
->Γ^'' ·*·.- <Γ·

·»'

f

r

'E«c»4€pitt<rt φρ. 12.— Συνδρομή ’Εξωτίρίχοΰ φρ. 15.t

ΓΡ/>ΦΕΙΑ
Όδός ΆΛιζάνδρου Σούτσον άριθ. 17, Πάροδος Λνχοβητοϊ'%

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ* - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΔΙΕΤ«ΥΝΤΗΖ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΙ^Σ

ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΗ, 10γ ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΤ 1899

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

EJtqs Γ. Πε]ρ. 9Lpi©. 26

ΟΙ ΗΛΑΝΗΤΑΙ ΚΑΤΟΊΚΟΥΝΤΑΙ;

I ί

.Αί πρόσφατοι μελέται περί τές φυσικές ίδιότητος.τές 
Αφροδίτης, τού "Αρεως και τού Διδς, ώς καί αί άπροσδό- 
κητοι Ανακαλύψεις επί τού πλησιεστέρου ημών γειτονικού 
πλανήτου ’Αρεως, αί πραγματοποιηθεϊσαι ουράνιοι πρόοδοι 
τές φασματοσκοπίας ·καί φωτογραφίας, πάντα ταύ.τα φχίνε- 
ται τό γε νύν ίχον συντελούντα εΐς την έξέγερσιν τές προ
σοχής καί τού ένδιαφϊροντος τών άστρονόμων, τών φιλοσό
φων, των φυσιοδιφών κα'ι τών ποιητών άκόμφ, πρδς τδ δπδ 
τού μεγαλοπρεπούς θεάματος τού Συμπαν τος τεθένύπέρτα- 
τον ζήτημα τφ άνθρωπίνφ πνευματι.

Τι ένυπάρχει είς τά άπομεμακρυσμένα ταύτα μέρη; Αί 
ενδείξεις ημών είσίν Ιπαρκεϊς, ίνκ παραδεχθώμεν, δτι οί κό
σμοι οδτοι είσί κατφκημένοι, δπως ό ήμέτερος καί έάν ή 

■ ζωή έξεδηλώθη, είς τας χώρας ταύτας του ουρανού, δπως 
• και επί τές έπισελήνου'ταύτης γές μας καί παρουσιάζει αυτή 

ομοιότητά τινά πρδς την άμετίραν ; Έν τέλει, οί κόσμοι 
αυτοί κατοικούνται ; καί έάν κατοϊκώνται, τά ΙκεΙσε όντα 
όμοιάζουσι πρδς ημάς ·

Τό ζήτημα τούτο είναι πολύ σοβαρώτερον, εύρύτερον καί 
μάλλον έπίπλοκον, η δσον φαντάζονται έπιστημονικοί τινες 
σύγχρονοι ημών νόες.

’Αναντιρρήτως δύναταί τις άπολύτως ν’ άδιαφορίί περί 
τού άντικειμένου τούτου, διότι ούδέν πρακτικόν όφελος πα
ρέχει, αί δε σύγχρονοι, γενεαί έπιδεδομέναι ούσαι είς την λα
τρείαν τών υλικών συμφερόντων καί είς την έξάντλησιν τών 
πνευματικών αύτών δυνάμεων πρός πορισμδν χρήματος, όλί- 
γον προσέχουβιν είς τά θαυμάσια τής δημιουργίας, διότι ού- 
δέν πρακτικόν όφελος άποφέρουσι ταύτα. ’Αλλ’ύπάρχουσι 
καί μερικοί, οίτινες άναζητούσι τά περίεργα τού άγνωστου, 
ύπάρχουσι ψυχαί αίτινες σκέπτονται, δρώσι καί έρευνώσι. 
Καί ή πνευματικέ) αδτη μειονότης συγκεντροϊ έν έαυτί) άπα- 
σαν τές άνθρωπότητος τήν δόξαν είς αύτην δ’ όφείλομεν τάς 
προόδους τών έπιστημών, τών γραμμάτων καί τών τεχνών.

.Εντούτοις πάντες οδτοι δέν σκέπτονται όμοιοτρόπως 

κ«ί τινες χρίνουσι τδ προτιθέμενον ζητημα πολύ ύπερμέτρως. 
Ήδη θά προσπαθησωμεν ν’ άποδέίξωμεν, ότι αί σελευταϊαι 
πρόοδοι τέί ’Επιστήμης άναγκάζουσιν tyttt νά έπεκτείνωμεν 
τήν άρχην τής ζωές είς ολόκληρον τδ Σόμπαν, είς τδ άπει
ρον αύτό, ούτινος ί Γέ μας δεν άποτελεϊ η μικροσκοπικην 
τινά έφαρμογην αυτές, άλλ’ δτι άφ’ έτερον αί γηϊναι έχδη- 
λώσεις τές ζωέί δέν περιορίζονται εις τάς ύφισταμένας μορ- 
φας καί Sri έξ άλλου ί σύγχρονος έποχ^μας δέν είναι η μι
κρόν χύμα ίν σφ ώκεανφ τών ηλικιών.

Τδ πρώτον ζητημα, οπερ χατέχει την διάνοιαν μας έν τ^ 
έξετάσει τών περιβαλλόντων ημάς κόσμων, είναι τδ χατοι- 
χησιμον ν| ού αύτών χαι επειδή η άτμόσφαιρα είναι τδ πρώ
τον χεφάλαιον τές ζωέί, άμέσως μετά τούτο ζητούμεν δ- 
δωρ ώς τδ άμετερον, θερμοκρασίαν ούτε πολύ θερμήν, ούτε 
πολύ ψύχραν, ουσίας οδτε.πολύ πυκνάς, οδτε πολύ έλαφράς, 
έτη ούτε πολύ μακρά οδτε πολύ βραχέα, έν ένι λόγφ συν· 
θέκάς όμοιας ΐ τούλάχιστον πολύ άναλόγους προς τάς έμε- 
τέρας.

Ήμεϊς φρονούμεν, δτι κόσμος έστερημένος δξυγόνου είναι 
ριζικώς άκατοίχητος, διότι άνευ τ$5ς συμμετοχές τούτου έν 
T$j άτμοσφαίρ^:, έ άνθρωπότης άπασα θά έξέπνεεν αυτο
στιγμεί. Ωσαύτως κόσμος έστερημένος δδατος-----έννοεϊται
χημικού υδατος ώς τούημετέρου καί συνισταμένου έκ 2 μερών 
υδρογόνου καί 1 όξυγόνου—θεωρείται ακατοίκητος ύπδ τών 

.σοφών τέί Γές· Τδ αύτδ δύναταί τις νά εΓπη καί περί κό
σμου έστερημίνου.άνθρακικού όξέος κτλ.

Άλλ’ οί συλλογισμοί ουτοι, είναι συλλογισμοί ιχθύων και 
έξηγούμεθα. ΦαντασθεΓτε δύο λευκίσχους 1 άργυροειδεϊς συνο- 
μιλοϋντας είς τδ βάθος ποταμού σελαγίζοντος ίκ.τού φωτός 
τοΟ έλίου (οί ίχθεϊς, ώς γνωστόν, συνεννοούνται κάλλιστα 
μεταξύ των παρά τήν φαινομενική βωβότητά των).Ό εϊς έξ 
αύτών, δστις διεξέφυγε πολλάκις τδ άγκιστρον τού άλιέως, 
χάρις τή λεπτ$ αύτοΟ είδικί] άντιλήψιι, δι’ ής είναι πεπροι- 
κισμένος καί δστις άναγνωρίζει αυτούς πριν ή πλησιάσωσι, 
διηγείται τφ συντρόφφ αύτοΰ περί τές ύπάρξεως καί ίτέρου 
κόσμου έκτος τού υδατος δίαβιοΰντος. Ουτος όμως κάλλιστα

1 Ψαράκι τοΰ γλυκού νερού.
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οίδώς τάς συνθηκας τής ίχθυηράς ζωή; καί’τήν λειτουργίαν 
τών βράγχιων, Αντικρούει έρρωμένως τδν πεφωτισμένου άν- 
τίπαλόν του διά τώυ πειστικών έπιχειρημ,άτων του ! «"Υ- 
παρξις έκτδς τοΰ ύδατος! τφ λέγει, ποιος.ιχθύς μέ κοινόν" 
νοΟν δύν.αται υά παραδεχθώ έπι στιγμήυ τοιαύτην μωρολο
γίαν ! Πήγαινε νά κοιμηθώ;! Ούτε τά δστρεα δέν δύνανται 
νά πιστεύσουν τοιούτους μύθους. Αΐ σκιαί, τάς όποίας βλέ 
πομεν διερχομένας έπί τής όχθης δέν είναι ζωικά όντα,Αλλ’ 
ε?να< οπτική Απάτη. Ζωή έκτδς τοΟ ύδατος! οποία Αστειό- 
της.· ’Ανευ ύδατος, φίλε μου, μάλιστα γλυκέος, εϊνανΑδύνα
τον νά ζήσγι τις, ό δέ σεβαστός εκείνος Αττακεώδης τρώ- 
κτης 1 δστις διετείιετο προχθές δτι έταξείδευσε μέχρι τοΰ 
ώκεανοΟ καί συνήντησεν Αληθείς ίχθεΐς, ζώντας έν άλμυρφ 
υδατι. παρ’ όλου τδ σέβας το όποιον, πρδς αύτδν τρέφω διά 
τάς γνώσεις του, έπίτρεψόν μοι νά σοΙ είπω, δτι έλεγεν έρε- 
σχελίας !»

Δόκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Σορβώνης δέν θά διε- 
τείνετο καλλίτερου πρδς ένίσχυσιν τοιαύτης γνώμης τΟυ. 
Έδιδάχθημεν τάς έπί τής Γής συ.νθήκας τής ζωής μετά τών

* δυνατών ορίων της καί δίν δυνάμεθα ήδη νά μαντεύσωμεν 
εύκόλως τίνι τρόπφ αυτή δύναται νά ύπάρχη έν άλλαις συν- 
θήχαις.

Έν τούτοις έάν ρίψωμεν βλέμμα έπί τοΰ συνόλου τής γηΐ- 
νης ζωής, καλούμεθα νά έπεκτείνωμεν τδν ορίζοντα μας είς 
εύρύτερον κύκλον. Ή Απέραντος διαφορά, ή διαχωρίζουσα 
τήν υδατώδη ζωήν τής έναιρίου, είναι τδ πρώτον βήμα πρδς 
τάς Απείρους πηγάς τής Φύσεως. Πρό τίνος ίτι, οί μυωποΰν- 

•τες φυσιοδίφαι έδίδασκον ήμάς, οτι οί πυθμένες τοΰ ωκεα
νού δίν δύνανται νά είναι κατοικήσιμοι ύπδ ούδενδς ζωΐκοΰ 
οντος, ιδίως .ένεκα τής ύφισταμένης έν τοΐς ,βάθεσι τούτοις 
υπερβολικής πιέσεως καί ·ήτις, ώς βλεγον, είναι ικανή νά 
διάρρηξη τηλεβόλα καί ένεκα του έπικρατοΰντος έκεΐ διηνε- 

( κοΰς σκότους, τοΰ κωλύοντος άλλως τε πάσαν μοριακήν ερ
γασίαν,

’Αξιοπερίεργος τι δμως θελησας νά έξακριβώση τδν πα
ράλογον τούτον ισχυρισμόν, ρίπτει τδν καταπειρατήρα. του 
είς χίλια, δύο χιλιάδας καί τρεις χιλιάδας μέτρα βάθους 
καί Αναθύρει θαυμάσια ζωικά όντα, ήτοι.' λαμπρά μαλάκια 
έξαιρέτου λεπτότητος, χαρίεντα ώς χρυσαλίδες ποικίλα όντα, 
άτινα έζων έχει κάτω ΐν τή άπολύτφ κβί έντελή ήσυχί^ 
καί ισορροπία τών βαθυτάτων υδατίνων στρωμάτων, παί- 
ζοντα ίσως μέ τάς χάριτας τής ζωής .καί έντδς. φωτεινοΰ 
μάλιοτα διαμερίσματος, δπερ αυτά ταΰτα τά μαλάκια παρα- 
σκευάζουσαι διά τής φωσφορώδους αυτών ίδιότητος, δι’ ής 
είσί πεπρόικιπμένα!

Όποια έγκαιρος διάψευσις καί τί λαμπρόν μάθημα τοΐς 
φυσιοδίφαις έκείνοι;!
' Ή'ζωή! «ανταχοΰ λοιπόν Ακτινοβολεί άπδ τών βαθύτα
των Αβύσσων τοΰ ΏχεανοΟ μέχρι τών λευκοτάτων κορυφών, 
τών ύψηλοτάτων όρέων. Ή ζωή! φρίττει· έντδς Ακτίνος 
ήλίού, βλάστάνει έντδς σταγώνος ύδατος, γέμει τήν Ατμό- 

- σφαίραν μικροβίων, πληθύνεται, ώς παράσιτοι έπί παρασίτων
έπί βλάβη αύτής τής ζωής. Περιβάλλει άπασαν τήν υδρό
γειον δι’Ατελεύτητου ' δικτύου; Αναμορφωμένου διη εκώς 
Αφ’έαυτοΰ. Έπιφαίνεται εις- τήν γήν, έν τφ υδατι, έν τφ 
Αέρι, έν τοΐς φυτοΐς, έν τοΐς ζώοις, καταβιβρωσκομένη μάλ
λον Αφ’ έαυτής ή παύουσα νά υπάρχγ. Έκχυλίζει παντα- 
χόθεν έκ του γήινου κυπέλλου, στενού καταστάντος όπως 
περιλάβη πλέον ταύτην. Καί Αξιουμεν τμεϊς νά τή χαράξω- 
μεν τά όρια της!.............Οία ίχθύδια δπου εΓμεθα!

Κόσμος άνευ όξυγόνου, είναι καταδεδικασμένος είς θάνα
τον, είναι έρημος αιωνίως στείρα, καθ’ ήμάς, διότι δέν eH- 
8ίμ.εν είβέτι όντα, ζώντα άνευ όξυγόνου. Πλάνη καί αύτη 
διότι δ,τι δέν βλέπει τις δέν Αποτελεί καί άπόδειξιν.’Αλλά 
Α-ριβώς καί τοΰτο τδ ζήτημα ίλύθη, διότι εύρέθησαν καί τά

1 Είδος ιχβύος άναπλείντος ποταμούς καί λίμνας περί τδ ϊ«ρ.
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dratfi06ta δντκ, άτινα ζώσιν ά»εύ άέρος χαί άίευ-.οξυγΑνου, ’ -**
Τδ όξυγδνον δέ τά φονεύει Γ ■-' .·-.·*

Προφανώς αί κτηθεΐίαι μέχρι τ.όδε γνώσεις δέν .«εριορί- 
ζουσι τδν χ,όσμον έως έδώ, οδτε είναι δυνατόν πΰέον.νά πα- , 
ςαδ«χθώμεν,;δτι αί «λανητιχαι-υπάρξη; όμοιάζου,σΐ'ίίρός τήν 
ήμετέραν. Αί γήΐναι όργανικαί μορφάί οφείλονται εΰ.τοπικά; 
roC,πλανήτου μα« αίτιας. Ή χημική σύστασις τοΰ ύδατος 
και τή; Ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία, τδ φ$ς; ή κυκνδτης, 
τδ βάρος, είναι στοιχεία, άτινά.ϊχρηβίμεύσ'άν^πρέ,ψ^χηματι- 
σμδν τ<ϊ5 σώματός μας. Ή ί,μετ’έρα’σάρξ συνίσταΤαν έξ άν- 
θρακο;, άζωτου, υδρογόνου καί όζυγόνου, · συνδυασμένων έν 
ύγρφ χαταστάσει καί ετέρων τινών στοιχείων, ’μεταξύ τών 
όαοίων παράτζρΐίται τ'δ χ\ωριοθχον ίόδιον. Ή;σάρξ τών 
ζώων χημικΰ; δέν διαφέρει., τής ■ ήμετέρας.; Τοδτο δε'προέρ
χεται έκ τοΟ άέρος καί το? ύδατος, ένθα τά.συστατικά τή; 
σαρκδς επανέρχονται. Τά αυτά στοιχεία έν. σμικθφ σχετικώς 
ποσότητι σχηματίζουσιν άπαντα ·τά ζωϊκά δντα ΛΑπασα δέ 
ή ένόργανος γήινο; ίλη ώποτελεΐται ■έξ άνθρακο; έν συνδυα- 
<τμ$ πρό; ποικίλα; ποσότητα; ύδρογόνου, άζώίου', οξυγό
νου π.τΛ

Ή φύσις. φαίνεται διαφοροτρό πως ένεργουσα . έπί τών άλ
λων κόσμων, ένθα δ άνθραξ δέν υπάρχει έκει. Κόσμος ένθα ό 
χκλικίτις άντικαθίστησι τδν άνθρακα, ένθα τό όξύδιον του ’ 
.χαλικίτου άντικοθίστητι τδ άνθρακικδν οξύ, δέν είναι δυνα- 
τδν νά κατοικεΐτα> ύπδ δργανικών δντων, άλλοίων κατά τε 
τδ σχίμα καί τήν ουσίαν πρδς τά έπί τή; Γή; διαβιοδντα·

Αί θαυμάσιαι Αποκαλύψεις τής φασματική; άνακαλύψεως 
δέν συνηγοροΟσιν υπέρ τή; μοναδικές χημικές συστάσέως 
τών διαφόρων ούρζνίων σωμάτων, ούτε, υπέρ «τής [άπο>ύτου 
ταύτότητος αύτών. Καί ,έν αύ:φ τφ ΐδίφ^ ήμων ή·Χιακζ> 
συστημάτι, ανακαλύπτονται διαφοραί ούσιώδεις έν τισι πλα- 
νήταις. Έν τφ φάσματι τοδ Διδς, έν παραδείγματι, ,βεβαι- 
οϋται ή ένέργεια Αγνώστου τίνος ουσίας, έχδηλουμενης,-,δι' 
ίσχυράς άπορροφήσεως έρυθρών τινων Αχτίνων.. Τδ αέριον δέ 
τοΰτο, δπερ δέν υπάρχει έπι τής Γης, έμφαίνεται-δι’,έναρ 
γεστέρου τρόπου έν ταΐς άτμοσφαίραις τοΰ Κρόνου καί τοΰ 
Ούρανου, Ή τοΰ τελευταίου τούτου μάλιστα Ατμόσφαιρα 
φαίνεται ούδεμίαν πρδς την ήμετέραν έχουσα Αναλογίαν. .

Ή μεταξύ τών πλανητών συγγένεια Αναντ?ρρητως είναι 
Αναπάρνητοί, αφοΰ πάντες είσί,τέκνα του αύτοϋ πατρος, 
πλην διαφέρουσιν δχι μόνον ώς πρδς την κατάστασιν, θέσιν, r 
δγκον, πυκνότητα, θερμοκρασίαν, Ατμόσφαιραν, Αλλά καί 
ώς ,πρςς την φυσικήν καί χημικήν σύστασιν. Ή δέ διαφορά 
αυτή καί νοητέον καλώς τοΰτο, δέν πρέπει νά θεωρηθώ ώς 
έυπόδιον είς την έκδήλωσιν τής ζωής, Αλλά τουναντίον ώς 
νέον πεδίον έκτεινόμενον άπεράντως είς την άπειρον' γονιμό
τητα τίίς παγκοσμίου μητρός.

"Ωστε περιερχομένης τίίς φαντασίας ημών πρδς τάς μυρι
άδας τών Αγνώστων αύτών κόσμων, δέν πρέπει νά φαντα · 
ζώμεθα, οτι οί κάτοικοι αυτών όμοιάζουσι πρδς ήμάς, ούτε 
κατά τδ σχήμα, ούτε κατά την οργανικήν ούσίαν. Την. πολ
λαπλότητα τών κόσμων κατοικοΟσι πάντα τά νοητά;καί 
Ανεπινόητα σχήματα. Ό γηϊνος άνθρωπος έχει πέντε αισθή
σεις η κάλλιον είπεϊν έξ....· Διατί ή φύσις νά σταματά έως 
έδώ; Διατι νά μη δύναται νά’ προικίση .δντα τινά δι’ ηλεκ
τρικής τινός αΐσθησεως; μαγνητικής ή άίθεριακής ; όργάνου 
νοοΰντός τάς αιθέριους άνάπάλσειςή.τοΰ μέσου ν’άκούγι 
έξ Αποστάσεως καί βλέπη διά τών πυκνών σωμάτων; Ήμεΐς 
τρώγομεν καί χονεύομεν ώς τά χυδαιότερα τών ζώων., Δέν 
ΰπάρχουσιν άρα κόσμοι, ένθα ή θρεπτική ατμόσφαιρα άπα- 
λάσσει τούς ευτυχείς αυτή; κατοίκους τοσοΰτον γελοίας 
Αγγαρείας ;

Τδ κοινότερου στρουθίον, ή χυδαιότερα νυκτερ!ς έχουσι τδ 
προτέρημα' νά ίπτανται έν τώ Αέρι, ένφ ό εύφυέστερος και 
σοφότερος άνθρωπος καί ή εύειδεστέρα γυνή είσί προσκεκολη- 
μένοι έπί τοΰ έδάφους, ώς αί Ατελέστερα: κάμπαι ποδ τή; 
μεταμορφώσεώς των. "Ωστε είναι άτοπον ή δυσάρεστου νά 
κατοική ό άνθρωπος κόσμους καλειτέρους καί έντελεστέρους
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νά ΐπταται και μεταβαίνη έλευθέρως δπου βούλεται έν μέσω 
εύωδίας καί ώραιότητος καί Ανθιων μέ αισθήσεις ; Είς χό-. 
σμόν, ένθα οί άνεμοι είσίν Αβλαβείς καί ήπιοι, έν τή δόξα 
τέλος διαρκούς άνοίξεως? .είς κόσμους δπου τά όρη λάμπουν, 
οί κάτοικοι άνδρες, γυναΐκις ή ίσως ετέρου φύλου, αίσθητι 
κοτηιο; θαυμασίχς,Αδιάφοροι καί- Ανκλοίωτοι,Αθάνατοι ίσως 
ναί άγ«θότητος παντοτεινής.θϊίάς σάς μειδιώσι καί άιατα- 
πκύστω; σάς καθηδύνουσι διά τής Αγαστής συναναστρο
φής των :

Πυγμαίοι λιλιπουτικνοί οπού εΓμεθα, πότε τέλος θά πει· 
σθώμεν, δτι ή ήμε.τέρα φαντασία είναι στείρα έν μέσφ τοΰ 
άπειρου, δπερ φωταυγάζει όιά μέσου τοΰ τηλεσκοπίου ;

Κάλλιον Αργά παρά ποτέ !
Καί κατά τάς ,ώραίας έκείνας έαρινάς νύκτας, καθ’ &.·, ή 

’Αφροδίτη λάμπει είς τδν όιί.ζονγα δι’ δλης τής λαμπρά; 
λάμήεώς της, έναντι τοΰ'μεγαλοπρεπούς θεάματος τής Α- 
στροέσση; νυκτδς, Αναλογιζόμενοι τούς τδ άπειρον κενόν κα 
τφκημενους Αγνώστους, ήμΐν κόσμου;,κατφκηθέντας ή κατοι- 
κηθησομε.ους, διότι άλλοι είναι νεώτεροι καί άλλοι σύγχρο
νοι ή Αρχαιότεροι ήμών— Αποδεχθώμεν, δτι ύπκρχουσι καί 
έκεΐ Ανθρωπότητες, έξ ων πολλαί είσίν Ασυγκρίτως μάλλον 
ήμών προκεχωρημέναι έπί τής όδοΰ τής τελειότητος, διότι ή 
ήμετέρα Γή μεθ’ δλης αυτής τής πολιτικής ιστορίας, κοινωνι
κής καί θρησκευτικής δέν Αποτελεί ή έλάχιστον μόριον τοΰ 
σύμπαντος, ήτοι δέν είναι ή μία μικρότατη πτωχή μυρμη- 
κυιά, μία πτήσις έ<δς έντόμου έντός ηλιακής άκτΐνος !

Μελετήσωμεν λοιπόν τ"δ Αχανές !

«I». ΙΙρόντδζνις

ΣΙΜΟΝΙΑΟΥ Γ. ΒΛΑΒ1ΑΝ0Ϊ

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΓΝΗ ΕΝ TRl KOINQNIA,
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΉΤΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ EM THE ΣΥΓΧΡΟΛΟϊ- KOINHBJKHE ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Συνέχεια- ιδε προήγ. φύλλον)

Έν δέ τω μεγίστης κοινωνιολογικής άξιος κ<ό σπον- 
λαιοτητοςέργφ αύτοϋ «Ό Εκφυλισμός», ό μέγας οί- 
τος καί βαθύτατος σοφός λέγει:

'Ιστορική περίοδος δλη κλίνει προδύλως είς τς> 
τέρμα της -καί.δλλη προμηννεται. Ρήγμα βαθύ δια
τρέχει πασαν παράοοσιν, Λ δέ.αΰριον δέν φαίνεται έ
τοιμη νά διαδεχθη τήν σήμερον. Τό ύπαρχον κλονεϊ- 
ται χώ καταρρέει, τό άφίνει δέ <5 κόσμος νά καταπέση 
διότι τό έόαρύνθη καί νομίζει άναξίαν τοΰ κόπου τήν 
συντήρησίν τον. Αί-ίδέαι, δσαι μέχρι τοΰδε έδέσπο- 
σαν τών πνευμάτων, άπέθανον ή έόιωχθησαν ώς έκ 
θρονισθέντες βασιλείς, μάχονται δέ περί κληρονομιάς 
διάδοχοι νόμιμοι καί σφετερισταί. Άλλ’ έν τούτοις 
κρατεί μεσοδασιλεία έν πάση αύτής τή φρίκη- σύγ
χυσές έξουσιών, άβονλία τού άνάρχου πλήθους, αύ- 
θαιρεσία τών ισχυρών, έμφάνισις ψευδών προφητών., 
γέννησις εφήμερων, άλλά διά τοΰτο κοίτνραννικωτέ- 
ρων δεσποτισκων. Μετά πόθου προσδοκώσι πάντες τό 
έπερχόμενον μέλλον, άλλ’ ούδεΐς προαισθάνεται πό- 
θεν καί ποιον θά άνατείλη.. Έν μέσω δέ τοΰ χάους 
τούτον ύποφώσκει Α έλπίς, δτι Α . τέχνη Θά διδάξη 
ήμάς όποια τις τάξις θά διαδεχθή τήν σύγχνσιν. Eic 
τόν ποιητήν, ,είς τόν μουσικόν, άπόκειτανν’ άναγγεί- 
λωσι, νά μαντεύσωσι, νά ύποδείξωσι καν είς τά πλήθη 
τίνα. μορφήν θά ύποδνθη ό πολιτισμός,τοΰ μέλλοντος. 
Τί θά είνε αύριον Αθικόν καί τί ώραΐον; τί θά γνωρί-.
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ζωμεν αύριον, τί θά πιστεύωμεν, τί θά μας ένθον- 
σιάζη, τί θά μας τέρπη ; Ούτως έρωτά μυριόστομον 
τό πλήθος». .

Άλλά παρά ταΰτα είσέτι τι ώρισμένον δέν συνετά- 
χθη πρόγραμμα μεταλλαγών παρεχουσών έχέγγυα ι
κανά νά πείσωσιν ήμάς, δτι έν τη έφαρμογίί αύτοϋ θά 
εύρωμεν δ,τι ποθεί ή άιθρωπότης, δτι ώνειρεύθησαν 
οί αιώνες-καί ύπέδειξαν τά μεγάλα πνεύμίτα· Ό Κοι
νωνικός Χριστός δέν έπεφάνη- ίσως τόν δημιουργήση 
τό μέλλον· άλλ' άχρι τής έποχής έκείνης ό κόσμος, 
θά βαδίση,μρτά τινων παραλλαγών έπί τής αύτής πε- 
πατημένης τρίδαυ, έφ’ ής άχρι τανΰν. Καθήκον δ’ η
μών εΖνε νά λειαίνωμεν ταύτην ώς πλεϊστον καί νά 
άφαιρώμεν τάς άκάνΘας έπί τών όποιων ό ποΰς ήμών 
θά έτιτρώσκετο καί νά καθιστώμεν άπό σκολιοΰ εύθυν 
άπό. ακανόνιστου καί δύσβατου βατόν καί λεϊον. Τά 
φάρμικα άτινα θά προτείνωμεν δέν θά λάβωμεν έκ 
τής Φαρμακευτικής φαρέτρας. Έν τω Φαρμακείω δέν'* 
εύρίσκονται άπόθετα τά φάρμακα Λμών. "Η νόσος είνε' 
ψυχική, ψυχικά καί τά" φάρμακα, ήθική και ΐά φάρ·" 
μακα ήθικά, Ή διάδοσις τής χρήσεως τών τονωτικών 
φαρμάκων καί Α βεληωσις τών δρδν τής.ύγιεινής, θά. 
Αδύνατο νά συντέλεση είς θεραπείαν τοΰ σώματος τών ' 
πλείστων, έξ ής έξαρτάται Α ύγεία τού πνεύματος, 
αλλά Α θεραπεία αύτη εΐνε έμμεσος. Άμεσος ΐασις' 
έπιτελεϊται άν Α Ατμόσφαιρα Α ήθική έξυγιανθή, ά-

, πολνμανθή, παράσχη κρείσσονας ορονς δΐαβιώσεως ' 
έν αύτίί- Έν τή θεραπευτική τών παραφρόνων οιακρί- 
νομεν δύο τρόπους θεραπείας, τήν σωματικήν καί τήν'· 
ψυχικήν, ή μέν πρώτη λοιπόν προκειμένου καί περί’·' 
τής θεραπείας τής παραφροσύνης ύπό τήν γενικωτέ- 
ραν αύτής έννοιαν δηλονότι τής Κοινωνικής". 
Παραφροσύ ν η ς παραμένει Λ αύτη καί δέν έ· ' 
χομεν ή νά άνατρέ^ωμεν είς τό πρώτον τυχόν περί 
Φρενικών νόσων έγχειρίδιον, ϊνα ίδωμεν τίνα τά άφο- 
ρώντα τό σώμα τοΰ παράφρονος θεραπευτικά μέσα, δι’ 
ών Αδύνατό πως νά έπιρρωσθή καί ή τών φρενών. έπί f 
τό καΆ φύσιν άποκατάστασις- λ δέ δεύτερα, τούτέ- 
στιν Α ψυχική· δλως παραλάσοει, καθόσον καί τό άν- ' ■ 
τικείμενον, έφ’ ού θέλει αύτη έφαρμοσθή δέν είνε . 
πλέον σώμά τι απτόν, δέν είνε τό ανθρώπινόν σώμα 
καί πνεύμα, άλλ’ έτερόν τι σύνόλον,ιδεατόν, δ,τι νοοΰ- 
■μεν λέγοντες Κοινωνίαν,α Ή δλη λειτουργία τής μηχα
νής, λέγει ό Maudsley, έξαρταται έκ τοΰ μηχανισμού 
αύτής ώς πράγματος καί έκ τής καυσίμου ύλης, ήν 
δαπανά καί 5t' ής τίθεται είς ένέργειαν». Είνε Α μηχανή ’ 
ό έγκέφαλος ήμών, ή καύσιμος ύλη είναι Α Κοινωνία . 
έν ή ζή τις καί είνε Α κίνησίς αί ίδέαι καί αΐ πράξεις 
ήμών. Οίέξωτερικοί παράγοντες καί αί έπιδράσεις. αί 
έκ τής Κοινωνίας, είσί τά αίτια δι’ ά Εμφανίζεται καλΑ, 
ιι κακή Λ ψυχή τίνος, καλός ή κακός ό χαρακτήρ αύτοϋ, . 
συντελούντων πρός τούτο κάί τών . έσωτερικών παρα
γόντων. «Ούδέν έν τώ νφ, δ μή πρότερον έν τη αί- : 
σθήσει.»· ό σοφός Αριστοτέλης έγνωμάτενσε δόγμα 
κάταλαβόν θετικήν σήμερον θέσιν έν τη έπιστήμη τής „ 
Φρενολογίας- άνεύ αισθήσεων,Αντιλήψεων,έντυπώσεων , 
δέν ύφίσταται νόησις, διάνοια, κόσμος Ανώτερος πνευ
ματικός ό έγκέφαλος ήμών είνε πίναξ άγραφος άνεν ( 
αισθήσεων καί Α .λειτουργία του-.έξ αύτών έξαρτάται· 
δταν λοιπόν τοιοΰτος τυγχάνει ό τρόπος τής έγκεφα- 
λικής λειτουργίας, πρόδηλον τυγχάνει δτι <5 καλός Α 
κακός τρόπος τού σκέπτεσθαι έξήρτηται έκ τών καλών 
Α κακών έντυπώσεων τών έξωθεν προσγινομένων. καί 
Α διανοητική Ατμόσφαιρα θά είνε ύγιής Α νοσηρά έφ’ 
δσον καί Α έξωτιρική Α κοσμική Ατμόσφαιρα. τοΰ πε- . 
ριβάλλοντος είνε ,τοιαύτη ή τοιαύτη. Κατά δύο λοι· , 
πόν τρόπους Α διανοητική λειτουργία σΐρεβλούταύΑ 
έσωθεν, διότι Α μηχανή τοΰ έγκεφάλου αύτη καθ’ έαυ-

*
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xftv έβλάβη ft έξωθεν, διότι τά κινοΰντα τήν μηχανήν 
έλατήρια έβλάβησαν.

θέλομεν λοιπόν κατ’ ανάγκην έξετάσει τήν κοινω- 
ιίαν Λμών καί θά λάβωμέν πρόνοιαν περί έξυγιάνσεως 
ιών μοχλών, περί ούς αύτη στρέφεται. Μή φοβώμεθα 
τήν άλήθειαν, έν τίϊ έξέλίξει των (δ«ών μας, θά είπω- 
μεν πράγματα, άτινα θά έίεγείρωσιν ίσως τόν-χόλον 
τινών. Δέν βλάπτει· τό καύτήριον ωφελεί τήν πληγήν· 
ό πόνος δν προκαλεϊ είνε παροδικός., θά σχόλιασθώ- 
όιν'ϊσως οί λόγοι Λμών. Άδιάφορον δστις λάβη τόν 
κόπον νά έγκύψη θ_ά εύρμ αύτούς όρθονς καί ειλικρι
νείς γραφέντας έν έπιγνώσειτών πραγμάτων καί μετά 
πόιου καί ένδιαφέροντος. Εΐπομεν λοιπόν καί έπανα- 
λαμβάνομεν, δτι θέλόμεν έξετάσει τίνα τά μέσα και 
πώς δύναταί νά χοραχθή νέα πορεία Κοινωνικού βίου 
ύγιεστέρου, φύοικωτέρου, Αθικωτέρου.

Έν δυσί γραμμαϊς βεβαίως ούδέποτε δύναταί τις 
νά περιλάβη όλόκληρον σύστημα θεραπευτικόν,, οΰ- 
τινος ύπάρχει άνάγκηένταϋθα, αλλά βεβαίως δύνα- 
ται τούλάχιστον νά σύρη τάς μεγάλας .'γραμμάςηύ-■ 
τής, νά ύποδείξη τά γενικώτερα, έφ’ ών θά βασισθώ- 
σιν έν δέοντι αί λεπτομέρεται,τά καθέκαστα, δπνα-δύ- 
νανται νά γίνωσιν άφετηρία πρός μάκράς καί είδικάς 
έν τοΐς καθέκαστα μελέτας. «01 λόγοι γείτονες τών 
πράξεων;) εΐπεν 0 ’Αριστοτέλης. Καί άληθώς τά πράγ
ματα προϊόν τού λόγου, ό δέ λόγος τών πραγμάτων 
προϊόν προφανώς ύπάρχει. Τώ δντι πάντοτε θέλει τις 
παρατηρήσει δτι όσάκις έπανελήφθη τι πολλάκις καί 
έγράφη ft έλέχθη έγγύς έγένετο καί ή πραγματοποίη- 
οιξ αύτοΰ. Συνεπώς καί άν έτι έπαναληφθώσι πράγ
ματα λεχθέντα ούδεμία βλάβη· πρέπει νά έθισθώμεν 
τέλος είς τήν ιδέαν, δτι δέν άρκούσιν οί λόγοι, άλλ’ 
άνάγκη πραγμάτων καί τούτο θέλομεν κατορθώσει καί 
ή σκέψις αΰτη θέλει γεννηθή έν ήμϊν άπασιν, άν συ
νεχώς έπαναλαμβάνωμεν τά πρέποντα γενέσθαι, άτινα 
κατά τήν λαϊκήν ρήσιν καί δίς καί τρεις καλόν είναι 
νά λέγωνται.

Τρεις λοιπόν είνε καθ’ ήμάς οί παράγοντες, τρία τά 
φάρμακα' τά τελεσφόρως. δυνάμενα νά έπιδράσωσιν 
από κοινού ένεργοΰντα έπί τού νοσηρού τής Κοινω
νίας όργανισμοΰ- Ή θρησκεία, Λ πολιτεία 
καί Α ο ί κ ο γ έ ν ε ι α. Έκάστη αύτών ιδιαιτέρως ού- 
δέν έπιτυγχάνει, άλλά κοινή καί αί τρεις θαυματουρ
γούσα Καί πρώτον ή θρησκεία. Ό Meinrolh, καθηγη
τής φρενολόγος έν Λειψία κατά τάς άρχός τού παρόν
τος αίώνος έθεώρει τήν παραφροσύνην ώς αποτέλε
σμά τής άπομακρύνσεως άπό τών χριστιανικών άλη- 
'θειών, ώς προϊόν της άμαρτίας. Τούτο δέν άληθεύει. 
Ή παραφροσύνη είνε άποτέλεσμα διαταράξεως τής φυ
σιολογικής λειτουργίας τού έγκεφάλου καί έχει αίτιον 
άλλοιώσεις ώρισμένας καί σαφείς τών έγκεφαλικών. 
κυττάρων. Ούχ Αττον τούς λόγους τού Heinroth δυ- 
ιάμεθα νά έπαναλάβωμεν σήμερον προκειμένου περί 
τής παραφροσύνης περί ης ήμεΐς θέλομεν νά όμιλή- 
σωμεν. Ή θρησκεία λοιπόν -ψυχικόν κατ’ έξοχήν ία
μα, έπιτελεϊ τά δύο τρίτα τοΰ όλου τής θεραπείας, 
διότι είνε ό ψυχικός δρμος είς δν τό κλυδωνιζόμενον 
σκάφος άσμένως προχωρεί καί ή χειμαζόμενη διάνοια 
άκινδύνως προσαράσσει. Άλλ’ άτυχώς σήμερον θρη
σκείαν δέν έχομεν, άφοΰ άπώλεσε τήν έννοιάν της Λ 
λέξις καί δύο σταυροκοπήματα, είς έξορκίσμός, είς 
σκανδαλώδης ρασοφόρος, είς ρινόφωνος ψάλτης, είς 
στομφώδης ίέροκήρυξ λαλών άκατάληπτον γλώσσαν, 
ε’ς άρχιερεύς βουλευτοποιός δταν δέν είνε Απογοητευ
μένος, άνώτεραι έκκλησιαστικαί άρχαί έπαναπαυόμε- 
ναι έπί τοΰ καθεστώτος, συνιστώσιν αύ.τήν έν γε τφ 
παρόντι, Α δέ ούσία, τό πνεύμα τής θρησκείας, ή αύ- 
ταλ'ήθεια καί πάντα τών Ιερών γραμμάτων-τά θέσφατα 

είσίν άπό πολλού καιρού άτυχώς νεκρά καί άδρανή, Α 
δέ Κοινωνία άφέθη εις τόν ^ούν της τύχης της καί 
τήν αύτανάπτυξιν.

Ταύτα λέγοντες δέν έννοοΰμεν τήν προσβολήν τής 
θρησκείας, αλλά τήν έπίρρυσιν, ούχί τήν κατάργησιν- 
άλλά τήν ένίσχυσιν, ούχί τόν χλευασμόν,’άλλά τόν 
σεβασμόν· θέλομεν τόν ’Επίσκοπον καί έν γένει τόν 
άνώτερον τής Εκκλησίας πρότυπόν τών ήθικών άρ- 
χών τοΰ Εύαγγελίου, τόν θέλομεν, ώς έκεϊνον τού 
Οΰγγώ τόν έπίσκοπον Μυριήλ, τόν οαπανώντατά 
πάντα διά τούς πτωχούς του καί δι’ έαυτόν μόνον τόν 
Αθικόν πλούτον νεμόμενον- Όταν είσέρχωμαι είς πτω
χικήν καλύβην, ήν καί οί τέσσαρες άνεμοι δέρουσιν 
άπαισίως καί βλέπω κατακείμενον είς τήν κλίνην τήν 
άχυροποίητον βρέφος νοσούν καί θνήσκον έκ τής έλ· 
λείψεως καί τών στοιχειωδεστέρων της θεραπείας μέ
σων καί τής διαίτης, πέριξ δέ κατάκεινται ψυχαί ά· 
θώαι (όιγοϋσαι καί πειναλέοι, ft διάνοιά μου στρέφε
ται πρός τά ύψηρεφή τών ’Επισκόπων μέγαρα καί άνα- - 

• ζητώ παντάχοΰ τήν διάνόιάν των καί τήν ψυχήν Των, 
ίνα, εί δυνατόν, τήν καθηλώσω έκεΐ έπί τής θέσεώς 
μου καί ίδω, δν δέν θά συγκινηθή, άν δέν θά δακρύσμ 
άν δέν θά κατανυγη είς μετάνοιαν διά τήν αδιαφορίαν 
καί τήν παγερότητα αύτής.

Έπειτα τύποι ύπό τής θρησκείας μέν Απαγορευό
μενοι, άλλά χρησιμεύοντες δι’ άλλας έποχάς καί δι' 
άλλας κοινωνίας καθίστανται σήμερον μάστιγες τών 
χριστιανών τών Οπωσδήποτε έχόντων τήν θέλησιν νά 
έφαρμόσωσιν αύτούς έξ εύσεβείας προπαραδότου καί 
ο κογενειακής άνατροφής· καί τοιούτοι τύποι είνε αί 
μακραί νηστεϊαι, αί μακραί λειτουργίας αί πολλαί 
έορταί, Α όφόρητος πενταρολογία ύπό άπειρους μορ- 
φάς έξασκουμένη . καί άλλαι προλήψεις/ί αΐτινες, χω
ρίς νά προσθέτωσί τι είς τό πραγματικόν οικοδόμημα 
τής θρησκείας, άφαιρούσιν απ’ αύτής τήν πνευματι
κήν ούσίαν, τό αΐθέριον, τό άϋλον, τό Ακριβώς ζωο
ποιόν αύτής στοιχεΐον.. Έκ τούτου συμβαίνει ώστε νά 
ποραμελήται ή ούσία διά τούς τύπους, τά πράγματα 
διά τούς λόγους καί γνωστόν πόσον «άπας λόγος μά-, 
ταιον έστί καί κενόν, άν άπμ. τά πράγματα ». Έν με
λέτη περιορισμένων όρίων, ώς Α-παρούσα δέν δυνά- 

_ μέθα πλεΐον νά έκτανθώμεν ούδ’ έν τώ παρόντι κεφα- 
λαίω ούδ’ έν τοΐς λοιποϊς, άλλ’ ή άπλή ύπόδειξις ά
τοπων καί μέσων θεραπείας εύκόλως δύνατατ νά μετα
τροπή είς έκτενεΐς έν τοΐς καθέκαστα συζητήσεις, αν 
ή όρεξις έπήρχετό ποτέ είς.τούς Αρμοδίους νά τεί-

. νωσι τό ούς αύτών είς άκρόασιν τών λόγων ήμών,άπα- ύ 
σχολούμένοι έπί μικρόν άπό τάς μεταθέσεις καί παύ 
σεις δυστυχών ύπαλλήλων, .

ΙΙρώτον λοιπόν άνάγκη Απόλυτος ύπάρχει, δπως 
νέα Οικουμενική σύνοδος συνελθούσα συζητήση τά 
κατά τήν παρούσαν κατάστασιν τής θρησκείας, άφοΰ 
πρώτον σύνοδος τών Αρχιερέων τής έλευθέρας Ελλά
δος μελετήση τά καθ’ έαυτήν καί προσέλθη ό άντι- 
πρόσωπος αύτής πεφωτισμένος καί δεδτδαγμένας πριν 
τάς άνάγκάς καί τάς έλλείψεις, τά διορθωτέα καί τά 
συμπληρωτέα τής ’Εκκλησίας τού έλευθέρου ’Ελλη
νισμού, δστις άποτελεϊ τόν πυρήνα, έξ ού ποτέ θά έ- 
ξωρμηθη Α φωνή τής άπελευθερώσεως καί τοΰ δούλου 
έτι Έθνους, τοΰ μόνον στήριγμα έθνικόν έν .τώ πα- 
ρόντι έχοντος αύτήν ταιίτην τήν θρησκείαν. 'Οποίων 
δέ μεγάλων ώφελειών πρόξενος ήθελε γίνει ή τοιαύτη 
Σύνοδος νομίζομεν περιττόν ν’ άναγράψοϊμεν άφοΰ καί 
τοΐς τυφλοϊς δήλον τούτο.

Ήκούσθη ποτέ ή άσεβής φωνή τής διαλύοεώς τών 
Μονών· μάλλον άπατρις καί άγνώμων ’ φωνή δέν Αδύ
νατο ν’ άκουσθή. Ούχί· αί μοναί δέον νά συντηρηθώσι, 
άλλά καί οί μοναχοί άνάγκη νά χαλιναγωγηθώσι,

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ

διρτι όμοιάζουαιν άτια άφηνιάσαντα καί αχαλίνωτα, 
διότι κατήντήσαν τό όνειδος τής 'Εκκλησίας, τά πε- 
ριτρίμματα τοΰ κλήρου, οί πλάνοι τού λαού, τά σκάν 
δαλα τών άθώων χωρίων καί κωμών, διότι τέλος λή- 
γοντος τού 19ου'αιώνας έινε έμπαιγμός καί λώβη κ·ιί 
διαφθορά μή έπιτρεπομένη πλέον νά ύφίσταται ώ; ύ- 
φίσταται, νά ζή τού λοιπού ώς έζησεν άχοι τούδε, νά 
παίζη τό πρόσωπον, δπερ έπαιξεν ε.ίς τό παρελθόν 
"Ας τεθη βαρεία Α πλάξ τής λήθης εις αυτό καί έπί 
νέων βάσεων άς άνεγερθή χρισηανικωτέρα, λογικω- 
τέρα, ούσιαστικωτέρα, σεμνοτέρα ή δρδσις Μονών' καί 
μοναχών καθόσον έκ τών λεγομένων άνεκμεταλλεύ- 

) των πηγών είσί κατ’ έμέ σπι υδοτότεραι οί Αθικαί 
τοιαΰται καί μία τούτων πολυσήμαντος είνε ή τών 
μσνών εν τε τή έλενθέρα καί δούλιι Έλλάδι.

Ό κλήρος έπειτα ό άμαθής, ό έμήνέων άπούτρο- 
φόν καί μίσος, ό κλήρος τής έλεημόσύνης κ ιί τής 
πεντάρας, ό συρόμενος όπισθεν τού άρματος της πο
λιτικής ώς ό ταπεινώτερος τών κομματαρχίσκων, ό 
μή έχων συναίσθησιν τής θέσεώς του, διότι τοιού- 
τον τον έδημιούργησεν ft Πολιτεία, τοιούτον τόν Αθέ- 
λησε καί τόν άνέχεται Α Κοινονία, ό άπρίξ έχόμενος 
τής προσφοράς καί τού δίσκου τού ε ύ λ'ο- 
γ η τ α ρ ί ο u καί τής ά γ ι α σ τ ο ύ ρα ς. ό κλήρος .
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ύηοκριτής, <5 κλήρος <5. . . Α παρωδία κλήρου, ο&τος 
λέγω ό κλήρος δύναται καί πρέπει νά έξοστρακισθ^, 
νά. άνακαινισθη, νά μορψωθή, νά. περικοπή, νά με- 

' τρίασθή, νά ζήση άξιοπρεπέστερον, άνθρωπινότερον, 
νά έμπνεΰση σεβασμόν, νά έμπνείίση έμπχστοσϋνην, 
νά μοί έπιτρέύη νά προσέλθω αύτω έν δάκρυσι μετα- 
νοίος κα\ τφ έξομολογηθω την στενοχώριαν μου, τήν 
όργήν' μου, τόν άνομον έρωτά μου, τό μελετώμ'ενον 
έγκλημα, τό συμβάν άνόμημα, τήν ένοχήν μου καί 
ε&ρω παρ’ αύτω τό βάλσαμον τής παρηγοριάς έκ τών 
χρυσών τής θρησκείας βημάτων, έκ τών μελιρρύτων 
φθόγγων του Χρυσοστόμου καί τοΰ Γρηγορίον, Λτΐνα 
θά μονήπόδείξι^ και θά μοί διδάξμ ή θά μο\ άγαμνήση' 
καί δι’ δν έν τέλει έν δάκρυ Μαγδαληνής θά λούσή 
rfiv ψυχήν μου, αντί μία σφαίρα νάόυ^άνη κάί χράνή 
τό σ&μά έξ αιμάτων.

(“Επεται συνέχει®).

ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΠΝΩΤΙΣΜΟΥ

; Ό *■ ’Αντώνιου,· ιατρός, «ν Άθήναις .κατέχει τό τάλαντο 
τοΰ δπνωτίζειν εύχερώς και κατανοεϊν. εόήόλως τα υποκείμενα 
είς δπνωτισμόν πρότωπα. ’

■ Εσχάτως έν τινι Φιλική οίκίφ έξετέλετε τ’ ακόλουθα-αξιοπε
ρίεργα πειράματα, άτινα ϊημοσιεύομεν χάριν τών ένϊιαφέρόμένων 
άναγνωτών μας.' ' ■

Πέριξ τραπέζης έκάθηντο διάφοροι προτκεκλημίνοι. 'Οχ. 
Φ- καλός βαθύφωνος, έψαλλε, μετά τριών φίλων του βλω'ς άνύ-. 
πόπτος. :

‘Ο κ. ’Αντωνίου, ήλθε κρυφίως όπισθέν του, καί ίθηκε πρό 
τόυ ,στόματός του άπαλώς τήν χείρα.

Ή φωνή έσβέσθη είς τά χεόη τον Φ. οΓ έφθαλμοί έμειναν 
απλανείς και δέλώδεις. ’Όρθιος, εύθυτενής, ακίνητος, ώμονίΓε 
πρ'ος μαρμάρινου ανδριάντα. Οίιδέ εις μυών τοΰ προεώπου του 
συνεσπάσθη. 1 -

• Ό ίατρός έστρίφη πρός τους παρεστώτας και είπε*
.· — Ί?οό, περίεργον φαινόμενου... 'Η έπιστήμη δέχεται, ότι ό 
δπνωτιξόμενος δφίστάται πρώτου τήν ληθάρΫϊκήν κατάστασιν, εξ 
ής μεταβαίνει είς τήν επιληπτικήν είτα. Έ?ώ ίχομεν απ’ εδθείας 
έπ.ιληπ τικήν κατάστασιν. Το φώμα αδρανεί και αναίσθητε?.

ί Διέτρητε δια ταχείας καρφίδος, δίαμπάξ καί βαθύτατα τό δέρ
μα τοΰ *. Φ. ,Ούϊεί; σπασμός πόνου, οδδεμία αγωνία; Έφάνη 
μόνον μικρά στάγών βαθέας μελανού αίματος, ήτις έξήράνθη π«· 
ραυτα. Ούτε αιμορραγία. '

Ό Ιατρός διατάσσει νά τόν άκολουθήτη καί τον όδηγεϊ είς δι
πλανήν αίθουσαν, "όπου τόν παρακαλεί νά καθήτη επί έδρας καί 
τω δποόαλη διαφόρους ερωτήσεις. ' · u ;

■ Ό κ. Φ.. άπαντα βραδέως πολό .και, μετά κόπου.-/
— Είνε, .λέγει ό ιατρός, μία πάθησις 'αδτή'ι Όταν είνε είς. 

δπνωτι'στικήν κατάστασιν, δυσκολεύεται· νά'ϊμιλήτη, βεβάίως έκ-. 
πμθήσεώς' τίνος, ήν δφίστάνται τα φθόγγολογίκα όργανα.1 ■ Καί διά 
να έννρήσήτε, -'8x1 ι'ά'ς· όργανικάς παθήσεις, ‘-δέν θεραπεύει, ως 
κάκώςϊνομίζεται ·ή δπόδόλή. ιδού.

' -η- Κύριε Φ... τώ λέγει.· θέλω νά . ίμίλήσητε ταχέως καί- 
άπροσκόπτως. ’Εμπρός.- ' '

Τίποτε ό δπνωτισθείς. Έξηκολαύθει λαλών βραδέως ώς.πρό- 
τερον. Τόν θέτει έίς επικοινωνίαν δ-ίατρός μετά τοΰ κ. Ρ οστις 
τόν βασανίζει μέ ποικιλίαν ερωτήσεων.

Ό Φ. δέν μεταβάλλει τακτικήν.
. — Αύτό μόνον ήθελα νά σας δείξω, λέγει 0 Ιατρός,,δτι ή δπο- 

6ολή είς τάς παθήσεις, δέν αρκεί πρός θεραπείαν.
Καί έξύπνησε τόν κ. Φ. "Ηνοιξε εκείνος τό δμμα, έτανίσθη, 

έμειδίασε καί ήγέρθή τής έδρας έλαφρός. Δέν ένεθυμεϊτο τίποτε.
* **

Τό' πρώτον πείραμα έληγε\αί έζητήσαμεν δεύτερον.
Έπλησίαζεν δμιλών πρός τόν παριστάμενον συνάδελφον κ. Τσ. 

Άλλ’ αίφνης αναπηδά οδτος έντρομος καί κραογάζων; τής έδρας 
του καί μέ δύο πηδήματα εύρίσκεται είς τόν δρόμον.

—■ Τό καπέλλο μου, φωνάζει. -

Ύπέστη βεδαίως διατάραξιν τινα νευρικήν, ήν_ παρά μικρόν 
ήκολούθει ό συνάδελφος κ. Δημ., δστις όμως εκρατήθη.

Πέριξ τής ιδίας τραπέζης έκάθηντο. Ό κ. Φ. πάλιν έτρα- ? 
γψδει, εύθυμότατος καί αστειότατος. ;

’Απέναντι τότε έρχεται άφελώς και ίφταται δ ί'ατρός είς τήν - '
άλλην άκραν τής'τραπέζης καί εις άπόστασιν 20 βημάτων. Γελά . . 
καί τραγφδεί καί εκείνος καί ρίπτει ί> ισχυρόν βλέμμα επί τοΰ 
Φ. . , . ' · , 7 <

Καί . · . κόκκαλο ό Φ. έξακολουθιί αδωυ, άλλ’ είναι'ύπνω- ; 
τισμένος. ■■■;

— Σιωπή, λέγει ο.ιατρός;
—· Σιωπά όΦ . !
Τείνει τόν δάκτυλον ό ιατρός καί τώ διαγράφει τόν δρόμον μέ-

- χρί τής άλλης αιθούσης, 8που ή έδρα. '
Όφ. . . προχωρεί,' έχων τό βλέμμα καθηλωμένου 'έπί τοΰ 

ιατροΰ και κάθηται εΐς τήν θέσίν του.
■ — Έσο εύθυμος. ■ ■ ■

' .. Γελά ό Φ. ;
— Τώρα, λέγει ό κ. ’Αντωνίου, θά σας κάμω διασκεδαστικά ■ 

τινα πειράματα υποβολής.
Θέτει είς επικοινωνίαν τόν ύπνωτισμένον, μέ μους 3 φίλους ' 

του, μεθ’ δν έτραγωδει καί τώ δίδει κιθάραν, ξεκουρτισμένην. ;
— Παίξε μου τήν Καβαλαρίαν.
Κουρδίζει ό κ. Φ . . . κάι παίζει θαυμασίως γλρκύ.τατα, ώραι- ί 

ότατα.'
Τραγ°ύδησε. ' . .

’Αρχίζει ώραίαν μόνφδίαν, ήν συνοδεύουσιν οί τρεϊς φίλοι του. 
Μετ’ούδενός άλλου επικοινωνεί. Προσπαθεί τις νά τώ αφαίρεση - 
τήν κιθάραν, άλλ’εΤναι αδύνατον. Νομίζεις, οτι είναι κολλημένη 1 
επάνω του., / ■

* * ·
· ·'·.'

Ό ιατρός τώ παρουσιάζει τόν κ. Βοντσ . . .
— Ιδού, τώ λέγει, ή δεσποσύνη Άλίς, ωραία κόρη, ωραίο- . 

τάτη, ή δποία σέ άγαπα. Είσαι έν συναναστροφή καλή. Βλέπεις : :
• τί ωραίος κόσμος ; Τί ωραία ποΰ χορεύουν; αί; ■ ■

— Ναι, λέγει εκείνος. : "
■ ..'— Τώρα πάρε τήν δεσποσύνην καί.' συνομίλησον μαζύ της; · . ■
Έρωτα, βρε κουτέ. Αυτή τρελλένεται γία σένα.

Κύπτει ό Φ. . , ύποκλίνέται-πρό τοΰ Βόνστ. . . καί τώ' δίδει1 
τήν χείρα- ■ / '

— Τι ωραία ποΰ εΐσθε ; ■
Τόν .όδηγεί είς .παρακείμενον θάλαμον καί αρχίζει ερωτικόν δι

άλογον. Ό Β,όντσ... παίζει καλά τό μέρος του. Ή σκηνή είναι· ' ..
•θαύμασίά. Τί πάθος φις. τούς οφθαλμούς τοΰ. Φ. . . τί λαχτάρα, 
είς τά φιλήματά του, .είς τας θωπείας του' -φιλεΐ. τον Βόν-σ. . . 
τήν ύποτιθεμένην Άλ’ις, γλυκά, γλυκά καί τήν οδηγεί είς τήν ' ' ' 
αίθουσαν τοΰ χοροΰ. ·

. — Παίζουν πόλκα, τώ λέγει ί ιατρός. Χόρευσου.- Χορεύει ό ' 
δυστυχής Φ... πάντοτε’έν.τή’ψευδάισθήσει του, 8τε τόν πλησιάζει 
ό ιατρός. 1 ■

— ’Ακόυσε.Φ..·. τώ λέγει. Δέν είνε ή Άλίς.αυτή. Είναι,ό . / _ 
Βόνστ. . . φίλος-σου, ον θέλω νά. αγαπάς πάντοτε. · Φίλησέ τον-, :;
. Κατ’ άρχάς συ-.οφρυοΰται ό Φ..; άλλα μειδιά είτα φιλχί. τόν ' 
Βούστ. ■ /

Ήτο 1 μετά τό μεσονύκτιον καί ή σειρά: τοΰ κ. Β... ' . ; γ ·
’ ,Ό κ.' Αντωνίου, τόν καθίζει είς τήν έδρα·/ καί τώ'δίδει χάρ- ,
την καί μολυδδίδα.

— ’Ακίνητο τό χέρι σου είς τό χαρτί, τφ λέγει, καί πρόσεξε. - 
Θά γράψης χωρίς να θέλης.

Ίίτο ψευδοϋποβολή αΰτη, διά νά συγκεντρώση τήν διάνοιαν τοΰ. , 
νέου ό ιατρός είς 1ν σημείον. Διότι μετά 3ύο δευτερόλεπτα, θω
πεύει τούς όφθαλμούς του καί $ παύμένος δ Β., . . τά κοκαλώνει.

— ’Ιδού λέγει, δ Ιατρός ήρεμος καί άπαλός ύπνος. Τώρα θά 
πειραθώμεν μόνον αθώα πειράματα. Είσαι'καλά,_τόν..έρωτά:

.— Πολύ καλά, άπαντά έκείνος.
— Λοιπόν, επιθυμώ νά μου δώσης τήν περιγραφήν τής κατα- 

στάσεώς σου. Καί επειδή είσαι ποιητής, τήν θέλω εις στίχους.
— Πολύ.καλά. 1
— Λοιπόν σκέφθητι 5 λεπτά καί μοΰ λέγεις.
Μετά 5 λεπτά δ κ. Β . .. απαγγέλλει τούς έξης ώραιοτάτους

στίχούς. Έρωτηθείς,.έάν 'ε’νε αύτοσχέδιοι,' μάς,διεβεδαίωσεν δτι 
εκείνην τήν σ-ιγμήν τούς έκαμε. ' , '

«Τώρα,τό .βρίσκω τ/δνειρο ποΰ δ νόΰς-,μοϋ ■ κάθε ’μέρα 
μέ τήν ανήσυχη ψυχή γυρεύουνε νά βρούνε.

Τώρα σέ κάποιαν'άγνωστη καί-φωτεινή άτμοσςαίρα 
8λα τά πάθη τής καρδιάς τά αισθάνομαι νά σβοΰνε.

Τώρα ’να φώς ανέσπερο ποΰ τό θωρώ νά ρίχνι; 
τές μυστικές αχτίδες τού μές τής ψυχής τά βάθη.

Τές περασμένες μου χαρές σαν ζωντανές μοΰ δείχνει 
κι’ δλα μου δ’ώχνει 'τ’ άσβυστα κι’ άκοίμιστα μου πάθη.

Και έξηκολούθει νά κοιμάται. Ήτο εΐς ληθαργικήν κατάστα- 
. σιν καί παρουσίαζεν 1,10 σφυγμούς καί 56 άναπνοάς. Ούχι φυ

σιολογική κατάφτασις,
. - *·'

Παρακαλείται τότε δ κ. ’Αντωνίου νά: δποβάλη είς τόν Β. τό 
έξής: λ _ ·, . , ,

~Νά έλθη εΐς τό γραφείον τών «Καιρών» τήν έπομένην ά- 
,κριβώς εΐς τήν 1 καί 1]4, νά γράψη μικρόν χρονογράφημα έως 
3]4 στήλης περί τής καταστάσέως είς'ήν εύρίσκετο υπνωτισμένος.

Είς τήν 1 καί 15' εισέρχεται εΐς τό γραφείον τών «Καιρών». 
Χαιρέτα όλους ήρεμώτατός και ζητεί χάρτην, κάι κάθηται. *Αρ- 
χεται γράφων. Τριγύρω κάμνοΰσι θόρυβον, τοΰ φωνάζουν, τόν 

-προκαλοΰν, τόν ώθοΰν? '
" ’Ακίνητος, χωρίς καμμίαν αίσθηση άλλην, μέ έξωγκωμένας 
τάς φλέβας ίου μετώπου του,· γράφει. Είναι εΐς' ΰπνωτιστικήν 
κατάστασιν, τελείανλ'Η υποβολή τής χθές ένήργησε τήν ύρισμέ- 
νην ώραν, και κατά τόν διαταχθέντα τρόπον, ακριβέστατα.

Έγραφε ταχέως. Όταν έτελείωσενζ άνέγ.νωσε τά χειρόγραφά 
του. Έπειτα τά ίδωκε καί έμεινε σιωπών.

Ό ’Αντωνίου,, δστις ,είχεν έλθει έν τώ μεταξύ, τόν πλησιάζει 
τότε καί τόν φυσά εΐς τό πρόσωπον. Καί τότε ήνοιξε τούς οφθαλ
μούς, έγέλάσεν, καί πρός με :

— Πάμε νά πιοΰμαι καφέ. Γι’ αύτό ήρθα. .
Ήτο καί τοΰτο δποβολή τής χθές. Ούτως ακριβώς τοΰ ύπέβα- 

λεν δ ΐατρόο νά πράξη. ’, . * * .
Μ

Παραθέ.τομεν τό χρονογράφημα τοΰ Β . . . δπερ έγραψεν είς 
τό γραφείον τών «Καιρών». -

Αίφνης τά ηρΰ τών όφθαλμών μού ζοφερόν νέφος διαλύεται 
καλ έλευθέρα-ή φιχΑ ϊπαται εΐς τούς όνειρώδετς ΚόΟμους 
τοΰ άγνώότου- Κυανή καΓ'έν ταΰτώ φωτεινή άτμοόψαίρα, 
περιβάλλει τήν δραπέτιδα ψυχήν, ήτις εύτυχής ήδη πλα- 
ναται μεταξύ τών άνθέων,τών έκ χρυδών άκτίνων έχόντων 
τά πέταλα. Οί δνειροι καί αί χίμαιμαι προόδέχονται τήν 
ψυχήν ώς άδελψήν καό μουδική θεόπεάία λι-κνίζει ταύτην 
Κόάμοι φωτεινοί, κόίί^ιοι περικλεί'οντες είς έκάβτην πτυχήν 
των καί έν δνειρον, μίαν τής ψυχής εύδαιμονίαν ήπλοϋν- 
ται είς τδ χυανοΰν άπειρον, είς τήν μυροδόλον Έ.έμ, καί 
πέριξ αύτών ή φωτεινή άτμόδφαιρα φωτεινοτέρα καθίβτα·. 
ται. Κοί μακράν πολύ μακράν είς μίαν τοΰ κυανού άπείρου 
γωνίαν, ή ψυχή μου διορμ τδ ποθητόν τών παρελθόντων 
όνείρων ίνδαλμα. Πετή πρδς αύτό πλήρης χαράς καί έρω
τος; 'έλευθέρα' πλέον, ξένη πρδς τδν πόνον.

Ή γλυκεία θερμότης,, ήτις τήν περιβάλλει τήν μεθύει, 
άλλά καί γνωρίζει αύίμ τήν άθαναόίαν, τήν μάγον δύνομιν 
.γοΰ αίωνίου δντος. Φώς πανταχοΰ, φώς δνω καί κάτω είς 
τδν κόόμον τών ξένων Ινδαλμάτων, είς τήν ποθητήν τού 
κυανού άπείρου γωνίαν, έν ή καί τδ ίδικόν μου ίνδαλμα 
τών παρελθόντων ύνείρών μου.

Μνότηριώδης δΰναμις έλκύει τήν ψυχήν καί φέρει αύ- 
Τήν είς τδ κύανοΰν άπειρον, θάμβος μέγα καταλαμβάνει 
•τούς δφθαλμούς της καί δμως εύτυχής βλέπει,βλέπει πάν
τοτε καί άπολαύει τών κόόμων έκείνων τών μυθικών τήν· 
μαγείαν. Ζμ τώρα πανευδαίμων καί τδ ρίγος, δπερ κατά δι
αστήματα διαθέτει αύτήν, είναι ρίγος ζωογόνον, ρίγος δι- 
άχέον τάν ήδονήν, τήν γνώόιν τής αίωνιότητος.

Έλευθέρα! καί κυρίαρχος τού άγνώότου, γνώδτης τών 
παρελθόντων καί μελλόντων. Εύτυχής, διότι δέν βλέπει τι 
τού πορόντος·

Καί τά άνθη, τά έχοντα έκ χρυόών άκτίνων τά πέταλα, 
ΰκιρτώόιν ύπό, τήν πτήόίν της, καί φρίόόουόιν ύπό τήν 
πνοήν της.

’Αλλά, φεΰ! δνειρον μόνον ήτο καί τοΰτο; Τδ κυανοΰν ά

πειρον σκοτίζεται καί τδ ζοφερόν νέφος βαρύνει καί πάλιν 
τούς όφθαλμούς μου! Καί ή ψυχή κλα.ίει, .

Η. Bi.

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Τό ψευδός είναι τό άπαισιώτερόν τών Ελαττωμάτων, ίι- 
οτι συμπαραβόρή πλεϊστα έλαττώμάτα. Είναι ίη χ«ψισίον 
καί τής κλοπής.

Τδν ψεο^όμενον ώποστρέφεται δλος ο κβσμος καί,οδτω 
βλέπει εαυτόν έγκαταλελειμμένον καί οταν άκόμη Ιχέι άνά- 
γκην βοήθειας, (ώς ό μικρές ποιμήν, δστις άπαξ ψευσθείς, 
έκ διυτέρού 8ev έπιστευθη καί οΰτω κατεσπαράχθησαν τά 
πρόβατά του ύπό τοό λύκου.)· Έμπροσθεν τοΰ ψευίομέναυ 
δέν γίνεται λβγος ή ήέρί άσημάντων πραγμάτων, διότι θά 
εΓπη τό διπλάσιων τοΟ δτι ήκουάεν. ’Αρχίζει νά ψεύδεται 
δι’ ελάχιστα πράγματα καί φθάνει είς σίόου^αΐα. Είναι'τό 
σον συνειθισμένος είς τό νά ψεύδεται, ώστε* πράττει τοΰτο 
άνεπαισθήτως καί έάν 'τόν παρατηρήσου»; θά εΓπγι :■ 
εϊπον παρά +ήν άλήθέιαν.» · '■·■ ·

Τδ ψεύδος’ έχιι κακάς συνέπειας, έπιφέρεί έριδας, διαστά
σεις οικογενειών καί παντός είδους συμφοράς. Είναι άλη· 
θώς αξιολύπητοι at οίκογένειαι είς τάς όποιας ΰπάρχουν τοι- 
αΰτα άτομα.

Οιίιίέκ d>pai0ref>or τοΰ dJn&oSa' λέγει μία παροιμία, καί 
θά προσθέσω ούδέν εύκρινέστερον τούτου. 'Ο ένάρετος άνθρω
πος αναγνωρίζεται ίκ τών πράξεων του, έκ τδν βλεμμάτων 
του, (άφοΰ οί δφθαλμοί είναι τό κάτοπτρον τής ψυχής, δέν 
θά έρυθριάσρ ένώπιον τοδ λαού, ώς πράττει <5 ψευδόμενυς, 
άλλ’ άπεναντίας θά θριαμβεύσγ ένώπιον τών εχθρών του, 
έάν έχτίτοιούτους. Πολλάκις τό ψεύδος έπέφερε τον θάνατον. 
Μήπως ή ’Ιωάννα δ* Άρκ δέν έκάη ζώσα ενεκεν ψευδούς 
συκοφαντίας καί άλλοι ήρωες καί ήρωίδες, ’

Ή άλήθεια παρουσιάζεται καθαρά, άγνή, θριαμδεύούσα, 
ένώ,τό ψεύδος ρυπαρόν, κατηφες, δειλόν. Δέον λοιπόν νά 
καταέάλλωμεν παντοίας προσπάθειας, όπως μή συνειθίσωσι 
τά μικρά είς τό ψεύδεσθαι,διότι έκ τής μικράς ήλικίας άπο- 
κτώνται τά έλαττώματα. καί τά προτερήματα, τά οποΓα 
χαράσουν τήν ευθείαν οδόν,τήν άγουσαν πρός τήν μέλλουσαν 
δυστυχίαν ή εύτυχίαν των.

Έν ’Ιθάκη , ’λθηνΧ Βλασσοηοόλου

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ . '.
«, ■'*.
Ώ νύμφη Σΰ τοΰ Οΰρανοΰ χρυόόχλωμη Σελήνη 
που πάντοτε περιπατεΐς κι' δλον τόν κόόμο βλέπεις 
πές μου δν έμεινε πιότή ότόν δρκο.της έκείνη, 
γιατ’ είόαι μάρτυς άληθής τών μυότικών ό κλέπγης.

Πές μου νυφοΰλα ντροπαλή τό χρυόωτό <3ου δμμα . 
τί είδε ; μεθ’ τά ατήθεια της τί κρύπτει Λ παρθένα ; 
τό νειό ποΰ τήν άγάπηόε, τόν ένθυμεϊτ’ άκόμα; 
πονεϊ- έκεϊνον ποΰ γι ’ αύτή στενάζει είς τά ξένα.;.

Γιατί Σελήνη κρύπτεσαι μέσα σέ μαύρα νέφη 
καί μ’ Αφησες ότή σκοτεινιά σέ λύπη' σέ όδύνη;

4
Τόν πόνσφεύγ’ ή εύσπλαγχνίά κ’ άλλοΰτό δμμα. στρέφει 
λοιπόν, δέν είναι ψέμμάτα μ’ άρνήθηκε έκείνη.

(’Από τάς δχθας τού Νείλου) . Μιλτιάδης Κ. Κορμπέτης,
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ΝΗΣΤΕΪΑΙ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ

Συναντήσας έν τινι ’’παντοπωλείφ οικογενειάρχην μο 
λέγει:,

—Έδωσα, φίλε μου δύο δραχμές καί αγδοήκοντά λεπτά 
διά νά θρέψω τήν οικογένειαν μου μέ μασκαραλίκια.

' ·— Και θά δώσης άλλην μίαν δραχμήν, ιφ άπαντώ, ,δκ: 
νά, τοΐς δώσγις μεθαύριον και καθάρσιον. Μέ παρε'τήρησε 
μετ’- ώώήξεως.

■— Βεβαίως, προσέθηκεν, ό ταραμάς, το χταπόδι; αί 
βροθβες, ό χαλβάς, καί αύταϊς αί έληαΐς γίνονται μία ζύμη 
είς τον στόμαχον, ή' οποία κάθεταιείς τά έντόσθια, καί ....

-----Και διατί δέν .^μαγείρεψες φασόλεα, κουκιά, ρεβύθια, 
φάβαν φακήν;

— Χειρότερα, έπειτα δίς τής ήμέρας όσπρια ; άλλο 
καχό. ■

— Βεβαίως. Τότε νά κώμης άλλο τι, όπου χάμνω κα 
έγώ. Νά ύπάγγ.ς είς τοΟ κ. Παυλίδη, νά πάργς μίαν % δύο 

-πλάκας τσοκολάτα καί θά μέ ένθυμηθίίς,θά καταλάβγς νη- 
•ντήσιμον καί ώραίαν καί ώφέλιμον καί ευθύνην καί στομα
χικήν καί τονοτιχήν τροφήν.

Τότε μέ παρετήρησε μετά πίρισσοτέρας έκπλήξεως καί 
άφήσας τά παραγγελθέντα είδη:

— Καλά, λέγεις, φίλε μου, μοί λέγει, δέν τδ έσκέφθην 
αυτό. Τρέχω άμέσως είς τοΟ Παυλίδη. Χαϊρε.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΩΣ,,

Κ. Α. Σμύρνην. Δβλτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικές ϊχετε άπάν- 
τηβιν.'·— Κ. Ψ. Barrage.ΆποροΟμεν χαι λυπούμεθα έπί γραφο- 
μίνοις. Ταχυδρομικές έξηγούμιθα καί έλπίζομβν, $τι θά μάς δι- 
χαιώσητε. — Άί. Π. HetpovxoJiv. Χρήματα δέν έλήφθηβαν χαι 
παρακαλοδμεν γράψατέ μας τίνι τρόπφ έστάλησαν.—Ν. I. Κ. Πι- tpoixoiiv. Χρήματα ,έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν. Γράφομεν.—Α. 
Β. Ίάάχην. ’Αντίτιμον ημερολογίων ίλήφθη. ΕύχαριστοΟμεν. 
Γράφομεν.—Δ. Β. ΟΛτίνιιζαν. Σάς άπηντήσαμεν εις άπάντησιν 
γραβομίνων σας.—Π· Π. Tova/t. Άπαντα γραφόμενα σας εξετε- 
λέβθηβαν, άπεστάλήσάν χαι έγράψαμεν. — Ν. Π. Βαρύσια. Συν
δρομή σας ίλήφθη. ΕΰχαριστοΟμεν. Ήμερολόγιον σας άπεστείλα- 
μεν.—Έ. Φ. ΠιιραιΚ. Έλήφθησαν. Έχει καλώς. ΕυχαρισΤοδμεν. 
— X. X. Σμύρνην. Φυλλάδια σάς- άπεστείλα,αεν μέ ταχυδρόμον. 
Άναμένομεν άπάντησίν σας, όπως σάς άποστείλωμεν καί τούς τό
μους.—Σ. Κ. ΚαγιαΙζϊχ. Δελτάριόν έλήφθη. Έχει καλώς. Άνα
μένομεν νέωτέραν σαςίκαί εύχαριστοΰμεν,— A. X. ΦιΛιππούποίιν.

' Δελτάριόν έλήφθη.Παραγγελία σας έξετελέσθη.Άναμένομεν ΰποσχε· 
θέν·—Μ.Κ.’όγρίτων.’Ελήφθησαν δρ. 8 άλλα άναμένομεν άπάντη- 
βιν πληρεστέραν είςό,τι σάς έγράφομεν.— Κ. Α. Σμύρνην. Δελτά- 
ριον έλάβομεν xal άπηντήσαμεν. Έλπίζομεν νά μάς ευχαριστήσατε 
—Δ. Ν. Κόρινθον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις καί Ήμερο
λόγιον σάς άπεστάλη. —Ά. I. Β. Μόσχαν. ’Επιστολή xal χρήματα 
έλήφθησαν. Εύχαριστέβμεν. Άπόδειξις Ημερολόγια καί φωτογρα
φία! σάς άπεστάλήσαν.—Δ. Π. ΆγχίαΛον. Λαχείον δέν ανήκει είς 
υμάς- Έγράψαμεν καθέκαστα.—Ο. Τ. Σάμον. Επιστολή έλήφθη. 
Άποροθμεν έπί γραφομένοις. Έγράψαμεν.—Γ. Δ. Μ. Κα>ν]χο2ιν· 
Επιστολή καί 60 φρ. έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν. Άπηντήσα- 

• μεν.δμίν ταχυδρομικών σχετικών γραφομένοις σας.—X. Κ. ZtriCl· 
Stpi Άπεστείλαμεν σειράς χαΐ βιβλία. Χρήματα έλήφθησαν. Έ· 
γράψαμε* και άναμένομεν νεωτέρανσας.—Σ. Ε. Κ. Άΐοζάνθροιαν. 
Σάς: άπηντήσαμεν καί άπεστιίλαμεν βιβλία. ΕύχαριστοΟμεν. — Έ. 
Έ. BpalJav. ’Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν καί έχάρημεν 
πολύ χιά δι’ ένθύμησιν καί δι’ εύοιώνους ανακοινώσεις.,Γράφομεν 
καί· θεοό θέλοντος «au revoir».

’Από τοΟ έλευσομένου άπό 1ης προσεχοΟς Μα'ίου δεκάσου 
έτους τής «Φύσεως» θά προοτβθώσι νέαι βελτιώσεις είςώμ- 
ψότερα ήμών τά φύλλα καί νέαι δωρεαί τοΐς ήμετέροις συν» 
δρομηταΐς ά-ευ οΰδεμιάς αύξήσεως τής υφιστάμενης, συνδρο
μής. Αί αποδείξεις τοΟ προοεχοΟς έτους θά φέρωσι τήν σφρα
γίδα τοΰ γραφείου μας καί δίς τόν άριθμδ.ν έπ’ αύτών τοΟ 
λαχείου. ΠαρακαλοΟνται δέ οί όφιίλοντες ότι συνδρομώς 
των όπως τακτοποιήσωσι τούς λογαριασμούς των, πάντες δέ 
οί άνταποκριταί μας όπως μάς άποστείλωσι τάς εκκαθαρί
σεις τών είς χείρας των άποδείξεων.

ΠαρακαλοΟνται πάντες όσοι τών άμετέρων συνδρομητών’ 
έλαβον Ημερολόγια τής «Φυσεώς» πρδς έκποίησιν, όπως 
ίύαρεστούμενοι μάς άποστείλωσι τήν έκχαθάρισιν.ΜΕΓΑ ΟΙΝΟΠΝΕΪΕΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

“ΝΕΑ XIOS,,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ* HYPJKH ΓΙΛΝ

Έπί της προχνμαΙας,χάτωΒι το$ Ztroiojtlov της Ευρώπης 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκευάζεται Μαστίχη καί Κονιάκ άρίστης ποιότη- 
τος, έκ καθαρώς σταφυλής, Άμφότέρα έβραβεύθησαν κατά 
τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τ*ς Rochefort sur 
ΜθΓ» τής Γαλλίας διή .βραβείου πρώτης τώξεως, Σταυροί) 
καί Μεταλείου χρυσοί) καί άργυροί καί διά Διπλώματος 
Τιμής. Το δέ .Υπούργεΐον τών Εξωτερικών δν’ επιστολής 
έξέφρασε τοΐς κατασκευαστές τά συγχαρητήριά του διά 
τήν έξαίρετον επιτυχίαν. *Ανευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο
κιμή δύναταί νά πείτη τό Σεβ. κοινόν τού τε ’Εσωτερικού 
καί ’Εξωτερικοί) περί τής γνησιότητος τών προϊόντων του· 
των.,Τιμαι λίαν, συγκαηαβχτικαί.·..

^«οχατάβτηίΑάε iy ΚίΦν^άντενούπύλβε
Χασ)ρ ΊσχτΛισι ΚαραχιδΛ Σοκάκι. Άρ. 80. 

Ίάρυβίμ τ$ 1880.
Ειδοποιείται ώσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόλει πολυά- 

ριθμος πελατεία του καί τό Σεβαστόν Κοινόν, ότι έν τ^ αύ- 
τόθι ύποκαταστήματι έκόμίσθη έτχάτως Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλί^ βραβευθέντων είς Δαμεζχνας, ώς καί Κονιάκ είς 
μικρά^ βαρέλια. Ή δέ μόνη σύστασϊς εϊναν β,ΈΛΒΐ xal lii».

Πώλησις χονδρικώς καί είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.
Τό κατάστημα δέχεται χαι παραγγελίας. Μόνος άντε- 

πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει ’Αριστείδης Κ. Πυρίκης.

ΠαρακαλοΟνται οί έν Ρωμανία.συνδρομηταί μας, ήδη δτε 
τ®* ««χοβραμίΛών ,έπιταγών μεταξύ · 

Ελλάδος καί Ρωμανίας ν’ άποστέλλωσιν ήμϊν τάς συνδρο
μές των διά ταχ. έπιταγής.

Αρτι έξιδόθη ή Ί3μ.πορβ»ή xal βεομ-ηχανεχή 
Γεωγραφία τού κ. Θεοχάρη κάΙ.πωλείται παρά τώ κ. 
S. Ζύγουρα δρ. 2,50.

ειμετγιείόε'γνή:
ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ

Κ. Δ. ΤΣΟΝΗ
Όάύς ΑΙό^ου — iptfi. Οί ■ y

ΑΘΗΝΑ!
Ό μόνος φιλοπρόοδος καΐ ρέκτης είς τδ είδος τοθτο τού 

έμπορίου κ. Κ. Τσώνης έπροίκισε τάς ’Αθήνας μΐ τό ώραιό- 
τερον, πλουσιώτερον καί ποικιλότέρον κατάστημα ύαλικών 
ειδών. Και τί δέν εύρίσκει τις έν αύτώ ! Άπαντα τά ε?δη 
τής οικιακής χρήσεως κα'ι τών οίκιάκών σκευών, ώς καί ποι
κίλα άντικείμενα οικιακών ύαλικών ώραίων καί νεωτεριστι- 
κών κομψοτεχνημάτων. ’Ιδίως έσχάτως έπλούτισεν αύτό διά 
μεγάλης συλλογής νεωτέρων λαμπροτάτων έπντραπεζίων 
σκευών καί διαφόρων έπαργυρωμένων καί κρυστάλλινων κομ
ψοτεχνημάτων έκ τών μεγαλειτέρων καί καλειτέρων εύρω- 
παϊχών έργοστασίων, έξ όσων έσχάτως ή πρόοδός τής τέ
χνης έπενόησε καί κατεσκεύασεν. Άπαντα τά ύπάρχοντα 
είδη τής πλαστικής xal ύαλουργικής κομψοπρεπείας καί βσα 
δυναται τις να φαντασθά? καίέπιθυμήση ΰπάρχουσιν ενταύθα.

Τό λαμπρότατον τοϋτο κατάστημα «0 κ. Τσώνη κατέ
στη πραγματική πλουσιωτάτη Έκθεσις τής πλαστικής καί 
ύελουργιας τέχνης, ήν τή άληθεί? δέν χαίνει τις τίποτε νά 
επισκεφθ?, διότι τούναντίον παρακινείται κάπως νά έπιθυ- 
μησρ καί πόομηθευθίί χέξ αύτής τι άναλόγώς τής δυνάμεως 
τοΟ βαλαντίου του. . ”


