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ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ό άνθρωπος. ώς γνωστόν, συνίσταται έξ ορατής 
καί άοράτου ούσίας καί ή μέν όρατή καλείται σώμα, 
ή δέ αόρατος πνεύμα. Kai τδ μέν σώμα γεννά- 
ται, Αναπτύσσεται μέχρι τίνος (5αθμοϋ, άκμάζει, 
παρακμάζει, γηράσκει, φθίνει καί θνήσκει διαλνό- 
μενον έν τώ τάφω, τδ δέ πνεύμα, ώς γενικώς πι
στεύεται, ούτε γεννάιαι, ούτε φθίνει, άλλ ούτε κσί 
αποθνήσκει, ώς μή ύποκείμενον είς φθοράν, σύν- 
θεσιν καί άποσυνθεσιν, διότι θεωρείται άϋλον, ά- 
φθιτον καί αίώνιον, άλλά συνυπάρχει έν τώ σώ- 
ματιάμα τή γεννήσει καί διαμένει μετ’ αύτού μέ
χρι της στιγμής τοϋ θανάτου, δτε άποχωριζόμενον 
αύτοϋ. μεταβαίνει είς Αδηλον έτι Λμϊν χώραν.

Όσοι άνθρωποι έγεννήθησαν, υπάρχουν καί θά 
γεννηθώσι, τόσα πνεύματα έπίσης θά συννπάρχω- 
σιν, έντελώς άνισα καί διάφορα άλλήλων, διότι άν 
άποδεχθώμεν τδ άρχαίον ρητόν «οϊα ή μο ρ φή 
το ιό δ ε καί Α φ ν χ Α » έχεται άληθείας, δτι 
ούτε ίσότης. ούτε ταύτότης ύπάρχει έν τή φύσει, 
άλλά μόνον όμοιότης ύφίσταται.

Αλλ' έρχεται τδ έρώτημα,"ΰπάρχουν έν τδ> κενώ 
τόσα πνεύματα ακριβώς, όσα σώματα θά γεννηθώ- 
σιν έν τώ κόσμω έτι ; Καί άν ό κόσμος πρδς στιγ
μήν σταματήση τήν περαιτέρω λειτουργίαν καί 
γονιμότητά του;» Ακατανόητου πράγμα όντως,φθό
νον είς τήν άπαραίτητον ύπαρξιν δημιουργού τον 
παντός, άνευ τοΰ όποιου ή φύσις μόνη δέν δύνα- 
ται νά προχωρήση, ούτε νά διατηρήσμ τήν άρμο- 
νίαν αύτήν, πολύ δέ μάλλον νά φθάση είς ώρι- 
σμένΟν σκοπόν.

Άλλ' άφ’ ετέρου δύο παρόμοια έντελώς έργα έν 
τμ φύσει είναι άδύνατον νά δημιουργηθώσι,γεννη- 
θώσι καί σννυπάρξωσι- δι' δπερ παντού καίπάν- 
τοτε μετά θαυμασμού παρατηρείται ή παράδοξος 
καί άκατανόητος άνομοιότης μεταξύ άλλήλων, πάν
των τών είδών καί αντικειμένων- Ούτε δέ καί αύ- 
τή Α θέλησις τού άνθρώπου. ούτε αϊ τέχναι καί 
έπιστήμαι δύνανταικατ’ ούδένα τρόπον καί μέσον 
νά παράξωσι δύο έντελώς ίσα, όμοιόμορφα καί 
όμοειδή αντικείμενα, άφοΰ ούτε είς τά πνευματικά 
έργα συμβαίνει τοΰτο. Άρα τδ σώμα πλάττεται 
καθ' όμοίωσιν τού έν αύτώ ύπάρχοντος πνεύματος 
καί τά πνεύματα κατ’ ακολουθίαν προϋπάρχουσι, 
καθ’ όμοίωσιν τών όποίων μορφούνται τά σώματα.

ΙΙνεύματα έπομένως πλάττει μόνος ό δημιουρ
γός, άτινα έρχόμενα σύν τώ σώματι έν τώ κόσμω 
λαμβάνουσι καί τήν όρατήν Α έκφρασιικώτερον 
είπεϊν, ιήν ύλικήν αύτών μορφήν.

Ή διαφορά τής μορφής τών άνθρώπων έξηγεϊ 
οΰτω καί τήν πνευματικήν αύτών διαφοράν.Όπως 
πάντες οί άνθρωποι έχουσι διάφορον χαρακτήρα 
καί άλλοίαν έκαστος πνευματικήν άνάπτυξιν. τούτ' 

αύτδ συμβαίνει καί είς τήν σωματικήν, ήτοι ύλι
κήν αύτών κατάστασιν. Τούντεΰθεν έπιβεβαιοϋται 
Α στενή συνάφεια μεταξύ σώματος καί πνεύματος, 
μεταξύ ύλης καί άύλου, μεταξύ όρατοϋ καί αο
ράτου.

Έκαστος άνθρωπος έχει τδ ίδιον αύτού πνεύμα, 
δπερ διακρίνεται διά τού όνόματος αύτού’ άρα τδ 
δνομα ανήκει καί προσκολλάται είς τδ πνεύμα δπερ 
φέρει αύτδ είς αιώνας τών αίώνων καί ούχί είς τδ 
σώμα, δπερ διατηρείται μόνον, έφ’ δσον έν τή γή 
ύπάρχει. Τούτο άηέδειξαν οί καιροί, Α πείρά, α’ί 
πνευματικοί άναφοραί καί ό πνευματισμός, πρδς 
τούτοιςδέ τά θαύματα, αί όπτασίαι, τά όνειρα καί 
αί άόρατοι έκδηλώσεις. Πάντα δέ ταύτα τι άλλο 
δηλούσιν ή τήν άθανασίαν, ήτις ένυπάρχει 
είς αύτήν τήν φύσιν τού πνεύματος ; Ή αόρατος 
καί ανεξήγητος παρουσία είς τδν άνθρωπον δυνά- 
μεως, ήτις παύει ΰπάρχουσα είς αύτόν. άμα ώς 
οΰτος έκλείφμ άπό τής γής καί έν τούτοις έξακο- 
λουθούσα ΰπάρχουσα έν τώ άοράτφ κόσμψ,τί άλλο 
δηλοΐ ή αύτήν τήν άθανασίαν τοΰ πνεύματος ;

Άρα ή άληθής καί άφθαρτος ή άθάνατος ζωή 
ένυπάρχει έν αντή τή φύσει τού πνεύματος, δπερ 
μετά θάνατον ούδέν άλλο έστι ή αύτδς ό προύπάρ- 
ξας άνθρωπος

Τδ πνεύμα άποχωριζόμενον τοϋ σώματος, ήτοι 
αί φυχαί τών άνθρώπων κοινώς λεγόμενοι, 
δέν διαμένουσιν ούτε έν τη ατμόσφαιρα, ούτε έν 
τώ κενώ, ούτε καί έπί τής γής, ώς φαντάζονται 
πολλοί καί διατείνονται, διότι οΐ φυσικοί νόμοι 
δέν έπιτρέπουσι τήν παρουσίαν σωμάτων όρατών 
Λάοράτωνέν μέσω ούσίας ή ύλης πλασθείσης δι' 
άλλον σκοπόν. Ό κόσμος οΰτος έπλάσθη δι’ αν
θρώπους, ζώα καί φυτά καί ούχί διά φνχάς. Δέν 
είναι δυνατόν λοιπόν πέριξ ήμών καί πέριξ τόσων 
άνοσίων διαπραττομένων ποάξεών μας νά ΰπάρχω- 
σιν αί φυχαΐ τόσων άγγέΧων καί άγιων όντων, 
αϊτινες νά παρίστανται ώς θεαταΐ Αναγκαστικοί 
τόσων ανοσιουργημάτων μας. Ένταΰθα γίνεται μία 
ζύμωσις καί ούδέν πλέον' γέννησις, άνάπτυξις. 
άκμλ. παρακμή, θάνατος, άποσύνθεσις καί πνευ
ματικός αποχωρισμός· μεθ’ δ τδ πνεύμα η Αφυχή, 
ώς είκός, κατά τά άποτελοϋντα αύτήν συστατικά, 
διότι δέν είναι δυνατόν παρά νά άποτελήται καί 
τδ πνεύμα άπδ αόρατον, άϋλόν τινα ούσίαν, φυσι- 
κώς θά μεταόαίνμ είς ώρισμένον τι σημεΐον δπως 
πάσαι αί αόρατοι ούσίαι. Ούτως έχομεν τδ οξυγό
νου. δπερ έάν περικλείσωμεν έντδς σφαίρας έλα- 
φράς έκ χάρτου Λ ύφάσματος, ϋφοΰται καί άνίρ- 
χεται ΰπέρ τήν ατμόσφαιραν είς άδηλον σημεΐον. 
Ό πνευματισμός, έάν παραδεχθώμεν τάς δοξασίας 
καί πειράματά του,άπέδειξεν. δτι αί φνχαί δέν εύ
ρίσκονται πέριξ Αμών, άλλά πολν μακράν τού- 
ναντίον καί πρέπει έπί πολύ νά τάς καλεσωμεν.
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μέχρις δτου προσέλθωσι καί καταστώσι' προσιτοί 
ήμϊν διά τής ουναφείας τού περιβάλλοντος αύτάς 
περιβλήματος, π,ερ ι π ν ε-ύ μ α τ ο ς καλουμένου 
καί τού Λμετέρον άδηλου καί άοράστον ρευστού.

Άρα αΐ ψυχαί Λ τά πνεύματα έχουσιν άλλοθι τήν 
έδραν τής άθανασίας των.

Πιστεύεται, δτι δσω κοινωφελέσιερα καίφιλαν- 
θρωπότερα έργα πράττει ό άνθρωπος,έπί τοσοϋτον 
πρός τήν αθανασίαν χωρεϊ. Τούεο έχει ΰπόστασιν 
μόνον διά τά γήινα, αμφίβολον δμως άν καί διά τά 
πνενματικά, διότι άδικον ήθελεν είσθαι ό αδικού
μενος έν τώ κόσμω σωματικής ή πνευματικής. ύηό 
ανεξαρτήτων τής θελήσεώς τον περιστάσεων, νά 
ίναι ήττον άθάνατος τού πεπροικισμένου έν τώ 
κόσμω τούτω St' άφθόνων χαρισμάτων καί κατορ- 
θούντος δι’ αύτών ν ‘ άνέλθη είς τά ύψιστα άξιώμα· 
τα καί άποκτάση φήμην παγκόσμιον και αθανασίαν 
δνόνητος.

ίπομένως τό πνεύμα είναι αθάνατον καί ή αθα
νασία ή μέλλουσα αύτού ζωή, έν περιστάσεσι καί 
χώραις, ών ού δέδοται ήμϊν ό μίτος.

α». η.

ΙΕΡΕΥΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Ό φίλο; μ.©υ «ιρηνοδίκης x. Κ. . . Ιγνώρίζε τοίουΓ»» 
καλώ; τη» ύ«ηρ<σΐα» του χαΐ ήτ© τ$<?ουτον ταχύς καί «κι- 
τυχή; ιις τήν ίκοΦίιν τών αποφά^ώ» του και την άτονο- 
|βην της δικαιοσύνη;, ώστ( (θχυμχζβτο παρά πάντων τώ» 

χαί τον «φοβούντο πχντις οί στ^ψόοιχοι.
Άπαντήσας αύτόν ίσχάτως «κ Λάριοοχν, ηυχχρστήθην 

πολύ iffl τή «’υναντή^βι μ.«ς χχί βφίγγω» αύτφ τήν 
χ<ΐρα·

— Πώ; ; ά^ρη βοώ ; τψ Χίγω. ίβν ηλχιζχ χαί ήΐη 
νά <η συναντήσω βόώ.

— Α» οβν άπχτώραι, μ©< άπαν*2,  καί πάλιν «ί- την 
Ιπιατρζτβίχ» συνηντήθημβ» χαί πώς αΰς έίώ ;

— Νχ, το ρΰμα μέ πχρέουρε, τφ λέγω, νά ίίω τ< 
γίνβται βις τα σύνορα.

— Η Λάρντσα, μοί λβγβι ό φίλο; μου. διακόπτων μβ, 
μβτββλήθη καί πάλι» βΐ; 2ν μέγχ στρατόπβοο». ’Ιδού το 
πίν. Κίνητις (ίώ, γυμνάβια ίχ«, άσματα χαί χ©ρί βκρέ- 
κμ, πχντον όβ βνθ ου δασμός καί πολβμικαί ίιχθβτβις. Νά 
ίόωμβν, κοΰ θά χαταλήξη χαί αυτή η ιστορία.

— Ναί, τά βλίπω,τώ βίτον χαί βίθβ ν’άηοβή βίς καλόν.
— Αί, «ηγχίνομβν νά πίωμιν τώρα ί»α χαφφβδχχι, μοί 

λίγβι καί «» ταύτω βχχινήσχντ»; μιτββημβν βις τι χαφφινβΐ©» 
τή; πλατβίας, οπού βύρόντβς χχί άλλου; φίλους, ΐκαΟάοα- 
μβν παρ αυτοϊς χαι συνωμιλοΰμβν πβρί τοΰ ζητήματο; 
της ήμίρχς.

— ’Εντός τη; ίβδομάδο; θ’ά^ίσγι ό βόλβμος άφβύχτω;, 
ίλβγβν δ βίς.

— Σήμβρον άναμένονται χαι ίτιρα δύο τάγματα ίζ 
’Αθηνών, ίλβγβν ίτιρος.

— Όλίγαι ΐτοιμαοτας υπολείπονται ίτι καί θά οοθή 
τό σύνθημα, προββθβτξ τρίτος.

Καί τά ΤΦίαΰτα Ιλβγοντο, 6τβ προ ημών $<βρχβται βις 
Ιππβυς στρατιώτη; χλονούμβνος δ» μβτά πβριβργιίας πά»τβς 
πχριτηροΰμβν. ΈβχΙιζο παταγωδώς χαι μβτά Ιυσχολίας, 
Ιχκρονόμβι πχραδόξνς καί βψέλλιζβ λέξβις π©λψιχ«ς χαί 
ίνθφυβιώοβις, κροκαλών το ένοιαφίρφν τοΰ κόσμου.

— Καί «κ τούς μβθυσμβνους άχόμη ο πατριωτισμός καί 
ένθουβιασμός ttvat ζωηρότατο;, βίπβ τις δημοσιογράφος, 
παρ χχΐιμβνος.

— Δέ» πρίζα να τους άφίνουν νά πίνουν, προσιθηκιν 
βτβρος x’at άποπινόμίνο; πρός τόν βΐρηνο^ίχην.

— Δίν ι'ναι της δικαιοδοοίχς σας ; τώ
Ο βίοηνοδίκ'Λς μιτ’ β»ίιχφέρο»το; πχρηκολφύθιι τάς 

νήσ«ις τού στρατιώτου β» σιωπή και ίίτ» διαρηγνύμινος 0;ά 
μιά; <ίς γέλωτα;·

— Είς αυτόν οφιίλω τη·' πβΐραν καί τη» ικανότητα μου, 
μ&; ιιπβν. Αυτοί οί χαρακτήρα. πολλάχις γίνονται ύπό- 
#βιγμχ άρβτης χαί προξβνφΐ προόδου.

Πίντβ; βστράφημβ» μβτχ πβραργβίας πρός τό» βίρηνοοί· 
χη/,Οίλοντβς ν» μχ» τίύσωμβν τί βνόβι, πλην τό αίνιγμα μί; 
ήτον ίντβλώς γρίφώόίς.

— Τι, μήπως ησου*  στρατιώτης κχί ιπινις ; τόν ή:ώ 
τησε» βις <χ τοΰ χόχλου μας. άστβιολογών.

— Όχ>. άπήντησβν ό «ίρηνοδίκης, μβωίών, αλλά διά 
νά διορθώσω <να τοιοΰτον στρατιώτην, όποιαν ήαου» ίι· 
ρβύς, βμαθπ πολλά.

— Ήσουν πριν ίβρίύς καί τώρα βίρην&όίχης, τψ β’πο» 
ταυτογρόνως τι»βς έν γίλωβι, χαί συνάμα τόν παρότρυνα» 
νά μάς*ίιηγηθ^  το ίπβισόοιον τοΰτο.

Έγω έγνώριζφ» προ πολλοΰ ότι δ'βτβλςι πρ'ύτβρον ίβρίύς.
— ΒίΒχίως ήμη» ίβρβύς, βπ«ιτβν, άλλ ’ ίπαδή δβν βίνχι 

της παρούσης ώρας νά σάς διηγηθώ τόν βίο» μου, θα σ2; 
αναφέρω μό»ο» τό έπκβόδιο» τοΰ στρατιώτου.

Κ.αί άναψα; βιγάρόν, έξηχολούθησβν
—Ότβήμη» βφημβριο; «ίς το» νβόχ τοΰ’Αγίου Δημη- 

τρίβυ, έσπίρχς τι κατά τήν έποχήν τής τβλβυταίας ιπιστρα· 
τβίας χχί χχτά τάς πχραμονάς τής ορχσβως, έ»φ χατβγι- 
νόμην νά 9ώβω τήν μιτάληψιν βίς βίκοσάδα «υσιβώνστρα· 
τιωτών, ©ϊτινβς γονυχλινώς άνίμβνον προσβυχόμβνοι, αίφνης 
πρός τό μέρος τής θύρχς ήχούσθη θόρυβος καί παταγώίας 
βηματισμοί μβτά κρότου πτιρηστήρων*  μιτ’όλιγο» ίί ίπ· 
πός στρατιώτης κλ©νούμβνος χχί μόλις συγχοχτούμβνο; σΐς 
τού; πόδχς του «ισήλθε-χαί πλησιάσας μβ'

— Θίλω νά «ξομολογηθώ, μοί λέγβι.
Ιίάντβς έταράχθησαν, ίπί τούτω, γυναίχβς ο; τινις φ>· 

δηθίισχι άπβσύρθησα».
Έσκίφθη», ότι ώφβιλο» νά δώσω τόπον «ίς τήν οργή*  

χαί προλάβω μιγαλβίκρον σκάνταλον. Παραλαβών οθβν 
αυτό» αμέσως το» «ξωμολόγησα.

[Ιιππχ μου, μοι λέγκ, ίΙού ή αμαρτία μαυ. πίνω 
ω; τρύπα, πίνω άσιάκοπχ.

Δέν ητο κακός άνθρωπος.
— Τό βλέπω, άπήντησχ, μάλιστα β’ρχβσαι άπό τό βινβ- 

πωλβίον.
— Είσαι μάντίς, παππά μου, τό κατάλαββς, μοί προσθ- 

θηχ«ναύτη «ινα< ή αμαρτία μβυ χαί θέλω νά μί τιμωρήβη;.
—- Καλά, τψ βίκον, σέ οιατάσσω έπί οχτώ ημέρας νά 

μή πί·ρς τίπβττ χαί νά έπανέλθης μβτά ταΰτα,
Ό στρατιώτης άνβστέναξβν βΰχαρισ τη μένος καί έγώ ίπί· 

σης χαί «πήλθβν*  χαί οΰτω διά τής έτοιμότητος χαί συν*  
έσβως έπανίφιρα ταχέως τή» τάξιν έν τή έκζλησίφ.

Διν «χο*  πιρέλθβι ολίγα λςπτά, όποιαν έν άγχναχτήσβι 
πάντβ; ήκούσαμςν τούς πτερνιστήρας χρ ου ©μένους καί μβτ’ 
όλίγσν ΐδομβν τόν αυτόν στρατιώτην έτανιρχόμβνον μβτχ 
του αυτού πατάγου.

Έπέχβιτο βύγκρουσις. Προσιποιούμην. Sit δβν τό» έ·,λβ*  
πον χαί αυτός μ’ ιπλησίασβ».

^Θέλω νά ίξομολογηθώ, μ©ι λέγιι.
Τό» βλαβα πάλι» ήβυχως κατά μέρος.
— Δέν βίμπορώ να μή «ίω, μ«ί λέγβι, πχλιν ήμάρτησα 

χαι θίλω να μί τιμώρησες.
Τί νά χάμω τότβ χαί έν τοιαύτη στιγμή καί ώρο: ;
Τόν β’λαβον από τής χ*ιρά;>  τώ (ζήτησα τό ξίφος του, 

οπιρ προθύμως μοί βέωσι χχί κλβίσας αυτόν ίν τίνι μικρφ 
δωματίψ.

— Σέ φυλακίζω Ιπί οκτώ ημέρας, τφ λέγφ.

Η ΦΥΣΙΣ
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_ Εέχαριατδ, παππϊ μου, μ»! ϊ«χντ« χαί καβτ,σαζ i- I 
κοιμήθΊ! . , .

Ούτω; ίεχν.φ.ρα <ν ήουχία πάλι» ττ» τάζιν, αμ.σωε 
όί μίτ*  μετά τήν μιτάλτιψι» uiswinox «» λοχαγο» της 
άπτιριαίας, όττι; Ουγκατίτινα. ·ά τόν άφήαωμι· ί«ϊ <«· 
οχτώ ήμιραι. , ,

— Λϊ. τί νομίζετε, ότι άπίγ.ινι μ.τά ταϋτα, μάε ηρω- 
ττιοι. τότ. ό ιίρτρίείκτιι. Έκανσι τά ττένερ και έγίν.το ®ι·

;. λιήυχώτατος άττρ.
• — Ήτο θαϋμ«, <!πι τις.

_ Ό τρόπος αχς «»νετ.λ.σεν, έπ.ϊπεν έτερος.
; _ Ήτο τού χραοιού, προτίθπκκ άλλος.

_ ; *έ]το  διά νά γίνω είρηνοοίχη;, άχτρττ.σχ. .
. Καί ίγερθέντ.ς μ.τά τούτο μετίθιιμιν ·κ π.ρίπατον προς 

τά αννοοα............  

BOililS, AUnOSTBS ASTHtS, ASFOM, HSTSBPIW
Πορεκίήθηρεν 8.’ έπιοτολής ν’ άπσντήβωμεν ί.ά τού 

φύλλων ήμύν οποία then ή όιβψορά μεταξύ τής οημα- 
ίί« τώ- λίίεων εβολίδεο. καί «δ . ά τ τ ο ν τ ε ε 
άατέρεο»· Εύχαρίοτυε πράττορεν τούτο. ,

Αερόλιθο' καί ρετευρϊται άναψέρονται εκ μιαν και 
τήν αυτήν ιδέαν. Ή βολίε είναι ρέγαο διάττων ,αοτηρ, 
ένων τήν λάμψ.ν τϋν ωραιότερων αατερων του ουρανόν, 
καί ίδίωο όοάκκ πρόκειται περί λαμπρών ουρανίων αω- 
μάτων ψερομένων έν τώ κενώ καί έχόντων εκτιμηταο 
όπόατάαεκ. Όπόταν δέ βόλια τκ έκρήγνυτσι ή πίπττ, 
έπί τή< γήζ μετά πατάγου,τό εύρκκόμενον επί τον οη- 
μείου τήο πτώοεώο τηό ίέγεται ά ε ρ ό λ ι θ o_c, εαν 
ήναι μεγάλου μεγέθους καί μ ε τ ε ω ρ ι τ η ο, εαν ήνε 
μικρού μεγέθουε. , , _

■fa άντικείμενα τούτα αναγνωρίζονται απο των αννη- 
θων ύπαρχόντων έπί τήο γήο, ένεκα τού χημικού και 
φυσικού χβρακτήροί αυτών. ( β

Αύτπ είναι ή άκριέήο έκφοαοκ τήο ο^μαοιαο αυτών, 
άλλ1 έ- Τή ουνήθει γλώαο<ι γίνεται ούγχυοιε των λε- 
ξεων. Έν τοντοκ ό όριομόο τών Χέδεων δ , α τ τ ον - 
τ ε ο ά ο τ ί ρ ε ε καί β ο λ ί δ ε ο δέν είναι ααφηε 
καί δύο παοατηρηταΐ ούνονται ν' άπατηθώοι καί νά κα 
λέαωαι τό άύτό άντικείμενον, όπερ θα παρατγρήσωοιν, 
ό μέν δι ά τ τ οντα ά ο τ έ ρ α, ό δέ βολίδα, το 
αύτό δέ συμβαίνει καί ώε πρέο τάε λεξεκ ο ε ρ ο λ ι- 
θ ο ο καί μ ε Τ ε ω ρ ί τ η ε. Έκιόε δέ τον-του, αφού 
ή βολίο δύναται νά κληθή καί αερόλιθοί οποταν αταπε- 
αη, πολλοί τόν όνομάζουοιν αερόλιθον όηοταν διατρεχ»! 
τό..κενόν έν είδει φωτεινήο βολίδοο. Άλλα καί πολλοί 
νράφουσι «με τ εω ρ ίτ α ε άντί δ ι α ττο ν τα < 
ά σ τ έ ρ α ο», πνιοϋντεε σύγχυσιν εί: τήν εκφραοιν. .

Τινέο έπρότειναν τήν λέίιν ο ύ ρ α ν ό λ ι θ ο < αντί 
ά ε ρ ό λ ι θ ο ο, τήο λόξευε βολίδοο δηλουοηο αν- 
τικείμενον έκοφενδονιζόμενον καί μή ουγχεομένηο 
τήν των δ ι α τ τ ό ν τ ω ν ά ο τ έ ρ ω ν.

•βοτε οΰτω εύκόλωο φρονούμε» δυνατοί τκ να 
χρήσιν αύτών, χωρίο νά ϋπάρχη φόίοο νά γίνηται 

xuo,‘- <».
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S SSHTHOTASHNS TOK YUSPflKEAHEICH KAAfltlSH
Ή ζωηρά άνάρνησις καί ευγνωμοσύνη πρός τόν 

άηαθανβντα Sir John Pender, Ενα των ν«·ών τής 
τριανδρίας, είς' ή*  κυρίως όφείλεται ή καταδυσις

τού πρώτον ύηερωκεανείσν καλωδίου, έγέννησε 
τήν Επιθυμίαν όν Αγγλία τής άνεγέρσεως άνδριάν- 
τος, πρός άνάμνηοιν τού σπονδαιοτάτον Εν τζ> 
αέώνι μας γεγονότος τούτον, δπερ τοσούτον ώφέ- 
λησε τήν ανθρωπότητα. Πρός τούτο Εσχηματίσθη 
ή κατάλληλος Επιτροπή Εκ τών κορυφαίων τής Ε- 
πιστήμιις και τής τηλεγραφίας.

Άπας ό κόσμος θά Επιδοκιμάση τήν πρωτο
βουλίαν ταύτην, διότι Εάν ύηάρχωσι γεγονότα, ά- 
τινα άξίζονσι νά μεταδίδωνται ταΐς μελλούσαις 
γενεαίς. άναντιρρήτως αϊ μεγάλοι ανακαλύψεις καί 
κατακτήσεις τής ΕπιΛήμης, ών ή Εφαρμογή συν
τελεί είς τήν άνάπτνίιν καί εύημερίαν τών λαών, 
κατέχονσι τήν πρώτην θέσιν.Εάν άναμνησθώμεν τήν εύτυχή Επιρροήν, ήν 
Επί τών τυχών τής άνθρωπότητος Εξήσκησεν Λ 
μεγαλοπρεπής αύιη Εφαρμογή τού ήλεκτρισμού. 
πόσον σννετέλεσεν είς τήν σύνδεσιν τών λαών, τήν 
άνάπτνξιν τών βιομηχανικών καί Εμπορικών <ιύ- 
τών σχέσεων, πόσον διιινκόλννε τά μέσα τής υπάρ- 
ξεως τού ανθρώπου, δέν δυνάμεθα Α νά αίσθαν- 
θώμεν ζωηρόν εύγνωμοσύνην πρός πάντας τούς 
Εργασθέντας είς τήν πραγματοποίησιν τής υποβρυ
χίου τηλεγραφίας καί νά εύχηθώμεν,ώστε τά όνό- 
ματα αύτών νά διαδιβασθώσιν είς τήν μέλλουσαν 
γύκεάν.

Οί σοφοί οίοι oi Φαραδάί. λόρδος Κέλβιν καί άλ
λοι, οϊτινες διέγραφαν τήν όδόν τής έκτελέσεως 
τής μεγάλης ταύτης Επιχειρήσεως, οϊ άνδρες. οϊ
τινες προσήνεγκον τήν Εμπορικήν αύτών εύφυίαν, 
τά κεφάλαιά των, τήν άόάμαστον Ενέργειαν των 
καί τήν πρός τό μέλλον άκατάβλητον αυτών πι- 
στιν, ό John Cyrus Field, ό Sir James Anderson, ό 
Sir John Brett, κτλ. οΐ μεγάλοι μηχανικοί, οϊτινες 
έφερον είς πέρας τήν Επιχείρησιν ταύτην, οϊ κκ. 
Canning, Κάρολος Bright καί άλλοι, διά τών γνώ
σεων καί τής τεχνικής αύτών πείρας,πάντες Λξιώ- 
θησαν τής ευγνωμοσύνης τής άνθρωπότητος- ’Αλλά 
καί μή λησμονώμεν τούς ταπεινοτέρους έργάτας, 
τούς ναυτικούς καί βοηθούς, οϊτινες αφιέρωσαν 
άπαντα αύτών τόν ζή^ον είς έκπλήρωσιν τού κα
θήκοντος των, έπί θυσία καί αύτής τής ζωής των 
καί ιής υγείας των. . , ,Εύγνωμοσύ-η όφείλεται άίδιος τοΐς Εργαταις 
τούτοις τον πολντισμον-

Τεΰχος Εσχάτως δημοσιευθέν ύηό τής έταιρείας 
τών καλωδίων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, σχετι
κής τή προτάοει τής άναγέρσεως άνδριάντος, έηϊ 
τή πεντηκονταετηρίδι τής καταδύσεως τού πρώτου 
μεταξύ Εύρώπης καί Αμερικής καλωδίου, δίδωσιν 
ήμϊν ένδιαφέρονσαν καί ζωηροτάτην άνάμνησιν 
τού έπεισοδίον τούτου, λίαν άξιομνημονεύτου τι; 
ιστορία τής τηλεγραφίας.

Ήδη δέ. δν ρίψωμεν βλέμμα Επί τον παγκοσμίου 
τηλεγραφικού δικτύου καί Εξετάσωμεν τήν πρόο· 
δον, ήν έλαδεν ή ύποβρύχτος τηλεγραφία, μετά τήν 
έπίτευξιν, μετά τοσαύτας προσπάθειας καί άποτν 
χίας, τής έγκαταστάσεως τής πρώτης ήλεκτρικής 
συγκοινωνίας μεταξύ τον παλαιού καί νέου κόσμου, 
θά θανμάσωμεν τήν γενομένην πρόοδον αυτής. 
Ήδη ό ’Ατλαντικός ’Ωκεανός δια»χΐιεται έν τοις 
ηυνίοις αυτού ύπό ένδικα καλωδίων καί πρός τό 
νότιον αύτού μέρος ϋπό τριών καλωδίων, πολλών 
χιλιάδων μέτρων. Αϊ Ίνδίαι, ή Άκρα-_Ανατολή 
καί ή Αυστραλία συνδέονται ήδη μετά της Ευρώ
πης δια πλήρους δικτύου, απασαι δέ αϊ άκραι των 

1 Απείρων, ιδίως τής Αφρικής καί τής Αμερικής.
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σνγκοινωνοΰσιν έπίσης μεταξύ άλλήλων καί πάν
των τών σημείων τής ύφηλίου.

Μεταξύ τών μεγάλων ίπιχειρήβεων καί ωφελί
μων έργων, δι’ ών ό ί9 αίών θά κληροδοτήση τάς 
μελλονσας γενεάς, ή ύποάρύχιοε τηλεγραφία χρή· 
ζει τής Ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί πρέπει νά κα- 
βέξμ τήν πρωτίσττιν θέσιν έν σχέσει πρδς τήν πράο - 
δον καί άνάπϊνζιν τής άνθρωπότητος.

ΠΕΡΙ ΩΡΑΙΟΥ

Τό αίσθημα τοϋ ωραίου γίνεται διά τών νεύρων τήε 
όράσεωε. Εΐνε δέ δύο ειδών, τό φύσει ώραΤον καί τό 
νομω ώραΤον.

Τό <μΰοει ώραΤον ενυπάρχει έν τή φύαει. Τοιοϋτον 
εΐνε τό λευκόν χρώμα, τό έρυθρόν, τό χρυοοΰν καί τό 
κυανούν, τά όποια όμού έπικρατοϋσιν έν τή ίριδι (ου
ράνιον τοξον) καί ουνδυαύόμενα ηρόε άλληλα άποτε- 
λούοι τά επτά .χρώματα σύτήε. Φύσει ώραΤα είσί καί τά 
οχήματα, ώε ό κύκλος, τό ορθογώνιον, τό παραλληλό
γραμμον, κλπ.

Τό νόμω ώραϊον ίρ Ιώει έκάστη κοινωνία κατά τό κλί
μα καί τήν πνευματικήν σύτήε. άνάπτυξιν. Διά τούτο 
πάσα κοινωνία έχε< ίδιον αίσθημα ώρσίου επικρατούν. 
Έκ τούτου προέρχονται οί διάφοροι τρόποι τού ένδνε- 
σθαι καί καλλωπίξεοθαι.

'Επειδή άμωε ο! πλείονεε άνθρωποι δέν εΐνε προση
κόντων πνευματικώε ανεπτυγμένοι, πρόε ευκρινή διά- 
γνωσιν τών ωραίων σχημάτων καί χρωμάτων, παρακο- 

I λουθούσι κατα τό ώραϊον τοΰ; άνωτέρουε αύτών καί


