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’Εσχάτως έγένοντο «οράματα ύφίστου ένδιαφέρον- 
τος έν Γαλλία, έν αύτώ τφ 'Γποιργείω τού ’Εμπορίου 
ένώπιον τοΰ ύπονργοΰ, τού Γονικού Διενθνντού τών 
ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων καί έκλεκτοϋ Ακροατη
ρίου, νέου τηλεφώνου, προσφάτως άνακαλνφθέντος 

ύπδ τού κ- Ger- 
tnaio, έπιθεω- 
ρητον τού ύλι- κον έν Παρι- 
σίοις-

Κνριολεκτι- 
κώς δέν πρό - 
κειται περινέου 
έντελώς τηλε
φώνου, άλλά 

περί άνακαλύ- 
φεως τελειοτέ- 
ρον τοιούτου, 
δυνομένον ν’ 

άναποράγη τε
λειότερου, ζωη- 
ρότερον καί φν- 
σικώτερον τήν 
φωνήν τον δ- 
μιλονντος. Ή 
έπίτενξις δέ τη
λεφώνου, άπο- 
σκορακίζοντος 
έντελώς πάντα 

τά έλοττώματα τού ήδη ύφισταμένου καί λειτουρ- 
γούντος, έπιτρέηοντος είς τούς άνταποκρινομένους 
νά συνομιλώσιν άπδ τής έδρας των ft τού καθίσματος 
τού γραφείου των, χωρίς νά κοηιώσι νά προσέρχονται 
είς τό μηχάνημα καί άναπαράγοντος τήν άνθρωπί-

rf^B'sv τη*·,·»»·»

νην φωνήν, ούχί μόνον έν δλη αύτής τή εύκρινεία καί 
έντάσει, iveu ρινικού τόνον, καί δνευ εύδεμιάς άλ- 
λοιώσεως τού τνμπάνον, άλλά μετά τοΰ έφικτοΰ τής 
αύξήσεως αύιής, είς τρόπον ώστε ή όμιλία ν’ άκούε- 
τατ είς σημαντικήν άπόσταεην, είναι κατόρθωμα θαυ
μάσιου καί άποτέλεσμα, δι’ δηερ ό μέν έπιστημονικός 
κόσμος δέον νά 
έπικροτήση είς 
τήν άνακάλνφιν, 
ό δέ κ. Oermain 
νά έναβρύνεται 
έπι τή τελεία 
έπιτνχίοτού έρ
γου του- 

ίΑλλ’ έξετά- 
σωμεν ηδη, διά 
τΐνων τεχνικών 
μέσων, κατώρ- 
θωσεν οντος νά 
φθάση είςτοιοϋ- 
τον εύάρεστον 
άποτέλεσμα. Έ- 
ηιτραπήτω δέ 
Λμϊν, νά θίξω- 
μεν διά βραχέων 
τό καθαρώς έπι- 
στημονικόν έδα
φος, δπως έν 
τέλει συγκρίνω- 
μεν τάς θανμα-
σίας Ανακοινώσεις τοΰ έφευρετου, άς έπιφυλλάσσομεν 
διά τδ τέλος τής μελέτης ήμών ταύτης.

Τδ εηλέφωνον τοϋ Germain διαφέρει όλίγον τών συ
νήθων ύποδειγμάτων, ή δέ διαφορά θύτη σννίσταται 
είς τδ δτι, τδ μέν μικρόφωνον αυτού είναι κινητόν, 
Αντί νά είναι προσηρμοσμένον, δ δέ δέκτης αύτοΰ 
είναι προσαρμοσμένος καί Ακίνητος, άντί νά ηναι κι
νητός. Έκτος δέ τούτου, τό Ανταλλακτικόν δγκιστον
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(crochet ccmmutateur) κεΐται πολύ μακράν ΐής εναι- ' 
σθήτου πλακός, είς τρόπον ώσιε νά μήν έπηρίάζη τά i 
ρεύματα. ’

Ή Ανακάλυψις οϋτη έρείδεταν πρωιίσιως είς τήν 
άνηκατάστασιν τον άνθρακος καί τών συναφών οντώ, 
τών μεταχειρισμένων έν ταΐς σννήθίοιν άνηπαλτικοϊς 
πίναξχ, διά χαλικίτου, ούσίης έλαφροτέρσς, μάλλον 
άναλοιώτου, Αττον καύσιμον τοϋ άνθρσκος καί ηπιί- 
ρως εϋαισθητοτέρος τώ ήχω, έππρεπούσης δε τήν 
χρήσιν ρευμάτων, διαφόρου δυνάμεως καί μεγάλης 
έντάσεως, δπερ δέν σννέδαινε μέχρι τοϋδε.

Έν ταΐς σννήθεσι συσκευαίς, ό άριθμός τών στοι
χείων της στήλης είναι όντως πάντοτε ό αυτός, είτε 
όμιλεϊ τις άπό Παρισίων είς τά περίχωρα αύτών, ε!τ· 
όμιλεϊ άπό Παρισίων είς Λονδίνου ή ιίς Μασσαλίαν. 
Έπί τών μακρών δέ τούτων γραμμών, μάτην αύξά- 
νουσι τήν διάμετρον τοΰ σύρματος,διότι τοΰτο ούδόλως 
ώφελεϊ είς τήν αδυναμίαν τών ρευμάτων ιούντεϋ- 
θεν δέ προκύπτονσι κοπιώδεις συνεννοήσεις, εστιν 
δτε δέ καϊ Αδύνατοι.

Τούναντίον, τό τηλέφωνον Germain έπιτρέπει νά με- 
ταχειρισθώμεν ρεύματα τοσαώττις έντάσεως—τνϋιοί,έ 
εΐνε απλώς ζήτημα στήλης ή συμπυκνωτών—δι'ων 
δυνάμεθα νά άπολαύσωμεν ήχους πολύ μεγαλύτε
ρους, κοί δή ίσχυροτέρονς έτι τών φυσικών.

Τουντεϋθεν εύκόλως νοεϊτις. δτι διά ρευμάτων μιί- 
ζονος έντάσεως, Α φωνή δύναται ν’ άκουσθη έν ποια 
τινι άποστάσει άπό τοϋ δέκτου. Έν δέ τοϊς γενομί- 
.νοις πειράμασιν έν τώ Ύπουργείω του Εμπορίου τής 
Γαλλίας, οί προσκεκλημένοι διασπαρέντες έν δισφό 
ροις σημείοις τοΰ κήπου, ήκουσαν εύκρινέστοτα ήχον 
εξαγγελθέντα ύπό τοϋ ύψιφώνον Lubert τής Opera Co- 
mique ώς καί διάλεξιν γενομένην ύπό τού έφευρέεον, 
ένώπιον δέκτου, «τοποθετημένου ιίς 150 μέτρα άπό· 
στάσιν καί έντός γραφείου, οΰτινος αί θύρτι καί σϊ 
θυρίδες ήσαν ερμητικώς κεκλεισμέναι.

Πρακτικώς διά τοϋ ύψιφώνου τούτον τηλεφώνου, ό 
συνδρομητής δέν θά έχη άλλο νά πράξη ή νό καλέση 
διά τοϋ κώδωνος τό κεντρικόν γροφιϊον, ϊνσ τόν συγ
κοινωνήσω μεθ' οίουδήποτε ήθελεν έπιθυμήση καί 
τούτον γενομένου, άφ' οίουδήποτε σημείου τοΰ δωμα- 
τίον έν ω εύρίσκεται, θά δύναται ν’άκούη τδν μεθ ού 
άνταποκρίνεται καί νά συ'ομιλή μετ' αύτοϋ, χωρίς νό 
ύφίσταται άνάγκη νά ισταται όρθιος πρό τού πίνακος 
τής συσκευής καί νά ψέρη έκάστοτε τοΰς δέκτας πλη
σίον τών ώτων του.

Ούτως, οσάκις όμιλεϊ τις, 6 χαλικϊτις τοΰ τηλεφώ
νου Germain άμέσως αισθητοποιείται, κινείται καί 
διαπεράται ύπό τον πρωτεύοντος ρεύματος, Α δέ πα- 
ρογομένιι συνεχής κίνησις τών κραδαινομένων μορίων ' 
ελαττοϊ τήν μεγίστην Αδράνειαν τών μικροφώνων. 
Τούναντίον δέ δταν δέν όμιλεϊ τις, ούδέν ρεύμα διέρ
χεται-

Έν ώρα λειτουργίας τής συσκευής, παρατηρεϊται, 
δτι Α βελόνη τοϋ άμπερομέτρον σημειοϊ πεντηκοστά 
Αμπέρου καί ταλαντοΰτοι έφ' δλης τής έντάσεως-τής 
κλίμακος. Ή αίσθητικάειις αύτη, πολυτιμωτάτη ύπό 
πολλάς έπόφεις κ<Λ οί συνεχείς ποικιλίαν τής έντά- 
σεως ένέχουστν άτοπόν ί, διότι παραγόμεναι χιλιάκις 
καί δϊς χιλιάκις κατά δευτερόλεητον, προκαλοΰσι 8Γ 
Αντανακλαστικής κινήσεως έπί τής συσκευής και τοΰ 
δέκτου έπαγωγικά ρεύματα πολύ άνωτέρας ένεργείας 
έκείνης, ήν κέκτηνται τά κυματοειδή ρεύματα τών 
συνήθων τηλεφώνων· ούτως ώστε, Α ταύιόχρονος 
χρήσις τών συσκευών Germain μετά τών ήδη έν χρή- 
σει άποκαθιστά τάς τελευταίας τούτος έντελώς βω
βός καί άφωνους, δπερ είναι άληθώς δυσάρεστου δι έν 
τηλέφωνον-

Πιστεύεται, δη έν βραχεί οιαστΑματι, ή Γαλλική 
Διεόθυνσις τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων θέλει 
προδή είς ριζικό σχετικώς μέτρο, άνηνοθισιώσα πάν
τα τά συνήθη κα' έν χρήσει τηλέφωνα διά τών νιωτέ- 
ι·ων υψιφώνων τοϋ Germain, άφοϋ ήδη τό ζήτημα με
λετάν.ιι έκεϊ, ή δέ μετριότης Άς αξίας τής νέας τού
της συσκευής αναγκάζει προφανώς τούτην νά ίπι- 
φίρη ταχίστιιν β.λιίωσιν είς τήν τηλεφωνικήν υπη- 
οεσίον, κιιθιστώοα αύτήν έντελώς πρακτικήν

Ή ανακάλυψες του κ Gerdiaio δέν περιορίζεται μό
νον ιίς τήν εύκολίαν, Αν παρέχει τώ συνδρομητή νά 
τηλεφωνή έξ άποστάσιως άπό τού μηχανήματος καί 
ν’άφίνη αύτόν έλεύθερον καί κύριόν τών κινιίσεών ιου 
καινά διαμορφώνη την φωνήν, ούτως ώστε ν’Ακούε- 
:η.ύπό ιίκοσιν, έκατόν ή . καί χιλίων άιάμτ,.ν, άλλη 
παρουσιάζει είσέτι καί ζτερα έπίσης σημαντική πλεο- 
εκτΑματα-

Μέχρι ταϋδε, διά νά τηλεφωνήοη τις άπότινος ση
μείου είς έτερον, άπητοϋντο δύο όρειχάλκινα σύρμο- 
:α, ένώ ήδη διά τών ρευμάτων μεγάλης έντάσεως τον 
κ Germain, έν μόνον άπλοΰν σιδηρονν σύ,-μα αρκεί, 
'πως γίνεται καί έν τμ τηλεγραφία τιθ ρένων τών 
όύο θύτου άκρων έν τή γή·

Ό σίδηρος, ώς γνωστόν, δέν παρέχει μεγάλην πνιί· 
στάσιν καί δέν νπόκειται είς πολλήν σ ιϊτ’ έ π η γ ω 
γήν, ώς θά Αδύνατό τις νά ίσχνρισθή. ών' ιής χρή- 
σεως ένδς μόνον σύρματος, δέν παρόγεται πλέον βόμ- 
θος, ώς έκ τής γειτνιάσεως άλλων ουρρά·ων, χάρις 
τή καλή διαθέσει τών νέων μέτρων, ών ποι ΐτσιήδη 
χρήσιν ό εφευρέτης τοϋ νέου ύψιφώνον τηλεφώνου-

Ό κ. Germain όντως άνιησθητοποιεϊ τόν δέκτην, διά 
τής άπομακρύνσεως δσον ήν δυνατόν τοΰ όπλισμοΰ 
άπότώνπόλων τοϋ πεπολωμένον ηλεκτρομαγνήτου τον 
Ό δέκτης δμως καθίσταται πολύ όλίγον εύοίσθητος 
καί όφείλει νά λιιτουργη διά ρενμάτων πολύ μιγολει- 
τέρος έντάσεως τών έν χρήσει συσκευών. Η δ’ έντα- 
σις αϋτη αποκτάται διά τοϋ μικροφώνου δπερ έν τώ 
νίφ έργαλείω ένεργεί έπί δύο μικρών καί όμοίων Ηλε
κτροπαραγωγών, ένώ είς τά παλαιά μηχανήματα, μό- 
νος εΐς Αλεκτροπαραγωγδς ύπάρχει.

Ώστε δυνατής οϋσης τής χρήσεως σιδηρού σύρμα
τος καί άπαιτουμένου ήδη ένδς Αντί δύο, Α οικονομία 
θέλει είσθαι τοιαύτη, ώστε ή Διεόθυνσις τών Γαλλι
κών Τηλεφώνων εύκόλως θ’ άποφασίση, ίνα πα^άσχη 
δωρεάν, άμα τή μεταβολή τον συστήματος, τά μηχα
νήματα, τοϊς συνδρομηταϊς αύτής.

Άλλά Α εισαγωγή τοΰ τηλεφώνου Germain θά γενι- 
ι-εόση προφανώς τήν χρήσιν τού νεωιέρόυ συστήμα
τος, διότι ένεκα τής μετρίας αύιοΰ δαπάνης, δέν θά 
ύπάρχη τοΰ λοιπού σοβαρός λόγος, δπως καί τά έλά- 
χιστα χωρία μη προικισθώσι τοϋ πλεονεκτήματος τού
του τόδέ δημόσιον βεβαίως θέλει σημαντικής τούν- 
τευθεν ώφείηθή.

Καί έτέρα έφαρμογή αύτοϋ έηίκειται, ούχί έπίσης 
όλιγώτερον πολύτιμος τών προηγουμένων. Όπόταν 
σιδηροδρομικόν τρυϊνον εύρίσκεται έν πορεία, θά δύ
ναται έν έκάστη στιγμή νά συγκοηωνή άμέσως μετά 
τών δύο, μεταξύ τών οποίων κυκλοφορεί, σταθμών, 
κατά τόν ακόλουθον τρόπον ;

ΤποτεθΑτω σύρμα τι σιδηρονν έγκατεστημένον έπί 
τών κατά μήκος τής γραμμής διατεθειμένων τηλεγρα
φικών στύλων καί συγκοινωνούν μετά τής γης, άφοϋ 
πρότερον διέρχεται τάς συσκευής Germain, άμφοτίρων 
τών σταθμών. Έπί τοϋ έσωτίρτκοϋ διαμερίρματος της 
άμάξης τοΰ όοηγού τοΰ σιδηροδρόμου ύπάρχει έγκα- 
τεστημένος έτερος τηλεφωνικός σταθμός, συστήματος 
Germain ένθα διατίθεται σπειροειδώς — πρός τόν σκο
πόν αύξήσεως τοϋ μήκους, δπερ δέον νά είναι 100 πε·

ί'
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ρίπον μέτρον—έτερον σιδηρονν σύρμα, δπερ συστρέ
φεται έπί τού πρώιον καί διατίθεται παρ’ αύτοϋ, 
παρά τήν μεγάλην δυσαναλογίαν τών δύο ρευμάτων. 
Ούτω χάρις τή ένταση τών ρευμάτων, J,τε σταθμάρ
χης καί ό όδηγές τοΰ τραίνου δύναντοι νά συν- 
ομιλώσιν έν ταΐς αύιοϊς, ώς κηΐ με-ά τών συνήθων 
συσκευών συνθήκαις, διότι Α δυνατή φωνή έν τή πε- 
ριστάσει τούτη δέν δύναται νά έπιτευχθή. Άλλως τε 
τοΰτο δέν είναι απαραίτητον*  Αρκεί τό σπονδοιότερον, 
Α άσφόλιια τών ταξειδιωτών νά δεκαπλασιάζηται άνευ 
έπιβραδύνσεως τής ταχύτητος τοϋ τραίνου.

Πολλάς άλλας σχετικός έφαρμογάς ήδυνάμεθα ν’ 
άναφέρωμεν ένταΰθα, έξ ών θά περιορισθώμεν είς τάς 
κνριωτέρος ηδη.

Μέχρι τοϋδε δέν κατορθώθη Α άποτύπωσις τών άνα- 
πτυσσομι'νων δονήσεων τηλεφώνου έν άποτυπωτικώ 
φωνογράφω. Διά μέσου δμως τοϋ νέον μικροφώνου, ή 
φωνή άποτνποϋται έξ άποστάσεως. Πάντες οί ήχοι αι
θούσης τινός δύνανται μηχανικώς νά στενογρηφηθώσι I 
Τοϋ λοιπού, διά τοΰ συστήματος Germain, τιθιμένον I

ί. Κίρατ προσκρμοζύμινον ΤΦ aivejq ονΐ ΐ«ς μιγίλι; ίκο- 
σ<κ·— 2. Έργ«λ<?ον StaSdoewc τ$5 ήχου.

έν ο υγ κοινωνία μρτίι δύνανται ν'ανα
ηαριχθώσιν Λπασαι αί σκηννΛ σνν«δρνίσεω<, μιΑς 

έ βουλής. Βεβαίως μερικά έξ αύτών έσονται όχληρα^ 
ί διά τινας ^ονλεντάς, άλλ’δμως δια τη-, ίστοοικην ά- 
ξ λήδειαν εσονται πολντιμή>τατοι.

ΕΆλΑά και τ( κπ^εχττρσ, ταχυτέμα καί άκμι&σμ^ρα 
στενογραφία ταύτης; καί όποια ύπεροχή έΜ τού 
άηλού ^ωνογρδφου ;
'Γ> συνήθης φωνόγραφος α’παιτεί ώστε ό £ατωρ, ό 

; άοιδδς κτλ. ών σκοΛίϊτα» Α πτρισυλλογλ τής ^ωνίις. 
- νά ΐοττοθττβται Λρό τοΰ ίκτνΛωτικον νέρατος. Είναι 

ορος απαραίτητος καί Αν τούτοις, ούτε ή |νηκη αύ- 
; τών {»ωνη πιστώς αναποράγετοι, τούναντίον μττα- 
' βάλλεταν είς ρίνό^θογγον, ύνώ το\$ ε<διν.οΰ *ίρα·  

τας, τού συστήματος ηάντη τά έλαττώματο
ταύτα έντελώς <προντ-α κοι ή |ωνΑ άναπαράγετω 

, πιστότατη κα\ Αχηρά*
< .· Διά τοΰ ύψιφώνον τηλεφώνου, αναφαίνονται πολλά 
J νέα ηροτερύραΐα αύτού. Βραδύη ρον, ώς καί αύεοί οί

Αοιτπται ίσως δέν 0ά λαμβανωσι τόν κόπον, νά μετά*  
£ δαίνωσι ν'.ίκροώνται τον; καθηγητάς των, όλλά διά

ί 15

τοϋ φωνογράφου, συστήματος Germain, θ’ άκοόωσιν 
οίκοι τήν παράδοσιν.

Περαίνοντες ένταΰθα τήν περιγραφήν, μετά τών 
πλεονεκτημάτων τοϋ τηλεφώνου Germain, έπιπροστί- 
θεμεν κ ιί τινα έκ τών βιογραφικών σημειώσεων ιού 
έν λόγω έφευρέτου.

Όκ Germain έγεννήθη έν Mireflenrs τής Γαλλίας 
τώ 1850 καί διωρίσθη τό πρώτον, ώς άπλοϋς βοηθός 
έν ήλικία δεκοοκτώ έτών,έν τη Διευθύνσει τών Ταχυ
δρομείων Βαθμηδόν δέ προήχθη, ϊίραρχικώς, μέχρι 
τοΰ βοθμοϋ τοϋ έπιθεωρητοΰ τον ύλικοϋ έν Παρισίοις 
δν ήδη κατέχει .Ώστε ό Germain είναι, τέκνον τών έρ
γων αύτοϋ. έκαστος δέ τού σταδίου τον σταθμός σε- 
σημι-ίωται διά τίνος άνακαλύψεως, διότι ύπήρξεν Ανέ
καθεν Ακάματος έρεννητής- άπάσας δέ τάς ώρας τών 
άναπαύσεών του διέρχεται πάντοτε έν τφ σπουδαστη- 
ρίω τον- Λέγεται δέ. οτι καταγίνεται έτι καί είς έτέρας 
σπουδαίας Ανακαλύψεις.

Έκ τον «Illustration». Φ. Π.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΔ10ΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Σι«έχνΛ’ ’St
I *& u6b6izioT ό Πιάτων, αχι μώ-ον την 4GxvWav 
ψυχΑίι 4ύιά »αί την «(«νςότ^τ». αλί αΛτ«1
>ίγέΐ, νά ύκάρχωβι azvtqts* έηκιδη OmSc-
ρ,ία αύτώ*  4πόΠντβι, δεν δυνατ&ν *«  Οαττωθ^ 6

αύϊώνο.
ΠΟώ wtcUpyov U*«.  δη αύτλ η έίίανβληφθη καί ύ- 

napa τΓντ '•εωτίρ»*  ψιΗίόφων. ΕΙ< 
«Τάς τεΧευτκίχς ενός φ λοσόφουν ό Οέμγρυ Δ^^,
είς τών διχτυών σοφών τοΟ «Ιώνος τούτον, λέγει τά ίζνίς.· 

«Αί ψυ/xt ε?ν«ι αιώνιοι χαί «έ^ιαι^τοι, άλλ’ οί τρόποι 
τοΟ τίναι αύτών είνε ποΐχίΧοι, όκως χα!, τά
οχήματα τ9?ς ίΓΚης. A’* κοινόν Ιχονσι προς το
διάσήψ.* ’ έ» ταίς μεταίάσεσιν αυτών βίνε ανεξάρτητοι άπό 
τοΟ χρόνον, είς τρόπον ώ$τε ίυνανται νά μ.ετα$ώειν άπο 
τοΟ ένός | «ρους τοΟ κόσμου είς τό άλίο διά νόμων δλως ξί· 
νων τις κίνητβως. Ή ποσόνης ί ο αριθμός των «νευριατι*  
κφν ουσιών, 5πως χαί ύ ποσο'τη*  η ό άριθαός των ατόμων 
του ύλοςου κύνμου ιΓνε πάντοτε Α αυτή αί διευθετήσεις σων 
δέ είνε άπείρως ποκίλχι, όπως αί τών υλικών τής 
νλιΐς, Vi7 ώρίοθτφβχν νχ διοικώ^ιν» Αί ψυχαί είνε ο»τα ϋιβενο*  
ητικά διαφόρων βκθριών, άνηκόντων όντως εις τό άπειρον 
Πνεΰμα. Είς τά«λανητιχά τυ*τημ«^α  ίιατε'Κοΰσι ιτροτχαί- 
ρως έν δοκιμαοία, τείνουσαϊ &$<ακόπως καί ρέπουται διηνε- 
κώς, έν γέ»ει, πρός ε13ος ύπάρζεως ^$>ϊον ύψηλοΟυ.

Καί ύ Μοναδολςγία τοΟ Λεΐόνιτίου δέν διδάσκει ίτ<- 
?όν τι.

Δέν θά είτέλθωμεν ε?ς τάς Χε^τομιρείας τών ποΥΧών καί 
έκπΧη<τι*ών  άποίείξεο ν του Πλάτωνος περί τής άθανα-ιίας. 
Περοριζόμεθα μόνον είς αύτό τό άλλο ζήτημα: Άν ύ ψυχή 
είνε άθάνατος, $ν όφιίλει νά πάντοτε Κ*ί  ν*  άναζΑον) 

-τ^ς γ^ς υπάρξεις, ntftr*  το ύπερ αύτ^ς χαθ^χόν
τοΟ άνθρώπου; Τί δει ποιε<ν ύπέρ αναπτύξεώς της ;
Πώς νά την ένιτχύινι, νά την άνυψωση ύπεράνω τών φθαρ
τών. όπως την πρΟσεϊ,χόση πρός τά άφθαρτα, ών τι^ων όύ- 
ϊέ*  δύναται νά τ$ άποστερη*?}

*Η άνάγνωοις τοΟ Πλάτωνος έ^νε ύπό πουλάς έπδψεις 
άποκά“λυψις καί μετά την χριστιανικήν ετί διδασκαλίαν και 
άγωγην. Είτίρχεταί τις μετ*  αύτοΟ άγνοώ είς ποιους φω
τεινούς καί άπροσδοκητ'.υς ορίζοντας. Ή ^κπΧηξις, η εμη 
τουλάχιστον, άποβιίνει μεγίστη, παρπτηρών, οτι άφίνουσι 
γενικώς ν’ άγνοοΰσιν οί διανύσαντες τάς κίασικάς σπου&άς 
των τάς καλλονάς καί τάς λαμπρότητας, τάς άπαντωμέ- 
νας είς τά έργα τών φιλοσόφων τί5ς ελληνικές άρχαιότητος.
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Οιχ πλούτη διανοητικά και ηθικά Αποστερούσε περιέρ
γου νεότητος, τής διψώσης μάθησιν ! Τδ κατ’ έμέ θεωρώ 
ανοσιούργημα αύτήν την Αφροντισιάν. Δέν δικαιούνται, ουδέ 
χάφιν τής Αγάπης τής χριστιανικής ιδέας, δι’ έν ίσως φο
βούνται, νά καλύπτωσιν ουτω θιά τής σιωπής και τοΰ βκύ- 
του*  θησαυρόν, Αξίας Ανεκτίμητου.

Τής ψνχή; αθανάτου ουσης, τοΟ δέ σώματος έφημερου, 
δεο», κατά προείμησιν, νά φροντίζωμεν περί αύτής. «Τό 
μ^λλο» ένδιαφέρο» τοΓς άνθρωποι;, παρατηρεί ο Πλάτων, 
δέν β?»ε η ύκαρξις καί ή άπλή διατήρηβις τού όντος αύτών, 
άλλά το νά γίνωνται, όσο» Ινεστι ένάρετοι, καί νά ώσι τοι- 
ούτοι, <φ υβόν νπαρχουσι».

Άλλ' αύτήν τήν Αρετήν, ήτις είνε το καθήκον, ήτις είνε 
ό σκοπός, πώς την Απαχτώμεν ; Ό βουλόμκνος ν’ Απόχτηση 
αύτή» την Αρετήν, την πολυτιμω τέραν ίλών τών Αγαθών 
τής γής, οφείλει νά ύποστή διηνεκή τινα πάλην. Ό ‘Ησί
οδος είπε*  ήδη: «Ή είς την χαχιαν άγουσα ε^νε όμαλή 
την διατρέχει τις ά»ευ ίδρώτοε, μετ’ ού πολύ δέ άφιχ'.ειται 
είς το τέρμα αυτές- ’Απεναντίας οί Αθάνατοι έθεσαν τούς 
ιδρώτας πρδ τής αρετές· η προς αύτήν άγουσα Ατραπός είνε 
μαχρά, Απότομος, σν.ολιχ, Ανώμαλος έξ Αρχής· άλλ’ όταν 
αφεχθή τι» είς την κορυφήν τότε καθίσταται fufidtif, κλπ 
α‘0 νομίζω», παρατηρεί ό Πλάτων, οτι Ανυψοϊ την ψυχήν 
του διά τών γνώσεων, τοϋ πλούτου, τής ισχύος, χωρίς νά 
έςγάζητ^ε νά την κατασ’ήβγ βελτίονα, φαντάζεται μέν 
βτι την τιμΑ, άλλ’ ούδέν έστι τούτο·.

Επειδή ή προς τήν Αρετήν άγουσα είνε τόσφ μαχρά και 
χαλεπή, δέν δύναταί τις νά Αρξηται τής πορείας τόσφ τα
χέως. Έκ τούτου η Ανάγκη αγωγής ύγειούς, Ανδρικής. Οί 

.παίδες όφείλουσιν εκ νίαράς ήλεχίας νά συνηθίζωσιν είς τούς 
πόνους, την πάλην, Ατενα τούς Αναμένουσιν ε'ς το μέλλον. 
Πώς θά ώσι» άνεο τούτου άνδρες έν τή άληθεΓ και μεγάλη 
σημασία τής λέζιως, ισχυροί δηλ, τοσφ κατά τοΟ φυσικού 
άλγους $σφ χαί κατά τους ηθικούς πειρασμούς καί τάς φαύ
λο τ ήτας ; «Ούχί σωρούς χρυσού, λέγει ό Πλάτων, άλλά 
μεγάλη» δόσιν σεμνότητος καί διαχρίσεως όφείλει π$ς τις 
ν’ άφησγ είς τά τέκνα του.ο Μεγάλης σπουδαιότητος τυγ
χάνει τδ νά ώσιν οί λόγοι, ούς χατά πρώτον Αχούει ό παΐς, 
ίχανοί νά τδν όδηγώσιν είς τήν Αρετήν.»

Ύπ' αυτήν την έννοιαν δέον νά διευθυνηταε η Αγωγή 
τών τέκνων, διά τε τδ Κράτος, οπερ ίσται S,rt αυτά Β» 
ώσε, καί διά τδν ίδιον εαυτόν τους, καθότι έκ τής καλής ά, 
κακής Αγωγής των έζαρτάται ά εύτυχία ή ή κακοδαιμονία 
των εν τε τή παρουβγ και τή μελλούση ζωή.

Ό έπί τά ίχνη τή; δικαιοσύνης βαδίζω», ταπεινοφρόνως 
μεν, άλλά μετ’ άιλονήτου σταθερό τητος, ο υπάκουων είς 
τδν νόμο*  τού ήθικοΰ θντος, ουτος ίσται μακάριος- Καί δχι 
μόνον ούτοι, άλλά καί ΑκεΤνοε μεταξύ τώ» όποιων ζή καί είς 
ού; πράττει τδ καλό» βά 4ί δέ χρήσιμος,όχι μόνον είς εαυ
τόν και τούς περί αύτόν, άλλά καί είς την πατρίδα, έτοι
μος Αείποτε ν’ άφοσιωθή υπέρ αύτής καί νά θυσιάσγ δε’ αύ· 
τή» πίν άγαπητδν μέχρι x«l αυτής τής ζωής. Τοιουτος ό 
Σωκράτης, ό Βάβεγκτων» ό Χός, ό Μαρσύ, άπαντες οί μι
κροί, οι ταπεινοί, ών η Αρετή <Γ»ε τόσωμβλλο» άξιέπαινος, 
δσφ μβλλον τυγχάνει κεχρυμμένη. αφανής . . -

Ό Πλάτων βέβαιοί, δτι «τά Αγαθά τοΟ δικαίου χαί τά 
δεινοπαθηματα τού αδίκου, κατά την ζωήν ταύτην, ούδέν 
είσε ούτε κατ’ Αριθμό», ούτε κατά μέγεθος έ» συγχρίσει 
πρδς τά Αγαθά καί τά δεινά, τά εν τή έτέρα ζωή π«φυλαγ
μένα διά την άρετην χαί την κακίαν.

Ή δ’ άδικία δέν βυνίσταται μόνον είς πράξεις ίπιθλαβεΓς 
είς τούς άλλους. Ό Πλάτων Αποκαλε? έπίσης Αδικίαν «τήν 
τυραννίαν, ήν έπί τής ψυχής έξαβκοΟσεν ό Θυμός, ο φόβος, ή 
Αδονή, ή λύπη, ό φθόνος καί τά άλλα πάθη· άνεζαρτήτ»; 
τών έκτδς ήμών Αποτελεσμάτων αυτών- καί ούτως 5 Π>ά 
των ΑνυψοΟται είς αυτό τό ύπέρτερον πνευματικόν, είς αύτ 
τό ύπέρτερον ηθικόν, καθ’ ά αί σκέψεις δέν είνε ήττο» επι
λήψιμοι ή τά έργα.

Ο,τι λέγιι «ερί τής δικαιοσύνης χαί τής άδικίας τς λέ- | 
γη ωσαύτως περί τής άληθβίας καί τοΰ ψεύδους, περί Ί 
εύσεβτίας χ«ί τής άσιβείας. περί τίς έγχρατβίας Λβ1 
άκρατείας, περί 5λων τών Αρετών καί όλων τών κακιών, ψ 
ΠαντοΟ, πάντοτε, ύφ*  £λ« τά ε$η άξιοι Τνα τό κακόν πα· « 
τατσηται· παντού, πάντοτε, ύπο π«ν εϊδ.ος άξιοι, δπως ό ' 
άνθρωπος προσκολλΛται είς τό Αγαθόν, υπέρ εΓε ό νόμος . 
τής ψυχής. «Τό Αφρόντιστων περί τής ψυχής λέγει, είνε ·| 
λίαν βαρύ χαί κινδυνώδες, μή έχουσης αύτής ίτερον μέσον | 
πρός «πΆύτρωβιν τών δεινών ή νά καταστή λίαν αγαθή, 
λίαν σοφή. Δύτη δέ*  συναποκομίζει ή τά ήθη καί τά; ί 
έξης της, άηνα είνε ή αιτία τής ευδαιμονίας ή τής κακό- ! 
δνιμονίας, Από τής πρώτίκ στιγμής τής Αφιζεώς της. > ί 
«*Ο  οότω, καί έν τφ μέτρφ τού δυνατού, εργαζόμενος και ·? 
Ασκό'μένος πρός βελτίωσιν τής ψυχής του καί πρός ίγνι- I 
σιν Απο παντές ρύπου, δύναταί νά ελπίση έπί τή συνδρομή j 
τών τε θεών κκι τού δαιμόνιου, οπερ παρέχουσιν ώς φύλακα 1 
κ«ί οδηγόν είς πάντα Ανθρωπον*  καθότι ή πρόνοια τών J 
θεών είνε θεραπευτική πρός το συμφέρον του εργαζομένου j 
νά καταστή δίκαιος καί νά προβεγγίσφ διά τής άσκήσβως j 
τής Αρετής, πρός τήν θειοτητα »

Ό δέ Αγαθός πάλι» δέον νά παρακαλή τόν βεόν, νά έπι- \ 
καλήται τήν εύμένειαν αύτοθ, Αλλά νά μή ζηΤή ή μόνο» | 
σοφίκν. Ό Πλάτων ούδεμίαν συγκατάθατιν παραδέχεται I 
επ' αύτού τού ζητήματος. *Όχι  έπίγεια καί έφχμτρβ αγαθά 3 
όχ' ματαιοδοξίας, οχι πλούτη- καθότι 5λα ταΟτα διαφθει- j 
pouot τόν Ανθρωπον καί τφ καθιστώβι τήν άσκησίν τούλά- 1 
χιστον τής αρετής μδλλον δυσχερή ’Ενταύθα ό Πλάτων | 
συναντώται προς τόν I. Χριστόν; «Μεγάλη αρετή καί με. 1 
γάλα πλούτη είνε Ασυμδίίχστα», λέγει, δπως ό Χοισιόε 1 
fti .r—. λ—_ _ .. . , ’ 1

ΐοΟται

Ί-

θά «Γ1Η1 ίργότιρ» : «·Λ(λΑ’λέγω ϋμϊ, δυ.χόΐω, πλούσιος 1 
εισολοοσοται tit τχ. βσσιλιίαν τών ουρανών.. !

Εν τούτοις, efre καλώς έζησέ τις είτε χαχώς, ύρβοΟται ί 
ένκπιον πάντων ό θάνατος, δστις, «vriKeiftjvov τρόχου ίιά 1 
τον ίνοχον, καθίσταται ?<ά τόν άσχοΟντα τάρ άρετήν φίλος, 1 
ϊιαγγελίύ; εόαγγελιζομ.νος. Ό (χόνος, αληθώς, πόθος τοδ 1 
«λουταίον 3έν εΐνσ ί άρστΐ χατά τό |χβλλον ί ίττον τ.- I 
λοία ; "Αν δε χαί πάλιν ό θάνατος εΤνε όρεέγας έλεοβερωτης, ί 
δν ουτος άνοίγφ ένωπεον άνθρώπου άναπεπταμένας τάς θύ· 1 
ρας τις ά>«θείας «α'ι της δικαιοσύνης μήπως διά τοΰτο δέον J 
νά προσέλβωριεν άναζητώντες αύτόν, νά τόν προσχαλίσωμεν, | 
νά ριψθόψεν είς τάς άγχάλας του ; Οϋδαμιως. Ό πιστεύω. | 
είς τό. θεόν θεωρεί τήν ζωήν ώς χτθίχον, |χή εχων εό δι 
χαιωμα να λειποτακτήαη, δπως χαί ό στρβτιώτης. άπό ? 
την βεσιν ήν τώ ενεπισεεύθησαν. ‘Αναιχένει ε*  ύπομονή. 5- ' 
πως οί θεοί τόν άπαλλάζωσι τής φρουρβς χάί τφ είτωσι: ί 
«Ίίλθεν ή ωρα>. ί

Η αυτοχειρία είνε άδυνσμία, άνανδρία. Ό Πλάτων ά- 1 
παιτεΐ ίνχ οϊ αΰτόχειρες ενταφιάζωνται μεμονωμένοι έν ίδι- ι 
αιτέρω τόπφ. Δέν παραδέχεται τήν αΰτΟχειρίαν ή είς μίαν ί 
μόνην περίπτωσιν. Όπόταν δηλ. ό άνθρωπος άχατασχέτως 1 
φέρεται πρός τό Χαχόν· όπόταν μήτε αί δεήσεις, μήτε αί 1 
μεΐά τών έναρέτων άνδρών σχέσεις του, μήτε αί μδλλον 1 
άλγεινπί προσπάθεια! του δεν θά ώσιν ίχαναΐ νά τόν άπο· 9 
τρέψωσι τής μοιραίας χλίσεως, τήίπρός τό κακούργημα πα- ] 
ρασορουσης αύτόν. Ύπό τοιούτους όρους, καλλίτερο» ν’ άπο- | 
Αχνη τις. Άλλά παρουσιάζεται ποτέ τοιαύτη περίπτωσες ; 1 
Όπως ποτ’ δν ίί, καί έν,αΰθα Sti ό Πλάτων δεικνύει οποί- a 

ας τιμής τυγχάνει ή άρετή είς τούς όφβαλμούς του, άφοβ 1 
προτιμά τόν εκούσιον θάνατον παρά τήν άδιχίαν ή τόν φόνον, a 
Είτε παραδεχθή τις ιί>ε άποχρούσφ τό συμπέρασμα, είνε δ- a 
μως άδυνατο» νά παραγνώρισή 6, τι υπάρχει ένταΰθα εδτολ- a 
μον, πρωτότυπον. 3

"Αν ο θάνατος είνε αγαθόν τι διά τόν ένάρετον, τί θά a 
είνε διά τόν πονηρόν, ή διά τόν διανύσαντα ζωήν άνάμι-a 
χτον άρεεής χλι χβχόκζ ; Ο Πλα των δ&ν συμφωνεί ττάντοτι 9 
xtB Άυχληρίχν «ρό< έχυτύν ώς πρός αυτό τό ζήττμα- Έν <■
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'τούτοις, χαί διά των μικρών τούτων Αντιφάσεων δέν είνε δυ
σχερές νά διαγνώσοιμεν τήν ενδόμυχο*  ιδέαν του-

Έν παώτους ό θάνατο; δέν οοίζοι τ'Μτκχλή'ως τό μέλ
λον τής ψίςχής. ‘Η ψυ/ή δέν εγκαταλείπει μετά τον άπο· 
χωρισμόν της ατό τοδ φυσικού οργανισμού, τού; τόπους ένθα 
έίηιε», Ουδέ τόένδιαφέοεσθαι υπέρ ών ήγάπησε. «Αίψυχαί 
τώ» 0>νόντων, λέγει, διατηοοδσι κάτω; τήν /ρήσι» τών δυ
νάμεων των καί λαμθάνουσιν ε»σέτι μερο; εις τάς υποθέσεις 
τών άνθρώπω». Ά; φοβώνταϊ λοιπόν &ί φύλακες τών νόμων 
έ' πρώτοι; τούς θι&ύς οΐ·ινες εύσπλχγχνίζοντχι τή» κατά· 
στάσιν τής εγχατα*ι<·ψεως  τώ» οοφ^’ω*·  είτα δέ τάς ψυ- 
χάς τών τεθ»βώτων συγγενών, αιτινες διά τινο; φυσικοί αί 
σθήμαΐ',ς, λαμθάνουσιν ίδιχζον ένδιαφδρο·*  πρός ο,τι έ/όιτ- 
φ'ρβι τά τεκνά των, κκί Θέλουν τό καλόν μέ*  τών καλώι 
προαιρούμενων υπέρ αυτών, το κχχόν δέ τών παραμελούντων 
αυτά .... Πίςκηδεμών ή πίς πολιτι*ός  άοχων δέον να έπι- 
δλέπη έπί τή: τροφής καί τής Αγωγή; τών ορφανών κκι ν' 
Απ^δς^τ, ιίς ·»ύτά πδσαν ύκηφεΊντ.'», παο’ ΛΌτώ'· νςχρτωμε- 
νη», ώ; α» ήτο δκ»ηό/ τι, οπερ ήμέοκν τι»ά Θά έναρποίίτο 
σΓτ< χότός ό Γδιος, είτε τά τεκνά του-

Όσον δ’ άφοίδ τούς δολ<ιφονηθέ·τ*ί.  ούτοι ύά διαφυ- 
λάττωσι υ.νησικί’κίαν κατά τών δολοφόνων. ΤοΟ συμθεθη- 
κόιο; "τερ υπίστησαν ίμπ-εοντος κύτοίς φόθον κχί τρόμον, 
Θχ τρΟαάζωσι κ>ι αυτοί, οχ πεβίτροπής. τού; δολοφόνους 
των, ^μπ.έοντε; αύτοις τήν τχρ*/ήν  έξ ή; καί αύτοι ο·. ί
διοι "υντχράσσονται. επικαλούμενοι πρό; τούτο την μνηυ.ην 
καί τή» συνείδϊΐτιν τών ε-όγω*·

Ούτω πως χ-.ά γε δέον νά έξηγήτωμε» τά; ίκφοθιστνιχς 
έκείνας όπτασίας κακουργών τινών, «ίζ ού; ό β'.ο; χχτχ*τί  
αφόρητο- καί ού; ή Αδιάλυτος θέα τών αιμοσταγών ν-κι πε
λιδνών θυ·ΛΧτων παροτμί εΐ; τον άπελπισμό», τή» αύτθ/<ι 
ρίαν, γ, τή/ αύθόου η·ου πχράδοσίν των είς τήν δικαιοσύνη» ;

2·>μ€»5·νη νΑοττ ώτττ αί δολυφυν'κάι απόπειραν » άπο- 
τύ/ωσι και αντί φό»θυ νά συμβή πληγή μόνο». Ηώ; δέο» νά 
μεταχειοισθώσι τό» έ»οχο» έν τή τοικυτη περίπτωση \

«Όφείλουσι, λέγει ύ Πλάτων, γάρι» τής μοίρας τού ε»ό- 
,χου. τ&α μή πεοιελθό·>τος εί: τό υπχτον τ?ς δυστυχία:, και 
χάριν του δαιμονί-,υ, οπερ, εύτπλαγχνισθε·/ αυτόν τε κ*ι  το» 
πλνγωθέντα, άπέστρεύε μέν έκ τού τελευταίου το Θανατη
φόρο» πλήγμα, έ^είσθη δ' εκείνου τή» τύχη» καί τό μΑλ- 
λον όλεΟρίον συμθάν. έ; ευγνωμοσύνης, λέγω, προ; αότο 
τό δαιμόνιο», καί ί·α μή παοεμθάλλωσι πρόσκομμα εις τήν 
Αγαθοεογίκν ι-,υ, δέον νά γ>οισθ<7>μ«ν εί; τό» ένοχον, κκ- 
ταδικάζοντες αύτόν ν’ απέλθτ} αό»ον κκί να ζ'/,τηεις έτέρχν

■ τινα πολιν».
<Χ-ω τό δαιμόνιο». “π*ρ  /.ατά τ-> Πλάτωνα, δ-δοτχ·. 

έχαστω, ϊνα ύ<7» χ;ησιμ.εΰη ώ; όδηυός. λχμθχ'.η ε»τργητ·.κό. 
μέ'.’ι; εί; τήν ζωήν ν.άι π»ρευΛχί»η έμμεσω; ε·.ς τ·ι;υΛ·Λε· 
σεις τίΰν χ.θρώπω-- E’»t ά-*γχη  νά πχ;χτηρησωμ«ν ογ>. το 
δαιμόνιο» τού ΙΙλάτωνυς ?ί»ε -χυτός '» ·>ύλ>ζ άγγελος τή; 
Εκκλησίας ;

Ά·/ έκ τοΰ πόαν του τάφου έξακΆουθουην <Α γο^ϊ; έ 
πιξλέποντίς επί τών τέκνο»» τώ» χάνκοτχντω» -Αφανών, 5- 
υί όποττάντες ^ίτιο» θάνατον κα ταδιωκουτι τον,φοντϊ; τω-, 
ύπάργουσιν όμως όιρχι ψυγχί δ·.α ’ε)οΰ«αι ηο»ει πρ^σκολ- 
λτμέναι πρός τόν έπίγειον τόπον τής διαμονή; χαι, μάλιστα, 
προ; αύ-.ύ τό τώυ.χ των επί τινα χρόνον, Απροσδιορίστου 
διαρκεία;. ΊJ ψυχή καθηλωμένη προ' τό σώμα δια τών πα· 
θώ» αύτής ν.<»ω έπί πολύ ποοσκολλημένη προς αυτό, όπως 
καί είς τό» όοατόν κύσ'/.·»*·  μόνο» δί αφού υ3θμη»η και δει 
νοπχθήση άποσύρεται έν τέλει τοΟ σώματος διά :ής ^ίκ; 
χαί άκουσίως της ύτό τού τχγθίντός χΰτή δαιμόνιου. Λφι· 
κομέ.η; δέ εί; τή» συνότευξι» τώ» ψυχών, Α» γ; ακάθαρτο; 
5» έρρυπάνθη δια ψό/ου ή χ*λου  τίου.εοού εγκλήματος, ζ 
λαι αί άλλαι ψυχαι τήν άποφεύγουσι τή» βδείόσσονται. Δς 
εύιίσκει αύτη υΰ.ε σύν-ροφον ούτε όόηγόν καί περιπλχνκ 
ττι εν πλήύίι έγκχταλείψη, μέ/ρθ; ν«τά ·ηνχ χ-,ό.<·- 
τήν παρασύρη το αναπόδραστο» είς ’ό τ,μόζο» αυτή καιν.
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κηαα. ‘Η δέ β» έγκρχ’είκ και άγνεία τόν βίο» διχγαγούσα 
ώυχή εχει αυτούς τους θεούς συνοδούς «αί οδηγούς και «*·  
τοικεύ τό χγοητΜμσ.τμευΟ'ΐ αύτή μεοθς· ν-οΛότι ύπάρχΟυσιν 
»» τή γή τόποι διάφοροι καί έζαίσιοι».

Τοιαύτη ή γλώσσα του Πλάτωνος. Άλλοθι, λέγει ωσαύ
τως: «Άλλ’ Α' ή ψυχή άποσύρβται τού σώματος ρυπαρά, 
μολυσμένη, κηλιδωμένη, ώς οτε ή to μεμιγμένη μετ’ αυτού, 
φυοντίζουσα νά τό υπηρετή, τβτυφλωμένη έκτής προ; αυτό 
αγάπης κχί οίήσεως, είς τρόπο» ώστε νά νομίζ^οτι ούδέν 
πραγματικόν υπάρχει ή ο,τι ε?»β σαρκικόν, ό,τι βλέπομε», 
άπτόμεθα, πίνομεν, έσθίομε», ή δ,τι χρησιμεύει είς τάς ή· 
δονάς τού έρωτος. έ»ώ άφ’ ετερου έμίσει, (φοβείτο, άπε- 
®<υγε συνήθως παν ο, τι νοητό» καί ουτινςς μόνον ή φΛοσο- 
φ'« κατέχει τήν ε-νοια», ή τοιαύτη, λέγω, ψυχή εξέρχεται 
ΑμηχανοΟσα ε»ε*α  τών σαρκικών ρύπων, ούς ή διηνεκής 
σχέσις καί ή στενή ίνωσ'ς τη; μετά τού σώματος, υπέρ ού 
μόνο» ήτο 1μφρο»τις, τώ κατέστησαν οίονει φυσικούς- Αυ
τοί οί ούποι περικάλυμμα ^ιιρύ, δυηψόφητον, {σείγειου, 

■■ ορατόν ή δέ ψυχή κατάφορτος μί αυτό τό βέρος, έφελχύε- 
ται είσέτι ποόε αύτόν τον ορατόν κόσμον, έκ φόβου πρό; το» 
άόρατ&ν, τό» Άδη»· περιφέρεται δε περί τά μέρη τής τα
φής, περί τούς τάφους, έ»θ*  είδον φάσματα σκότια, όπως 
εινε και τά φάσματα τών ψυχών έκείνων, αιτινες δέν ίγκα· 
τέλειπον τό σώμκ ολως έξχγνισμέναι, άλλά διατηρούσαι 
κάτι τι έξ αύτή; τής ορατής ύλης, ήτις τάς κχθιστα ορα
τά; είσέτι. Αί ψυχαί λοιπόν τών κακών αναγκάζονται *ά  
πλανώνται η; αυτά τά μέρη, «νθα ύφίστανται τήν ποινήν 
τή; ποοτέρας ζωής των, τής πονηρας· έξακολουθοΟσι δε πε· 
ριπλανώυ,εναι μέχοις ού ή αγάπη των δι' αυτό» τόν διη·ε· 
κώς παρακολουθούν τα αύτάς σαρκικόν σωρόν, τάς άναγκαση 
«ά βί'έλθωσι χαι πάλιν είς εν σώμα καί τας βυθίση πιθα
νώς είς τά αυ’ά ήθη, είς κ έπησχολήθησαν κατά τόν προ· 
τεοον βίον». (‘Έπεται τί> τέλος)

Αΐ ΙΙΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΟΙ

ΠΡΩΤΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ

(Συ»έ^ίΐα ΐοε προηγούμε-ο» φύλλο»)

Τί ώοα'α ’ ελεγον πέντε;. ΉτΟν ή Αρχή τή; έξελιξεω; 
τή; τέταρτης καί τελευταίας πράξεω; τοϋ θεαματικού *ω-  
μειδυλλίου, ούτινο; έγ(»όμεθχ τό πρώτον θίαταί και προ· 
σεπάθουν πώς κάλλιο» ν’ Αντιληφθώ κκι κορέσω τόν »υΰ> 
και τό βλέμμα μου επί το?; άνελισσομέ»οις.

Έστηαε» μετ’ ολίγο» πού τής προκυμαίας κα1 πεντακο· 
σια A*ou.a  πχσης ηλικίας διεχύθΑίχν όμοθυμχδό», ώ; υγοός 
χείμαροος έπί σής ε»αντι ήμών πλατείας, Ανχμν/θεντΧ φυρ· 
δη» μίνδην μετά τού ήδη έκεϊ ευρισκομένου πλήθους κόσμου 
έν ύπα.ίθρω καί το“ς κχφε»είο·.ς.

Έκαθήσαμεν όλίγο» εξωθι τ'.υ μεγάλου άριστερόθε» ήμών 
ευρισκομένου καφενείου κχί μετ' όλίγον ήγέοθημεν,οπω; πε· 
οιεο''ασθώυ.εν τή» νήσο» καί τήν πόλιν.

Πολλοί ξένοι έπραξαν τό αυτί, ώς κΐι τριακοντάς *«»>*  
γερμάτων περιηγητών, οιτίνες άναβάντεςεπι διαφόρω» έχει 
που πίό; τούτο έναμ.ενόντω» χομψοπρεπών Ονων κχι ό^σκων 
έξεζίνησαν αύθωρεί γελώντε- καί χλαλάζοντι; πρός έπί- 
σκεψιν τού εσωτερικού τής νήσου.

’Η Πρίγκιχος παρουσιάζει αληθώς ενδιαφέρον γόητρο» είς 
πάντα έπισχβπτην. *Όσω  προχωοήτε, χατά τοσοϋτον τα 
ίξελισσόμενα ώραΓα τοπεΐα προσελκόουσι τόν θαυμασμό» 
σας.Ή οδό; δεξιόθβν άνωοεοιχώς κχι παραλιχκώς βχινΟυσα, 
ώ;χία. όυαλή και καθχρωτάτη, καθίσταται λίαν επαγω
γό; έφ*  υσον προχωρήτε, ενεκα τών πολύ περίεργων, κομ- 
ψοειδών χαί άγροτικώ» αυτής πλουσίων εκατέρωθεν οίκοδο- 

της, ποικίλα*  ρυθμώ» καί σχημάτων, άπό τού άπλου 
μέχίΐ τού πολυσχίό'/ύς έζικ*θυμέ»ου,  ωνή μελ»:η Αξίζει uu
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μό»ο» τς» κόπου,’αλλά’κχί τήν περιέργεια» καί τήν σπονδήν 
ε»εκ·α τή; παρχδυςό-κτος. ή*  παρουσιάζει ή αύτώ»,
οί/.οδνικτ;, τεχ-ι,νική, 'V.χζόσ^χσι; χχί φχντχιίχ τών πο · 
λυταλχυτών χτνιτ-ίρω» κχ’ /χτύπων αύτών. Κ»! τταμχτάιε 
άζουσίως σρό αυτών κ>ί έ» ττασθε κα:. μsXtiStt κχί θαυ
μάζετε χχί άπ·»:ε':ε διά 'ή? ύφιτταμέ-η» πρό κχ’ρού πΆ- 
>0υ ε»τχΰθχ χλ·δή» /.»·. εύ·/.ζε€'.αν χαί εύζωίχ» κχί ia'z'ru- 
51» τίιν γ»ωριζό»Γΐ<*ν  «Άυταλάντων Ονηεών νχ. ποιώσι χρλ. 
Ήν τού πλούτου ταν.πςό' οσον ένεση ζαλητεραν δ'.αβ'<ι>Ή·' 
χχί άπόχττ,σ'» τών ευχ/ρητοτίςιύν, ήδονικωτερω» χα· ώ^χι- 
Οτέρων -,ωμχ,τιχώ» χαι π*ευ·'.χ·4<ίύ»  «χροιών τοΰ χότμυυ 
Δεν <ί»χιμ.ί>, δε» ε’-»ι δύο,δ;» c?»/i τρείς. δέ» είναι δέκχ, 
εΤ»αι σειρά καμύοτάτί.»», μεγχλοίτρεπώυ ζ.χί φανταστικών 
πολυποίκιλων οιο,μά no», πεη^χλΑομενω» Ίΐο τεχνηκοεά· 
τ/.ιν καί ωί»ΐ''Τάτων χϊΛων, περ t^jnwv τά πλουτιώτεοχ 
5Λϊp-, tyy ρ/.ιμότερχ καί κομψότερα φυτά, δένδρα ηΐ 
άνθη.

Αί έξοχιχαί αύται οικοδομ-χί τής Γ1 ρ·.γκίπυυ, 8ίν δυ»ατα< 
νά πχρχβληθώσι» ούτε πρός τά μεγάλο ποεπή κχί έπι?κλ· 
λοντα ex του ογχου και πλούτον τι<>» μο-χδικά μέγαρα χχί 
χαλλιμχρμάρινα οικοδομήαατα twv προυχό·τω» τώ» υ.ίγχ 
λουπόλεω», ούτε πρός τα εξ'./κχ Γοτθικά, Έλβιν-κά. 
Άγγλικά. Σινικά χχί Ίχπω»ιχχ οίκοδομοτεχ νήματα τώ» 
άρε σχ Ο» των ν« πηγνυωσιν ήδη τάς πλούσιας χαί εύτχοό/’<■>', 
φωλεάς καί εστίας των π/pi τάς οχΟζ; γλ.υζυ φλοίσβων -το· 
ταμώ», ρυάχω» χαί ακτών, έν τώ μέσω άηδθ»θχελαδήτω» 
τεχνητών μεσογείων χήπω» xi't π·>Λ»υτάτων δασών ή έπί 
τον ύψους καλλιθεάτου καί αριστουργηματιχή; σπόψεω;. 
Είναι κάτι τι σπζνιώτερον, παοαδοξώtsocv. φχντχστικώτε- 
ρον χαί άπροσδόζητον. Αι οίχίτ.ι αυτοί, Ακριβώς Chateaux 
d’ E$pagOC> Ίσπι.ιχοί πύργοι δυνάμε»ςι νχ χ^τΐθώσιν, είσί 
κομψοτεχυικαί <υ4>ί«ο»εζ κατοιζίζι. πηχθείσαι i> τώ Αάμφ 
τοίς ύδασι και τ<~> Αεβι, μχκ>χν δηλαδή τής ύλης, τή' τόο 
€η<, και τον θορύβου, διότι ού-ω φχί-Ο'Τ'/ι χαί τοιαΰ'αι 
ακριβώς <Τ»»ι. Δέν βλέπετε όγκον, ούτε λίθους, ούτε σίδη
ρον, <ι»>τ8 βάβιν είναι ξυλιναι, χάρ’ίναι, πλ-'νθινχι καί χε· 
τοειδείς, διότ» πίσαι φίοουσι πολ'ηεοικιλας διχκοσμήσει; 
χαι Αετώματα εί·6 έλαφρχί ώς πτ«»ά. διότι ή διακόσμησες 
και ό χρωματισμός ποικίλει μέχρι τοΰ ευφαντάστου· καί αν 
δέν ήμην βέβαιος, ίτι χατοιχοΰσι δίποδα εδαφικά δντα, θά 
«λεγον, οτι χατοω.οδσι δίποδα ίναέοτπ τοιχυτχ. Κομψοτε
χνήματα μικρά, μέτρια χαί ελαφρά. χάρτινα χαί ξύλινχ, 
συγχεκολη^Λενα με κόλλαν συμπαγή, προσαρμοσμένα με -?»- 
γνην άγνωστο» ήαίν χαί υπεράνθρωπο», χε/οωμα τισμέ'α 
χαί χεχρυσωμενα μέ τα ωραιότερα χρώματα χχί υπό τή; 
χειοός Σεραφείμ χαί ’Αρχαγγέλω», ιδού τά πολυτάλαντα 
ταΟτα μέγαρα τώυ Π οιγκιπο προυχόντων τών Πριγκιπουνη- 
4ων, οΐτι»βς βββαίιο; κατά πολύ ποεπει νά διαφέρωοιν άπο 
τούς λοιπούς θ»νιτούς τοΟ κόσμου. ‘Αλλ’ ας ιδωμβν ήδη χζί 
©ντούς τού; μακαρίους χατοίχους.

Κατα μήκος, ως είπομεν, τής άνωφβριχής ταύττς πχρκ- 
>ιαχής όδου κε'νται αί πβριχομψοι αύται οί.ίχι, αΐτιν*'  έζ> 
ict»ovrai βπ*  άοχβτο» καί άχριβώς τόσον, οτο» λ?.: κτ-?· 
>άβϊϊ ό κόρος, £ως υτου διέλθητς αύτά; όλα;. Κχί άλλαι 
μ6ν ei-Jiv άπομεμΟνωμέναι χαί «λλαι συνέχονται άλληλακ. 
με ά^χιτεκτονικήν ολως άλλοίαν καί ιδιόρρυθμον, με έζώ 
στας μεγάλου; καί έ*τ?»είς,  προσβλεπο»τχς ε·ς τήν θάλασ
σαν, πρό; τήν Κωνστζντινούπολιν, χε<ολλνιιΐέναι σχεδόν ut 
άνθη χαί μέ γάστρας με φυτά χ.αί μέ διχκόσμους χαί ών αί 
πλευρό πδσχι είσί διισκευα-τα’.νχι ά-,μοδίως με βχνίδχς ! 
μέ πλίνθο .ς κ χί «έ ξύλχ ! Chateaux en Espagne I χκοιβώς 
^a’.v'jvtai ώ; Ισπχνιχά μεγχρχ, ήτοι ίνιμώλνχ, ο»ί'ροπολ'Λ· 
ματα. Καί μήπως όλα του χόσαου τούτου δέν είναι μάταια» 
φρουία χαί άνεμώλιχ ; Καί βν τούτοις, δέ» είναι άνεμώλιχ 
διότι έν αύταΐς χαίοίκοΟβιν άνθρωποι ώ; νμε’ζ, χλλ’ άνθρω
ποι πολύ διαφορετικοί είς τό ζά» χαί τό φέρεσθ*',  οϊει»ες 
περιβάλλονται από ολα τά «γχθ>; τοΰ κόσμου τούτου, άπό 
ενδύματα άφθονα, φαγητά εξαίσια καί εξαίρετα, ετυιμζ 

καί χαλώ; μαγίιρευμενα, άπό ύπηοετας, θζλχμη τύλου;. μχ· 
γε-.ρ'.υς χ»ί θυΐι'>5',ύ; κζί Λ.ν τά [‘κλαντια $'Ή π/ντοτέ 
πλήρη μέ άφθονον yfuiio» ζχί. . . . •/-ΐ'.ες, τό σπουίαιύτε- 
;θν πάν?ω», διν χχτχτεύ/οντχ·. άπό τά; συ-τθ^ς τή; έταν 
χ'ίχς χκι συντηίήσεο>; όδυνας τοΰ 'ί·.ου, ζλλά τυύνα»'ί'.ν 
καταγίνονται εις τή» άνετου €»τό; ώρα'.ω» οί/.'/'' Λω·· δια- 
βίωτιν χαί ίς-υρεσίν νέων εύδα'υ,υ.ία' απ-όαν-χω>.

Διέρχομαι ένεος πάντοτε χαί θ>υ.ΐΛ»ζω; τα; ώςαία; βύ. 
τάς χχτΟικίχζ τών κυρίων Χχ-ζαπυόλου. Κ Ι’αλλη. Έ·έ· 
»ϋι; Ν. Ζχρίφη, Φωτχόλ.ου χαί Μχγ· '.υ Όε»'Λ. II. Ζαιΐ|.ήκ 
ΣκΆιτσηκτλ. καί άλλων πΆ/ταλάντων Ιδίκ τοΰ*.  Ι'αλ- 
λη είναι ό.τι έ'αίσιον κχί θαυμαστόν. ί>ίλτ·/α τν. τώ» σπα- 
νιωτέρων υχλιστα, νπερ. ώς υά; είπε» ν κτ.πνυ;σ; το^,έζή 
λευτε κχί αυτός ο Σ'.Άτά ·.; ζνί 5<ότή·« ν’ άγοιάστ;.άλλα 
δέν τώ έδύθη. Ό κ. Κ· Ραλλζ; τυγχάνει σννδο,ν.ητής (Αας 
καί έπεθόμησχ »ά το» ΣπισχεσΌΓυ. ά>λάμοΐ άπηντησα*,  ότι 
δέν εύάσχεται έζεϊ χαί ότι 'πανίο; έρχεται καί διπ-χέ'.ει 
όλίγον. «Τόπος παοαδοζοττΐτω.· είτον, χαί ζη-ζσχς τήν 
-ζ^·;ιχν είσν,λθον "πως έπισκεφθ'.· τω’Ρ ά/'.σ-uv τό λχι*.π;ύν  
καί εςαζ.Ουστον αυτό οικτψ,χ του. Ή εΤσυδος ίκτχχίς,ς εν
τελώς, μ,υσ^'ίιώς διεσκευχσαενζ, f);sx καί θυςίδε; έκτακτα»; 
πεπω.χ’λμεναι μέ ςόλυν α<, κχθίσ,Αατζ καί θρανία
’χ τών σπχνιωτάτω», ύελοι έχ κ5·>τ τάλλ ου, ΐ'/χρωμνι καί 
μή, ή δ' επομένη αίθουσα Οχυβόνε-. έχ τ«.', κχλλω»ς, δοκό 
σμου, ποικιλτική; «χί πολυτελεία;. ετ·πΗ>'. πχ;χπε?>- 
τμκτων, εικόνων, πολύφωτων κτλ Δε» πε&ιν;ζοονται. ΕΤ· 
• χι έν μια λεζει. το ά/.ρον αω-υυ •/’/«''.ονιχή; εύμχ^εία' κχί 
Κροίσου έχιθυμίχςΐ

Αλλά δέ» ηυχαρΐ4τούυη\ ήθελου νά ε'ζ'χεπΟν κχ· μχχά· 
ριόν τινα τ«Αθΰτ·,ν θν-ητό» >.αι έν(ίυυ.ηθεί; υ.»τ·/. τή» χπυτυ· 
χιχ» τ<ς πρώτη; μου χποπεΐ3χς, τή' χ·»;'χ» Ί'λένή» Κ. 
Ζαρίφη, ηης διατΟεΙκχί α'τη συνδιομ.ή · >.κ μχς. ζ.ιότητ « 
πεοί πύτής.

Λ. μκλιίτχ, μκς ε·.πεν u χηπουιό; του χ Ι’χλλχ. ή 
ζυρίχ 7»χρί*η  είναι ήδη έδώ κχί ·ό οί’κη'Λχ τη; ε’νχι αυτό 
βχει.

Διηυθύνθημςν μετά του έξαδβλφου μΟυ άμέσω; πσος αυτό. 
Είναι μβγάλη ωραία εξοχική οίχία, εκ τώ· ώρχιοτέρων καί 
μεγαλοπρεπέστερων τής Πριγχίπου ζαί ίσως ή χαλειτέρχ 
Είναι διώοσφο; γοτθιζοΰ, ώ; έγγιστα ουθμου χαί έχει εύίύν 
εξώστην πρό -τή; εισόδου μετά χήπου χαί υετάλου επίσης 
έςώττου πρό τςδ δευτέρου ύ<όφου· ε»χντι δε κήπος διήκει 
λκυπρο; χα; πολύφωτος έχ «τπκνίων φυτών ν>ί ά>4£ω< ποος 
τ-χ κχτω, κχτηφοριχώς μέχρι τής παραλίας, όπου χιίται 
ωσαύτως μ.’.κρί; κοτΑός θαλάσσιος λουτρών δί«η» παίχπήγ- 
υ.ατος τής οικίας.

Είσελθόντες εί; τήν είσοδον,δεξιοθεν χαί αριστερόθεν τής 
ό.ποίχς διάοορχ φυτχ καί άνθη σ-ολίζουσι αότζ-, ευρέθησε» 
προ τή; ω^χία; καί κχθα.ρά; κλίμακος τή; ΖΥοόση; άι/.εσω; 
είς τό πρώτον διαμέρισμα, πτό τά ?·δθν σή; ά»θικτ*Ζ;  Ού
ρα; κχί ?<Τ»ν θυρίδων των οποίων φχίνετχι άμέσιυ; ό πλού
το; και ή πολυτέλεια τών οίκου»των. ίλυδείς χάτοκος <<?»ί· 
νέτο, άλλ’ά-χχ τή άνόόω ήιϊών, έξήλθε ώοχισ; «αί καλο
ί» δεδ μέ/θς γαντοφυρος θαλαμηπόλος, οτχις μζς ντεδίχθη 
ύποχλίνώς και εστη πρ^ ήμών. όιερωτών δια το» τρόπου 
του, τν,ν ίό ιο τη τα μα;·

— Ή χυρίχ Ελένη Ζαρίφη, είναι εδώ : ήριόττ,σχ.
— Μάλιστα, μάς χπήντησε, χλίνχς τή» -ε-νχλήν.
— Ε’νχι δυνατόν, νχ τήυ ίδωμεν ’
— Να χνχγγείλω υμάς κχί.σάς λέγ<·ι, μά; άπήντησε».
— Τότε όότβ ζχί τό έπισχεπτήοιόν μ.ου, πίοτέθηχχ.
Κχί λαθώ» ι*ύτό,  άπήλθεν, ενώ τυείς άνεμέίνχυ.ε» επί έν 

λ;πτό» τή; ωρχς πεάπου εί; τή» χλί'Λχκχ. Έξελθών ·όρί· 
σχιβΒ μα; είπε» κχί λζβώ» θέσιν χοιστερόθί» τής μεγάλη; 
ιής εισόδου τή; οίηί-ζ; θύρχς, εχλ'.ν*  τή» /Λφκλή» ι/,ετά άρ- 
χετου μέρους τοΰ σώματος, χχιοετίζω» ούτως ήαας είσερ-’ 
χομένους.

β11ίιθαθχια, τάξι; κχί σεδασμ·.;ν διελογίσθην, διχβχί·: 

νων πρό τού εύπειθοδς καθήκοντος τοδ θαλαμηπόλου χαί 
είτήλθον ένεός μεγάλης εύρυχώρου χαί υψηλής αιθούσης, 
έστολισμένη: ita πάντων τών πολυτελών ειδών τής άκρας 
ίύμαρείας, τοθ συγχρόνου πολιτισμοδ χαί τής προόδου τής 
τίχ-ης. Παραπετάσματα, γάστραι χαί σπάνια άνθη, πολυ
τελή έπιπλα καί ώρχία μεγάλα πλχίτιχ μετά ελαιογρα
φιών, χρυσοδφπντα καθίσματα χαί εδώλια, έγχρωμα βε
λούδινα Ανάκλιντρα, πολυτελή σκεύη, κτλ. κτλ. SSptOov, 
πρό τώ» έχπλήχτων όμματων μου, Ατινα αυθωρεί άναγκα- 
στιχώς έστησαν πρό τής δεξιόθεν τώ εισερχόμενη Αναπαυτι- 
χώς χαθημένης . εύσαρκου καί εύγενώς μείωσης σεβαστής 
χυμας. ήτις μετά παραδόξου περκργείας ίσως, ανεμενε τήν 
έχτάκτως άγγελθεεσαν έπίσχεψίν μου. *Ητον  ή Κυρία 'Ε
λένη Ν· Ζαρίφη, σύζυγος τοΰ Αοιδίμου μεγάλου ευεργέτου 

F χαί πολυφήμου, γνωστού τής πδσι μεγάλου πατριώτου Ν<- 
J κολάου Ζαρίφη, διαβιώσαντος τόν πλείστον χρόνον τής ζωής 
ς. του έν Κωνσταντινουπόλει χαι Εύρώπ? καί μηδέν μηδε- 
ί ποτέ άμελήσαντος ιίς πάσαν περίσταοιν έκ τών πρός την 
'· πατρίδα αύτοΰ έ» πάση πεοιστάσει εύγενώ» κχί Απαραιτή· 
I των καθηκόντων του.
[ *Η  Κυρία *Ελέ»η  Ζαρίφη, καλλίστη εύγενεστάτη χαί ή- 
I πιωτάτου χαραχτήοος γυνή, άνταξία τών Ακραιφνών αίσθη- 
L μάτωυ τού Αοιδίμου «υζύγευ της,είναι πεντηκονταετής περί- 
ίί που τήν ήλιχίαν χαί διάγει τόν πλειστον χρόνον αύτής έν 
t Ευρώπη χαι όλίγον παρά τά ωραία τοΟ ’Ελλησπόντου 
ί υδατα, έ» τ$ ώραίγ. ταύτη έξοχικίί της έπχύλει. Ε'»αι δέ 
Ι εύγενεστάτη, καλοχαγαθωτάτη καί βιρέως ύποφερονσχ τη» 
|. Αλησμόνητο» ίτι Απώλιιχν τοΰ συζύγου της, μ«τ’ άλγου: 
£ φαίνεται προσπαθούσα νά μέτριαση τόν πόνον της, ι»χ μή 
| δείχ»υτα< ό Συρόμενη χαι βχρυχλγοΰσα πρό τοΰ ΑδιχφορηΟν· 
I τος διά τοΰτο κόσμον.
I Έπλησίασα Αμέσως αύτήν καί χχιρετ'ήσας έκάθησχ έπί 
[ τοΰ ύποδει/θέντος μοι παρ’ αύτή εδωλίων. Ταύτοχρό»ως νε- 
Ε ωτέρχ τις Κυρία είσήλθεν έχ τής ιναντι έσωτεριχής θόρχς 
I χαί χαφετήσχσα δια χλίσεως τή; κεφαλής, έκάθητεν επ’ 
ί τοΰ έν τώ μεσφ τή; αιθούσης κχί όλίγον Απωτερφ ήμών 
!· νιμένου διβχνίου. Δύο δέ, της υπηρεσίας φαίνεται, καί 3 
I quake epingle θαλαμηπόλοι ϊσταντο εύλχβώς παρά ταΐ; 
I. δεξιόθεν χαί Αριστερόθεν θύραις, «ναμένοντες διαταγας.
ε — Ή Κυ&ία 'Ελένη Ζαοίβη ; ήρώτησα αμέσως χαθή- 
£ μένος.
t Διά λεπτού μειδιάματος παρατηρούσα με καί χλίνχσχ 
I όλίγο*  τή» κεφαλήν, μοί έδήλωσε τήν ιδιότητά της.
Ε — Έ-τισκεφθείς κατά ποώτο» τήν Πρίγκιπαν, τή λέγω( 
I, ιχι ααθών οτι εΐσθε έδώ, επιθύμησα πολύ νά σας γνωρίσω. 
I Καί πά>ι» μειδιώσπ ix>tvi τήν κ'φχλήν.
Κ — Ελπίζω, τή λέγω τότβ, οτι ή έπίσχεψίς μου αύτη. 
Ε μολονότι κάπως απότομος, άλλ’ αναγκαστική, ώς ΐαξειδιώ-
■ του ....β — *Α,  τίποτε, μοι λέγει διαιόπτουσα καί πότε ήλθχτε; β — Προχθές έφθασα είς Κωνσταντινούπολι» χαι άφοΰ δια· 
Κ μμ»ω έτι έχει δύο—τρεις ήμέρας, θα μεταβώ et; Βουλγα· 
Β ρίιν καί ΡωμΟυνίαν.
κ — Καί ταξε.δεύετε διά τήνύγείχν σας ζ μ’ έρωτά τότε. 
Ε “■ Όχι» όριστιχώς διά τοΰτο, τή λέγω» άλλα καίλύ^ω 
Β ϊ»αψυχής χαί ποίς έπίσχεψιν τών συνδρομητών μου.
κ — Τί έφημερίδα εκδίδετε ; ήρωτησε τότε ή έ»α»τι ή- 
κ μ&*  Κυρία.
Β — Τήν «φυσινν.
κ —- “Α, σεΐ; εκδίδετε τήν «Φύσιν».
Ε — Μάλιστα, πώς σάς φαίνεται ; Κυρία Ζαρίφη, Αναγι- 

νώσκβτε κάποτε ;
Ε' — Ά, σπανίως, έπειτα τόν περισσότερον χρόνον άπου· 
Ε σιάζω είς Ευρώπην καί μόνον τό θέρος σχεδόν έπί ολίγους 
Ε μή»*ς  έρχομαι εδώ.
Ε< — Τήν ωραία» αύτήν θέσι» τόσο» ολίγον τήν άπολαμ- 
Ε βκνετε ; τή λέγω.

— Τήν έχάρημεν μάλιστα πυλύ, μοί άπχντί, κχί μει· 
διώσχ πζρετήρητε τόν άπέ»πντι ήιχώ> Κυρίχν.

’Αμέσως τότε πχρουσιάσθη ό τής εισόδου γνωστός ήδη 
ήμών θαλαμηπόλος χαί κλίνα. έπ' άρ«ετό» τήν κεφαλή' 
χαί το σώμα εστη πρό ή ιών. Εώμισα, ξτς ήτο ειδοποιη
τήριο» έθιμο τύπου άπολύσεως, αλλά παρουτιάσ·ςέ,τιτχε· 
πτηριον 5« ρ άμέαω; ελαβεν ή ενχντι ήν,ών Κυρία, ή.όησα-

— Ό *.  Χατζόπουλος, άνέγνωβε».
— "Ας βλθγ$, άπήνττ.σβν ή Κυρίχ Ζαρίφη
Καί έξβλθόντος άμέσω; τοΟ θαλαμηπόλου, έποήλθεν 

ηλικιωμένες σ«β»βμιος εξηκονταετής περίπου ά»ήρ. οστις 
χλίνας ευλαβώς προ τή; σεβαστής Κυρίας, ελαβε θέσε» 
πλησίον ίμων, Ίδών δέ τότε έγώ, βτι ή περαιτέρω δίχ
ρονη μου θά η»ο περιττή καί ίσως όχλνφά, μετ’ Ανταλ
λαγήν δ’ $Tt ολίγων λέξεων ήγέρθημεν πρός άνχχώρησιν.

— Αναχωρείτε ; μάς λόγει ή Κυρία Ζαρ'φη.
- Μάλιστα, Κυρία, τ^ άΛην**ΐ^«  καί 9&ς ευχαριστών· 

με» πολύ διά τή» εύγβνή καλοσύνην, ήν είχετε, νά μάς δε- 
/όήτε- Καί εύλαβώ; χαιρετησαντες άπεσύρθημεν έχεϊθεν.

Έςελθόντν, τής οικίας ΐ; «υ-ίας Ζαρ'φη ήζολουθήσαμε» 
ιτι τήν παραλιακή» ταύτην οδό» καί έφθάσαμβ» ιί; κάτω, 
φερειζν, ήτες Απολήγει εις μιχρί» ωραιότατο» ορμο», οπού 
υπάρχει καί μικρόν σι χωρίο».Ένταθθα, άπό τής Απέναντι 
όίοΟ, ήτις κάμτπει τον κύκλον ιής νήσου, καίήτιςεΤναι &- 
πασα Αμαξωτή, ήκούσαμεν φωνάς, Αλλαλχγμούς χαί θο'ρυ- 
βον. ·Τί τρέχει ? τί εΤ-α*  ζ » είπομε» Αυφότεροι μετ' άπο- 
ριχς καί μετ' έχπλήξεως ίδ μεν μετ' όλίγον Αναφαινομένην 
τήν προτέρχν ομάδα τών γερμανών νεανίσκων, οίτινες έπέ- 
στρεφον έπιβαίνοντες έπί τώ» όνων αύτών τροχάδην καί έν 
χαρχΤς χαί αλαλαγμοΐς έκ τή; άνά τή» νή»θν μικράς, χλ'λ’ 
ωραίας περιοδείας των. Εί τό τ;λο; είπβτο βρχδίως σω
ματώδης γέρμανός, έπιβιίνων Α ριβώς έπί τολ μικρότερου 
:ών ο»ων, δν διά τής βίας χαί τοΟ μχστιγίου του ο Κόίΐςς 
χύτοΟ έβίαζε να φθάσιρ τού; συντρόφους του κχί ώς έχ 
τούτου κυρίως έγί^οντο οί γέλωτις κχί αί Αστιιότητες.

Έπιστρέψχντες μετ’ όλίγον χαί ήμεϊ;, έφθάσχμεν είς τή» 
πχραλίχν, όχου έκαθήσχμβ» εί; υταίθριόν ·ι εστιατόριο» νχ 
γευμχτίσωμεν. Περί δέ τό έσπέρχς έπεστρέψαμε» διά το5 
χύτου μ'κρου τροχοφόρου σκάφους «αί δια τώ» ιδίων μερών 
είς Κωνσταντίνουτολιν, διελθόντες ουτω; ωραιότατα τή» 
ήμέρχν έκείνην εί; τάς ίΐριγχιποννήσουζ. <1*,  Π.

7.

ΠΕΡΙ ΛΤΓΚΟΕ Ή ΛΤΓΜΟΤ

’Ώς έπί τό πλεΐστον ό λυγξ ε?»ε κακουχία τις κ>ί ούχί 
νόσος-

Ό λυγξ ώ; επί τό πλιίστον πρήρχεται βύϊομάτως καί 
zv<u ούσιώδου; αιτίας· συνήθως δ^αρκεϊ ολίγον, ένίοτε δέ 
διαρκεΐ ήμέρας, έβδομάδ/ς, μήνας, κϊί<τη· οτε βεβχίω; 
απαιτείται ή βοήθεια Ίατροΰ.

Ό Πλάτων είς τό Συμπόσιό» του ανχφερει τρεις τρόπους 
πρός κατάπαυσιν τοΰλυγκός. Νά πίη ό πάσχω» όλίγον ψυ
χρόν ύδωρ. Νά διαχόψη τήν άναπ·οήν επί τινας στιγμές 
χαί &*χαί  μέ τοΰτο δέ» πιύση, νχ πταρνισθη/Οτι ο πταρ
μός διαλύει τόν λύγκα τοΟτο καί ο θεί ς ‘Ιπποκράτης ά»χ- 
φέρει έν τοίς άφορισμοίς αύτοΰ (VJ l3j «ύ:ό λυγμού έχο- 
μένω πταρμοί έπιγενόμενοι,λυουσι τόν λυγμόν»' Ύπάρχουσι 
δέ και άλλοι τρόποι κατά διαφόρου; έποχα; έπινοηθέντε.· 
Κοινώς γνωρίζουην, οτι καταπαύει ό λυγξ διά τής πόσεως 
ολίγου ψυχρού υδατος μετά οζου;, διά του φόβου, διά παν
τός μέσου έπιφέροντος αίφνηδίαν έντύπωσι», διά τοΰ νύγμα
τος (τζιμπίματος), διέ παντός πόνου αίφνηδίου, 
του τρεξίματος.

Πρό τινων έτών ‘Ιατρός τις επρότεινεν άλλον 
Σφίγγει καλώς ίιά τής αριστερϊς χ<ιρός τον καρπόν 
ξιδς' ή κάλλιο» σφίγγει τό μέρος τούτο διά ταινίις

τροπον. 
»ίς δε- 

*αί ουτω
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παύει ο λυγμός. Τό μέ.ον τολίς ίίίως καλώς επιτυγχάνει. 
Καταπαύει ό λυγμός καί έάν τις σφίγξη διά ζώνης τήν 

βάσιν τού θωρακος*  ΐ εάν πιίση τό έπιγάστριον διά τίνος 
τολύπης (κουβαριού). Ωσαύτως καί έάν Θέση τις. δρθιον τόν 
πρώτον φάλαγγα τού άντιχ<·ρος εΐς τό μέσον τού Ουρανίσκου

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ

Τα» . . tat’i*  .... «ΆJrpy*<i  ’rvifutt .φ<υ Λι’Μβ»
ojxv'arterd '<ίήτ 0ύρα σβς ώμδ Λίγο ^μό«· 
jjfi X'ytn <ιφ0«*»*αί  ί C^pfuSt μ»ι>γχρι(·(
6«α· 'μίνα ri Ho'pfaro μ| τρ/μ/ι, ,<i φο6ί(*·'  
t'fS/te μι ιιμΑι γυμνό, μονάχο, σχβκαΟμίνο 
ο4«’ rd πρωί ccarc dpd^ouc cac γυρίζω to ttavffve» 
·*'  έπάγωσβ, Siv ϊίμπορά αΛΛοΰ για »a 
ο 0ά nttu Sr ji' αφηνη/4 σ.ί» yti44a μβρσμμ/νβ ....
■ Ήάν yo$eio0t tor *fn  αχ! άόσττ μον ψωμάκι
• v’?ra μικρό rd rvfivtfo μικρό epopepataxt !
•’Χ//ρ5»2β /ιον, 'c t'ir 0a nafw Mat’ fu^'i.iv
»1α «’βω etc ta r^ram να αύ ’{την fltirαγίαν
• Τ^α tei *«τ  cSc xavtote mH CijteTtt,
«γ^αεί avt>t *<*  ^p^ava napu aoAi> Jv.t'iiat '· 
Tcfoia άογβχιη «’Jtye era ρ<*ρβ  μι *<» ’«
π»9γε την <ρ*<ί·χχα  μάνα τον *ac  αίτ/φο to ο tor ο * 
yorattato \την ά«'ρα rwr /ce μαεια βονρ>α^μίτα 
αρχίτηοΐ ε« πά$η :σβ τά ι^ί.Ι.Η έτα /ra .....
‘XJJA κατ<<< ier fyxetae *̂u»/<aac  ra toO 
rs to (ectarf) ri tpr«fjc ’« rnr aelta rd to ‘•way , . . . 
ίκτΊνο to taAairtupo to ey·Jelat
μέ όό»ρτ>», Λίγο (i)p« ψωμάκι toi}< Γηενΰσι .... 
««MaeJfl.a.a «α« β«τ' iiti, to Soatv^o j’wrefri, 
«βίί, r*  «die tlv aotn rS σιΐίίικ με o-tafalte ... . > 
Mt’ ά/Γ/μ4*ρννάΜ«β  <»*r*  μέ |ίονρχωμ<'ν« β.Ιίμμα 
ta βημαί’ί tov tfe/eare *θι  «aj<ev< ra αΤμα ....

ββάν< *cr ’<r tM/tAnota μτ Hevtfttr' xupdja, 
Toraitota e-jti0>)At 'ftnfoora '<την IJarafia, 
eoeavfv^t ta X*P2 a ’** *β^ ·*ίΧ· οβ *a ’«^air? 
*al μέ Ji'JTrjep’t edr ttdro tov re Λίγ^':
·>~Αχ, Πο·>·αγι<Λ, μηε/ρα μ·ο, οι οίνη ηΑ0α itSAtr 
«Λώί 0α JreSavu »-β ooi m3 '.Τ tr/r ne?ra την μ/γα.Ιην, 
« Έπηχα »a< βχιν.τσσα rd< ivpac «Or rtΛοό’ίων, 
«μα δάαι eMwytveare <ς< rd ytwja λαδιού, 
«HaJu tout ηορ/κά^ίβα Ά^γο ψνμϊ **>  έάσ^υτ 
»«<’ ατό tor 0ό*αΐΟ  τμι tv ορφανά ra ούοονν. 
“ Ά2Λα aortic Str rfMovoe airifr rijr 0/*wi  μου, 
au, o.ln» y<irf)*ar  *c*ptt  etc CQT παρα*.1η*ί  μοο /» 
Atta pS.it: ttletvot φ·Λα τήτ fl a ray ία 
Met Sa*pva/iero  ’(·ργ«?β*  ά*ο  r^r ΐκκΛηαία I 
x*  «Ιο8άν0η*ι  πώς χόρτασ· oar οίγαγ« 
oSr rdfari ’ct't» τον Mattv yepi/torct*/  .... ’ f
ViJeC axovat ar9fuxovc ri y«rafov»·
• ywtja, ai/pyia, eptfaet, ywrta, ywtje,· id Mprtfav»· 
νίρνμσέ*  Aapa κο2ί> xat tpixei χαι ηηγαίνίι 
γΐα ta ι'Λ§ xotiv άνθρωπο η yt«iy/ia nep>ft/vCt .... 
’A.W όμ«<, Se&v Affiaae \tqy π up void π.Ιησίον 
(•{αμαΐηβί td £ημά μου rndotrruj'o Totd.&v 
<9ti μον, ftKf. taiitai to σπΤμι πο5 «τ^χα 
«καί Γύίησα ’Λίγο καί ρίχτν» ‘μ«μα 'Λίγα
Γρεμοβέ^οαμέτα βήματο . . ~ . τό αΖμα του ηαγ-iret ... 
κοι XOvatiCti καίά yic rd χ/ρχα του αταυρόνα 
«Μ <ΓΛ, Jeyr*,  r<ptope7 ή μηί»ΐρ Παναγία 
tttxelvovc ποΰ ’οτό apyard Ser SiSovr χροοταοία^ 
»d»Xti tisioioc τά ^ηοχά όιόάου der άυπιϊεα· 
«ίην Παναγχα xn tor iptoeS. αύτούς Hr ίνθυμ^Χται*.

Πέτρος ΛξίΜτΐόης

ΪΔΩ Ρ 1

Το ύδωρ έθεοποίουν ςί άρχχΐοι χαί έθεώρουν αύτό όβ 
ί*  εκ τών τεσσάρων στοιχείων. *0  σοφό*  Θαλής έδό'αζείΙ 
■·τι έκ τ&Ο ύδκτος παρήχθη τό Ιϊίν και υτι οί άνθρωπί! 
δγεν»ή'>ησχν έ< τί>ς θαλάσσης. Ό δε Πλάτων έλεγεν, οτβ 
to Π5ν κατάγεται έκ ρευστού κ/κ κινήσεως. Ό Όμηρςί 
λέγει, ζη οί θεοί έξήλθον εκ τού ωκεανού. Έκ τής ίδέβα 
ταύτης έγένετο χαί ό μΰθΐς τής ’/λφροδιτης, σής Ρ<χ< κ*9  
τής ’Αμφιτρίτης. Έχ τής ίδιας ταύτης έκτηγάζουσιν αί Μ 
δέαι τβν άρχαίων περί ιερών κρηνών, τών νη;ηίδων, τύ4 
tptτόνων, τών λουσεων βίς το ύδωρ τών ποταμών πρός χα·| 
0crptiru,iv καί εξιλασμόν. |

Τό θίσμόν ύδωρ, ως καί όθερμός σίε'οςτού άνθρώπου ναρ4 
<ώνει καί φονεύει τού? οφεις. 1

Οί άρχαϊοι έδόξαζον, h οίς ό φιλ ιστίων© Λοχρεύς, ό Λι·1 
ώξιππος. 6 Άλικαϊος ό ποιητής καί ό Πλνων ό σοφός κλ«.| 
ντι τά ύγρά πινόμενα διέρχονται διά τοΟ πνεύμΟνος, τά 
’τερεά διά τοΟ οισοφάγου ΓΠλούτ ) Τίγγβ π**ύ{«Ύ«<  <ΐν$
* ράφει ο ’Αλκαίος. Ό Ερατοσθένης λεγει (δηλ|
•ΐ'νω) τ ij'yi/mic καί ό Εύρυπίδης λέγει o'rdd
τ£ράσβ€ .τ» tifttya. |

Οί βραδέως πίνοντες έχουσι περισσό τέραν διάρροιαν τω»4 
ίθρόως ροφούντων τό υγρόν. (Πλούταρχ). |

Τά «tcFffflirtZa υδα.τα είσί καταλληλότερα ποός άρδευσινι 
(πότισμ») (Πλουτ). ϊ

Φύσει τά σπαρτά καί τά δ'νδοχ πρέπει νά ποτίζωνταιΐ 
αίλλον διά τώ*  τής β^/tc υδά τω διότι τρέφονται μβλ·| 
λον διά τοΟ υδατος τούτου, τό ότοϊ.ν προτιμητέο*  εί*ι  του^ 
V άπο τομον ροής ή διά Τεχνητού ποτισιηρίου βροχηδόν <Ί 
πιχυνοιζίνου υδατος. 1

Τό πίνειν ύδωρ διαφοεων τόπων και θέσεων νοσώδες έστί^ 
CApiTT. πλ..), ένω ή ρ.εεαβολή τοΟ άερο; ουδόλως νοσώίηςΐ
• «•c. J

Ή μεταβολή πόσεως διαφόρων ύδάτων αύξει τάς φθεί-1 
ρτς (ψείρας) είς τού; διχτεθιμένους προς ταύτας (Άκστ). 1

Ή πότίς υδατος Ια φρέατος ·9ι εξ ΐΛρκγωγείου ένθα πα-] 
οάκβιται άποπατος, έπιφεοε·. νόσους βαρείας, ίιό»ι εΐτδύ·| 
ουσι καί μικρόβια νοσοποιά, άμμωνία, νιτρικόν οξύ, ύδρό·] 
θειον κτλ. ίΐλεϊττκ παραδείγματα περί τούτου ύπάρχουπ,Ι 
Μακράν λοιπό’ ο( άπόπατοι έκ τών μερών, ένθα γίνεται! 
χρήσις ποσίμου ύδατο;. * |

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΙΕΡΏΝΗΣ
ίίΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΧ ΤΗΪ

τη'λ Η. HlocimxGQ, ποϋ χα.ΐ
χών ’Κλληνεχών Χεβηρ«ί^ρομ.<ον

‘OSSc Εμγκώ, ' Λθ<}γαί '>
ΠωλοΟ'ται ίτα’τα τχ ε'ϊτι τών ωρολογίων είς συ«Φέ·| 

μούσας τιμάς. Τοποθετούνται ηλεκτρικά ώ;ολόγια κκί cst-l 
διορθουνται εις τήν εντέλειαν χρονόμετρα, ωρολόγια άκ>ι·1 
βείας καί ππντύς είδους ε’κρεμώ*.  Εργασία λίαν έπιμιμε-] 
λημενη καί ακριβής. Είναι καλ.είτβρον νά πληρό··ρ τις kxtiJ 
περισσότερον ενταύθα άπαξ ολίγα άλλοθι καί πολλάκις]

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΕΚΛΟΠΟ Ϊ-ΑΣ ;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ I. ΜΛΤΣΛΓΓΟΥ
Έυ ίίόΑ'ρ, ό(1ό< Ίω.έκίτβ 31

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ειδών καθισμάτων; 
εγχωρίου κατασκευής. Ιΐώλητις χονδρίκώς καί λιχνικώς εί^ 
λίαν συγκαταβχτικάς τιμάς. ;

Εύθηνία, στερεότης, καλλιτεχνία.


