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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΤΙ Αίγουσι π>ρ'ι άνείρων ό Π.Ιονταρχοζ. ό Κιχΐρων. ό 

Μαξ Σιμών —Ti t’iir ή πριγχήττισσα το' Κόντι. 
- Τί ε’άιν ό (3ασ<.ί«ύ« rijc Άγγ-ίίας ’/άχωίος. — 
Ή Σονάτα τοϋ Δια^ό.ίου —Τά φριχτά χαι άιταί- 
σ<α οι-ορα τοϋ Μ ■ pi χαί τοϋ μαρχησίου Ααβιι.Ι.Ιέτ.

1 είναι τό όνειρον; Επήρεια 
δυνάμεώς τίνος ύπερφυσικής 
έΦ ’ ημών;

Οΐ πρόγονοί μας αύτό έπί- 
στευσν. Διισχυρίζοντο μάλι
στα. ότι τό όνειοον ητο θειον 
ιιέσον. δκϊ τοϋ οποίου προηγ- 
γέλλετο τό μέλλον εις τούς 
άνθρώπους καί. ότιέχοησίμενε 
πρός τοϊς· άλλοίς διά νά θέση 
είς επικοινωνίαν τούς· ζώντας 

μετά τών νεκρών. Πόσα όνειρα Θαυμάσια 
δεν άναφέρουσιν οΐ διάφοροι συγγραφείς' 
της άρχαιότητος!

Ιδού έν ανέκδοτον, όπερ ό Πλούταρχος 
διηγείται.

Ό Sinovionc ευρών καθ’οδόν τό πτώμα 
ενός· άγνωστον αύτώ. τό ένεταφίασε. Μετά 
τινα δέ χρόνον ένώ προητοιμάζετο οΐά τα- 
ξείδιον, είδε καθ’ ύπνους τόν άνθρωπον 
τούτον, νά τόν άποτρέπιι νά έπυΐιάασΘή. 
εντός· τοΰ πλοίου, διότι Θά κατεποντίζετο 
μετ’ αύτοϋ. Και πράγματι μετά τινας ημέ
ρας έικίνΟανεν. ότι τό πλοΐον εκείνοι· έναυ- 
άγησεν.

• »
'< > Κικε'οων λέγει, ότι δύο φίλοι ταξει<·εύ- 

οντες έφθασανείς· Μέγαρα. Τό εσπέρας· έχω- 
οίσθιισαν διά νά κοιμησώσιν εις· ΰυο χωρι
στός· οικίας·. Τρεις· Φοράς ό είς: εξ αυτών 
βλέπει τόν φίλοι· του ερχόμενον πρόςαύτόν 

καί ζητούντο Βοήθειαν εναντίον δολοφόνων, 
οϊτινες έοκέπτοντο νά τόν Φονεύσωσι και 
δίς έπανακοίμαται. μή δώσας προσοχήν. 
Τήν τοίτην όμως φοράν τόσοι' έταράχΟη έκ 
τον ενυπνίου, ώστε εγείρεται, οπλίζεται και 
τρέχει πρός τό οίκημα, όπερ είχεν εκλέξει 
ό Φΐ/.ος· του.

Βλέπει δέ ποάνιιατι τόν Φίλον τ<·υαΐηό- 
ψΐ'ρτον επι τίνος φορείου και υπαγόμενοι- 
έν κουπτώ και παοαίίύστω ύπό τών δολο- 
φόνων του πρός· ενταφιασμόν.

Ό Καίσαο τήν παοααονήν τού θανάτου 
τον ειοε καθ’ ύπνους, ότι είχε μεταΦερθΰ 
πλησίον τού Διός.

*
¥ ¥

Τό συιιπέοασιια. ό.πεο δυνάιιεθα νά έίάι- . * . ν ~ *- ε .ν sγαγωμεν εκ των οιιιγησεων των αρχαίων, 
είναι τό μέγεθος· της έντυπώσεως. ίίτις έ- 
σνηιιατίσθη είς τήν Φαντασίαν των έΡ αί- 
τίαυ τών όνειοων. Άλλο και οι νεωτεοοί “ . V
συγγραφείς· δέν εύρίσκονται είς μικροτέραν 
μοίραν. Ό Abercrombie ·’> περίφημος Σκώτος· 
ιατρός, διηγείται, ότι κάποιος "Αγγλος ίε- 
οεύς μεταιίαίνων είς Έδεμόσΰογον,κατηλ- 
Θεν είς· ένα πανδοχεϊον διά νά άναπαυθή. 
Ένώ δέ έκοιμάτο. εΐδέν ότι ιί εξοχική του 
οικία, κείμενη εκεί που πλησίον, έκαίετο 
και ότι ένα τών τέκνων του έγκαταλειΦθέν 
έκινδύνευεν <ϊπο στιγμής· είς· στιγμήν);νά 
νίνιι παοανάλωιια τού πυ<·ός.

Έξυπνα καί τρέχει. Ευρίσκει πράγματι 
τήν οικίαν του κάιομένην καί, μόλις· κατορ
θώνει νά σώση τό τέκνν του έγκαταλειΦθέν. 
ώς τό είχεν ίδεί.

Ανάλογόν τι διηγείται ό ιατρός Μάξ Σι
νιών. Μίαν νύκτα ή ποινκήπισα Γοα/ίείόεν 
τό οίαιιέρισμα είς τό όποιοι· εκσιμωντο το 
τέκνα της·, ότι ήτο έτοιμον να κατάρρευση, 
τά δέ τέκνα της νά καταπλακωθούν ύπ'
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αι’·τ<>. Δίδει άμέσοις διαταγής εΐς τάς- ύπη- 
οετρίας της- νά τής- τ<ϊ Φέρωσι πλησίον της. 
Πράγματι δέ μόλις- αύται έζήλθον τοΰ δια
μερίσματος, κατέμμεικτε τούτο, ώς- τό είχε 
προΐόει.

Είς τό έονον τοΰ Δρουμών άναφέοεται, 
ότι κατά την εποχήν τής πανώλουςέν 'Αγ
γλία, ό βασιλεύς- Ιάκωβος, ένώ εύρίσκετο 
εις τόν πύονον τοϋ Ροθέοτου Κόττον. εί<«ε 
καθ’ ύπνους- τόν υιόν του, οιαιιένοντα εν 
Λονδίνω. έχοντα έπι τον μετώπου αίαν αί- 
μάσσουσαν πληγήν έν σχήματι σταυρού. 
Την έπομένην τό πρωί’ έλάμόανεν έπιστο- 
λήν της συζύγου του, άγγέλλουσαν αϋτώ 
τόν θάνατον τού υιού τον έκ πανιόλους.

Είςτά στρατιωτικά άπ.ηινημονεύματα τοϋ 
στρατηγού ύπσκόμητος δέ Ιίελε.πόρ άναφέ- 
ρεται, ότι ένώ την παραμονήν της μεγάλης 
μάχης- τού Et/luii έκοίματο, ο?-τος· άφυπνί- 
σθη ύπό άσυνήθους- τινός Οοριίόου. Άνοι
ξης τούς οφθαλμούς είδε μίαν ώραίαν κό
ρην, ήτις τώ είπε: «<-)ά πληγωθής- βαρέως 
αϋοίον. άλλά δέν·)’ άποθάνής-.» Καϊ π<>ην- 
ιιατι, τήν έπο·ιένιιν ελάιιοανε τριάκοντα 
όλα πλά'Ίίατα σπάθην. ••ωοϊςν' άποΟάνη.• ν ............ ί\ V *· *
Ό ύπνος ώς «Συνεργάτης τών ποιη

τών, ζωγράφων. ιιου<Σικών. μαθη
ματικών κλπ.

ΙΙολλοί. τούς όποιους κ ιτειίασάνιζεν έπϊ 
πολλής- ήμέραν ή λύσις διαφόρων δύσκο
λων ζητημάτων, τάέλυσαν ένα) έκοιμώντο. 
Έν έκ τ«ών πλέον γνωστών γεγονότων τ.ιΐ- 
αιπης φύσεως- είναι καϊ ή σύνΠεσις- τής 
περίφημοι· «Σ «νότας τοϋ Διαόόλοί-».

Ό συνθέτης 'Γαρτίνι ειχεν άποκοιαιιΐιή. 
άφοϋ έπϊ ώοαν ποοσεπάθει. είυ ιιάτην. νιϊ - k ’ V , Μ *■ -
τελείωση τ·’· τεμάχι.ιν αι’τό. ΛίΦνιις'ί/.έπει 
τόν διάβολον παρουιηαζόμενον. έμπρόςτου. 
καϊ ποοτείνονταείυ αυτόν, νιϊ τόν βοηθήσει V - Cl
είς τιϊ έογον, έπϊ τώ > «ρω όμως-όπως- ούτος 
τώ δώση τήν ύυχήν του. Ό Ταρτίνι δέχε
ται καϊ άμέσως άκυύει πολύ εϋόιακρίτως- 
τόν σιάό.>λον έκτελοϋντα έπϊ τοϋ βίολίου 
τον τήν πεφηιιισιιένην σονάταν.

Έξυπνα άιιεσως καϊσπευοει πηόοτόγοα- 
Φεϊον του, όποί· άπό ανήιιης νοάφει τήν *· . > — ς ι ” II .
τοσον άκριοώς άποκτηθεϊσαν σονάταν.

'Ο Κονδορσέτ διηγείται, ότι έλυσε τιϊ ουσ- 
κολώτερα τών ιιαθιιιιατικών ποοόληιιάτων « k> k k ν.
καθ’ ύπνους.

Ό Φραγκλϊνος «Ίϊσχυρίζετο κάποτε εΐς 
ένα φίλον του, οτι έλυσε είς τόν ύπνον του 
τά ϋύιστα τών πολιτικών ζητηιιάτων.

W
Μ *

"Αγγλοι- τις διηγείται, ότι είχέ ποτέ Φί
λον ταμίαν είς μίαν μεγάλιιν τράπεζαν τής

I λασκώ’ηυ. Μίαν ήιιέοαν. ένώ ήτο άπιι- k k _ ·
σ'·οληαέ\'ο<· είυ τήν πληοωιιήν διαφόοων k “ U k »· W
έπιτιυ'ών. ........ υσιάσθη εί<· τήνθυοίδα κά-
,πιιΐικ·. ο ο.πιηος είχε νό είσπραξη 6 λίρας*. 
Ήτο όμως τόσον ενοχλητικός. ώστε έξιι- 
νάγκασεν όλουςτοϋς αναμένοντας νά πλιι- 
οωθώσι νιϊ παοακαλέσωσι τόν ταιιίαν νά τόν V , , -, , L , I, ,
πληρώσει οια να Φυγή. Ο ταμίας· εν τή 
σπουδή του ν' απαλλαχθείτοϋ οχληρού ά- 
παιτητιιΰ,παρέλετύε νά σημείωση, είς τό βι- 
βλίοντου τάυ G λίοαυ. 'Οκτώ ιιήνας ιιετά 
ταυτα εγενετο εξελεγξις- του ταμείου και ε- 
λειπον (ί άκριόώς λίριιι.Όταμίας προσεπά- 
Οησε νιϊ εύρη τΐ> λάθος. άλλά ματαίως. Τέ- 
λου έπεσε νιϊ κοιιιηθή. Εΐς τόν ύπνον του 
δέ βλέπει «’ίλην τήν πρόόκτώ μηνών έκτυ- 
λιχθείσαν σκηνήν τοϋ ένοχλητικοϋ κυρίου, 
μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών.

Ιίολλοϊ ι'υχολιΐγοί έζιιγοϋσιν όλαςαΰτάς 
τάς- περιπτώσεις-, ότι είναι άπόροοίαι τών 
ποοσ.παθειών, tic καταΐκίλλοΐιεν ποό<- λύσιν 
ενου ςητιιΐιατου την προηνοίη,ιενην του 
ονείοου, ε* αιτιαυ των οπαίων παοανεται 
το ονειρον και εϋ αυτου επιτυγχάνεται η 
εϋοεσιι· τ >ί· < ητουυένου, · <ίοΐ«· είυ τήν ή- 
οεμίαν. εΐς- ϊϊν εύρίσκεται τό νευρικόν μου 
σύστημα. ’Άλλοι ίίμως διατείνονται, ότι εί
ναι έπή'οπσις· πνευιαίτων.

ΊΙ (Σκέφις ύπόκειται είς τούς αύτούς 
νόμους καθ’ ύπνους καί έν 

έγοηγόο«ίει.

"Οχι ιιόνον ά σκέί κ- έ'·ακολουι)εί τό έο- 
γον τηςκατα την «ηαρκειαντου υπνου.α/./.α 
καϊ <’> έζωτερικός· έρεθισμός φθάνει ομοίως 
είς- τόν έγκ.έφαλον. όπου σχηματίζονται εί- 
κόνες. 1 ίταντσυιπήσωηεν κοιαιόιιενον. άπο- Ζ Τ · * ' V— k , ν « .σύρει ούτος- το μέρος·, οπού τον ετσιαπη- 
σαμεν. ’Ο Φυσιολόγος· θά σάς· είπη, ότι ό 
έγκέΦαλος λαάόιν μύνιιιμα περϊ τούτου στέλ- 
λει είς· τούς- μϋς διαταγήν νά άποίαικρύ- 
νωσι τό μέΛοςτοϋ σώιιατος- τό ϋΦιστάιιενον 
τήν προσίίολήν. Άλλ’ όπως- καθ’ ύπνους, 
οϋτω καϊ έν έγρηγόοσει. ή έντύπωσις· ή 
ψθάσασα είς- τόν εγκέφαλον γεννά μίαν ει
κόνα, έΡυπνά αίαν άνάιινησιν. Είκιον καϊ 
άνάμνησις ά νασύρουσιν άπό τήν ύι χήν άλ
λης εικόνας, άλλαςάναμν άσε ις καϊ οϋτω τό 
ονειρον σχηματίζεται. Διά τούτο είς- τά τοι
ούτου εΐοαυυ όνειοα ύπάο/ει πάντοτε έί~ω- k V ί \> ·
τερική τις αιτία.

Ιίοσάκις- έν όνείροίς- δέν βλέπει τις- ,ΐν- 
τικείμενα τιϊ όποια πο/,ϋ έπόθιισεν ιϊ πολύ 
είόεν : 'Ο Σατωΐίριάν διηγείται, ότι πολ
λά κις έβλεπε ν. ότι έταζείδευεν έν τώ μέσω 
ρνάΚων καϊ ποτααίϊιν καϊ άνιϊ ιιέσον νη- 
σιοων καϊ πασών.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ

•Ο λιίρδος Σκώτγ μάς· πληροφορεί 
ότι ένώέα-.οϊμάτο. είόεν οτι είχε συλ- 
ληΦθή' ύπό φαντάσματος, το οποίον 
ποοσεπάθει 'νά τόν Φερη μάκρην 
τή<· κλίνης- του. ’<) λόρδος κι.ιμω- 
αενος είχε τήν συνήθειαν νά σφίγ
γα διά τήυ -.μηρός του τόν ι τέραν των ρραχίο- 
νων του. :11 έντύπωσις- λοιπόν, ίίτις κ.ατε- 
ληγεν είς τόν έγκέφαλον τοΰ Λ..ρο<α·. ητο 
λένει, ότι ό βραχέων τουέσφιγγετο υποχει- 
ρός·. Άλλά τούτο δέν είναι αιτία.

¥ *
«,ΊΙαην όλίγον άδιάιίετος. διιιγεϊται ο 

Μωού,'είυ τό έ'ξοχόν του βιόλίον περϊονει- 
οων καϊ είχον υ.ατακλιθή, έχων τήν μητέρα 
ϊίου πλησίον μου. Αίφνης β/.ιπω. οτι ευοι- 
ιη·.όιιηνείςτήν εποχήν τής- Τ ρ " U ο κ ρ α- 
τ ί α ς. όπου παρίσταμαι εις τας σκιινας 
σφιίνών καϊ καταστροφών. Βλέπω, οτι εϋ- 
οίσκληαι πρό τοϋ δικαστηρίου, όπου ήσαν 
όλαι Αί αεγάλαι καϊ άπαίσιαι μορΦαι της 
φο’.εοάυ' α'ύ-ής έποχής. Ό Ρ·> «ευπιερος. 
όΜ,Α,ά, ό Φουκ.έ Τενίϊλ καϊ α/./.οΐ. ΙεΑου. 
κατόπιν άπειρων έπεισοόίων. καταοίκα^ο 
ιιαιείυ ΐιάνατΑν καϊ ά πάγο μα ι έντός αμα- 
Fiou είυ τήνλαιμητόμον. Όδήμίος- μέ πι«ο- 
δένει έπϊ τής- σανίδας καϊ τέλος αισΟ.ινο- 
ιιαι έπϊ τοϋ λαιμού τήν μαχαίοαν. ητις 
διανω όζει τήν κεΦαλήν μου άπο τ..ν σω 
ιι·ιτ«·Γ.

Έίυπνώ έριιαιον τής ζωηοοτέοας άγω- 
νίαυ.'ϊιν ιϊσθ.ινθη ποτέ άνθρωπος καϊ βλέπω 
τειιάνιον σιδήρου τής κλίνης μου πεσμε- 
νο\· άκοϊόώς έπϊ τού λαιμοί-μου. Γην στιγ
μήν, δέ καίι’ ήν έκτυπώμην ύπο του σιοη-

,,,,ϋ έλάσιιατος,ή Φαντασία μου πρι.τρεωκτυ, 
έδηαίι.ύογησε ένα ό/.όκΛηρον όραμα, ο,πιο 
ήτολΐποοι',οΐα προγενεστέρων μου αναγνώ
σεων σχετικών μέ τήν έπ-χήν της Ιρομα- 
κοατίης. Άλλά καϊ τούτο ..εν οννατιιι να 

k · »Ιΐεωρίι'Ίϊ αιτία.
¥ *

Ήχος προ ώάλλων τό ούς ημώνδύναται 
νά νεννήση ολόκληρον <"·νεΐρον.

·( ) τ,,ϊν‘διηγείται περϊ τσΰ μαοκησωυ 
Λαδαλέττ. ότι τώ 1S10. ένώ ητο ;·υτ..ς εν 
τιϊ φυλακή καταδικασμένος- εις ωιν εσΛα 
τ.'ιν'τώνπ.’.ινών. είόεν ότι ευρίυι.ετο εις την 
άόον τοϋ Άγιου Όνορηιυ. ο.π .υ πεν·Ιιαος 
σκιά έκάλυττε τά πάντα. Α.Φνηυ βλεπι 
νά διέοχεται εμπρός τ..υ ..μίλ-ς- ιππέων «η 
όποιοι\-κοάτ..νν λαμπάοας. αιτινες ιφωω- 
ί,ιν ποο-Αοπα άνευ δέρματος, με πιχγαια 
στιΗία· ι. Πρό τοϋ άπαιΟίου τουτ «υ θεάμα
τος ο Λαόαλέττέχαμήλωσε τουςοθφαλμοί <. 
Έτερσνό. . 
σθιι τότε πρό τών οφΐι,ιλμ<·>ν 
δένείχαν πλέον δέρμα, άλλα 
(Ι.,νπ.ίς σάρκας-, τό δέ δέρμα 
έντός τών ρυακίων τής- <■.«..υ. 
ιιένησ άπό αίιια.
■ Ιίλήοης δέους ό Λαδηλλέττ προσεπαϋω 
νά άπ.;«ύγη τ.'« δεινόν αύτό θέαμα για της 
φυγής’'άλλ’ ήτο άδύνατον, αίοτι ανώτερα 

,.ιωςιιέ'ιμ■Φριΐγ.σεy ·ν παρ_>«υ.α<ι-
* · ~ .1.1 I < Ζ ι I ι. ι V του. < >ΐ ίπποι 

ιιόνον αίμασ- 
των έσύρετο 

πληιιΐινοισ- k k V
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τις· θύνιiiuc τόν έκράτει καθηλωμένων. Έπι 
πέντε ύ/αηιλήρουαώοας όιήρχετοή ατελεύ
τητος· αι'·τη ιππική συνήθεια. ’Οσιιή αί,'ικι- 
"<>ς και σαοκών τόν κατε.πνιγε .... δτε ή 
<Ιι·ρϊς· της· Φυλακής τον ήνοίχθη, <’> θέ έκ 
τούτου γενόαενος· θόρυβος· τόν έξύπνησε.

Ί1 Φοβερά αύτη Φαντασμαγορία, ή έν 
τή Φαντασία τοΰ Λαόαλλέττ έκτυλιγΟεϊσα 
είς· όιάστημα ολοκλήρων ώρών. έν τη 
πραγματικότητι εΐχεν αιτίαν, ήτις·δέν διήο- 
κεσε παοά 2—■> δευτερόλεπτα, τόσιιν · <>ό- C t li’jV
νον τοΰτέστιν, οσ<>ς· έχοεκίσθη εΐς·τόν <ϊεσ- 
μοφύλακα διά νά άνοιξη καϊ κλεήηι τήν 
(Ιυωίδα.V * 

» *
Ίδοίί καϊ έν παράδειγμα φόνου καθ’ύπ

νον.
Κάποιος· Βερνάρδος- Σιδμεζϊκ, ένώ έκοΐ- 

ιιϋτο. ιίοε φο'ίεοόν όνειοον. δπεο τόνέκαμε V C . C V L
νό .πεταχΟη <’·λ(’»κ/νηρας· νξοτιΐι· κλίνην τ·>ι·. 
Μόλις· άνοιξε τους οφθαλμούς· και ύπό τήν 
έπήοειαν τοϋ όνείοου εΰοισκόιιενον, ένόιιι- -s . C ν- ν * V
σεν ότι οιέκοινε ιιακοάν Φάντασιια Φεϋνον. Κ> ν <. . ν . I
Μέ Φωνήν τοέιιουσαν έκ συγκινήσεως·. κα- 
λεϊ τό φάντασμα νά στα 1>ΰι.

Άλλά τοϋτο ιίντϊ άπαντιϊσεως-, στρέφε
ται κατ’ αύτοΰ.

’Εκτός· εαυτού έκ τοϋ τρ.,μοι· καϊ τοϋ 
αίσθιϊιιατος· τήυ αύτοσυντηοήσεωυ. άοπά- ■· ι . -; _ · . - .ιει <>ια των <>υ<> του γείσων τον κατακιι- 
μενον π/.ησίον τής· κλίνης· του πέ/,εκυν 
καϊ καταφέοει δύο Φο'ίεοά πλήνιιατα κατά 
τοϋ υποτιθέμενου Φαντάσματος·. ’Οαίγας· 
οτινιΐιϊυ κατόπιν ακούει ΤιΟΰν στεναναον 
πφοεοχόμενσν ως· ό.πό άνί'ρώπου έκπνέον- 
τος·. Εγείρεται άνάπτει τό φώς· καϊ Βλέπει 
ποο των ποσών του πτ<·»ιια <ϊσπαίοο\·.... 
είχε Φόνει’σει τήν γυναίκα του!..

Σήμερον <”»ιΐι·>ς· τά όνειρα εξηγούνται ύπ>ϊ 
τού πνευιιατισιΐοϋ πληοέστατα καϊ θέλω- « . *■
ιΐιν τάσσε·ί7)(· έν σ··ετικόι ϋοΐΐοω όμιλο >ει - , *■ , ■ U V .
,πνυΐ τοντ<>ι% Φ. II.

ΑΔΗΘΕΙΑΙ

* ' Υπάρχουν δύο ειδών πενίαι. Ή άγνω
στος. ή υπερήφανος, ή ποιητική, τήν όποιαν 
Ανέχεται ή φαντασία μας έν μέσω έρημων καϊ 
δασών, και ή Αληίλής, ή όποια περιβάλλεται μέ 
γογγυσμούς, ταπεινώσεις, στερήσεις καταίίλι- 
πτικάς κτλ. δηλ. ή πικρά πτωχεία τού έκπε 
σόντος πλουσίου, ή &έλουσα rd καλυφϋή και 
μή δυναμένη και κρνπτονσα τάς γυμνάς χέΐ- 
ρας όταν διαβαίνουν οί παλαοί της φίλοι.

* Μγ στηριχ&βς ποτέ ούτε εις υψηλόν άρ
χοντα, ούτε εΐς υψηλόν τοίχον.

ΠΝΕΥΜΑΤΚΜΟί
ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟ
ΔΙΟΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(Συνέχεια και τέλος).

παραδοχή τής ψυχολογικής έπε - 
νεργείας, ύποβολής, αποκλείε
ται καί ή καθαρώς φυσ ολογική 
έπίδρασις τοΰ έπιδρώντος νουνε
χούς ό'ντος έπί τό γραφικόν με
σάζον άτομον, ή έπίδρασις δηλ. 
τής βουλήσεως αύτοΰ έπί τά κι
νητά μόνον τών άνω άκρων καί 
τών μυών τοϋ προσώπου, τής 
γλώσσης, τοΰ λάουγγος καί τοΰ 
φάρυγγος κέντρα τοϋ έγκεφαλι- 
μεσάζοντος, καθίσταται κατα-κοΰ φλοιού τοΰ μεσάζοντος, καθίσταται κατα

φανής καί όταν τό μεσάζον ύποκείμενον όμιλή 
μέν καί γράφγ είς τήν μητρικήν αύτοΰ γλώσ
σαν, άλλά περί αντικειμένων ύψηλών καί έκ 
τός τής περιοχής τών γνώσεων καί τής πνευ
ματικής αύτοΰ άναπτύξεως κειμένων.

Ή διά τηλεδρανούς π. χ. ύποβολής μετα
φορά εννοιών καί γνώσεων ανατομικών,φυσιολο
γικών, φιλοσοφικών, μαθηματικών κλπ. είς γρα
φικόν ή ομιλούν διάμεσον άμόρφωτον ή μετρίως 
μεμορφωμένον, μάλιστα δέ όταν άνήκγ είς βα- 
ναυσικήν καί χειρωνακτικήν τζζιν, είναι καθ’ 
ήμζς απολύτως αδύνατος.

Δέν άονούμεθα, οτι εις τινας σπανιωτάτας 
περιστάσεις πρός τή φυσιολογική είναι δυνα
τόν νά γίνεται και ψυχολογική έπίδρασις καί 
υποβολή κατ’ έκολουθίζν κζί μεταφορά εννοιών 
καί ψυχολογική ύποβολή τ?,; βουλήσεως, ήτοι 
παρόρμησις είς τόν γραφικόν μεσάζοντα έκμέ- 
οου; τοϋ δι’ αύτοΰ επικοινωνούντος νουνεχούς 
οντος, άλλά τούτο άπζιτεϊ τήν πλήρωσιν πολ
λών ποικίλων συνθηκών, τών οποίων αίκυριω- 
τεραι είσι πρώτοννά γινωσκγ καλώς τό μεσά
ζον ύποκείμενον τήν γλώσσαν, τήν όποιαν γρά
φει ή όμιλεΐ, δεύτερον νά κέκτηται βαθμόν 
μορφώσεως έγγύ; κείμενον τής τοΰ έπενεργοΰν- 
τος πνεύματος, κζί τρίτον αί ύποβαλλόμεναι 
αύτώ πρός γραφήν ή προ; απαγγελίαν έννοιαι 
καί γνώσεις νά περιλαμβάνωντζι έν τγ περιοχή 
τών γνώσεων αύτοΰ καί τής πνευματική; αύτοΰ 
άναπτύξεως. Άλλά καί άν αί συνθήκαι αυται 
πληρώντζι τελείως, πάλιν Οά ητο αδύνατον 
καθ’ ήμζς νά γράφγ καί νά όμιλή ό μεσάζων 
τόσον ζπταίστως καί μετά τή; ταχύτητος καΐ 
τή; εύχερεία;, ήν παρατηροΰμεν εί; τούς πλεί- 
στους, άν πρός τή ψυχολογική ύποβολή δέν 
προσεγίνετο καί ή φυσιολογική έπενέργεια έπί 
τά μνημονευθέντα κινητά κέντρα τοϋ έγκεφα- 
λικοΰ φλοιού. Ίσχυριζόμεθζ λοιπόν, οτι ήμνη- 
μονευθεΐσα φυσιολογική έπενέργεια είναι ό κύ

ριος παράγων καί ή κυρία αιτία τής έμμέσου 
αύτομάτου γραφής καί λαλιάς καί οτι ή ψυχο
λογική ή ούδαμως γίνεται, ώς είς τάς πλείστας 
τών’περιστάσεων, ή, οσάκις γίνεται, Οά είναι 
δευτερεύων παράγων προστιθέμενος είς τόν 
πρώτον. Οί πλεϊστοι πνευματισταΐ συγγραφείς 
στερούμενοι βαθείας καί συστηματικής επιστη
μονικής μορφώσεως καί άνήκοντες είς τήν τάξιν 
τών έλαφρομα&ών έκλαμδάνουσι πολλά; περι
στάσεις γραφής προερχομένη; έκ τοΰ ύποσυνει - 
δήτου τοΰ γράφοντος καί άλλας, τών οποίων 
ή αιτία είναι ύπερμνησίαι (περί ών γενήσεται 
κατωτέρω λόγος), ώς καθαρώς πνευματιστικά 
φαινόμενα. Εί; τό ζήτημα τής έμμέσου αύτο
μάτου γραφής απαιτείται μεγίστη καί έντετα- 
μένη προσοχή έκ μέρους τοϋ παρατηροΰντος 
καί έξετάζοντος τά φαινόμενα ταΰτα. 'Ημείς 
κατέχομεν μεταξύ άλλων δύο σπουδαιότατα 
καί ύψίστης σημασίας χειρόγραφα, προελΟόντα 
έκ τής λίαν έπισταμένης καί μετά συντόνου 
προσοχής γενομένης ιδιαιτέρας ήμών έργασίας 
καί έρεύνης έπί Οαυμασίου μεσάζοντος άτόμου, 
περί τής καθζρας πνευματιστικής φύσεως τών 
οποίων δέν έχομεν ούτε ίχνος αμφιβολίας. Τό 
έν έξ αύτών εινε γεγραμμένον είς ώρζίαν καί 
καλλιεπή γαλλικήν γλώσσαν, τό δέ έτερον, 
οπερ είναι ακριβής καί έπιστημονικωτζτη Ια
τρική έ'κθεσις, είς Ιταλικήν.

”Αιιε<ίο<· αυτόιιατος γοαόή.

Ή υπζρξις καί ή παρουσία αοράτων νουνε
χών οντοτήτων προϋπζρξασών έν τγ Γγ ένάν- 
θρωπίνγ ύποστάσει καθίσταται πλέον συμφανής 
διά τής αμέσου αύτομάτου γραφής. Γραφίδες 
εκ σχιστόλιθου, γραφίτου άνθρακος ή μελάνης 
κινούμεναι καί συρόμεναι αύτομζτως έπί πλα
κών έκ σχιστόλιθου ή χάρτου άνευ ούδεμιάς 
αμέσου ή έμμέσου ψαύσεως αύτών ύπό τοΰ με
σάζοντος ή τινός τών παρισταμένων καί αφα
νούς ούσης τής όντότητος, ή'τι; κρατεί ή καθ’ 
οίονδήποτε άλλον τρόπον κινεί αύτάς, γράφου- 
σιν είς γλώσσας άγνώστους πολλάκις είς τε τόν 
μεσάζοντα καί είς πάντας τούς συμπαρισταμέ- 
νους καί περί αντικειμένων, τά όποια κεϊνται 
έκτος τής περιοχής τών γνώσεων καί τής πνευ
ματικής αύτών άναπτύξεως. Τό καταπλήσσον 
τοϋτο φαινόμενον τής αμέσου αύτομάτου γρα
φής είναι πολύ σπανιώτερον ή τό έμμέσου. Έν 
σή Ιστορία τοϋ 1 Ινευματισμοϋ άπζ.ντώσι τοι- 
αϋτα φαινόμενα άνζμφισβητήτως πεπιστωμενζ 
διά τή; μαρτυρία; πολλών ύπερόχων κατά τε 
τήν έπιστημονικήν μόρφωσιν κζί κατά τόν χα
ρακτήρα άνδρών. Γραφίδες έκ σχιστόλιθου έγ- 
''■λεισθεΐσαι έν τώ χώρω τώ περιλαμβζνομενω 
μεταξύ τών ξύλινων πλαισίων δύο πλακών έκ 
σχιστόλιθου έπιτεθεισών έπ’ άλλήλων καί έγ- 
*λεισθεισών έντός οθόνης σφραγισθείσης διά 
Κολλών σφραγίδων, έγραψαν έπί τών πλακών

14π 

κατά διαφόρους συνεδρίας, παρόντος τού περιω
νύμου μεσάζοντος Slade, τά εξής:

1) «Plusieurs esprits sontici presents 
et vont vous parler:»

( Υπογραφή τοΰ γράψαντοςπτώματος) W. Ci.aiik

2) «Mein theuer Herr. Empl’angen 
SieMein herzliche Grusse»
Ι'Τπογραφή τοΰ γράψ-αντος πνεύμαρος) .Ιοιίλ Stephens 

Μετάφρασις. Προσφιλέστζτέ μοι Κύριε. Δέ- 
ξασθε τούς εγκαρδίους χαιρετισμού; μου.

3) «Εη effet votre idee esttres bonne. 
Votre bien devoue serviteur»

L. de M.
4) «Dear Sir. weall join intheabove»

W Clabk

Μετάφρασις. Συνενούμεθα πάντες είς τά 
προηγηθεντα.

ό) «Εΐ'περ ΐ'σην γνώμη ρώμην, Δημόσθενες 
ού ποτ’ αν Ελλήνων "Αρης Μακεδόνων 

ήρχε».
Ο. IV. αρχικά γράμματα τής ύπογναφής)

6) «This a hard task for a spirit to 
per Corn a the first visit».

W Ci.aiik

"ΙΙτοι. Τοϋτο (οπερ μοί προτείνετε) είναι 
δύσκολος απόπειρα δΓέν πνεΰμα άμέσως κατά 
τήν πρώτην αύτοΰ έπίσκεψιν.

7) «Spiritualism inculcates a mora
lity the most pure and elevated, and a 
state of the affections towards Cod in 
the highest degree holy and sjdritual».

\V. Ci.aiik

Μετάφρασις. Ό πνευματισμός διδάσκει τήν 
κζθζρωτέραν κζί ύψηλοτέραν ηθικήν κζί τήν 
ίερωτάτην κζί πνευματικωτάτην πρός τόν Ι-Ιεύν 
αγάπην.

8) «II n’est pas perrnis de concevoir 
la moindre doute».

L. de Mqnh ('Τπογραφϋ)
!·) «My friends, There is something 

about your enclosed slates that prevents 
us fron using thenn, but what you have 
already (mein teuer Herr) received be 
the proof of our presence and power to 
write. 1 am».

William Clark

Μετάφρασις Φίλοι αου, Είναι τι έσφ ηνωμέναν 
πέριξ τών πλακών, τό όποιον μας εμποδίζει 
νά κάμωμεν χρήσιν αύτών. Άλλ’ άρκεσθεΐτε εί; 
οσα σας έγρκψαμεν, τά όποια έστωσαν ύμΐν 
ή άπόδειξις τής παρουσία; ήμών καί τής ίκα · 
νότητος. ήν έχομεν νά γράψωμεν. Είμί

William Clark

Αύτόιιατoc Λαλι ά.
Δέν πρόκειται ένταϋθα περί τοϋ παθολογι

κού έκείνου φαινομένου, καθ’ ο γλώσσαι τε
λείω; λησμονηθεΐσαι έπί μακράν χρόνον αίφνης 
άναζωπυροϋνται ένεκα παθολογικών έπεςεργα-
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σιών, τελουμένων έν τώ έγκεφάλω καί επανέρ
χονται έν τγ μνήμη, τοϋ πάσχοντος ατόμου, 
όπερ όμιλεΐ αύτάς μετά καταπληκτικής ταχυ- 
τητο; καί εύχερείας, ενόσω δικάζει ή ύπερδιε- 
γείρουσα εγκεφαλική νόσος, αποσβεννυται δέ 
πάλιν τελείως, άφοϋ ό εγκέφαλος έπζνέλΟτ) 
είς τήν ποοτέραν ύγιά αύτοϋ κατάστασιν Τό 
τοιοΰτο φαινόμενον υπάγεται είς τήν κατηγο
ρίαν τών φρενιτίδων νόσων, αΐτινες ύπερμνηαίαι 
καλούνται.

Δεν πρόκειται περί τοίουτων ένεκα παθολο
γικών καταστάσεων τοΰ εγκεφάλου ύπερδιεγέρ 
τεων τής μνήμης, περί ϋ.τερμνηοιών, περί ζνα- 
ζωπυρήσεω; γλωσσών ή φράσεων λησμονηΟειαών 
τάς όποιας δηλ. είχε μά&η άλλοτε τό ομιλούν 
υποκείμενον, άλλά περί φαινομένων τών όποιων 
ή αιτία ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τά άρτι έκτε - 
Οέντα καί ή όποια δέν κ ΐται έν τώ ψυχικώ 
έδάφει τοΰ όμιλοΰντος, άλλ’ έν τώ ψυχικώ 
εόζφει άλλοτρίας, αοράτου νουνεχούς όντότη- 
τος, κατεχούση; καί χειριζομένης τά φωνη
τικά όργανα τοΰ όμιλοΰντος.

’Άτομά τινζ δηλαδή συνήθως έν κκτκστκ ■ 
σει ληθαργική ή ήμιληθζργική διζτελοϋντα, 
σπανιότατα δ’ έν έγρηγορσει όμιλοΰσιν αυτο
μάτως άνευ ούδεμιάς συμμετοχής τής βουλή- 
σεως αύτών, πολλάκις είς γλώσσας ολως άγνω
στους ού μόνον είς αύτά, άλλά καϊ είς πάντα; 
τούς συμπαρισταμένους καί περί αντικειμένων 
μή περιλαμβανόμενων έν τή περιοχή τών γνώ
σεων ζκί τής πνευματικής ζναπτύξεω; αύτών. 
Τό φαινόμενον τούτο σπζνιώτατον ον είναι άνά- 
λογον καί 5μοιον πρός τό τής εμμέσου αυτο
μάτου γραφής, διαφέρον εκείνου κατά τοϋτο, 
ότι ενταύθα μεν ή πνευματική οντότης έπιδρκ 
έπίτά κινητικά κέντρα τού έγκεφαλικοΰ φλοιού 
τοΰ μεσάζοντος, ές ών ήρτηνται αί κινήσει, 
τών μυών τοΰ προσώπου, τής γλώσσης, τοΰ λά - 
ρυγγος κζί τού φάρυγγος, ήτοι επί τό κάτω 
τριτημόριον τών κεντρικών ελίκων κζί δη έπϊ 
τά κατώτερα μέρη ζύτών τά γειτνιζζοντα τή 
Συλλουείω αύ'λζκι, είς δέ τά γραφικά μεσά
ζοντα επί τά κινητά εγκεφαλικά κέντρα, έξ 
ων ή’ρτηνται αί κινήσεις τών άνω άκρων καί 
περί ων έποιησάμεθζ έν τοϊς προηγουμένοις 
λόγον.

1 ά λαλοΰντα μεσάζοντα είσί γνωστά από 
των αρχαιότατων χρόνων. Έν τοΐς νεωτέροι; 
χρόνοι; τό κζτζπληκτικώτερον παράδειγμα 
λαλοΰντος μεσάζοντος παρουσιάζει ή θυγάτηρ 
τοΰ εν Αμερική ανώτατου δικαστοϋ EdlllOllde 
Laura, ήτ.ς έν Φυσιολογική μέν κατζστζσει 
όμιλεϊ μόνον τήν Αγγλικήν κζί ολίγον τήν 
Γαλλικήν, ώς μεσάζουσα όμως όμιλει εύ- 
χερέστατα καί μετά μεγάλης τζχύτητος 
ού μόνον πολλάς ζώσας ολως αγνώστους ζύ · 
τή γλώσσας άλλά καί νεκρά;, τήν Ίτζλι- 
κζν, Ισπανικήν I Ιορτογζλλιζ.ήν. Πολωνικήν, 

Ουγγρικήν, τήν Λατινικήν, τήν άρχαίζν καί 
νέζν Ελληνικήν καί πολλάς Ίνδικάς διαλέκ
τους, πζρισταμένων πολλάκις πολλών ζξιοπι · 
στοτάτων καί σοβαρότατων μαρτύρων, τινές 
τών όποίουν ήννόουν τάς γλωσσάς ταύτας καί 
μεθ’ ών ζύ'τη συνδιελέγετο. Διαρκοΰσης τής 
ομιλίας της, τό πνεύμα τό κατεχον τά φωνη
τικά αύτής όργανα έδήλουτό όνομα, την κατά 
τήν έν τή Γή ύπαρξίν του εθνικότητα αυτού 
και άλλα πολλά περιστατικά τοΰ γήινου βίου 
αύτού. Μεθ’ ενός έν Αμερική εγκατεστημένου 
εύγενοΰς "Ελληνος, όστις πολλάκις έφοί τα παρά 
τή φίλή ζύτώ οικογένεια τού EtlmOllds, συν- 
διελέγετο πολάκις, έν ληθαργική εύρισκομένγ 
κζτζστάσει, έπϊ πολλά; ώρα; είς τήν Χέαν 
ΈλληΛίκήν γλώσσαν. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
"Ελληνος τούτου τό διά τοΰ στόματος τής Lil- 
lira ελληνιστί λαλούν πνεύμα ήτον ό τεθνεώ; 
φίλος του, είς αδελφός τοΰ Μάρκου Γότσαρη. 
Ούτος ήγγειλεν ημέραν τινά είς τόν “Ελληνα 
τούτον διά τά; μεσζζούσης Laura τόν θάνα
τον ένός τών υιών του έν Έλλάδι. Δέκα ήμε
ρα; μετά τζΰτα ό "Ελλην έλαβεν επιστολήν 
έξ Ελλάδος άνζγγέλλουσζν ζύτώ τόν θάνα
τον τοϋ υίού αύτοϋ. (Edmonds der Ameri- 
kanische Spiritualismus). Ή Ελένη Le
eds έν Boston ώμίλει εύχερέστατα ώς μεσά
ζουσα. τήν Σινικήν γλώσσαν, τήν οποίαν τε
λείως ήγνο'ει καί ή Miss Fowler έν τή αύτή 
κατζστζσει τήν ’Ινδικήν καί πολλάς γλώσσας 
τών ιθαγενών τής Αυστραλίας. Τά αύτά ζφη- 
γεϊται καί ό καθηγητής CcrevellO περί μιάς 
κόρης, ήτις ώς μεσάζουσα ώμίλει ότέ μέν τήν 
Ελληνικήν, ότε δέ τήν Λατινικήν καί άλλοτε 
άλλα; γλώσσας. (Dll pofet. Journal (III 
Magnetisme XV 481 — 483).

Έ»ιό(ΐνί<ίεις· χειρών ιιντοόώτων 
n όοατών οιά κοινοί' όωτός·.

Έιιόανίσειυ ύνΟοωτιίνων όοόμάτων.
Αί αύταί νουνεχείς οντότητες (πνεύματα), 

αί όποιοι έκδηλοϋσι τήν παρουσίαν καί ύπαρ- 
ξιν ζύτών διά υ.ετακινησεω; ύλικών αντικει
μένων, κρότων, έκτελέσεως μουσικών συνθέσεων 
διά διάφορων μουσικών οργάνων αυτομάτως 
κατά φαινόμενον ήχούντων καί έπικοινωνοϋσι 
υ,εθ’ ημών ότε μεν δΓ άμεσου γραφής, άλλοτε 
δέ, όπερ κζί σύνήθέστερον. διά διαμέσων ατό
μων (Medium) γραφόντων ή όμιλούντων τή 
έπενεργειζ αύτών, κζτορθωνουσιν ενίοτε ύπό 
συνθηκα; καί αίτιας άγνωστου; ήμΐν νά λαμ- 
βάνωσιν ύλικωτέρζν σύστασιν και νά έμφανι- 
ζωνται ενώπιον ημών, ώ; φάσματα ανθρώπινα 
ένίοτε δέ καί ώς τελείως ενσώματοι καί εν
όργανοι ανθρώπινοι ύπάρξεις. Ί1 φύσις ούδα- 
μοΰ καί ουδέποτε κζμνει άλματα, ούδεποτε 
αφήνει χάσματα έν τή εξελίξει φαινομένου τί
νος. αλλά προβαίνει βαθμηδόν. Παν φαινύμε-

τών 
κζί έμμορφον 
----- -··- άνει- 

άραι- 
ήτις

?ερε- 
συνε- 
οτι ή

νον και γινόμενον εν τώ ν.όομω είναι οννεχης 
οννάριηηις τών μεταβλητών αίτιων, ϊνα έκφρκ- 
σθώμεν μζθηματικώς. Κζί έν τή ύλοποιήσει 
καί εμφανίσει τών έν τή Γή έν ανθρώπινη, ύπο- 
στάσει προϋπαρξασών αοράτων πνευματικών 
τούτων οντοτήτων (πνευμάτων), δύναταί τις 
νά πζρζκολουθήση πάσας τάς φάσεις κζί πάν
τα; τούς βαθμούς τής ύλοποιήσεως, από τή; 
λίαν λεπτεπίλεπτου, αιθέριου κζί αοράτου μέ
χρι τής αδρά; καί διά πασών τών αισθήσεων 
αντιληπτής ένοργάνου ένσωματώσεως.

IΙεριεργότατον είναι, ότι ή ύλοποίησίι 
πνευμάτων πριν λάβτ) ένείδεον ·/ ’ " · 
σύστασιν, εμφανίζεται κατά πρώτον ώ; 
δέος, άύφής κζί άμορφος αραιά ΰλη, ώς 
οτάτη, μόλις όοατη, φωτεινή νεφελη, 
βαθμηδόν συμπυκνουμένη, αίωρεΐται καί 
ται τήδε κζκεϊσε έν τζΐς αιθουσαις τών 
δριζσεων. “Ετι δέ περιεργότερον είναι, 
διζμόρφώσι; τής νεφέλης ταύτης είς έμμορφον 
άνθοώπινον σώμα άρχετζι από τών χειρών, 
αΐτινες πρώτζι ώς επί τό πλεΐστον έμφζνίζον- 
τζι καί διαπλάσσοντάι, τοΰ λοιπού σώματος 
δντος έτι αδιαμόρφωτου καί αοράτου ή έν 
λίαν λεπτότατη, ζίθερίζ καί μόλις 
στάσει. Μετά ταύτα διζπλζσσεται 
έκ τή, νεφέλη: καί ■ 
ζόμενον κατά πρώτον 
φανής σκιά, είτζ ώς ά 
κνοτερα καθιστάμενη 
τελευταΐον. αν αί περιστάσεις 
λοι, ώ; ένσζρκος σύστζσις. 
τη σ-ανίως είναι ομοιόμορφος 
καθ ολον τό σώμα 
όυ.ο 
νά αύτοϋ είναι

αορζτου 
όρατή συ- 
βαθμηδόν 

τό λοιπόν σώμα έμφζνι- 
ι ώς διαφανής ή ήμιδια- 
άραιζ, βαθμηδόν πυ
νεφελοειδής μορφή καί 

... ώσι κατάλλη- 
11 ύλοποίησις αϋ- 

καί ίσοπυκνος 
συνηθέστατα όμως άνομοι- 

ορφο; καί ζνισόπυκνος. Ένώ π. χ . μέρη τι- 
ήδη έ'νσαρκζ, άλλα διατελοΰ- 

σιν έ'τι νεφελώδη, άλλα ήμινεφελώδη, άλλα 
σκιοειδή κζί ζλλα έντελώς ζόρατζ. ΊΙ δε δι- 
κλυσι; καί έξαοάνισ·.; τών ύλοποιησεων τού
των γίνεται κατά τζξιν αντίστροφον τοΰ 'Jf-fi- 
ματισμοϋ αύτών. ήτοι τά πρώτον όλοποιηθέν- 
τα. μέρη τοϋ σώματος δια/.ύοντζι και έςαφζ- 
νι,οντζι τελευταία καί αντίστροφοι; τά τε- 
λευτζΐον διζμορφωθέντα διαλύονται πρώτα.

'<) Crookes λέγει, ότι πλειττζκις ύπό τήν 
εςάσκησιν ζύστηροτκτου έλέγχου κζί έπιτη- 
ρήτεως. είδε χειρα; ζίωρουμένας έν τώ δια- 
''Τηματι κζί είς οϋδένζ. τών πζριστζμένω/ ζ- 
''ήκούσας, αΐτινες έθεσαν έν τή χειρ·· 
’τερεόν, κρυσταλλικόν καί φωσφωρίζον 
“Έν πλήρει φωτί ειδον 
Λλζνζται έπϊ ηλιοτροπίου 
τραπεζη; κζί πλησίον ημών 

κλάδον κζί νζ πρ< 
’’•υρίζν. Άλλοτε ειδον 
νήν πρό τών οφθαλμών 
νομενην είς χεϊρζ καί 
■^•κείμενα, ΐϊολλζκις

αύτοϋ 
σώμα, 

φωτεινήν νεφελην νά 
κείμενου έπϊ τίνος 
ι, νά κόύη ές αύτοϋ 

οσοεργ αύτόν είς μίαν 
' νεφελην συμπυκνουμέ- 
» ημών, μετασχημζτι- 
μεταφέρουσαν μικρά ζν- 
ζίσθζνετζί τις έν τζΐς 

συνεδρίαις έπιψαύσεις χειρών. Έν πλήρει 
φωτί εί'δομεν μικράν κζί ωραίας μορφής χεΐ- 
ρζ, ήτις άνυψωθεΐσα έ'κ τίνος τραπέζης τοϋ 
έστιζτορίου, μοί προσέφερεν άνθος, ή αύτή 
χειρ έξηφανίσθη καί ένεφανίσθη κατ’ έπανά- 
ληύιν τρις τόσον πραγματική, όσον καί ή έμή, 
ταύτα δέ συνέβαινον, ένφ αί χεϊρες καί οί 
πόδες τοϋ μεσάζοντος έκρατοϋντο ακίνητοι ύπ" 
έμοΰ τοΰ ίδιου».

«’Άλλοτε δύο μικρά’, χεΐρε; δμοιαι πρό; 
τά; χεΐρας μικροΰ παιδός ένεφζνίσθησζν παί- 
ζουσαι μετά κυρίας καθημένη; πλησίον μου. 
Μετά τζΰτα αί αύταί χεΐρε; προσήλθον πρός 
έμέ, έτυψαν τόν βραχίονα μου καί εΐλκυσαν 
έπανειλημμένω; τά ένδύμζτά μου. Άλλοτε 
εί’δομεν ένα άντίχειρα έν συνδυασμώ μετ’ άλ
λου δακτύλου ζποσπώντα; τά πετζλα άνθους, 
Οπερ ήτον έν τή κομβιοδόχη τοΰ κ lloillC 
καί άποθέσζντζ ζύτά πρό πολλών προσώπων 
καθημένων πλησίον αύτοϋ».

«Πλειστάκις ειδον μετ’ άλλων συμπζρι- 
στζμένων χεϊρζ πλήττουσαν τά πλήκτρα έμ- 
πνευστσϋ μουσικού οργάνου (AcCOrdeOtl), 
ένώ κατά τόν αύτόν χρόνον αί χεΐρε; τοϋ με
σάζοντος έκρατοϋντο ακίνητοι ύπό τών παρ’ 
ζύτώ καθημένων προσώπων. Τάς χεΐρας ταύ- 
τζς καθ’ ήν στιγμήν έψαυον ημάς ήσθανόμεθζ 
ένίοτε ψυχρά; ώς πάγον, άλλοτε όμως θερμά; 
καί σφιγγούσζ; τάς ήμετέρζς χεΐρας περιπα- 
θώς, ώσεί ήσζν χεΐρε; παλαιού προσφιλούς 
φίλου. Μίαν τών χειρών τούτων έκράτησα εν
τός τών έμών, με τήν ζπόφασιν νά μή ζφησω 
ζύτήν νά έκφύγη. Ούδεμίαν έναντίωσιν άντέ- 
ταξεν αυτή είς τοϋτο, άλλα διαλυθεΐσζ βαθ
μηδόν είς ατμού; έξηφανίσθη».

«Περί τήν δύσιν τοϋ Ήλιου έν συνεδρία γε- 
νομένη έν τή οικία μου μετά πολλών άλλων, 
μεσάζοντος τοϋ κ. Home, πζρετηρήσζμεν οτι 
έσείοντο τά παραπετάσματα μιας θυρΐδος ζφι- 
σταμένη: οκτώ περίπου πόδας από τοϋ κ. 
Home. Μία στυγνή τήν ό'ψιν. σκοτεινή, ημι
διαφανής ανθρώπινη μορφή ώφθη ύπό πάντων 
τών πζρισταμένων ίστζμένη όρθια παρά τήν 
θυρίδα κζί σείουσζ δια τής χειρός αύτή; τά 
πζ.ρζπετάσματζ. Ένώ ημείς έξηκολουθοΰμεν 
παρατηροϋντε; ζύτήν, αΰτη έξηφανίσθη κζί 
τά πζραπετάσίΛάτα έπζύσαντο κινούμενα. 
"Αλλην τινά ημέραν, μεσάζοντος τοϋ αύτού 
Homo, έν ανθρώπινον σκιοειδες φάσμα άνα- 
χωιήσζν έκ τίνος γωνίζ; τοϋ δωματίου προε- 
χώρησε και έλαβεν έν πνευστικόν μουσικόν ορ- 
γανον accordeon , τό όποιον έπαιζε βαδίζον 
έν τώ δωματίω. Τό φάσμα τοϋτο ώφθη έπϊ 
πολλά λεπτά τής ώρας ύπό πάντων τών πα- 
οιστα-Λίνων. ένώ ώράτο συγχρόνως καί ό κ. 
Home. Γό φάσμα τοϋτο έπλησίζσε προ; κυ- 
οίαν τι-'ά, ήτις έκάθητο είς ζπόστασιν τινα 
από τών λοιπών πζρισταμένων καί ήτις κατα- 
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ληφθεϊσα ύπό τρόμου έξέβζλε ζραυγάς, μεθ' ό 
τό φάσμα έξγφζνίσθη».

Τελείαν, ολοσχερείς καί ολόσωμοι υλοποι
ήσεις είσι σπανιώταται. Έν τή ιστορία τοϋ 
πνευματισμού άπκντώσι τοιαΰται ακριβέστατα 
βεβαιωμένοι ζαί πεπιστωμέναι. Έν τοϊς νεω- 
τάτοις χρόνοι; σπουδαιότατη είναι μεταξύ 
άλλων τοιούτων ζαί ή διά τίϊς μεσαζούσης 
Florence Cook, δεζαπενταετοϋς ζαί αγνό
τατων ηθών νεάνιδος, γενομένη ύλοποίησις τοΰ 
πνεύματος τή: Άννας Morg.HI (IvitlC King) 
έν συνεδρίαις ύπό τήν διεύθυνσιν τού Croo
kes. Τό τελείως ένσαρζωθέν πνεύμα τής "Αν
νας Morgan ένεοανίσθη έπανειλημμένω; έν 
ταϊς συνεδρίαις ταύταις, μεσαζούσης πάντοτε 
τής νεάνιδος Florence Cook, παραμεϊναν 
ζατά τήν τελευταίαν αύτοΰ έμφάνισιν έπί δύο 
ώρας συνδιαλεγόμενον μετά τού Cl'OOkes ζζί 
πάντων τών παρισταμένων. Κατά τήν τελευ
ταίαν έμφάνισιν τού πνεύιζατος τής Morgan 
ό Cl’OOkes έμέτρησε τόν αριθμόν τών σφυγ
μών της, τούς οποίους ευρεν 7.) ζατά λεπτόν, 
έπιθεσας δέ τό ούς αύτοΰ έπί τής ζαρδιαζής 
αύτής χώρας ήζουσε τήν ζζρδίαν αύτής παλ 
λομένην πολύ ζανονιζώτερον τής μεσαζούσης. 
’Λζροασάμενος τών πνευμόνων αύτής εύρε τήν 
αναπνοήν κανονιζωτζτην. Πέντε φωτογράφι
ζα! μηχαναί έφωτογράφησαν αύτήν έπανει- 
λημμένως δι’ ηλεκτρικού φωτός. Μία τών φω
τογραφιών τούτων παριστα αύτήν μόνην, άλλη 
μετά τοΰ Dr. Crully, άλλη μετά τοΰ Cro- 
okes, άλλη μετά τής μεσαζούσης καί άλλαι 
άλλως.

Άλλ’ ή φωτογραφία, λέγει ό Cl’OOkes, 
είναι τόσον ανίκανος νά ζπεικάσγ ακριβώς τό 
Θεσπεσιον κάλλος τοΰ ποοσώπου αύτής. όσον 
καί οί λόγοι είσιν ανεπαρκείς όπως παραστή- 
σωσι τά θέλγητρα τών τρόπων καί τοΰ ήθους 
τής πλησιθελγητρου ταύτης νέας. Ή φωτο
γραφία δύναται νά διαγράψγ, τήν μορφήν αύ
τής. άλλά πώς θά ήδύνατο αύτη νά άναπα- 
ραστηση τήν λάμπουσαν αΐθριότητα τής χροι
άς αύτής, ή τή. άδιαΰείπτως μεταβαλλομέ- 
νην. οεουσαν καί πλησιθέλγητρον έ'ζφρασιν τών 
χαρακτήρων της ; Εζφρασιν ότε μεν συννεοου- 
μένην ύπό τής θλίψει»';, οσάκις ζφηγεϊτο πι 
ζρόν τι συμβάν τού παςελθόντο; έν τή Γή βίου 
αυτής, ότέ δέ θελξίπιζοον καί άλλοτε θελζτι- 
κώ; ύπομειδιώσζν μεθ' όλης τής αιθέριας ά- 
γνότητος κόρης, οσάκις συνήγε περί έαυτήν τά 
τέκνα μου καί έτερπεν αύτά ζφηγουμένη διά 
φορά επεισόδια τοΰ έν τζΐς Ίνδίαις βίου αύτής.

Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν γενομένην 
τή 21 Μαίου 1814. τό πνεύμα τής "Αννα; 
Morgail τελείως ένσωματωθεν, ένεφ-νίσθη 
ώρα 7,30’. Έφερε λευκήν ζμφίεσιν. κόμην 
λαμπρώς καστανής χροιάς, τής οποίας αί 
οστλιγγες έπιπταν έπιχαρίτως εκατέρωθεν τής

ζνούμεναι μέχρι τής όσφύος. Έπί 
λής έφερε καλύπτραν, τήν όποιαν 
κατά τήν διάρκειαν τής συνεδρίας 
σεν έπί τοΰ προσώπου αύτής. Ί) έκ

κεφαλής ζαί ζατά μήκος τής ράχεως, ζαθι- 
----'......... - "σ~· τής ζεφα- 

δίς μόνον- 
ζατεβίβα- 
τών παρι- 

σταμένων Tapp ζαί ό Crookes προσήνεγκον· 
αύτή άνθοδέσμην, τήν όπ ίαν αΰτη λύσασα 
διηρεσεν ε'ς πολλά; μιζροτέρας δεσμίδας, τάς 
οποία; διένειμεν είς έκαστον τών παρισταμε- 
νων. Έγραψεν αποχαιρετιστήριους έπιστολάς, 
ύπογράψασα αύτά; διά τοΰ ονόματος «Anna) 
Owen Morgan» ζαί λέγουσα, ότι τούτο ήτο 
τό αληθές αύτής όνομα ζατά την Γηι’νην υ- 
παρξιν αύτής. "Εγραψεν έπίσης μίαν επιστο
λήν πρός τήν μεσζζουσαν αύτής Φλωρεντίαν 
Cook, ήτις, διαοζούσης τής έμφζνίσεως τής 
'Άννας Morgail, κατέζ.ιτο ληθαργοΰσα έπι 
ανακλίντρου. Λαβοΰσα είτα ψαλλϊδα άπέζοψεν 
έζ τής δαψιλούς αύτής κόμης τρίχας, τάς ο
ποίας διένειμε ζατά δεσμίδα; είς έκαστον τών 
παρισταμένων, μεθ’ ό λαβοΰσα τόν Cl'OOkes 
από τοϋ βραχίονας περιήλθε τόν θάλαμον θλί- 
βουσα τήν χεϊρα έκαστου τών έν αύτώ παρι- 
σταμένων. Καθήσασζ παλιν άπέκοψε πολλά 
τεμάχια έζ τής έσθήτος αύτής, τά όποϊα διέ
νειμε·? είς τούς παρισταμένους, ώς ένθύμιον. 
Τέλος ρίψασα ζατηφή ζαί θελξίπιζρα βλέμμα
τα πρός τού; παοισταμένους, διηυθύνθη πρός 
τόν θάλαμον, έν τω όποίω εύοίσζετο έπί ανα
κλίντρου κατακειμενη καί ληθαργοΰσα ή με
σάζουσα Φλωρεντία C-OOk, καταβιβζσασα δέ 
τά παραπετάσματα, δΓ ών έχωρίζετο ό θά
λαμος ούτος άπό τοΰ θαλάμου τών συνεδριά
σεων, έγενετο αφανής Οί έν τώ θαλάμω παρι- 
στάμενοι ήκουσαν αύτήν άφυπνίζουσαν τήν 
μεσάζουσαν Φλωρεντίαν Cook, ήτις δακρύουσα 
ίκέτευεν αύτήν νά παραμείνη άκόμη πλησίον 
της. Άλλ’ ή Morgan έλεγε πρός αύτήν. 
«.’Αγαπητή μου δέν δύναμαι πλέον. ή αποστολή 
μου έξεπληρώ&η, δ Θεός να σέ εΰλογήσηί'η 
Μετ’ ανέκφραστου καί ίερζς συγζινήσεω; ή- 
ζουεν ό Crookes ζζί πάντε; οί έν τώ παρα- 
ζειμένω θαλάμω τών συνεδριάσεων παοευρι- 
σκόμενοι, του; αποχαιρετιστήριους ασπασμούς, 
τούς οποίους έδιδεν ή "Αννα Morgail πρός 
τήν Φλωρεντίαν Cook. Ή Morgan έξηφα- 
νίσθζ, μεταστάσα πρός τήν πνευματικήν κα- 
τάστασιν, μεθ’ ό ή μεσάζουσα Φλωρεντία 
Cook ένεφανίσθη ενώπιον τών παρισταμένων 
έξηντλημένη κζί βαθέω; ζαταπεπληγμένη.

Γοιαΰτκ είναι έν συντόμω τά φαινόμενα τοΰ 
πνευματισμού. Περί τής τελείας πραγματιζό- 
τητος αύτών δέν έπεισθημεν έζ τών πνευμα- 
τιστιζών συγγραμμάτων μόνον, αλλά ζαί έκ 
τήςμαρτυρίας σοβζρωτάτων άνδρών ζαί ύψίστων 
έπιστημονιζών κορυφών, λυσσωδών πολεμίων 
άλλοτε τοΰ πνευματισμού, ζαί έκ τής μαρτυ
ρίας τών ίδιων ήμών οφθαλμών ζαί πασών 

·/

τών άλλων αισθήσεων, τάς οποίας έχομεν άρ
τιας ζαι φυσιολογιζωτατα λειτουργούσας, ζαί 
διά τών οποίων έπανειλημμένω; καί έν έντε- 
ταμενγ προσοχή παρετηρήσαμεν τά φαινόμενα 
ταΰτα, ζαίτοι ή ενδιάθετος ζαί έμμονος ήμών 
τάσι; ητο νά άπορρίψωμεν αύτά ώς φαντασι
ώδη, άνύπαρζτα ζαί προϊόντα παθολογιζών 
μόνον έγκεφάλων.

Τά φαινόμενα ταΰτα είσί γνωστά άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων ζζί είς πάντα; τούς λα
ούς τοΰ κόσμου ζαί ούδέν έξ αυτών άποτελεϊ 
νέαν ίναχάλυ-ψιν. Τούς Crooekes, Wallace, 
κλπ. επεκαλεσθημεν απλώς ώς μάρτυρας μό
νον πιστώσαντας καί βεβαιώσαντας διά τής 
μαρτυρίας αύτών όσα είδον. Είς τούς άρχαιο- 
τερους μάλιστα λαούς ένεφανίζοντο τά φαινό
μενα ταΰτα συχνότερα, τελειότερα ζζί εύκρι- 
νέστ ρα ή σήμερον.

Πάντα τά έκτεθέντα φαινόμενα τοΰ πνευ
ματισμού καθιστώσι συμφα»ές, ότι ή ατομική 
ήμών ύπόστζσις ζαί συστασι; δέν διαλύεται, 
δεν φθείρεται μετά τοΰ σώματος, αλλά διαμέ
νει μετά τήν φθοράν αύτοΰ ζώσα ζαί πλήρη 
συνείδζσιν τής ταύτότητος έαυτής έχουσα. 
θ )τι ή έν ήμϊν αρχή τής ψυχικής ζωής, τών 
φαινομένων τής συνειδήσεως, ή ψυχή έν μια 
λεζει, δέν είναι προσόν, δέν είναι παραγόμε- 
νον τών λειτουργιών τοΰ έγκεφάλου, άλλ’ εί
ναι ουσία αύθυπόστατος ζαί αύθύπαρκτος, μη 
έχουσα το είναι αύτής έν τω νευοιζω συστή- 
ματι ζαί δή έν τώ έγζεφάλω. "Οτι ή ατομι
κή ήμών σύστζσίς καί ύπόστζσις (ή προσωπτ- 
κότης, άλλως καλούμενη, pei'SOnalite) δέν 
είναι τό παραγόμενον τής συνθέσεως καί αρ
μονία; τών φαινομένων ζαί καταστάσεων τής 
συνειδήσεως, άλλ’ είναι ενιαία τις όλότης καί 
όντότης, είναι ούσία μόνιμος ζαί αύθυπόστα
τος διαμένουσα ή αύτή έν τή διηνεζεϊ ροή ζαί 
μεταβολή τών καταστάσεων της, τά δε διά
φορα φαινόμενα τής συνειδήσεως, τά αισθή
ματα, συναισθήματα, βούλησις.διανόησις κλπ. 
είναι προσόντα ζαί καταστάσεις αύτής.

Τά φαινόμενα τή; συνειδήσεως συνέχονται 
μεν ζζί συναρτώνται οΰτω στενώ; μετά τών 
έγζεφαλιζών λειτουργιών, ώστε ού μόνον ή 
εςελιζις καί άνάπτυζις εκείνων βαίνει παραλ- 
ληλω; πρός τήν έξέλιξιν καί άνάπτυζιν τού
των, άλλά καί πζσζ τροποποίησις καί μετα
βολή τών φυσικοχημικών καταστάσεων τοϋ εγ
κεφάλου συνεπάγεται άντίστοιχον τροποποίη 
σιν καί μεταβολήν τών ψυχικών καταστάσεων, 
ζζί πάσα βλάβη λυμαίνουσα ζαί διζταράσ- 
σουσα τόν έγζέφαλον λυμαίνει ζζί διαταράσ- 
σει καί τάς ψυχικά; λειτουργίας. Τά φαινό
μενα όμως τοϋ πνευματισμού καθιστώσι κατα
φανές, ότι ή τοιαύτη κοινωνία κζί αμοιβαία 
έπίδρασις τών έγζεφαλιζών ζαί τών ψυχικών 
καταστάσεων ζαίμεταβολών, ούτως, ώστε δια- 

τιθεμ-ένων πώς τών μέν, συνδιατίθενται καθ’ 
ώρισμένον τρόπον ζαί αί ετεραι, άποδειζνύει 
μόνον τήν συνάφειαν ζαί συνάρτησιν τής έγζε- 
φαλιζής ζωής μετά τής ψυχικής ούχί όμως ζαί 
τήν ταυτότητα αυτών.

Τά φαινόμενα λοιπόν τοϋ πνευματισμού άπο- 
δειζνύουσιν ότι ή ζτομιζή υμών συνείδησις δεν 
διαλύεται, φθειρομόνου τοΰ σώματος,άλλ, έξα- 
ζολουθεϊ αυτή διαμένουσα ζαί μετά τόν θάνα
τον εκείνου.

*0 θάνατος τοϋ σώματος είναι ή ζωή τής 
ψυχήί· (Έκτης Ψυχολ. Έπι&εωρήοεως)·

Σημ. «Φύσετοςτ>. Διά τής δημοσιεύσεως 
τής ανωτέρω σοβαρής μελέτης τοΰ Κυρίου Δ. 
Παπαβασιλοπούλου, έλπίζομεν ότι άρκούντω; 
κατεδείχθη ήδπαρξις τοϋ Πνευματισμού. Προ
σεχώς δέ θέλομεν δημοσιεύσει ζαί αποδείξεις, 
ότι οί Ινδοί, Βραχμάνες ζαί Αιγύπτιοι έγνώ- 
οιζον ζαί μετεχειρίζοντο τόν Πνευματισμόν, 
τά δέ Μαντεία ζαί Πυθίαι τών προγόνων μας, 
τά Έλάσσονα ζαί Μείζονα Έλευσίνια Μυστή
ρια, ό ναός τοΰ Άσκληπιοΰ ζτλ., ούδέν άλλο 
ήσαν ή πνευματιστιζά φαινόμενα ζαί κέντρα 
πνευμ. ανακοινώσεων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ

Οί άοχαϊοι καί οί νέοι άβληται.
Έν τή άγγλική «Δαϊλυ-Μαίϊλ» έδημοΑιεύΟη 

έΰχάτως ώοαΐόν τι άοθρον γυμναΰτίκοΰ τίνος 
κριτικού, έν ω γίνεται ούγκριοις τών ρεκόρ 
τών άρχαίων Έλλήνοιν άπύ τών συγχρόνων 
ώΟλητών, καί οπερ, πλήρες περιεργοτάτων 
σημείων καί έπίκαιοον, έχει όντως.

• ΔιερχόηεΟα έποχήν, καθ’ ίίν διαρκώς τά 
ρεκόρ καταρρίπτονται. Έάν δέ είς τούς άριΟ- 
U ύς δώσωιιεν πίστιν. θέλοιιεν παραδεχθιϊ ότι 
άπό έτους είς έτος τά προσόντα τών άθλητών 
μας βελτιοϋνται.’Αλλά καί Αδύνατο νά σκεφθή 
τις συγχρόνως, δτι μέρος τίϊς προόδου ταύ
τας όφείλεται είς τάς εννοϊκωτέρας συνθήκας 
ύπό τάς όποιας ενεργοϋνται σήμερον οί ά- 
γώνι-ς

Τό μόνον ύπάρχον παράδειγμα όμοίων ά- 
θλιιτικών αγωνισμάτων έν τμ ίστορίρ, τοϋ 
κόσμου, όποϊα ιιμεϊς σήμερον έχομεν, εί
ναι οί ’Ολυμπιακοί αγώνες, οΐ όποιοι περιέ- 
δαλον ιιέ τόσην αΐγλην τήν άρχαίαν'Ελλάδα.

Παράδολή τις τών άθλων τών αρχαίων 'Ελ
λήνων πρός τοϋε άθλητάς μας τής σήμερον 
Οά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα ύπό πολλάς έπό- 
ύεις. άλλά δυστυχώς τά μέσα τοιαϋτης άκρι
τους έρεάνης δέν ύπάρχουσιν. 01 Έλληνες δέν 
είχαν χρονόμετρα, ούτε πυροβόλα διά την έκ- 
κίνηΟιν καί αί περί μετρήΰεως τοϋ χρόνου 
ίδέαι των έστεροΰντο τής ακρίβειας, ήτις ά- 
παιτεΐται σήμερον.

Φαντάσθητε 'Ελλανόδικός σήηερον μετροϋν- 
τας τήν άπόστασίν μέ τό διάστημα, είς τό ό
ποιον δύναται νεανίας νά ρίφή τόν δίσκον! Τί 
ιϊβελεν είπεΐ τις !
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Έν τούτοις ύπάρχουν μέσα τινά συγκριτι
κής έκτιμήδεως Γ-.ωρίζομεν τδ σύστημα της 
έξαδκήδεως τών Ελλήνων, καϊ έχομεν πολ
λής περιγραφής της διεξαγωγής τών αγώνων 
τοϋ είδους τών δρομέων, τών παλαιστών, τών 
πυγμάχων καί άλλων Αθλητών. Διάφορα Αγάλ- 
ματα, ώς έπίδης ανάγλυφα καί εικόνες έπί 
Αγγείων. τά όποια περιεδώΟηδαν έν λαμπρά 
καταστήσει, χρησιμεύσουν είς τδν καθορισμόν 
τούτου τοϋ ζητήματος.

Έχομεν ρεκόρ αγώνων, δρόμου καί αποστά
σεων μεγάλων, αϊτινες διήγειραν τόν θαυμα
σμόν τών Αρχαίων. Εΐς τούς Αγώνας δέ τού
τους δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τής τότε 
στρατιωτικής πορείας.

ΊΙ γενική ήρα έντύπωσις, ήτις προκύπτει 
είς τό ζήτημα μετά έπιδταμένην μελέτην τών 
αριθμών, είναι, δτι οΐ άριδτοι άθλιιταί τής σή
μερον είναι υπέρτεροι τών άρχαίαιν είς όλα τά 
είδη των Αγωνισμάτων. Ληφθήτω έπί παρα- 
δείγματι, ύπ’ δφιν ό Αγών τοΰ διάπλου τής 
Μάγχης, τόν όποιον τόσοι κολυμβηταί τήν 
σήμερον αποπειρώνται καί έπιχειροΰν. Είναι 
Αληθές, δτι δύο μόνον άνθρωποι τόν έπετυχον 
μέχρι τοΰδε, άλλά καί τά ρεκόρ τών δευτέ- 
ρας τάξεως κολυμβητών δεν είναι εύκατα · 
φρόνητα.

ΊΙ παλαιά Ιστορία τής Ήροΰς καϊ τοΰ Λε· 
Ανδρου βασίζεται πιθανώς έπί τοϋ γεγονότος, 
δτι είς κολυμβητής διήλθε τόν Ελλήσποντον 
καί ή Αποθανάτιδίς τοΰ κατορθώματος, τήν 
οποίαν εύρίδχομεν είς τό περίΦημον ποίημα, 
δεικνύει πόσον έκτακτον πράγμα έφάνη είς 
τούς Αρχαίους τό κατόρθωμα τοΰτο.

Ό 'Ελλήσποντος όμως έχει μόνον δύο μίλ- 
λια πλάτος, ύ δέ λόρδος Βύρων καί ύ κ Έ- 
κενχεδ έπετέλεδαν έπιτυχώς τό κατόρθωμα 
τοΰ Λεάνδρου. Λαμβανομένης δέ ύπ’ ϋφει τής 
παλλιρροίας, ό Βύρων έκολύμβηδε τέσσαρα 
μίλλια περίπου διά νά φθάδη άπό τής μιάς 
είς τήν άλλην όχθην.

Τί θά έλεγον λοιπόν οΐ Αρχαίοι διά τόν πλοί
αρχον Βέμπ ίι διά τήν θαυμαδΐαν μις Κέλλερ- 
μαν : Αληθώς δέν Θά ήσαν καλοί κολυμβη- 
ταί οΐ άρχαϊοι ή θά ήσαν Αδυνείθιδτοι είς με
ρικά Αγωνίσματα τών Ιδικών μας

Καί εύρίδκομεν τήν αυτήν έλλειφιν τόλμης 
έφ’ όλων τών Αγωνισμάτων των. Τά όρη είναι 
προαιώνια, όπως ή Θάλασσα. Αλλά μόλις κατά 
τους τελευταίους δχετικώς χρόνους, έγένοντο 
Αναβάσεις είς τά ύφηλότερα έξ αύτών. Οί Αρ
χαίοι έπίδτευον πολλής τρομακτικής δεισιδα'ι- 
μονίας]περί όρέων καί δέν ύπάρχει παράδειγ
μα έν τη Αρχαιότητι περιηγητοΰ τίνος άνελ- 
Οόντος είς τό Λευκόν όρος.

Ό ’Αννίβας είναι Αληθές, διήλθε τάς Αλ
πεις μέ τόν στρατόν του καί τό κατόρθωμα 
αι’τό Αναφέρεται ώς μία τών μεγίστων στρα
τιωτικών έπ ιχειρ ή δέων.

Ή αύτή έλλειφις παρατηρεϊται καί είς τάς 
Αθλητικής των παιδιάς Ούτως οίΈλληνες ήσαν 
φίλοι τής σφαιροβολίας, τής όποιας είχον διά
φορα είδη- (ουρανίαν, άπόρραξιν, φαινίνδα, 
ορπαότόν κτλ.), άλλ’ αύτή είναι ασήμαντα 
Απέναντι τών λαμπρών ιδικών μας, ών τό 
κρίκετ καί τό φούτ μπώλ, Αποτελούν τήν κο
ρωνίδα.

’Απέναντι έπίσης τής δισκοβολίας των, έ- 
χομεν.'ήμεΐς λαμπρήν δειεάν αγωνισμάτων.

Οί άγώνές μας είς τόν δρόμον είναι ποικι- 

λώτεροι, καί έν ώ αύτοί είχον μόνον τό κατά 
μήκος άλμα, ήμεϊς έχομεν πλείστας άλλας 
ποικιλίας άλματος.

Ό μέγας Αγών δρόμου τών Αρχαίων ήτο ό 
τοΰ Φειδιππίδου. δστις εφερεν είς τήν Σπάρ
την έξ ’Αθηνών τήν Αγγελίαν τής προδεγγίς 
δεως τών ΙΙερδών έντός δύο ήμερών. Η άπ 
’Αθηνών είς Σπάρτην Απόδταδις είναι 135 
μίλλια καί τό κατόρθωμα τοΰ Φειδιππίδου 
είναι αληθώς λαμπρόν.

’Αλλά σήμερον Αναφέρονται πολλά τοιαϋτα 
πεζοπορικά κατορθώματα καί Ανώτερα Ακόμη- 
ΊΙ έπικουρία τών Σπαρτιατών έφθαδεν έντός 
τριών ήμερών είς Μαραθώνα, κατά τόν Ηρό
δοτον, τοϋ όποιου ή πληροφορία αύτη, μολθ- 
λονότι όλίγον τι αβέβαια, δύναται έν τούτοις 
νά πιδτευθμ, καθότι Αναμφιβόλως οϊ νεαροί 
Σπαρτιάται ήδύναντο νά έκτελέδουν τοιαύτην 
έξοχον στρατιωτικήν πορείαν

Άλλ’ έχομεν σήμερον παρόμοια παραδείγ
ματα τών στρατιωτών τοΰ Ναπολέοντος καί 
τοΰ Ούελλιγκτώνος πλεΐδτα.

Έν άλλο ρεκόρ δρόμου είναι τό τοΰ Εϋχίδα 
τοΰ Βοιωτοϋ. όδτις έξετέλεδέ δρόμον έκ Πλα- 
ταιών νέχρι Δελφών καί τάνάπαλιν—περί τά 
95 μίλλια—είς μίαν ήμέραν, πεδών νεκρός 
είς τό τέλος τοϋ Αγωνίσματος.

Ό Λαδθένης έπίσης Απέκτησε μεγάλιιν φή
μην, νικήδας είς τόν δρόμον ένα πολεμικόν 
ίππον, μεταξύ Χαιρωνείας καί Θηβών, άπό- 
δταδιν 20 περίπου μιλλίων.

Είς μεταγενεδτέραν έποχήν, είς χωρικός 
Θράξ έξέπληξε τόν Αύτοκράτορα Σεβήρον. 
δυναγωνιδθείς είς τόν δρόμον έπί μίαν ολό
κληρον ήμέραν, μέ ίππον πολεμικόν.

Ό χωρικός αύτός έγινεν έπειτα Αύτοκρά- 
τωρ υπό τό όνομα Μαξιμϊνος, καί ή ίδτορία 
αναφέρει, ότι έτρωγε ΊΟ λίτρας κρέατος καί 
έπινε 18 Φιάλας οίνου, καθ’ έκάδτην.

Υπάρχουν έν τούτοις καί ρεκόρ Αρχαίων Α
θλητών, τά όποια δέν κατωρθώθη νά καταρ- 
ριφθοΰν μέχρι σήμερον, λ. χ. είς τό κατά μή
κος άλμα.

Ό Φάνλλος ό Κροτωνιάτης έζαμνεν άλμα 
άπλοΰν 55 ποδών μήκους, έν ω σήμερον ό 
καλλίτερος άλτης II. Όκόννωρ, πηδά μόλις 
25 πόδας.

Μολονότι δέ τρέφω μέγαν θαυμασμόν πρός 
τούς Αρχαίους 'Ελληνας, όχι μόνον διά τήν 
δεξιότητά των. άλλά καί διά τό πνεύμα, μέ 
τό όποιον έξετέλουν τ’ Αγωνίδματά των, έν 
τούτοις φρονώ, ότι πρέπ ι νά δυμπεράνωμεν 
ότι, μι-0’ δδα καί δν λεχθούν περί τής γενι
κής φυσικής Ικανότατος. οί μέγιστοι τών Α
θλητών μας νΰν φαίνονται Ανώτεροι τών προ
γόνων των τής άρχαιότιιτος. Έξαδκοϋνται 
μετά περίδδοτέ-ρας μεθοδικότατος, έχουν πε- 
ριδδοτέραν ζωτικότητα. Αντέχουν περισσότε
ρον τών 'Ελλήνων καί διεμΰρφωδαν άρμονι- 
κωτέρας κινήσεις».

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Tivt τρόπς» τό ώόν ούναταχ νά πλέχι 
κατά (SoirXndtv.

Λάίΐβτι· δύο όμοίας Φχύλας Α καί Β καθώς 
καί τρίτην I- διπλαϋίου αεγέθους καί πληρώ
νατε αύτάς ϋδατος. Έάν δοκχιιάάητε νά θέ
σατε τό ώόν έντδς της φιάλης Α, θά πέση 
άμέάως είς τό βάθος καί τοϋτο δχότχ Λ πυκνό- 
της τοϋ γλυκέος ϋδατος είναι μικοοτέρα τοϋ 
νωπού ώοΰ. Έάν δχιως πληρώάωμεν τίχν φχά 
λην Β άλμυροϋ ϋδατος καί δοκιμάσωμεν τό 
πείραμα, τότε τό ώόν θά έπιπλέμ τού ϋδατος. 
Οϋτω βλέπομεν δτι ή πυκνότης τοΰ άλμυροϋ 
ϋδατος είναι μεγαλεχτέρα τού ώοΰ, καί έκ τού- 
Τομ καταλαμβάνομεν διατί δυδκολευόμεΟα νά 
κολυμβώμεν έν τώ ποταμώ, ένώ ευκόλως δυ-

νάμεθα έν τμ θαλάάάμ. H μεγαλεχτέρα πυ
κνότης τού θαλασσίου ϋδατος μας διευκολύνει 
νά ίστάμεθα ενκολώτερον έπϊ της έπιφανείας 
αύτοϋ.

Μετά τό άνω πείραμα, έάν ϊίδη θέόωμεν έν 
τή μεγάλη ψιάλμ μέρος τοΰ ϋδατος της 
φιάλης Λ καί μέρος τοΰ ϋδατος της φιάλης 
Β, θ’ άπολαύσωμεν πυκνότατα Ισχιν τιίς πυ
κνότητας τοϋ ώοΰ καί τότε τούτο ούτε Οά δϊ·- 
ναται νά κατέλθι,ι είς τό βάθος της φιάλης, 
ούτε θά δϋναται νά έ-ιπλέη. άλλά τουναντίον 
θά ΐσταται είς τό μέσον τιίς Φιάλης ώς δεί- 
κνυται έν τμ ίίνωόι είκόνι.

Έάν τώρα θέλετε ν’ άνέλθμ ή νά κατέλθμ 
τό ώόν, δέν έχετε, ϊι νά προδθέσητε όλίγον 
άλας fx ύδωρ καί τότε, θά κατέλθμ ίι θά άνέλ
θμ τό ώόν σας έν τμ φαάλμ. Φ. Π.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ1 ΓΝΩΣΕΙΣ

ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ 

ΛΙπαριιποχΓνια ίντός χάρτου.

Αλατίζετε τά μπαρμπούνια καί τά άφίνετε έπϊ 
μίαν ι’ύραν εντός σάλτσα: έκ λεμονιού, ελαίου και 
μαίοανοΰ, πολύ λεπτώ; κομμένου. Κατόπιν κάμνετε 
Οήκχ: έκ λευκού /άρτου, τάς όποια: άφοΰ αλείψετε 
με ελαιον. θέτετε εΐ; έκάστην αύτών μέ ποοσο/ήν 
άνά έν μπαρμπούνι ον και συστρέφετε τήν θήκην πρός 
το μέρος τής ούρα; Τότε ψήνετε ταύτα εΐ; τήν έ- 
σχάραν. τήν όποιαν λαδόνετε προηγουμένως Μετά 

τούτο εξάγετε τού; ΐ/9εΓ;, θέτετε s ντο; σάλτσα; οιά 
μπαρμπούνια καί σερβίρετε.

’Ινδιάνος ψητός είς τίχν όο’βΛαν.
Καθαρίζετε χαλώ; ένα ίνδιάνον, τόν αλατίζετε, 

τόν πιπερόνετε, έμπήγετε έοώ χ’ έχει μεριχά; φέτα; 
λαρδιού και τόν προσαρμόζετε χαλώ; εΐ; τήν σού
βλαν. ΙΙεριτυλίσσετε δέ αύτόν τότε μέ /άρτιον λευ
κόν, τό όποιον προηγουμένως αλείφετε μέ [Ιούτυρον 
καί τόν ψήνετε μέ σιγανήν φωτιάν. Όταν δέ ψηΟή 
καλώς, τόν σερβίρετε εντός τοΰ ζωμού, ον περισυλ
λέγετε, όταν στάζη κατά τό ψήσιμον.

Γιονθαρλάκια συριανά.
Κατασκευάζετε εις έ’ν δο/εϊον σάλτσαν από ήμί- 

σειαν όκαν χρομμυδίων, £τινα βράζετε καλώς' κό
πτετε χιμάν βοδινού κρέατος, έ'ν δεματιού μαϊντα
νού καί όλίγον κρομμύδιον. προσθέτετε τό όρΰζιον, 
πιπεριού, άλα; καί ζυμώνετε ολα όμοΰ, τά κάμνετε 
ώς κεφτέδες καί τά ρίπτετε ε’ι; τήν βρχζουσαν σάλ 
τσαν.

Άφοΰ δέ βρίσουν καλώς, χτυπάτε καί τέσσαρα 
αυγά καί τά ρίπτετε εντός καί ε’τα σερβίρετε.

Μία <ίι·ιι6οΐ’λή έκάείτοτε.
'() ’'ClUlOV.f V ν

Ό έφετεινός χειμών. μολονότι βραδέως θά 
μας ίπισκεφθή προσεχώς, μή νομίσητε, 'ότι ΖΜ 
μνε ελαφρός ώς έκ τής επικρατοναης έτι μεγά - 
λης καί διαρκούς καλοκαιρίας. Θά επέλθη οσον 
οΰπω δριμϋς καί άπότομος. Καί Αμέσως τότε 
πας τις θά περιβληθή τά βαρύτερα καί θερ
μότερα αύτοϋ έΐ’όι'ματα.

Τοϋτο δέν είναι ορθόν καί υγιεινόν, καθόσον 
θά προκόψουν νόσοι, στενοχωρίαι καί ανυπό
φοροι φυσιολογικοί αντιδράσεις κατά τής υφι
στάμενης τό γε νυν θερμολογικής καταστάσεως 
τοΰ σώματος, αΐτινες σπουδαίως επιδρώσιν είς 
τήν άμεσον καταβολήν αύτοϋ. Λέον έπομένως 
ϊνα συντηρήσητε τήν τακτικήν υγιεινήν τον σώ
ματος καί άνθέςητε εις τήν αίφνιδίαν έκπτωσιν 
τής θερμοκρασίας νά ουνειθίοητε ά.τό τονδε 
το σώμα είς τήν μέλλονσαν μεταβολήν, περι- 
βάλλοντες αί·τό μέ θερμοτέραν κατά τι πνρι- 
βολήν. Ο IATPOS SAS:

ΑΛΗΘΕΙΑ!

' II τιμή εινε ανώτερα άπδ ολα τά άλλα 
καθήκοντα. ' Αναπληροί πολλάς άλλος άρετάς 
καί κυβερνά τάς νεωτέρα· κοινωνίας. ΊΙτιμή, 
μολονότι έχει χαρακτήρα αόριστον, εινε άνω- 
τέρα καί τοΰ νόμου καί τής ηθικής. Καί δέν 
υποπίπτει μέν εις τήν δια τοΰ λόγου έρευναν, 
άλλά τήν αίσθανόμεθα. Εινε βοηΟκεία. 
Εάν έξησθένησεν είς τήν καρδίαν μας τό θρη

σκευτικόν αίσθημα, α; τηρήσωμεν Ακέραιον τΰ 
αίσθημα τής τιμής. (ffilave I'euillet).

* Ο φθόνος είναι πληγή τής ψυχής.

TO NEON
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ

(Συνίχιια Ικ τού προηγουμένου).
Ειδον ωσαύτως τους καλλίστους ομογενείς 

μας κ.κ. Β. Μέξην καί I. Μιχαλέτον, Ήλ. 
Ήλιόπουλον καί αδελφούς Νικολαΐδου, σιτεμ
πόρους καί κτηματίας, καλούς πατριωτας καί 
χριστούς φίλους ύπό πάσαν έποψιν μεθ’ ών εΓ- 
πομεν αρκετά επί διαφόρων ζητημάτων καί 
είτα μετέβην είς συνάντησιν τοΰ έπίσης καλ- 
λίστου πατριώτου μας κ. Κ. Ίωαννίδου, παν
τοπώλου μικρού μέν τό σώμα καί άρίστου τό 
επάγγελμα, άλλά μεγάλου τήν καρδίαν καί 
φιλελευθέρου τά αισθήματα καί τήν κρίσιν. Ού- 
τος έν τή φαινομενική άπλότητί του μετά πε
ρισσής αφελείας θά σας ειπη ’.

— Είμαι συνδρομητής είς διάφορα ελληνικά 
φύλλα, παρακολουθώ μέ ενδιαφέρον τά εθνικά 
ζητήματα, αλλά δέν αμελώ νά άναγινώσκω 
τήν πρόοδον καί τοΰ ασύρματος τηλεγράφου 
καί τήν επιτυχίαν τοΰ αεροστάτου τοΰ σοφού 
αμερικανοΰ Σάντος Δόυμόν, διότι μοϋ αρέσει 
νά βλέπω τί γίνεται είς τόν κόσμον.

Θέλει νά ήναι είς ολα ένήμερος. Καί έάν 
τόν έρωτησητε τί φρονεί καί περί τών πνευ- 
ματιστικών φαινομένων, θά σάς άπαντήση :

— Ό θεός είναι πανταχοϋ παρών καί τό 
πνεύμα κυριαρχεί έπϊ τοΰ παντός. Τά πάντα 
πνεΰμα διέπει. Κύριε ΓΙρίντεζη, καί ό πνευ
ματισμός είναι ή αληθής έξήγησις τού Εύαγ- 
γελίου.

Είναι φιλομαθής καί είς όλα τά ζητήματα 
φιλοπερίεργος καί αγαπά νά συζητή περί όλων 
τών αντικείμενων, ιδία τών πατριωτικών, ότε 
ένθουσιά ιχανθάνων τήν πρόοδον τής 'Ελλάδος 
και τήν παρασκευήν τών στρατ. καί ναυτικών 
δυνάμεων αύτής.

’Από τοΰ Γιουργιέβου σιδηοοδρομικώς με
ταβαίνει τις είς Βουκουρέστιον είς διάστημα 
τριών ωρών, όπόθεν καί πάλιν σιδηροδρομικώς 
συγκοινωνείτε μεθ’ άπάσης τής 1’ωμουνίας 
πολύ εύκόλως καί λίαν εύχερώς. Ή Γωμουνία 
σχεδόν άπασα είναι χωρά έπίπεδος, όμαλ,ή καί 
αγροτική, έπομένως δέν είναι κατόρθωμα, καί 
οΰτε δύσκολον, 2ν αί σιδηροδρομικά.!, ταχυ- 
δρομικαί καί τηλεγραφικαί συγκοινωνίαι της 
είσί πυκναί, κανονικαί καί ευχερείς. Και δή θά 
ήτο ελλείψις καθήκοντος καί πολιτισμού, αν 
ΰστέρουν είς τούτο, άφοΰ έχουσιν έδαφος το- 
σοΰτον προσιτόν διά πάσαν άμεσον κανονικήν 
συγκοινωνίαν.

— Ιδού. Κύριε ΓΙρίντεζη, μοί έλεγεν ομο
γενής μας τις, πόσον προώδευσεν ό λαός ου- 
τος, Βλέπετε τί συγκοινωνίας λαμπράς έ'χου- 
σιν. Ό δέ τηλέγραφος καί τά ταχυδρομεία 
των είσίν εζοχα. ’Επιστολή ούδεμίά χάνεται, 

τό τηλεγράφημα λαμβάνετε εντός δέκα λε
πτών τής ώρας κτλ.

Καί Sv τολμήσητε ν’ άρνηθήτε τήν αλή
θειαν ταύτην, αμέσως σάς άπαντώσιν, ότι έν 
Έλλάδι ούδόλως πρωτεύουσι, τά δέ τηλεγρα
φήματα μετά δύο ή τρεις ημέρας επιδίδονται. 
Άλλ’ ούτοι δέν γνωρίζουσιν, οΰτε τήν Ελ
λάδα οΰτε τήν ύπηρεσίαν καί κόπον καί αγώ
νας καταβάλλω πολλάκις, ϊνα τούς πείσω, ότι 
αδίκως καταφέρονται οΰτω, διότι σύ^κρισις 
δέν δύναται νά γίντι μεταξύ τών δύο τούτων 
χωρών, ένθα,παρά μέν τή μια έπικρατοϋσι θκ- 
λασσαι,όρη απότομα καί κοιλάδες,παρά δε τή 
άλλη απολύτως έδαφος ομαλόν καθ' ολην τήν 
έκτασιν καί γνωστόν άναμφισβήτητον τυγχά
νει πόσον συντελεί τούτο είς τήν καθ’όλου κα
νονικήν λειτουργίαν όλων τών συγκοινωνιών. 
Άλλά, άν αί φυσικαί αυται άνωμαλίαι παρα- 
κωλύουσι τήν συγκοινωνίαν έν Έλλάδι, μήπως 
κατά τόν χειμώνα έν Ρωμουνία οί παγετοί καί 
οί χιόνες δέν δ'.ακόπτουσιν αυτήν έπϊ πολλάς 
ημέρας καί έβδομάδας ; ’Ακριβώς δέ παρέυτην 
έν Βραΐλα κατά τό έτος τούτο, ότε κατά τά 
μέσα ’Οκτωβρίου κατέπεσε τοσαύτη χιών, 
ώστε έπϊ πενθήμερον παρέμειναν διακεκομμέ
να! πάσαι αί συγκοινωνίαι τής χώρας.Έπειτα 
τήν οξύτητα,αντίληψιν, γλωσσομάθειαν, ταχύ
τητα καί σεμνότητα τουΈλληνας είναι ανάγκη 
νά συγκρίνωμεν καί ήδη πρός τήν τών άλλων 
ανατολικών λαών,άφοΰ γνωρίζομεν,οτι έν παντί 
διαπρέπει καί ότι καί παρ'αύτοϊς ακόμη κατέ
χει έπιζήλους θέσει;’, Άν δε παρ’ήμϊν ύπάρχου- 
έλλείύεις τινές, παρ’ αύτοϊς ύφίστανται έτι 
περισσότεραι.

Είς Βουκουρέστιον. πόλιν μεγάλην καί έκ- 
τεταμένην. πολυθόρυβου καί δή πολυποίκιλου, 
μέ ωραίας οδούς καί Βουλεβάρτα, ογκώδεις 
καί καλάς οικοδομάς καί μέ ολίγα; μόνου Ψυ
χαγωγικά; διασκεδάσει; καί κέυτρα ώς καί μέ 
πληθώραυ έβρχ'ίκόυ πληθυσμού, εύχαριστεΐταί 
τι; μόνου έφ' οσον τοϋ έπιτρεπουσιν αί εργα
σία! του καί επισκεφθή τά; άνουσίους καί ού- 
σιαστ·.κάς αύτοϋ διασκεδάσεις καί απολαύσεις. 
Μετά τοϋτο δέν έχει πλέον τι νά ί'δη καί ά- 
ποκτήσή, οΰτε γνώσεις,οΰτε κέρδη νά προσπο- 
ρισθή καί απέρχεται έκεΐθεν πλέον ή ήττον 
απογοητευμένος. Άφοΰ δέ καί έγώ ειδον και 
έπεσκέφθην τούς πολυτίμους μοι φίλους καί συν- 
δρομητά; τής «Φύσεως», Κυρίους αδελφούς 
Χάϊτα. Ήπειρώτας καί τραπεζιτα;, επίζηλον 
κατέχοντας Οέσιν έν τή 'Ρωμουνική πρωτευ- 
ούση, τόν κ.Σπανδωνίδην,καλλιστον πατριώτην 
καί ε'γενέστατον ομογενή, αντιπρόσωπον τών 
μεγάλων κτημάτων τοΰ έν Βιενντ, πολυτάλαν
του Λούμπα, τούς άρίστους φίλους καί μεγαλο- 
βιομηχάνους αδελφούς Ζαπατίνου, οΐτινες έ;έ- 
χουσιν έν Ρωμουνία διά τά πατριωτικά αυ
τών αισθήματα καί πάντοτε προθύμους είς φι-



Η ΦΥΣΙΣ
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λογενεϊς εισφοράς, Χίου; τήν καταγωγήν, έκά- 
στοτε μεγάλω; φιλοξενοΰντας με κατά τήν 
έκάστοτε έκεϊθεν μετάβασίν,μου τόνκ.Π.Τσαγ- 
γαρίδην άρτίως έγκατασταθέντα έν Βουκουρε- 
στίω καί ομογενή μεγαλέμπορον, τόν κ. Έμ.. 
Καλαβρέζον μετά τών φιλότιμων και καλ- 
λίστων αδελφών του, μεγαλεμπόρων και μεγα- 
λοκτηματιών, τούς κ κ. Ν. Χζλεπζν άξιό- 
λογονγλύπτην και επιχειρηματίαν, τόν Κ.Σι- 
μάτον τδν γνωστόν πνευματιστήν καί άριστον 
medium, άρίστους ομογενείς μας, άνεχώρησα 
δΓ ολίγα; ημέρας έκεϊθεν μεταβά; είς Γάραν- 
Τίτου, μικρόν δίωρον σιδηρ. σταθμόν πρός έπί- 
σκεψιν τών έκεϊσε φίλων ζαί συνδρομητών μου 
κυρίων 11. Καλαβρέζαν, Ιω. Νικολαίδην καί 
Κ. Άποστολίδην. Ό σταθμός ούτος είναι ση
μαντικός ύπό εμπορικήν έποψιν κζί διασταυ- 
ρούνται πολλαί άυ.ζξοστοιχίαι. 'Ο κ.Νικολαϊ- 
δης πάντοτε εύγενής καί πρόθυμος εΐς φιλο
ξενίας εΰχαριςδε καί φιλοπρόοδος μέ έκράτησε 
τήν έσπέραν εκείνην παρ’ αύτώ καί έπεράσα- 
μεν πολύ ωραία έν τή οικία του. Τ-'.ί'τκ δε κ~- 
ήλθον είς τόν παρακείμενον σταθμόν Λεορδένι, 
οπού διαμένει ετερος άριστος ομογενή; μας ό 
κ. II. Γεωργάτος κεφαλλήν, καί θείος τών 
παρ’ ήμϊν άριστων υποδηματοποιών αδελφών 
Γεωργάτων, τής οδού Σταδίου.

Είςτό εξωτερικόν όμολογουμένως έχομενόμο- 
γενεΐς μαργαρίτας δηλ. έξαιρέτου;κζί διαπρέ- 
ποντας έπί πζτριωτισμώ κζί φιλογενία κζί ο
σάκις μεταβαίνω παρ’αύτοϊς,ευρίσκω ζνεσινκαί 
φιλοξενίαν κζί αισθάνομαι μεγάλην εύχαρίστη- 
σιν συναναστρεφόμενο; αύτούς διότι μετά πολλής 
προθυμίας, μεγάλου ενδιαφέροντος καί δίψης 
ούτως είπεϊν μέ έρωτοϋσι περί τής προόδου 
τής πζτρίδος τοϋ μεγαλείου ών ’Αθηνών κζί 
τών έν γένει εσωτερικών κζί εξωτερικών πραγ
μάτων τής πατρώας ήμών γής. Κζί τούς 
ακούω μετά προσοχής καί εύχαριστήσεως έν- 
τζ.ύτω τούς άναγκζστικώ; από πολλοϋ άπο- 
δημούντα; έν τή ξένη ομογενείς μας τούτους 
νά μ’ έρωτώσι τόσον έμπεριστατωμένω; περί 
Κρήτης καί Μακεδονία.;, περί στρατού καί 
ναυτικού μας, περί Αθηνών κζί πολιτικών μας- 
Καί χαίρονται πολύ, όταν τούς διζβεβζιώ, 
οτι ολονεν έργαζόμεθζ κζί προχωροϋμεν είς 
τά ζητήματα ταΰτα, μολονότι πζλαίομεν καί 
προσκοουομεν εΐ: συμφέροντα, άλλων Κρατών 
καί Δυνάμεων ’Αλλά, διά τήν εσωτερικήν 
μας πολιτικήν κζτάστζσιν, φοβερά λυπούνται 
καί αγανακτούν καί θά. ηύχοντο από καρδίας 
έπί δεκαετίαν καί εικοσαετίαν νά είχομεν 
κυβέρνησιν ίσχυράν κζί διαρκή δια νά έργζ- 
σθγ^επιτυχέστερου ζζί νά λείψουν αί έσωτερ·.- 
καί διαμάχαι καί τά ρουσφέτιζ, ζτινζ δέν 
όφελοΟν.

Μετά τού κ. Γεωργάτου πρό; τό έσπέρζς 
άνηλθομεν είς περίπατον πρό; την μικράν μεν. 

άλλ’ ώραιοτάτην ζωμόπολιν τού Λεορδενίου, 
έν ρωμαντικωτάτγ, θέσει κειμένην, έπί ανω
φέρειας καί παρά τάς ύπωρεία; μικρού ωραίου 
ύψώματο; παρ’ ω λειτουργούσι διάφοροι άτν-ό- 
μυλοι, ών τινας διατηρούσι καί διαχειρίζον
ται οί Αδελφοί Μαντά, έζ Κεφζληνίζς. Με- 
τεβημεν, διελθόντες ευθείαν οδόν καί τήν πό- 
λιν παραλλήλως έφ’άμάξης. είς τόν άτμόμυλον 
τοϋ κ. Νικ. Μαντά., ον εΰρομεν έκεϊ καταγι- 
νόμενον ζαί σχεδόν πάλευζον έζ τού εί’δους 
τής έργασίας. Άφησα: δ’ αμέσως τά άλευρα 
μζ; ύπεδέχθη πάνυ φιλοφρονώ; καί άφοΰ μζ; 
υπέδειξε τήν λειτουργείαν τών μηχανημάτων 
μας ώδήγησεν είς τήν παρζκειμένην οικίαν 
του,ένθα ή αξιόλογος περιποιητικωτάτη σύζυ
γός του κζί αύτός μζς κατηυχαρίστησαν διά τής 
άμερίστου προθυμίας και φιλοςενίζς των καί 
έμέίναμεν ούτω κζτά παράκλησίν των ζζί εί; 
παρασκευασθέν πρόχειρον ζαί ώραϊον πρόγευμα . 
Ό κ. Μαντά;, ώς καί άλλοτε έποιησάμεθζ 
μνείαν αύτοΰ,είναι άριστο; μηχανικός καί εφευ
ρέτη; ίδιου μηχανικού συστήματος, εύφυε- 
στζτου καί άπλουστάτου νέου κινητήρος, οπερ 
καταγίνεται προσεχώς νά θέση είς εφαρμογήν. 
’Αφού δ’ έφύγομεν έκεϊθεν, έπεσκέφθημεν καί 
τόν παρέκει κείμενον μεγζλείτερον άτμόμυλον 
τού μεγαλειτέρου αδελφού, μεθ’ ό κζτήλθομεν 
εΐς τον σταθμόν, ένθα κεϊται ή ^ί/.ίζ τού κ. 
Γεωργάτου, όπου ή εύγενεστζτη έπίσης κυρία 
του μας εΐχεν έτοιμάστ) τό γεύμα.

Τήν επαύριον πρωίαν άπήλθον σιδηροδρομι- 
κώς είς Πιτέστιον, δίωρον έκεϊθεν άπέχον, 
οπού εύρον τον κύριον καί τήν Κυρίαν Τζηρο- 
πούλου, ετέρου; φιλογενεΐς μαργαρίτας, οίτινες 
έ'χουσι τήν εύγενή προθυμίαν κζί καλοσύνην, 
όχι μόνον νά μέ φιλοξενοϋσιν, άλλά και είς τήν 
οικίαν των νά μέ προσλαμβζνωσι. Δέν έννο- 
οΰσι κατ’ ούδένα τρόπον νά μέ άφήσωσιν είς 
τό ξενοδοχείου. ΊΙ προθυμία των καί συνανα
στροφή των είναι τόσον εύχάριστοι καί οικιακή, 
ώστε ού'τε αδελφοί θά ήδύναντο νά διέλθωσι 
τοσούτον εύζρεστω; καί ήγαπημένως. Όπόταν 
συναντώχ.εθζ ή χαρά κζί ευχζρίστησι; είναι 
διαρκή; καί τρυφερότατη. όπόταν δε ζποχω- 
ριζώμεθα. συνήθως μετά τριήμερον, διότι έν- 
νοοΰσι νά μέ κρζτήσωσιν έκεϊ τούλάχιστον 
τρεις ήμερα; είναι σκληρά καί πικρότατη. Ό 
κ Τζηρόπουλο; είναι προσωποποίησι; τή; αγά
πη; ζαί φιλοξενίας, ή δέ φιλοφρονεστάτη σύ
ζυγό; του τύπο; άγαθότητος. ειλικρίνειας κζί 
φιλογενείζ;. Τό πζρελθό· έτος διά νά μ' εύ- 
χ ζριστήση έ’-ι περισσότερον ό κ. Γζηρόπουλο; 
μέ ώδήγησεν έφ' άμζξη; εί; παρακείμενον 
δάσος, τρεις ώρας τής πόλεως άπέχον, οπερ 
είχε μισθώσει πρό; ξύλευσιν καί αφού έπεσκέ
φθημεν διάφορα ώραϊζ μέρη αύτοΰ,τήν μεσημ
βρίαν μετζβάντες εί; τό υψηλότερου μέρος, εν 
ώοαιωτάτη δζσώδει θέσει καί ρωμαντικωτάτη 

ζποψει, μοί παρέθεσε πρόγευμα ύπό αγρο
τικήν κζλύβην, ένθα εΐχεν έγζαίρω; μετζκο 
μίσει δι ’ ανθρώπων έν αφθονία τά χρειώδη.

‘Ιδίως αί χοιρινά·, μπριζόλα:, ψηνόμεναι έν 
ώρα χειμώνας έν καλυβη ζζί κζτζβροχθιζόμε- 
ναι τή συνοδεία εξαίρετου μέλζνο; οίνου, ήτο 
κάτι τι έξαίρετον. "Οταν δε μετ’ ολίγον έθε
τα έπί τής ύπαίθρου ανθρακιά.; τά κάστανα 
κζί μοί τά προσέφερε θερμά καί ευγεστα με
τά οίνου, διηγούμενο; πζλαιάς αρχοντικά; του 
ιστορία; μέ τήν συνήθη του ευφράδειαν καί 
πειθώ, ένόμιζεν εαυτόν είς παλαιάν εποχήν, 
καθ’ ήν οί άνθρωποι έζων μέ ανδραγαθία; 
καί παραδόσεις έν μεσω ωραίων τοπείων, εδε
σμάτων /.αί απολαύσεων. Διήλθομεν ούτω; η
μέραν έκτακτω; εύχάριστον καί αγροτικήν, έν 
τω μέσω πυκνού δάσους καί θέσεως λαμπρό · 
τα της.

Καί έν τούτοις,ντε άπεχωριζόμεθα, ή καλ- 
λίστη Κυρία του, τό γένος ΙΙζνζ, έκ Κεφζ- 
ληνίας, μοί έλεγε μετά πικρίας, κζί έν ταύτώ 
χαράς, — Άχ, Κύριε ΙΙρίντεζη, δέν είξεύ- 
ρετε πόσον λυπούμαι, οπού μζς άφΐνετε εδώ, 
άλλά καί πόσον χαίρομαι κζί σας ζηλεύω, 
όπου πηγαίνετε είς την 'Ελλάδα, είς τά άγια 
έκεϊνα μέρη, εί; τήν πατρίδα. "Αχ, νζ είμπο- 
ροΰσα νά έλθω μαζύ σας.

Καί δέν ήδυνάμην άλλο ή νά τή ευχηθώ 
άπό κζρδίζ; τό ταχύτερου νζ έκφύγουν τά 
ψυχρά καί άχαρτ έκεϊνα μέρη.

Αφού δέ ώς εϊπον διεμεινα έκεϊ έπί τριήμε- 
ρον,τή έπιμόνω απαιτήσει των καί είδαν δια
φόρου; έκεϊ ομογενείς καί φίλους, τόν κ. 13ε- 
κην, άξιόλογον ιατρόν, έπιστήμονζ καί φίλον, 
τόν κ. Τωαννίδην, κάλλιστον ομογενή, τόν 
κ. Βζρζόκζν οστις όμως δυστυχώς άντί δη - 
νζοίου έχει τήν κακίστην συνήθειαν ν’ ζπαρ- 
νήτα·. συγγενείς καί φίλους, τόν κ. Κ. Μζτσο- 
πουλον,κάλλιστον πατριώτην έξ Ηπείρου καί 
άλλους, άνεχώρησα τήν έπομενην πρωίαν διά 
Ροζιόρι, τετρζωρον έκεϊθεν σιδηροδρομικώς ζ- 
πέχουσζν ζωμόπολιν.

Μόλις άφιζόμηνέζεϊ, έσπευσζ νά ί'δω τόν κ. 
II. Κζίσαρην, αντιπρόσωπον τού οίκου 11ου- 
λοπούλου, πολύ φιλόμουσον κζί καλόν πζ.τριώ- 
των, κάλλιστον δέ φίλον, περιποιητικώτατον 
ζζί φιλότιμον εί; τό έπζζρον. μεθ’ ου δε πζ- 
λαιόθεν συνδεόμεθζ καί ζγαπώμεθζ κζί οστι; 
μύλι; μέ ί'δγ,, μοί μειδιά έκ χαρζ; διά τό αι
φνίδιου χωρίς νζ τζρζχθή :— 'Ά, νά τον, τό 
εί'ξευρα, ήλθε; πάλιν μοί λέγει. Κζί ζφίνων 
τήν πενναν κάτω, καθόσον ώ; έπί τό πλεϊστον 
τήν ζρζτεϊ διαρκώ; διά προχείρου; καί μή λο
γαριασμούς.—Φέρτε, λέγει αμέσως, καφέ, 
[όζρύ γλυκύν, Αθηναϊκόν καί γλυκό βλάχικο· 
κζί έξάγων ένταύτώ την μαθουσάλειον κα
πνοθήκην του, μοί προσφέρει σιγζρον.

(“Επεται -ό τέλος/

1ΒΒ

Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ

Ή νεαρά χωρική, Τ. 1’ερράρ, έσταμάτησε 
τό άμζξιόν της, άνήγειρε τό τέκνον της, τό 
περι^τύλιξεν έντός λινού υφάσματος καί χω- 
ρήσασα είς τήν φλοιάν τή; θύρζ; οικία; τινό; 
τή; οδού Δουαί, έστη καί ήρώτησεν:

— '(> ιατρός Χουσέ είναι μέσα ;
— ’Ακολουθήσατε τήν πρώτην κλίμακα ... 

δεξιά, .εί; τό δεύτερον πάτωμα...τή ζπήντησαν.
— Εύχαριστώ, κυρία.
’Ανήλθε ταχεία ώ; άστραπή καί έκρουσετήν 

ύποδειχθεϊσαν θύρζν, αίσθμαίνοοσα έκ τού κό
που ζαί τής συγζινησεω;.

Εΐ; ύπηρέτης ήνοιξε τότε, άνζφζνείς.
— “Ερχεσθε νά έπισκεφθήτε τόν ιατρόν
— Μάλιστα, κύριε.
— Σάς έπληροφόρησζν κακώς... *0 κ. ια

τρός δίδει δωρεάν συμβουλά; εί; τό νοσοκομεϊ 
ον, άπό τή; 9 ώρα; μέχρι τών 1 I.

— Θέλω νά τόν ίδώ, τώρα, είναι ανάγκη.
— Δέν θά σά; δεχθή έδώ.
Ί1 χωρική έφάνη έκπλαγεΐσζ κζί μέ έκ- 

φρζσιν οδύνης βαθείζς επί τού προσώπου της 
προσέθεσε:

— Πρέπει μολαταύτα νά τόν ίδώ.......Ιϊρό-
κειται διά τό παιδί μου....... τό όποιον είνζι
τυφλόν... .Μοΰ είπαν, ότι ό ιατρό; θά τό κάμη 
καλά.

— Σάς επαναλαμβάνω, κυρά μου, οτι ζί 
δωρεάν συμβουλαί δίδονται εί; τό Νοσοκ·.- 
μεΐον, έκζστην Δευτέραν, Τετάρτην καϊ Πα
ρασκευήν ζζί έκεϊ νά ύπάγετε.

— Είναι σήμερα Δεύτερα, καλώς, μπορώ 
νά ύπζγω τώρα νά τόν ίδώ ;

— Είναι άργζ. σάς είπα άπό τάς 9 μέχρι 
τών II. Ό κύριο; δέν μεταβαίνει μεταμε- 
σημβρίζν εί; τό Νοσοκομείου.

— Τότε, δεν δύναμαι νά περιμένω έως τήν 
Τετάρτην....Είναι έδώ, δέν έχει ουτω ; Είπέ- 
τε του λοιπόν, οτι πρέπει νζ τόν ίδώ άμέσως 
...Δέν θά φύγω, χωρίς νά τόν ίδώ.

Ό ύπηρέτης ήννόησεν, ότι ήτο προτιμώτε 
οον ν’ άδιαφορήση καί άπεμζκρΰνθη.

Ή πτωχή γυνή άνήσυχος ολως, είσέδυσεν 
ήσύχως εί; τό διαμέρισμα, διήλθε τό μαγει- 
ρεϊον έπί τών άκρων τών ποδών, προσεχουσα 
μή κάμη τόν έλάχιστον κρότον ζαί συνήντη- 
σεν εί; τό βάθος τοϋ διαδρόμου τόν ίδιον ύπη- 
ρέτην καθαρίζοντα έπιπλόν τι.

Ούτος ώργίσθη τότε καί ή πτωχή γυνή 
ήγζνάκτησε, βλεπουσζ με ποιαν περιφρόνησιν 
τήν μετεχειρίζοντο. Άλλά δέν άπεθάρρυνε 
καί τώ λέγει ί

— Δέν είνε πρέπον νά περιγελάτε τοιου
τοτρόπως τού; πτωχού; άνθρώπου;. Δέν σάς 
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ζητώ τήν θέσιν σας....ούτε τήν ζηλεύω. Ε
πειδή φορώ ενχ παλγ,ό φόρεμα καί κουρελια
σμένη ί'σως μπλοΰζαν μέ πεοιφρονεϊτε ; Γελάτε, 
έπειδή εύρίσκομαι εις τήν ένδειαν καί τήν 
δυστυχίαν; χχί σχς Ιχω άνάγκην ; Σας είπα, 
οτι θέλω νά ίδώ τόν Ιατρόν. Θά τόν ’δώ Ι.,.Οί 
ιατροί χρεωστοϋν νά περιποιούνται τούς ασθε
νείς Δέν είσθε ούτε θεοί, ούτε βασιλείς, διά 
νά κάμνετε ο,τι θέλετε καί νά μή καταδέχε- 
σθε νά τοΰ αναγγείλετε τήν παρουσίαν μου. 
'Οσον χωρική καί άν είμαι, είμαι μητέρα, καί 
άξίζω κάτι. Δέν είμαι περιφρονεμενη....

Καί έν τέλει έφώναξεν, έοεθισθεϊσα έκ της 
απαθούς καί ειρωνικής στάσεως τοΰ υπηρέτου, 
βλέπουσα, οτι άλλως έχανε τό τέκνον της.

Αίφνης μία θυρίς ήνοίχθη· ό διάσημος ό- 
φθαλμολόγος μέ μαύρην ρεδιγκόταν, μέ πρόσω- 
πον συμπαθές καϊ οφθαλμούς διαπεραστικούς 
ένεφανίσθη. ζητών νά μαθγ τήν αιτίαν όλου 
τοΰ θορύβου εκείνου, οστις έγίνετο έμπροσθεν 
τοΰ γραφείου του.

— Τί έπιθυμεϊτε, κυρία ; τή λέγει
— Θέλω νά ίδώ τόν ιατρόν Χουσέ.
— Είμαι έγώ ο ίδιος.
— Πρόκειται διά τό παιδί μου....... ιατρέ

μου. ’Ιδού το....Ό ιατρός τοΰ χωρίου μου μέ 
είπεν, δτι μόνον σεις είμπορεΐτε νά τοΰ άπο- 
δώσητε τό φώς. . .’Ονομάζομαι Τιεννέττα Βερ- 
ράρ καί κατοικώ είς τό Σατό-Σινόν. ...καλέ 
μου ιατρέ...εΐς άπόστασιν εβδομήντα λευγών 
απ’ έδώ. Είναι τώρα επτά μήνες, όπου ό μι
κρός προσεβλήθη άπό τό κακόν. Μετε/ειρίσθην 
πολλά ιατρικά. "Ερχομαι εί; σας, ώ; είς τόν 
Θεόν, νά μοΰ τό σώσητε.

— Είσελθετε κυρία, είς τό γραφεϊόν μου... 
απ’ έδώ. Τοποθετήσατε τό παιδί σας...έκεΐ·... 
έπί τοΰ άνακλίντρου.. ωραία...

— Είσθε πολύ καλός. Έκουράσθηκα νά τό 
κρατώ είς τά χέρια μου....Είναι δυο χρόνων 
παιδί.

— Καθήσατε, θά τό εξετάσω.
— Ώ ! εύχαριστώ .θά σας ’πω τώρα όλην 

τήν ιστορίαν. .’Ονομάζεται Ρεμή- καί είναι 
τό τέταρτο παιδί μου. Δέν είνε ούτε άρκετά 
ανεπτυγμένος ούτε άρκετά δυνατός, διά τήν 
ηλικίαν του Ήτο πάντοτε ασθενικός, έγεν- 
νήθη δέ καί είς άσχημην εποχήν, κατά τον 
χειμώνα, όταν ό σύζυγός μου ακριβώς δέν εί- 
χεν έργασίαν.

— Τί κάμνει ό σύζυγό; σας ;
— ’Εργάζεται μέ ημερομίσθιον. Τό καλο

καίρι δουλεύει εί; τά χωράφια. Κερδίζει δύο 
καί τρία φράγκα τήν ήμέραν. Τόν χειμώνα 
όμως ύποφέρουμε πολύ είς τά μέρη μας,.,Κά- 
μνει κρύο πολύ καί δύσκολα ευρίσκει κανείς 
έργασίαν. Τό κακό εύρήκε τό παιδί μου άδύ- 
νατο από μίαν άρρωστε·.α τής κεφαλή;.. . μό
λις δρχιζε νά περιπατή...προσεβλήθη έξαφνα 

...δέν διέκρινε τίποτε σχεδόν. Τό έφερα είί 
τόν ιατρόν.Τό είδε καί μοΰ είπε, οτι είνε πε
ριστατικών. Μοΰ έδωκε μερικές οδηγίες. Τοΰ 
έπλυνα τρεις φοράς κάθε μέρα τά ’μμάτια μέ 
γιατρικά. Έχρεώθηκα. Τέλος πάντων έκαμα 
δ.τι μοΰ είπεν ό ιατρός. Άλλά ό Ρεμή μου, 
άντι νά καλλιτερεύσν), έχειροτέρευεν. *0 άν- 
δρας μου δέν ήξευρε τί νά κάνη. Έγώ έπήγα 
νά τρελλαθώ.

Αύτό έβάσταξε πολλούς μήνας.
Τέλος μία ημέρα ό ιατρός μας είπε :
— Ένα μέσον, ύπάρχει νά ίατρευθή τό 

παιδί σας. Νά τό πΧτε είς ιατρόν ειδικόν είς 
τό Παρίσι. Ό άνδρας μου τόν ήρώτησε· «Πό
σα θά μάς στοιχίση;» Είπε.· «Μερικές χι
λιάδες φράγκα» Μάλιστα, καλέ μου ιατρέ, 
«μερικέ; χιλιάδες». Ένόμισα, οτι μέ έγελοΰσε 
...Έθύμωσα...Άλλά μάς έξήγησεν, οτι οί με 
γάλοι ιατροί είς τό Παρίσι πληρώνονται πολύ 
άκριβζ. «Έχει, μας είπε τέλος, Νοσοκομεΐον 
διά τά πτωχά παιδιά, αλλά είναι μόνον δι’ 
έκείνους. όποΰ κατοικούν είς τήν διοίκησιν τοΰ 
Σηκουάνα». Ί’αντάζεσθε, πόσον έπικράθηκα 
έγώ καί ό σύζυγός μου. "Ελεγα μέ τόν νοΰν, 
ένώ έβλεπα τόν μικρόν αύτόν μάρτυρα. «Χρει
άζεται χρυσάφι διά νά γείνης καλά, άγγελάκι 
μου, καί έπειδή δέν έχομεν, θά μείνης τυφλόν 
όλην σου τήν ζωήν». Καί έκλαια, έκλαια, 
καλέ μου ιατρέ, όταν έσυλλογιζόμην, οτι δεν 
είμποροΰσα νά τοΰ δώσω τό φώς του ! Καί ό 
καιρό; περνοΰσεν...Έπί τέλους μίαν ήμέραν. 
αφού έ'κλαυσζ πολύ καί έξενύκτησα μέ προ
σευχές, μοϋήλθε μία ιδέα. Έσκέφθην, ότι δέν 
ή το δίκαιον νά στερηθή τό φώς του ένα άθώον 
πλάσμα, έπειδή έτυχε νά είναι πτωχόν, δτι 
οί ιατοοί δέν θά άρνηθοΰν νά τό κάμουν καλά, 
άν δυνηθοΰν. Ό κόσμος προώδευσε, καί δέν 
άφίνουν σήαεοον ένα δυστυχισμενον πλάσμα νά 
χζθή, ε’πον.

Αυτά έσκέφθηκα. Καί χωρίς νά χάσω και
ρόν, έχωσζ είς τήν τσέπην μου τά δύο φράγ
κα, τά όποια μάς έμεναν εί; τό συρτάρι, έ
βαλα τόν Ι'εμή είς τό αμαξάκι, καί ήλθον είς 
τά Παοίσια ..'Εχρειάσθηκα δώδεκα ημέρα; νά 
έλθω...Την νύκτα έκοιμούμην είς κανένα χω
ράφι περιμαζεμένο, εύτυχώς έφθασζ, χωρίς νά 
πάθω κανένα κακόν.

Ό διάσημος ιατρός έσφόγγισε τό κάτο- 
πτοον, τό όποιον έκράτει άνά χεϊρας καί έ- 
πλησίασε τόν μικρόν. Έθεώρει εαυτόν πολύ 
μικρόν πλησίον τής -χωρική; εκείνης, ής ή μη
τρική άφωσιωσι; τόν συνεκίνει βαθέως.

"Εκυψε καί έξήτασε τό παιδίον έπιμελώς 
καί κατόπιν είπεν :

— Ένόαισα, οτι τό οπτικόν νεΰρον είχε 
παοαλύσει.,.Δέν συμβαίνει βμως τό τοιοΰτον. 
εύτυχώς I...Είς τήν αρχήν του τό πράγμα θά 
ήτο άπλούστατον Τώρα δμω; κατέστη κάπως 

σπουδαιότερου καί απαιτούνται έξ εβδομάδες 
θεραπείας...

— Έξ έβδομάδες...Άλλά ιατρέ μου...Σκε- 
φθήτε λοιπόν ..Έχω τρία άλλα μικρά καί τόν 
άνδρα μου, πού περ μένουν είς τό σπίτι. Είμαι 
πτωχή.

— Καταλαμβάνω. Θά σάς γράψω δύο λέ- 
ςεις. Θά φέρετε τό παιδί σας είς τό νοσοκο- 
μεϊον, τό όποιον θά υποδείξω. 'Ο ύπηρέτης 
μου θά σάς συνοδεύση. "Υστερον θά σάς όδη- 
γήση είς τόν σταθμόν διά νά σάς δώση τό εΐσι- 
τήριόν σας. Θά έπιστρέψητε ήσύχως εί; τό 
σπίτι σας. Θά σάς γράψω όταν τό παιδί γίνη 
εντελώς καλά. Τίποτε δέν θά πληρώσητε. 
Έγώ θά έπιφορτισθώ δι’ δλα.

— ’Εντελώς καλά ';
— Εννοείται. Θά έπανακτήση τήν δρασιν. 

....Σάς τό υπόσχομαι.... Τγείαινε, κυρία μου. 
Εί'χετε δίκαιον νά σκεφθήτε, δτι ούδέποτε 
είς ιατρός θά ήρνεΐτο την συνδρομήν του είς 
άνθρωπον πάσχοντα. Έκαστος έχει δικαίωμα 
έπί τής ζωής και τής ευτυχίας.

Ή χωρική έλαβε τό παιδίον εΐς τάς άγκά- 
λας της καί τό έκάλυψε διά φιλημάτων. Ειτζ 
ήθέλησε νά ευχαρίστηση τόν ιατρόν, ζλλ’ ή 
χαρά είχε κατακλύσει πολύ άποτόμως τήν 
καρδίαν της, τά δάκρυα έπλημμύρισαν τούς 
οφθαλμούς της καί έν μεσω τών λυγμών της 
έφώναξε δύο φοράς’.

— Θεέ μου ’. Θεέ μου !

(Έκ τοϋ γαλλικού) Φοίκ.

------- >*·=-------

ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Μίι «Ιιμώνης πλιιοίον ύί: μνήμα 
π«ΰ «λεϊ μέΰα αγάπης ϋν θύμα, 
μίι άχμώνμς <ιύ τάφον Οιγίι 
ιιίι ιΐιμώ’Ί,ις ιίϋ άψυχη γίΐ.

Μίι. ιίιμώνμς <ιό τάφου ακωτία 
τού θανάτου μου έύϋ ύ αίτια, 
μίι άιμαινμς <3έ άψυχον Οώμα 
π.οϋχει κλείΰμ αιώνια τό όμμα.

Μά μέ δάκου ψευδές [ϊεβιιλ,ώάμς 
κ’είς τό μνίίμα μίι Οές ν4 προδώόμς 
τίιν ψυχή ποϋ ΰ’ ΰγάπιιάε ξώΰα 
τίιν καρδιά ποΰ έτάΦη έοώιία.

Σοφία Κ. Οίκονοιιίδου.

C- FLAMMARION

ΑΓΑΓΙΗ ΣΤ’ ΑΣΤΡΑ 
(ΣντΙχιια xal tUoc).

— Πώς τό ξέρεις; έφώναξα, ένώ τό φαρμάκι 
τής ζηλοτυπίας μέ έκεντοΰσε.

— Τρελλός, πάντοτε τρελλός ! έπανέλαβεν 
εκείνη μέ τό λατρευτό μειδίαμά της. Ζηλεύει 
μιά πεθαμένη.

— Άλλά δέν είσαι πεθαμένη, άφοΰ όμιλεϊς 
γιά αγάπη κκί μόνον προτιμάς νά δοκιμάζης 
ήδονάς αγνώστους είς τήν γήν. 'Οχι,δέν είμαι 
ζηλότυπος, άλλά σ’ αγαπώ πάντοτε.

Έν τούτοις, μοΰ είνε άδύνατον νά σκεφθώ. 
Εξηγήσου μου.

— Έπί τής γής ειχομεν μόνον πέντε αι
σθήσεις. Ή ορασις, ή ακοή, ή οσφρησι;, ή αφή, 
έπιδρώσι καθεμία έπί τών συναισθημάτων μας, 
αν καί ή αληθινή αγάπη μόνη εινε αρκετή διά 
νά ένωση δύο ψυχάς. Δέν ειχομεν παρά πέντε, 
ή μάλλον τέσσαρας αισθήσεις.

— Καί λοιπόν έχεις περισσοτέρας αισθήσεις 
σήμερον;

— Δέκα επτά. Καί σοΰ τό επαναλαμβάνω, 
σέ περιμένω. Καί μεταξύ αύτών τών δέκα 
επτά είνε μία, ποΰ υπερβαίνει ίλας τάς άίλ- 
λας, ί'ση καί άντιστοιχοΰσα πρός ολας, τήν 
όποιαν θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν μόνην 
αύτήν, αί'σθησιν τής αγάπης.

— Καί αύτή είνε ;
— Είνε ή ηλεκτρική αί'σθησις.
«Εί; τόν έρωτα ό ηλεκτρισμό; παίζει πολύ 

δυνατόν μέρος καί μάλιστα είς τούς τόσον 
πολύ χονδρούς καί τόσον όλίγον κομψού; οργα
νισμούς τών επιγείων ανθρώπων. Ή άνθρω- 
πίνη ψυχή είνε ίλη γεμάτη ηλεκτρισμόν, ό 
όποιος διαχύνεται καί λάμπει πολύ μακράν 
γύρω άπό τό ανθρώπινον σώμα, τό ορατόν είς 
σάς. Ό ηλεκτρισμός αύτός χύνει είς τό περι
βάλλον δυνατά ηλεκτρικά κύματα πολύ δια
φορετικά από έκεϊνα ποΰ γεννά τό φώς».

— Ναι τό ξεύρω, είπα έγώ, τό ξεύρω άπό 
τά μαθηματικά, ότι τά κύματα τά φωτεινά 
έχουν μήκος τριών δεκακισχιλιοστών τοΰ χιλι
οστού, ένώ τά ηλεκτρικά έχουν μήκος τριάντα 
εκατοστών.

— Αύτό δέν το ήξευρα.
— ’Εννοώ λοιπόν πολύ καλά, αύτό ποΰ μοΰ 

εξηγείς, οτι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
τών δονήσεων ποΰ δίδουν γέννεσιν είς τό φώς, 
ή εις τόν ηλεκτρισμόν.

— Άπό καμμίαν έκ τών πέντε αισθήσεων 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος τοϋ κατοίκου τής γής, 
δέν είνε δυνατόν νά γεννηθή ηλεκτρισμός. 
Άλλά, άντιθέτως. είς ημάς ό ηλεκτρισμός 
είνε ή πρώτη μας αί'σθησις, εινε περισσότερον 
ούσιώδης καϊ άπό τήν ζωήν μας άκόμη.

Διατΐ άγαποΰν ; Διατΐ αισθάνονται συμ
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πάθειαν ή αντιπάθειαν ; Διατί μένουν αδιά
φοροι ;

«Αύτό εινε μυστήριον ποϋ δέν τό γνωρίζε
τε σείς, Sv καί ημείς τό θεωοοΰμεν άπλου- 
στατον, καί τό έζηγοΰμεν αμέσως με την αι- 
σθησίν μας. την ιδιαιτέραν.

«Ή ψυχή εινε κάτι τι ηλεκτρικόν, τό 
όποιον σχηματίζει γύρω μας ηλεκτρικά κύ
ματα, τά όποια σεις δέν εννοείτε, καί αί αι
σθήσεις σας δέν τά άντιλαμβάνωνται, ένω αί 
ίδικαί μας τά αντιλαμβάνονται αμέσως. Σύγ- 
κρινε, Sv σου άρεσγ τά κύματα αύτά, με τά 
ήχητικά κύματα, ποΰ ακούονται, όταν κτυ- 
πήσωμεν τάς χορδάς τοϋ βιολιού, της άρπας 
ή τοϋ κλειδοκυμβάλου. Έάν τά ήχητικά κύ
ματα απαντήσουν, όταν περνοϋν, μίαν άλλην 
χορδήν από έκείνας ποϋ όταν τάς κτυπήσωμεν 
σχηματίζουν αρμονίαν ό ήχος των μέ τόν ήχον 
της πρώτης (συγχορδίαι), ή δεύτερα χορδή θά 
παραγάγγ ήχον χωρίς κανείς νά τήν έγγίξγ. 
Εινε πείραμα τό οποίον πολύ εύκολα γίνεται.

«"Αν δύο ψυχαί παράγουν κύματα, τά ό - 
ποια όταν συναντηθούν, εύρίσκονται εις ο
μοφωνίαν, ή ακόμη καλλίτερα είς αρμονικήν 
συγχορδίαν, τά κύματα ποϋ παράγονται έν- 
νοΰνται γίνονται ένα, καί ιδού δύο όντα συν- 
δεδεμένα μέ άλυσσον δυνατωτέραν από άλυσ- 
σον κατεσκευασμένην από σίδηρον. “Οχι μό
νον αί ίδέαι των γίνονται έν καί τό αύτό, 
άλλά τό ολον των. “Οταν ή ένωσις εινε τελεία 
ή διάλυσις είνε αδύνατος. Κόπος χαμμένος θά 
εινε ο,τι καινά κάμουν πρός διάλυσίν της. Θά 
συντελεσθή, Sv εινε ανάγκη, μετά θάνατον.

"Αν σχηματίζουν κακοφωνίαν τά κύματα 
συναντώμενα, γεννκται τότε ή Αντιπάθεια, 
εναντίον της δέ κανείς δέν εινε δυνατόν νά 
κατισχύση. Ό άνθρωπος κύτος μοϋ εινε αντι
παθητικός, αύτή ή γυναίκα μοϋ ταράζει τά 
νεϋρα. Μή ζητήσγς νά διόρθωσης τήν πρώτην 
έντυπωσιν, εινε άδικος κόπος,

Έ λοιπόν ! επάνω στον Άλμπιρέο, αί κι
νήσεις αύταί της ψυχής, αύτά τά αίθέρινα κύ
ματα, τά βλέπομεν όπως βλέπετε σείς μέ τό 
φως, τά έννοοϋμεν μέ τήν ηλεκτρικήν μας αί’ 
σθησιν, έν ώ είναι άγνωστα είς σας.

»Τάς ήλεκτρικάς αύτάς κινήσεις, τήν ατμό
σφαιραν τοϋ έρωτος αύτήν, δέν τάς γνωρίζετε 
σείς επί τής γής. Αίσθάνεσθε τήν αγάπην, σχε
δόν καθώς ό κωφός ακούει τήν μουσικήν.

— Ω ! τής είπα εγώ, είσαι αχάριστη!
— Αλλά, όχι, αγαπημένε μου, τά ενθυμού

μαι ολα. Άλλά φαντάζομαι ότι έρως, είναι ή 
στενωτάτη ένωσις δύο όντων. Εις τούς έπϊ τής 
γής έρωτας, δέν εισέρχεται κανείς εντελώς εις 
τόν άλλον. ’Εδώ όμως όπου είναι τόσον ανεπτυγ
μένη ή αισθησις τοϋ ηλεκτρισμού, τά αίθέρινα 
σώματά μας, ομοιάζουν μέ δύο αντιθέτους ή- 
λεκρισμούς, οί όποιοι καταστρέφοντκι είς ένα 

σπινθήρα. Τόσον δυνατός είναι ό συνδυασμός, 
ώστε δύο σώματα έννούμενα γίνονται μόνον ένα.

— Καθώς τό δξυγόνον καί τό ύδρογόνον τά 
όποια, όταν ένωθοΰν. χάνουν τάς ιδιότητάς 
των καί σχηματίζουν μίαν σταγόνα ύδατος, 
ένα διαφανές μαργαριτάρι, μαργαριτάρι ποϋ 
σχηματίζει τό ουράνιον τόξον καί ζωογονεί τό 
Σύμπαν. Άλλά έπειτα ;

—> “Επειτα λοιπόν μπορούν νά χωρισθοϋν. 
’Εγώ δέν τόν ξεύρω από ποϋ μου είπες, άλλά 
χωρίζονται.

— Δέν εινε αδύνατον· άλλως τε ξεύρουμε 
ότι ό ήλεκτρισμός εινε δυνατόν νά χωρίση πά
λιν άπό μίαν σταγόνα ύδατος τό ύδρογόνον 
καί τό δξυγόνον τά όποια ένωθέντα, τήν είχαν 
σχηματίσει !

— Ξεύρεις ολα νά τά έξηγής σοφά. Έγω, 
έμεινα γυναίκα δέν εξηγώ τίποτε.

— “Ωστε, προσέθηκκ εγώ, καταντούν νά 
χάσουν τήν συνείδησιν τοΰ οτι υπάρχουν, πε
θαίνουν ποαγματικώς καί γεννώνται παλιν.

— ’Εννοείς λοιπόν τώρα, οτι αί δέκα επτά 
μας αισθήσεις, μέ τόν ηλεκτρισμόν πρώτον, 
μζς δίδουν συναισθήματα μέ τά όποια παρα- 
βζλλόμεναι αί ίσχυρώτεραι επί "·ής γής συγ
κινήσεις ομοιάζουν μέ τάς χονδροειδείς εντυ
πώσεις τών μαλακίων; Καί τί φώς μάς λούει / 
Τί άνθη! τί μυρωδιές καί εύρισκόμεθα είς 
μίαν αΐωνίαν έκστασιν.ΤΩ! 2ν ήρχεσο! Ώ ! αν 
ήσο εδώ !

— Δέν εινε δυνατόν νά μέ πάρηςΈφώνα- 
ξα καί έ'τρεξα κοντά της.

— Έλα !
Τήν έκλεισα στήν αγκαλιά μου καί έσφίζα 

τά χείλη μου στά δικά της, καί τότε είδα, 
φωτιζόμενος από ένα άζούρινο φώς, φώς γλυκό 
καί θωπευτικόν, ότι ή Δώρα μέ έφερεν επάνω 
σέ πολύ μεγάλας πτέρυγας. Ήμην μαζευμέ- 
νος κοντά της καί γεμάτος έκπληξιν. ’Ανα
ρίθμητα όντα, ποϋ έπετοϋσαν σάν καί μας 
στήν ατμόσφαιρα, έμοιαζαν σάν γυναίκες έν
τομα μέ πτερά μέ προσακτρίδας καί μέ άλλα 
κέρινα όργανα, τά αισθητήρια, βέβαια, τών 
νέων αισθήσεων,περί τών οποίων μοϋ είχεν ομι
λήσει. ’Εννόησα οτι άποτόμως είχα μεταφερθή 
επάνω σέ κάποιον από τούς πλανήτας τού 
γαλάζιου ήλιου, Άλμπιρέο. Καταρράκται γα
λάζιου νεροϋ έκυλοϋσαν από τούς βράχους καί 
έτρεχαν σ’ ένα περιβόλι απέραντο στολισμένο 
άπό λουλούδια φωτεινά. Πτηνά μέ πτέρωμα 
ποΰ έλαμπε, ποϋ έμοιαζαν σάν νά ήσαν φω
τισμένα άπό μέσα, έγέμιζαν τόν άέρα μέ τά 
κελαδημκτά των.

«"Ας περάσουμε αύτό τό φώς μοϋ είπε, 
έλα κοντά στόν εσπερινόν ορίζοντα καί ας κα- 
τεβοϋμε στά παλάτια τής νυκτος».

Άφ’ ού έφύγαμε άπό τό φωτισμένον ημι
σφαίριων, έφθάσαμε σ’ ενα λυκόφως. "Ολοι οί

βράχοι, όλα τά φυτά, όλα τά όντα έλαμπαν μέ 
φώς γαλάζιο ή πράσινο ή τριανταφυλλί, έφωσφό- 
ριζαν ή έφθόριζαν. Οί βράχοι αύτοί θά κατέ
χουν βέβαια τήν ιδιότητα 
καί τών θειούχων αλάτων τοΰ βαρύου 
όποια συγκρατοϋν τό φώς τοϋ ήλιου, 
ραν καί τό Ακτινοβολούν κατά τήν νύκτα. Τά 
όντα ποϋ έπετοϋσαν ήσαν έπίσης φωτεινά κα
θώς είνε μερικά έπίγεια έντομα. Ποτέ δέν εινε 
τελεία ή νύκτα, σ’ αύτόν τόν κόσμον, πρώτον 
έξ αιτίας αύτοϋ τοΰ παραδόξου φωτισμού όλων 
τών αντικειμένων, έπειτα ένεκα τού δευτέρου 
χρυσού ήλιου τοϋ Άλμπιρέο, τοϋ '— 
μακρυνό φώς δέν λείπει σχεδόν ποτέ', 
έξ αιτίας ένός δακτυλίου, σάν τόν 
τοϋ Κρόνου, ό όποιος φωτιζόμενος 
δύο αύτούς ήλιους είνε πότε άζούρινο 
κύτρινος, πότε πράσινος καί χύνει είς

τών φωσφορικών
, τά 

τήν ήμέ-

οποίου το 
καί άκόμα 
δακτύλιον 
άπό τούς 
ς, πότε 

·<. τό ήμί- 
φως τούς περισσότερον έξωτικούς χρωματισμούς. 

ΤΙ μικρό πράγμα είνε ό πτωχός καί ελά
χιστος κόσμος τής γής μας, είς τόν όποιον όνει- 
ρευόμεθα νά ζώμεν πάντοτε, όταν τόν συγ- 
κρίνωμεν με τά θαυμάσια τοϋ ούρανοϋ !

Ή εύμορφη καί πολυκγαπημένη μου Δώρα 
μέ έφερε μέ αγάπη μεταξύ τών πτερών της, 
καί έσταματήσαμεν είς τάς όχθας μιας λίμνη:, 
κάτω άπό ένα απέραντο φύλλωμα δένδρων 
τά όποια ήπλωναν ένα στρώμα πρασινάδας 
έπάνω άπό ένα τάπητα κατζπράσινον καί στο- 
λισμένον άπό άπειρα μικρά άνθη.

«Νά ή κατοικία μου, μοϋ είπε, ας άναπαυ- 
θοϋμε έδώ».

Μέσα στήν έκπληξι καί τήν έκστασί μου, 
ήθέλησα νά τήν πιάσω καί νά απολαύσω στά 
ούράνικ χείλη της τήν εύτυχία τής αγάπης 
μας· άλλά μόλις ήγγισε τό έδαφος, ή μορφή 
μέ τήν όποιαν τήν έβλεπα, μετεβλήθη αμέ
σως καί τήν είδα νά όμοιάζη μέ εκείνα τά 
όντα ποϋ είχαμε συναντήσει όταν έπετούσαμε 
στόν άέρα. Δέν ήτο πλέον ή Δώρα μου. Ήταν 
όμως πολύ ωραιότερα, άκτινοξόλος καί εννόησα 
ότι κοντά της δέν ήμην παρά σκώληξ τής γής.

«"Αν θέλης νά μ’ άγκπάς άκόμη, αν θέλης 
νά μ’ άγαπάς πάντοτε, άρκεϊ νά πεθάνγς. 
“Αφησε τήνγήν. ’Εδώ μόνον θά είσαι δικός μου.

— Λοιπόν δέν αφήσαμε τήν γην ; τήν ήρώ- 
τησα έγώ κατάπληκτος.

— “Οχι : παρατήρησε !»
Μοϋ ήγγισε έλαφρά τό μέτωπο, με τό ά- 

κρον ενός πλήκτρου και ήσθάνθην ενα δυνατό 
ηλεκτρικόν τίναγμα. Ήνοιξα τά μάτια μου, 
ήμην μόνος καί καθισμένος είς τό μεγάλο μας 
κάθισμα. Ή πολυκγαπημένη μου είχε χαθή. 
Δέν αμφιβάλλω οτι ζή πάντοτε καί αιώνια στό 
άστρο αύτό τοϋ Κύκνου. Μέ φωνάζει νά συ
ναντηθούμε καί θά τήν έπανεύρω γλήγωρα.

Τήν άγαπώ πολύ περισσότερο άπό άλλοτε !
*

* Μ

Αύτά μοϋ διηγήθη ό Άνδρέας. Τόσο τόν 
είχε ταράζει αύτή ή έμφάνισις, ώστε από τήν 
ημέραν εκείνην, τό πνεύμα του έφαίνετο, οτι 
εύρίσκετο πάντοτε μακράν άπό τήν γήν. Ή 
κατεστραμμένη ύγεία του, άποτόμως κατε- 
στρέφετο περισσότερον άλλ’έζη εύτυχής μέ τό 
ό'νειρόν του—μέ τήν επιθυμίαν καί τήν στα- 
θεράν ιδέαν νά τό ίδή πραγματοποιούμενον.

Δέν εξεπλάγην διόλου όταν, έπειτα άπό 
ολίγους μήνας άπό τό συμβάν ποϋ σας διηγή- 
θην, έμαθα τόν αίφνίδιον θάνατον τοϋ άγαπη- 
τοϋ μου συναδέλφου. Ένα ωραίο καλοκαιρινό 
βράδυ, κατά τό όποιον ή ιδία οπτασία θά τόν 
έπεσκέφθη, ήτο έξηπλωμένος στό ίδιο κάθισμα, 
κοντά στό μεγάλο ισημερινόν τηλεσκόπιων, δι - 
ευθυνόμενον πρός τόν Άλμπιρέο, καί τό πρωί 
ένόμισαν ότι κοιμάται. Άλλά τό σώαα του 
ήτο κζτάψυχρον. Κοντά του ήτο πεσμένο ένα 
φιαλίδιον, μέ ύδροκυανικόν όξύ, τοΰ όποιου 
μία μόνη σταγών αρκεί, διά νά κόψη τούς δε
σμούς, οί όποιοι συνδέουν τήν ψυχήν μέ τύ 
σώμα.

ΝάΛος Παοάκελόος.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς δ 
έγένετο ή κκτάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) επί τοΰ εξωτερικού κατ’ 
εκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς *Ϋπο- 
καταστημασι τή' Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ’/2 τοϊς έκατόν κατ’ έτος διά κκταθ. 6 μην.

του όνομ.αστικαί ή ανώνυμοι.

2 D 1 έτ.
2/2 » 2 έτ.
3 » 4 Μ ετ.
4 » » 5 * ετ.

Αί οαοΛΟ·.■ίαι τών έντοκων καταθέσεων έκ
θέσεων έκδίέίονται κατ' έκλογήν τοΰ κατ αθέ

Έκ τοΰ Γραφείου.

Ν. ΓΚΑΤ & Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΑΙ

Ό<5όε Σταίίου — Νομισυατοκοπιίου — Άθηγαι.
Κατασκευάζονται ενδυμασία', κατά παραγγελίαν 

τοΰ τελευταίου συρμού καί εΐ; τήν εντέλειαν. Κο- 
πτική καί ραπτική λίαν έπιμεμελημένη. Υφάσματα 
πρόσφατα καί τής εποχής.
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
29 Μαγική «ΐχώ»·

— Μά ποΰ εινε οϊ άλλο·. δύο βυμμαθηταί μας.
30 Αίνιγμα.

Απλώς μέ μίαν αλλαγήν 
τις δύναται είς τήν στιγμήν 

ϊο/εΐον τι μέ λάδι 
εΐς ένα λίθον ίσημον 

ευθύς νά μεταβάλι;!
31 Αίνιγμα.

Κόνις είμαι, άλλά χόνις 
όχι καταφρόνησή

Είμαι γέννημα θαλάσσης 
δύναμις φριχτή.

Στό ακέφαλόν μου σώμα 
κεφαλήν εάν προσηέσης

Εΐς μυστήριον αμέσως 
έκπληκτος θά πέσης.

32 Φύρδην Μϊγδην.
Ανηβηαι - Ρευποιωσα Κιιίιίός.

ΛΥΣΕΙΣ 7 ΤΕΥΧΟΥΣ
19. Αϊγιον, Καλάμαι, ’Αλμυρός, Λαμία, Τύρνα- 

δος, Φάρσαλα, Δομοχός. Κάριστος, Ναύπακτος. Ναύ- 
πλιον, Μεσσήνη, Κόρινθος, Τρίχχαλα,—20 Γίγας, 
"Υδατα, Γάλλος, "Ατομα. Σίσας. — 21. Δέον νά θέ- 
σητε τά ά’λλα τέσσαρα σπίρτα ούτως ώστε νά άπο- 
λέσητε τά εξής κεφαλαία 'Γ Ρ I Α.— 22. Μίαν δω
δεκάδα.

Αντιιέ. ’Ελευθερία Δράκου, έκ Πειραιώς 2, Σπ. 
Ήλιόπουλος Αθηνών 3. Γαλανή Έλληνίς έξ ’Αθη
νών Ί, Ε. Μ. έκ Πειραιώς 1, ώ. Γεωργιάδης έξ 
’Αθηνών 2.—

ΑΛΑΙΙΑΟΓΡΑΦ1Α ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Μ. Κ ΜασσαΛΙατ. Συνδρομή σας έλήφθη Ταχυ- 

δρομικώς σάς εστάλη άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχεί
ου σας. Εΰχαριστοΰμεν. — J. Σ. Κων,ι.τοΛιν Ούχϊ δεν 
σας λησμονοΰμεν. Προσεχώς δέ θά λάβητε ΰποσχε- 
θέν. — Δα Μ. it. ΠΑω/ιάριον. 'Ωραία επιστολή σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν δΓ ένθύμησιν. Ζητούμενα 
φύλλα σάς άποστείλαμεν A Κ. Κάίρον. Εύχαοιστοΰ- 
μεν διά μή έκτέλεσιν ύποσχέσεώς σας —Τ. Σ. Καρ- 
άΐτΐαν. Ζητούμενον φύλλον σάς εστάλη.—Μ. V. 
Πιιραια. Ώραίον χαί εΰχάριστον δελτάριόν σας λή- 
φθη. "Εχει καλώ: Εΰχαριστοΰμεν Έλπίζομεν Πέμ
πτην προσεχή ανελθομεν αφοΰ σείς δεν κατέρχεσθε 
πίωμεν τδ τέιον.—Β. jV. ΒόΛον.—Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώ:. Άναμενομεν νέαν αναβολήν - Π Μ. 
Kipxvpav. Συ-δρ'μή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν, 
άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας έστάλη ύμίν τα- 
χυδρομικώς. J. J. Ungavia. Εΰχαριστοΰμεν μέ δελ
τάρια. Έχορτάσαμεν μέ ύπομονήν. —/7 Μ. Κωνστάτ- 
τσαν. ’Επιστολή έλήφθη. Ήσυχ-ϊτε. ’Εξετάζομε* 
καί προσεχώς σας γράφομεν. — Λ' Α. ΆΛιξάν- 
Αριιαν. Όλα καλά, άλλ’ ούδέποτε θά συγχωρήσω- 
μεν άγγνωστον αμέλειαν, λάθος άσυγχώεητον. — 
Π. Ν. Πάτρας Συνδρομή έλήφθη. εΰχαριστοΰμεν.— 
Κ. Σ. Βονχουρίστιον. ’Απορούμε* διατΐ βραδύνετε 
απαντήσεις σας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΝΠΟΡΕίΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ R ΚΟΥΒΕΛΑ 

"Οδός Πανεπιιίτπμίον και Άμιίάκη
Έκτέ/εσις τών πλειοτέρων συνταγών διά 

μηχανημάτων. Φάρμακα πάντοτε πρόσφατα, 
έκ τών καλλίτερων ’Αγγλικών και Γαλλικών 
εργοστασίων. Μεγάλη παρακαταθήκη όλων 
τών ειδικοτήτων (specialiteS). Πλήρης συλ- 
λεγή μεταλλικών ύδάτων. Μηχανήματα δΓ 
αποστειρώσεις καί απολυμάνσεις. Παρασκευή 
οξυγόνου, ώς καί παντός είδους όροΟ. ’Ανα
λύσεις χημικαι κτλ.

ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΤΓΙΙΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ— 'Οδός Περικλεούς. Άριθ. ΙΟ.


