συνίστατο
έχ λέβητος, εστίας πυρός καί εκ κάδου περιέχοντος ύδωρ ίκανδν δπως
προφύλαξη αύτήν άπο δίψης έπί δεκαπέντε μίλια. Βαίνει έπί τρο
χών, οίιινις είναι οί πέδες της, κινούμενοι ύπδ στιλπνών χαλύ
βδινων σκελών καλούμενων έμβολεκ- Προωθούνται οδτοι ύπ' ά-

τμοϋ, καί κατ’ αναλογίαν βσφ πλειότερος ατμός επιτίθεται, τόσφ
ταχυτερον xtvoooiv οί εμδολεΐς τούς τροχούς ,δτανδέ πάλιν επέρχεται
άναγχη μιιώσεως της ταχύτητες, δ ατμός δστις άν δέν άφίετο νά
έχφεόγη θά διερρήγνυε τδν λέβητα, διεξέρχεται διά ,θυρίδος Ής ηνία
δια τδ θαυμάσιου τοΰτο θηρίον, χρησιμεύει σμικρά χαλύβδινη λαβή,
ήτις καταλλήλως κινουμένη επιθέτει ή άπομαχρύνει τόν ατμόν άπδ
τους έμβολεΐς μετ’ εύχερείας τοιαύτης, ώστε καί παιδίον δύ
ναται νά ποιήται χρήσιν αυτής. Τδ μυκώμενον τοΰτο ζωΰφιον δπερ
έπεθύμουν μάλλον να θωπεύσω, συνεζεύχθη πρδς τήν άμαξαν μας
καί αφοϋ δ κ. Στέφενσων μέ έτοποθετησεν επί τοϋ θρανίου της μη
χανής, άνεχωρήσαυεν βαίνοντες μέ ταχύτητα δέκα μιλιών την
ώραν .... Δέν δύναταί τις νά φαντασθή όπόσον παράδοξον έφαίνετο
νά ταξέιδεΰωμεν ούτως, άνευ ούδενός άλλου δρατόΰ αίτιου τής προό
δου μας, είμή τής μαγικής μηχανής μέ τήν ίρρυθμον αναπνοήν
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της καί τό αμετάβλητον τάχος μεταξύ βραχωδών τοίχων, καλυφθέντων ήδη διά βρύων, βλήχρων καί χόρτου
*
όπόταν ανεμνήσθην
δτι οί μεγάλοι οδτοι λίθινοι όγκοι διετρυπήθησαν δπως επιτρέψωσιν
ήμΐν τήν διάβασιν, πολύ κάτωθεν τής επιφάνειας τής γής,
ένόμισα τότε οτι ούδεις φαντασιώδης μύθος δσονδήποτε θαυμάσιος,
ύπιρέβαινεν δ,τι εβλεπον έγώ..............
Τής μηχανής παραλαβούσης προμήθειαν ύδατος, ή άμαξα έτοπο
*
θετήθη όπισθεν αύτής καί ή αμαξοστοιχία έκινήθη έν τή μεγίστη
αύτής ταχύτητι τών 35 μιλιών τήν ώραν, ώκυτέρα τής πτήσεως
πτηνού.
Δέν δύναταί τις νά συλλάβη έν τ<3 νφ,όποιον υπήρξε τδ αίσθημα
τής διασχίσεως τού άέρος. "Οτε εκλειοντούς όφθαλμούι, ή αίσθησμ
τής οίονεί πτήσεως, ήτο λίαν τερπνή καί παράδοξος ύπέρ πάσαν πε
*
ριγραφήν
έν τούτοις ήσθκνόμην έμαυτήν έντελώς ασφαλή, καί δέν
ειχον τδν έλάχιστον φόβον ».
Ή εναρξις τής άπδ Λιβερπούλης είς Μάντσεστερ σιδηροδρομι
κής γραμμής ΰπεκίνησε τάς περιγραφικάς δυνάμεις τών ταξειδευσάντων τδ πρώτον. Έχδό'της επαρχιακής εφημερίδος εμεινε κατευχαρι—
στημένος έκ τοϋ ’αξειδίου του. Είπε πρδς τούς άναγνώστας του δτι:
Καίτοι τδ δλον ταξιίδιον μεταξύ Λιβερπούλης καί Μάντσεστερ εί
ναι σειρά γοητειών ύπερβαινουσών τάς τών 'Αραβικών Νυκτών,διότι
είναι πραγματικότητες, όχι μΰθοι, έν τούτοις ύπάρχουσιν έποχαί, ώς
έν ταΐς έκκινήσεσι τών άμαξοστοιχιών,τή διαβάσει ανωφερείων, κατωφερειών καί σηράγγων,καί ταΐς διασταυρώσεσι τώ·άμαξοστοιχιών
καθ’ άς μείζων έξέγίρσις καί θαυμασμός προκαλεΐταιΠεραιτέρω δέ εξακολουθεί ώς εξής.
— Κατα τήν στιγμήν τής έκκινήσεως ή μάλλον πρδ αύτής, τδ
αύτόματον (ή μηχανή) έξερεύγεται άτμδν καί φαίνεται έπί Sv ή
δύο δευτερόλεπτα ακίνητον. Ταχέως όμως αί εξατμίσεις επαναλαμ
βάνονται μέ διαλείμματα έπί μάλλον καί μάλλον βραχύτερα, μέχρις δ.του καθίστανται τόσον ταχεϊαι, ώστε αδυνατεί τις νά τάς
αριθμήση, καίτοι είσίν είτίτι ευκρινείς.
Οί όρυγμοί οΰτοι δμοιάζουσι μάλλονΐπρδς πνευστιάσεις λέοντος ή τί
γρεως,παρά πρός άλλον τινά ήχον δονήσαντά ποτέ τδ ακουστικόν μου
τύμπανον. Κατά τάς άνωφερείας καθίστανται έπί μάλλον καί μάλ
λον βραδύτεραι, μέχρις ου τδ αύτόματον πραγματικώς μοχθεί ώς
-ζώον. Ή πρόοδός του διατίθεται κατά βούλησιν τοϋ δδηγοΰ
*
όταν
μακρόθεν διακρίνεται τδ πρδς στάσιν αύτοΰ μέρος, ή άμαξοστοιχία
δέν κινείται ταχότερον ίππου βαδίζοντος.
Διά τής βραδείας κινήσεως τής ίσχυράς καί εμψύχου μηχανής, ή
αναπνοή καθίσταται έπί μάλλον κοπιώδης, δ γογγυσμός μάλλον εύκρινής, μέχρις ού τδ ζώον φαίνεται άπηυδηκδς χαί στενάζει δίκην
τίγρεως ήττωμένης έν πάλη πρδς βούβαλον. Καθ' ήν στιγμήν άφι-

κνεΐται εις τδ ύψος, όπόθεν άρχεται κατωφέρεια, αί πνευστιάσεις
ταχέως αύξάνουσιν
*
ή μηχανη μετά τής άμαξοστοιχίας έκχινεΐ
μετ’ αϋξανούσης ταχύτητος, καί εντός δευτερολέπτων τινων κα
τέρχεται εις το κάταντες ώς αστραπή, μεθ’ ύποχθφνίόυ δρυγμοδ,
άντηχοϋντος δίκην συνεχούς πυροβολισμού. Ή όλη άμαξοστοιχία
βαίνει τότε μέ ταχύτητα 35 ή
μιλιών τήν ώραν!
Ή σκηνή ήτο μεγαλοπρεπής, μικρού, δεΐν νά εΐπω τρομερά.Καίτοι ή ήμέρα ητο πνιγηρά, ψύλλον δέ ούδέ έν τών δένδρων εχινεΐτο,
έφαίνετο πνέων άνεμος ισχυρός, έχ τής μεγίστης ταχύτητος μεθ’ής
έξηκοντιζόμεθα. Έν τούτοις τό πάν εύρίσκετο έδραιον. Ύπήρχε τι
εν τή κινήσει τής μηχανής, δπερ ένέπνεεν έμπιστοσύνην ΰπέρπαντα
φόβον, καί ασφάλειαν υπέρ πάντα κίνδυνον. Δύναταί τις νά ταξειδεύση άπό τοϋ ένός είς τόν -ετερον Πόλον χωρίς νά Ιδη τι έχπληκτιχώτερον τούτου. "Οταν ή Αίτνα καί δ Βεσοΰβιος, έξερεύγονται
μετά διαβολικού βόμβόυ λάβαν καί σπινθήρας μετά χαπνοΰ, αι
σθήματα φρίκης χαί τρόμοο παράγονται
*
ή συμπλοκή τών στοιχείων
διαρκούσης καταιγίδος, δέν παρουσιάζει τί τδ μεγαλείου, πολλφ ήσ·
σον ηδονήν, όπως έκμηδενίση τόν φόβον, όν -έμπνέουσι τά έργα τής
συνταρασσομένης Φύσιως
άλλ
*
’ή σκηνή ήτις παρουσιάζεται ενταύθα,
καί ήν δένδύναμαι ακριβώς νά περιγράφω,παράγει ύπερήφανον συνειδώτα τής υπεροχής του ανθρωπίνου πνεύματος, μάλλον ισχυρόν χαί
εναργέστερου από πάν ϊργον τοϋ ποιητοΰ,τοΰ ζωγράφου, τοΰ φιλοσό
φου ή τοΰ κληρικού ΑΙ δία τών σηράγγων έξαχοντίσεις ή διαβά
σεις τής άμαξοστοιχίας, ύπερβιίνουσι πάσαν περιγραφήν. Ό έκκωφιστικδς βρόμος τής βροντής, ή αιφνίδιος είσοδος έν τφ σκότες, καί
η σΰγχρουσις αντανακλώμενων ήχων έν περιωρισμένω διαστήματι
συνενοϋνται όπως παραγάγωσι σιιγμιαΐον αίσθημα καταστροφής φριχώδους ».
.Μετ’ ολίγον ένόμισαν δτι δ άτμδς έμελλε νά άντικαταστήση τούς
Ιππους είς τάς δδούς. 'Οχήματα και φορτηγοί άμαξαι έμελλον νά
σύρωνται ύπδ τοϋ σιδηρού Ιππου. Οί ιδιοκτήται οχημάτων προσεπάθουν νά καταπείσωσι τδ δημόσιον περί τών μεγίστων κινδύνων
τής τοποθετήσεως τών επιβατών έπί τοΰ άνω μέρους λέβητος,δστις
δυνατόν κατά πάσαν στιγμήν νά έχραγή είς τεμάχιά I
Ένφ οί αληθώς πρακτικοί άνδρες έτελειοποίουν τδν σιδηρόδρομον,
πλήθος άλλων ήττον εύφυών, διηύθυνον τωόντι τήν προσοχήν των
πρδς ατμαμάξας μελλούσας νά βαίνωσιν έπί τών όδών άνευ σιδηρών
ελασμάτων. Κατεσκευάσθησαν λοιπόν πολλαί είς σχήματα διάφορα,
καί Ικανή έπιτυχία έπετεΰχθη · Έν τούτοις τά αληθή αποτελέσματα
συνήθως διέφερον λίαν σημαντικώς εκείνων,άτινα διεδίδοντο ότι έπε-

τεόχβησαν. Ούτως ένφ εδημοσιεύετο διήγησις προκαλοΰσα τδν θαυ
μασμόν, περί τοΰ ταξειδίου ένός τών άκόμψων τούτων τεράτων,
ιδιωτική έπιστολή παρά τινός jepixoS σκίηρουργοΰ Ικ τςνος χω
ρίου παρά τδ Λονδίνον, δΓ ού ή ατμάμαξα διήλθεν, έδιδε τήν ακό
λουθον εξευτελιστικήν ίστόρησιν τοΰ έργου. Φέρει ημερομηνίαν 1

Δεκεμβρίου 1832:
— Εΐδοποιήθημεν περί τήν μεσημβρίαν τής χθές, δτι ατμάμαξα
ταξειδεύουσα, εμελλε να δςέλθη παρα τήν οικίαν μας. Επομένως
πάντες άνεμένομεν άνυπομόνως. Τό έπ
* έμοί, έ^ρόνουν δτι θά ητο
ή ύψίστη εύτυχία, ήν θά άπήλαυον. Όπότε φευ I περί τήν 2 καί
ήμίσειαν μετά μεσημβρίαν, μέγα (θραόυκίνητο»· τέρας άφίκετο φρικωδώς ήκρωτηριασμένον, καί εστη παρά τό έργαστηριόν μου δπως
έπισκευασθή. Εφερεν μεθ’ έαυτοΰ ίδιους μηχανικούς, ούτως ώστε
δέν ίλαβον χρείαν έμοΰ. Τούτου γενομένου ανεχώρησαν ανεπιτηδειως λίαν, καί ισταντο άνά 20 μέτρα. Ουδέποτε έν τή ζωή μου
εύρέθην τόσον απογοητευμένος. Έκένωσαν έντελώς τό φρέαρ μας,
δπως πληρώσωσι.τόν λέβητα των, τεσσαράκοντα ατόμων παρισταμένων ώς μαρτύρων. Οί μηχανοδηγοί ησαν καταμέλανες καί κηλι
δωμένοι- ot Λονδίνειοι βεβαίως θά έξερρήγνυντο είς γέλωτας βλέποντες αυτούς. Άπό πρωίας μέχρι νυκτός βαθείας, διήνυσαν είκοσι
πέντε περίπου μίλια, διάστημα δπερ έφρόνουν δτι θά διήνυον είς δύο

: ·

ώρας τό πολύ.
’Εκτός τών συνήθων δυσχερείων, άς ήνχγκάζοντο νά ύπερπηδώσιν
οί δδηγοί άτμαμαξών, ειχον ώσαύτως να άντιμετωπίσωσι τά κωλύ
ματα, άτινα προέβαλλον είς τήν όδόν των πολέμιοι γαιοκτήμονες ή
ιδιοκτήται όχημάτων. Έν rut τμήάασι, ναϋλα έκ Wo λιρών έλαμβάνοντο Sta μίαν ατμάμαξαν, ένφ λεωφορεΐον μετά τεσσάρων ίππων
έτέλει τήν αυτήν έργασίαν, μέ δύο σελήνια. Καί τοΰ συναγωνι
σμού τούτου μή άποδειχθέντος Ικανού νά καταβάλλη τήν Ινοχον
μηχανήν, στρώμα χαλαράς άμμου, ένός ποδδς τό βάθος κατεστζώνυτο πολλάκις έπί τής δδου δΓ ής θά δίήρχετο.Τέλος ή'μεγίστη ένόχλησις, ήν αί τοιαδται άτμάμαξαι παρεΐχον καί δ μέγας κατ’ αυ
τών συναγωνισμός τών κοινών άμαξών, ταχεΐαν έπέφερον τήν πα
ρακμήν καί έντΑή αύτών αχρηστίαν. ’Ιδέαν τοΰ μεγάλου θορύβου,
δν έπροξένουν αδται, δίδουσιν οί παρ’ ήμΐν λειτουργοΰντες δδοστρω-

τήρες.
Είς τά σχιδιογράμματα τών διά τούς πρώτους σιδηροδρόμους ά
μαξών, τό όχημα έλήφθη ώς πρώτυπον. Έκάστη άμαξα είχε καί
ίδιον ίνομα. Διηγούνται περί τής έκπλήξεως τών ύπαλλήλων σιδη
ροδρόμου τίνος έν Άγγλίφ, οΐτινες άνεκάλυψαν, ότι άνευ προθέσεως
ειχον παραχώρηση την ύπό τό όνομα ίβεερ^ώ άμαξαν είς τήν.διάθεσιν Γάλλου στρατηγού, ταξειβεύοντος έν τι) χώρφ έπί ειδική απο
στολή. Αί κατόπιν είσαχθεΐσαι . δευτέρας ταξεως άμαξαι παρεΐχον
μείζονα άνεσιν ή αί της τρίτης. Έν τούτοις δέν ύπήρχον θυρίδες,
ούδέ ύαλοπίνακες. Τά διαχωρίσματα, διαιρούντο τήν άμαξαν εις έξ
διαμερίσματα, εις έκαστον τών όποιων εδει νά κάθηνται δώδεκα
άτομα, ήσαν χατεσχευασμένα άτελώς ούτως, ώστε παρεΐχον δίοδον
έλευθέραν εΐς ρεύματα άέρος. Ή πςώτη μεθ’ ύχλοπιναχων δευ
τέρας τάξεως άμαξα, προσεχολήθη εις τήν πρώτην ταχεΐαν άμαξοστοιχίαν, ήτις διέτρεξε τδ μεταξύ Λονδίνου καί Έξεστερ διάστημα
έντός πέντε ώρών. Τάς ήμέρας έκείνας οί διά τούς διαφόρους σταθ
μούς έπιβάται έτοποθετοΰντο είς κεχωρισμένα διαμερίσματα, αί δέ
θύραι έκλείοντο. Εναντίον του κλεισίματος τούτου τών βυρών πολ
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ρίθμους Εταιρείας ύπό διάφορα ονόματα, πρός κατασκευήν σιδηρομικών γραμμών.έν τή χώρφ. Καί εγρσψε τότε άγγλος συγγραφεύς«Ή £ώρα μας αληθώς ούδέποτε θέλει ύποδουλωθή, διότι τοιουτος θά ητο ό γενικός άναπαφλασμός αίματος καρδιών καί τοιαύτη
ή ανασκίρτησις Βρεττανικών στηθών, ώστε τελεσφόρως θά έχωλυετο
*
τοΰτο
άλλά καίτοι ή ’Αγγλία ουδέποτε θέλει άλυσοδεθρ, ταχέως
όμως θέλει τεθή είς τά « σιδηρά ο, ώς βλέμμα έπί τοΰ εχδοθεντος
χάρτου, τών μετά τρία ετη έν Άγγλίφ σιδηροδρομιχών γραμμών,
χαταδείκνυσι. Λέγουν δτι ή έπέκτασις τών σιδηροδρόμων θέλει έλαττώση τόν χρόνον, καί άνεπίμοχθον θά χαταστήση τό ταξεΓεύειν
εν τούτοις ταχέως θέλει χάταστή αδύνατος ή μετάβασίς που άνευ
« διαβάσεως της γραμμής ο, τοϋθ'δπερ έθεωρεΐτο άλλοτε λίαν δεινόν
έγχείρηυα I »
Προήλθε τότε είς τό μέσον δ Γεώργιος Χάδσων bBaoiAtvt τών
σιβ^οίρέμωτ· επί βραχεΐαν περίοδον ητο ή μάλλον δημοτεκή καί
έξέχουσα προσωπιχότης έν Άγγλίψς, μετ’ ολίγα έτη ή μάλλον μι
σητή ! Λινοπώλης τό πρώτθν εν Ύόρχη, προσεχτήσατο τήν φιλίαν
γέροντος εν τή πόλει έκείνη, δστις παραβλέπων τούς συγγενείς του
έχληροδότησε τήν περιουσίαν του άπασαν εΐς αυτόν. Πλουσιώτατος
καταστας, κατώρθωσε μετά τινα έτη νά έκλεχθή δήμαρχος τής
πόλεως έκείνης. Έν τή αρχή ταύτη έφάνη λίαν έλευθέριος χαί

σπάταλος συνάμα. Παρέθετε πολυδάπανα συμπόσια είς τούς περί
αυτόν συνελθόντας προύχοντας, βαρονίσκους καί ίππότας. Έν έτσι
1836 έγένετο μέτοχος εις Έταιρείαν.Σιδηροδρομιχήν, καί μετ’δλίγον
εξελέγη πρόεδρος αύτής- εκτοτε άφιέρωσεν εαυτόν είς σιδηροδρομι
κός έπιχειρήσεις χαί έργα.
Γνωστού γιγνομένου, δτι δ Γεώργιος Χάδσων συνεδέετο πρός τήν
κατασκευήν νέας γραμμής, α! μετοχαί στιγμιαίως άνετιμώντο ειί
τιμήν έκπληχτικήν.
Έν τοιαύτη εχθαμβούση έπιτυχΐφ χαί ύπερμίτρφ ίσχύϊ, οΰδαμώς
άπορον, 8vt ή κεφαλή του ίσκοτίσθη, καί δτι έν τφ σαλω χαί τή
σπουδή τοΰ εύρίως αύτοΰ ϊργου ένήργησεν έγχειρήυ-ατα φύσεως άμφιβόλου. Έν τούτοις, δπότε ό πανικός έπήλθε, τό δημόσιον δέν έφά
νη ποσώς έπιειχές, καί σφόδρα προύπηλαχίσθη δ πρό τινων μηνών
τιμάς πρωθυπουργού άπολαμβάνων !
Τοιαύτη διά βραχέων ή σκιαγράφησή τών πρώτων ήμερων τών
σιδηροδρόμων.

ΓονΛ. Δ.1.

ΠΑΑΙΝΤΡ0Π1Α_ΤΗΣ ΦΓΣΕΔΣ
Έν ΒεροΧ,ίνφ έ^ετέ&η έβχ<ίτ<οξ nfog κοινήν &έαν άννικείμενον δΛω? νέον, αεριε^γότατον και καινοφανέβτατον.
Ητοι μ(α κόψη έκτακτον καλλονής, φέςουβα μακ^ν μύ·
Οτακα, άιακεκριμμένον αώγωνα και φυσιογνωμίαν ίντελδ>$

λοί άντεπεξήλθον. Αύτός δ Σμίθ έγραψε τότε έν έφημερΐσι πολλά.
Μή είσακουόμενος δμως άπεφήνατο, δτι αί Εταιρείας δεν θα καταργήσωσι τό ίλέθριον τούτο εθιμον πριν ή έπιφέρη τόν έξ ασφυξίας

θάνατον ’Επισκόπου τινός t

Οί τών σιδηροδρόμων ύπάλληλοι, Ιφερον ενδύματα έρυθρά, καί
παοέμενον έπί έδρών έμπροσθεν καί όπισθεν τών άμαξαστοιχιών,
ένφ τοΰ επιβάτου αί άποσχευαί. έτοποθετοΰντο έπί τής στέγης τής
άμάξης ίν ή εύρίσκετο. Αί πρός τούς έπιβάτας όδηγίαι επί τών ει
σιτηρίων τών χρόνων εκείνων εΰρηνται τφόντι συνιεταγμεναι μετά
περισσής χάριτος, άλλά καί λίαν ίδιορρύθμως.
«Έπιβάται σκοποΰντες νά είσέλθωσιν εΐς τήν άμαξοστοιχίαν
κατά τινα τών σταθμών αύτής, παραχαλοϋνται νά προσέρχωνται εγ
καίρως, καθόσον ή άμαξοστοιχία θά άναχωρή έξ έχάστου, σταθμοϋ
εύθυς ώ; είναι έτοιμος, χωρίς νά λαμβάνηται ύπ’ όψιν, ακριβώς ό
έν,τφ δρομολογίφ αναγραφόμενος χρόνος, διότι σκοπεΐται κυρίως ή
δσφ τό δυνατόν ταχύτερα του ταξειδίου εκτέλεσις. Έπιβάται ^θά

χαταχωρώνται εις τα βιβλία ώς τοιοΰτοι, μόνον επί τφ δρφ. ύπαρξεως θέσεως κατά τήν άφιξιν τών Αμαξοστοιχιών, τήν δ’ εκλογήν
τών θέσεων θά έχωσι κατά τάξιν καταχωρήσεως αυτών. Έκαστου
επιβάτου τό είσιτήριον φέρει τόν άριθμόν τής έν τή άμάξη θέσεώς
του. Ωσαύτως πάντες παρακαλοΰνται νά είσέρχωνται καί κατέρχωνται τών άμαξών πάι-rore έχ τής άριστεράς πλευράς, καθόσον οδτω
μόνον θά καταστή δυνατόν νά προλαμβάνωνται δυστυχήματα εκ
τών παρερχομένων άλλων άτμαμαξών αντιθέτου διιυθύνσεως »
Άφοϋ δε τά άπειρα πλεονεκτήματα τών σιδηροδρόμων κατάδηλα
έγένοντο, τό πριν δύσπιστον δημόσιον μετέβαλεν ιδέας.
Οί σιδηρόδρομοι ού μόνον θά Ιφερον παγκόσμιον ειρήνην καί εύδαιμονίαν, άλλά θά καθίστων όλους πλουσίους. Πάντες χατελήφθησαν τότε ύπό μανίας νά συμμεθέξωσιν είς τάς συσταθεισας απειρα

Ανά^ικήν. Καλείται μΙ$Άννα Τξώνις Έλλιοτ, πλήν την
φήμην της έλαβε vnb το ϋνομα λαίόυ Έσβάί», καί ίίίως
ταύτην οφείλει είς τήν μεγάλην άξι'αν ήυ το κοιν'ον άηέβοε-
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κεν sis τδν ίπποτικόν μύβταχα δν φέρει, και είς τήν σε
βαστήν γενειάδα ήηις καλύπτει τά λεπτά αύτής χείλη.
Γυνή φέρουσα γενειάδα καί μύβταχα, βεβαίως δέν εί
ναι πράγμα βπάνιο'ν, διότι παρετηρήδη τούτο πολλάκισ
παρά τω γυναικείω φύλφ. Είναι άλη&ές' πλήν δέν πρό
κειται ένταΰ&α περί άντικειμένου μικρού λόγου άξιον, καί
κοινού ενδιαφέροντος, ούδέ περί απλής άστειότητος, δη
λαδή μικρ&ς παρεκτροπής τής φύσεως, αλλά π«ρι φυσι ■
κής ανωμαλίας ριζικ&ς καί Εντελώς άνατρεπούβης τόν φυ
σικόν νόμον, κα&ότι ή ίεσποιιΑ? Έσσάϋ τούναντίον, έκτο;
τής μακρ&ς γενειάδος καί τον άνδρικού μύβτακος, φέρει
την παραμόρφωσιν καί μέχρις αύτων τών Ελάχιστων λε
πτομερειών τον προσώπου,μή Εξαιρούμενης καί τής λεπτής
τριχώοεως.Άφ' ετέρου είναι πολύ καλοκαμωμένη και εύειδής,έχει εντελώς κεφαλήν ωραίου άνδρόςκαέ σώμα κομψής
γυναικός. Ή φύσις έχει τάς παλιντροπίας της, καί παβα
Ιδιοτροπία αύτής, ως γνωρίζομεν και έξ άλλων φυσικών
φαινομένων, τή επιτρέπεται.
Ή μις Άννα Τζώνις Έλλιοτ είναι άμερικανίς, έγεν
νή&η τώ 1865, έν Μαρίω, τής Βιργινίας,και ήτο νέαέτι,οτε
δ μύβταξ καί ή γενειάς της ήρξαντο νά φύωνται. Έν ηλι
κία δεκαπέντε έτών προΰελήφδη πρός κοινήν &έαν, περιεφέρδη άνά τήν Αμερικήν καί άπέκτηβε σημαντικήν περι
ουσίαν. Μετά δέκα έτ&ν τοιούτων ταξειδίων, ήλ&ε καί
είς Εύρώπην έκπλήξαβα τούς ύέατάς, ιδίως έν Βερολίνω
και ΠαριβΙοις έν&α βυνέλεξε άπειρα χρήματα. Ή Λαίδυ
Έββάύ έχει χρώμα άνοικτόν καί γλυκύ, δέρμα δέ λεπτόν.
Ό ήχος τής φωνής της είναι ήχηρός καί θελκτικός. "Οσον
δε τήν έγνώριβαν καλώς, άνεγνώριβαν έν αύτη πνεύμα
ζωηρόν καί άνεπτνγμένον, με παιδείαν καί μόρφωβιν ού
τήν τυχοΰβαν, καταγίνεται δε είς τά γυναικεία έργα μετ’
έπιτηδειότητος^καί λεπτότητος &αυμασίας.
Τοιαύτη ή-παλιντρρπία αύτη τής Φύβεως, ής τήν ει
κόνα παρατΐ&εμεν έναντι.

Φρίκ.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΤ ΝΟΟΣ
“Οταν εις τά ύψη συμπυκνοΰται άτμός, ή ίντασις έπί τοϋ
εξωτερικού τδν νεφών είναι μείζων της έν τφ ίσωτερικφ,
καίέπί της κάτωθι έπιφανείας έναντι της γης ή, έπί της ά
νωθεν. Τείνει όμως αύτη νά έπανακτήσηται την έαυτής ισορ
ροπίαν δι’ έλαχίατης ποσότητος έσωτερικοΰ ηλεκτρισμού, 8στις διαβιβάζεται είς την επιφάνειαν είτε διά βραδείας διαχύσεως είτε δι’ άμεσου μιταβάσεως, αναβαλλόμενης της πε
ραιτέρω έπικοινωνίας μέχρι τής άναβιώσεως της ίτέρας ίντάσεως. “Οταν δέ χιλιάδες ήλεκτροφόρων σφαιριδίων συσσωματοΰνται είς σταγόνας βροχής, μεγάλη καί αιφνίδιος αύξησις ίντάσεω; έπιγίγνεται έπί της έπιφανείας των,. Ή άλυι σις αΰτη τών γεγονότων άνταποκρίνεται αρκούντως εις τά
ψυχικά φαινόμενα άτινα δικαίως ιίς· αΰτην αποδίδονται.
Αίσθημα τρόμου μεγίστου προηγείται Ικανόν χρόνον τής
πτώσεως βροχής· άντιπαρέρχεται βραδέως καθόσον ή ηλε
κτρική ισορροπία επέρχεται, διαδέχεται δ’ αυτήν όξυτέρα αϊσθησις φόβου αμέσως πρό τής πτώσεως τής βροχής, καταστιλλομένη συντή πτώσει αύτής. Οί απολαμβάνοντας ύγείαν
εύρωστον, ών ή ψυχική ισορροπία δέν διαταράσσεται ευκό
λως, ουδόλως αντιλαμβάνονται αισθήματος τοιούτου. Άλλ’
οί διαθέσεως νευρικής ή έπισφαλοΰς κατά τινα τρόπον ύγείας
ύπόκεινται εις τό τοϋ τρόμου αίσθημα, δπερ πάντοτε συνά
πτουσι πρός άλλο τι αίτιον, έπαυξάνοντες ουτω τήν ψυχι
κήν αύτων αδημονίαν, καί δίδοντες ύπόστασιν είς τήν εκφρασιν « συ^είδησις άχρηστος ».
Συμβαίνει ήμΐν κατά καιρούς νά αίσθανώμεθα φόβον ά
πειρον πεοί τίνος, ένω δέν δυνάμεθα νά έπιφερωμεν φυσικήν
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τοϋ πράγματος ίζήγησιν· έκεϊ δ’ ένθα ύπάρχει αληθές ίδαφος πρός τρόμον, ή άχρηστος βυνείδηβις εισέρχεται καί
προσεπαυξάνεε έκεΐνο ούτινος τήν θεραπείαν έπαγγέλλεται
δτι άνυπομονεΐ νά έπιφέρη.
Όνομασίαι πολυάριθμοι προήλθον ιί{ χρήσιν διά τάς δια
φόρους φάσεις τοϋ έκ τής ευρέως διαδεδομένης νευράβ&ενείας
έπερχομένου φόβου, οΐαι αί «άγοροφοβία» ό φόβος τών δη
μοσίων μερών, ήσβακτοφοβία» ό φόβος τής πτώσεως ογκω
δών αντικειμένων, καί ήοπαντοφοβία»ό φόβος παντός πράγ
ματος' άλλ’ούδέν ετι όνομα υπάρχει πρός δήλωσιν τοΰ έξ
έπικειμένης βροχής τρόμου.
“Οτι οί πόδες τείνουσι νά άπΰψυχώνται πρό τής πτώσεως
χιόνος, καί δτι τά αίματοδοχεϊα χαλαροΰνται συν τή πτώσει της, ύπό πολλών έπιβεβαιοΰται. Ή βαρυκοία έπιτείνεται
παρά τισι προσώποις πρό τής βροχής,ωσαύτως δέ ή σκοτοδινίασις καί ό βόμβος τών ώτων έπαυξάνονται ύπό τής ατμο
σφαιρικής έντάσεως. Ή κατάστασις πολλών πασχόντων έξ
οιδημάτων τοϋ λαιμού τρέπεται έπί τά χείρω έν ήλεκτρικφ
καιρφ, διατάραξες δέ τής κυκλοφορίας ίπέρχεται έν αύτοϊς.
’Αϋπνία, όνειρα κακά, καί κεφαλαλγία επομένη τφ δευτέρω
ΰπνφ, ακολουθούνται τόσον συχνά ύπό βροχής, ώστε ούχί
άνευ λόγου δύναται τις νά σύνδεση αύτά ώς αίτιον καί άποτέλεσμα.
Έξοχος άγγλος συγγραφεύς διηγείται περί έαυτοΰ, ότι
ένφ έπαιζε ποτέ έν νεαρ^ ήλικίφ, ήσθάνθη τρόμον μέγαν
έπελθόντα έπ’ αύτοΰ. Άνέβλεψε προς τόν ούρανόν, καί τό
παίγνιόν του άνεβλήθη μέχρις δτου μετά τινας στιγμάς άπεφάσισε νά τό έπαναλάβη. Έάν παριτήρει τά άκολουθήσαντα φαινόμενα, θά άνεύρισκεν ίσως ότι τήν τοϋ τρόμου
. του αϊσθησιν έπηκολούθησε μετά διάλειμμα βραχύ, βροχή
ραγδαία, καί δτι ή προηγηθεϊσα αύτής ηλεκτρική Ιντασις
ήτο έκείνη ήτις παρήγαγε τάς μελαγχολικάς του σκέψεις.
Σημειωτέον, δτι διαρκούσης τής πτώσεως τής βροχής ή
φύσις τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μεταβάλλεται άπό
αρνητικής είς θετικήν, τούτο δ’οφείλεται είς τήν προστρι
βήν τών πιπτόντων σφαιριδίων. Εξηγεί δέ τούτο τήν άνακούφισεν, ήτις τοΐς πάσχουσιν έπέρχεται άμα τή ένάρξει.
τής πτώσεως τής βροχής, καί ήν αυθις ακολουθεί αίσθησις
τρόμου όταν καί άλλος όμβρος προμηνΰεται.
Ό Meissner ίσως προέβη έπί |ΐήκη μέγιστα έν ταΐς εαυ
τού θεωρίαις περί τών ηλεκτρικών μεταβολών τών ζωίκών
ύγρών άλλ’ ότι ό άτμοσφαιρικός ηλεκτρισμός επιδρά ίσχυρώς έπ’ οργανικών όντων ουδόλως αμφίβολον τυγχάνει.
4. ’ΖωαττΜης.

ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΕΙΨΗ
Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ή πιθανή τύχη τοΰ έσχατου ανθρώπου είναι ζήτημα είς ο
καθ’ έκάστην πολλοί ένδιατρίβουσιν.Έκτών μέχρι τοΰδε προταθεισών ποικίλων αύτοΰ λύσεων, αί έξής είσιν αί άξιολογώτιραι.
Ιον.—Ή έπιφάνεια τής Γής ταπεινοΰται διαρκώς- ή ξηρά
θέλει ολόκληρος καταβυθισθή έν τελεί, καί ό έσχατος άνθρω
πος θά πνιγή.
2ον. — Ό πάγος έπισωρεύεται βαθμηδόν έν τφ Βορείφ Πόλφ, ένφ βραδέως διαλύεται έν τφ Νοτίφ' αίφνηδίως τό κέντρον τής βαρύτητος τής γής μεταβληθήσεται, ό δ’ έσχατος
άνθρωπος θέλει φονευθή ύπΟ τών κινητών πραγμάτων, άτινα
θέλουσιν έκ τούτου καταρρεύση, δταν έν τελεί ή καταστροφή
έπέλθη.
3ον. —Ήγή, ΰπείκουσα νόμφ τινι τής βαρύτητος, έλκεται
έπί μάλλον καί μάλλον έγγύς τφ ήλίφ, μέχρις δτου τέλος
θέλει πλησιάσει αύτόν έπί τοσουτον, ώστε ή άνθρωπότης κατακαιομένη ύπ’ αύτοΰ θά. έξαλειφθή τοΰ προσώπου τής σφαί
ρας.

4ον. —Όδγκος τοΰ έπί τής έπιφανείας τής γής ύδατος
βραδέως έλαττοΰται.Έν τέλει ή γή κατασταθήσεται άνυδρος
έρημία ώς ή σελήνη, ό δ’έσχατος τών άνθρώπων θά άποθάνη στερούμενος σταγόνος ύγροΰ, όπως δροσίση τήν γλώσ
σαν του.
]" δον.—“Ισως γιγαντιαΐος πλανήτης θέλει ποτέ καταπεσει
έντφ ήλίφ.Ό μέγας τότε φωστήρ ήμών θέλει έκπέμψει φλό
γα, ήτις θά κατακαύση τήν γην καί τούς έν τη αυτή γρ«{
*·
μή έτίρους άστέρας.
δον.—Κατά τήν εναρξιν τοΰ έτους 3,000 ή ανθρώπινος οι
κογένεια άρξεται παλινδρομούσα, δτε τ(λος μετά ί,000,000
έτών ό άνθρωπος ούκ έσεται μεγαλείτερος έν τή κλίμακι τής
φύσεως τοΰ σημερινού σκώληκος τών φυτών. Έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν θά ύπάρξη ποτέ έσχατος άνθρωπος.
7ον.—Τό πΰρ τοΰ ήλίου θέλει βαθμηδόν καταναλωθή,
συνεπώς δ’ ή θερμότης θέλει μειωθή. Αί κατεψυγμίναι ζώναι τής’γής θέλουσι ίπαυξηθή, άπωθοΰσαι τήν ριγώσαν αν
θρωπότητα πρός τόν ’Ισημερινόν. Έν τέλει δε τό κατοικήσιμον διάστημα θέλει σμικρυνθή είς μηδέν, ή δέ έν σωρφ
συμπεπιεσμένη άνθρωπότης θέλει έκ τοϋ ψύχους έκλειψη.
8ον. — Ή γή θέλει πιθανόν συγκρουσθή πρός τι άλλο ου
ράνιον σώμα, οπότε καί ό άνθρωπος θέλει καταστραφή9ον.—Πανώλη θέλει διαφθείρη τόν πληθυσμόν τής γής
όλον.
ΙΟον.— Ή γή θέλει ποτέ άπωλέση τήν άτμόσφαιράν της
καί συνεπώς μετ’ αύτής τόν ύπό τό όνομα «άνθρωπος» άλ
λοτε κάτοικόν της.
Γ. Δ.

ι.-

ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΕΙ *Σ ΤΟ ΒΡΑΧΟ ΣΟΤ;
Θυμάσαι '«εΐ ’ς τό βράχο σου, τό βράχο τοϋ νησιοϋ
[σου,
Τό νειό τραγούδι ποϋψαλλα κοπέλα μου χρυσή ;
Π’ αΐσθάνθηκεςτλ γλύκα του... καί τ’ άναστεναγμοϋ
[σου
Ό ψίθυρος Αντήχησε είς δλο τό νησί ;
θυμάσαι; κι’άν ’λησμόνησες σου τά ’νθνμίζω τώρα,
Πού ’βρίσκομαι σέ μακρυνή άπό τ’ έσένα χώρα !
θυμάσαι πώς δακρύσανε τά μάτια καί τών δυό μας,
ΓΙοϋ νοιώθουμε τόν έρωτα ’ς τά βάθη της ψυχής;
Θυμάσαι πώς έπρόψεραν τόν Αναστεναγμό μας.
Οί κύκνοι... κ’ έπετούσανε έπάνω μας ταχείς ;
Θυμάσαι; τμς πολύτιμαις στιγμαΐς ποιός λησμονάει;
Κανείς ποτέ ! όσος καιρός γοργός κι’ άν άπερνάμ.

Θυμάσαι πώς ’χαιρότανε Λ ψύσις έμπροστά μας ;
Πώς Λ Σελήνη π’ έβγαινε μάς κύτταζε τά δυό ;
Θυμάσαι πώς ένώθηκε ’ς τό βράχο τ’ όνομά μας ;
Θά βασιλεύη αχώριστο αιώνια τώρα πειό !
Έγώ ποτέ δέν λησμονώ έσένα καί τό βράχο..,.
Έσένα 'ςτήν καρδία μου κι αύτόν’ς τή μνήμη θδχω.
Γ. Α.

Πολιτηϊ.

«-Δ.Ι-Α.
*
Ήρώτησ
τή θάλασσα ποϋ βόγκαε άφρισμένη:
— Θάλασσα πώ δανείσθηκες τοΰ ούρανοΰ τό χρώμα
Κ’ έ'ρχεσ’ άπ' τήν πατρίδα μου τήν τόσο μακρυσμένη
Πες μου τί σοϋ’πενάμοΰ πήςτσ’αγάπης μου το στόμα;
Κ η θάλασσα μ απήντησε μεσ ’τή χονδρή βοή της:
— Μέ κάθε κύμα μου φιλί ενα γλυκό σοϋ στέλλεε,
Καί πώς καθένα τώβγαλε μεσ’άπό τή ψυχή της
Νά σοϋ είπώ καί ξαναπώ θερμώς μου παραγγέλλει.

Κ’έγώ είπα στη θάλασσα:—Θάλασσαα ετοιμάσου,
Για θά φωνάξω τό Βοργιά βαργιά νά σέ φυσίση
Νά μαυρομελανιάσουνε τά γαλανά νερά σου
Καί ’στό’να χίλια κύματα γιά μέ νά σοϋ χαρίση.
Νά στείλλω στην άγάπη μου, μ’άγάπη φορτωμένα,
Γιά τό καθένα της φιλί χίλια φιλιά δικά μου,
Καί μέ τό κάθε μου φιλί γιά χάρισμ’ άπ’ τά ξένα
Ένα μικρό, πολύ μικρό, κομμάτ’άπ’ τήν καρδιάμου.
New York.
Κ. Δ. Λ.

^^FOTIO'Y'JXO
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Καθόμουνα ’βτήν άμμο 'οτήν άκρο&αλαοσιά,
Ήσύχως άναπνέων ύαλαοσινή όροσιά.
Και κύτταζα μέ λύπη ένα μικρό ψαρα
Ψαράκςα νάψαρεύ^ μές 'ς τά βα&ειά νερά.

Ψάργία νά πιάοη ήύελε, τής μάνας του νά πάη,
"Εχει δύο 'μέραις νηοτικίά, δ πόνος ί>ώ τήν φάη.
Έπέ^ανε δ άνδρας της, ένα παιδί τής μένει,
Καί &π’ αύτό ή δυϋτυχής, όλα τά περιμένει.

Άλλ' είναι έξυπνο παιίι, κ' ή μάνα τ' αγαπάει,
Με τήν εύχήν της πάντοτε, είς τή δουλειά του πάει.
Τρέμει ’«τήν κάθετης ματ2ά, μή τήν δυβαρεοτήβη
Μή τήν λυπήβη, τδ φτωχό ! μή τήν άνηβυχήση.
— Μητέρα μου ! βώπα μήν κλαΐς τό δόλίο τόν πατέρα,
Κ’ έγόι τό όρφανό, γΐά σέ άουλευω νύχτα μέρα.
Άέν ^ά «ου λείψη τίποτε, ποτέ «ου δεν
κλάψης
Κανένα γίά βοή&εια ποτέ σου δέν Ο-ά κράξης.
— Είς τόν Θεόν νά εύχεβαι, πάντα γιά μέ μητέρα.
Μή λυπηρής, κι' άγανακτείζ πού 'πήρε τόν πατέρα.

Γιατ ’ δ Θεός μητέρα μου γιά όλους μας φροντίζει
Γ^ά 'κειούς μ&λλον ό "Τψιβτος γίά 'κειούς πού δρφα[νίζει.

Μεσολόγγιον.

S. Μπράνιας.

ΟΙΤΕΙΙΌΚΓ ΔΙΑΚΟΙΙΕΝ
Διακοπέν μου δνειρον τοϋ πρώτου έρωτός μου,
λησμονηθεντες ρεμβασμοί είς τής ζωής τήν πάλιν,
Ώς άστρον άκτινόβολον, μαρμαίρετε εντός μου,
πρός Σάς ανοίγω ένθερμος καί πάλην τήν αγκάλην
Άστροφεγγές μου όνειρόν, ποϋ θά σέ συνεχίσω ;
δέν θέλω I δχι ! στην ζωήν, φοβούμαι μή μιάνω
τήν αίγλήν σου- ’Στόν ουρανόν,· έκεΐ θά σέ ζητήσω
καί θά σέ φέρω στήν twiji', δπόταν άπο&άνω . .

II ΦΤΣΙΣ
Έκεΐ έκεΐ Οά ζήσωμεν είς κόλπους έκ σαπφείρου
με τάς ώδάς τών Χερουβείμ σέ θέλω άγνισμένον
καθώς υπήρξα; άλλοτε, ’στα ύψη τοϋ άπειρουΈκεΐ &; εξαλείφεται τό μαΰρον πεπρωμένου.
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1. Διότι πάντοτε φέρει τάς χεΐρας πρό τοΰ προσώπου. 2.
Ό δακτύλιος. 3 Ή πνοή

Αημ. Α. Ζωγράφος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Μία καλή τριανταφυλλιά ’ς τόν κήπο φυτεμένη
ειχ’ή γλυκειά αγάπη μου μέ ρόδα στολισμένη,
τήν πότιζε κάθε πρωί άκόμη καί τό βράδυ
κι’ εξέχανε τόσο πολύ πούπιανε τό σκοτάδι.
Μίαν αυγή ’σηκώθηκε νά πάη νά τήν ποτίση
καί μέ χαρά αγγελική τά ρόδα νά μέτρηση,
κι’ έκεΐ ποΰ ’πήγ’ ολόχαρη νά τά κρυφομυρίση,
εν άπ’τά ρόδα ε’τυχε ’ς τά χείλη ν’ άκουμβήση,
κι’ έσμίξανε τότε τά δηώ άνθη αδελφωμένα,
τό Jooo καί τά χείλη τη; βρεθήκαν ενωμένα.
Καί ’μοιάζανε τόσο πολύ τ;’ άγάπης μου τά χείλη
σ ’ όσμή καί φυσικότητα μέ £όοο τοϋ Άπρίλι,
’ποΰ ’φθόνησ’.ή τριανταφυλλιά κι' έλεγε μετά ζήλου
πώς είνε καί τά χείλη της φύλλα τριαντάφυλλου.
"A. Α. ΑιβιερίΙτος.

.

Έν Καΐρφ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
189. Αριθμητικών πρόβλημα.

Λαβών ·Ίΐς είς την έπαυλίν του 7 έργάτας προς οικοδομήν
ίργοστασίου μέ συμφωνίαν διά πάσαν έργάσιμον ήμέραν νά
πληρών-#· είς μεν τον Α'. ώς αρχιτέκτονα, τό τριπλάσιον
τοΰ ημερομισθίου τών έργατών, πλέον τροφήν καί κατάλυμα,
Είς τον Β'. ώς άρχιξυλουργόν, τό διπλάσιον τοΰ ημερο
μισθίου τών έργατών, πλέον τροφήν καί κατάλυμα.
Είς δέ τούς λοιπούς 5 έργάτας, άνά 5 τήν ήμέραν, πλέον·
τροφήν καί κατάλυμα.
Διά πάσαν όμως ήμέραν, μή έργάσιμον, νά κρατή παρ’
αύτών διά τήν τροφήν καί τό κατάλυμα, ώς έξηςΈκ τοΰ Α'. άνά δραχμάς 5 τήν ήμέραν
Έκ τοΰ Β'. β
»
3 β
»
Καί έκ τών 5 έργατών »
2 δι’ έκαστον τήν ήμέραν.
Μετά παρέλευσιν 287 ημερών, πιρατωθέντος τοϋ έργου,
κάί λογισθεισών τών τε εργασίμων καί μή ήμερων, έπλήρω
*
σεν αύτοϊς καθαρά; δρ. 9,182.
Ζητείται ήδη, πόσα; ήμέρας είργάσθησαν, πόσα; ούχί, καί
άνά πάσας δρ. έλαβεν έκαστος ;
185. ΊστοριχΟν πρόβλημα.

Τί; καί πότε είπε τάς λέξεις ταύτα; ;
«Ώ ! Αρετή, άπλή μόνον φράσες είσαι I»

I. Μ. Δ. H-ioeatior. Δελτάριον ΐλήφθη, συνδρομητής ένεγράφη,
σας ευχαριστουμεν πολύ.—^.Κ.ΣιβαστονποΑιν. Παραγγελία σας άπε
στάλη επί συστάσει, ταχυδρομιχώς σας εγράψαμεν.—Γ. If. Σ. ΔικβΑη
’Επιστολή σας έλήφθη, διεύθυνσίς σας ήλλάγη ώς γράφετε.—Λ'. θ.
άιχεάή. Ταχυδρομιχώς σάς έγράψαμεν, πβρακαλούμεν απαντήσατε.
—Ν.Γ. Kfevito/lax. ’Επιστολή σας μετά συνδρομή; φίλου ΐλήφθη
σαν χαί σας ευχαριστουμεν πολύ. Ταχυδρομιχώς άπηντήσαμεν.—I.
Α. Σχώι«4οτ. Συνδρομαί ΐλήφθησαν χαί σας ευχαριστουμεν θερμώς.
—Ε. Π. ΚαβάΙΛαν. ’Επιστολή σας έλήφθη, ευχαριστουμεν πολύ δι
*
αποστολήν παραγγελίας μας. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν ύμιν.—Δ. Κ.
Κίρχνραν. Άμφότεραι αί έπιστολαΐ σας μετά περιεχομένων ΐλή
φθησαν. Ευχαριστουμεν πολύ, Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν.—Κ. Κ.,ΣΓ.
*
Γ. Α, Π. Α. 0. Ktfxvpar. Σύνδρομα! σας έληφθησαν, ευχαριστουμεν
πολύ.— A. Κ. Κάίfor. ’Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν.—Ε. X.
Ε. Τνγάτίοτ. Σας έγράψαμεν. Φύλλα άποστέλλονται.ταχτικώς·—
Π.Β. Πΐργοτ. Άναμένομεν έχκαθάρισιν λογαριασμού.—Γ·Α. Ε. ΌΛrttitoav. Στερούμενα επιστολής σας χαί έμοάσματος. Άναμένομεν.

tfrioior. Δελτάριον έλήφθη. Διεύθυνσίς οας ήλλάγη.—Κ.
II. 0. K^fnvpar. Συνδρομήν έλάοομεν, ευχαριστουμεν. Ζητούμενο»
φόλλον άπεστείλαμεν.—Κ. Φ. Κ. ΆΛιζάνύρααν. Συνδρομή σας έλή
—Γ. Φ

φθη. Άπόδειζις μετ’ αριθμού λαχείου σας

άποστέλλεται ύμΐν σύγ

παρόντι φύλλω· ευχαριστουμεν πολύ.—Τ. X. Ά,ΑιζάτΑριιαν. Επι
στολή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν.—Γ·Β. '’Τάραν. ’Επιστολή
μετά περιεχομένων ΐλήφθησαν. Ευχαριστουμεν θερμώς, ταχυδρομιχώς γράφομεν.—Γ. X. αΤ$ραν. Συνδρομαί σας ΐλήφθησαν. Σάς ευ
χαριστούμε» πολύ.—Σ. Μ. Μ(σοΛόγγιον. Πονημάτων έλήφθη. 'Εχει
καλώς- Συμμορφοθησώμεθα —Λ. il. Α· Zjixvritov. Διήγημα έλήφθη.
"Εχει καλώς, ευχαριστουμεν.—Α. Π. Σ8ρον. Συνεστημένη έλήφθη
Ευχαριστουμεν θιρμώς. Ταχυδρομιχώς σας γράφομεν σχετιχώς πρός

γραφόμενά σας.—ΐ. Κ. Γ. ΒραίΧα. ’Επιστολή καί αίνίγηατα έλήφθησαν, ευχαριστουμεν. Άναμένομεν νεωτέραν'Όας καί γράφομεν
επίσης.—/. Β., Α. Σ., Φ. Λ., Κ. Π·, I. Π., Φ. Κ , I. Ρ., Ρ. Δ. Συν
δρομαί σας ΐλήφθησαν, ευχαριστουμεν πολύ. — d. Γ. Κ. Χάϊρον. ’Επι
στολή ΐλήφθη. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Γράφομεν.

ΕΞΕΔΟΘΗ
έν οδοαχτίρω τεύχ«ο
Α βιογραφία τής- έλληνίδος καλλιτέχνιοος

ΕΓΑΓ. Τ1ΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΓ
έν ή μετ’ ακρίβεια; καί άπαραμίλλου χάριτο; καί λεπτο
μέρειας άναγράφονται τά τοΰ. πολυδαιδάλου βίου τή; έξόχου
πρωταγωνίστρια; και μοναδική; ηθοποιού μα; άπό τή; γε
νετή; τη; μέχρι τών άπό τή; σκηνή; τοϋ Θεάτρου Παρα
δείσου θριάμβων της.
Πωλείται άντί λεπτών-Λ Ο
έν τω γραφείφ ήμών, τφ Πρακτορείφ τών Εφημερίδων, τφ
Κιοσκίφ τή; Πλατεία; Συντάγματος κτλ.

18ε. 'Ετερον.

Τίνος καί πότε έλέχθη ό τελευταίος ούτος λόγος ;
«........... ! Όφείλομεν άλεκτορα τφ ’Ασκληπιφ· φρόντισον νά πληρώσεις τό χρέος τοΰτο ! »
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17β. Αίνιγμα. Άν-αν-ία; = ΆνανΙας.
Έλυσαν οί κκ. Ίω. Δομέστιχο; έξ ’Αθηνών, Ίω. Κ.
Γρούμπος έκ Βραΐλας, καί Περικλής Δόσιο; έκ Πειραιώς.

A monthly paper for the home circle
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176. Κυβόλεξου.
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