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0 ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ 

ΛΟΜΠΡΟΖΟΝ ΚΑΙ ΛΑΠΠΩΝΗΝ

4411!Γ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τοΰ διάσημου άν-
W θρωπολόγου Καίσαρος Λομπρόζου 

περί τή; πραγματικότητες τών πνευματιστικίΰν 
φαινομένων χαί δη τής επικοινωνίας τών αν
θρώπων μετά τών τεθνεώτων, δηλαδή τών ψυ
χών τών χπο τον κόσμου τούτου μεταστάντων 
ανθρώπων, αποτελεί καίριον πλήγμα κατά τής 
θεωρίας τών άπειρχμχτίστων καί δή ίίλως ά- 
όαυ>ς καί κατηγορηματικώς άποφαι ομένωνπερι 
αυτού χαί πασιφχνώς νέαν ίίλως δίδωσιν αφετη
ρίαν παρατηρήσεως, μελέτης καί πειραματισμού 
τοις έθέλουσιν έρευνηται; τών φυσιολογικών αυ- 
στηοίων μετά σθένους νά έγκύψωσιν εις τά ζπόο- 
ρητα τοΰ αγνώστου.

Καί πολλοί μεν άνεφάνησχν εσχάτως οί άπό 
τρίποδος άντίςοοι, πολλαχώςτήν έςήγησιν απο
δεχόμενοι καί πολυτρόπω; τήν σημασίαν άποδί- 
δοντες, πλήν τά γεγονότα καί οί νέοι μύστη; άπο- 
καλύπτουσιν αυτού; εντελώς άδαεΐ; τής ζ.οσμογο 
νίας, τών αρχών τής θεμελιώσεως τή; πνευματι
κής πίστεως, τής ιστορία; αυτής τής ίδούσεω: 
τών θρησκειών, τή; αιτίας έφ’ ή; ίδρυται ό θε"· 
σμός τής πολ.υθεΐας καί κύτη αυτή ή βάσις τής 
χριστιανικής αλήθειας, έρειδομ.ένη; έπί τών απο
καλύψεων τών μάγων καί προφητών πνευματι 
στώνκχί παρ’ δλας τκύτας τά; ύπό τή: ιστο
ρίας παραδεχόμενα; σαφέστατα; άληθείχ; όλω; 
άπεριβλέπτως και άγευστως, άμοιροι δέ πάσης 
ορθοφροσύνης καί λογικής μετά τόλμης ανήκου
στου προβάλλουσι νά παραστήσωσι τόν κόσν.ον 
τούτον φύσει άλληγορικόν, δαιμονιακόν, ποόστυ- 
χον καί άπιστον, άνατρέποντες δέ τά ν.ή ύπ’ 
ανθρώπων δυνάμενα άνατρχπήναι.

Ό κόσμο; έχει ώρισμενην πορείαν καί ώρι- 
σμένον σκοπόν,ώ; έπιμαρτυροΰσιν οί φυσικοί νό- 
p.ot, ν κοσμογονία, ή γεωλογία, καί άστρονομ.ία, 
ή δέ επιστήμη δέον πρός τόν σκοπόν τής αιτίας 
πκραλλήλως νά βχίνρ πάντοτε, παρατηρούσα, 
έςεταζουσκ καί έςηγοΰσα παν φυσικόν άποτέλ.ε- 
σμα Ή κρνησι: επομένως καί άπόκρυψις παντός 
τείνοντος εις την άνακάλυψιν τής ά/.ηθείας καί 
τον σκοπόν δι’όνό άνθρωπος παρουσιάζεται καί 
δρκ έπί τή: σκηνής τοΰ κόσμου τούτου,εινε αυτό
χρημα πλάνη καί δολοφονία πάσης κρίσεω; και 
πάσης λογικής.

Ό Άρχιμίδης, ό Ιίλάτων, ό Αριστοτέλης, 
ί Σωκράτης καί ό Χρίστος αυτός ύπήρςαν αμεί
λικτοι εχθροί τοΰ ψεύδους καί τοΰ σκότους, κ- 
μ.ύντορες δέ καί θιασώται πάσης πνευματική; 
άνκπτύςεως αλήθεια; καί προόδου.

Ό άνθρωπος δυοϊν θζτερον θεωρητίος ή πνεύμα 
η κτήνος καί άν μεν πνεύμα έστίν έπιζεΐ μετά 
θάνατον, ζν δέ κτήνος, συνχποθνησκει μετά τοΰ 
σώματος. Τήν μετά θάνατον λοιπόν ζωήν δέν 
διεκήρυοχν απασκι χί θρησκεία', άπό καταβολή; 
κόσμου μέχρι; ήμών;Ή δέ ψυχή κατά τού; Ιν
δούς, Μωαμεθανούς, Χριστιανούς, Διαμαρτυρομί- 
νου; κτλ. δέν είναι ή συνέχεια τή; ζωής, ήτοι 
τοΰ ανθρώπου;

ΙΙοΰ λοιπόν έγκειται ή διαμονή τής ψυχής, 
ο σκοπός,ή ιδιότη; καί τό μέλλον’, ιδού ό λό·.·ο; 
τοΰ πνευματισμόν. “Άπορο; όθεν φαίνεται ήμ.ϊν 
η θεωοία τών άντινόων τών τοΰ πνευμ.ατισμο · 
φαινομένων καί ακαταλόγιστο; καί αναπόδεικτο; 
ό ισχυρισμός των, ότι αί ύυχαί δέν δύνανται νά 
ΐλ.θουν εις επικοινωνίαν μετά των άνθρώπωνκαί 
ενώ εχουσι προ οφθαλμών παραδείγματα τής 
ιστορία; καί τών Γραφών κχι πάμπολλα πειρά
ματα πολυαρίθμων ήδη σοφών καί επιστημό
νων, άονοΰντκι το κύρος κυτών καί έν τέλει, 
αναγκαζόμενοι, αποδέχονται ταΰτα, ώ: ο πολύς 
Λομπρόζος, σοβαρώς πειραματισθείς, σ ένενική - 
κειν, άνεκρα'εν ενθου:. ειθον καί έπίστευσα,
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ώμίλησα μετά της μ.ητρός [/.ευ. Είδον δ’αυτήν 
όφθαλμοφανώς και την έφίλησα».

Καί πάντες }'. άντίδοξοι ούτοι την χύτην, ώς 
είκός, «ύτοπιποίθησιν προβάλλο·>σ'.ν.

— Είναι ονειρον, είναι άπατη, είναι φαντα
σία κατ’άρχάς ισχυρίζονται..

Καί όταν πεισθώσι περί πνευματιστικοΰ τίνος 
ορατού φαινομένου;

— Ά, ναι, είνε πράγματι κάτι τι,άλ,λά τής 
παραϊσθήσεως αποτελέσματα καί της ιδίας 
σκεψεως ανταύγεια, ομολογούσε τότε.

Όπόταν δε τό πρώτον ΐδωσιν.·
— “Λ, άναφωνοΰσι τότε,δέν άντιλέγομεν, όν

τως πραγματικότης, πνεύματα βεβαίως εΐσίν, 
άλλ’όχ; ψυχαί ανθρώπων, είναι δαίμονες! ώσεί ό 
θεός νά έπλασε τόν κόσμον άπό δαίμονας, είς 
ούς επιτρέπει νά ίρχωνται εις συνάφειαν μεθ ’ 
ήμών καί νά έμπαίζωσ; διά λογαριασμόν του

Καί όταν έν τελεί σοβαρώς πειραματισθώσιν, 
όμιλήσωσι μέ προσφιλή αυτών όντα, ίδωσιναΰτά 
καί έξετάσωσιν ώριμώτεροντό ζήτημα καί μάλ
λον ίπισταμένως καί φυσιολογικός, τότε 
κλίνουσι τόν αυχένα, ΰποκΰπτουσιν εις τό αυτα
πόδεικτον, δμολογοϋσι τήν ϋπαρξιν ύπεργ.ίου 
πνευματικής ζωής, ής ήλ.θεν ό χρόνος ,νομ.ίζουσι, 
νά έπικοινωνήση μετά τοΰ ανθρώπου έναργέστε 
ρον καί δεασαλπίζουσι τότε:

— Έπλανώμεθα. Ναι. Υπάρχει οντωςπνευ 
ματική επικοινωνία.

Ό πολύς Λομπρόζος, ό τέως άπιστος καί 
άρχιϋλιστής, έςακολουθεί θαυμάζων καί γράφων 
καί ομολογών, ότι τά πνευματιστικά φαινόμενα 
δένε είναι ούτε απόρροια εξημμένης φαντασίας, 
ούτε απαύγασμα ιδίας σκέψεως, άλλ’ ούτε καί 
δαίμονες καί όντα αόρατα, αλλά αυτός δ τέως 
άνθρωπος, απαλλαγμένος μόνον τοΰ ένσάοκου 
περιβλήμματός του.

Έπείσθη, λέγει έξ ιδίας άντιλήψεως, ιδίως 
ότι έκάλεσε τό πνεύμα τής μητρός του καί άφοΰ 
τή συστάσει τοΰ μέδιουμ, άφιέρωσεν ολας τά; 
σκέψεις του πρός αυτήν, συνομίλησε μετ’ αυτής 
καί είτα τή παρακλήσει του, τήν είδε νά προ- 
βάλη καί νά τώ ειπτ,;

— Καΐσαρ παιδί μου! καί συγχρόνως μέ τήν 
προσφώνησιν ταύτην, άπίβαλε τόν πέπλον της 
καί τόν έφϊλ.ησεν.

Άπειρα τοεαυτα γεγονότα αριθμεί ανέκαθεν 
ο πνευματισμός.

Ό Λομπρόζος μετά πεποεθήσεως λοιπόν καί 
ιδίας πείρας καί άντελήψεως πιστεύει ήδη είς 

την πραγματικότητα τών πνευματιστικών φαι
νομένων καί ού μόνον τούτο, άλλα καί αντεπεξέρ
χεται κατά τών άντιφρονούντων. Εις δέ τόν ισχυρι
σμόν τινων, ότι τά φαινόμενα ταΰτα γίνονται είς 
το σκότος,φερει ώς φυσικόν παράδειγμα τά φωτο
γραφικά είδωλα, άτονα διά νά άναπτυχθώσιν, 
άπαιτοΰσι σκότος. Αλλά καί μήπως έν πλήρει 

ήμέρα δΐν έκτελούνται τοιαΰτα, ώςτά ανεξή
γητα θαύματα τών Ινδιών, τά οποία έκτελοΰν- 
ται εις τό ύπαιθρον καί υπό τάς ζωηράς αντα
νακλάσεις του ηλιακού φωτός;

Ό Λομπρόζος επίσης μεταξύ άλλων φέρει ώς 
παράδειγμα καί τόν άγγλόπαιδα Κούκ, περίφη
μου ιιίδιουμ, δστις μή γνωοίζων απολύτως τήν 
κενεζικήν γλώσσαν, έγραψεν άπταίστως αυτήν 
καί μίαν Γα/.λίδα κορασίδα, ήτις έγραψεν ολο
κλήρους σελίδας έλληνικών, χωρίς νά ε/η ποσώς 
γνώσιν τοΰ ελληνικού αλφαβήτου.

Προς έξήγησιν τών φαινομένων τούτων άτενα 
φυσικώς δεν εξηγούνται τανυν άνευ τής άλλοι- 
ώσεω, τών συνθηκών τής ύλης καί διακοπής τοΰ 
χρόνου καί τοΰ διαστήματος, δέον νά συνδυάση 
τις τούς ύφισταμένους νόμους τής ύλης πρός 
μίαν δύναμιν άκατάληπτον έτι ήμΐν καί μή ύ- 
ποπίιτουσαν φαινομενικώς εις τάς αισθήσεις μας 
καί ήτις μεσολαβεί καί ύποβοηθεΐ τήν έμφάνη- 
σιν τών πνευμάτων καί τήν έξάσκησιν ΰπ' αυ
τών διαφόρων υλιστικών πράξεων, ίνα φθάση είς 
συμπέρασμα λογικον καί καταληπτόν, Είς δέ 
τήν επιστήμην εναπόκειται ίπισταμένως νά εξε
ρεύνηση διά ποιων νόμων διενεργοΰνται καί 
έκτελούνται αί υλοποιήσεις αύται τών πνευμά
των. Ό Λομπρόζος συγκρίνει τα'τκ φαινομενικός 
πρός σύμπλεγμα μικρών νήσων άναδυομένων έκ 
τής θαλάσσης, αίτινες πείθουσι τόν επιστήμονα 
περί τής ύπάρξεως άλλου εδάφους, 
οΰτον είναι δυσνόητον 
καί δεν δύναται · 
κήν των ιδιότητα

Είς την πεποίθησίν 
’Ιταλός επιστήμων καί 
τών γενομένων ύπο τού 
άλλων περί τής ύπάρξεως δευτίρας καί ύπερτέ- 
ρας συνειδήσεως, άντιλαμβανομίνης 
σης άνεςαρτήτως τών αισθήσεων. *];  
δέ τών ανακαλύψεων τούτων, φρον: 
τέρα αΰτη συνείδησις δύναται 
νά λειτουργή καί μετά θάνατον 
ωσιν δέ τής ιδέας του ταύτης ανατρέχει 
πρώτον κεφάλαιον τής 
τοΰ Άριστοτέλους.

Τήν ήδη πεποίθησίν 
ή διηνεκής παράδοσις, ή 
όλων τών φυλών, περί τής 
μετά τόν θάνατον καί 
εις τους άνθρώπους, συνομιλίας ·ι.ζ- 
ραματωνκαι ονείρων, θρησκευτικών π 
κτλ. συμπεοαίνων, ότι αί τοιαυται 
εΐσίν απόρροια τής παρατηρήσεως ο 
αίτινές είσι πολλάκις πολύ ανώτερα 
στημονικών πχρχτηοήσιων.
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ΊΙδη παραλαμ.βάνοντες καί τόν δ'.άσημον δό- 
κτορα Λκππονην, τον ιδιαίτερον γνωστόν ιατρόν 

τού ΙΙάππα, οστις τελευταίως έδημοσίευσεν εν
διαφέρον έργον περί υπνωτισμού και πνευματι
σμού καί άποφαίνιτχ·., ότι ό πνευματισμός είνε 
πάντοτε επικίνδυνος, επιβλαβής καί ανήθικος 
πολλάκις καί ότι πρέπει άπεριορίστως νά κα
ταδικάζεται, μολονότι ομολογεί τήν ΰπαρξιν 
τοΰ υπερφυσικού, χωρίς νά άναφέρη ωρισμενα 
γεγονότα ΐνα απόδειξη τήν άνήθικον έμφάνη- 
σιν άγιων και όσιων προσώπων είς τούς αν
θρώπους, ώνγέμει ή ιστορία, τήν επιβλαβή συν
ομιλίαν μητρός προς τέκνου, τήν ίκδηλουμένην 
συμπάθειαν προσφιλών οντων, εγκοσμίων καί υ
περκόσμιων, τό ίκδηλούμενον εκάστοτε ενδιαφέρον 
μεταξύ ορατού καί αοράτου κόσμου, όέν Λυνά- 
μεθα ή νά στιγματίσωμεν τήν τυφλότητα καί 
άπειρίαν τής περιορισμένης ταύτης διάνοιας, ά- 
γνοούσης έντελ.ώς τήν ιδιότητα τών φαινομένων 
καί άποφκινομένης έν τούτοις άπό τρίποδος καί 
πιθανώς υποβολιμαίος.

Καί τί μάς λέγει ούτος;
«Ακριβώς δέ ενταύθα έγκειται ή ταπείνω

σες τών ύπεροπτών τής επιστήμης, άφοΰ βλέπο- 
μεν, ότι οί πρώτοι άνάγοντες τόν πνευματισμόν, 
εΐσίν οί πεισματωδέστατοι πολεμοΰντες το υπερ
φυσικόν εν τή θρησκεία».

Ούκ ήν αληθές, καθόσον ή θρησκεία βασίζε- 
εις τον πνευματισμ.όν.

Ό ιατρός Λαππόνη ομολογεί άπεριφράστως 
τήν πραγμ.ατικότητα, άποδεικνύων διά παραδει
γμάτων δτ·. άμ.φοτερκ τά φαινόμενα ταΰτα τού 
τι υπνωτισμού καί πνευματισμού ησαν γνωστά 
κατά την αρχαιότητα' άλλά δέν αναφέρει,ίνώ 
θά έμελέτησεν, ό’τ; έξησκοΰντο ταΰτα παρά 
τοΐς ίερεΰσι, τοΐς μάγοις, τοις προφήταις, τοΐς 
βχβιλεΰσι καί τοΐς έπιστήαοσι, ώς καί τοΐς κατό- 
χοις τών άνωτέρων άςιωμάτων τής πολιτείας, 
ποΰ εύρίσκει παρ’ αύτοΐς τό έπιβλαβές, τό ά
νήθικον καί επικίνδυνον τών πνευματιστικών 
φαινομένων καί ποιοι τών αρχαίων τότε σοφών, 
επιστημόνων ή συγγραφέων κατεδίκασάν ποτέ 
ταΰτα, ώς ανάρμοστα, ίνα τά καταδικάσωμεν 
καί ημείς» άλλά τουναντίον έκ τής ιστορίας καί 
τών Γραφών αυτών γνωρίζομεν, οτι ένηργοΰντο 
μετά σεβασμού καί εύλαβείας, ώς και έν τή ιατρι
κή καί τή έπιστήμη, οί δέ ίερεΐς τών θρησκειών 
εκείνων, ών τήν λατρείαν ό δόκτωρ Χριστιανός 
Λαππόνη έδει νά σεβασθή, όπως σέβωνται αυ
τήν. πάντες οί μελετήσαντες τά κατ’ αυτήν 
καθόσον οί αρχαίο·. ’Ινδοί. Αιγύπτιοι καί 'Ελ
ληνες δέν είνε άξιοι τοιούτου στιγματισμοΰ καί 
άσεβήματος, κατά τόν σοφον πάντοτε δόκτορα 
Λαππόνη

Καί εξακολουθεί ό δόκτωρ άναγινώσκων τήν 
ιστορίαν, νά άναφέρη είς τό σύγγραμμά του 
άνακριβείας έν τούτοις, ότι δήθεν έκ χειρογρά
φων Αιγυπτιακών παπύρων ΐςάγεται, δήθεν οτι 
πνωτιστικαί χειρονομία·, ήσαν γνωστά· 3,0 Ο 

ε'τη προ τής γνωστής ίποχής τών Αιγυπτίων ίιρέ-.. 
ων, έφ’ού δύναται νά όποτεθή,ότι ή τεχνητών 
μάγων τής άρχαιότητος δέον κατά μέγα μέρος 
ν’ άποδοθή είς τήν γνώσιν τών ΰπνωτιστικών 
©κινομένων. Αί δέ μάγισσα; τοΰ μεσαιώνος οΰδέν 
άλλο ήσαν κατά τον δόκτορα Λαππόνη ή μα- 
ν.ακαί γυναίκες, αΐτινες εΰχιρώς ήδύναντο νά 
χρησιμοπο’.ηθώσιν εις ύπνωτιστικάς ύποβολ.άς!

’Εδώ ό κ. Λαππόνη δπως καί πάντες δσοι 
κατέκρ'.ναν τόν υπνωτισμόν καί πνευματισμόν, 
ώς καί ό πάτερ I. Φράγκος ΐησουίτης έν το» 
ίδίω συγγραμματ; του, τά θαλασσώνουν άνευ 
διακρίσιως κυριολεκτικός καί περιπίπτουν είς 
μυρ;«ς άντηρήσειςκαι έρεσχελίας,καθόσον ένφ ο»ς 
άνωεΐπομεν παραδέχονται υπερφυσικήν ιδιότητα 
εις τά φαινόμενα ταΰτα καί αναφέρουν μετ’ εύλα- 
βείας τούς μάγους ίερεϊς καί προφήτας τών ιε
ρών γραφών, άφ’ ετέρου ποιούνται μνείαν περί 
τών ιδίων παρακατιόντες, άποκαλούντες τούτους 
μανιακούς νπνωτιστάς, διαβολικούς συνεργάτας 
κτλ.Καί λησμονοΰσι βεβαίως νά παραβάλωσι τόν 
παρόντα κόσμον πρός εκείνον, δστις είνε συνέχεια 
τούτου καί άποκαλεΐτα; άπό τούς αυτούς καλούς 
καίκακ ύςανθρώπους, οΐτινεςάπεβαλον,δπως καί 
αί γραφαί μάς λέγουσι, τόν παλαιόν άνθρωπον 
τοΰτέστι τό έ'νδυμ.α, τό σάρκιον. Τουντεΰθεν τά 
υπερκόσμια όντα είναι ποικίλων ειδών καί απο
χρώσεων, ήτοι ψυχαί καλαί καί κακαί, μεθ’ ών 
έρχομ.εθα εις Ιπικο'.νωνίαν, ώς νά εΰρίσκοντο 
πλησίον ήμών.

Καί άφοΰ άποδεχόμεθα τήν ύπαρξή τών ψυ
χών αυτών ώς καί τών έν τοΐς σοιμασιν ήμών ήμε- 
τέρων καί άφοΰ ή ψυχή ενέχει ζπάσας τάς φυσιο
λογικές κχί πνευμοιτικάς ιδιότητας, άς τή άπο- 
δίδουσιν αι θρησκεία·, κπασαι και οι ψυχολόγοι, 
διατί νά υ.ή καθίσταται δυνατή καί ή συνά
φεια αυτών, ποοσίνγισις καί επικοινωνία; Τουν- 
χντιΐί Tj αη συναφή*  χυτών 9α ν,το υπερφυσικόν 
καί άκαταλόγιστον.

Οί αρχαίοι δεν ελεγον ύπνωτισμον, α/.λά γε
νικώς άπίδιδον τά φαινόμενα ταΰτα εις τόν πνευ · 
μ.ατισμον ον άπεκαλουν^εοι^χιοχ καί θεουργεΐν, 
ζτε επικοινωνοΰντες μέ πνεύματα καί θείας δυ
νάμεις. Άναγνωρίσαντες δε καταλλήλως την 
άνωτίοαν αυτήν ιδιότητα,πάνυ όρθώς και έλ.λ.ο- 
γίμ.ως άπεκάλεσαν ταΰτα θεούς, ημιθέους,ήρωας, 
έξοχα πνεύματα, κτλ.

Δέν θά παρέλθη όμως πολ.ύς ε'τ·. καιρός καί θά 
παρίλ.θη καί ή πλάνη αΰτη, όπως ή φυσιολο
γία, γεωλο,ία, αστρονομία καί βιολογία καί 
«σάρωσαν πολλκς ζλλας,κακώς πζρεισφρυσάσας 
έν τή λατρεία· τοΰ θείου.

Ό κ. Λαππόνη λοιπόν χωρίζει τά υπερφυ
σικά ταΰτα φαινόμενα ώς και πολ.λζ άλλα εί;
υπνωτισν.όν καί πνευματισμόν, χωοίς νά δίδη
έπαρκή κα σαφή χαρακτηρισμόν τοΰ ένος καί
τοΰ άλ.λου, ενώ οί άρχαιοι εις πάντα τά σχε-

ι 
ι
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τικά φαινόμενα διαβλέποντας την κχθαράν μεσο- 
λάβησιν καί ενέργειαν ύπιργείων οντων ώνόμασχν 
ταΰτα πνευματισμόν. Ά© ετέρου ό Λαππόνη 
τούς Αϊγυπτείους καί Χαλδαίους μάγους. περί 
τών οποίων έπανηλειμμένως άναφέρουσιν χ·. γρα- 
φαί, 9εωρ»ΐ ώς άπλούς π» ιυματΜίάί- Όοεσμένως 
δέ λέγει περί τήςμαγίσσης τοΰ Έσδό>ρ,ότι έ£ορ- 
χίζει 6ηΙρ τοΰ Σαονί τάς οχιάς τοΰ Σαμονηΐ, 
ένφ τουναντίον ή ιστορία αναφέρει καί χύτη ή 
Γραφή, ότι ό Σ χούλ πρό τής μάχης χύτου πρός 
τούς Φιλισταίους, προβλέπωντήν τελείαν κατα
στροφήν του «ζήτησε διά τής μαγίσσης Έσδό>ρ 
νά ομιλήση μετά τοΰ πνεύμ.ατος τοΰ τέως φίλου 
του Σαμουήλ (προφήτου! οπερ όντως προσήλθε 
καί τοΰ είπε «’Αργά Σαούλ άνεμνήσθης τοΰ κυ
ρίου, αύριον έσει μεθ’ήμών.Είνε λοιπόν άντικρυς 
άσέβειχ πρός τά θεία νά όνομάζη τις τόν πνευ
ματισμόν μαγείαν και έξορκισμόν καί δαιμονικήν 
συμβουλήν, όπόταν και αΰτα'ι αί άνιαι Γρχφαί 
καί οι προφήται μζς ομιλούν περί θείου φαινο
μένου καί ούχί επιβλαβούς και ριψοκυνδύνου.

Τώρα εις τόν κ. Λαππόνη ζ.αί αδαείς τινας 
καί όλως άγευστους ψυχολογικών ζ.αί φυσιολο
γικών φαινομένων,εις ους δυνατόν νά επέρχεται 
ζάλη, ημικρανία καί φρενική διατάραξες, έπί 
τή μελέτη τοιούτων ακατανόητων χύτοίς ζητη
μάτων, βεβαίως δέον νά άποτρέψη τις έκ τούτων 
ίνα άπόσχουν άπό τοιαύτας αναμίξεις των, καί 
διότι ουδέποτε φυσικός θά κατωρθώσωσιν οΰτω 
φρονοϋντες νά έπικοενωνήσωσ·. αετά τών θείων. 
Ανευ τής πίστεως Λεν ύπαρχε·, σωτηρία.

Προχωρών ο κ. Λαππόνη γράφει περαιτέρω 
οτι βραδύτερον οί μάγοε καί οί έςορκισταί προώ- 
ίευσαν τά μέγιστα έν Έλλάδι καί έν Ρώμη. 
Παντού βλέπετε άνζκριβώς όμιλεί καί πάντας 
ποιεί συμμέτοχους τώ Διαβόλω, εκτός, βεβαίως 
εαυτοΰ.Τούτέστι πάντες οί πνευματιστχί ήσαν 
κατ αυτόν μάγοι καί ίξορκισταί!Τήν ιστορίαν με
ταβάλλει κατά βούλησιν. «Κατά τόν Μεσαίωνα 
εξακολουθεί τοσοΰ-ον φοβεροί εις τάς εύπιστους 
κακραλάς τών χρόνων εκείνων κατέστησαν, ώστε 
έδέησε καί μίτρα νά έκζητήτωσι πρός προστα
σίαν τής ανθρώπινης κοινωνίας κατ’ εκείνων, 
οΐτινες ίσχυρίζοντο ότι ήδύναντο νά διαθέσωσ·. 
κατά βούλη’ΐν τάς υπερφυσικής δυνάμεις» "Αν 
είνε δυνατόν παρά σοβαρού επιστήμονες καί δή 
ψυχολόγου νά λέγηται,οτι ό άνθρωπος άνευ τής 
θείας συνάρσεως δύναταε νά διαθέτη υπερφυσικής 
δυνάμεις.Καί άφοΰ κατ’αύτόν ητοδυνατόν, επι
καλούντο τήν έπέμβασιν ανθρωπίνων δυνάμεων 
ίνα δράσωσι κατά τών θείων. Ωραία όντως λο
γική καί επιχειρήματα έωλα.

Οί Καθηγηταί, φυσιολόγοι, ψυχολόγοι ιατροί 
κ. κ. Κρούκης, Walace, Φλαμαριών, Richet, 
Vesme. Rochas, Λομπρόζο καί πολλοί άλλοι 
καταγίναντες καί έμβαθύναντες εσχάτως εις 
τα μυστηριώδη τζΰτα υπερφυσικά φαινόμενα

τροί Λαππόνη 
εις συνενοήσεις μ 
δαίμονες, 
περιορίση ή φυλάκιση; Πού λ· 
το άνήθικον, 
επικλήσεις μερικών, 
υπερφυσικού νά 
ψωσι τόν πλησίον 
πΰνη Ού φροντις 
καταγίνωμεν εις τ 
μεν

•·,

καί επανειλ.ημ.μ.ένως έπικοινωνήσαντες μετά, τών 
πνευμάτων, ώμολόγησαν τήν έπέμβασιν καλών 
πνευμάτων καί δή ύυχών τεθνεώτων ανθρώπων. 
Άπατώνται λοιπον ούτοι πειραματισθέντες 
καί λέγουν άλ.ηθείας οί μή πειραματισθέντες ΐα- 

καΐ Ιησουίτης Φράγκος; Ηλθον 
ά κκλ.ών πνευμάτων καί ήσαν 

καί δέν έκάλεσαν τήν εξουσίαν νά τούς 
οιπόν διαβλέπουσι 

ιβλαβές καί μυσαρόν. Εις τάς 
οίτινες ζητούσε διά τοΰ 

ευρωσι θησαυρούς ή νά βλά- 
Άς μ-ήν άνησυχή ό κ. Λαπ- 

Γποκλείδη.Θά ήτο γελοΐον νά 
ό θέμα τούτο, άπας όμιλ.οΰ- 

περί ψυχολογικής καί φυσιολ.ογικής έρεύνης. 
Έν τέλει ομολογ-ών τήν αδυναμίαν του, ίσως 
λέγει, εις ποιον ν ’ άποδώσωμεν τά φαινόμενα 

ταΰτα, εις ποιαν δηλονότι δύναμιν οφείλον
ται! Καί ποιείται έκλησιν πρός τούς φιλοσόφους 
κοι θεολόγους και ούχι πρός τούς ιατρούς. Άλλα 
οί φιλόσοφοι καί οί θεολόγοι έλυσαν ήδη πρό 
πολ,λ.οΰ τό ζήτημα, άποφανθέντες άπεριφράστως 
περί τής ύπάρξεως τής ψυχής και τοΰ εφικτού 
τής μετ’ αύτής επικοινωνίας κατόπιν τόσων 
πειραμάτων και οραμάτων.

Ή εκδήλωσες διανοητικής λειτουργίας,λέγει, 
θελ.ήσεως καί διάφορων συναισθημάτων αναγκά
ζει ημάς νά θεωρήσωμεν ώς αιτίαν τών φαινο
μένων τήν αυλόν ζωήν, ήτις ακριβώς έκδηλοΐ 
καί άποδεικνύει τήν ύπαρξεν αύτής. Ό δε πνευ
ματισμός άποτελείται έν τή αρχική χύτου μορ
φή εκ φυσικών και ψυχοβιολ.ογικών φαινομένων 
ειδικής φύσεως, ήτοι υποστήριζε·, τήν άρχήν τής 
άνθοωπίνης φύσεως, καταπολεμών όντως τάς 
άρχάς τών μονιστών ήτοι τών υλιστών Βοΰχνερ 
Χαΐκελ, Μόλεσον, Φόντ κτλ. οίτινες έςηγοΰσι 
πάντα τά βιολογικά καί κοσμικά φαινόμενα διά 
τής ενιαίας θεωρίας καί τών οποίων ακριβώς τά 
συγγ-ράμμ.ατα επολέμησε το Βκτικχνόν.

Δέν είνε λοιπόν παράδοξον νά σφάλλη ο κ. 
Λαππόνη, όπόταν έκ συμφέροντος κχταπολεμή- 
σεως αρχής άντιστρατευούσης πρός τά διδάγ
ματα ψυχολογικής τινός θεωρίας,λιληθότως καί 
ύποβολ.ιμαϊως άπαονεΐτχι (κατά τόν άλέκτοοα) 
αρχήν διδαχθ-ΐσαν καί θεμελιωθεΐσαν καί ύπό 
Τοΰ θειου ενσάρκου λόγου.ου ενσαοκου

Φ. Πρίντιζης

ΕΚ ΤΟΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΟΝ
(Δ’ινέχεια xui lito;)

’Ο Ίοοδάνητ
— 'ο Ίοοδά.νης μοοφοϋτχι ύπο τριών ποτχ- 

ν.ίων πχοά τόν Μέγχν Άερμώνα. τού τής llz- 
νεχδος,Δάν καί Χασβείζς. άτινχ συνενούμενκ εις 
τήν Σαμα/ωνίτιδα λίμ.νην, έςέρχοντα·. έξ αύτής 
ώ- εις ποταμός, ονομαζόμενος Ιορδάνης. Μικρόν 
κατωτέρω σχηματίζεται ή Τιβεριζς θάλασσα η 
λίυ,νη, ζ.αί έκ ταύτης συμπ/.ηρούμενος κ θ’ όδον 
δι άλλων ποταμίων, εκβάλλει εις την Νεζράν 
θάλασσαν. < >λικόν μήκος τοΰ Ίορδάνου είνε 22(1 
χιλ.μ. άπό Τιβεριάδος δέ ε·ς Νεζ.ράν Θαλζσσαν 
1D ί χιλ. ·>.. Ε'.νε ό ορμητικότατος ποταμός του 
κόσίΛου, ή δε πτώσις του είνε 91 \ μ. κατά κά
θετον, ών .’>20 ύπό τήν Μεσόγειον. Ή παλαιζ 
του κοίτη κεϊται προς άνατολάς τής νϋ-ζ.έέλημ- 
μυρεΐ ενίοτε, τρέφε-, δέ πλείστους ιχθύς. Έν 
Ιορδάνη έβάπτιζενό ’Ιωάννης, ΐβαπτίσθη δέ και 
ό Χριστός. Τό ύδωρ χύτου είνε πόσιμον, γλυκυ 
καί ΰγιεινότχτον, ήδ'έν αύτώ βύθισις πολύ ε
πικίνδυνος. Ό τόπος ένθα βχπτίζονται οί προ- 
σκυνητχί άπέχει μίαν ώραν άπό τών έζ.βολ.ιόν εις 
τήν Νεζ.ράν θάλασσαν. Εις τήν μεταξύ του I- 
ορδάν-.υ, Νεκρά: θαλάσσης καί Ίεριχοΰς έρημον 
πεδιάδα συναντά τις καί τά Μοναστήρια του τί
μιου ΙΙοοδρου.ου ζ.αί τού Άββ?. Γεράσιμου, επι 
άογζίων τοιούτων άνακτισθέντα.

Ή Βηθλεέμ
— ’Λνχχωρών έκ τής Πύλης-Δαβίδ άφοΰ διέλ- 

θη τις τον σιδηροδρομικόν στζθμίν, μίαν γερ
μανικήν πολίχνην, το ορος τής κακής βουλής, 
τόν προφήτην Ήλίαν, τον τάφον τής Ραχήλ, 
κχίιδηκαί τήν IΙετζχλ.λαν(άρχ. Γηλ.ώμ', εισέρ
χεται εις τήν Βηθλεέμ μετά 1 1)2 (->ρχς οδοιπο
ρίαν. Ή Βηθλεέμ έν τή Άγια Γρζ,φή ονομά
ζεται Βηθλεέμ. Βηθλεέμ, τής Ίουδαίας. Εύ- 
φρχθί., <λ·.κος τού Εύφρχθά, ΙΙόλις Δαβίδ, 
Κώμη Βηθζ.εέμ.

ΊΙ Βηθλεέμ είνε πατρίς τοΰ ΙΙροφητκναζ.τος 
Δαβίδ καί τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. ό· 
στις έγεννήθη έν χύτη, ύπέστη όϊ άπζσζς σχε
δόν τάς περιπέτειας τής Ιερουσαλήμ.

Έπί τοΰ τόπου τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού 
είνε ίδουμένος μέγ*ς  Χάος, Βαηκχή ύπό τοΰ 
Μ. Κωνσταντίνου κτισθεισα, πολλής αρχιτεκτο
νικής αξίας καί υπέροχου αρχαιολογικής σημα
σίας. Έπί τών τοίχων υπάρχουσι ύη©·.άωτζ, 
εντολή Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ έξειργασμ.ένα.
H Βασιλική τής Βηθλεέμ εχει σχήμα σταυρού, 

ή δέ στέ·.·η είνε μολυβδοσκέπαστος. “Άνωθεν τοΰ 
ζ-.-ίου σπληλαίου είνε τό ιερόν Βήμα τής Βχσι- 
/.ιζ.ής, άπένχντ: δέ τοΰ σπηλαίου δεικνύεται λ 
ά·'ίχ Φατνη. ’’' Κριμαϊκός πόλεμό; εσχε ός μι 

αν σπουδχίχν άφορμήν τό προσκύνημα τής Βη
θλεέμ.

Αί Γίείαμεναί τοϋ Σολομώντος
Λί δεξαμεναί αύται άναντιρρήτως ανάγονται 

εις τήν εποχήν τού Σολομώντος, δστις εκτισεν 
χύτάς διά νά προμ.ηθεύηται ύδωρ ό Ναός τοΰ 
Σολομώντος πράγματι δέ έζ.εϊθεν άρχόμενα ϋδ- 
οανωγεΐα, φθάνουσιν εις ’Ιεροσόλυμα. Λί δεξχ- 
μεναί είναι τρεις ών ή μία χαμηλότερα τής 
άλλης· διά βαθμιδών δέ κατέρχεται τις εις 
αΰτάς. Τό ύδωρ αύτών προμηθεύονται έκ τεσ- 
σάοων πηγών /αί έκ τών παρακειμένων ορέ 
ων, καθόσον εύρίσκονται έντός μικρχς κοιλαδος. 
Λί δεξαμεναί αύται πληρούμεναι καθίστανται 
λίμνχι. Παρά τά: δεξαμενάς ταύτας υπάρχει 
κζί φρούβιον άναγόμενον μέχρι τών Σαρακηνών.

Τό <>£>ος· τεδν Έλαεών
Τρεις κορυφάς έχει τό Όρος τών ‘Ελχιών. 

ΊΙ πρώτη, ή πρός Β. είνε τό λεγόμενον όρος 
τή: Γχλιλχίας, ενθχ ό ’Αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου 
οικοδόμησε μεγαλοπρεπέστχτον άστεγον ναόν 
κχί πολλά κελλία. ’Ενταύθα πιστεύεται, ότι 
έυ.ενον οί 'Απόστολοι, ώς Γαλιλαΐοι καί τον 
τόπον τούτον ΰπέδειξεν ό Κύριος, ίνα συνχντηθή 
αϊτούς ’Αποστόλους μετά τήν ’Λνκστασιν. ΊΙ 
περαιτέρω κορυφή νοτιώτερον, ή καί μεσαία εινε 
τό αέοος, όθεν ό Κύριος ημών άνελή,φθη εις τούς 
Οΰοχνους. Ή άγια 'Ελένη έπί τοΰ τόπου τής 
Άναλήψεως έκτισε ναόν ή Βασιλικήν μεγαλο- 
π; πή. καταστραφεΐσαν ύπό τοΰ Χοσρόου. Άνέ· 
κτίσε τόν ναόν τούτον ό ζγτος Μόδεστος και 
κχτίστρεΰεν είτα ό Καλίφης Χάκεμ. Σήμερον εύ- 
οίσκει τις αυτόθι ναίδριονόζ.τάγωνον πολύ πτωχόν, 
κζτεχόμενον ύπό τών Μουσουλ.μάνων κχί άνοιγό- 
μενον εις πάντα προσκυνητήν αντί μικράς άμοι 
βής.Τήν ημέραν τής έορτίς γίνεται ’Αρχιερατική 
Λειτουονίχ· Τό προσκύνημα είνε έν τώ μέσω τού 
νχιδρίου, δεικνύεται δε εν ίχνος τού ποδος τοΰ 

Κυοίου έν αύτώ. Ή τρίτη κορυφή τού ορούς 
είνε ή ποΐς Ν. ζ.ειμένη, Όρος Σζ.ανδά/.ου κχ· 

/.θυμένη.

Ό ναός τοι· Σοϊ.ομώντος
τό σήν.εοον τέμενος τοΰ Όμάρ κειται πρός τό 
‘Ανατολικόν μέρος τής Ιερουσαλήμ, διακρίνε- 
τχι δε υ.ετκίύ όλων τών μ.νημείων ταύτης. Γ- 
πήοόΐ τό μοναδικόν έγζ.αλλιύπυσμχ "ιών ’Εβραίων 
ΐκτισαένον έπί του λοφου Μωρία ζ.κ·, εχ_ων περι
οχήν ΙύΟ,ίΚΗ) τετραγ-ωνικών μέτρων. Έκτίσθη 
τό’ κατ’ άρχάςόπό τού Σολομώντος, άλλά μετά 
πορέλευσιν 400 ετών ζ.ατεστρζφη ύπό τοΰ Να- 
βουχοδονόσοοο:. Άνζ.κζινίσθη υπό τοΰ Ζοροβά- 
βελ καί α·τά ταΰτα ύπό τών Μαζ.καβχϊων. Ό 
'Ηρώδης ό Μέγκς ζνέλκβε ζ.κί έκζλλυνε ναόν
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καί ηύρυνϊ καί έκαμεν si; χυτόν πολυτελείς %ω- 
ρεάς. "Αλλ’ό Τίτος κατέστρεψεν χυτόν, όταν 
έξεπόρθησε τήν ’Ιερουσαλήμ Έκτοτε δέν εκτί · 
σβη πλέον ώς ιερόν τών Έβοαίων. Ό ’Ιουστι
νιανός έν τώ περιβόλι» τού ναού «"κτίσε τον Ναόν 
τής Θεοτόκου, οντα αυτό τό σήμερον τέμενος 
Έλ-Ακσα, κατά δέ τον Ζ'. αίών*  έκτίσθη ύπό 

του 'Ομάρ τζαμίον, ακριβώς επί τοϋ τόπου ένθα 
ήτο ό ναός τού Σολομώντος. Ό Χαλίφης Άβ- 
δουλμελεκ έκτισεν αυτό περίπου ώς εγεε σή
μερον.

Ό τάφοι; τίίι; Θεοτόκου
Ό Τάφος τής Θεοτόκου εΰρίσκετχι εις τό 

χωρίον Γεθσημανή Β. Λ. τής ’Ιερουσαλήμ καί 
κατά την εις Ίορδάνην άγουσαν. Είνε ναός υπό
γειος κατέρχεται δε τις διά βαθμιδών ί8· 
I Ιρός Νότον καί εντός τού ναού ύύοϋται τό Κου
βούκλιου εντός τού όποιου ό Τάφος τής Θεοτόκου. 
Ό Μ. Κωνσταντίνος πρώτος άνήγειρε ναόν με
γαλοπρεπή επί τού Τάφου τής Θεοτόκου, συγ- 
κείμεν ν έξ άνωγείου καί ύπογείου ναού ένθα 
κάτωθεν τού θυσιαστηρίου τοϋ άνωιπίου ναού, 
ύπήρχεν ό Τάφος τής Θεοτόκου. Έπί τού Χά 
κεμ ό ναός ουτος κχτεστράφη, έπεσκευάσθη δ: 
έπί τών σταυροφόρων- έκτοτε μέχρι σήμερον ού- 
δεμίαν ύπέστη μεταβολήν.

t

I

i

*0 ναός τΛς αγίας ’Άννης
Ο νχός τής άγιας Άννης κεϊται παρά τήν 

> είσερχομένω.
' *πί  

θέσεως όπου ύπετίθετο, οτι ήσχν οι οίκοι 
θεοπχτόρων ’Ιωακείμ καί Άννης, μέχοι δε 
εποχής τών Σταυροφόρων δ·ς κατεσ-οαφη 

*' Λ ” ’ τονΝαόν ένωοίς χνα-
και γυναικείου μοναστηριού. Ότε ό 

την Ιερουσαλήμ, μίτε- 
ζαμίον, τό δε μονα- 

όνςμάσας αύτό Σαλαχιέ. 
πό'

πύλην τής Γεθσημχνής δεξιά τώ 
Ή ’Εκκλησία χύτη όκοδομήθη τό ποώτον 
τής «,:------  τ_... ’

τών

'■ - > τ «καί όίς άνωκοδομήθη. ΙΙαρά τ 
φέρεται καί γυναικείου 
Σαλχχου-εδδίν έκυρίευσε 
βάλε τόν μέν Ναόν εις τζαμίον, τό δε 
στήριον εις σχολιΐον, όνοαάσα: ν’.τλ Τ 
κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον εδωοήθη υπό τού 
Σουλτάνου τή Γαλλία, ήτις καί άνωκοδόαησε 
τόν ναόν συμφώνως προς τό αρχικόν σχέδιον, Έν 
τή περιοχή τού Ναού τούτου κεΐται ή κολυυ.- 
βήθρα τοϋ Βηθεσδχ, ή παρά τήν Ποοβατικήν 
πύλην κείμενη, ένθα ο Χρίστος ΐθεοάπευσε τόν 
παραλυτικόν. I Ιροχωροϋντες τήν άπό τής πύλης 
τής Γεθσημανή- προς τήν εντός τής πόλεως 
όδον, την οδον τού μαρτυρίου καλουυ.ίνην ;,via 
dolorosa), άπαντώαεν κατά πρώτον πού: τά 
δεξιά την εκκλησίαν τής μαστιγώσεως καί τόν 
Γαββχθάν (Άρχβ. Χάψ-ίλ-Μασήχ). απέναντι 
επι τού τοίχου τού νύν στρατώνες πύ/.ην άρχχίαν 
κεκλεισμένην μετά βαθμιδών (scala Santa)» 
περαιτέρω προς τά αριστερά τόν στρατώνα, 
κείμενον παρά τόν πύργον τής ’Αντωνίας καί 

άντιστοιχοΰντα πρός τό έπί τοϋ ’Ιησού Χρη
στού Πραιτώοιον καί έτι περαιτέρω μ.ίαν καμά
ραν ε'χουσαν σκέλη άρχαϊα, έξ ής παραδέχονται 
ότι ό Χριστός έπεδείχθη τοίς Ίουδαίοις ύπό τοϋ 
Πιλάτου (ecce homo). Έξακολουθούντες τήν 
οδόν, διευθυνομενο·. πρός τήν Μονήν τού ‘Αγίου 
Χαραλάμπους, συναντώμεν κατά σειράν τόν τό
πον ένθα ΐπεσεν ό Χριστός φόρων τόν Σταυρόν, 
τόν οικον τής Παρθένου Βερενίκης τήν στήλ.ην 
τής δικαστικής άποφάσεως καί τήν πύλην τής 
καταδίκης, άπαντα σχετικά πρός τό πάθος τό 
σταυρικόν τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αγία Χιών.
Διευθυνόμενοι πρός τήν 'Αγίαν Σιών, διερχό 

μέθα διά τής ’Αρμονικής συνοικίας, ένθα άπαν- 
τώμεν το Μοναστηριού τών ’Αρμενίων, αξιον 
επισκέψεως ίδια διά τόν έν αύτώ ώραϊον Ναόν, 
είτα δ’ έςερχόμενοι τής πύλης τής πόλεως, άφού 
επισκεφθώμεν τον οικον τού Καϊάφα, ή τό Μο
ναστήρι τοΰ «λέκτορες, διευθυνόμεθα πρός οικο
δόμημα, κατεχόμενον μέν υπό τών Μουσουλ
μάνων, αλλά τό όποιον εινε ό τόπος ένθα έτα- 
φησαν οί βασιλείς Δαυίδ καί Σολομών καί οί 
λοποι βασιλείς του Ιουδαϊκού λαού. ’Ενταύθα 
ητο τό άνώγεων ίστρωμένον, όπου έτελέσθη ό 
Μυστικός Δεΐπνος, ό τόπος ένθα ένεύεν ό Χρι
στός, τούς πόδας τών μαθητών του. ’Εντεύθεν 
έεήλθε μετά τών μαθητών, τήν εσπέραν τής 
παοαόόσεως του ό Χριστός,πέραν τοΰ χειμάρρου 
τών Κέδρων καί ενταύθα ήσχν οί μαθηταί διά 
τόν φοβον τών ’Ιουδαίων. 'Ενταύθα έγένετο ή 
ψηλαφισις τού Θωμά, ενταύθα έξελέςαντο ο: 
ένδεκα μαθηταί τόν Ματθίαν αντί τοϋ προδότου 
’Ιούδα καί ενταύθα τή ημέρα τής Πεντικοστής. 
κατήλθε τό Πνεύματά άγιον έπί τούς ’Αποστό
λους. ’Ενταύθα συνεκροτήθη ή πρώτη έν ’Ιερό- 
σολύμοις τών Αποστόλων σύνοδος καί συνέστη τό 
πρώτον, ή πρώτη τών Χριστιανών 'Εκκλησία. 
Κατά τήν αρχαιότητα ή έκκ/.ησ-α αϋτη διέ- 
ποεπε κατά παντα καί έμμιλάτο πρόςτον Ναόν 
τής Άνζστάσεως. Σήμερον είνε υ.ωαμεθκνικόν 
τέμενος.

θεοίνογεκη Σχο?»η
11 βιολογική Σχολή εύρίσκεται έν τή Μονή 

τού τιμίου Σταυρού πρός Δ. τής Ί-ρουσαλήμ, 
εντός τής κοιλαδος Μουσχλλαμπέ. καταφύτου 
ΐς Έλαιών. ’Ενταύθα πιστεύεται ότι έουτεύθη 
τό ζυλον, εκ τού όποιου κατισκιυάσθη ο τίν.ιος 
Σταύρος. Ή ΐδρυσις τής Μονής αποδίδεται εις 
τόν Μ.Κωνσταντίνον, ύπέστη δε πολλά: κατα- 
στροφας άναλογως τών καταχτήσεων καί τών 
έπιόρομ.ών έκαστοτε, σήμερον δε διασώζεται έν 
αύτώ περισσόν αρχαιολογικόν μ-γαλεΐον. Τ» έδα
φος τού ναού αυτής εινε κεκαλυμμίνον μέ ώραϊον 
άρχαΐον μωσαϊκό·/. Ώς σχολή, ίδρύθη ύπό τού 

11ατριάοχου Κυρίλλου τώ 1885 συντηρούμενη 
ύπό τής’ άγιοταφιτικής Αδελφότητος. Έν τώ 

μεταξύ έκλείσθη πολλάκις, λόγω «λλείύεως προ
σόδων, οπότε τώ 1893 ήνοιξε τό τελευταΐον καί 
εκτοτε εργάζεται μετά περισσής φιλοτιμίας· Εν 
αυτή, διδάσκεται ή εγκύκλιος παίδευσις καί βι
ολογική ’Επιστήμη, εις επτά τάξεις. Ή Σχολή 
περιορισμόν έχει τήν μόρφωσιν τοϋ ανώτερου κλή
ρου τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ταύτης δ’ 
απόφοιτος είνε ό Μακαριότατος Πατριάρχης 
Άλεςαν'ρείας Φώτιος. Έν αυτή υπάρχει και 
βιβλιοθήκη, αρκετά πλούσια.

Τό «γιον <Ι»ώ«;
Τό Μέγχ Σάββκτον ώρα 2 μ. μ- ό Πατριάρ

χης κατέρχεται έκ τοΰ ΙΙατοιαρχεί',υ μεθ’ όλου 
τού κλήρου, ένδύετζι λευκήν στολήν και εισερ
χόμενος ΐντός τοϋ αγίου Κουβουκλίου, προσεύ
χεται μόνος ενώπιον τού αγίου Τάφου’ μετά 15 
περίπου λεπτά, μεταδίδει τό άγιον Φώς εις το 
εναγωνίως άναμένον αυτό εύσεβές πλήθος. Εινε 
άκρως συγκινητική ή στιγμή τής έμφανίσεως 
τσύ Αγίου Φωτός, άνχμιμνήσκοντες τό Φως το 
όποιον περιέλαυ-ψε τόν Τάφον τού Κυρίου κατά 

τήν Άναστασιν.

Ή Λνοοίΐ
ΊΙ Αΰδδα φαίνεται κτεσθεΐσα το πρώτον ΰπο 

τής φυλής Βενιαμίν. Έν τή Καινή Διαθήκη 
άναφέρεται καί ό τόπος, ένθα δ Αποστολές 
Οέτρος έθεράπευσε τό παραλυτικόν Αινίαν. Επι 
τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας μετωνομασθη _ Διόσ- 
πολις, ώς τοιαύτη δ’ άναφέρεται κα< εις την 
Εκκλησιαστικήν’Ιστορίαν πλειστάκις. ’Ενταύθα 
συνεκοοτήθη σύνοδος τώ 415 κκτα τοϋ Πελα*  
γίον.'Έν Λνδδη εόρίσκεται ό τάφος τοϋ Αγίου 
Γεωονίου. Παλαιστινοΰ ϊκ μητρος. Έπ’ αυτού, 
κατά τήν έπο/ήν τού Ίουστιανοϋ έκτίσθη μεγα
λοπρεπής Ναός εις τιμήν τού Αγίου Γεωργίου, 
τού όποιου τό δυτικόν ήμισυ μετεβλήθη κατά 
τόν 15 χΐ&ενα, εις τζαμίον. Σήμερον μόνον τό 
άνατοκιόν ήμισυ άνακτισθεν έπί Πατριαρχου 
Κυοίλλου. περιλαμβάνεται εις τό·/ ναόν, οστις 
έπί τών αρχαίων θεμελίων κτισθείς, εινε διά 

τούτο δυσανάλογος.

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ
Α< ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΜΟΥ

(Σ υ r ί ι e ι α)
Περί την μίαν μειεε το μεοοννκιιον χορέ· 

σ#«ίς έκ τοΰ Λξιολόγου Ιχείνον ταξειδίον, «οί 
άηαν^ήσαί ηαρατηρών εν τ}) άαράεφ ya^vll 
τής vvxtoi xal τφ ηυκι οτάτφ σκότ« τΐ]ν &πί- 
ραντον ^άλαοσαν τής Λίεοογείον και tox Ικιετα- 
μενον πρύ ίμον άοιροφεγγή ϋόλοι-, ά^εονρύην 
βραδέως Ιν μεοφ άπολύτου ήσυχίας, μεταξύ 
χοψωμένων τήδε χαχεΐοε καί άπανταχοϋ τοΰ 
σκάφους ταξειδιωτων, .πρός τό διαμέρισμα τοΰ 
κοαωνος μου. Ένφ δ Ιβάδιζσν ολως βραδέως 
καί ήοΰχως έρριφα τελευταΐον βλέμμα πέριξ εμοϋ 
κοί ιά πάντα διέτρεχον άρμονιχήν καί φυσικοι- 
τάτην ήουχέαν. Οί άοιέρεί, ή ϋάλαααα,ι} ζωογόνος 
εχείνη δτμόσφαιρα, ή άόραεος καί άκατανόητος 
ί,ουχία τοϋ οΰμηαντος, διανύοντος παλαιό^εν 
έπ(βλητ<κ'ην δλεος xal ηονχον πορείαν μο'ι επρο- 
ξένηοεν άρκετην άφ’ έτέρου εντύπωοτν. Η φΰ· 
οις α,πασα πέριξ έμοΰ ίφηουχαζεν, άλλ*  έν τοΰ- 
τοις διέτρεχε τον προοριαμόν της καί όπόταν οί 
άνεμοι διαταράοονν αΰτι]ν και ή ΰάλααοα δ.πο- 
τόμως μαίνεται δ δε οίρανδς έξηγριωμένος, μύ
δρους και κεραυνούς ίκπέμηει και πάλιν, τότε 
ή άρμονία τοΰ ονμπαντος ούδόλως ηάοχει, οδ- 
δόλως διαταράσσεται.

Ή φύοις τότε Ακριβώς άναδείκνυοιν δλον τό 
μεγαλεϊον χαίτην δύυαμήν της και Ακριβώς τότε 
μάς πείΰει περί τής ΰείας καταγωγής της καί 
και ιοΰ ύψηλοΰ αυτής, δυστυχώς δκαιανοτμον 
προορισμού της.

Τήν πρωίαν μετά πολυν ευάρεστου καί ήαυ- 
χώτατον ΰπνον ήγέρ&ην καί άφοΰ ίλοβον το 
πρόγευμά μου, άνήλ&ον άμέσως έπι τοΰ κατα
στρώματος, δ.που δέοε >)δη ήσαν έχει.

— Καλή 'μέρα απ’ εδώ, καλή ’μέρα Απ' 
εκεί μοΰ ελεγον.

— Καλή 'μέρα σας, καί πώς τα έπεράοαιε 
καί έγώ ήρώτων.

— Καλά και ωραία μοί άπηνιων.
— "Ολ.0 ωραία! Πάει καλά, καί καί σεις Κυ

ρία ΙΙαπαγεωργίου;
— "Ετσι καί έτσι, πάλιν ζαλισμένη.
_ ΛΖά τί λέγετε. Κυρία, μήπως σάς φαίνεται 

ΰτι ζαλίζεστε; Ή ζάλη δίν είναι κακός άν
θρωπος I’d τόν φοβεΐσθε τόοον.

— Μακάρι νά ήτον άνθρωπος και νά έφαί-
νέτο, κύριε ΙΙρίντεζη, έστω και μλ τήν άπατοι-
ωτεραν μορφήν, παρά εινε οωοτος διάβολος και
δεν φαίνεται·

— Αϊ καί τί ήμπορούσαιε νά τοϋ κάμετε
ίίν τόν Ιβλ.ίπατε ;

— ΘΊ ήξευρα τονλάχιοτον μλ ποιον έχφ να
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κάμω, ύζ/.α »'ά Γχι;ς j'roi ϊχθρόν γμορις νά τόν 
βλέπης ;

— Τότε tofto θά ιΐπ>/ δτι δέν υπάρχει κα· 
είναι φαντασία σας.

— Καλέ τί λέγετε, φαντάζομαι οτι ζαλίζομαι; 
Λα γελάσω πάλιν. Μά σεΐς »?ά με κάιιετε καλά 
μλ τόν j’f/.cota.

Έπλέομεν πάιτστε εν πλήρει θαλάσση καί 
κάτωθι μεγάλου ουρανού έν τφ μέσω τής Ασι
ατικής, Ακριβώς μεταξύ "Ελλάδος καί Ίταλίι.ς, 
•άε μή ί'χοντες σημείόν τι ώρισμένον νά τείνωμεν 
τήν προσοχήν καινά εύρωμεν ενδιαφέρον, κατε- 
γινόιΐί-θα πάντες άλληλοπαρατηρούμενοι καί άλ- 
ληλοθαυμαζόμενοι, άς πάντοτε συμβαίνει μετα
ξύ επιβατών. Καί ίν τ<μ μεταξύ δεν ευρίσκονσι 
καιρόν νά κάμνωσι τόν μεγάλον !

Κοθ ξλην λαιπόν τήν ημέραν ταύτην ήσχο- 
λούμεθα αυνομ λοΰντίς οΰτω, τρώγοντες καί ά· 
ναγινώσκοντες, τό περισσότερον δί γελώντες, 

κατά δέ τήν διυτέραν ταύτην νύκτα διήλθο· 
μεν ετι ευαρεστώτερον καί εύθυμώτ.ερον.

Τήν μΐθεπομένην ευρισκόμεθα ήδη μεταξύ 
Σικελίας καί ‘Ιταλίας, λ-ίαν δε πρωί διηρχό- 
μέθα τό περίφημου Ιστορικόν στενόν τής Σκύλ- 
λης καί Χαρίβδεως, εκατέρωθεν τών οποίων 
διακρίνονται κατερκημένα κατάφυτα τοπεΐα, 
πολλαί λέμβοι καί πλοιάρια, διασχίζοντα τό 
στενόν και δηλονντα τήν ήμερωτάτην αυτών 
ήδη κατάστασιν, εντρ δ Άνδρέας εγκαίρως 
εγερθείς, μοί έξισιορεΐ δεικνύων μοι τάς ω
ραίας τοποθεσίας, τήν πύλιν τής Μεσσήνης, 
τήν θάλασσαν άναβάλλουσαν Ιν τώ μεταξύ 
θερμόν ήφατστειογτνίς ύδωρ καί τδ ίφηουχά- 
ζον τόγε νννίχον ήφαίστειον τής Αϊτνης.

Εντεύθεν πλέομεν διαρκώς παρά τήν ά- 
κιήν, μετ’ οί> δε πολύ άφίνομεν καί ταύ
την όπισθεν μας καί μετά μεσημβρίαν όλονεν 
πλησιάζομεν πρός εκατέρωθεν ωραίας άνα· 
φαινομένας άκτάς.

'Ενώ δέ μεθ ολίγον μετά περιέργειας πα- 
ρετήρονν χαριτωμένην μικρά» νήσον διά τής 
διόπτρας Αριστερόθεν φιλόκομφός τις ώραιο- 
τάτη Κυρία πλησιάσασά με:

— Αί-τή είναι ή νήσος τοΰ Μόντε Χρή
στου, μοί λέγει, μειδιώσα.

’‘Εμεινα πρός στιγμήν ένεός διά πολλούς 
λόγους καί διότι δέν τήν εΐχον Αντιληφθή προ· 
γενεστέρως μεταξύ τών επιβατών καί ειρξά- 
μην Ιπερωτήσεων.

—‘Αληθώς, τή άπαντα), καί πώς τό γνω
ρίζετε Δεσποινίς;

— Κυρία, σάς παρακαλώ Κύριε. Μοί τό 
είπε πρό ολίγον δ τρίτος πλοίαρχος.

— Νά μέ σνγχωρήτε Κυρία, καί ίμις έ
καμε πλούσιον τόν Μόντε Χρηστόν;

— Sat ή μάλλον είναι ή νήσος, τήν οποίαν 
έκαμε πλουσίου ό Μόνιε-Χρήστος Ata τής δια- 
γημίσεως του.

— "Ωστε άνεγνώσατε, βλέπω, Κυρία, τόν 
Μόντε-Χρήστον ;

— Πώς όχι ;
—Και εις ποιον μέρος τότε τής νήσον εύρε τούς 

θησαυρούς ό ηρως ούιος, rd ενρωμεν καί ημείς 
ίσως άλλους;

— Θά τό γνωρίζετε 8πως καί ίγώ αφον τόν 
άνεγνώσατε επίσης, μοίΑπαντα λεπτώς μειδιώσα.

— Μήπως σάς έπείραξεν ή έρώτησίς μου;
— Τοίοαντίονμε διεσκέδασεν, ήτον ίνκαταλ- 

/.ι/.ω στιγμή.
— Τό ευρίσκετε; καί πού έσπονδάσατε, Κυ

ρία. επιτρέπειε νά Ιρωτήσω;
— ΙΙώςϊ εις 11ειρα«ι.
— Τό υπέθετον διι είαθε από τά μέρη μας 

καί μεταβαίνετε ;
έ'Ε.τιται ουιίχιια}

Η ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Λί.’.ν^Γ. Σ.4ΓΙ!>Ι·

ΊΙ έφετεινή θερινή περίοδος τοΰ ωραίου θεάτρου τής ‘Ομονοίας εινε τρόπον 
Κίνα συνέχεια τής περυσινής. Ο επιτνγ^ης συνεταιρισμός τοΰ συμπαθούς κωμικού μας 
κ. Σαγιώρ μετά τοΰ ζεύγους Νίκα, φαίνεται οτι θα μάς παρουσίαση πολλας ι κπλ,ήςεις· 
"Αλλως τε άπεδείχθη οτι ό κ. Σαγιώρ έχει θαυμάσια προσόντα διά τά διευθύνη θέα
τρου,οίον η Νέα Σκηνή, έκλέγωντά ωραιότερα έργα και έπιιυχώς άναβιβάζων ταϋτα.

Τδ έφετεινόν προσωπικόν τής ΛΤεας Σκηνής άποτελοΰσιν αί κυρίαι Νίκα, Μα- 
ρίκον, Ρινάλδη, αδελφοί Κο/.υβά, ΙΙιπίνου, Κοντοπούλου. Σταματοπούλου. Χαλ,κιο- 
πούλού, Γαβριηλίδου, 1’ουσου καί οί κύριοι Κ. Σαγιώρ, Νίκας, Μαρίκος, Παλμύρας, 
Γαβριηλίδης, Σταματόπουλος, Ρούσος, Άρμάκος. Σκοοδίλης, Κοντόπουλος, Τσερτι- 
νης καί Χαλ.κιόπουλος.

Μεταξύ τών πολλών καί εκλεκτών έργων όέν λείπει ό «Ματχιθώνιος Αρό|»ο<·>’ 
τοΰ κ. δίωρα'ίτίνη, επανειλημμένος παίζόμενος καί εφέτος, καθ' <>ν θριαμβεύει ό κ. Σα
γιώρ· ‘Εκτος δέ τών πολλών μεταφράσεων προετοιμάζονται καί τά εξής πρωτότυπα 
νέα έργα.' Τά «πρόοΛτα τοί*  Τροντοδοόρου τοΰ κ. Δημητρακοπουλου >/ ’Α
θηναϊκή έ«ιθεώοηΟ»ς>' τοΰ κ. Τσοκοπούλου. καί «Τό 5tov έργον> τοΰ κ. Μωραί- 
τίνη.

‘Επίσης προετοιμάζεται καί το εργον τδ όποιον έκαμε μεγαλην έντύπωσιν εις το 
Αθηναϊκόν κοινόν. «ΜωριΟύντο» παρασταθέν ύπυ τοΰ Γαλλικού θιάσου Φερωδή.
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2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 2 

ΚΑΜΙΛΑΟΤ ΔΕΒΑΝΣ

η ms m ms
(συνέχεια και τέλος)

vir

Ό Γρηγόριος ήρχισε νά δειλά/. Σκίουρος τ<ς 
κατακεραυνωθείς έπεσε παρά τούς πόδας του. 
Λότνχώς όμως cl τρομεροί κρότοι τών κεραυνών 
ήραιώθησαν. Ό ουρανό; ήρχισε νά καθαρίζεται 
έκ τοΰ σκότους. αί δε άστραπαί έγ.ναν οπανιώ- 
τεραι. Προφανώς ή θύελλα ήλλαττούτο.

Ό μιγά; άιέπνευσεν. Αίφνης έν νέφος έπεκά- 
θισεν επί ιού δάσους καίή'ρχισειά βρέχη.’Αλλά 
τούτο μόλις στιγμάς τινας διήρκεσε καί μετ’ 
ολίγον ίφάνηδήλιος. θά ήτο ίσος ή τρίτη μ μ. 
<όρα. Τότε ίπήλθεν εις τόν νουν του τό ζήτημα 
τοΰ Αλφονσου καί έσκέπτετο ό άγριο; ουτος 
άνθρωπος αν έπρεπε νά έξακολουθήση την κα
ταδίωξη'.

ΛΜά τήν φοράν τούτην τιμ έφαίνετο πλέον 
αδύνατον νά τόν φθάση διότι είχον πολΰ άπο- 
κρυνθή ό εί; τοΰ άλλου διαρκούση; τής καται- 
γίδος.

ΚαιοΓτω ίπανέλαβε την πρός τό Σάλε μ οδόν. 
Ταΰτοχρόνως ήκουσεν δνωθι τής κεφαλής του 
θόρυβον. Στρέφεται και βλέπει δύο Ιαγονάρου; 
καταδιώκοιτας θήραμά τι μετά οί'ρλιασμάτων 
Απαίσιων. Ό Γρηγόριος έξηκολουθησε τόν δρό
μον του μη προσέχω».Καθώς δεά.τό κλάδου είς 
κλάδον μετεωρείτο,είρπε και άνερριχάτο ίνα προ 
χωρή, Αληθώς εΰρίσκετο είς τό οτοιχεϊόν του.

Άλλ. αίφνης ζεύγος αίλουρων έπεφάνη πή
δων από δένδρου εί; δένδρονν.αί ίκβάλλον άπαϊ- 
σκι μιαουλίσματα*  Εοχέφθη ότι ήτο χαμένο; πλέ
ον. Στρέφει τόβλέμμα:τρα; τό έδαφος καί βλέπει 
τα ύφηλά χόρτα μυοτηριωδώς κινούμενα. Πε
λώρια βόε; ίξέβαλον πρό; στιγμήν τα; ποικίλο 
χρώμους κεφαλάς των και είτα έξηφανίζοττο 
πρό; άνατολάς.
Γιγάντειαι σαΰραι έφευγαν έπίσης έκεϊσε-Τά πτη
νά έπετων κατ' άγέλα; ΰπερ^εν τοΰ δάσους. 
Ώς και αυτοί οί ειδεχθείς μΰρμηκε; τών με:ών 
εκείνων εφευγον προς την αυτήν διεύθυνσιν. Έ- 
νόμιζε τις πλέον οτιθλα αυτά τά τέρατα έπρόκε.- 
το νά συνίλθοτν είς ώριαμένον μέρος.

Ό Γρηγόριος ήρχισε νά άνησυχή. Οί αίλου
ροι, πάνιοτε φωνάζοντες καί πηδώντες υπέρ 
την κεφαλήν του Ιφοίνοντο 5η δεν έπρόσεχω· 
εις τον ανθρωπίσκον α··τόν. Τώ έφαίνετο πολΰ 
παράδοξον τούτο. ίτίρου έβλεπε πλήθ<;
ειδεχθών ερπετών μετά ουριγμοΰ ίρπόντων πρό; 
τον ποτά μ ον, Κροκόδειλοι g} γιγάντειοι έξήγον την 

κεφαλήν των περιέργως βλεπονιες. ‘Έπειτα εί
δε παρερχόμενα πάντοτε προς την αυτήν διεύ· 
θυνσιν Ιλάφονς, άρκτου;, και πλήθος έν γίνει 
τετραπόδων.

Προφανώς κάτι συνέβαινε. ’j«Ua τί : Μήπως 
ώνειρεύετο; Αίφνης ίδια τις τιΐ> επήλθε φοβερά. 
Μήπως συνέβαινε πυρκαΐάβ Εντρομος άνερρίχθη 
είς δφηλότερον κλάδον δπου δεν ήργησε νά ϊδη 
τερασιίαν φλόγα Αναδιδομένην έκ τού δάσους. 
Τότε έξέβαλε φοβέραν βλασφημίαν καί ήκολού- 
θησε τά φεύγοντα ζφα, γνωρίζω» οιι ταϋτα 
εκ τοΰ ένστικτου των ίσπευδον πρό; τόν *Αμα-  
ζώνεων ποταμόν.

’Αλλά ίνφ βραδέως τό πΰρ εξηπλοΰτο επί 
τοΰ δάαους, καθότι τά δένδρα ήσαν χλωρά, έν 
τούτοι; μετεδίδετο ταχύτερον κάτω ίπί τοΰ εδά
φους, δπου ήσαν συσοωρευμέια φύλλα και κλά
δοι ξηροί, οϋτως ώστε ό Γρηγόριος πριν κινδυ
νεύσω »ά καήζών, έκινδύνευε id πάθη έξάσφυ 
ξίας, καθόσον ήδη 0 καπιός έξήρχετο οχείαν υπό 
τους πόδας τοΰ ΰπαξιωματικοΰ και πυκνός άνήρ 
χετο μέχρι; αυτού.

Ο Γρηγόριος τρελλός εκ τοΰ φόβου έπέτα 
d.io κλάδου εί; κλάδον, εί; ούδΐν λογΐζων τάς 
πληγάς του και τόν κόπον καί άφίνων είς ΐκα 
ατον βήμα τεμάχιον ράκους έκ τών ενδυμάτων 
του, πολλάκι; δε και σαρκός.

Αγέλη πιθήκων, τρελλών έκ τοΰ κινδύνου 
διήλθε πλησίον του. μέφωνά; απελπιστικά; και 
μορφασμοί·; είδεχθεϊς. Ό Γρηγόριος επί εν τέ
ταρτον καί πλέον συμβαδΐζων μετ’ αυτών συν- 
ηγωνίζετο ώς πρό; τήν εύκαμφίαν με τά τετρά· 
χειρο.

Όποια ημέρα I “Επρεπε νά ’/το έκ σιδήρου 
ό άνθρωπο; ουιος, ίνα άιτέχη άκόμηεί; τους 
τοιουτους κόπους άπό δώδεκα ήδη ώρών.

Τέλος ήοθάνθη κάπως δροσερώιερον τό πε
ριβάλλον. Ένόησεν ότι <5 Άμαζώνειο; έκειτοπλη 
σίον.Τήν στιγμήν εκείνην δ μιγά; είχε καταντήοη 
αληθές τέρας, &ά ήτο δυσκολώτατον και οι έξο- 
χώτεροι φυσιοδίφαι νά άνιιληφθώσιν, δη άνήκεν 
ιι; την άνθρωπίνην φυλήν.

Αλλ. ιδού τέλος διακρίνει πρό αΰτοΰ τόν Ά- 
μα^ωνειον τοΰ όποιου τό τρομερόν ρεύμα εφερεν 
από τή; μώ; εις την ΐτέραν όχθην χιλιάδας 
ζώων.’Ύπό τοΰ; πόδας του έξετείνετο πλατεία 
αμμώδη; 20 περίπου μέτρων πλάτους.

Έπϊ τής πλατείας δε ταύτη; εΰρισχοντο ώς 
έπι άλ.λης κιβωτού τοΰ ιΥώε, άλα τά υπάρχοντα 
ζώα φύρδην μίγδην, οΰρλ·άζοντα. άπει).οΰντα, 
πηδώιτα, φοβούμενα, κλαυθμηρίζοντα καί διά 
τοΰ ρόγχους των είοπνέοντα τόν δέρα, ίνα άντι- 
ληφθώσιν είς ποιον οημεΐον ευρίσκετο ή πυρ- 
κα'ϊά. ΊΙτο τρομερόν! Νά κατέλθη έκει ίνα με- 
τιιβή πρό; τόν ποτα/ιόν, τοΰ ‘φαίνιτο πράγμα 
άδί·να-·ον. Ν’ άνομιχθή πρ<>ς τό πλήθος αττό 
τών θηρίων δεν ήτο τι ενκολον. Ό φόβο; τόν 

έπάγωνε. Καί τά πρό αυτού ζφα ξπιπτον εντός 
τοΰ ποταμοί κατά πλήθη, δπου οί κροκόδειλοι 
τά δπεδεχοττο πολΰ εΰχαρίσιως, Ινφ άλλαι α- 
γέλαι κοτέφθανον άεννεία:;.

Αίφνης οίουρλιαομοί εδιπλασιάσθησαν, οι συ- 
ριγμοϊ ήκούοντο δξύιερον καί θόρυβος παρά
δοξος ήγέρθη. Οί οκώυροι, αίλουροι, πίθηκοι 
και τά άλλα εΰκίνητα τετράποδα εγρίφθησαν δι' 
ενός πηδίματο; είς τό κενόν, τά πτηνά Ιπεταξαν 
καί ολα τά έπι τή; άμμώδου; πλατεία; ζώα ί· 
χύθησαν εις τόν ποιαμίν.

Έπι τής πλατεία; ήδη μ η ον τα λείφαι-α τών 
θυμάτων άπεμειναν.Ό Γρηγόριος εφοντάσθη 

πλέον, δτε αίφνης παοετήρησεν δτ*δη εσώθη
ό κορμό; τή; δρυός. έφ’>ΐ; έν.άθητο, περιεβάλ- 
λετο υπο φλογών. *Απηλπιομένο; ό μιγάς, τυ- 
φλούμενο;*ΰπί>  τοΰ καπνού καί στενοχωρούμενο; 
ύπό τής θερμότητας, ρίπτεται έπι τοΰ φλέγόμε
νου έδάφους κα: ώ; μανιακός, τρέχων, ρίπτεται 
εντός τοΰ ποτααοΰ μή φροντίζων ουδόλως περί 
τών έν αιτφ. Άλλως τε οίοσδηποτε θάνατος τφ 
έφαίνετο καλλίτερος τοΰ τή; πυρκαϊας.

Βυθωθεί; δ’ εντός τοΰ ΰδατο; <1 δυοτυχή;, 
ι/οθάνσθη θαυμάσια άποτελέσμαια έκ τή; δρο 
οερότηιο; τών υδάτων καί αί δυνάμει; του έπα- 
νήλθον .Έκολύμβα ώ; ίχθΰς άποφεύγων μετά

δεξιότητα; τους' επικινδύνου; φεύγωτα; επίσης 
συντρόφου; του. Έκ φόβου δε πρό; τους κρο
κοδείλους έπλεεν εις τό μέσον τοΰ ποταμού, 
'όπου το ταχΰτατον ρεΰ/ιά του, μοναδικόν είς 
τόν κόσμον, ήδύνατο νά τόν φέρη ^ί; όλίγα; 
ώρα; ή εί; τό Παρά ή εις οίανδήποιε νησίδα. 

Αεν έσκέπιειο δε καθόλου νά διευθυνθή πρό; 
τήν άντίπεραν όχθην διά πολλούς λογου;. Ει; 
ιό μέρος έκείνο δ ’Αμαζώνειο; είχε τουλάχιστον 
πλάτος 6χιλιομέτρων, έπ’ άρκειόν δε διάστημα 
τή; ιυκτός Ιχρειάοθη vd παλαίση κατα τοΰ ρεύ
ματος. Έξ άλλου δεν ήτο φρόιιμον νά διαιυ- 
κτερεΰση εις ιή>· άπένανιι όχθην, καθότι έχει 

διηυθύνθησαν δλατά φυγόιτα ζφχ, καί ά 
ναμφιβόλως δεν θά διήρχετο καλήν τόκια 
μετ' αυτών.

Άφέθη τότε νά δδηγήιαι ύπό τοΰ ρεύ
ματος. Μετ' ολίγον ήοθάνθη πράγμα η 
id τόν συλλαβή d.io τή; κόμη; καί προσ- 
κολλάται ιπι τών ι'όμων του. ’ΙΙτο μικρό; 
ωραίο; πίθηκος, όσης κουρασθει; καί κιν
δυνεύω»’ νά πνιγή έπιάσθηεκ τοΰ πρώτο’ 
τυχόντος πράγματος.

Ό Γρηγόριος ήθελε νά τόν άρπάση χαι 
άπορρίφη είςτό ύδωρ, ζΐί.λά τό δυστυχές 
τετράχειρου ΙσφΎγε του; όνυχας καί τους 
όδόντας του επί τών σαρκών τοΰ μιγάδος, 
ώστε ουτος άκουσίως του παρεδέχθη νά 
σώση και τόν παράσιτον πίθηκον.Έξηκο- 
λούθη λοιπόν οΰιω πλέων, δτε τέλος δια
κρίνει >d οχυρώματα τοΰ Πάρα. Φεΰ ! 
ήσαν πολΰ μακράν άκόμη ώστε τά ίλπίζη 
δτι ήθελε φθάσει, άφοΰ μάλιστα αί δυνά
μει; του ήρχισαν νά όξαντΧώντα' .

VIII

Ό Γρηγόριος ήιο ειοιμος νά διέλθι/ τό 
σιόμιον μικρού τίνος ποιααοϋ, δτε πιρόγα 
όδηγουμένη ύπό τίνος Ινδού εισήλθεν 
είς τόν Άμαζώνειον. Εις τό βάθος δε 
ταύιης κατέκειτο σώμά τι άδρανές. Ητο 
ό πτωχός Άλφώνσο; όσης επίσης είχε ρι- 
φθή είς τά ϋδατα ποταμίοκου τινός καί

κατά θεΐαν πρόνοιαν ίσώθη υπό τινο; Ινδού 
δν άλλοτε είχεν ευεργετήσει είς τό Σαλέμ.

4/.1ά άς έπανέλθωμεν ει; τόν μιγάδα. Τό ρεύ
μα ιόν παρέσυρε πρός νησίδα τινά φαινομένην 
μακράν. Βλέπων δε ότι Ισώζετο ουτω, άνεκάλε- 
σε πρός στιγμήν εί; τήν μνήμην του τά γεγονότα 
τής ήμερα; και ό άθλιο; έμόρφαοε φρικωδώς 
έκ τής εΰχαρισιήοεως, σκεπτύμενος δτι δ Άλ· 
φόνσο; θ’ άπίθανεν είτε εκ τής ασφυξίας, είτε 
ίκ τή; πυρκαίάς-

Τέλος περί τί/ν ίκτην ;αί ήμίσειαν άίραν, <’-
λίγου πριν δέση δ ήλιος, δ άθλιο; Αργεντινός ί·
φθασε τήν μικρόν νησίδα πρός τήν οποίαν ίπλεεν
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από τριών και πλέον ωρών. “Αν δε είχε άκόμη 
χίλια μίτρα νά διαπλεύοη, at δυνάμεις τον ι?ά 
τόν εγκατίλειπον. Μόλις ίκάθησεν έπι τής 
όχθης έουρεν ήσύχως τον πίθηκον και ιόν εθε- 
οεν είς τάς άγκάλας τον. Τό δυστυχές τετράχει- 
ρον δεν άντέστη. 'ΛΜά δ Γρηγόριος είτε εξ α~ 
γριότητος είτε εξ άλλης δρμώμενος σκέψεως, 
τό ήρπασεν έκ των ποδών καί άφού τό περιέ- 
σιρεφε τέσοαρας πέντε φορά-, καταθρυμμάτισε 
την κεφαλήν τον ini του εδάφους.

Παρά την θερμότητα τού κλάματος, <5 Γρη- 
γόριος ήσθάνετο τά μίλ,η τον ώς ναρκωμένα υπό 
ιού ψύχους, ένεκα τής μακράς διαμονής εις τδ 
ύδωρ. Έούρθη τότε εις τήν άμμον, ί}ν είχον 
ϋερμάνει αί άκτΐνες τον ήλιον καί έκεΐ έθερμάν- 
θη δλίγον. Προς τούτοις δ ύπνος άρχισε νά 
τον καιαλαμβάνη άπό στιγμής εις στιγμήν.

Άλλα και ή πείνα τόν ήνόχλη φοβερά. Ήρ- 
παοε λ.οιπον τον πίθηκόν τον διά των όδόντων 
καί των ονύχων του, τοΰ άπέοπαοεν ένα μηρόν, 
με δεξιότητα καννιβάλου και συνήθροιοε κλάδους 
τινάς ξηρούς είς τούς όποιους εΰηκε πυρ διά νά 
ψήση τό γεύμά τον.

Η νήσος αντη ήτο έρημος καί ακαλλιέργη
τος, πράγμα λίαν παράδοξον διά τον κατάφυτου 
εκείνον τόπον. Μόνον έπί τής ανατολικής άιρος 
βράχος τις ήτο κεκαλυμμένοςύπότινων θάμνων, 
δένδρα δε τινα υψοΰττο παρ’ αϊτόν. Είς δλην 
τήν λοιπήν επιφάνειαν έκυριάρχει ή φαιά αύτη 
άμμος. Φαίνεται δμως διι ή κατάσταας αύτη δεν 
ήτο παντοτεινή διότι πού και πού διεκρίνοντο 
ξηροί κεκομμενοι κορμοί προβάλλοντες έκ τής 
άμμον. Διά τών τοιούτων δέ κλαδίσκων ήναψεν 
ό Γρηγόριος πυρ κατά τόε· τρόπον ιών άγριων.

Αφού λοιπόν έθεσεν ίπϊ τής πυράς τον μη
ρόν τοδ πηθήκου τον, έκάθιοε προ αυτού μέ 
τά γόνατα προ τής ρινός του άναμένων άτυπο- 
μόνως το γεύμά του.Ή νύξ τέλος έπήλθε. Κα
τάκοπος δ Γρηγόριος, ήσθάνετο τά; βλεφαρί
δας του κλεισμένος και παρά τήν ανυπόφορου 
πεινάν του, νικηθείς υπό τού ύπνου, έπεσε κατά 
γης και παρεδόθη έίς τάς αγκόλας του.

Άλλ’ αίφνης ήνωρθώθη, ώς νά είχεν έλα- 
τήριον είς τους πόδα; του, άφήσας συγχρόνως 
κραυγήν άπαιοίαν, ενέχουσαν οργήν, μανίαν, 
τρόμον καί άπελπησίαν.

“Ερριψεν εν βλέμμα όπίσω τον και έπίστευσεν 
διι ύπήρξε τό παίγνιον Ιφιάλ.τον τινός, προελ- 
θόντος έκ τών τόσων μόχθων τής ημέρας. Τρί
βει τους οφθαλμούς διά τών άλγούυτων δακτύλων 
του, και άντιλαμβάνεται δυστυχώς δτι δεν έκοι- 
ματο.

Τότε διά πελωρίου άλματος έλαβε τήν προς 
τον ποταμόν διεύθννσιν. Τό πρώτον ήκολού- 
θησε δεύτερον, τούτο τρίτον καί ούτω ήρχισε νά 
πηδά ώς δερβίσης εμπνευσμένος, με τήν κε

φαλήν του εσκοτισμένην και άποσπών την κό
μην του.

Τι λοιπόν συνέβαινε ; Πράγμα τι παράδοξον. 
Ή νήσος έκαίετο. Σύμπασα έφθείρειο καί δι· 
ετρέχετοκαθ δλας τάς διευθύνσεις ύπό γλωσσών 
πύρινων.

Ή Ιξήγηοις του τρομερού τούτου παιγνίου 
εινε άπλουστάτη. Η επιφάνεια εφ’ ής δ Γρη
γόριος ειχεν άναπουθή δίν ήτο νήσος, άλλα 
σωρός ογκώδης νεκρού δάσους, μία μάζα κορ
μών δρυών, κέδρων, πεύκων, βαμβακοδένδρων 
καί φοινίκων, τά δποΐα δ Άμαζώνιος είχε φέρει 
εως εκεί,—άλλα πόθεν;

Οι πρώτοι κορμοί Ιοταμάτησαν επί τού βρά
χου παρά τον όποιοι· νψούντο τά ολίγα δένδρα, 
ώς'προείπομεν, οί δί επίλοιποι ουνεσωρεύθηαν 
παρ' αυτούς. ’Ολίγον κατ' ολίγον καί μετά 3-4 
έτη τά στρώματα τών κορμών ηύξανον καί εις 
ταΰτα προσετίθεντο τοιαύτα κόνεως και δή εύ- 
φλίκτου.

Ο Γρηγόριος Ινόησε τό πάν. Έσκέφθη νίι 
τρέξη προς τόν βράχον, αλλά τά πέλματα τών 
έγδαρμένων ποδών του καιόμενα τω έπροξένυυν 
πόνους φρικώδεις και άνυποφόρονς.

ΤΙ λοιπόν νά πράξη; Νά μείνη είς τήν τ?έ- 
σιν του; Θά έκαίετο. Ήσθάνετο μάλιστα τήν 
οσμήν τών καιομένων σαρκών τον άνερχομένην 
μέχρι τού κρανίου. Έγένετο τρελλός.

Είς τά σκότη διέκρινε καθαρά δλο τό έδαφος 
τής νήσον, ερυθρά; έκ τών φλογών.Ό Γρηγό
ριος ώς έ< τών πηδημάτων του έπεοεν επί τών 
φλογών. Άλλ.ά ουναθροίζων δλας τάς άπομε- 
νούσας δυνάμεις του ήγέρθη Ιπί τών ποδών του 
καί έδρομε προς τον ποταμόν. Νέα δμως πτώ- 
σις τόν Ικράτησεν επί τής Άαιομένης νήσου.

Τήν στιγμήν ταύιην ή φέρουσα τόν ’Λλφόνσον 
πιρόγα, διήρχετο προ τής νήσον. Ό Άλφόνσος 
ουνεΖ^ιον ήδη ηαρειήρει τό φαινόμενον τής νή
σου τού πυράς καί εν αύτώ τόν δαίμονα του 
καιόμενον. Έπρότεινε τότε εις τόν Ινδόν ιά 
δράμωοι προς βοήθειαν τού τέρατος τούτου. 
Ό ’Ινδός έκλινε τήν κεφα/.ήν καί διηύθννε τό 
σκαφίδιον έκεισε.

Εν τυύτοις ό Γρηγόριος εβρυχάτο. Όλο τό 
σώμα του είχε καή εκ τής επαφή; τής πυρωμέ
νης άμμον. Προοεπάθησε πάλιν νά έγερθή. Τό 
κατώρθωσεν άίΖά διά νά πέση πάλιν επί τής έιέ- 
ρας πλευράς. Και μετ’ ολίγον δ ΒακάοΖ τόν 
είδε >·ά συστρέφεται Ιπι τής άνθρακιάς, ήτις έγένε
το από στιγμής είς στιγμήν ισχυρότερα. Έβύ- 
θιζε τάς γ,εΐρας του εί; τό καιόμενον έδαφος καί 
προσεπάθη νά σνρθή πρός τόν ποταμόν, συστρε
φόμενος ώ; ερπετόν. Ή σπονδυλική του σιηλη 
αίφνης εκνρτώθη σχηματίσασα τόξον. “Επειτα 
συνεσοιρεόθη είς μίαν μάζαν άμορφον, άνετινά- 
χθη πάλη· διά τελιυιοίαν φοράν και ειτα εμεινεν 
ακίνητος.

Ίήν επιούσαν ή νήσος τού πυρός δεν υπήρχε 
πλέον. Κορμοί τινε; μαύροι έκ τής πυράς έθε- 
άθησαν πλέοντες έν τή άνοικτή θαλάσση.

Μετ’ δλίγας δ'ε ήμέρας Ιπι τού καταστρώμα
τος άιμοπλοίου άναχωρούντος διά τήν Ευρώπην, 
άνθρωπός τις τήν δψιν άλλοιωμένην έχων, 
παρηκολούθη μετ ενδιαφέροντος τά λείψανα 
ταΰτα. Ήτο δ Άλφόνσος Βακάος, δσεις, φθά- 
σας σώος καί υγιείς είς τό Πάρα, διηγήθη τά 
παθήματα και τάς περιπέτειας του είς τόν πλοί
αρχον τού άτμοπλοίου τούτου, κατωρθώσας ούτω 
> ά τόν συγκίνηση καί νά λάβη μίαν θέσιν ιπ'ι τού 
άτμοπλοίου δοιρεάν.

Τ ΕΛΟΣ

ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΝΥΞ
Ό Κύρ·.ις κχ·. ή Κυρία Φοίτς έκοιαώντ; ό- 

πνίν βαθύτατων, οτι αίφνηδίως ελαφρός τις κρό
τος έκ τού [χαγειρείου προ $ργ όμεν; ς αφύπνισε την 
Κυρίαν. Αύτη άμεσως εντρόμως ίκίνησι τόν αγ
κώνα τοΰ συζύγου της καί χαμ.ηλη τη φωνή 
τώ λέγει-.

— Ξύπνα, κλέπται!
Ή κανδύλα είχε σβεσβή κα·. τ,ναγκάσβη ά- 

κροπτδητί νά ζττήση τά πυρεία εκ τν,ς τραπέ- 
ζης καί ν' άνάψτ, αμέσως το φως, ενώ ή Κυρία 
τώ έύυθίριζε:

— Σιγανώς, σιγανώς ! . . . άκουσον.. . ζκου- 
σον, κάποιος ε’.νε εις τό μαγε'.ρεϊον.

Ό κ. Φριτζ μόλις άνάψας τό φως έπλησίχσε 
την σύζυγόν του καί την παρ-τήρει έκπληκτος 
καί με μεγάλους οφθαλμούς, ώχροτάτην κατχ- 
στίσαν. όπως κχί αυτός. Άμφότεροι δέ ειγον κχ- 
ταληφΟή όπο άκχτανοήτου τρόμου καί ή καρ- 
δία των έπαλλε 'ίιχίως, ότι τέλος, ενώ κρότοι 
υπόκωφοι ήκούοντο έκ τοΰ μαγειρείου, άνέλαβον 
μετ’ ολίγον θάρρος καί ο σύζυγος λέγει τότε 
πρός την συαβίχν του μολονότι δειλότεοος κχί 
μάλλον άναποοάσ'.στος αυτής:

— Πρέπει τέλος νά ίδωμεν, τί συμβαίνει.

ΓΙλην τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως τόν 
«κυρίευσε κχί «δειλία νά ποοχωρήση.

— Καί άν έλθουν έδώ κχί μάς ©ονεύσουν, δέν 
είνε χειρότερα: τώ ε"λεγεν ή σύζυγος πάντοτε 
ψιθυρίζουσχ.

Καί ό σύζυγος καθηγητης λαμβάνων έκ νέου 
6αρρος, φορεΐ τό πχνταλόνιόν του. εισέρχεται 
είς ταις παντούφλαις του, οπλίζεται δι’ ίνός 
ρεβόλβερ, όπερ πρό καιρού πολλού δεετήρει πλή- 
οες εντός τοΰ ερμαρίου του καί πλησιάζει την 
σύζυγόν του, ήτις καί αυτή θαρρούσα τότε, κα
τέρχεται τής κλίνης, ©ορεΐ τό μεσοφόριον της 
καί βάζει τάς περιζνημ.ίδας της.

Καθ’ ήν δέ στιγμ.ην ό σύζυγος έμελλε νά 

προχωρήση ;
— Ξτάσου, τής λέγει, μίαν στιγμήν ..
Καί διά διαβολικής τίνος έμπνεύσεως άνοιγε: 

εν έρμάριον, οθενλαμβάνουσα φιαλίδιον, χύνει το 
περιεχόμενον έν αύτφ ό'ικόν οξύ, οπερ μετεχει- 
οίζετο διά πλ.ύσεις εντός άγγείου ανοικτού, μέ 
τόν σκοπόν, ώς ε’λεγε, νά ρίψη τό ρευστόν εις 
τούς οφθαλμούς τοΰ κλέπτου ή τών κλεπτών, 
ότε ο σύζυγος θά τοΐς «κένωνε «ίς τά στήθη 
τάς σφαίρας τοΰ πολ.υκρότου του, παν! πουν! 

πάν ! πούφ !
Φθάσαντες ακροποδητί εις τόάκρον τοΰδεαδρο 

μου, πρώτος ό καθηγητής, οστις προηγείτο, συν· 
οδευόμενος υπό τής συζύγου του, κρχτούσης διά 
μεν τής μιάς χειρός τό άγγεΐον κχί διά τής 
«τέρας τό κηροπήγιου, «στη εις την γωνίαν ό
πισθεν ενός ερμαρίου καί διά. φωνής σθεναράς, 
άλλ’ έν τχύτώ> τρεμούσης, ανέκραξε ■

— Τις ε: : άπάντησον, ή χλλω; πυροβολώ.
Καί ειτα προσέθηκεν.
— Είμ.εθχ άρκετοί καί ιλπλισμένοι. Μη τολ- 

μήσητε !
Καί είτα :
— Τίςεί; Σε «ρωτώ. Προχώρησον.
Ούδείς έφάνη, ούτε άπήντησε·, άλλ’εις άπο- 

στχσιν τριών βημάτων μία λάμψις προήρχετο έκ 
τοΰ μαγειρείου, καί είτα σκιά ανθρώπινη έφάνη 
διερχομ.ένη πρό τού κατωφλιού οπερ τοις εό’ω» 
κε νά ένοήσουν, ότι άνθρωπος εύρίσκετο εντός. 
Έν ταύτώήκούσθη τότε κρότος τής βρύσεως κχί 
τό γλού-γλού τοΰ ύδατος, ψάλλοντος τήν μονό
τονου μουσικήν κλίμακα από τής βαρείας μέχρι 
τής ψιλής φωνή:, έως οτου επληρωθη ή στά
μνα ΰδχτος.

Άνυπονήσαντες επί τή έζακο’ ουθούση σιωπή, 
οί σύζυγοι Φρίτζ, ό μέν κρατών τό ρεβόλβερ ύ- 
ύηλά, ή δ« τό τρομερόν ρευστόν έν θέσει άμύ- 
νης, προέβαλον βαθμηδόν, κ,ατά τοϊχον βαδίζον- 
τε:, εις τό κχτώολιον τής θύρας τοΰμαγειρείου, 
οπού έμειναν ανχυδοι πρό φαινομένου απροσδό
κητου κχί παραδόξου

Ή υπηρέτρια αυτών Ροζαλία εύρίσκετο εκεί 
«ν τω μχγ.'.ρείω, μόνη, έχο’.σα άνημμενην πει- 
οάν με δοχείου επ’ αυτής, εντός τοΰ οποίου ύδωρ 
ήδη «κόχλαζε.

Τί έζήτει εκεί ή Ροζαλία ; τήν τοίτην όίρκν 
σ.ετά τό μεσονύκτιον και πώς κατήλ.θεν εκ του 
άνω πατόιματος, όπου τό δωμάτιον της ; κχι 
«ϊς τί θά τή «χρησίμευε το ύδωρ κχτ αυτήν την 
ώραν ; Ήτο τρε/.λή ;

Αί σκέύεις χύτχι κατέλαβον ·ον νουν τών συ
ζύγων, οτε, ή κυρία άνυπομονοΰσχ δικαίως, τή

επιτάσσει:
— Ροζαλία! τί κκμ.νεις έδώ χύτην τήν ώραν :
Ή ύπηρίτρεα ούτε άπήντησεν, άλλ’ ούτε

καί τστράφη έκ τής θίσ-ώς της. Έφερε δ: μό

ί

ί
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νον ύποκάμισον μέ βραχύ έσωφόριον καί τούς ζό- 
δας είχε γυμνούς. Κατά την στιγμήν δέ ταύτην 
είχε λάβει καρότα και μαχαίριον. St’ ού έζ:- 
λαμβάνετο νά τά καθαρίση.

— Θεέ μου ! άνέκραξεν ή κυρία Φρίτζ είναι 
τρελλή!

— Ροζαλία ■ Ροζαλ'.χ, τή φωνάζει έκ νέου.
Άλλ’ ή Ροζαλία έξηκολούθει σιωπώσα καί 

οί σύζυγε·, δεετέλουν έκπληκτοι πρό τού φαι
νομένου.

Την κόρην ταύτην είχαν ζροσλάβει, ώς ύζη- 
ρέτριαν, προ οκτώ ημερών καί οΰδεμίαν άφορμον 
παραπόνου είχε δώσει· ήτο δε ωχρά καί φυσι- 
κύς αδύνατος.

Ή κυρία Φρίτζ «κάμε τότε ένα βήμα πρός 
αυτήν, άλλ*  ό σύζυγός της ώριμώτερον σκεφθείς 
καί άντιληφθείς. τού πράγματος, την ήμπόίι- 
σεν, ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν ή Ροζαλία ιατρέ
ψετε προς αυτούς, μί ήλιθίαν μορφήν, καταβε- 
βλημένην εξ ύπνώσεως καί μέ οφθαλμούς προση
λωμένου; εις τό αόριστον, ζωηρώ; δέλάμ.ποντας 
καί ακινήτους.

— θά είνε υπνοβάτης ! έψιθύρισεν ό καθηγη
τής καί ώθησα: προς τά έξω την συμβίαν του. 
έξήλθον τεύ μαγειρείου, διότι οί άπλανεί; εκεί
νο·. όφθαλ.μοί τους κατεφόβισε.

— Ναί, είνε υπνοβάτες! έπανέλαβεν ό σύζυ
γος, μόλις ε”φθασαν εις το δωμάτιόν των.

— Μά τότε πρέπει νά την ξυπνήσω, άπήν- 
τησεν ή συμβία του, πνιγομένη έν τή ταραχή 
καί ήγανακτισμένη δ·.ά την διαγωγήν ταύτην.

—“Όχι oyt, ίπέμενεν ό σύζυγος, δεν αφυ
πνίζουν ποτέ τούς ύπνοβάτας.

— Μπά ! έγώ ςεύρω, με πολύ ψυχρό κλειδί 
εις την πλάτη! ’ξυπνά, εύκολα.

— ΓΙοτε. ποτέ, σοι λέγω,τή άπήντησε μετά 
σοβαρότητας δ κ. Φρίτζ, «ίνε πολύ επικίνδυνον.

Καί προσέθηκεν, ύψόνων τήνχεΐρα:
— Δεν σοί τώ έπιτρέπω. Δεν γνωρίζεις, τί 

δύναται νά συμβή.
Ταυτοστιγμεί όέ ελαφροί βηματισμ.οί, βημα

τισμοί γυμνοί ήκούσθησαν συρόμενοι εις τόν 
διάδρομον.

— Άχ ! Θεέ μου, ανέκραξε τότε σιγηλώς ή 
κυρία Φρίτζ, αυτή έρχεται έδώ... τί θέλει 
έδώ ; τί νά κάμ.νη ;

Καί είτε έκ φόβου, είτε έκ 
νυκτός, οζερ την κατεκυρίευσε, 
τες της νά τρίζουν.

— Σιώπα, ησυχία, ησυχία, 
σύζυγος, ούτινος ή χειρ ομοίως 
δικώς, συγκρατών μετά κόπου τό ρεβόλβερ.

Η ύπηρέτρεα ήδη έφάνη έν τώ δωματίω 
εισερχόμενη καί τούς παρετήρησε μόλις μηχα
νικώς όιερχομενη προ αύτών, φέρουσα επί του 
διά τής χειοός της περιμαζευμένου μεσοφοριού 
της μέχρι κνημών τεμάχια μικρών καυσοξύλων, 

ζτινκ έναπούέσασχ προ τής εστίας, έγονάτισε 
προ αυτής καί ήούχως ήναψε πυράν

— Βλέπεις ; το πίστευες ; ήρώτα όιά τού 
βλέμματος ή κυρία Φρίτζ τον σύζυγόν της.

Καί «κίνησε τήν κεφαλήν, ως νά έλεγεν:
— Περίεργον ! πολύ περίεργον πράγμα.
Ή πυρά ήρξατο άνχδίδουσκ φλόγαν καί σπιν

θήρας, ή δέ λάμψις μεταδιδομένη άνά τό δωμά
τιο·/ και το πρόσωπον τής προ αυτής εύρισκομε 
νης υπηρέτριας, τή απέδιδε μορφήν ολως άπαι- 
σίαν καί νεκροφανή.

Ή κυρία Φρίτζ ήτοιμάζετο νά φωνάςη προς 
τήν Ροζαλίαν, καί νά τήν κίνηση έκ τής χεί
λος, όπως την άφυπνήση, ότε αύτη ήγερθη καί 
διά τοΰ αΰτοϋ τρόπου καί αυτομάτου βαδίσμα
τος μέ την κεφαλήν ύψωμένην πρός τά άνω καί 
τούς οφθχλμούς προσηλ,ωμ.ένους, διήλθεν έκ νέου 
πλησίον αυτών καί έςήλθε τοΰ δωματίου.

Οί σύζυγο·, παρετηρήθησαν πρός στιγμήν έκ- 
ζλήκτως καί.

— Λοιπόν ! λέγει τέλος ή σύζυγος καταστε- 
νοχωρηαένη, είπες πώς είνε ύπνοβάτις, άλλ’ οί 
ύζνοβάται δέν έπρεπε τουλάχιστον νά ένδύωνται.

— Σιώπα! τή επιτάσσει έκ νέου ό σύζυγος.
Ή κόρη έκ νέου διήλθε τόν διάδρομον σύρουσα 

τούς γυμνούς πόδας της καί είτα ήκούσθη το 
κλείθρον τής θύραςτής έξόδου. Αμέσως δε τότε 
οί σύζυγοι έσπευσαν πρός έκεΐ καί ε’.δον τήν 
Ροζαλίαν κρατούσαν κηροπήγιου άνημμένον διά 
τής μεάς χειρός καί κάνιστρον έκ τής ετέρας 
καί ήτις άφοΰ ήνοιςε τήν θύραν. έςήλθε καί έπα- 
νέκλεισε ταύτην όπισθεν της.

Ή κυρία Φρίτζ τότε εσπευσεν εις τήν θύραν, 
έστρεψε το κλεΐθρον καί έκλεισεν αυτήν άνα 
πνέουσα δέ ευχαριστημένη:

— Γελος πάντων, άνέκραςεν, έσώθημεν χπ’ 
αυτόν τόν διάβολον. Άλλα τί θά κάμη τώρα; 
Βεβαίως εις τήν αγοράν θά πηγχίνη ! Καί εις 
αυτήν τήν ώραν ! Θεέ μου ! τί θά κάμη λοιπόν; 
καί χν ζέση καί σκοτωθή ;

— Τήν κχϋμένην ! ύπετονθόρισεν ό σύζυγος, 
έ’χομεν καί ευθύνην!

— Την κχυμένην ; άς πάη εις τόν διάβολον, 
τέλ.ος, άπήντησεν ή σύζυγος, μ?.ς ίτρόμαςεν τό 
σν,ν όώχν !I

— Πράγματι μας έπροςένησε πολύν τρομον, 
προσέθηκεν ό κ. Φρίτζ. Αλλά τέλος πάντων, 
τί πτχίη αϋτη, άν είνε ύπνοβάτις;

— Τί πταίει αύτη, άν είνε ύπνοβάτις; καί 
λοιζον τί; πταίει νά μας παρουσιάζεται τήν 
νύκτα εις χύτην τήν κατάστασιν καί μάλιστα 
γυμνή J Σοΰάρεση νά τήν βλέπης μέ γυμνά στή
θη καί γυμνούς πόδας ; έμέ δέν χρίσει διόλου, 
αύτό, τό ήκουσες;

— Καλά, ούτε εις έυ.έ δεν χοίσει τό τοιοϋ- 
τον, χλλά τέλος πάντων, τί πταίει χύτη, άφοΰ 
βλέπεις, κοιμάται.

— Κοιμάται, άς κοιμάται τότε με τά φορέ
ματα. Ιδού, τί θά λ.έγηό κόσμος εις τήν αγο
ράν, οπού θά τήν βλέπή αυτήν τήν ώραν;

—“Εχεις δίκαιον, τήν καϋμίνην !
— Πάλιν τήν καύμένην !
— Αλλά, πώς νά τήν ονομάσω, άφοϋ δέν

— Δέν πταίει. Άλ.λ.ά, πώς δέν πταίει, χφοΰ 
σηκώνεται τήν νύκτα καί εργάζεται; Θά είπή 
οτι έχε·, γνώσιν τί κάμνει καί άφοΰ την πρωίαν 
τά εύρίσκει όλα έτοιμα, σαρωμένα, τακτοποι
ημένα καί άναμένην τήν φωτιά. Καί το σπου- 
δαιότερον, ψωνισμένα. Θά εχη φέρει καί τό 
κρέας,θά εύρη τά κκρότχ καί ταΐς πατάται; 
παστρεμέναις, το νερό έτοιμον, ναί, έτοιμον νά 
βράζη, δέν θά τής υπολείπεται παρά νά βάλη 
τό κρέας εις την φωτιά. Λοιπον, σ ’ «ρωτώ, τώρα, 
δέν έχει γνώσιν αύτών, άφοΰ θά τά ίδη ολα έ
τοιμα ; δέν ειμποροΰσε λοιπόν νά βάλη ταΐς 
κάλτσα·.; της καί τό φόρεμά της ;.. . . Δεν 
άπαντά; ; . . . Δεν είμποροΰσε, λέγω, νά βά- 
λ.η τά φορέματα της ; νά σκεπασθή, ολίγον, οχι 
νά {“λθη εις αυτήν τήν δέσιν ;... τί λέγεις; . . . 
δέν απαντάς;. .. καί νά μή μάς παρουσιάζεται 
εις αυτήν τήν άπρεπή κατάστασιν ;. . . μά δέν 
άπαντά; J κοιμάσαι ; . . . Μπά, σέ καλό σου 
κοιμήθηκες ! . . . Αιί. . .

Καί όντως ό κ. Φρίτζ. κατ’ ολίγον άκουμ- 
βήσα; έπί τής κλίνης του, είχεν έςαπλωθή καί 
εντελώς κοιμηθή, δτε ίδοΰσα τέλος τούτο καί 
ή σύζυγός του καί σιωπήσασα, κατελήφβη καί 
αύτη ΰπό τοΰ ύπνου έπί τής πολθρόνας, ένθα έ- 
κάθητο προ ώρας, χωρίς νά τό άντιληφθή καί 
αύτη.

Τήνόγδόην έδραν τής πρωίας, ή Ροζαζ.ία, εν
τελώς καλ.ώς ι”χουσα καί έζιμελώς ίνδεδυμενη 
καί (κτενισμένη, βλέπουσα οτι ό Κύριος καί ή 
Κυρία έκοιμώντο είσέτι, παρά τό σύνηθες,είσήλ- 
θεν «ίς τά δωμάτιά των νά τούς αφύπνιση καί 
ερώτηση διά τό πρόγευμα.

— Κυρία! Κυρία! άνέκραξεν, ή όγδοη ώρα 
εσήμαν: νά σάς ετοιμάσω τό πρόγευμα;

Ό Κύρεος καί ή Κυρία Φρίτζ άνηγέρθησαν 
δλως έντρομοι, παρατήρησαν άλλήλους μετ’ έκ- 
πλήςεως καί είτα κατ’ όλίνον πλησιάσαντε; 
χυτήν:

— Ροζαλία! Ροζαλία! τή είπον, δέν έπαθες 
τίποτε, πότε «ντύθηκες, άπό πού εΐσήλθες ; δέν 
έκοιμήθης απόψε;

— Καλέ τί λ.εγετε, Κυρία, εισθε καλά ; σεις 
έκοιμήθητε; δπου σάς βλέπω μισοντυμένους, νά 
κοιμάσθε «κόμη;

Οί σύζυγοι παρετήρησαν πάλιν μετ’ έκπλή- 
ίεως άλλήλους καί «ίπον:

— Θά έμβήκες άπο τήν οπήν τής κλειδονιας 
ή άπό τήν καπνοδόχον, αί;

— Καλέ τί λέγετε; δέν εΐξεύρω τίποτε.

— Έψώνησίς; κόρη μου, έψώνησες ; τήν έρωτά, 
τότε ό κ. Φρίτζ μειδιών.

— Βέβαια καί έψώνησα καί «σάρωσα καί 
τά έχω όλα έτοιμα.

— Περίεργον πράγμα καί δέν είσαι υπνοβά
της; λοιπόν.

— Έγώ : Είναι συκοφαντία, Κύριε τοϋτο καί 
ίσως νά είσθε σεις, που σάς βλέπω εις αυτήν 
τήν κατάστασιν.

— Λοιπόν είναι παύμένη ; έρωτά ή Κυρία 
4οίτζ τόν σύζυγόν της. Έπρεπε νά μ’ άφήσης 
νά τής βΑω τό κρύο σίδηρο εΐ; τήν πλάτην.

— Τής τό βάζεις απόψε! Έγώ παραιτούμαι.
— θεό; φύλαξη ! νά φύγη άμ.έσως, έγι·> δέν 

θέλω ύπνοβάτιδες εις τό σπήτι μου.
— Ούτε έγώ. θέλ.ω αφεντικού; ύπνοβάτιδες, 

άνέκραξεν ή ύπηρέτρια. Χαίρετε.
Καί τό έπεισόδιον έληξεν άνευ έξηγήσεως. 

<1>. II.
(Έκ »οΰ γαλλικού)
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Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΠΕΡΤΕΛΟ

‘Ο διάοημοζ χημικός Μαροελεν Βεριελό ύ 
δ όποιος ίπέ^ανεν εν Παριοίοις και?’ ην ώραν 
ελαβε την ειδησιν τοΰ θανάτου τη; ονζνγον τον, 
ζεο εφάμιλος ιοΰ πρό τίνος ότοϋανόνιος Ερ
ρίκον Μοναοάν. Έγεννή&η ιιό 1827, νεαρός 
δ’ Ιπεδόϋη εις ιά» φυσικά; Ιπιοεήμας καί διε· 
κρίϋη δια ιάς σοφάς Ιργααίας τον εις την όρ- 
γανικην χημείαν. Διδάκτωρ τών φναικομα&ημα- 
τικών όνηγορεύ&η τό1854. Τό 1859 διωρίο^η 
κα^ηγητης έν τή άνωτάτη φαρμακευτική οχολή 
καί τό 1865 ίν ui> Κολλεγίερ τής Γαλλίας. Τό 
1863 ίξελέγει μελό; τής ‘Ιατρικής Ακαδημίας 
τών Παριοίων καί τό 1873 μίλος τής ’Ακαδη
μίας των ‘Επιοιημων, τής όποιας διωρίούη, τό 
1889 ιαόβιος γραμματείς, ώοαΰτως μετά τόν 
θάνατον τοΰ Παοτερ, Ιξελίγει μίλος τής Γαλλι
κής Ακαδημίας. Ίό μεγαλεάερον εργον τού 
Βερτελό είνε ή άτακάλνγις νέας οννϋετικής όδον 
ίν τή δργανική χημεία. Καιό τό Ιτος 1879, 
όιε 1)το πρόεδρος τής ίπί τών ίκρηκτικών υλών 
επιτροπής, ετιμί,^η δια τοΰ άνωτέρον ταξιάρχου 
τής Λεγεώνος ής τιμής' ιό 1877 διωρίο^η γε
νικός επιθεωρητής τής άνωτάτης Ικπαιδεύοεως. 
Μεταξύ τών ονγγραμμάτων τον διακρίνεται 
ή «Χημική αύνθεσις» αί « Άρχαι τής Άλχη- 
μίας» και Επιοτήμη και Φιλοσοφία». Ό 
Βερτελό δεν περιορίσΰη εις τήν επιστήμην, 
δλλό εδραοεν εν τή πολιτική. Άπετελεσε μέ
λος τής δημοκρατικής ένώσεως. Τό 1882 διω- 
ρίσθη εν τή {'πονργεία Γκομπλέ υπουργός τής 
Αημοοίας ίκπαιδεΰσεως. Κατόπιν εχρημάτιοεν 
υπουργός τών εξωτερικών ιν τώ ΰποιργείω 
Μπονρζοά.



3·20 Η Φ ΓΣΙΣ

Η “ΦΟΡΜΙΓΞ-,

Μττα;ν ιώ>· tUi'ye»' περιοδ<κώι- ε« άιοία ΐκιελοϊαι πι· 
βιώ; χαί ίπιτυχώ; τό πρόγραμμά ττον εινε καί η μον· 
αιχή δεκαπενθήμερο; Ίχονογραγημενη ·Φόρμιγξ· τοΰ χ. 
Ίωάννου J. Τσόχλη. Τέββαρα ola ί'τη παρήλθον arp' 
ίίτον ήρξατο ή εκδοοί; της, εί; tore τίαοαρα; 8i φιλόκα
λου; τόμον; ηΰτζ; περικλείει όϊ.ην την οχ/ειχήν μουσι
κήν χίνησιν, ώ; άρθρα καί μελέτα; τών διαπρεπέστερων 
.τηρ" ήμΐν ειδικών ώ; κ>ιι πολλών ζενων. Έκτο; δί τη; 
εργασία; ταϋιη; <ί χ. 'Γαόκλη; έξέδωκε καί τεσσαράκοντα 
μονσιχά τεύχη, εν ol; περιέχοντιιι πλεϊοτα ανέκδοτα εκ
κλησιαστικά μέθη παλαιά και νεοιεερα ώ; και πλούσιο)· 
τάτη ουλλογή ελληνικών ιιομάτιον καί χορών.

1ΪΣΙΙΣ limHIKM ATOM 31 - 32 ΤΙΪΝΪΣ
64. Ή κεφαλή τοΐί άοΰενοΰ; σχηματίζεται >’.ΐι tor 

.σροοκεσΌλαίοΐ'. Ή χειρ και τό σώμα τη; είνε κοινά,
65. “Αννα —Σιάοι; π Άτάστασκ.
66. Ό επιπλοποιό; παε/.εϊ έπιπλα.
07. ΊΙ πιοτί; live αναγκαία,
Λύται. Άχιλλεν; Ν. Βαρδαλάς ί· ’Αλεξάνδρειά; 3, 

Λ. Γεταργιάδη; εξ Ά&ηνών 5, Π. Δ. εκ Πειραιώς I, 
Μ. Λιμπερίον έζ '.Μηνών 4, Μαρία Ριλΐππου εκ Πει· 
ραιώς 3, Διονύσιος Βήχο; εκ Σύρον 2

ΛΥΣ-ΙΣ 23 ΤΕΥΧΟΥΣ
68- Τη; ειχάνο; αντιστρεφόμενη;, ή χορεύτρια φαίνε

ται επί τού πολυέλαιον.
69. Αν—5λη—Ν -Ανιλίνη.
70. Ή τύχη εΐνε άσταθής.
71. Ή υγεία είνε πολύτιμος,
Λϋται. Έπαμ. Κνριακάκη; ί; 'Μηνών 4, Γ. Παν· 

ταζάχης ίξ ’ΧΟηνών 2, .V. Σφυρά; εκ Σύρον 1, Διον. 
Βήχο; ίκ Σύρον 3. Δ. Γεωργιάδη; έζ 'Αθηνών 4. Μιχ. 
Λαρίνης Ιχ Βώλον 2.

ρΕΩΡΓ. Ε. ΚΑΚΑΜΠΟ1ΤΑΣ Δΐίυ&υντής 
1 τοΰ νίον Έατιατορίον τΛς Αεγνητον. 
Φαγητά εκτάκτως περιπί-.ημένα καί μαγειρευ- 
μίνα μετά μοναδικής τέχνης ύπό ειδήμσνσς τε
χνητού. Περιποίησις χαί χαθαριότης έκτακτος. 
Δσκιμάσατε όςζ·. έτ·. δεν πρισήλθατε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκου; καταδέσειν 
ιίς Τραπεζικά γραμμάτια και εΐ. χρυσόν ήτοι ψρ. καί 
λίρας στερλίνας απσδστέας εΐ; ώρισμένην προθεσμία; 
•η διαρκώς Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυ
τών ρώ-.ονται εις αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κα- 
τάθεις εις χρυσόν ή ο·.’ επιταγή; δψεως /chepue) επί 
τοΰ εξωτερικοί» κατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τδ κεφάλαισν καί οΐ τόκοι οών ομολογιών πληρώ
νονται έν τώ Κεντριχω Καταττήμο-ι καί τή αιτήσει 
τού καταθέτου έν το?; ύποκαστήμασι τής Τραπίζη.

Τάκοι καταθέσεων
1 1J2 to<; οΐο χ·χτ*  ίτος ota κατ. 6
2 > 010 > » » 1 Στους
ο i)2 * 0)0 9 » 9 2 ετών
3 0 010 Φ Κ »> 4 ετών
4 9 0)0 » V 9 5 ετών

Αί τών ίντοχων καταθέσεων exStSovtat
κατ’ ίχλογ·ην ·του :κχταΟέτου ονομαστί ή ανώνυαοι.

Ζ
ΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ καί ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «τό ’Αϊ-Ααίφυ 

Γεω^γ. Ζαβοςίτου, εν ΆΟείναις.— Γινόμε
νης εσχάτως άστώατρικής έπιθεωρήσεως τοΰ 
Ζκχ αρεπλαστείου καί έργεστασείίυ τσοκολά- 
τας Γ. Ζχβορίτου έν τή ΙΙλατεία τοΰ Συντάγ
ματος, εΰρέθη καθαρ’.ότης τελεία, χρήσις βου
τύρου αγνού και υλικά πρώτης παιότητος. Τό 
Κατάστημα τούτο συχναζύμενον άπό την καλει- 
τέραν τάςιν των Αθηνών, παρέχει έκάστοτε 
υπηρεσίαν πρόθυμον καί γλυκίσματα ζμεπτα.

Γ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΤ. ’Εν Μανσούρα—Αίγύ- 
. πτου. Ιίαραγγελίαι, αντιπροσωπεία;. Εισα
γωγή, εξαγωγή. Ασφάλεια; πυράς καί ζωής. 
Σιγαρέτα, εικονογραφημένα δελτάρια, κτλ.

'Οδός Μουσαίου εν Κοίρεο. Έίγασίαε ποώ- 
της τάςεως άπαραμιλλοι. Τμήμα ιδιαίτερον εις 
τά; Πυραμίδας διά τούς περιηγητής.ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΪ ΣΤΟΛΟΓ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ETOYS IQO7

Έκαότον Γο<ΐ|η»άτιον ufvt-ov ί>»ίι τ«ιι· τέόΟαρας κί.ηοώ^εεε· 
ιεματαε δραχμών ·τε<ί<ίά^ων,

"Εκαότον Γραιψάτιον εείχί’ον Γ»ιίι μίαν των πεεΜάοων »:λ»ι 
οώΟεων, τιμίίτα» δρανμΛς.
..ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
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