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ΤΟ ΣΩΜΑ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η 'ΨΎΧΗ

Τί εΓναι ό δάνατοζ; — Ό Θάνατος ούδέν άλλο ε’ναι 
φνοικως ή ο άποχωριομές τον αθανάτου *α» άναλλοιυ* β του οτοιχοιου άπο των δύο άλλων τοιούτων, των άποτε· 
λούντων τό ανθρώπινον βωμα,ΰιότ' ώς γνωστόν, τρία 
οτοι^εΐα άποτελοΰαι τόν άνθρωπον, τό θύμα, ή καί 
ήψυχή· , , , ,,,,,,

Ή ψυχή εγκαταλείπει τά σώμα, μόλις ή ζωή ε.κλει- 
ψη έκεΐθεν.

Πάντες γνωρίζομε·,, οτ< έν τή φύσει πάντα τά όντα 
ζώσιν έν ωρισμένω χωρω, τά φυτά έν τώ άέρι καί εν τώ 
ύδάτι, τά ζώα έν τώ άέρι, οί ίχθεΐσέν τώ Μάτι καί άν 
άποβάλωμεν ταϋτα έκεΐθεν, θνήοκουσιν. ’Επίσης έτερα 
όντα ζώσιν έν ειδικούς χώροις, έν τώ άζώτω ή έν τώ 
άνθρακικώ όζει. Έπερματοειδή όντα τών κρυπτογαμικών 
ριντών άναπτύσσονται έν ταΐς φντοειοέσιν ύλαις, οΙ ίχθεΐς 
άποθνήοκονσιν έν τώ γλυκεΐ Μάτι, τό urtdo nivalis 
μόνον έπί τής χιόνος συντηρείται κτλ. κτλ.

Ή ψυχή ακολουθεί τόν αύτόν φυσικόν νόμον καί δέν 
. δύναται ή έν τώ σώματι νά διατηρΐ|θή, έπομένως απο

χωρεί ένεεΰθεν, τούτου παύοντος να ζή. Άλλά τί μετά 
τόν θάνατον απογίνονται τό σώμα, ή ζωή, ή ψυχή ;

‘Γ ό σώμα. Μετά θάνατον τό οώμα ήτοι ή υλική 
ουσία, μή ουναμένη πλέον νά συντηρηθή υπό τήε ζωής 
περιέρχεται είς ·τήν έζονσίαν τών χημικών δυνάμεων. 
Έκλειπούοης τής ζωικής δυνάμεως καί μή δυναμένης 
πλέον ταύτης νά συντηρήση το σώμα, φυσικώς τοΰτο 
περιέρχεται είς άλλας δυνάμεις και διαλύεται. Τό οώμα 
αποχωρεί έκ τοϋ χώρου τής ζωής.

Έάν θέσωμεν πτώμα τι ανθρώπου ή ζώου έν τώ 
χώρω θερμοκρασίας κατωτέρας τοΰ μηδενικού ή εν τινι 
διαμερίσματι, εέ ου εχομεν σφαιρέσει τόν άτμοοψαιρικον 
αέρα, ή έάν μουαχεύοωμεν αυτό δι ’ αντισηπτικών ουσιών 
θέλει διατηρηθή άνέπαψον, διότι ή ζωική ουσία προφυ- 
λάοοεται ούτως έκ τής σήψεως καί τής διαλύοεως. Τό 
αύτό.συμβαίνει καί έάν θέσωμεν πτώμα Τι μεταίύ δύο 
στρωμάτων πάγου ή έν τάφω περιβαλλόμενο διαρκώς 
ύπό πάγων, διότι ή σήψις κωλύεται έν τόπω χαμηλής 
θερμοκρασίας.

Όπόταν τουναντίον τό ανθρώπινον οώμα εκτίθεται 
εΐς τήν έπίδρασιν τοϋ άτμοοψαιρικοϋ άέρος, τοϋ ΰδατος 
καί θερμοκρασίας μέσης, ύπόκειται είς έπανειλημένας 
χημικός άποουνθέσείς, ών τό τελικόν άποτέλεσμα εσε- 
ται ό μετασχηματισμός του είς ανθρακικόν όζύ, άμμο- 

ή

■V

νιακόν, άζωτον, ύδωρ καί είς αερώδεις ή στερεός τινάβ 
άλλας ουσίας αΐτινες άντιπροσωπεύουσινέζαγόμενα ήτταν * 
διαλύσιμα. Τό άζωτον, ανθρακικόν όέύ, ύδροθείίκόν όίΜ,ζ'- 
άμμονιακόν καί ό ύδατμός διαχύνονται έν τή άτμσσσσίρα 
ή διαλύονται έν τή ύγρασίρ τοϋ εδάφους. Καί έάν μέν , 
διαλυθώσιν έν τώ ύδατι τοϋ εδάφους, άπορροφώνται υπό 
τών ριζών τών φυτών ζί ών τρέφονται καί αναπτύσσονται. 
Έάν δεδιαχυθώσιν έν τή ατμόσφαιρα, αί βροχαί πάλιν τά 
διαλύουοι καί τά φέρουσιν έπί τοϋ έδάφους. Ούτως αί των 
πτωμάτων ύλσι δέν καταοτρέρονται, άλλά μετασχημα
τίζονται καί χρησιμενουσιν είς ανασχηματισμόν νέων όρ· - 
Ϊανικών ουσιών.

"ό ανθρώπινον σώμα ούτως ϋπήκει είς τούς κοινούς τής 
φύσεως νομούς, όπως ύπήκουσι καί πάντα τά έπί τής·- 
γής σώματα, οργανικά και άνόργανα. Τό σώμα, όπως και 
έν ράκος, εΐς καρπός ή ύφασμά τι, διαλύεται ομοίως.

Ή ζωή. Έάν ή συνιστώσα τό ανθρώπινον σώμα 
υλική ουσία ούδέν άλλο πράττει ή μετασχηματιζόμενη 
ταίειδεύουοα έπί τής σφαίρας μας καί μεταβαίνουσα 
άπό τών ζώων είς τά φυτά καί άπό τών φυτών είς τά 
ζώα, όλως τουναντίον συμβαίνει διά τήν ζωήν. Ή ζωή 
είναι δύναμις. Ώε δλαι δέ αϊ άλλαι δυνάμεις, ή θερμο- 
της, τό'φώς καί ό ηλεκτρισμός, γενναται καί μετάφή- 
ρεται, ήτοι έχει άρχήν καί τέλος. Όπως ή θερμότης, 
τό φώς καί ό ηλεκτρισμός, οί φυσικοί ούτοι παράγοντες, 
οΐτινες μας δίδονσι νύίιν τής ζωής καί οΐτινες βεβαίως ; 
έχουοι τήν αύτήν φΰσιν καί τήν αύτήν άρχήν, καί ή 
ζωή εχει τάς παραγωγικός αιτίας ώς καί τάς καταστρε
πτικός ιδιότητάς της. Δέν δύναται ν' άναφθή, όπόταν 
άπαζ σβεσθή καί δέν δύναται νά έπαναλάβγ, τήν πορείαν 
της, όπόταν τό'μοιραΤον τέλος της έπέλθη. "Αρα ή ζωή ' 
δέν δύναται νά 4διαιωνισθή, διότι είναι απλή κατασταόις 
τών σωμάτων καί ή κατάστασις αύτη. είναι προσωρινή 
κοί εφήμερος, ύποκειμένη είς απειρίαν επιρροών καί τυ
χαίων περιστατικών.

"Ωστε ή ζωή είναι σημαντικός πολύ κατώτερα τής 
ψυχής, ήτις· τούναντίον είναι άφθαρτος καί άθάνατος. 
Ή ψυχή είναι τό κύριον οτοι/εϊον έν όλη τή φύσει. 
’Ενέχει ενεργητικός καί θετικός ιδιότητας πανταχοϋ 
όθεν τά δύο άλλα στοιχεία, τό σώμα καί ή ζωή έχουοιν 
αρνητικός ιδιότητας, διότι ένώ άφ' ενός τό σώμα δια
λύεται καί έίαφανίζεται καί ένώ ή ζωή εκμηδενίζεται, 
ή ψυχή ουδέποτε δύναται νά έίαφανισθή ή νά έκμηδε- 
νισθή.

Ούτως ή ζωή άφανίζεται άνεπιστρεπτεί μετά θάνατον.
Ή ψυχή. Εΐπομεν ότι μετά θάνατον, τό σώμα καί 

ή ζωή καταστρέφονται. Άλλ’ ή ψυχή τί απογίνεται ·
Οί φιλόσοφοι καί πεπαιδευμένοι άνδρες αποδέχονται 

ότι ή έπί τής γής υπαρζίς μας οέν είναι τί οριστικόν 
καί ότι ή άνθρωπίνη ζωή συνδέεται πρός τι πέραν αυτής. 
Ό άνθρωπος αποθνήσκει είκοσιν έτών καί τριάκοντα



η φϊςιϊ

έτων, όπως δννστα, νά p<5vov έπ( TIva<. . .
TT)V γέννηοιν του ή ν · άποθάνη είς βαθύτατου vfjpocH Τί 
είναι το μ,κροντοΰτο δ,αστημα, απέναντι τής γενική J,. 
X ω S ΐ’ ΧΡΟνβ-· Τίί= Υ* «»! ^ών άλλων
ν ότπτοο Ώ “C iV/™iV Τ* ύΡ“^"^αντ, τής αίω- 
ν!6Ί?ς· Ωο,τ* Ί ίωΊ Ί^ν, τοσοΰτον βραχεία οΰοα 
ίανύ ΧΖΓ ύί "Στατικόν, ώς

ν»θί Ρόλι< δνναμενον νά 1ο-’(■oOj εν τφ ιατορια τής φύοεως.
Af -ίΤ'Ρ?υ °] ΐ“0"01 αυνθήκαι τής vrjivr.c ξί.

α;ν αληθώς απεχθείς. Έκτεθεψ'ένος Viv ό άνθρωπος 
ίαηΓΧα ίκ
ματικης κατασταοεως του ορχανισμον τού σώματός του 
ίίΧ σ',ειΧο!υντζ>ν ®^ν έκάατοτε έέωτερ,κών
αιτίων φοβούμενος τδ πολύ ψύχος καί άποψεύ™ τήν 
υπερβολικήν θερμότητα, αδύνατος πάντοτε καί λεπτό- 
?o3 ih«£T°C-,ς·Τ0'' κ6θ1,°“ iuC"KGc κατά
των κλιματολορκων επιρροών, είναι άληθής μάρτνς Ήδη 
με την πρόοδον τού π^τ.σμοδ κάπως^ε^θησαν 0 
αυνθήκαι τον βίου- κατά τάς πρώτας όμως περ.όδο’ς τού 
βι.υ, προ πεντηκοντα καί εκατόν χ,λιάδων ετών, δποία

: ψεων Ρωπ°Τ'1™;
°?'νθ,ϊ''” .^</νβρ«ηίνης ύπάρίεως είοίν έπίοης 

δΤ 7“ ίηο*,ν ‘•Μ*· «■>ύ- Μ*
, ψνσικην, δ,οτι εΤνα. γεγονός αύταπόδεικτον, «τι ή 6ύ- 

ήυ·Αν(ανΓο!*'ί'''χ αδύνατον. Λέγουσα δίήμίν
' S11 Υ ·ΓΡ ’ί’ βΤ' ’’ yii tIvm κο,λά< «‘"‘Ρύε-ν ούδέν

τ^λ ΡΓ7“ Je,T?^cPtwi®’V«· ήμλνάναμ’φ,οόή- 
τηΤον αλήθειαν. Κα! όντως, ό άνθρωπος εύχεται έηαϋθ^α 
δια να υποψερη. Κα. ύποψέρ61 |ν ΤαΓ; άψοοίδσεοι καί έπι 
ifciT έν TeIC P**’ rai 
και εν τα.ς ψυχ,κα,ς του ορμαίς πάντοτε καί άκαταπαύ- 
Χν·»! ύπό°άναριθ· 

. μήτων εμπ-δίων περιθαλλομιναις. Ήεύτνχία είναι κατά 
στααις πραγμάτων, ήν δένυάς έπ.τρέπεταίνά ψθάσωμ ” 
Αί δε ευάρεστοι τ,νες αίοέήοε.ς, άς τροχάδην καί X 
μιαιως δοκιμαύομεν, παρακολουθούνται ή μάλλον πλποώ 

' Θ^ΤΟ< Γ’ ’κΧΤΓάΤων Π"ριών Mi θλίψεων. Συυπα.
θσνμεν δ.ανα θλάωμεν ειτα τήν άπώλε·αν πε.,λημένων 
αντικειμένων. Εχομεν δέ πατέρα, μητέρα ή ΧύΓΧ 

·■ χίο^ΓρΛΡη''>’θωμεν OiKTp,5C *’< ™Μρ«-

,; Είναι αληθώς άδύνατον μία το,αύτη ανώμαλος κατά- 
ατασις ναηνα, άρ,στικη. Άψοϋ δέ ή τά&ς, αρμονία καί 

■■ <■ ^Χ10 β^’λευουσ,ν έν τώ ψυσ.κω κόομω, δέον ή αύτή 
Ισοιψοπια να επανευρίσκετα. «αί έν τώ ήθ,κώ κόσμε^ 

_ δε _ περί εαυτούς ορώμεν τήν δυστονίαν' έπ,κοίι- 
; τουσαν, ως κο,νον καί σταθερόν γνώμονα, & άποντανού 
βλεπωμεν την βίαν και αδικίαν έπ.όάλλουσαν, τήν Ισίύν 

,·, θριαμθευουοαν, τά θύματα άοπαίροντα καί θνή^κοντΧ" 
τδ μαστιγών τοΟ τυράννου, ή κατάσταοις αύτη δέν 
^Τθέί π')£φ’ΙΡ·οΡ’ί ^’^«’'θ'ίμεσος περίοδος, 
ην η θεία Προνοώ εθετο πρό ημών, καταθικάξουοά μας

έοε’^\ 1"°ία· £β%Τ?’ νέσο0τ’ί «τάσταοις, όποία 
εοετΟΙ η δεύτερα αυτή υπαρίις, ή διαδεχθηοομένη τήν 
ρινον ίωήν ή έν άλλα.ςΊέέεο,'ν, τί α^γεν^τα^ή 
ταύτην 'i'’,'UX.'1'-‘PO\0 Wv’TOi θΡ°ύο«ί ΧΧ*τ2 
ταύτην προς το σώμα δεσμό ; Γ
υεταόο·' ή· άνθΡω"ί^ ΨυΧί Ηετά τόν θάνατον
μεταβαίνει εις νεον οωμα. Θα ένσαρκωθή είς έτερον όρ- 
Y°v,eP«" κ<ι_ι θα συοτήοη άτομόν τι άνώτερον τοΰ άν- 
θρωπου ηθικώς, αποτ^οϋσα ούτω τήν σειράν τής έ£ε- 

τί «WA της ψύσεως. Ρ Π 
:< Ιο ανωτερονδέ τούτο δν, άπερ ύπερέχει τού άνθοώ- 

Που εν τη κλιμακωτών ίώντων όντων, άτινα οίκοϋοιν έν 
τω συμπαντι, δέν έχε, όνομα έν ούδεμ.ά γλώσ^ Μοζος 

8c ο άγγελο;, όν, ή χριστιανική θρηοκιία άνογνω" 
piiti καί τιμά έν τώ δόγματί της, ϊίδωσιν ήμΐν ιδέαν 
τουτου.Πράα δε ό 'Ιωάννη; Ρεύνώ έκάλεαεν ά γγ ε λ ο ν 
το ανωτερον έκεΤνο όν, δπερ αποδέχεται, ώς διαδεχθη- 
σομενον μετά θάνατον τόν άνθρωπον.
. Αλλ , ήμείε άς άποψύγωμεν τήν όνομααίαν ταύτην καί 
ας καλέοωμεν ψνοικώτ«ρον ύπεράνθρωπον-.όν, 
ΤΟ ηλποποινμιένον αυτό πλ«μα, onep, καθ' ήμδ/έπα- 
κοΛΦυθεί τον άνθρωπον έν τή προϊούοη σειρά τΰν οντων 
τής φνσεως.

(Έκ «5 Lendemain de la mort
w> Louis Figuier)

Φ. π.

Ο ΕΠΙ ΟΜΗΡΟΓ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
— ι

Εις τ« τής διαίτης τώ» ά.θρώπω» τής εποχής «κείνης πρέ
πει »α προστεθή καί ή βρ«σις ι^., τών ;5,,αά_
των, τους έποίονς έτρωγε. ίΛ μ.γί„η? πιιζό(1^, «,ά.„Τζ; 
«0τι η ε* τούτων τρογη, -.τθί,της, τ« σώ(Λί1 κα· α
κ.τιχο. εις τον; κοπονς. Σν.είάμβα,ον δί τά πτηνά δπω; 
Μά του; τχβεες St άγχίοτρω,. Πρ08τίμω» 0μω; πάντοτε τήν 
«« πτηνών τροφήν, ώ; ίρεπτκήν, αύξά.ουσαν χαί έ.δυ.αμώ- 
νου««ν τ«ς βωρ,ατικβς δυνάμεις.

«άλλ · οτε δή νηό; ίξέφθιτο ηΐ, πάντα 
»χαί έη αγρην έφίπεσχο. άλτ,τεύοντι; ά,άγχ, 
»ιχθύ; Ορνιθά; τε φίλα; S, τι χεΐρα; ίχατο 
•γαμπτοΐς άγκιστρο^,.... ( Ό5έβ. Μ 32gy
Πολλά»; μεταξύ τών συνήθων ,'ί.ων ίχρώντο χαί οϊ»ον

πολλών «τω», ώ; χαλειτέρον επίσης χαί ύγιεινοτίρον.
«τοις ο i γέρων έλθονσιν άνά κρατήρας χέρασεν 
«οίνον ήδυπότοιο, τόν έ.δειάτφ ένιαυτφ 
»ώ·.ξε. ταμίη, καί άπό χιήδεμ.}. ελυσεν.

(Όίύα. Γ. 320)
Ως »υστ«τ;χό. τήςχαλή; τραπέζι ίθεωροΰ.το τά άσματα 

και οι χοροί. Εϊ; τό συμπόσιο, ί. γόε, έτραγώδουν άσματα 
ηροκχα, τα όποίχ πάντες ήχουον μετά προσοχή; χαί έ. σ,ωπή, 

“Teioiji. α«δο; ί«ιδε «εριχλυτός, οί δέ σ,ωπί 
• ειατ άχούο.τε;· έ δί 'Αχαιών νόστον άειδε' 
•λυγρον, S. Ικ Τροία; έπετείλατο Πολλά; Αθήνη.

( Όδύσ. Α. 325).
Γυναιχες χαι παϊδε; δέ. έλάμβανο. μέρος εί; τά συμπόσια. ' 

α μνηστήρες τής Πηνελόπη; διεσχίοαζο, κβί ίτίρπο,το έ, · 
τοις συμποσίοι; διά τον άοιδοΐί Φημίου.

«αυτάρ έπεί «όσιο; χαί ίδητύος έξ ε'ρον ε·το 
■μνηστήρες, τοίσιν μέ, Μ φρΕσ;, άλλα μεμήλιι,
■ μολπή τ’ όρχη.τύς τ«· τά γάρ τ ’ ά,αθήματα δαιτός· 
■χηρυξ ο έν χερσίν χίθαριν περιχαλλέα θήχε
■ Φημίιρ 6; ζ'ήείδε παρά μνηστήρσιν άνάγχ,, 
ήτοι έ φορμίζων ά.εδάλλετο χαλδ. άείδε,ν.

(’Οδύσ. Α. 150).
- ’.Η/α9σί>;67< ’ώ. άνίρώπωντής ίποχής έχείνη; ώ; καί 

των «,ουματων ητο μεγάλη· έλούοντο δέ σνννάχι; JiJ ν>Λ. 
άρον ιά,ατος,^ ινα καθαρίσω;, το σώμα, &m( ε'δχόλω; ίρνπαί- 
■ετο, ό,όη ητο γυμνόν, καλυπτόμενο, έχ χιτώνος. ήτοι χχ. 
λυμματο; Η. δυο φύλλων υφάσματος, άραιώς καρφωμένων έπί 
των πλάγιων ο.ά πορπών (χαρφίίων), καθόσον ήτο άρραφον, 
όιοτι τότε οέν έραπταν διά βελόνη, καί κλωστής. 'Εφόρου, 
ό α·/το μάλλον χαρι, έυσχημοσύνης. Τούτου εν«κα προσέθπλλε 
πασα. την επ.φά.«ιαν τοΰ σώματος δ χο.ιορτό; τής άτμο- 
«φ»ψας *κΙ βρύπαινίν αυτς. r

Έλούοντο ούχί έμβάπτοντες τό σώμα έ. λουτήρι, άλλά 
χαθήμενοι επ. γαβάθας, πέτρινης ή χάλκινης, ή. έχάλουν 
atfAyivftov· επεχεον δί έπί τής κεφαλής καί τού σώματος

το νδωρ θιψ.ηρι^ (χ^*ρ^ν)> τό & σώμα ιτ^ιβόν ονά τών χίΐ- 
ρ&ν γυναΐχ«< ή κβράσια, Λ

Ή αιδώς πρός τοΰτο δέν ητο αυστηρά τέτβ, ουτ* έντύ- 
πωσιν τποάι η 5ρα«« τού σώματος, ίνβχα τη; συχνής οράστως 
αυτοΰ. Ποϊύ γάρ έξασόινοϊ τήν αιδώ ή συχνή δρασνς.

Meta τήν πλύσιν fyptov *σ σώμα διά ίλαίσυ, ινα προ- 
ιρυϊ,άττνσι του·ο ίχ ιτ«ριψήζο»ν, διότι τό Ιλαιον elvt χακός 
θερμαγωγός χαι χρηοιμιύτι, ώς πτρικάΧυμμα* ουδόλως δέ 
φράττιΐ τους «όρους τοΰ σώματος ώς καχώς σχολιασταί τινβς 
λέγουσίν* ή γάρ φράζι; τών πόρων Ιμπο&ζει τήν άδηλον δια
πνοήν, ή; ή ίμπόδισις emfepci νόσον.

«Τέφρα δι Λαέρτη* μεγαλήτορα φ evi εϊκφ 
αάμφίπολος Σικιλή λοΰσιν χαίχρΐσκν έλοιίω Ω.366 Όδύσ. 
Χάρΐν τής χαβαριότητος έλούοντο προ του οιίπνου, 
βαΐδί λουσάμενοι χαί χρισάμινοι λιπ’ βλαίφ 
»διίπ νον ίπειτμ 8* Λλοντο παρ’ δχ^σι ποταμοί ο.

Ζ, 96 Όδύσ.
Έλουζον βπίσης τότ« χαί’τούς ξβνονς, ίνα καΟαρισόώβι* 

έχ τοΰ ρύπου, ώς χαί τους αγνώστους, at δμω«ί, ύπηρβτριαι 
χατωτέρας τ«ξ?ω;. Τούς οι γνωστούς ολουον αμφίβολοι, 
(θαλαμηπόλοι), ύπηρίτριαι άνωτίρας τάξιως.

Ούτως,όταν ύ Τηλέμαχος μιτά τοΰ Πιισιστράτου χατί- 
λυσαν,έν Σπάρτη ιις τό μίγαρον του Μινιλάου,ώς άγνωστοι, 
αμέσως Ιλουσαν άαφοτέρους δμωαί ύπηρέτριαι.

ατούς δ* ίπβί ου» δμωαί λοΰσαν χαί χρισαν έλαίφ, 
οάμφί δ * άμα χλαίνας ουλας βόλον ή δέ χιτώ·ας, 
»βς ρχ θρόνους ιζοντο παρ* Άτριίοην Μινέλαον* 
»χ«ρνίβ« δ' άμ^ίκολος σιροχόφ ίπίχίυΐ φέρουσα 
»χχλήχρυσ«ιη ύπιρ άργυρίοιο λίβητος. ( Όδύσ. Δ. 49) 
Έχ τούτων βμ^αίνιται ό μίγας πολιτισμός, ό ΐυγβνής 

τρόπος τοΰ άποδέχισθχι χαί ή αποφυγή νά ιρωτώσιν tv πρώ- 
τοις,τίνίς tUi xal πώς ονομάζονται οί ξένοι. Τούς αγνώστους 
ξένους iffiptnciouvto αί ύπηρίτρΑαι,τούς γνωστούς χαί βύπρτ· 
πιις άμ^ίπολΟί χαί τους «πισήμους α< θυγατέρις ή αί ο^χοδέ· 
αποιναι, ώς τοΰτο δηλοΰται τών έξης: Όταν ό Τηλέμαχος 
χαί ό Πιισίβτρατος μιτίδησαν βίς τό μίγαρον του Νίστωρος, 
γνωστά ποίησαν τις αμισως τα ονόματα των :

«Τόφρα δί Τηλέμαχον λοΰσίν καλή Πολυχάστη, 
ρΝέστορος όπλοτάτη θυγάτηρ Νηληίάδαο.
θαύτάρ έπιί λοΰσέν τ·, χχί Γχριβιν. λίπ’βλαίφ, 
ο άμφί δί μιν φδρος χαλόν βάλιν ήδβ χιτώνα, 
»ίχ ρ ’ άσαμίνθου βή, δέμας άθανάτοισιν όμοιος.

(Όδύσ, Γ. 464).
Τό ίθιμον τουλούιιν τους ξένους διιτηρατο έν τγί Αρκα

δία ττκ Πιλοποννήσου χιι μίχρις έσχατων. Μόνον τούς πόδας 
4χον γυμνούς .διότι δέν έφόρουν κάλτσας, άλλά μόνον σανδά
λια (τσαρούχια) ούτω δι ιιχον στρατηγοί χαί στρατιώται. 
Ήτο οέ συνήθκια τούς πόδας νά πλύνωσιν αί ύτηρέτριαι, 
Όπόταν δέ βφιλοξινιιτο λίαν ιπίσημον πρόσωπον, πρός ι*- 
ψροισιν τιμής ινιπτον τούς πόδας αί οικοδέσποινα; ιδίαις χερσίν.

Όταν ό Γινναΐος Κολοκοτρώνης έφιλοξίνήθη ιίς τήν οι
κίαν του Κύρ-Κανίλλου Δεληγιάννη, ή σύζυγός του, χαί fοι 
ήτο μιγάλης παριωπής,ενιψι τούς πόδας του γενναίου Κολο· 
χοτρώνη Ιδίαις αύτή^ χψσί/ Μ«τά ταυτα δέ παριχάθησεν ό 
στρατηγός «ίς τήν τρόχιζαν.

MJA ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Ή Κυρία RejaDt έ***ΚΛά|Λψασα Παρ^ίους U ρ.α- 
κρ«ς άνά W Ευρώπην πιριοδιίας τ·ής, καθ’ η* «λαβί 
τήν τιρςήν νά οιοάζν) xal ό Βιροϊίνφ προ τοΰ αΰτοκρά* 
τορος Γουλιέ>|ΐου χα< προσωζνκώς ούτος νά την 
άφηγί’ται ώς έζής τά χατά ττιν «ιρίσταβν* ταύτην.

β Ό αύτοκράτ^ρ έκαμ,ι τήν τι^ήν νά ρ.οι ζητήβη 

διά του έπιμιληίοΰ τ&ν θίάτρων τού; 
πιόν του τήν «Κυρίαν S&Q8 - Genes· 
φθην χατ* έμαυτήν, διατί ήλθον έδώ χαι &ν ιπρίπι^ 
διχθώ έγώ ή γαλλίς ή δημοχράτις τοιαύτην πρόταβιν, άλλ 
χαί αμέσως άπεφάνθην, δτι άφοΰ ήλθον έξ άπλής ιύχαρν- 
στήσβως χαί βπιθυμίας χαί αφού δέν γίνομαι βασιλιχωτέρά 
τής πληθώρας τώ» άλλων γάλλων συναδέλφων μου, οϊτι- 
νΐς δέν γίνονται ποσώς άντιπατριωΠχοι έρχόμένοι ένταυθβ 
χαί έπιυφημούμβνο: χαί ινίοτβ συριζόμονοι, διατί να μ ή 
δεχθώ έγώ ;

βά παίζω λοιπόν τήν χυρίαν S&ns - G&ies χαι ό αύτφ· 
κράτωρ Γουλλιίλμος θά ΐδη τόν Ναπολίοντά διαπληχτιζό- 
μινο» μιτά της αυλάρχου Κυρίας Λιφίόρ, δουχίσσης τής^ 
Δαντζέχης.

Άλλ ’ αδιάφορο», αύτός τό ήθέλησιν. 
Έστω.
Άλλ* ήδη, οτι πλέον τό πράγμα άπιφασίσθη, χαί μά· 

λίστα δι* αύριο», παρατηρούμαι χαι ιξιτάζω έμαυτήν άνα- 
παραστατικώς,.. ταύτοχρόνως δ$ ένφ αισθάνομαι έαυτήν το- 
σοΰτον μικρά» χαί καταλαμβάνομαι ύπό τννος άνησυχέαςΓ 
έν ταύτφ αναγνωρίζομαι ώς γενναία 1...

Ή μικρά ανησυχία προήλθε» <χ τών περί έμου σκέψεων: 
Έάν βημδή σίπβτς ; έάν θεατής τις μι άπεδοχίμαζι χαί 
ήναγχαζόμην ν* άποσυρθώ έν τφ μέσφ τοΰ δράματος ; Έάν 
άγαθός τις συνάδελφος έχ Παρισίων άπεστελλεν έν τη αί* 
θούση,.. Έαν απρόοπτό» τι τέλος έπήρχετο μεταξύ τής 
πατρίδος μου χαί ταύτης καί ήναγχαζόμην έν τή ήθιχη μου 
υποχρεώσει να μή διδάξω ; ή τι άλλο ; δέν θά εχανον τάς ■ ;· 
πιντήχοντα χιλιάδας φράγχων : χαί ταξβίδιον ίνός μηνάς

Ή γενναιότης μου όμως μοί άπήντα :
— Καλώς ίπραζας νά ίλθης. Ούδέν θά σοί συμβ^;Γ''·,,::>:' 

Τή» έπαύριον, οποία εσπιρίς ! Ή αίθουσα υπέρ «λήργ^ ί' Ό·'.·-',',- 
εχλιχτος κόσμος είς τό χατακόρυφον τής τελιιότητός 
A la gala 1

Ή παράστασις εεχιν άγγελθή διά τήν 7 ακριβώς ώραν, , 
ό δε Διευθυντής του θεάτρου κ. Δορβάλ προσέρχεται καί / 
μι ειδοποιεί είς τάς 7 παρά 2 λεπτά.

— Ό αύτοχράτωρ εισέρχεται είς τό θεωρεεόν τόυΐ 
Σημαινούσης τής έδδόμης, τό παραπέτασμα τής σκηνής . 

ύψοΰται διά μιδς. λ
Καί έλεγον χατ‘έμαυτήν, άλλ* όχι, δεν ελεγον μίγάλα 

πράγματα. Άς ιίπω μόνον τι βίδον... Κατά πρώτον δέν . 
ειδον τίποτε. Ή αίθουσα ήτο σκοτεινή, ώς συνηθίζεται «ς 
όλα τά γερμανικά θέατρα. Είτα βαθμηδόν διέκρινα μόνον 
έν τφ κςντριχφ θεωρείφ τόν αύτοχράτορα, περιστοιχιζόμενον 
ύφ ’ άπάσης τής αυλής του χαί πλησίον του τόν πρεσβευ
τήν τής Γαλλίας, τόν σεβάσμιον χαί χαριτόβρυτον μαρχή- 
σιον δε Νοάλλ, καί τούτο μοί ίδωχε κάποιον θάρρος χαί \ 
άναθάρρυνσιν, είδος έμπιστοσύνης, διότι παρίστατότις έκ τών 
ήμίτέρων.

Περατωθείσης τής πρώτης πράςεως, παταγωδώς μέ ά»α· 
χαλουσιν έπί τής σκηνής καί μετά τούτο καί πάλιν.
Ή αίθουσα διά μιΚς τότε φωτίζεται και ύπό τήν λάμψιν 
έκάστης εξόδου μου,διακρίνω καλώς τόν αύτοχράτορα πρώ
το» αύτόν ζωηρως χειροκροτούν τα καί έπευφημουντα.

Μεταξύ τής οευτέρας καί τής τρίτης πράξεως έρχονται 
καί μοί άγγίλλουσι προσωπικήν συνέντευξή έν τφ αυτό· 
κρατοριχφ θεωρείφ μετά του αύτοχράτορας και τοΰ μαρκη- 
σίου δέ Νοάλλ. Μετά δέ τήν τρίτη» πραξιν, ό μέγας αρχι
θαλαμηπόλος προσέρχεται καί μ* έρωτά,αν συγκατανεύω νά 
υπάγω νά χαιρετήσω τάς αυτών Μεγαλειότητας, πρό τής 
άναχωρήσεώς μου. Τφ άπήντησα τεταραγμένως πως χαι 
κχταφατικώς καί απέρχεται.

Ειτα μετά τήν πτώσιν τής αυλαίας, εις το τέλος τής 
Τετάρτης πράξεως, τά χειροκροτήματα πολλαπλασιάζοντας 
ίξέρχομαι πάλιν καί εύκρινώς βλέπω τό ναύτοκράτορα, όρ· 
θίως ίστάμενον έ» τφ μέσφ τοΰ θεωρείου του χαί χειροκρο- 
τουντα μ*χρ^ τής τελευταίας στιγμής. Τότε εκ νέου προσ
έρχεται ό μέγας Θαλαμηπόλος, μοί προσφέρει τόν βραχίονά
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του χαί μέ οδηγεί. Εις τάς άρχάς ένόμιζον οτι «δει ν’άνέλ- I 1 
θωμιν είς το πρώτον διαμέρισμα χαί τά περιέλθώμεν τόν 
ήμιβυ γύρον τών έξ(ι>στικών θεωρείων, άλλ’ ό σύνοδός μου 
αίφνης σταματά είσογειως, προ τής θυρας τής σκηνής και 
μέ εισάγει έντος μικρίς τίνος αιθούσης, οπού ήδη εύρίσχετσ 
wupta τις με λ ευχήν οχΛον την κόμην, με ύψος μεγάλο- 
πρεπώς διακεκριμμένον, και ήτις μί υπο&έχιταΑ ώς τινα, 
όστις να «νεμένετο, Ήτον ή αύτοκράτιιρα, Ή τον εντε
λώς μόνη. Φυσικώς εξεπλάγην χαί δέν ειχον δίκαιον ; ώς 
δταν φαντάζεται τις^ νά ίςη τινα χαί αίφνης τφ
παρουσιάζεται έτίρα άντί τής πρώτη;. Άλλ' αμέσως ήν 
νόησα ολην την τελείαν λεπτότητα τής ύηεθεσεως. Ήθέ- 
λησαν,οχι μόνον να μ,οί φεισθώσι τήν άνάβασιν ταύτην καί 
τήν διά μέσου τών διαδρόμων διά^ασίν μου, μετά τήν χό- 
πωσιν το σου τον μαχρας παρχστάίτως, άλλ' «σχόφθησα* 
ωσαύτως χαί νά μετριάσωσι τάς εντυπώσεις μου, θέτοντές 
με χατα πρώτον εις συνάφειαν μετά γυναικός. έστω καί 
της αύτοχρατείρας, χβί νά ίλαττώσωσι τήν πρώτην υ,ου 
έκπληξιν, χατα τήν συναντησίν μου μετ' ανθρώπου ,προξε- 
νούντος ταραχήν χαί συγκίνηβΐν καί όστις θά ήτο, διά αίαν, 
γαλλίδα, ό αύτοχράτωρ τών γερμανών I

Εύρον τούτο πολύ ώραίον χαί επιτυχημένο*, χαί επειδή 
φυσικώς π4ν δ>τι είναι «καλώ·, διοργανωυ.έ*©*> δέον νά 
ήναι γαλλικόν, ευρον χαί έγώ αυτό 5>ως γαλλικόν χαι 
συγχινηθείβα ολίγον χατ άρχάς, ας το ομολογήσω, έμει- 

;■·-;■ δίασα ,έν έμοί χαι ένεθάρρυνα.
' Πέντε λι«τά τής ώρας παρέρχονται, καθ’ ά μοι επ<δα- 

ψιλευονται άπειρίαι φιλοφρονήσεων καί συαπαθεϊών. Καί 
εξακολουθώ πάντοτε νά τάς δέχωμαι, ίιαλογίζομενη κατά 
τό διάστημα τούτο; «Τώρα θά ελθγ, Τ» καί έν ταύτφ

■ ίλεγον χατ’εμαυτή; Τί πταίει αυτός I 6 πάππος του 
,'.<χ«ψΛ τόν πόλεμον ί 1 καί άλλα τοιαύτα,όπόταν τέλος ό

, 5 αυτοχρίτωρ, περιστοιχιζόμενος άπό ποικίλας στολάς χαί <ν 
ίΐ ^. τίρ μέσω σπαθοκρουσμάτω*, αναφαίνεται αίφνιδίως πρό τοΰ 

φλοιού τής θυρας τής μιχράς ταύτης αιθούσης, όθα ευρισχό- 
<·- . μ*θα μετά τής αύτοκρατείρας. Τότ« αυτή δν.κ**ύο\>βά μοι τον 

σύζυγόν της, μοί λέγει:
— 'Ιδού, Κυρία, δ αυτοκράτωρ, όστις κάλλιον έμού θά 

σάς* έκφραση την μεγάλην εύχαρίστησι», ή» ήσθάνθημς*
-απόψε.

Ο αύτοχράτωρ Γουλλιέλμος <φερ« στολήν έπλήν «χ 
φαιού χρώματος. 'Ομοιάζει δέ πολύ με τάς φωτογραφίας 

<·π«υ. Μ’όπλησιασεν αμέσως καί διά χαθαρωτάτης γαλλικής 
διαλέκτου μοί ώμίλησε περί τής ευφυούς συναρμολογώ ας τοΰ 
εμρυ, περί τής συνεχούς μιταπτώσεως τών παραστά-

■ < «Ιών, περί τών ωραίων αμφιέσεων, τής άκριβείσς καί επι
τυχίας κτλ.

— Άνανίφρήτως, δ κ. Σαρδού βι»αι πολύ «πιτήδεως 
συγγραφιύς, μοι λέγεε.

Έάν δ αγαπητός καί αξιόλογος ούτος φίλος μας ητον
* έχε». , Βέν θά έχώλύετον' άπαντήση)

Επειδή μοί ώμ/λει περί τής οίχιαχής εκπροσωπήσεων, 
ι ήν ό $αρδού έπεχιίρησκ είς τό Ιστορικόν πρόσωπον τού 

Ιναπολίοντος, τφ εεπον μετά θάρρους ;
-- Ό Ναπολέων μέ τα« παντούφλαις του («έπνευσε τόν 

ήμετερβν Σαρδού χαί τό έργον αυτού πολύ διεσκίδασε τό 
κοινόν, άλλα γνωρίζομεν, οτι iU«i αρκετά μεγάλος διά νά 
δύπαΛοΑ τις πόν σμιχρΰνη ολίγον.

— Ήγάπων πολύ την παράστασιν ταύτην, ήν είδαν ήδη 
ν'1·' ^ήίδα,σχομένην γερμανισεί, μοί λίγε» τότε πάνυ ευγενώς, 
? . ίλλά δέν τήν έξετίμησα καί δεν τήν εμαθον ή άπδ τής 
; \ έσπερος ταύτης.

Καί είτα μοί ηύχήθη καλόν ταζειδιον, λίγο» μοι ;
— 2£< *υγ/ριστώ δ»ά το εξαίρετα μαθήμχτα, άτινα 

ήλθετε νά δωσητε είς ^ούς γερμαναύς χαλλίτέχνκς’μας,
Υ. Τότε καί έγώ ελαβον τήν ευκαιρίαν να ευχαριστήσω διά . .τήν καλήν παράστασιν τών βοηθητικών προσώπων γερμα-

:νδν, οϊτινες πολύ «υνετέλεταν είς την έπιτυχίαν.
■— Μεγαλειότατε, πάρε τήρησα απόψε, τφ λέγω, τεΓς

συναοίλφοις μου, μβθ ’ οπόαης προσοχής και νοημοσύνης σν · 
γερμανοί βοηθοί ήκολούθουν τήν εξέλιξιν τής παραστάσεις.

Ή παραΤηρησ»; αύτη, φαίνεται, τφ ήρισι πολύ.
—Τότε, εμέ νά ευχαριστήσατε, μοί άπεχρίθη, διότι είχα 

διατάξει τίποιε νά μή σάς λείψη και νά συντελεσουχ είς 
πάν ο,τι ήούνατο νά σάς εύχαριστήση.

Ελτα έξήγαγεν εκ τού θηλαχίου του έ'ν κυτίον, περΰχον . 
εν λαμπρότατον βραχιόλιον, καί το όπύΕον δέν αμφιβάλλω 
ότι θά τόν ή'όχλει καί μοί τό πρισέφερεν. Έφερε δ' επ’ '· 
αυτού τά οίχόοημβ τ«υ.

Καί μοί είπε πάλιν μετά λία* εύγενους ύφους.
— Καλό’ί παξείδιο* 1
Ή αύτοχράτειρα μετά τής άχολουθίας της έχοιρέτησα* 

έπύϊτΛ χαί απήλθον, εκτός τού μαρκησίου δέ Τέοάλλ. θν ό 
αύτοχράτωρ παρεκάλεσε νά μέ όδηγήση. .

— Είς υμ«ς «ναπό*«ται όικο.ωματικως ήδη νά λάβητβ 
τήν εύχαρίστησιν ταύτην, τφ είπε μετά χαρίεντος μειδιά
ματος.

Ό πρέσβυς μας, ολως μικρού αναστήματος καί ύπο· 
κλ»νόμινος μοί δίδει αμέσως τδν.βραχίονα: του καί μέ οδη
γεί, εκ παραδρομής, μέχρι τής όσου, ένθα οί φύλακες <χ· 
λαμβάνοντές με δ·ά “'κυρίαν ' τής ακολουθίας τής αυτοκρα- 
τείρας, προθυμοποιούν’α» μετά σπουδής νά μέ ιίσάξωοιν ε’* 
τινι τών αύροκρατορικών αμαξών. Άλλά ίπανίυρισκομεν 
άμεΰωε την άπωλεαθείταν όδό» μ«; επανέρχομαι tU 
τό έν τοίς παρασκηνείοις,δωμ.άτιόν μου, διά μέσου πληθώ
ρας εφημεμ.δογράφων, άπό τους οποίους *μ<^ κόπου έζ·- 
φυγον, ένώ όπισθεν μ.συ τούς άκούω ετι (ρωτώντας με;

Τί σας εΐπεν ό «ύτοχράτωρ ;
— Καί έν σπονδή άπαντώ, φιύγουσα :
— Μέ επιφόρτισε πολλούς χαιρετισμούς νά σ®ς Η*ω. λ 
Ήτο Αληθές ή οέ* ήτο άληθέί, δέν «ίςευρω, έγώ έν τ<ώ-

ι»ς τοϊς το είπα.τοι

Setp. θαυμασίω* γεγονότων /.σί αληθώς περιέργων, άνα- 
φtfομενω» ύπό τού Κυρίου Χ^ι χιί β«ιβιβχιωμί/ων nipfc 
κλειστών θεατών, είναι επαρκή; άπόδειξις, οτι οόδεί; πρέπει 
ν' άμφιβάλλη περί τής αυθεντίας αύτώυ.Καί όμως ήδύναίό 
τις νί τα έκλάόη ώ; έπινοήσεις^χαί άγυρηκά ψεύδη, έάν 
δίν έπεβεβαιοΰντο ύπό επιστημόνων zed οή ύπό τσύ περίφημου 

| Κρσυχες, τού συγγραφίως τη; αάκηνοβολούβης ύλης» καί 
• «τών π<ρί πνευματισμού Έρτυκώ··*.

Διά τής βοηθείας ειοικών τίνω* «ργαλβεων, χατασχ«υα· 
ζυμί*ων fieta της βπαιτ θυμένης ύπό τών χν.μςχώνκας φυσι
κών ακρίβειας, έν τςΐς πειράμασι» αυτού, ύ Crookes, άπέδει 
ξε την αλήθειαν των φαινομένων, καταμέτρησε την συναμΐ» 
των χαί άπβδβιξεν, δτι διαφιύγουβι ταϋτα τους διέποντας 
την ύλην συνήθεις νόμους.

Πιστός είς τό σύστημά μου, έγώ θά ομιλήσω μόνον διά 
τά φαινόμενα, τα όποια έίδον. Όσον αδύνατα οέ χαί &ν 
ψαννομενίκώς είναι, δε» δύναμαι παρά να θεωρήσω ταύτα ώς 
πειστικά. Παρά τάς Αμφιβολίας μου δέ, παρά τάς άπο- 
στροφάς μου καί τάς ύ^αρχούσας πεποιθήσεις μου, με έκα
μαν νά πιστεΰσω είς την υπαρξιν τού υπερφυσικού'κόσμου.

Ή Γαήφιΐλκα, κρατούσα μολυβδοκόνδυλα* χ·Α ύπνω· 
Τισθείσα,ε’γραψεν ύπό τή* έπίδρασ·.* πνεύματος, δπερ ε’λεγεν 
δτι είναι τον βωμέ 3» Μάρλ«, τοΰ σκληρού τυράννου ίκ τού 
δικού Κουτσή. (Coucy) Μάς ίδωι δε μετά τίνος ευχάριστή-

σεως λεπ*ύυ.$ρείας Λερι των κακουργημάτων του( δ^ότε Sti- 
κοπτετο δια να γραψρ*: .

— Τό μισάζον σου (medium) μού αρέσει, επιθυμώ νά 
τό άσπασθώ.

Ή πρότασις αυτή άπο μέρους ένος καθαρού π·ευματος, 
δηλαδή Οπως τό ενόμιζον, ελεύθερον πάσης ύλης, έπομένως 
δε καί πόσης ύλ'χήο ανάγκης καί πάσης φυτικής έπιθυμιας, 
μοί έφάνη παράδοξος* την άπέδωκα δέ εις μίαν τών κακών

(ΰβό -τού χψ-πιο; Marineourl) 

Ά^ιιροΰται τώ ίατρώ κνρίφ ΛΑΖΑΡΙΔΗ^ 
Έ» £ο^*α

Ότ« ή &άι μου αΛοτόμως ...
εκείνων αστειοτήτων, τάς όποιας συχνάκΐζ «άμνσυσ:» ο< ίπι- 
σχεπται μας ούτοι.

—. Άσπάσθητι αυτό, αν ούνασαι, τφ ειχον, γελών, τό 
σον πολύ ήμην βέβαιος διά τό αδύνατον υλικής πράξιως.

• Ή Γαβριέλλα τότε οπισθοχώρησε μετά φόβου καί φρί- 
*ηζ' . .—· Ήσθάνθην είς τό στόμα μου,μοί είπε, κάτι τί ψυχρόν 
καί «(ελώδες, τό όποιον μέ έκαμε νά άηδιάσω.

— Παρακληθέν τό πνεύμα νά έξηγηθξι δια τήν πρδξεν 
τσυ, Απήντησιν εγγράφως:

Αί ψνχα: τής τάξεώς μου, άς καλείτε κακά πνεύ
ματα., μένουν όντως κακά, καί ή μεγαλεετέρα των τιμωρία 
είναι, οτι δέν δυνανται νά χαταπαυσουν τά πάθη, ατινα 
τά κατέτρυχον ζώντα. Διά μέσου τού υγρού, τό όποιον 
μάς δίδει τό φαινόμενο? μόνον του σώματος, προσπαθσ'/μεν 
νά ποραγάγωμεν καί υλικά Αποτελέσματα. Και έπιτυγχά' 
νομίν είς τινας περιστάσεις καί μέχρι τινός σημείου, δηλαδή 
ουνάμεθα νά έπενεργήσωμεν είς τά πρόσωπα, τά ευρισκόμενα 
ε» ύπ-ίθ^αβύα.

—- Δεν δύνασαι νά μέ κάμγις νά αισθανθώ φυσικήν τινα ! 
έντυπωσίν, π. χ. να μοί δώστ»; ενα γρόνθ^ ή ραβδισμόν ; |

— Δεν θά «ίσθανθής τίποτε, διότι ή υλη τών οργάνων ' 
σου σχηματίζει θώρακα μεταξύ σου καί έμοΰ.

Ιίολλάκις, οντες πολλοί περ< τήν τράπεζα», μέ τάς χει- 
ρας <«’ αύτής, έζητήσαμεν διά νά πιιοθώμεν καλλίτερο?, 
όπως μερικοί τριγμοί καί άσθί»«ΐς κρότοι, οΐπτυσς έγίνοντο είς 
τήν τράπεζαν, ύπό τούς δακτύλους μας, έπαναληφθοΰν δυνα- 
τώτερον είς άλλο μέρ^ς τού δωματίου.

*Η £υχή μας αύτη έζεπληρώθη πολλάκις, άλλά μ< τρό
πον πολύ άβέβαιον καί πάντοτε μετά πάροδον χρόνου, 
πλέον ή ηττον μακροΰ.

— Αίοθάνισθε λοιπόν πολώι κόπον, ·ήρώτησα, διά νά κά· 
με τ< εκείνο, τό όποιον φαίνεται είς ήμδς τόσον ευκολον; 
τούτο μέ κάμνει ν ’ αμφιβάλλω περί τής δννάυ.εώς σου.

Τό πνεύμα, μςί άπήντησε καί πάλιν:
—Νά χατηγορήτε τόν εαυτόν σας, διότι άπό σάς δανειζό- 

μεθα τό υγρόν προσχαίρω; χαί κατά μέρος, διά νά διενερ- 
γώμσ* τά ζητούμενα τελεσματα.

•— Δεν ε’χετε λοιπόν σώμα, τό όποιον δέν βλίπομεν διά

τή» λίΛτότηΐά t«“. aiii «ώ|Λ! ■ < « ·
ιίχ. »ιΰρ« χαί ρϋί ; Όταν χτυ-χ, τι « >ι.»ι»«, χτυτ« 
όπως ήμ.ιϊς τά δάσΧτυϊά «ου

_ Έχψεν «ώ|“· ήΜ*..Λ9 
ύλην καί τό όποιον σχηματίζεται και ανασχη ματίζεται 
T.W θίλτ,σίν μας. Π ράτ το μεν δε κατ’αυτόν τον τρόπον 
τής περιβαλλούσης ατμόσφαιρας καί τώ* υγρών σας όποιοι·* '·,ί* 
δήποτε δργανον θέλομεν. Άλλά τό σώ|^* αύΐο, δέ* «ίαι ><. 
ό>ρισμ«νον, περιγεγραμμίνο* δπωςτό ίδιχόν ,σας· επενεργούμε*.<·. 
11 Wt τής ύλης, ·$*ως τ«ν δποίλν
ζεσθι, διά νά μεταβίβασητε τήν σκέψινίΜ καί διά νά. παρά-» 
ξητε υλικά αποτελέσματα.

Έζήτησα είς πολλές περιστάσεις *ά εξιχνιάσω τό ζήτημστ 
τούτο. Ειμεθα εσπέραν τινα είς τήν οικία* τής οεσποινίδοφ 
Παυλίνας, ήτις ήτο εξαίρετος ύπνοβάτις και έχρησιμσυό 
μεσάζο* πρόσωπο*, χωρίς όμως ονδέποτί νά περιέλθή 
ύπ» οβασ ίαν. _ ■ '.

Είχομεν έπιτόχει πλείστας έκδηλώσεις οιά τής τραπεζνκ, 
δτε ή θεία μου ήγερθη άποτόμως και είπε I

— 'Τπάγω νά κοιμηθώ. Άπασαι αί μαγνανεϊαι σας: |4r’O5 
έρεθίζουσι καί μέ έκφοβίζουσι. Παίζετε:·^έ τό πνεύμα.: τοΰ;^^ 
σκότους καί τού ψεύδους καί αμαρτάνετε βαρέως. ·'.

Ώμίλκι δέ βυτως ύπο τό κράτος «ής δεισιδαιμονέας,^'^'^Υ 
οί άξεστοι καί φανατικοί ιερείς ένέπνεου αύτή. Καί πραγ- 
μα-τ.κώς, πρ1γ ή τό ζήτημα έξιτασθή θρησκευτικών ούτως ή 
άλλωε, πολλοί σοβαροί καί φιλύποπτοι άνθρωποι άπέδιδσνί.ί?^ 
αποκλειστικών είς διαβολικήν επίδρασιν πά* ο, τι δέ* εξηγεί 
ή επιστήμη. Raitot δέ άνήχουσ® είς άλλην αιρεσιν χριστια
νισμού, ή δεσποινίς Παυλίνα καί ή οίκογέ^ιά ήσαν ·σύσφ<έ·.^
δεστατοι και δε* ειχ®* διαπράξίι ουδέποτε παράβασιν το5 
θρησκευτικού νόμου.

’Αλλά πριν ή λυσωμε* τό σχετικόν πρός τήν. φύοιν 
πνευμάτων ζήτημα, εδει νατό σπουδάσωμε*. Τούτο ακριβώς ’ 
ήδη πράττομεν- Τής θείας μου άποουρθείσης, αίφνιδίως μεταν^’^ 
τών φαινομενιχώ» έντυπώσεων της χαι *’·Ί' &'τθ»Λ·ήκ. :/ 
ππΰν είς τό πνεύμα τής τφκπόζης ·.

— Άφοΰ ή Κυρία X . . . δε* μάς

τής κακής διαθίσεώς,

εδωκε τό» καιρό» νά;'/:

Έγιρ^α, «<5ο>* τιΚ σε.ΙίΑκ BI^Jov . . , 
τ7· εσχηθώμεν την καλή* νύχτα, πράξε το σύ «* μέρους 
ημών, στα» χοιμηθή, ’ί*μ^

Η οικία της ήτο πλησίον εκείνης, έν ή «νρισχόμεθα.
Δέν έσκεκτόμην πλέον τό μικρό* έπεισόδιον τής χθες, 

ότε την επαΛρίο* ή θεία μου μοι είπε :
— Χθες τΟ εσπέρας ήχουσα είς το «ροσκιφάλαιον τής 

κλίνης μου, ένώ ίκοίμώμην,θόρυβον φοβερόν, όστις διήρκεσεν 
ε’πί μακρόν. Έσκέφθην δέ, ότι σεις μοί τόν ίστείλατε. Άλλ ' 
ε’χαμα τήν προσευχήν μου. λέγουσα είς τόν διάβολόν σας νά 
μέ άφήση ήσυχο* καί να μείν^ μεθ* υμών, έάν σάς ευχάριστή 
η συναναστροφή του.

Πρό του γεγονότος τοθτςυ καί πολλών άλλων όμοίων,



Η ΦΥΣΙΧ

ί'·λ·>ζ··

τής άύτής φυσέωί,ήρώεησά έάν ή αντανακλαστική πράξις τού| 
κ, Μώρύ «πώιχεται τήκ efytamr top <pv<noJ<fyov.

Ή διερεύνησις έπί τοΰ καταχθονίου χαρκκτήρος τών : 
πνευμάτων παρουσιάσθη πολλάκις κς τό μέσον και ιλαβεν 1 
ολίγον κατ ολίγον τδν χαρακτήρα τής δριμύτητός του.

Ή θειά μου ίπ^εβτιωμενη καί έμμένουσα είς τάς ιδέας I 
της υπο τής αναγνώσεως έργων τινων,, ως τώ* κ. κ. Μιρβίλ 
καί Μουσσώ, ήξίου νά μάς έπιβάλη τάς ιδέας της ώς δόγ
ματα αναμφισβήτητα,

.-— Άλλά είς τδν Κύριον Μερβίλ, τή ελίγομιν, έχομεν νά 
άντιτάξωμεν άλλας αυθεντίας. Τά δι βιβλία του, οπού «υνε- 
σώριυε ίοβείονς όντως αναζητήσεις, καί όπου παρεθισεν 
ύψ ιστού ενδιαφέροντος παρατηρήσεις οέν λίγου σι ν έν τούτοις 
την τελευταίαν λίξιν. Εύρίσκονται «χει κείμενα εξηγούμενα 
διά τοΰ μάλλον φαντασιώδους τρόπου, γελοΓαι παιδαριότητες 
έλεγχουσαι καί αυτήν τήν άγνοιαν του συγγραφέας «ν πολλ&ίς 
ώς τά κρανία τών γιγάντων,φέρονται γεγραμμένον τό όνομά 
των, δμολογίας άποδιδομενας είς διάβολο* καί oCtu 
Λ«θ' εξ^ς. Έζ «νχμφίαβήτητων γεγονότων, ατιν» «ναφ.ρ.ΐ 
εξάγει «ϋθιρίτως αύθάδ.τς ουνεπεία^. Atari νά λαμβάνω* 
μιν τούτον ώς λδι\γόν, τερίν γνω,ΙοωμΛν τα «νηιιεε,άσρ.ατα 
Ονγγραφίων, τουλάχιστον ίπίοης οτονδαίω< ααταγινο^ένων 
ώ- άύτάς ;

Ά^Χα το πνεύμα, της 6«!ας [*ου ώ^οιαζε πρΐς Ιππον,οοπς 
προχωρεί χωρίς νά β>1τη £.ξιά η αριστερά, βιότι αί ταρω- 
Λίδίς Του ερΛοδίζοιιαν* «άτάτ. Πδς ονΥΧογιορύς της ίηή- 
γαζεν έχ λογιχίς χαχοβούΐο», χωρίς όφελος.

Ή Παυλίνα ααί ή μήτηρ αύτής ίίν ίδίχοντο «ο«δς τήν 
θ.ωριαν, ώε ά«οκ>ι«1τ<χώζ όιαβολιχήν.

Έ< ιτάοεί χιριπτώοει, >εγω άχόρΐη, οί βιάβολοι, εάν 
&άβόν«ς όντες βχάρχςηΛίν, ΰείν άνεεπτ^διοι. Μάς κυρηττονν 
την ίΚιότητα τοΰ Χριοτού, xal τήν αιώνιον ζωήν. Εις τού- 
tov{ oi όφεί^ω τήν ρεετα^τροφήν μου,βες τάς όοξαβίας ταύ* 
Τας, ίς εΐχον Ιγχ«ταλεΙ|χι.

— Ωρόσεζον, είναι ταγίς. Σέ όπιαθοβρομοϋν ινα πηόή* 
οης χα»ίτ.ρον.

Κατά τήν ίχοχήν εκείνην, ήττηΒείς υπό τοΰ προφανούς, 
ώφειίον νά ό.χθώ τήν έαίμβααιν ξένων πρός ήμάς &α.νοςων, 

ΐέλλ' έζήτουν άχόμη ίπιστημονικήν τινα έξήγηοιν. ήτις νά 
, άνήγεν «παντα τά φαινόμενα εις φνσιχάς αιτίας χαΐ ολίγον 

γνωστός τουλάχιστον.
Σννομιύοννπς ούτως έχάμαμβν, μίαν τράεεεζαν νά όμι·* 

·>ήοη, τό «νεύμα 8ί φαίνετας ίϊάμίανε μέρος ιός τήν owo- 
' μιλιάν μας. Καί μάς ιίκε 0έ τότε :

— Ύπάρχουβι βεβαίως «νεύματα χακά,γενιχώς ελαφρά 
ή χακά’Γάλλά έγώ όέν είμαι έξ έχείνων. Αιά νά έχηλη- 
ρωσω St &(ίαν εντολήν, συνέρχομαι μετά τών άνβρώηων. Τήν 

ί. .«ανϊρ'Λν ή όνττοινίς Παυλίνα μθς ΑέτχιΛηοεν,βτι είχε λάότι 
ευχάριστου άβάντηβίν.

> .. -ω ’Α,νήκουσα είς τό «ροτ.σταντικόν ίόγμα καί ΆγγλΙς 
/Την χατάγωγήν, ανεγίνωεχεν άόιαλεέχτως τήν Αγίαν Γρα
φήν, έν έχδόβει "Αγγλική.

'ιδού Si -τί μϊς άηγήήη ;
Χδές το έστέρςες έχοιμήβην σνλλογιζομένη «ίς δ,τι είχο- 

- μεν ;εί«ή χαί δ ύπνος ήρχετο ήδη, δτε ηχούσα Βόρνβον έ«1 τής 
τρα«έζης μου. Κάποιος εχΐνιι χαί έξεφύλλιζε τά βιβλία μου. 

Εγερβεΐσα, .(δον ιύδιαχρίτως τάς σελίδας τής Βίβλου 
μου, ιΛτννες εχινοοντο, ώς χ.Ιρ νά τά; «νοιγε χαι άνθρωπός 

• τες ίζήτ.ι μετά προσοχής σελίδα τινα. Ή μικρά αΰτη χινησιμ .
■ : μετ' ολίγον ίπανσε χαΐ είς τό έναπομείναν άνοιχτον μέρος 

ιδρόν τόν φΰλλον διπλωμένου έπί τοΰ έξής εδαφίου.
Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come 

in the flesh is Of God (John, first epistle, ch. lV ,V,2).

Πρός βεβαίωσ» τής καταΛίσεώς της, μάς ίδειξε ΤΟ βι- 
. βλίον με τό ένοειχτιχόν σήμα.

— Αέν δύναμαι νά αμφιβάλλω, προσίθηχεν ή Παυλίνα, 
οτι καλόν τι πνεύμα ήβέλησε νά Οιασχεοάση τάς αμφιβολίας 
jwv, δειχ-ύον μοι τάς λέξεις ταύτας τοΰ "Αποστόλου.

Ομολογούσα, οτι ύ Ιησούς Χρίστος ήλθί με σάρκα, δέν 
οΰναται, κατά τδν Άγιον ’Ιωάννην, νά μη η»αΐ ή καλόν 
πνβϋμα. Έχω εκτοτε μεγάλην εμπιστοσύνην «αί σίσθάνο· 
μαΐ μεγάλη* άνακούφισιν.

ΎπεΒεσαμεν κατ’άρχάζ, οτι ή Παυλίνα ήθτλι νά διασκβ- 
δάση βίς £άρος ρ.ας, αλλά την ύτ.όθίβιν ταύτην διτσκίδαβαν 
«ί κατόπιν βεβαιώσεις τής Παυλίνάς, ώς καί ή έντιλής τι- 
μιότης αύτής.

Ίσγυρίβθησάν τινες έτι, ότι αυτή υποκείμενη ούσα ει< 
υπνοβασίαν, μόνη αυτή 8ά ήνοιξι τό βιβλίου καί θά ^ση~ 
μςύώ«« τό uoux*0p.v»ov ίοάψιον, άλλ" ή ύπόθισις του δπνόο 
«κώλυε πάσαν άνάμνησι*, διότι &ν θά εκ«ιμ£το, δέν θά Εν
θυμείτο, άρα οί λόγοι της άπεδεικνύοντο έντελώς ακριβείς.

Πρέπει ακόμη νά άναφερωμεν, δτι ούοςποτι κατελαμβά-. 
νέτο ύπδ αίφνιδίας $ ακαριαίας υπνοβασίας, η δέ πρδς ύ·- 
πνου τάσι & της ί^εδηλούτο μόνον συνεπείς μαγνητικών «περα
σιών μου. s

Δός ήμ?ν αισθητικήν άπόδειξιν της δυνάμεώς σου, άναμ« 
φεσβητητον, είς τρόπον ώστι νά νικηθώτιν οί μάλλον άπιστοι, 
ήρώτησβ το πνεύμα, ή Παυλίνα, κάμνουσα μετ' εμού καί 
άλλων τινων προσώπων νά όμιλ^ ή τράπεζα.

— Ποιαν απόοίίξιν θέλετε; μ£ς άπικρίθη*
’Ητο τότε ή δικάτη ώρα καί ημίσε\α.
— Ίνα ολα τά εκκρεμή ωρολόγια τής οικίας σταματή· 

σωβίν είς την «νδεκάτην ώραν.
Ή παραγγελία αύτη εξ«τίλεσθη τόσφ καλώς, ώστε τήν 

πρωίαν τής επαύριον, υπήρχε λιλανθασμενη διϊξις τής ώρας, 
καί μεγάλη διατάραξις εΐς τήν υπηροσία,Ί τής ©ςχ,ίας. Έκ-· 
πληκτοι οί ύπηρέται παρεπονουντο περί τώ* ωρολογίων.

Ή μήτηρ τής Παυλίνας ήθελε νά ίχν φυσικήν έξήγησιν 
τοΰ φαινομένου:

— Πώς «σταματήσατε τούς τροχούς τών ωρολογίων, άφοΰ 
δέν έχετε χεεφας, ώς τάς Ιδικάς μας ;

Έλαβε δε ταύτην τή* άπάντησιν, ήτις δεν τ$ έφάνη ευ
νόητος :

— Δτά τοΰ πνευματικού ή θείου μαγνητισμού.
Κατηγόρησαν, ώς πάντοτε, τήν K? Παυλίναν, οτι ύπήρ- . 

ξι χαΐ αύθις ύ αίτιος (Έπ«ται συνεχεία)

Β

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
(Συνεχβ^α* β< προηγ φύλλο*)

Τό Καλαφάτιον «ίναι ρωμαντικωτάτη καί ιστορική χω· 
μόπολις, έπί θζυμασίας σχβτικώς τοποθ<αΙας ιύρίσκοριέγη, .* 
τοΰ Δουνάβτως άποτβ’λβΰνίος <jtft αύτής έκτςτβριένον μίχρ< 
του Βιδινίου άνοιγμα, καί χωρεΐ άνατολικώς προς ύψωμά 
τι, όθα έπβσβν ή πρώτη τουρκική βόμβα ματ* τά* τιλ***- 
ταιον ρωσσοτουρχιχον πόλίμον, άκριβως πλησίον τοΰ έκιϊ 
ίστσμένου τότβ Καρόλου, προς άνάμνησιν τής δποίας ήγίρθη. · 
5X11 (AapgApOXTlOTOV μνημίΙΟν. ΈγΤ8ΰθ6Τ fVKptVOX StaKpi- 
νβται τό Βιδίνιον, τ^ Βουλγαρίφ ήοη άνήκοντι, οΰηνος ή θβα 
όντως ιιναι θαυμΑσιωτάτη χαΐ διασκτδαττνΜώτάτη, ιδία 
πρός το ΐσπίρας,του ήλίου δύοντος· η δέ συγκοινωνία [Λίταζύ ■ 
αύτών βνβργβΐται άτριοπλοϊκώς και δια λέμβου.

Οι ίξάδολφοι τιμών χ. Δ. Στιφάνου χα’ι Π. Μαραγκός 
: μίς ύπιδίχθησαν, βπιριποιήθησαν χαί Ιφιλοξένησαν, ώς 
άληθςςς συγγινςΐς χν πραγματικοί πατριδται. Έπι 5ύο 
ήμέρας, καθ' £ς παρομβίναμιν τκοι, δον έλιιψαν και αξιό
λογα γεύματα νά μ£ς παραθέσωσι και την πόλιν και τούς 
συνδροριητάς μας νά μάς συνοδιύσωσιν. όπως ίπισχι0ώμε* 
και το έσπςρας εις τον κήπον και την μουσικήν νά μετά· 
ΰαπνμιν «κογτνιιαχώς ομοΰ, όπως οιαβχβοασωμιν. Ή δε 
άξιόλογος σύζυγος τοΰ κ. Στόφαν ου, Όλυριπία, άληθής τύπος 
πβλοπονησίβς γυναίχός, ώς ά «άγονος τοΰ ίιρού άλσους τής 
Όλυμπε ίου χώρας, ίυβώματος,«ύπρόβωπος, ευφάνταστος και 

ίύρωστώσα, τύπος αρχαϊκής ωραίας έλληνίδος, ονπ^οσήγορος

*at ι«λύκ*ρδκτ &ν ίλιιψβ κ«ράσχγ> ^υγγινικί] 
φΐ\οξί*ία« ά*ασαν αύτ^ς κ«λ^ν &άθεστ* κ«1 δυναιτη* 
περίτον^ιν. Ό χ. 2τβφάν«υ, ΐίαξδςόθιν έλθών και έμ«ο· 
f«u0tu*e< Φυνβτώς τιρίως iv Ρωτούνίαμ fyt ifiextritfi) 
την γενικήν «υ^πάθί(«ν κ«^ ώγ««ην ηέντων, 
ίυνίδρβΛί χβι aveSMc κ*' τήν ’Ελλάδ» έπι«Χ£φθ<1< (Μτά 
τίς συζύγου του, peri μυιρχρνίον ά«ουβίβν, κ»τ« τούς 
Όλυπ«κού< άγώκίζο τβιανί*}» ίντύπ^σίν ιηροζίν^έι*, 
ώς μ.<ς ί\*γ»ν, Δβτ* ”« *α-
TtMty κ«1 έγκχταστβθ^ & Αθήνας. Τον κ. Π. Μαραγκόν 

τ$$ συζύγου του ΊδΧ»ν)5$, και Άνδ/>ομ4χφ, γυν«- 
καδίλφης του, κα>ώς γν»ρέζψ«ν U «ργινίοτίρων τα- 
ζ«ιδίων «ας «ις Γιούργιβον, ατού διέμινον και πιριιγρά- 
ψαμιν ίδϊ) Ή κατ’ αύτούς h &\Χαχς Gowiifvxti,u 
[Λας Ικθρραΐς, <“*Θϊ έξβθιιάσαμίν τί|·» προθυμίαν, άγάπην 
καί «φιλοζωίαν αύτών. ‘Αλί * ηδη iv Καλαφατίφ ύπΐ^έ€ν»σ«ν 
τά icxapfAtva xal &ν ποτέ ίλθωσι* «ίς ΆΙΗνσς,ύκ μ&ς 
ύίΤίσχίθησαν,δί*ηζιύρο^ντί »«τοίςανταπόδωσαν. ΌΤα- 
χης Ιοίως cp.livt χατιγοητίυμίνος ί* τών φι\»^ρ»νη«<ων τ?ι; 
ξζαοΐλφης κυρίας Ελένης. Τήν xaXccripav θέσ·ν της τρα- 

τύν xakcrsfav peftfa τ<ιϋ φαγητού, ώ^ιάτο^ο* 
μέρος τ«ΰ <|ό)τού και τ^ς οριθος χαι τό |χ<γα>β(τβρο« *ψά· 
χιον του γλυκύσριατος, β?ς τον Τάχη*. Καί ό Τάκκς έδέχ&η 
ρ*«&ώό* δλα τανΜ, ά»’ Zxs>^$tv «ί τ»* β
έξαδίίφην, 4|ΐχ Δς ’Αθήνας, θα τγ, δώίχι τήν xaUi- βΤ|ρά θψίλια xal ύπόγκα, δωμάτια χαι 
τέρα.ν θί«ν τοΰ Π^ρΒίνώνος, τήν ώ^αιοτέ^αν θέσιν τοΰ φα- ( ‘ * - ’* --
>ήρου, τήν μβγαλιιτί^αν άπόλαυσιν τοΰ ύρίζοντδς ρ.α<, τα < 
ρογιυτιχώπρα τοίιΓα τών βζοχών μας καί τώ ΐξαισιωτίρα , 
γλυχύσρατα των ζαχαροιΑαστήων ρας. Πιρι τήν ένδβκάτχν ( 
(Λβτέ&ημβν «ρές έκίσχιψιν τών συνδρομητών μας Κυρίω* 
xulfw ^ίν κάκως ,αλλα καθ ’4V©xXv\-
ρί«ν φιλοΛατρίδων,ίζακέτων <ψογ«νών μ,ας βχ Κεφαλληνίας 
καταγο^ένων, άζιολόγω* πατριωτών καί κακίστων ^ιλών 
τίς έκτΐσς κοίνοτητος. Είναι δραστηριότατο* ί|Αΐ«ρο« κλΙ 
ίνίργητικωτατοι ^ογονιίς. Διατηροΰσι δέ λαμπρόν χατά· 
οτημα τΐίΑκιΧων χα* αγακώοι πύΧύ τήν τιατρίδβ. χαι 
τάς συζητήσεις. Λίαν δί φιλψβυ<τ« 4χ>ως τί οντί<> «*«γ«- 
,νωσκουβιν ωφέλιμα πάντοτι Ζργα και ύκοστηρίζουσιν έκθιψως 
τά βΧϊηνικά γράμματα. Άψοΰ δβ παρψβίναμον ολίγον χαι tltopev αρχ«τά ;

— ΑΙ, τώρα, θά μδς 6πιτρίψητ<> dxov, νά σ&ς ψΐ- 
λέψωραν και άπδ ^«ν αθηναϊκή* μαστίχαν.

— Πολύ ιύχαρίστως, άπηντήβαμτν, άν μάλιστα αληθώς 
ι»ν»ι Αθηναϊκή.

—^ί^Ρρίστσ, δοκιμάσατβ.
—■ Ώραια, Λπον νομιζψ, δτι τήνπινομβν Λς τάς Ά^ναί· 
Μιτά μιβημβρΐαν ίπτβκςφθημιν τούς άδβλφύς κυρίους Sff. 

*λλ Άπότ. Γαρμ,πήν, C* τφ κβ,<«Λτή»ίΑτί των» Ειν&ι άκραι· 
φνέστατοι πατριώται, μάλιστα δ (αγαλβίτ«ρσς ά Σπύρ«ς «Ιχι 
πρςσίλθιι xal ώς έθτλοντής καί λάβςι [Λίρος >ις τάς Λβρισ- 

sn σοτίρας σνμπλοκάς τοΰ πολέμου. Μοί Ααμβν έντύπωσιν ή 
^λοπατρία του xat ή λ««τομιρής άψήγηβίς του εις τα άτυχή 
*Ήρςστατι*ά τής έποχης «κτύιης. Ηττα λτπτο^τροςας 
τ<( τά πάντα, καί μττ'άχριβ'έας διηγςιται τά σφάλματά μας. 
Τοσσύτον δ< ivfoutftarat, ίτα* Ιδίως τδν κ«ταλαρ.βάνιτί» 
ώττ£ σάς παρακολουθώ η τρχ^ται καί σδς άπαν^υρίσκβιΛ διά 
νά συζητηση μαζύ σας καί «βς πιισ$ πβρί τών ισχυρισμών 
του. * Αξιόλογοι, δραστηριότατοι και ηολύ φίλτργοι ά-
OfXftOl o£t"0t.

Τόν Γ.Άντύπαν βαμβακέμπορον και τον Βμμ. Χρηστο- 
δούλου πρόίδρον της κοινότητας, δυστυχώς δέν eupojMv.Απου
σιάζοντας τότο έκβιθίν συνηντήσαμιν όμως τόν χ.Ν. Φάραγ· 
γαν δικηγόρον» παλαών φίλον χαΐ τβως συμμαθητήν μας, Ιζ 
Αθηνών χαί ριτά τοσούτων βτών συνάντησιν, δποίχ δ<* 

ύπήρζν* ή Ck«Vi^ μας ή ςύγαρίττησις «πί τή άπροσδοχήτφ 
γνωριμί^/Ηδη καταγίνίται χ»ί είς τα σιτηρά χαί ούδοκι- 
pec ίκανονοποιητικως, ώς ρ4ς διηγβΐτο.

Τήν έΐΗοΰσαν οιά τοΰ αύστριακου παραπόταμόν θαλα
μηγού άτμοπλοίου δαπιρα<ώθημ<ν ιίς τήν Κοράβιαν, όπου

πολλοί δμόγενιίς, 10^^»“’·*',^/ ^-.^--^ 
Ιγχατεστημίνοί. Έ««Λ« ίγ.ωρίστμίυ «όν Γ. Γρί 
«ούλο», Ήπειρώτην, παλαιόν συνδρομητήν μχς ιυχα 
χαί λαμπρότατιν ύφ" δλας τάς ίπύψιι; ομογενή μας, < 
χ. Ν. Σπυρίδωνος, άξςόλογον χαί ιύ Γχοντα μιγαλεμι» 
ιόν χ. Ίο»: Σταυρινούδην, χίλλιστον κτηματίαν, «ν χ. 
Γ. Παπανιχολάουάξιόλογον χ« παλαιόν Ιξ ’Αθηνών φίλοι, 
τόν χ.Γαρμπήν άδιλφό. τού ί» Καλαφατίιρ,τό. χ.Τρνχάνην 
υ.»ΎΛίμ«ο»ον, κ.Π. Τσουκάτον i«i«w χαί διαφόρους άλλρυς 
χαΐ ηΰχαριστήθημιν πολύ «χ τ«ς γνωριμίας τοσουτων χαλών 
και ώχαταστάτων όμογςνών. Μιτέβημε. δέ xat πρός .«W- 

I χεψ.ν τοΰ Τηλέμ. Καραβία, διατηροΰντος ωραιον ατμο
ί μύλον,ολίγο. ίζωΟι τής «όλιως, άλλά δυστυχώς οιν εΰρομη 

έχιΐ. "Ο *. ΓραμματύποΛος μάς αρο«ικάλ»« μάλιστα χαί 
,ίς τήν οικίαν τον, ίν9« έγνωρίσαμον τήν αξιολογΟν κυρίαν 
τον, ώς καί τά μικρά τέκνα τον, άτινα άνατριφιι ιλλη.0- 
πρεπίστατα. Έχ·ι μ«»«ίύ άλλων όραίαν και 
καινουργή οικίαν Ιπί τί; πλατείας τή; πόλιο»; καί έναντι 
τής Μητροπόλιως, ίοτολισμίνην μέ άρχ*'» αγάλματα κ« 
διαφόρου; προτομάς, ήν άπ.χάλεσα, πάνν ιπιτύχως Παρ
θενώνα τής «όλιως, «νίκα τή; ώραιότητος αυτής.

Αφού δέ μοί έπίδειξε ταύτην Ιν δλαίς ταΐς 
.,ία,ς καί τ;ΐς διαμιρίσμασι καί ιίδον δτι εςνα. καί? «λα 
U τών ,πανιωτάτο»ν άρχοντ.κων Λκοδομών μέ ωραία καί 

1 · · _; _ τ -;-»— —ί διαδρόμους, αι·
W^·, ail μαγ«ζιία"αύλά’< καί άποθήκ», ίξώστας^ και 
υδαταγωγούς, μάς παρέθισι καφέ χα< γλυχυγατα καί μας 
παρουσία», «αί τό νεογέννητο., οδτινος μβς διηγήθη νόστι
μο, καί «ερίεργ»· ί«>«όδ.ο.. Ένφ κ«»

' τού διαμερίσματος τή; Καράβια, ουοε «ταγών βαατρ; ξΐ«- 
ί χ. Γραμματοπούλου νά πάθ'Λ « τις ανομβρίας καί χέσιφ 
' χαί τά έξοδα τής σπορίς, ώ; τόσοι άλλοι,αίφνης τηνήμε· 

οαν Τής γεννήσ.ως τοΰ τέκνου του, άναφαίνιτα. νέφος, «ο- 
τιινόν άνωθεν τοΰ κτήματός του καί μ<τ δν πολν τφ αναγ- 
γέλλουσι τό ευτυχές γεγονός. Τό « π*ρ1.φγ«, οτι μόνον ό«1 
ιού χτήματός του ζβρεξ. καί ίδωκι θαυμάσω, καί άφθονου 
καρπόν. Βίτ. δέ άφοΰ ίγνωρίσθημεν x<d μ.τ ον γυν·»«- 
δελφόντονχαί τόν σύντροφον *· Αλ.Χ*τζηαλιξην,κάλλισ υ 
καί πολύ φιλόμουσον ίνδρα,συμπαθέστατο, δε χαί ειλμςρινή 
φίλον, μΛ'οδ έπί«ης «ί«0(**» «Ρ««4> ανεχιορηοαμεν πρυχΤυ -; 
ίσπίρας πρός έπίσχ.φιν τοΰ ολίγον άπέχοντος οιδηροδρομιχως 
iUAftt'f Κχ?«χάν. f^EJtetat τό Ηχος/

r

ΓΝΠΜ1ΚΑ

Άνει> νεότατος, ϋγιεΐας καί χρήματος εύδαιμονία δέν 
υπάρχει ίν τΰ κίομω τούτω.

Ή νεοτ(|ί έρχεται άεαταλιίατως καί παρέρχεται όνε- 
πιοτρειττεί.Ή ύγιεΐα διατηρείται διά τής αυνίαεως καί ίπιμελιίας.

Ή περιουσία χαρίζεται καί όγσράζεται, αυξάνεται καί 
μςιοΰται, κλέπτςται καί ίξαήανίάίται, γεννδται καί δια
σκορπίζεται, άλλά δεν θνήσκει,

Ή δόξα καϊ ί πλούτος παρέχει φροντίδας καί ανησυ
χίας, κινδύνςχΛ: καί άσθενειας.

Ή ταπεινοφροσύνη καί πενία συντελεί είς τήν ήρεμίςιν 
τής ^υχής, Τήν διατιΐρηοιν τής ζωής καί τήν απολσνοιν 
των εγκοσμίων μετ’ αληθούς τέρψεως Καί ηδονής.

Ή αφροσύνη και αναισθησία ίδισντΰν κούφιων καί αλα
ζόνων.

Τό τερπνόν τήν καν,απάθειαν κουφίζει.
Τού γήρατος τό αντιφάρμακου ο θάνατος.



Ή ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ή άκροβάτις φιάλη.

Πρόκειται νά ουγκροτήοωριν φιάλην έπί τεταμένου 
νήματος, άτό τοΰ ένό« μέραυο τοΰ δωματίου εΐα τδ 
ετερον.

Διά νά κατορθύαωμεν τούτο, λαμδανομεν άλείιδρό- 
χιον μετά κυρτήο λαέήο, ήν είσάγομεν etc τό οτόμιον 
τής φιάλης καϊ τοηοθετοϋμεν είτα ταύτην έπί τού νήμα
τος, ύε δείκννοιν ή παρατεθειμένη είεών. Πράε αποφυ
γήν πάοηε δυααρέατου 8ιολ,Ο9ήοεως, δύνασθε νά προο- 
τρίψητε διά κιμωλίαο τδ μέροί εκείνο τού νήματοτ, έφ' 
ον θά θέοητε τήν φιάλην, άκοιέύε όπυε πράττουοιν οι 
άιφοίάται, περιαλείφοντας τβύς πάτους τών πέδιλων αυ
γών διά τοιαύτης ουσίας.

s:

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

;Ζ·

?ϊ:

Τό δέ ετέρου παρακείμενον οχήμα εμφαίνει τίνι τρόπω 
όυγάμδθα νά μεταγγίαωμεν φιάλην ίί εκλεκτόν οίνον, 

νά τήν κινήαωμεν ποοώς. Άρ«ΐ προς τοΰτο ν’ 
άντικαταατήοωμεν τό άλείιβρόχιον, 3ιά τίνος μαγειρικής 
κοχλιάρας, νά Οέαωμεν τήν φιάλην έπί πλατείας βαμβα
κερής ταινίας καί νά τήν άναγκάσωμεν κατ’ ολίγον νά 
έκκλίνη τής θέοεως της και άνεν τιναγμού, είοάγοντες 

■■.ί.ν'τινι δοχείω άνηρτημένφ tie τό έτερον άκρον τής κο- 
χλιάρας, ύδωρ, ίπερ χύνομεν κατά α ταγό vac.

Ή ενδειζις αύτη βεβαίως είναι άλως θεωρητική, άλλά 
δοκιμάζατε τά πείραμα μετά φιάλης περιεχονοης οίνον 
κοινόν, πριν ή έμπιστενδήτε τόν εκλεκτόν οας οίνον και 
άμα λαάητε πείραν τον πράγματος ενεργείτε τότε τήν 
μεΤάγγιοιν καί τούτου. Φ. Π.

Μ< Π. Ναύπλιο». Ζητούμ«νον φύλλο» σας ««εστάλη.—Κ. 
Ν,.Νάύ π λ t ο*. Συνδρομή σας έλήφβη. Εύχαρβί ουμί·. Άκ09$ι· 
ξιί’αάέστχλη ύμ"ν ταχυ5ρομιχω<.—* {. β. Κ. Πύργον. Ζητού- 
ψβνα^ύλλα σ« ««ooriXltwca», άλλα δέον νά πιραδώσητΐ χαι τήν 
βΝνδρομήν ββ<« ύ««χέ&ητ6 υμΓν. —Π. Ν. Δ Π α ρ ι β ί ο υ ς. 
ΒημΑίωσ<ς συγδ^αής φύλλων (τέ6η, ώς γράφβη. άλλα έμβασμά σα«» 
ώς μάς παραγγ«ά«τ< δέν «λήφΟη «ίσέτι.—Μ. Φ. Πάτρας. Συν* 
5ρομή^ σας βλήφθη. Άπδδ<ιίις σας άπ3στάλη .Ευχαριστούμε — 
Κ. Γ. Κ. Πύργον. Ζητούμενα φύλλα σας άπ^τςίλαμε ματ* 
επιστολής μ« *«1 αγγελίας αναμένομε άποίβλίσμα εβργίιων σας. 
—Π. Κ. Ά λ c ξάνδ ρ c t« ν. ’Επιστολή β« έλήφβη χαί ίύχαμ- 
άτουμε β<ρμώς it* Μργείας σας χαι αποστολήν κιβωτίων xt λ. 
’Εγράψβμ« ύμϊν ςκτβταμίνως προχθές π*ρί δλων χαι άναμένομε 
«χέτίχώς άπάντηβί» σας. — A. Β. Β. Κέρκυραν. Δελτάριο» 
ίλήφΛχ .*«» άποροΕ^ΐν πολύ &α χερίΐργο» ο»τ®ς «αράΧβιψιν. Σας 
άπέάύίλαμςν ήδη τά χα6υστ«ρούμίν* φύλλα καί άγρυπνες 6ά έ«ι* 
βλέψωμίν προσοχής «άς άνοοτολάς.— Δ. Δ. Βουκουρέστι»». 
’Εαιστολή ίλήφδη. Έαιστολογρφία σάς άπβστάλη. ’©δρέδυνβ» ή 
βχτάπωα'ς χαί At* αυτά έβρά&υντ χαι ή αποστολή. Έλπίζομεν νά 

^’· βλάθχΤ* ήδη ηϋτήν μετ’ επιστολής μας.—«.Δ. Ν. Κ*ω ν«ταντ<- 
• . ν ού π ολιν. Συνδρομή ύμεσέρα x*l φίλου σας βλήφ&ησο», Βύχαρι- 

στουμεν πολύ. Αποδείξεις παρε&όησαν κομιστή. —Ο. Λ. Π άρον, 
Συνδρομή μία ελήφΑη. Παραχαλοΰμεν άνοστε ίλ ate tai ετεραν. Εύ· 
χ«ρΐ στουμιν, —

ΗΛΙΑ Γ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΪΛΟΪ
ΠΛΗΡΗΪ ΚΛΙ ΓΕΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
( Ελληνιστί καί γαλλιστί).

Μ «τα μαθημάτων
Πρακτικής διπλογραφίας, —ωτβρίας του έμπορίου,— έμπο- 
ρβυματολογιας,— έμπορικοϋ οιχαίοω,—εμπορικής γεωγραφίας, 
—παγκοσμίου συγκοινωνία,',— μίτρολβγίας.—νομισματολο
γίας ώς χαί πλήρους συλλογής έγγραφων εμπορικών χαί ίώ»ω- 
τιχών. .

Έξέδόθη έσχάτως παρά τοΰ ?%όότου Ίω. Δ. Φε^η *®ί 
πωλείται αντί φρ. 10 παντί «ποστέλλοντι τό τίμημα εις τό 
έχδστικόν βιβλιοπωλείου ό «Κάδμος», άδδς Αιόλου, Αθήνας.

Ή Επιστολογραφία αύτη γρήσιμος παντί πολίτη, ΐώώ- ·. 
τη, εμπόρω, χσ.λλιτεγνη» β^ομηχάνω, κτλ. Είναι οδηγός 
απαραίτητος ?ίς πάσαν πςρίσταβιν.

ΗΛΙΑ Γ« ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Έπί τή βάσει
τών «ςβχωτίρων μυθολογικών κα!·εθνογραφικών έργων, 

των διάσημων
Burnouf, Wilson, Alfred de Maury, Max Muller, 

Dupuis, Bertrand, Env Renan, Lefevre, Dicard,Lam6 .r 
Fleury, Troyon, Alf. Beitillon, Gerugeg, Girard de 
Rialle, Morreau de Jonnes, Perrot, Adalbert, Κυ’ιη, 
Forchammer, Baudry, General Tseng-Ki-Tong, Tad»· 
masaHajashi κτλ.

9fe?& πολλών Ηκόνων
3 'Ινδοί—Αίγνπτισι— Άσσύοιοι—Πέρσάι—Έλληνες—Ρω
μαίοι —Κ ι λτοί—Γ αλ άτα- — Σ χ ανοιναυοί—Γ & ρμανοί—Σλ α υο ι 
—Σύγχρονοι μυθοπλαστιχαΐ βοησκείαι /.ι1.ίΐ&σλσλατρ<ϊα<— 
’Αφρικανοί—Ίνδοοίναι—Κινέζοι — Ιάπωνες—“Ινχ.αι— Ίν- 
δαμβριχανσΐ—Έσχ\μώχ—Μυθολογιχαί παρα&όβεις /.alMMa, 
τών χριστιανικών λαών.

Έξεδόθη εσχάτως ύπό του χ. Ίωαν. Δ.Φέζη χαί τιμάται 
άντι φρ. 6,50.

Μ· ΚΟΡΒΕΛΗΣ
ΚΑΠΝΟΙΙΟΛΗΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ

"Εναντι τοΰ Συλλόγου τών Πριγκίπων
Κατανάλωΰις χονδρικώς καί ί.ιανικώς 

Λΐχζζαι καί χαραγγιΜας παζτός dVoK

Τ-Α. REVUE
PARISIENNE MODEBNE 

MENSUELLE
Νίον γαλλικόν φιλολογικόν ποριοόικόν έν,διδέμ.ενον 

Παριοίοις ί»πό τον Έλληνος ιατρού κ. II. Ν. Διβάρη 
οι»ν*ργασία τών χαλλιτόρων λογογράφων τών Παριαίων 

Συνδρομή έξωτερικοΰ φρ.,5 
Διά τήν ’Ελλάδα Α συνδρομή ορ.αο
ΣννορομηταΙ όγγράφονται ταρΓ ήμΐν ή καί κατ’ ευθείαν.

68, Rue de Rennes Paris.
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REVUE MEDICALE MENSUELLE
Ιατρική μηνιαία έπιΟβώρησις έπίσης έχδι&ομενη υπό τού 

χ. Π. Ν. Δώάρη ιατρού, έν Παρί'τίο’.ς »»ι τ?| συνεργβσί? 
■ίύν δ-πουοαωνέρων χαίηγητών γάΧλων.

Συνδρομή ίξωτίρνκου
Διά τήν Ελλάδα ή ΟυνδρομΛ δρ.
Δι' αργότερα ο »
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