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ΊΙ αόρατος δνναρις.
Ό συνάδελφος κ. .’Μ. Ε. Monnosi, συνεργάτης τής 

Giornale d’ Italia ΐδημοσίευοεν εσχάτως eV τή ίφημβ- 
ρίδι ταύτη, ήτις είναι μία τών έπισημοτέρων τής Ίτα ■ 
λίας, σειράν πνευματιστικών άρθρων, έξ ών μεταφέρο- 
μεν ώδε τά σπουδαιότερα ή μάλλον ενδιαφέροντα πνευ- 
ματιστικά φαινόμενα, γτνόμενα διά τοΰ μεσάζοντος (me-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 
'Οδός Σωκράτους άρτΟ. 2 

(’Όπισθεν τοΰ Βάρβακείου)

diiim) F. Carancini, νέου και εκτάκτως σπουδαίου 
μεσάζοντος μετά τών φοιτογρ εικόνων, αϊτινες έλήφ&η- 
σαν ευτυχώς διαρκουσών τών συνεδριάσεων τούτων. 
Χωρίς νά ιίοέλΟωμεν είς λεπτομέρειας ή θεωρίας πνευ- 
ματιστικάς περί τών έν λόγφ φαινομένων, άλως περιτ
τών ήδη, κατόπιν τών τόσων μέχρι τοϋδε δημοσιευ· 
θέντων έν τή' Φύσει > περιοριζόμεθα ήδη είς τήν ξηράν 
μετάφρασιν τών γεγονότων αυτών, διά τούς δυοπιοιοόν- 
τας είσέτι εις ταϋτα έκ τών ήμετέρων αναγνωστών.

«Διά τού νέου τούτου μεσάζοντος, Fl’. Ca- 
rantsini, άπηλαύσαμεν πολλά πνευματιστικά 
φαινόμενα έν Ρώμη, έν τη οικία τού βαρώ-

♦

1. Είκών.— Αιφνίδια γωνογράφησις τής συνεδριάσεως, δτε ήκοΰοντο μουσικοί ήχοι. 
Το τετράχορδον αίωροίμενον έν τώ κενρ.
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νου φόν Erhardt, δπου έπιστώθησαν τά εκ
τάκτως θαυμάσια προτερήματα α' οϋ, ύπερ- 
βαίνοντα κατά πολύ τής Εύσαπίας Παλαδίνου 
καί δυνάμενα πραγματικός νά ■>' .....!*'·σωσιν
εις μελετάς σπουδαίου ένδιαφ ρ·-1 ·;ος.

Etc τάς συνεδριάσεις ταύτας, εις τάς οποίας 
παρέστησαν μετά συνεχούς επιμονής καί υπο
μονής Κυρίαι καί δημοσιογράφοι, δικηγόροι 
καί Ιατροί, τραπεζϊται, καλλιτέχναι, λόγιοι κτλ, 
εΐδομεν καί δή έν πλήρει φωτί, κινήσεις αν
τικειμένων, λίαν διακεκριμένως, πολλαπλά; 
καί συγχρόνους επικοινωνίας, μετεωρήσεις καί 
κινήσεις επίπλων, ήχους ευδιάκριτους μουσι
κών οργάνων κτλ. ’Εν μια δέ τών τελευταίων 
συνεδριάσεων, έν πλήρει έρυθρώ φωτί, δύο 
μικρών λυχνιών, δπερ έπέτρεπεν ήμΐν τήν ά- 
νάγνωσιν καί μών τίτλων Έφημερίδος, ο κ. 
Καραντσίνης τοσοϋτον προσείλκυσε τήν προ- 
σοχήν τοϋ ιατρού κ. Κόρ.τη προς τό μέρος 
τοΰ πνευμαστικοΰ διαμερίσματος, δπερ καί ή- 
λεγξεν,1 ώστε μας διεβεβαίωσαν, δτι ήσθάνθη 
τήν επαφήν αοράτου προσώπου. Έν έτέρα δέ 
συνεδριάσει, ό βαρώνος von Bilguer, γέρμα
τός διάσημος, ήκουσε συρομένην παρ’ αύτώ 
τήν Τράπεζαν, ήν κατόπιν εΐδομεν πάντες ΰ- 
ψουμένην μέχρι τών κεφαλών μας, δτε άπετε- 
λοΰμεν τήν αλυσιν διά τών χειρών μας, μολο
νότι ό κ. VO11 Bilguer, δστις έν τοσοτίτω 
άπετέλει μέρος τοΰ ελέγχου, προσεπάθησε δι’ 
δλης τής δυνάμεώς του νά φέρΐ] άντίστασιν 
τή ΰψωτική ταύτη δυνάμει.

Κατωρθώσαμεν νά άπολαύσωμεν τήν άδι:ι- 
φιλονίκητον μαρτυρίαν τής φωτογραφίας τών 
διαφόρων τοιούτων φαινομένων..

Ή διά τοΰ πρώτου αριθμού σημειουμένη 
φωτογραφία έληφθη ώς εξής : Μόλις ήκούσα- 
μεν έν τώ αέρι λίαν διακριτικός άναπάλσεις τών 
χορδών βιολιού, ύ έπιτετράμμένος τήν φωτο- 
γράφησιν έθετο αμέσως πύρ είς τήν μαγνη- 
σίαν και μετ’ ολίγον έπεχείρησεν ενώπιον μας 
τήν έμφάνισιν αυτής, δπως έγίνετο καί έπί 
τών άλλων ούτω λαμβανομένων αργότερα φω
τογραφιών, πρός αποφυγήν πάσης υποψίας 
καί απόπειρας δόλου.

Ώς έμφαίνεται, τό τετράχορδον εύοίσκεται 
μετέωρον άκριβώς άνωθι τής κεφαλής τής δε
σποινίδας, ήν δμως ή φωτογραφική πλάξ ήδί- 
νησεν,ένώ ή κόρη αΰτη είναι καί. νεωτέρα καί 
χαρίεσσα. Παρά τήν τράπεζαν εύρίσκοντο επί
σης δ δούξ de Cardinale, δ δόκτωρ Corsi, 
δ κ. von Bilguer, ή κυρία Trevistini καί 
άλλοι, οΰς ή φωτογραφία δέν συμπεριέλαβεν.

Τό κατ’ έμέ ού μόνον έπεβεβαιώ τήν αυ
θεντικότητα τών γεγονότων τούτων, άλλά καί 
διαδηλώ, δτι δέν ήδυνήθην νά έννοήσφ, εάν 
ήνε δυνατόν νά εισχώρηση εδώ δολιότης, 
έκτος της ύποθέσεως συνενοχής τών δρισθέν- 

των ώς ελεγκτών τών φαινομένων, δπερ απί
θανου λίαν.

(Giornale d’Italia, 26 Mafou 1908).

.... Όπόταν θέλη τις έν ώρφ πνευματιστι- 
κής συνεδριάσεως, νά λάβη φωτογραφικήν ει
κόνα, τοποθετεί μηχανήν έναντι τής τραπέ- 
ζης, πέριξ τής οποίας οί πειραματισταί απο
τελούν διά τών χειρών αλυσιν. 'Ο φακός τής 
μ ηχανής φυσικώς διατελεϊ γυμνός. Άνωθι δέ 
αυτής υπάρχει πινάκιον μικρόν, έν τφ όποίω 
χύνουσι άνάλογον ποσότητα κόνεως μαγνησίας, 
έφ’ ής θέτουσι πύρ έν κατάλληλο.» στιγμή δι’ 
ηλεκτρικού σπινθήρος. Εις τών πειραματιστών 
κρατεί παρ’ αύτώ τό κομβίον τοΰ ήλεκτρικού 
άγωγοΰ καί όπόταν παρουσιασθή φαινόμενόν 
τι αξιοπερίεργου καί σπουδαιότερου τώυ συ
νήθων γνωστών φαινομένων, πιέζει τό κομ
βίον και αστραπή τις διά τής καύσεως τής μα
γνησίας επακολουθεί έν τφ άμα. Τούτο αρκεί. 
Αμέσως ένώπιον πανιών γίνεται ή έμφάνισις 
τής πλακάς, ήτις—ας προσθέσωμεν τήν λε
πτομέρειαν τούτην—ύποσημειοΰται, διά τήν 
ασφάλειαν, δι’ άδάμαντος.

Καί ή επομένη φωτογραφία ομοίως έλήφΟη 
έν ώρα συνεδριάσεως έν τώ γραφεία) τοΰ βα
ρόνου von Erhardt, μετά τού αύτοΰ μεσά
ζοντος Φραγκίσκου Καραντσίνη.

Κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας έν 
σειρά συνεδριάσεων, τακτικώς γενομένων, ή 
μεσάζουσα δύναμις τοΰ τελευταίου τούτου ά- 
ξιοσημειώτως άνεπτύχθη. Πολλαπλοί καί πε
ρίεργοι πνευματισιίκαί εκδηλώσεις καί διά πε
πειραμένους έτι καί εμπείρους, κινήσεις καί 
αιωρήσεις επίπλων έγίνοντο έν πλήρει έρυθρώ 
φωτί, δύο ηλεκτρικών λαμπτήρων, δυνάμεώς 
δέκα ίππων. 'Ομοίως πολλάκις άπηλαύσαμεν 
έν τώ Νίίφ φωτίστικφ διαμέσω ανυψώσεις βα
ρέων αντικειμένων. Μέ ελαφρότερου φως— 
διότι ό κ. Καραντσίνης σπανίως ζητεί, δπως 
ή Εύασπία Παλαδίνου πλήρες σκότος—έ’σχο- 
μεν φαινόμενα άνωτέρας σημαντικότητος, ώς 
έν παραδείγματί, άφηρέθη αίφνιδίως τό έν
δυμα τοΰ μεσάζοντος, ένώ έξηλέγχετο ύπό τοΰ 
ιππότου Bcnctti καί τού δουκός de Cardi
nale. Έλπίζεται, δτι βαθμηδόν ή μεσάζουσα 
δύναμις τοϋ Carantsini, θέλει φθάσει μέχρι 
τής ύλοποιήσεως.

Έν πάση περιπτιόσει, ή άπόλαυσις φωτο
γραφικών πλακών έν όίρα έκδηλώσεως τοιού
των σοβαρών φαινομένων, είνε, άνευ άντιρ- 
ρήσεως, μεγάλου ενδιαφέροντος. 'Η τράπεζα, 
ήν βλέπομεν κινουμένην άφ’έαυτής έν τφ κενφ 
καί ήτις είτα πίπτει πέραν τής σχηματιζομέ- 
νης ύπό τών συνεδριαζότων άλύσεως, μεταξύ 
τοΰ μεσάζοντος καί τών έλεγκτών, εύρίσκετο 
πρότερον μεταξύ ημών (καθόσον τήν εσπέραν

2. Είκών. — Λϋρεώία φ-ωτοχρά^^σι; τι/ς οω'ίόυιαστωί, ore /)κοί-<»'το δυνατοί κρότοι- II Ιγερ&εϊαα αφ iarr/»- 
τράττεζα καί νψω&εϊσα αεωθι τή; κεφαλή; τον μεσάζοντος.

εκείνην οί συνελθόντες ήσαν πολυαριθμότεροι) γονός, δπερ δέν χρηζει συζητήσεω;.... 
συνεχομένη μετά τής έτέρας, ήτις φαίνεται έν (0 ornalc d’ Italia,29 Ίσυλίου 1908).
τή είκόνι καί εκειτο άκριβώς μεταξύ ταύτης Χάρις τή άνεξαντλήτω συγκαταβάσει τοΰ 
καί τοΰ μεσάζοντος. Ότε ήκούσθη παράδοξος βαρώνου von Erhardt, οστις άκοκουθεΐ καί
μετακίνησις των έπίπλων, ό έπιτετράμμένος συντρέχει τάς μελέτα: ταύτας μετά ζήλου καί 
τά τής διακοπής καί έγκαταστάσεως τοΰ φωτι- πίστεω. Αποστόλου, αί πιευματιστικαί συνε- 
σμοΰ, ήναψε τήν μαγνησίαν καί αμέσως έφω- δρΐώσεις έξηκολούθησαν άνευ διακοπής καί 
τογραφήθημεν ούτως. Οί δύο έλεγκται, Μ. |ξαχ0χ0υθήσωσιν εΐαέτι μετά τής αύτής 
Basile, διδάκτωρ της Νομικής καί ό , δόκτωρ μεδ($δου καί τάξεως, ήτις απαιτείται πρός ά- 
Corsi, ως έμφαίνεται έν τη είκόνι, έκρατουν π<ηεΧεσματικήν επιτυχίαν τοΰ σκοπουμένου. 
ατενώς τάς χεϊρας τού μεσάζοντος. Ταυτοχρό- Κατά τούς μήνας δέ τούτους άληθώς ό μεσά- 
νως δέ καί ούτοι ήλέγχονιο ύπό τών πείρα- ;ων Caraneini πολύ ένισχύθη διά νέας δυνά- 
ματιζομένων. Άλλά δέν ήτο δυνατόν ν’ άμ- )ιεω- κα; διαύγειας έν τοΐς παραγομένοις ύπό 
φιβάλη τις περί τής αυθεντικότητας τών φαι- τής μεσαζούσης αύτοΰ ιδιότητας. Καί έλπίσω- 
νομένων, ώς συνέβησαν ή έν μιφ περιπτωσει. μΕν< [;τι πολύ ταχέως θά δυνηθώμεν δι’ αύτοΰ 
Έκτος, άν ή Τράπεζα αΰτη αίωρήθη έν τφ νά ίδωμεν έντελώς υλοποιήσεις πνευμάτων, 
κενφ διά μέσου αντικειμένου ή μεσολαβήσει άφού άλλως τε ϊδομεν σημεία πειστικά τής 
τινός άτόμου επιτηδείου διά δόλου, τη έθε- δυνάμεώς α’'τοΰ. Αί κινήσεις καί αιωρήσεις άν- 
λουσίφ συνεργεία τών δύο έλεγκτών καί ημών τικ81μένων έν πλήρει καί ζωηρφ έρυθρψ φωτί 
αύτών, δπερ αδύνατον. Αλλο τι δέν χωρεΐ έκτελλοΰνται μετά ταχύτητας, δπερ άποδείκνυσι 
ενταύθα. τήν βεβαίαν άνάπτυξιν τής μεσαζούσης δυνά-

Όσων λοιπόν κλίνει ή πεποίθησίς των ύ.τέρ μεως τοΰ Caranlsini. Σχεδόν τό παραπετα- 
τοιαύτης άπάτης, ας πιστεύουσιν δτι τό πραγ- σμα τοΰ πνευματιστικού διαμερίσματος ογκου- 
μα έχει ούτως, άλλ’ δσοι δέν είναι διατεθεί- ται είς τρόπον ώστε] πλησιάζει τούτο να κα
μένοι νά μάς παράσχωσι δίπλωμα βλακός ή λύψη δλην τήν τράπεζαν τών πειραματιζομε- 
δολίου, όφείλουσιν έντίμως νά πιστεύσωσι γε- νων' έπαναληπτικαί δέ ψηλαφήσεις πολλάκις
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παραιηροΰνεαι ύπό τών παρευρισκομένων πά
σης τήξεως.

Έν μιφ τών τελευταίων συνεδριάσεων ε
πειδή ήκούετο κρότος ισχυρός έντός^τοΰ Ιδιαι
τέρου πνευμ. διαμερίσματος, είς ές ήμών ήνα- 
ψεν αμέσως τήν μαγνησίαν καί ή πλάξ μάς έ- 
ηανέρωσε τήν αΐώρησιν μιά; τραπέζης, ητ·ς 
πρότερον εύρίσκετο αριστερόθεν τοΰ μεσάζον
τος καί εκτός τοΰ διαμερίσματος. Τήν συνεδρία- 
σιν ταύτην έπώπτευον άφ’ ένός ό συνάδελφός 
μου Κάμιλλος Guymon, τής Journal Of- 
iicii‘1 καί άφ’ετέρου ό κ. Stel’lbni. 'υπάλληλος 
τής ’Ιταλικής Τραπέζης. Σημειώ εύθαρσως τά 
ονόματα τών παρευρεΟέντων, παρά τήν παρά- 
κλησίν των, δπως παρασιωπήσω ταΰτα, καί 
τοΰτο, ώς εννοείται, ούχί τόσον ές άβρότητος 
καί ταπεινοφροσύνης ανωφελούς, δσον διότι ή 
μελέτη μερικών φαινομένων, τά όποια ’άποτε- 
λοΰσι ταύτοχρόνως τό φοβερότερον μυσιήριον 
καί τό μεγαλήτερον πρόβλημα, τά όποια ή 
ανθρώπινη διάνοια έξήσκησε ποτέ, δέον ν’ ά- 
Ί'ηφή τήν ελεύθερον έςέτασιν καί τήν ελεύ
θερον κριτικήν, ύπό τήν προσωπικήν ευθύνην 
εκείνων, οΐτινες διαχειρίζονται καί έςετάζουσα 
τά αποτελέσματα Τήν ιί'λυσιν, πέριζ τής τρα
πέζης, άπετέλουν ή Δνις Giannini, ή Κυρία 
Slcfoni. ό βαρώνος Erhanlt. ό κ. Rognoni,

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΡΛΟΤ

Ο I Μ Ε l·1 Α Λ Ο 1 Σ Ε I Σ Μ Ο I
Ιίερί τά 800 κκί πλέον χιλιόμετρα απέχει 

ν, 'Αττική τοϋ τεκτονικού ρήγματος, τοϋ πρό 
άμνημονεύτων χρόνων άποσπάσκντος τήν Σικε
λίαν τής Καλαβρίας κκί άποτελέσαντος έν τή 
παρόδω τών αιώνων θαλάσσιον στενόν, τόν ποο- 
Ι)/ιΰι· τής Μκοπιρι-ς, μόλις 2 χιλιομέτρων πλά
τος έχοντκ, εκατέρωθεν τοϋ όποιου κεΐντζι κί 
καταστραφεΐσαι πόλεις Ι'ήγιοι· κκί J/εσσήυη.

Κκί ομω; καίτοι τοσκύτη κπόστκσις χωρίζει 
τάς 'Αθήνας τοϋ καταστρεπτικού τούτου κέν
τρου. πλεϊστοι τήν νύκτα περί τήν 10 ώραν 
κζί 18' κατά τήν έμήν πζρζτήρησιν) τής τε
λευταία: Κυριακής ,‘21 Δεκ.) ήσθάνθημεν άρ- 
κουντως ισχυρόν σεισμόν, ώστε αί άνοικταί Ου
ρές τών δωματίων έκινήθησαν. Διήο/.εσε δ' ου- 
τος κατά τήν έμήν παρζτήρησιν περί τζ 0 δεύ
τερα τής ώρζς λεπτά.

'Ώστε πζς τις δύναται νζ φζντζσθή, όποσον 
δεινός θά ήτο ό συγκλονισμός ούτΟς έπί τοϋ τό
που τή: καταστροφής κζί νζ έξηγήση. διατί 
ό συγκλονισθείς πυθμήν έξεσφενδόνισε τήν θά
λασσαν κζτκ τών παρακείμενων ατυχών πό
λεων κζί ζπεπεράτωσε τό έργον τής κατα
στροφής.

Ημεΐς όμως οί έν 'Αθήνκις ζώντες είμεθα 

ή Κυρία Manasse, ή Κυρία Bclloli.
Τό φαινόμενου τής αΐωρήσεως τής Τραπέ

ζης— έάν δέν υπόθεση τις έκ μέρους μας 
άνόητον συνεννόησιν — είναι αδιαφιλονίκη
του, ώς είναι άδιαφιλονείκυτον καί τό έτερον 
φαινόμενον τής αΐωρήσεως ένός μανδοΚνου, 
ούτινος εϊκών έλήφθη έν έτέρφ συνεδριάσει, 
έν ή παρευρίσκοντο μόνον ό κ. Ba Sile, δι- 
δάκτωρ’τής ιατρικής καί ό ιππότης Benetti, 
τοΰ ύπουργείου τών ’Εξωτερικών.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν, δύο φαι
νόμενα παρήχθησαν, άτινα αξίζουν ειδικής 
έξετάσεως. Σφαίρα έκ καουτσούκ, ευρισκό
μενη έπί τίνος έπίπλου, πολύ μακράν τής 
τραπέζης τών πειραματιστών, έβαλε τρις άπό 
τοΰ μετώπου τοΰ κ. Giannini εΐς τό τής Κας 
Steffoni, οΐτινες ήσαν καί έπόπται τήν εσπέ
ραν ταύτην καί συνεπώς ευρίσκοντο εΐς θέσιν 
πλέον ή πανιός άλλου νά έξακριβώσωσι τήν 
ακινησίαν τοΰ μεσάζοντος. Καί έτέρα μικρά 
τράπεζα, ήτις άφοΰ άνήλθεν έπί τής ήμετέρας 
τραπέζης, διελθοΰσα άνωθι τών κεφαλών μας, 
έπέστρεψεν εις τήν θέσιν της, έξακολουθοΰσα 
τό ίδιον πείραμα...

(Giomalc d'llaiia, 16 7)6ρίου 1908).

("Επεται τό τέλος)

πάντοτε έξησφκλισμένοι έκ τοιούτων ύποχθο- 
νίων καταστροφών, κκίτοι περικλειομεΟκ παν- 
τκχόΟεν ύπό σεισμοπλήκτων περιοχών (Λοκρίς, 
Θήβα·.. Αίγαΐον,"Υδρα, Αΐγιον, Κόρινθος, ΙΙαρ- 
νασίς, Ζάκυνθος, κτλ.), διότι ευτυχώς τό έδα
φος τών ’Αθηνών είνε δύσειστον κκί έτερόσει- 
στον, σειομενον κλλοπαθώς.

Ώς έζ τούτου κκί δέν δυνάμεθα πάντες νά 
φκντζσθώμεν τούς τοιούτου είδους ύποχθονίους 
συγκλονισμούς. Συμβαίνουσι σεισμοί έλαφροί, 
μόλις αισθητοί, ή υ.όνον δ'.' ευαίσθητων σεισμο- 
κοπίων αντιληπτοί. 'Αλλά κζί επέρχονται συ
γκλονισμοί δεινότατοι. Οί κώδωνες τών εκκλη
σιών ζρούοντζι κύτομάτως, τά οικοδομήματα 
ρήγνυντζι κζί κζτζκρημνίζονται έκ θεμελίων, 
ή γ7. σχίζετζι, οί λίθοι τών λιθοστρώτων κκί 
οί άνθρωποι ζνζτινάσσονται είς τόν άέρκ, αί 
σφζΐρζι τηλεβόλων, αί οίκίζι άνζρρίπτονται έζ 
θεμελίων, βράχοι πελώριοι άποζόπτοντζι άπό 
τών όρέων καί κζτζπίπτουσιν είς τήν κοιλάδα 
ή είς τήν θάλζσσζν.

Άλλα μ.όνον αί καταστροφαί κΰτζι; Βάρα
θρα ανοίγονται καί καταπίνουσιν ολοκλήρους 
πόλεις, ώς τά Βοΐιρα παρά τό Λί’γιον, ή στε
ρεά γή ζζτολισΟζίνει πρός τήν θάλασσαν καί
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σκν νκ συνέρχονται έκ τοϋ τρόμ.ου, αίφνιδίως 
ή θάλασσα έξωγκώΟη, ώστε τό σχημζτισΟέν 
κϋμκ, κζίτοι τό Κάλλζον έκειτο έπί ύύώμζτος, 
έφιόρμησε κατ' ζύτοϋ κζί τά πάντα έκάλυψε. 
τά όέ έπίλοιπζ έξεσφενδόνισεν όπισθεν τής 
πόλεως. Κζί συγχρόνως τό κϋμκ ζνέσκζύεν έκ 
θεμελίων πάντκ τά οίκοδομήμκτκ».

Τή I Ιη πρός τήν I 2ην 'Οκτωβρίου τοϋ 1837 
ισχυρός έκνεφίας άνεμο: κυκλών ή τυφών', συ- 
νοδευόμενο; ύπό σεισμού, έφορχ.ήσκς κζ.:ά τών 
έζβολών τοϋ Γάγγου, ανύψωσε τό ύδωρ 40 πό- 
όζς ύπέρ ^τήν συνήθη κύτοϋ έπιφάνειαν. ού 
έ'νεκκ έπνίγησζν περί τάς 30(1,(100 ανθρώπων.

’Αλλά κκί έτέρα καταστροφή κζί πολλώ 
δεινότερα συνέβη κζτκ τά μέρη έκεΐνζ τής 
’Ασίας. Τή 31η Όζτωβρ. πρός τήν Ιην Νοεμ
βρίου τοϋ I 87(> φοβερά κζτκιγίς έφΟζσε χ.έχρι 
τών έκβολών τοϋ ποταμού ϋιιαμαπαίια ι, 
ήν στιγμ.ήν είχε λάβει χώραν έκτάζτως ισχυρά 
πλημ.μυρίς. Τό ύδωρ τότε όρμητικώτατζ έφώρ
μησε κζτκ τάς στερεζς κκί έκάλυψε μέχρις 
ύψους 45 ποδών έπιφάνειαν 7,755 τετραγωνι
κών χιλιομέτρων, (δηλ. κκτκ 1200 τετρζγ. 
χιλιομ. μείζονζ τής έπιφκνείκς τής 'Αττικής 
κκί Βοιωτίας). Κατά τόν κκτακ/.υσμόν τούτον 
λέγεται, οτι έπνίγησζν κζτά τήν έζΟεσιν I , 
215,000 άνθρωποι, κζτ’ άλλους δε μόνον 100, 
000. Οί έπίλοιποι έσώΟησκν άνκβάντες είς τά 
ύψηλά δένδρα, ζτινκ φυτεύουσιν οί κάτοικοι 
περί τάς οίκίζς αύτών.

’Εκτός όμως τούτων κζί πολλών άλλων κα
ταστροφών, έχομεν κζί τόν μέγζ.ν κατακλυσμόν 
τοΰ βζΟυπέδου τής Μεσοποταμίας τού διζρρεο- 
μένου ύπό τών διδύμων ποταμών Εύφράτου καί 
Τίγρητος. .

Κζτά τάς ύπό Άγγλων ζζί Γάλλων Άσικ- 
νολύγων γενομενζς έν Χινευή κζί Βζβυλώνι κνκ- 
σκζ.φάς άνευρέΟησζν ζζί πλεΐστκ Άσσυριζζζ 
συγνοζυ.'Λζτκ θι.ί σγ '|ί··Ά7'ΐ’ "ηααι-άιοτ, έπί 
πλινΟίνων πινακίδων γεγρζμμενζ έπί Σζρόζ- 
νζπάλλου ή Άσουρπζνιβάλ, (ί(>8-<»28 π, X.) 
Μεταξύ τούτων εύρέΟη ζζί τό έπος ’/ζύορβάο 
η Α’.γ/ρύ<1, έν ώ περιγράφετκι ώς έπεισύδιον 
κκί μέγζς κατακλυσμός, κκτκπνίξζ.ς τήν Με
σοποταμίαν (βλ. κκί Καθολικήν ιστορίαν II. 
Κζρολίδου τόμ. Α σελ. 135:. Τό έπεισύδιον 
τούτο συντόμως κζτά τον Xi'llliay ι El'illlCS- 
cllielltC Α’ σελ. 2113 έχει ώς εξής.

«Ό ’/?όυ<7·'όρ Χεμρόδ·, ζπωλέσζς τόν φί
λον κύτοϋ ''(ΐ·ι;, μεταναστεύει πρός τάς έκ- 
βολάς τοϋ Εύφράτου κζί Τίγρητος, ένθα έζη 
βίον αθάνατον, θεός γενόμενος, ό προπάτωρ 
κύτοϋ Α7ω>ίς-’.1δρά (Λ'ΐσισάύρα ή Χ ιαιατά'/α, 
ν.χτχ νεωτέραν κνάγνωσιν Σζμζς-Ναπιστίμ — 
ήλίω ζωής\ δστις διηγείται ώς έξης τόν βίον 
του καί τήν άπό τοϋ Κατακλυσμού σωτηρίαν 
του. Οί μεγάλοι Θεοί άπεφζσισζν διά κατα
κλυσμών νζ κζ.ταστρέψωσι τήν ζρχκίζν πόλιν

πόλεις παράλιο, καταπνίγονται καί μεταβάλ
λονται είς Βυθόν θαλάσσης, ώς ή παρά τό Αΐ- 
γιον ποτέ ύπάρξασζ πόλις Έίίκη, τν στερεόν 
έδαφος σζλάσσεται ώσπερ θάλασσα, οί τάφοι 
άνοίγουσιν καί οί έν αύτοίς νεκροί άνζτινάσ- 
σονται μζκράν, τά opr, σκιρτώσιν, ώσεί κριοί, 
οί ποταμοί παύουσιν ρέοντες έπί τινα χρόνον 
καί αί πηγαί άποτυφλοΰτκι ή ύπερπληθύνον- 
ται ή μεταβάλλουσι κοίτην.

Καί έπί τέλους επέρχεται τό κϋμκ τής θα
λάσσης καί αποσύρει τά πάντα κζί έπιβοηθη- 
τικώς έκρήγνυνται ούρκνομ.ήκεις πυρκζϊζί, ΐνα 
μή ούδέν διασωθή.

Πάσα δ’ κύτη ή οργή τής φύσεως συνοδεύ
εται καί ύπό φοβερών ύποχθονίων (ίοόιιων και 
ιινκηί>μ<~»·, οτε ό έν άπογνώσει διατελών θνη
τός νομίζει, οτι οί δαίμ.ονες τής κολάσεως Οέ- 
λουσι νά διζρρήξωσι τά χαλύβδινα αύτών δε- 
σμά καί, άνκτρέποντες τήν γήν, νά φέρωσι τήν 
καταστροφήν καί τόν θάνατον είς τήν έν ειρή
νη βιοϋσζν ανθρωπότητα.

Ταΰτα καί πλεϊστζ άλλα είνε τά δεινά τών 
σεισμών.

·*-»-
Ό θάνατος 200,000 αδελφών 'Ιταλών, έν

τός ολιγίστων δευτερολέπτων άρπαγέντων άπό 
τής ζωής κζί συντριβέντων ή καταποΟέντων 
ύπό τοϋ κύματος, συγκινεϊ μέχρι δακρύων πά
σαν άνθρωπίνην καρδίζν. Καί πάνυ όρθώς κζί 
κατά καθήκον ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης 
έσπευσε και πρέπει νά σπεύση αρωγός κζί νά 
έπισταλάξη πκρήγορον βάλσζμον είς τούς δικ- 
σωΟέντας, οΐτινες έν ριπή οφθαλμού ζπωλεσζν 
παν ο,τι προσφιλές κκί πολύτιμον είχον έν τώ 
κόσμω.

Ό σεισμός ούτος τοϋ πορθμού τής Μεσσήνης 
καταλογίζεται είς τούς μεγίστους, όσους άνζ- 
φέρει ή ιστορία τοϋ άνΟρωπίνου γένους.

Άλ.λά καί άλλοι σεισμοί συνέβησκν πολλώ 
δεινότεροι έν πζρωχημένοις ίστορικοϊς χρόνοις. 
ΊΙ ποτέ μεγάλη κκί πλούσια ήτις
είνε νΰν πολίχνη, άπώλεσε κατά τόν γ’ μ. X. 
αιώνα περί τάς 200,000 ανθρωπίνων ύπάρςεων.

Αί μ.εγκλείτεραι δμως κατκστροφζί έγένοντο 
έν Ν. ’Αμερική κκί έν τω βαΟυπέδω τοϋ πο
ταμού Γάγγου. Τή 28η ’Οκτωβρίου τοϋ 17-40 
φοβερός σεισμός συνεκλόνισε τό /νίζζ.'π»·, παρα
λίαν τής Ιίερουβίκς πόλιν, μεθ' δν μέγα τοϋ 
Ειρηνικού Ώκεζνοϋ κϋμκ έφώρμησε κκτκ τής 
πόλεως. Τήν πόλιν ταύτην έπισκεφΟείς τις α
μέσως μετά τήν καταστροφήν, έγρζύε τά εξής : 

«Ούδέ τό έλάχιστον σημεΐον τοϋ προτέρου 
αύτής σχήματος έναπέμεινεν, άλλά σωροί έξ 
άμμου κζί κροκαλών ύπεδεικνυον τήν τοποθε
σίαν αύτής. Τινές τών πύργων τής πόλεως ζν- 
τέστησζν έπί τινα χρόνον όιά τών ισχυρών ζύ
τών τειχών κατά τοϋ συγκλονισμού τοϋ σει
σμού, άλλά μόλις οί δυστυχείς κάτοικοι ήρχι-
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Σοι'ρι.π,τάζ, έκτισμένην παρά τάς τότε εκβο- 
λάς τοΰ Εύφράτου, αϊτινες έκειντο μεσογειότε- 
ρον. Ό *Εα, ο Θεός τής θαλάσσης, παραινε' 
τόν Χασίς-Άδρΰ ίχ ναυπηγήσγι έπι τής ξηρά; 
πλοϊον, είς τό όποιον νά μετζφέρη άπασαν τήν 
περιουσίαν του, τροφάς, τήν οικογένειαν κζί τά 
κτηνη του κζί θηρία άγρια. Κζί κατ’ άρχάς 
μέν ήρνήθη ό Χισιστάρζ, ακολούθως όμως ’ναυ
πήγησε τό πλοϊον κζί άσφζλτώσζς ζύτω έσω
θεν και έξωθεν τήάσφάλτω, είσήγζγεν είς αύτό 
τά υπάρχοντά του, διάφορα ζώα κζί σίτον καί 
έπεβιβάσθη μετά των συγγενών κζί οικείων 
του είς αύτό. "Ηδη εγείρεται λαϊλζψ κζί κα- 
ταιγίς, ύδωρ άνεξώρμησεν έκ των εγκάτων 
τής γής, καί ό θεός τής θαλάσση; επιφέρει τόν 
κατακλυσμόν.

Σκότος έπεκάλυύε τήν γήν κζί επί έξ ήμέ- 
ρας καί επτά νύκτας όιήρκεσεν ή καταστροφή. 
Τέλος έπαυσεν ή κζτζιγίς. έγένετο πάλιν εύ- 
δία καί τά ύδζτα άπήλθον, τό πλοϊον όμως έ- 
ςώκειλε παρά τούς πρόποδας των τό βαθύπε- 
δον τής Μεσοποταμίας περιβαλλόντων ύύωμά- 
των τής Νιζίρης, ήτις ήν τόπος κείμενος νο- 
τιανατολικώτερον τής Νινευής. ’Ακολούθως ό 
Χασίς-'Λδρζ έξζπέστειλε πνηνά, ό δέ μέγζς 
θεός 13έλ (Βήλος) ορκίζεται νά μή φέρη πλέον 
κατακλυσμόν, ή δέ Θεά ’/σταρ άνυψοϊ πρός 
ένίσχυσιν τούτου τό μέγζ τοΰ Άνί τοξον (τό 
Ούράνιον τόξον'ι.

Ο Ed. SuesS έν τώ κλζσσικίϋ αύτοΰ συγ- 
γράμμζτι Das Antlitz dev Eide δημοσιεύει 
μεταφρασιν ολοκλήρου τούτου τοΰ επεισοδίου).

Έκ τής ύπό γεωλογικήν έποψιν άνζ.λύσεως 
τής διηγήσεω; ταύτης ό Suess δίδει τήν εξής 
έξήγησιν :

«Κατά τινα περίοδον συνεχών σεισμών έ- 
πανειλλημένως τό ύδωρ τοΰ Περσικού κόλπου 
έφώρμησε κατά τής κοιλάδος τοΰ Κάτω Εύ- 
φοατου. Έκ τούτων οδηγούμενο; προνοητικός 
άνήρ, ό Σασ.στάοα, έναυπήγησε πλοϊον κζλα- 
θοειδές, ώς καί νΰν γίνεται έν τή χώρα τοΰ 
Εύφράτου, άσφζλτώσζς αύτό έσωθεν κζί έξω
θεν. Οί συγκλονισμοί τοΰ εδάφους έπαυξάνουσι 
καί ούτος καταφεύγει είς τό πλοϊον τζ ύδζτα 
τής αβύσσου άνζβάλλοντζι δια τών ρηγμάτων 
τοΰ εδάφους ώς συνέβη πολλάκις,π.χ.έν Καλα
βρία, Αιγιω, Φθιώτιδι'. συγχρόνως δ’ επέρχεται 
τύφων ισχυρός άπό τοΰ Ιίερσικοΰ κόλπου, συ- 
νοδευόμενος ύπό ρζγδαιοτάτη; βροχής.

Κΰμζ τής θαλάσσης μέγζ είσορμ.ήσζν διά 
της κοιλαδος, ώθησε τήν κιβωτόν ταύτην ούχί 
πρός τήν θάλασσαν, άλλά πρό; τζ μεσόγεια, 
πρός τούς λόφους τής Νιζέρη; (ώ; έν Κζλ- 
λάω)».

~ϊ£··3ί-
Κζτζστροφαί τοιαΰται μυριόνεκροι έκ σει“ 

σμών κζί ηφαιστείων έκρήξεων κζί πλημμυρών 
ούδεποτε Οά πζύσωσιν, έφ’ όσον Οά κζτοική 

έπι τής γης τό ανθρώπινον γένος. Ό λογικός 
όμως άνθρωπος, ό διεισδύων είς τά μυστήρια 
τής φύσεως, δέν πρέπει νά μένη απαθής ώς 
μοιρολάτρης, άλλά ν’ άντιτάσσηται κατά τών 
άγριων δυνάμεων δι’ αύτών τών μέσων, άτινα 
αύτή ή ιδία φύσις παρέχει αύτω.

Ή σεισυ,ολογική έπιστήι/.η δέν έχει μ.όνον 
σκοπον θεωρητικόν, την εςιχνιζσιν των ποικί
λων τών σεισμών φαινομένων κζί τήν άνεύρεσιν 
τής μυστηριώδους αύτών αιτίας, άλλά κζί άλ
λων πρζκτικώτερον καί πολλώ ώφελιμώτερον, 
τήν έίασφάλ'.σο' τώ)· φωλεών τον άνθρωπίνου 
γένους, αϊτινες έπι τοιούτων έπισφζλών εύρί- 
σκονται θέσεων.

Οί σοφοί τής ’Ιταλίας συσμολόγοι πάντες 
Οχ καθοδηγήσωσι τήν Κυβέρνησίν των, δπως 
διά καταλλήλων νόμων ληφθώσι πάντα τά ε
ξασφαλιστικά μέτρκ εις τε τήν οικοδομικήν κζί 
τήν τοποθεσίαν σεισμοπλήκτων τόπων, ϊνα μή 
θρηνώσι τοσζύτζς μυριάδας ανθρώπων, όσους 
ούδέ άμείλικτοι πόλεμοι έθανάτωσαν.

Καί ημείς τούτου; πρέπει νά μιμηθώμεν, 
διότι ό ’Ελληνισμό; πολλάκις έλαβε πικοάν 
πείραν τών σεισμών κζί άνάμφιβόλως πολλάκις 
Οά λάβγ) καί θά θρηνήσή ανθρώπινα; ύπάρξεις 
κζί άπώλειζν περιουσιών.

"Αν αί Άθήνζι ήσαν έκτισμένζι, δπου τά 
χωρία Προσκυνά καί Μαλεσσίνα τής Λοκρίδος, 
άτινα έκ θεμελίων κατεστράφησαν κατά τόν 
σεισμόν τοΰ 189 'ι, ήθελον μετζβληθή εντός 
δευτερολέπτων είς σωρόν έρειπίων κζί πτωμά
των.

Άλλ' εύτυχώς τό έδαφος αύτών είνε δύσ- 
σειστον κζί διά τοΰτο έπι αιώνας ϊσταντζι οί 
στύλοι τοΰ Όζυ/ιπιου ζίιός κζί οί τοΰ Σου- 
νιαοάτου ΙΙοσειδώνος έπι τοΰ Σουνίου, ένω οί 
ναοί τών εύσείστων Κορίνθου καί ’Ολυμπίας 
κατεκρημνίσθησαν.

Κατά τό 189 ί επιτροπή άνέλζβεν, όπως κα- 
θορίση τόν παρ' ήμϊν αντισεισμικόν τρόπον τής 
οικοδομής τών πόλεων, άλλά τό σχέδιον εκείνο 
έμεινεν έπι τοΰ χάρτου, διότι έλησμονήθη τό 
κακόν. Καιρός όμως είνε μετά τό μέγζ τή; Μεσ
σήνης τή; 'Ιταλίας πάθημα νά μή λησμονήσω- 
μεν τούς σεισμούς, διότι κινδυνεύουσι Λοκρίς, 
Βοιωτία-, ΙΙζρνασίς, Κορινθία, Αίγιον, ΙΙάτραι, 
Μεσσηνία, Λζζεδαίμων, Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, 
Λεύκάς, κζί Άγρίνιον.

Θά τονς ίνθυιιηθώμεν, όταν πάλιν πάθω- 
μεν ! !

Κ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Έ6ν. Πανεπιστημίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ 1ΙΑΙΓΝΙΟΝ

Τό προκείμενον πείραμα δίδωσιν ήμΐν ιδέαν 
τής μεταδόσεως τον ήχου διά μέσου τών στε
ρεών σωμάτων.

Άναρτίϋμεν κοχλιάριον άργνροΰν ή ίκ λευ
κόν μετάλλου εν τώ μέσω νήματ.ος, οιτινος 
τάς δύο άκρας προσκολλώμεν εντός τώι1 ώτων 
ημών, ώς δείκνυται ίν τή έναντι είκόνι. Γού
του δέ γενομένου προσκρούομεν τό κοχλιάριον 
ίπί τραπέζης, άφοϋ προσδώσωμεν αύιώ μι
κρόν ταλάντωση’. Ή μετάδοσις τοΰ ήχου γί
νεται τοσοντον ζωηρώς κατά τήν στιγμήν τής 
προσκρονσεως, ώστε τομίζομεν, ότι άκούυμεν 
τόν βόμβον μεγάλου κώδωνος.

'Η περίστασις αύτη εςηγεϊ και τήν μετάδο
ση· τής φωνής διά νήματος τηλεφώνου τών 
παίδων, ίν τώ όποίφ προσαρμόζουοι δυο 
στρογγύλλα χαρτόνια είς τά άκρα, δυο ίκ κα- 

σιτέρου μικρών κυλίνδρων, περιφέρειας ί'έλων 
λυχνίας καί δέκα περίπου εκατοστόμετρων 
μήκους. 'Ετώνουσι δέ τά δύο χαρτόνια διά 
μετάξινου νήματος μήκους 15—20 μέτρων 
και υ μέν δμιλών θέτει τό στόμα του επί τοΰ 
στομίου τοΰ ενός κυλίνδρου,ό δε άκούων θέτει 
ίτί τοΰ ώτός του τό έτερον στόμιον καί ή 
συγκοινωνία γίνεται πλήοης.

Φ. II.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αί ι'ιτιικοανίαι

,ΐί ήμικρανίαι προέρχονται ατό πολλάς αι
τίας καί συνεπώς έχουσι και διάφορα τα μέσα 
τής θεραπείας.

Ποδ ίλουτοα πολύ θερμά καί τά όποια νά 
διαρκούν ύ:ίίώ έως δέκα λεπτά είναι πολύ 
συ ντ ελεατικά.

Τό πυραμίδάν, ή άντιπυρίνη, ή φενεσετίνη 
κτλ. ώφεΛυΰν ωσαύτως άναλόγως τής ιδιο
συγκρασίας.

Αί μικραί αυται άδιαθεσίαι είναι τόσον 
σι-χναι παρά τισι γυναιξίν, ώστε είναι καλόν 
νά συμβουλ.εύωνται αυται τόν Ιατρόν περί τοΰ 
καταλληλότερου ίκ τιϊ>ν φαρμάκων τούτων καί 
τής άναλόγου δϋσεως.

Ό Ιατρός όας
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Ό άββας Γάφρ καταγινάμενος είς την χρι- 

στογπαφίαν ήγόραοεν έσχάτως έκ τών απογό
νων αρχαίας τιιός οικογένειας κοπτών, της 
"Ανω Αίγυπτου πάπυρον ελληνικόν, του VI 
άπό Χριστοΰ αίώνος, περιέχοντα διαφόρους 
εικόνας, άναγομένας είς τόν βίον τοϋ Χριστοΰ 
ώς και διήγησιν περί της περίφημου εικόνας 
τοΰ Θεανθριόπον,ή οποία, κατά την παράδοσιν 
ώς γνωστόν, άπετυπώθη επί τίνος οθόνης καί 
έστάλη εις τόν Βασιλέα τής αρμένικης πό· 
λεως 'Εδέσσης.

Τό Ανακαλυφθεί· χειρόγραφον περιέχει επι
στολήν τοΰ βασιλέως, καλούμενου'Αβγάρ, πρός 
τόν Ίησοΰν εάνδρα αγαθόν καί Ιατρόν άνα- 
φανέντα ίν Ιερουσαλήμ». 'Ο Άβγάρ εξηγεί, 
οτι πληροφορηθείς τά θαύματα, τά οποία 
έκτελεί ό Ίησοΰς, έσκέφθη, ότι οντος ή θά 
είνε Άυτόζ δ Θεός ή ό υιός τοϋ Θεού και τόν 
παρακαλείνά εί’δοκήση νά μεταβή καί μέχρις 
αύτοΰ, δπως τόν θεραπεύση καί όπως προσ
τατεύσω τήν πόλιν του, Γνα μηδείς τών έχθρών 
του τήν καταλάβη καί τήν καταστρέψη. Έπί 
τέλους τφ υπόσχεται, οτι έν τή μικρή ηόλει 
αύτοΰ θά είνε επισφαλής κατά τοΰ απειλούμε
νου κινδύνου έκ τής έπιθέσεως τών Ιουδαίων.

Εις τήν έπιστολήν ταύτην <5 Ίησοΰς άπήν- 
τησεν ότι δέν δύναται νά μεταβή είς 'Έδεσσαν,

Ό άπισταλμίνος φέρων els τόν Άβγάρ 
τήν εικόνα.

Ή ίπί τής οθόνη; είκών ώς ενρϊσκεται νΰν εν 
Γενοί'ΐ) είς τήν εκκλησίαν τοΰ "Αγίου 

Βαρθολομαίον

διότι οφείλει νά εκπλήρωσή δλην τήν Αποστο
λήν, ή οποία τφ άνετέθη καί ακολούθως θά 
άνέλθη είς τόν "Υψιστον, δ όποιος τόν άπέ- 
στειλε. Θάποστείλη όμως είς "Εδεσσαν ενα 
τών μαθητών του, τόν Θαδδαΐον τόν ή Θω/ιαν, 
ό οποίος θά τόν θεραπεύση κυί θά προνοήση 
ώστε ή πόλις αύτοΰ νά μή καταληφθή ουδέ νά 
καταστροφή ύπό τών έχθρών.

ΌΆβγάρ λαβών τήν επιστολήν τοΰ Ίησοΰ 
έχάρη μεγάλως. Άφ’ ού δέ δέν ήδύνατο rd <5ε- 
χθή τόν Ίησοΰν,άπεφάσισε νά άποστείλη δεύ
τερον άπεσταλμένον, ζωγράφον, ό οποίος νά 
λάβη τουλάχιστον τήν εικόνα τοΰ Ίησοΰ.

Ό άπεσταλμένος συνήντησεν τον Ίησοΰν 
είς τά προπύλαια τής Ιερουσαλήμ.

— Ανθρωπε, είσαι προδότης, τφ είπεν δ 
Ίησοΰς.

— Αέν είμαι προδότης, άλλ’ άπεσταλμένος 
τοΰ βασιλέως Άβγάρ διά νά ΐδω Ίησοΰν τόν 
Ναζωραίον καί λάβω τήν εικόνα αύτοΰ.

Ό Ίησοΰς παρήγγειλεν αύτώ νά είσέλθη 
είς τήν συναγωγήν, όπου <5 Ίησοΰς έδίδασκεν.

‘Ο απεσταλμένος άιέβη επί υψηλής θέσεως, 
έςήτασε τήν μορφήν τοΰ Ίησοΰ καί προσεπά- 
θει νά τήν Αποτύπωση έπί τοΰ υφάσματος, 
ά^.ί.ά θεία τις δύιάμις τόι· ήμπόδιζε.

Ό Ίησοΰς μαντεύσας τήν πρόθεσιν τοΰ 
άπεσταλμένον ιόν έκάλεοε παρ’ έαυτώ διά τοΰ 
Θαδδαΐον ή Θωμά και λαβών ύδωρ έπλυνε τό 
πρόσωπόν του. "Επειτα έσπογγίσθη δι’ υθό- 

νης. Έπί τής οθόνης δέ ταύτης άπετυπώθη ή 
θεία αύτοΰ μορφή. Ό Ίησοΰς τήν έδωκε είς

’Αντίγραφο? τής έπί τοΰ παπύρου ' εικόνας. Ό 
άπεσταλμένος roC Άβγάρ λαμβάνει 'τήν οθόνην 

παρά τοΰ Χριοτοΰ.

τόν άπεσταλμένον, τότε διά rd τήν φέρη είς 
τόν Άβγάρ.

W

Οΰιως έχει ή παράδοσις αΰτη καιά τόννεω- 
στί άνακαλυφθέντα πάπυρον.

Κατά τόν Ευσέβιον τής Καισαρείας, ιστορι
κόν τοϋ τετάρτου αίώνος, τά γεγονότα ταΰτα 
έγένοντο σχεδόν, όπως εκτίθενται Ανωτέρω. 
Προστίθεται δέ ότι δ άπεσταλμένος τοϋ Άβγάρ 
προστατευόμενος υπό τής θείας εικόηος, κα- 
τισρθωσε rd φθάση είς ’Έδεσσαν, δ δέ βασι
λεύς Άβγάρ ίάθη.

Τό πολύτιμον τούτο κειμήλιου, τό παλλάδιου 
τρόπον τινα τί]ς Εδέσσης, f/ieutr έν τή πόλει 
τούτη μέχρι τής ύπό τών Μουσουλμάνων κα~ 
ταλήψεως αυτής. ΟΙ Μουσουλμάνοι μετά τής 
πόλεως κατέλαβαν καί τήν εικόνα, τήν οποίαν 
έτήρησαν μετά σεβασμού μέχρι τών μέσων τοΰ 
δεκάτου αίώνος.

Κατά τό 945 δ αύτοκράτωρ Ρωμανός, τοΰ 
όποιου δ θρόνος πραγματικώς άνήκεν εις τόν 
γαμβρόν του Κωνσταντίνον VII, τόν ΙΙορφυ- 

ρογέννητον, κατώρθωσε νά λάβη παρά τοΰ 
Έμίρου τής Εδέσσης \τήν^εΐκόνα ή τήν επι
στολήν τοΰ Ίησοΰ καί τά σεπτά αύτά κειμή
λια μετεφέρθησαν εις Κωτσταντινοΰπολ.ιν όπου 
έγένοντο δεκτά τήν 16’Απριλίου 945 διά παν
δήμου καί επισήμου τελετής.

Ή είκών τοΰ Ίηςοΰ έφυλάσσετο είς τά 
άνάκτορα τοΰ αύτοκράτορος καί ακολούθως 
είς τόν ναόν τοΰ Φόρου, όπου έτέθη έν χρυ- 
σώ πλαισίφ,' κεκοσμημένφ δι’ εικόνων καί ά· 
ριστουργημάτων, αί όποίαΤΑΑέν άφίνουν τά 
φαίνεται εί μή μόνον τό πρόσωπόν.

Περί τά μέσα τοΰ δεκάταυ τετάρτου αίώνος 
Ιωάννης δ Παλαιολόγος τυχών συνδρομής 
τίνος παρά τοΰ Αεονάρδου Μοντά δου, πρός 
αμοιβήν έδιόρησε τήν εικόνα ταύτην είς αυ
τόν καί ουτω τό Ιερόν τοϋτο κειμήλιου μετε- 
βιβάσθη είς Γενοΰην.

Έν Γενούη ή άγια καί πολύτιμος είκών 
άνετέθη είς τήν Εκκλησίαν τοΰ άγιου Βαρ
θολομαίου, όπου μετά πολλάς περιπετείας— 
διότι λόγου χάριν κατά τό 1507 έκλάπη και

Ό Ίησοΰς λαμβάνων τήν επιστολήν 
τοϋ Άβγάρ.

μετεφέρθη εις Γαλλίαν, όπόθεν όμως Αμέσως 
έπεστράφη—ενρϊσκεται καί σήμερον ήσφαλι-
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σμένη δι' εξ κλείθρων, τών δ.τοίων αί εξ 
Ιξοχώτεραι οίκογένειαι τής Γένουας κρατονσιν 
άνά μίαν κλείδα.

Ή είκι'υν ίκτίθεται εις δημόσιον προσκύ
νημα τήν ΙΙενιηκοστήν και τάς δύο ακολού
θους ήμέρας.

Ελληνικές πάπυρος tol· \ 1 αΐΰνο;. εΐρυϋείς ίν ”.·|,η» 
ΑΙγίπτφ καί περιγράγιύν )'>’«>’ ίστορίαντής 

ίπΐ όϋνιης ίίκό,υ; τοΰ Χριστοί·.

ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΟΥ
Στο κάμπο μέσα τής ζωής, σπαρμένο, 

γεμάτο άπό λουλούδια καί άγκάδια
ένα παιδάκι είδα φτερωμένο

τήν ώμορφίά του πού στόλιζε μέ άνθ»α.

■^χ
Χάρι, δροσιά γεμάτο καί ευωδιά 

τής άνοιξις πρωτόβγαλτο λουλούδι
κάθε άνθρώπινη σαγήνευε καρδιά 

αληθινό τοΰ Παραδείσου αγγελούδι.
^χ

Πάρε καί Σύ άπό τά λουλουδά μου 
πούνε δροσιά γεμάτα. Μήν τά μαράνης.

— ΙΙάρτα,μοΰ εΐπε,μέ όλη τήν καρδιά μου 
νά μέ θυμάσαι ώς δτου ν’ ιίποθάνης.

^Χ
Χίλιαις φοραις τά φίλησα, αλήθεια 

καί ύγραναν τά μάτίά μου τά δάκρυά μου
Ία κράτησα γ’ά φυλαχτό στά στήθεια 

πολύ βαθειά μέσ’ τήν καρδιά μου.
^Χ

Καί τώρα τής αγάπης τά λουλούδια 
κάθε στιγμή μέ φέρνουνε σιμά σου

καί ψάλλουνε γλυκά χαράς τραγούδια
Πάντα μού λένε : τό'νομά Σου !

ΜΥΡΤΟΝ ΠΙΤΑΛΗ2

<■-»»·-. «-MN·»

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατά τίις· εύκοιλιότιιτορ

Ί&Λ έν άμερ'.κζν.ζ.όν άντιοάρμ.ζκον, οπερ 
επιτύχω; συνειΟίζετζι έν ΆμερικΖ, κζτζ τι,' 

εύζ.ο·.λ·.ότητο; ιδίως.
Τρώγουσ·. οΛνομερω;, ζνευ ούοεμιζς άλλης 

τζ'^Ύ.:, τρυφερά φύλλζ γουλίου (ρέβζς), σπζ- 
νζζ.ίου ζ.ζ·. μ.ουστζρόζς. κφοΰ προηγουμένως 
βιάσουν ίλζ μζζύ επί δύο ώρζς εντός ϋόζτος 
εντός τοΰ οποίου νζ έχγ, βρζστι προηγουμένως 
έπι ημίσε'-κν ώρζν έντεμζχιον χοιρινού λίπους.

Δέν έμποοίζουσι τήν εύκοιλιότητζ μέ στυ- 
πτιζ.ζ η μέ ζ.ζτζπρζϋντιζ.ζ, άλλ' άφίνουσιν 
ζύτήν έλευΟέρζν.

Κατά τϊϊυ νευραλγίας
ΙΙάντες πλέον ή έλκττον ύποφέρουσιν άπό 

ννρζλγίκς κκί πλεϊστζ ίσα, ώ; γνωστόν μέσζ 
μετζ/ειρίζοντζι πρό; ζκτκπρκυνσιν ζύτων.

Συνισνώμεν τό ακόλουθον άπλούστκτον 
μέσον :

Έντριδζ·. όικ μκντόλ, ζ,κτκπρκύνουν· συνή
θως τού; άοορήτου; κύτους πόνους. ΙΙροσΟέ- 
σκτε είς τήν κπλουστάτην αύτήν θεραπείαν 
έλκφροτάτην όόσιν φενασετίνη; ή χλωράλης

ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΒΡΕΦΟΕ
«Έτέχθη ύμϊν σήμερον ύ Σωτήρ, δς 

έστι Χριστός Κύριος ένπόλει Δαυίδ. 
Καί τούτο ύμϊν τό σημείου- εύρη· 
σεται βρέφος έσπαργανωμένον, κεί
μενον έν τμ φάτνμ·.

(Λοι κΛς
Δεκαεννέα ολόκληροι διέρρευσαν εκατονταε

τηρίδες, άφ’ ής έκλαυθμύρισεν έν τινι εύτελε- 
στάτω σπηλαίο) βρέφος πτωχόν, έκμητρός γεν- 
νηθέν άσήμου καί αφανούς.

Τό βρέφος τοΰτο, ώς έκ τών ύστερων έδεί- 
χθη, ήτο προωρισμένον ύπό τής απείρου Με
γαλειότητας ν’ άποβή ή σωτηρία τών λαών καί 
ή άνάπλασις τοΰ κόσμου. Τούτου ένεκα καί ύ] 
γέννησις Αυτού έδηλώθη δι’ εκτάκτων καί πα
ραδόξων σημείων. Πρωτοφανής καί ύπέρλαμ- 
προς άστήρ, καί άστραπόμορφος άγγελιαφό- 
ρος, καί «πλήθος στρατιάς ουρανίου», άνήγ- 
γειλαν τοϊς άνθρώποις τύ χαρμόσυνου γεγονός, 
καί έδοξολόγουν τόν ουράνιον Πατέρα, τόν 
ούτως εύδοκήσαντα. «Δόξα έν ΰψι'στοις Θεώ, 
καί επί γής ειρήνη’ έν άνθρώποις εύδοκίφ».

Τό ουρανόπεμπτοι· τούτο παιδίον εμελλεν 
έντός ολίγων έτών νά συγκλονήση καί άναστα 
τώση τό σόμπαν. “Εμελλεν, άνευ πλούτου καί 
παιδείας, άνευ δόξης καί χρημάτων, άνευ τί
νος κοσμικής δυνάμεως καί ανθρώπινης συνα- 
ρωγής, νά σηνταράξη καί άνατρέψη θρόνους 
δυναστών καί συνθλάση σκήπτρα τυράννων 
αιμοχαρών. Καί τόν κίνδυνον τούτον, οίονεί 
προβλέπων ο αιμοδιψής τών ’Ιουδαίων βασι
λεύς Ηρώδης, διέταξε γενικόν τών βρεφών ό
λεθρον καί σφαγήν. ’Αλλά τό θειον βρέφος 
διεφυλάχθη σώον καί άβλαβές ύπό τής πατρι
κής ΙΙρονοίας, ήτις προώρισεν Αύτό νά δράση 
καί μεγαλουργήση έν τώ κόσμο», κηρύττον τήν 
άλήθειαν, διδάσκον τήν θεογνωσίαν, άποδιώ- 
κον τήν πλάνην, φωτίζον τά έν σκότει, έπα- 
νορθούν τά πεπτωκότα καί συνάγον τά έσκορ- 
πισμένα.

Τά όργανα -ιϊι; άνορΟώιίεως
Τό θεσπίσιον τούτο βρέφος, άνδρωθεν έν 

άφανεία καί άσημότητι, καί ά'μοιρον διατελέ- 
σαν πάσης μορφωτικής παιδεύσεως καί σχολι
κής άναπτυξεως, ού μόνον τυράννων τών 

τήν ΐσχύν καθεϊλεν, ώς πρό ειπον, άλλά καί 
τών σοφών καί φιλοσόφων τά συστήματα καί 
τάς ιδέας ήλεγξε καί άνέτρεψε, καί τά ποικίλα 
τού κόσμου θρησκεύματα κατέρριψε καί έξε- 
μηδένισε. Πώς καί τινι τρόπο» ; Δι’ δργάνων 
εύτελεστάτων καί τρόπου ποραδόξου. Ταϋτα 
κατώρθωσεν, αναφωνεί ένθους ό μέγας τού 
χριστιανισμού ρήτωρ καί διδάσκαλος, ’Ιωάν
νης δ Χρυσόστομος, «ούχ δπλοις χρώμενος, 
ού χρήματα δαπανών, ού στρατόπεδα πινών, 
ού πολέμους άναρριωίζων, άλλά δι’ όλιγίστων 
άνθρώπων, εύτελών, ιδιωτών, πενήτων, άό 
πλων, άνυποδήτων, μονοχιτώνων». ’Ιδού τά 
μέσα τής σωτηρίας’ ασήμαντα δλως, έξουθε- 
νημένα μηδαμινά.

Καί όμως διά τών άτλοϊκών τούτων καί 
άσήμων ϋλιέων «ύψωσε τάς βασιλείας τοΰ κό
σμου ύπέρ τάς στρόφιγγας αύτών, μετέβαλε 
τήν κοίτην τοΰ χειμάρρου τών αιώνων, καί 
δεσπόζει τού χρόνου διηνεκώς». Ταΰτα άπε 
φήνατο περί αύτοΰ περίδοξος τής Γερμανίας 
ορθολογιστής, δ ’Ιωάννης—Παύλος, θαυμά- 
ζων καί έκπληττόμενος τήν άκαταμάχητον δύ- 
ναμιν, καί τό άσύγκριτον μεγαλείου τού σή
μερον τεχθέντος παιδός. ’Ιδού άληθώς μο
νάρχης καί έξουσιαστής τοΰ χρόνου άπόλυτος, 
κυριάρχης άπεριόριστος, άνατροπεύς τών κα
θεστώτων άπροσμάχιστος, μεταρρυθμιστής 
πρωτότυπος’ εύλόγως λοιπόν έχαρακτήρισεν 
Αύτόν ό ρηθείς συγγραφέας ώς «τόν άγιώτε- 
τερον μεταξύ τών ισχυρών, καί τόν ισχυρό
τερου μεταξύ τών αγίων».

'II διδασκαλία τοΰ Ίηόοΰ

Πλήν τών άνωτέρω άσημάντων μέσων με- 
τεχειρίσθη πρός άνακαίνισιν τοΰ κόσμου καί 
διδασκαλίαν παράδοξον καί δλως πρωτότυπον, 
διά τής δποίας έπετέλεσε τό πάν. Καί τό θαυ
μαστόν είνε, δτι ή καινοφανής αυτή διδαχή 
πάν άλλο ήτον ή ελκυστική καί άρέσκουσα. 
’Απεναντίας- άπήρεσκε τοϊς πολλοϊς καί άπε- 
δίωκε μάλλον τούς άκούοντας ή προσείλκυεν 
αυτούς- καί μάλιστα τούς τότε άνθρώπους, 
τούς πρός τάς ήδονάς έπιρρεπεϊς καί ταϊς τοΰ 
βίου άπολαύσεσι προσηλωμένους’ καί τί λέγω
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τούς πολλούς ; Αυτοί ούτοι οί προσφιλείς μα
θηταί του, δτετό πρώτον ήκουσαν αύτήν, έξ- 
ηγέρθησαν καί ειπον δυσανασχετοϋντες; «Σκλη
ρός έστίν ούτος δ λόγος τίς δύναται αύτοΰ 
άκσύειν Έκ τούτου (προσθέτει δ Ευαγ
γελιστής), πολλοί άπήλθον τών μαθητών αύ
τοΰ είς τά δπίσω καί ούκέτι μητ’ αύτοΰ περιέ- 
πτουν». (Ίάνν.) ’Ιδού διδασκαλία τρέψασα 
εις φυγήν καί αυτούς τοΰ διδασκάλου τούς 
μαθητάς !

Καί δμως ή παράδοξος αύτη καί πρωτά
κουστος διδασκαλία, τή δυνάμει καί ένεργεία 
πάντως τοϋ ταύτην διδάξαντος «άνέτρεψε τήν 
οικουμένην καί άμα διευθύνει αύτήν έπί δε
καεννέα αιώνας» ώς έγραψεν έν τώ «Φιγαρφ» 
(τώ 1895 Ίουλ. 20) ό επιφανής δημοσιολό- 
γος καί ’Ακαδημαϊκός Πέτρος Αοτή. Αυτή 
αίίτη ή διδαχή, ή έν αρχή καταπλήςασα καί 
άπομακρΰνασα πλείστους μαθητάς, κατέστη τό 
έντριίφημα καί περισπούδαστου μέλημα μυ- 
ριαρίθμων λαών, οΐτινες δι’ αυτής έφωτίσθη- 
σαν καί πρός τήν αλήθειαν καθωδηγήθησαν. 
Οί δέ πιστοί μείναντες είς τόν διδάσκαλον έ- 
θυσίασαν ύπέρ αύτής καί τήν ιδίαν ζωήν, ΐνα 
έφαπλώσωσι ταύτην καί τοϊς άλλοις μεταδιό- 
σωσι.

Άκούσωμεν αύτήν έν μέρει, καίπερ γνω
στήν. ΙΙροέλεγε καί προεδείκνυεν εις τούς δε
χόμενους αύτήν θλίψεις καί καταδρομάς, 
διωγμούς καί προπηλακισμούς’ ύπέσχετο δέ 
μόνον διά λόγων ικανοποίησιν καί άμοιβάς 
εις μέλλουσάν τινα καί άγνωστον μετά θάνα
τον ζωήν. «Έν τώ κόσμφ θλΐψιν'έ’ςετε» έπα- 
νελάμβϊνεν «Εί έμέ έδιωξαν καί υμάς δ.ώξου- 
ξουσιν.—Έπί ηγεμόνας δέ καί βασιλείς άχθή- 
σεσθε έ'νεκεν έμοΰ. Καί έσεσθε μισούμενοι 
ύπό πάντων διά τό όνομά μου ·.

Έταλάνιζε τούς πλουσίους καί ισχυρούς καί 
έμακάριζε τούς αδυνάτους καί πτωχούς. «Μα
κάριοι οί πτωχοί, έδίδασκεν, οτι ύμετέρα έστίν 
ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ. Ούαί ήμϊν τοΐ.- πλού
σιοι;» (έννσών τούς αδίκους καί άρπαγας, 
όποιοι ήσαν τότε μάλιστα). ’ΊΙλεγχε καί έ- 
μέμφετο τούς αλαζόνας καί ύποκριτάς καί έ- 
παρηγόρει καί ύπερήσπιζε τούς ταπεινούς καί' 
έγκαταλελειμμένους· «Ούαί ήμϊν γραμματείς 
καί Φαρισαίοι ύποκριτρί. Όράτε μ ή κατα- 
φρονήσητε ένός τών μ.κρών τούτων... Ήλθε 
γάρ ό υίός τοΰ ανθρώπου σώσαι τό απολω
λός». Έψεγε καί έκεραυνοβόλει τούς σκληρο- 
καρδίους καί άνελεήμονας καί έπήνει μακαρί
ζουν τούς φιλάνθρωπους καί συμπαθείς. Μα
κάριοι οί έλεήμονες, έβόα ότι αυτοί έλεηθή- 
σονται. Γίνεσθε ούν οίκτίρμονες, καθώς καί 
ό πατήρ ύμών οίκτίρμων έστί». Έκάλει α
δελφούς του καί έθεώρει οικείους τούς δυνα- 
στευομένους καί δυστυχείς. Έφ’ δσον έποιή-
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σατε ένί τούτων τών αδελφών μου τών έλαχί 
στων, έμοί έποιήσατε».

Κατέκρινε τούς ταραξίας καί σκανδαλο
ποιούς καί άπεκάλει φίλους καί τέκνα Θεοΰ 
τούς είρηνοποιούς. Μοιχούς ώνόμαζε τούς 
μετά πονηρού συνειδότος καί βλέμματος τό 
άλλότρίον κάλλος έπιθυμοϋντας καί τήν συζυ
γικήν τιμήν έπιβυυλευομένους. Έστιγμάτιζε 
τήν ύψηλόφρονα γνώμην καί συνίστα τήν πρα
ότητα καί μετριοφροσύνην». Μάθετε άπ’ έμοΰ 
ότι πραός είμι καί ταπεινός τή καρδίφ καί εύ - 
ρήσετε άνάπαυσιν ταΐς ψυχαϊς ύμών. — Πας ό 
υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται" ό δέ ταπεινών 
εαυτόν ύψωθήσεται». Ήπείλει δι’ αιφνίδιου 
θανάτου καί αιωνίου τιμωρίας τούς τρυφών- 
τας καί άσώτως τόν β.'ον διάγοντας, άποκα- 
λών αύτούς μωρού,- καί άφρονας. «"Αφρων 
ταύτ)? τή νυκτί τήν ψυχήν σου άταιτοΰσιν από 
σού*.

Διά τής αυστηρά; ταύτης καί πρωτάκουστου 
διδαχής κατέπληξε τούς ακούοντας, έκεραύεωσε 
τήν ανομίαν καί αδικοπραγίαν, ένέπνευσε τρό
μον είς τούς μοχθηρούς καί άρπαγας, κατέ- 
στειλε τό θράσος καί τήν υπεροψίαν τών τυ
ράννων, έταπείνωσε τήν έπηρμένην τών αλα
ζόνων δφρύν, είρηνοποίησε καί συνδιήλλαξε 
τούς διαμαχομένους υποδούλους καί προνομι
ούχους λαούς, έξισώσας καί αδελφοποιήσας 
αύτούς, είς οίκτον έκίνησε τάς καρδίας τών α
συμπαθών καί άνελεημόνων, καί νέας διή- 
νοιξε φιλανθρωπίας καί φιλαλληθίας πηγάς, έν 
αίς ή πάσχουσο καί κατατρυχομένη άνθρωπό
της ευρίσκει άνακ ,ύφίσιν καί παρηγοριάν.

ΙΙοοιίκννιίάατε τύν γεννηΟέντα
Δεύτε λοιπόν οί λελυτρωμ ένοι πάντες έπί 

τή γεννήσει τοϋ ’Εμμανουήλ ΰψώθητε, έκ τοΰ 
ζόφου τής αμαρτίας καί τών παθών, καί προ- 
σέλθετε γεγηθότες πρός τήν μαρμαίρουσα φάτ- 
νην τής κώμης Βηθίεε ι, έξ ής προήλθε τό 
φώς, ή ζωή καί ή άνάστασις τοΰ κόσμου ! 
Δεύτε έθνη καί λαοί, φυλαί καί γλώσσαι, σο
φοί καί άσοφοι, ταπεινοί καί ύψαύχενες, βα 
σιλιϊς καί υπήκοοι, ύλόφρονες καί παθών επο
νείδιστων αιχμάλωτοι, δούλοι τής αμαρτίας καί 
πάσης κακοπραξία:, δοκησίσοφοι καί αλαζόνες, 
άπιστοι καί πυρρωνιστσί, εϊρωνες καί παντός 
οσίου καί ίεροΰ χλευασταί, πλούσιοι γαύροι καί 
πτωχοί συντετριμμένοι, δεύτε πάντες σύνετε, 
φρονήσατε, άποσείσατε τήι· περικεχυμένην ύμϊν 
άχλύν, καί άντιβλέψτιτε πρός τό έκ Βηθλεέμ 
άνατελλον φώς, δπερ προώρισται νά έφαπλωθή 
τεραστίως καί τά σύμπαντα νά καταυγάση.

Τό άδυτον τοΰτο καί ύπέρλαμπρον φώς θά 
διασκέδαση τό απανταχού διακεχυμένον ηθι
κόν σκότος, θ’ άποδιώξη τό ψεύδος καί τήν 
πλάνην τής πολυθεΐας, θ’ άνατρέψη τάς έπι- 
κρατούσας ολέθριας δοξασίας καί ανήθικους 

θρησκείας, θά διδάξη άγνωστους τέως καί 
ΰψίστας άληθείας, θά συνδιαλλάξη καί θά σύν
δεση φιλίως πρός αλληλα τά έθνη, κηρΰττον 
πάντας ίσους πρός άλλήλους καί αδελφούς, θά 
ηθικοποίηση καί έξωραΐση τάς τών ανθρώπων 
κοινωνίας καί θ’ άνυψώση ημάς έκ τοΰ ζόφου 
καί τής γηίνης χαμαιζηλίας.

Ευγνωμονήσατε λοιπόν πάντες τφ έλευθε- 
ρώσαντι λαούς μορίου,· έκ δουλείας καί βαρ- 
βαρότητος σκληρός καί έπαισχύντου. Ευχαρι
στήσατε καί ύμνολογήσατε τόν Θεόν καί Πα
τέρα τοΰ γεννηθέντος, οστις ηύδόκησεν έκ φι
λανθρωπίας ν’ άναπλάση ημάς φθαρέντας, καί 
πρός τήν αληθινήν πίστιν καθογήση διά τής 
θείας ένσαρκώσεως. Βοήσωμεν μετά τών αγ
γέλων. «Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γής 
ειρήνη' έν άνθρώποις ευδοκία*.

X. HL. ΜΛΚΡΗΕ 
ζίο. Θίολο/ϊβί καί ’Ιατρικής
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(Συνέχεια- ϊδε προηγούμενου οΰλλον)

Περί τήν δεκάτην ώρζν όιασχίσκντες πλέον 
τήν ςηράν,έφΟάσζμεν εί; τήν θάλασσαν τοϋ Εύ- 
βοϊκοϋ κζί πζρζθζλζσίω; ήδη βαίνουνε;, διά 
μέσου εκτάκτως θαυμζσίωυ τοπείωυ, έ'υθζ ή 
γαλήνη καί ή ηρεμία βασιλεύει, τήν 10 κζί
1)2  περιερχ όμενοι τον γϋρον τοϋ θαυμ,ασίου 
τοξοειδούς κόλπου τής Χζλκίδος, ήρέμζ τέλος 
έστημεν πρό τής σιδηρά; γέφυρα; τής συνδεού- 
ση; ταύτην μετά τής Στερεά;.

Έτι θαυμζσιώτερζ τζ πέριξ τής Χζλκίδος 
τοπεΐζ. Ένταΰθα ξηρά κζί θάλασσα, έκεΐ Οά- 
λζσσζ κζί ξηρά άνζμίξ κζί τγδε κζκεΐσε κζ- 
τατεταγμένζ φαίνονται, ώσεΐ ύπό ζωγράφου 
διεσκευασμένζ τά πάντζ- λιμνοειδή; άκτοφεγ- 
γής κζί ποτζμοειδής θάλασσα μέ βουνοειδεΐς 
προεξοχά; κζί πεδιάδα; κζτζπρζσίνους.

ΚζτήλΟον άμέσως τοϋ τραίνου κζί ήτοιμζ- 
ζόμην νά έξέλθω τοϋ στζΟμοϋ, οτε είς τήν 
Ούραν κύτοϋ ό μεγαλόσωμο; κ. Τσιρόπουλο; ώ; 
μέγα θαλάσσιον κήτος παρεμβκΐνον κζί φρά
ξων δι’ όλης τής σωματικής δυνάμεως του τήν 
δίοδον κζί τοϋ επιβλητικού βλέμματός του τήν 
φωνήν μου, αρπάζει τήν βζλίζζν μου κπό τής 
χειρός τοϋ κομιστοϋ κκί τήν πζρζδίδε·. είς τόν 
ζμζξάν του.

— Δέν ήμπόρεσζ νζ σοϋ ξεφΰγω, τω λέγω.
— ’Αστειεύεσαι, ζφοϋ δεν έχει άλλην δίο

δον, μοί ζπζντζ.
— Κζλά, λοιπόν Οζ μέ πηγζίνης είς τό

Ξενοδοχείου «ΙΊζλίρροιζ» κζί κζτόπιν....
— Κύριε Πρίντεζη, εΐνζι σχεδόν ένδεκάτη, 

πηγζίνομεν σπήτι νζ φάγωμεν ζζί νζ ήσυχά- 
σωμεν ολίγον ζζί κζτόπιν πηγζίνετε είς τήν 
«Πζλίρροιάν» σζς.

— Μζ ξέρεις, αδελφέ, ποϋ μοϋ μπήκες για 
κζλά; Πώς θά έλθω σπήτι σου, ζφοϋ έχω ερ
γασίαν ;

— Μζ κ. Πρίντεζη, δέν σ’ εμποδίζω άπό 
τήν έργασίζν σου. Δέν θζ φάγετε τό μεσημέρι;

— Βεβαίως.
— Αΐ, τρώγομεν μαζύ κζί κζτόπιν βλέ

πομεν. Πηγαίνετε όπου θέλετε.
Κζί ή ζμζξζ ζφοϋ έπροχώρησε πζραλιζκώς 

έστράφη δεξιά ζζί έστη πρό κιγκλιδωτής Ού- 
ρζς, ής ήπετο κήπος κζί είς τό βάθος ωραία 
διώροφος οίκίζ.

Κζτήλθομεν, είσήλθομεν, έχζιρετήσζμεν, έ- 
κζθήσζμεν καί έξήλθομεν έπ’ ολίγον νζ πά- 
ρωμεν το ορεκτικόν μζς,έως δτου έτοιμζσθή τό 
φζγητόν.

Κζί έλέγομεν, έλέγομεν κζί διηγούμεΟα 
τόσζ πολλά, ώστε καθήμενοι εί; τήν πλζ- 
τεΐζν εΐχομεν λησμόνησε·, τό φζγητόν, έως ού 
προσήλθεν απεσταλμένος, οστις μάς προσεκά- 
λεσε νζ πηγζίνωμεν.

Μόλις έκζθήσζμεν, διάφορζ ορεκτικά εύρί- 
σκοντο έπί τής τρζπέζης κκί αμέσως έκομί- 
σΟη κζί μεγάλων διαστάσεων πινζκίς μέ σω
ρείαν οστρειδίων.

— Τί είνε αύτά, αδελφέ ;
— Στρείδια, κ. Πρίντεζη.
— Μά δέν έχεις όρια κζί ήτο ανάγκη..
— Τίποτε, αδελφέ,δέν πρέπει νζ φάγωμεν ; 

Χά ή πενθερά μου έτοίμζσε ολίγε; μπριζόλες 
κζί μερικά ψάρια. Τό βράδυ μάς έχει μίαν 
λζμπράν δρνιθζ, σοϋπζ αύγολέμονον.Τί νά σοϋ 
κάμω, ή σύζυγός μου είναι μέ τά παιδιά είς 
τήν Λίμνην, άλλως θά μάς έπεριποιεΐτο καλ
λίτερου.

— "Ωστε,οπω: κκί είς τήυ Ρωμουυίζν πάυ- 
τοτε ζωή κζί κότα !

— Νζί, κ. Πρίυτεζη, κκί καλό κρασί, τί 
άλλο θέλεις εί; κύτό του κόσμου : ΊΙ κκλο- 
πέρκσι; είναι τό κζλλίτερον πράγμα. Άφ’ 
οτου έκκτάλαδζ τόν εαυτόν μου είς τόν κόσμον, 
ήννόησα, οτι ό άνθρωπο; πρέπει νά έχ·/) νά 
τρώγη, τά ζλλζ δλζ είναι περιττά. Ούτε θέα
τρα, ξεύρεις, ούτε διασκεδάσεις μοϋ άρέσουν.

— Πάει κζλά. Κζί ή έογζσίζ πώς πηνζί- 
·■> 1 νει : ηόη :

— Λαμπρά, είμαι εύχκριστημένος, δοξάζω
τον Θεόν, δστις ΰστεοον κπό τόσζ; ζημίας κκί
ατυχία; τή; Ι’ωμουνίκς, δέν μέ άφησε νά
χαθώ. Μέ βλέπεις δά.

— Μά είσαι κζί φοβερός. Πρέπει κκί ό
Θεό; ακόμη νά σέ φοβείται. Άφοΰ έμέ έκζ-
τάφερες νζ μέ φέρ·/ις έδώ χωρίς, κζλά καλά νά
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τό ■/.χτχ’λχζω, φζντάζου.ζι αδελφέ, κζί τούς 
Θεούς τί εύκολα θά τούς πείθ-ρς.

— Ό Θεός κ. Πρίντεζη δι’ εμέ είναι ό 
πρώτος μου προστάτης καί δεύτερος αυτά τά 
χέρια. Νά μέ βοηθήσνι θέλω, όπως έπιθυμ.ώ, 
καί θά άναδείςω τήν 'Ελλάδα πρώτχν γεωρ
γικήν χώραν τής Άνζτολής- χρήμζτζ ώς γνω
ρίζεις εγώ δέν προσκυνώ, άλλά μόνον Θεόν, 
πατρίδα καί την οικογένειαν ρχου.

— "Ελα πάλιν μ’ έμάγευσες μέ τά λόγια 
σου, η ώρα, παρακαλώ.. . .

— Αϊ’, ή ώρα νά ήσυχάσωμεν ολίγον, ύστε
ρον πηγαίνεις είς τήν εργασίαν σου και τό 
[ίράδυ συνζντώμεθκ είς τήν πλατείαν καί έρ- 
χόμεθζ πάλιν εδώ.

Τέλος δύο ήυ.έρας οπού έμεινζ είς Χαλκίδα, 
δέν ήννόει νά μ’ ζφήση, τό δ’ έσπέρζς μετά 
τό φαγητόν έςηρχόμ.εθζ είς περίπατον, μικρόν 
άνά τήν παραλίαν, μ.εθ’ ο κζθήμενο; παρά 
τήν ακτήν έξωθι καφενείου τίνος, συνεζητοΰμεν 
σχεδόν μέχρι της δωδεκάτης περί τών διαφό
ρων αντικειμένων, ιδία πατριωτικών κζί φιλο
σοφικών, διότι ό κ. Τσιρόπουλος είνζι κζί κά- 
λιστος πζτριώτης και εύθζρσής φιλόσοφος.

— Κατά τήν έν Χζλκίδι διαμονήν μου έπε- 
σκέφθην τόν αρχιεπίσκοπον Χζλκίδος κ. Χρύ
σανθον ΙΙροβζτάν, παλαιόν φίλον καί συν
δρομητήν μας, μεθ’ ου εΐπομεν πολλά, αν
τάξιον πνευματ. αρχηγόν τοΰ ανεπτυγμένου 
ποιμ.νίου, όπερ τόσον έπζξίως κζί λαοφίλως 
ποιμαίνει καί άνδρα σώφρονα, πεπαιδευμένον, 
φιλομαθή καί ένάρετον καί είτα μερικούς άλ
λους ομοίως, τόν πρζότζτον καί διαρκώς κα- 
λοκάγαθον κζί φιλομειδ-η κ. Ν. ΙΙανάγον, διευ
θυντήν τοΰ κζλλίστου κζί ζρίστου ύφ'ολζς τάς 
επόψεις έν Χζλκίδι ξενοδοχείου ή« ΙΙζλλίρροια» 
κζί τέως μέγζν οίνοπνευματοποιόν καί ρέκτην 
παντός καί καλοΰ προοδευτικοί», τόν κ. Άντ. 
Μπέην,άριστον έπίσης φίλον είς άκρον δέ εύγενή 
και φιλόμουσον καί φιλότιμον,έκ τών καλλιτέρων 
τοΰ τόπου έμπορων, μεθ’ ού καί τοΰ άξιολόγου 
αύτοΰ φιλομαθούς υίοΰ εΐπομεν αρκετά περί 
πνευματιστικών, τόν Άλες. Ροσόλυμον έμπορον 
υαλικών καίψιλικών,δεινόν δέ οικονομολόγον και 
άριστον λογοπαίγμονα καί φιλομαθή, βστις είχε 
τήν εύγενή προθυμίαν νά μοί προσφέρη διάφο- 
ρω αναψυκτικά, ίνα, συζητήσωμεν περισσότερον 
ώς μοί έλεγε κζί μέ παρεκάλει έπζνειλημένως 
νά μ.είνω έτι έπ' ολίγον, τόν κ. Αντωνίου 
έμπορον ξυλείας καί έπιχειρηματίζν, τόν κ. 
II. Κζλλιμάνην, αύστηρόν τηρητήν τών πα
λαιών άνθρωπολογικών ηθών καί έθίμων, άλλ' 
άριστον χριστιανόν οικογενειάρχην καί κτημα
τίαν, τόν πλαιόν φίλον καί συνάδελφον κ. ΙΙζ- 
πζζζχαρίου, διευθ. τοΰ Τηλεγραφείου καί τα
χυδρομείου, εύγενέστζτον, Ικζ.νώτατον, φιλοτι- 
μωτζτον κζί είς άκρον φίλεργον υπάλληλον,ξώς 
καί άλλους,ών παραλείπω τήν άφήγησιν, λόγω 

συνντομίας, τήν δ' έπαύριον άνεχωρήσαμεν έκ 
Χζλκίδος διά τοΰ άτμοπλοίου «Μαργαρίτας» 
τοΰ Τζών μετά τοΰ κ. Τσιροπούλου, αύτός 
μέν διά Λίμνην, έγω δέ δι’ Αιδηψόν.

Καί έπέμενε μέν νά τόν ακολουθήσω καί 
είς τήν έπαυλίν του, άλλ’ έπέμενον καί έγω 
πολύ καί τέλος συνεφωνήσαμεν, νά μεταβώ έξ 
Αιδηψού είς Λίμνην τήν μεθεπομένην Τετάρ
την, οτε Οά έώρταζεν ή Κυρία του.

Τό ταξείδιόν μας μέ τοιοϋτον άτμόπλοιον 
ύπηρξεν είς άκρον εύχάριστον κζί γζλήνιον, δι
αρκώς δέ πάντες παρεμένομεν έπί τοΰ κατα
στρώματος,'βλέποντες καί συνομιλούντες, τσιγ- 
κρίζοντες καί λογοπζίζοντες.

Καί περί μέν τήν δωδεκάτην ώραν άφίχθη- 
μεν είς Λίμνην, οτε άπεχωρίσθημεν μετά τοΰ 
κ. Τσιροπούλου, περί δέ τήν δευτέραν έσεημεν 
πρό τών λουτρών της Αιδηψού, όπου οί επιτή
δειοι λεμβούχοι έν τάχει,ώς συνήθως, μάς πζ- 
ρέλαβον κζί έν τάχει μας μετέφερον μέ τά ά
στεγα των είς τήν άκτήν.

Κζί δέν προφθάνω νά πατήσω τόν πόδα μου 
είς τήν ξηράν καί άκούω δεξιόθεν.

— ”Λ, ή Μαρία.,.
— Ά, νά κζίό Πέτρος...

— Καλώς ώρισες, ’Ιουλία.
— Καλώς σέ ηύρζμε, Πηνελόπη.

— Τί γίνεται ό Γεώργιος :
— Ποΰ είνε ό ’Αγησίλαος ;
Καί χειραψίζι έδώ κζί τρυφερότητες έκεΐ 

κζί μάτσ καί μ.οϋτσ καί πηδώ καί έγω είς 
τήν ξηράν καί ζητώ νά διασχίσω τούς συγ- 
κεκινημένους καί ύποδεχομένους, οτε μέ πζ- 
ραλαμβάνουν οί αντιπρόσωποι κζί μεσΐτζι τών 
διαφόρων ξενοδοχείων.

— Αί Θέρμαι τοΰ Σύλλζ...
— Ξενοδοχεΐον τό «Ηράκλειον»...
— Ξενοδοχεΐον ή «Αιδηψός»...
— Θέλετε δωμάτιον ; Κύριε...
—Τίποτε άπό αύτά,θά ύπάγω έκεΐ είς αύτό 

τό ξενοδοχεΐον, όπου έχει ώρζίαν θέαν, πώς 
ονομάζεται ;

— Αΐ, αύτό είνζι τό 'Ηράκλειον, κ. ΙΙρίν- 
τεζη, είμαι τοΰ ξενοδοχείου.

— Κζί πώς,μέ γνωρίζεις ;
— Άπό τάς ’Αθήνας, κ. Πρίντεζη.
— Έχει καλώς. Άγομεν λοιπόν.
Καί άνερχόμενοι έλικοειδώς διά δρομίσκων 

καί έλιγμών (όουνοειδή άνωφέρειαν, φθάνομεν 
είς εύθεΐαν πλατείαν, μ.ικράν οδόν, άγουσαν έν 
βρζχεΐ είς τό ξενοδοχεΐον Ηράκλειον, όπου 
μέ όδηγοϋσι διά της κυρίας εισόδου είς τήν 
αίθουσαν, άρκετά καλώς εύπρεπισμένην,μέ κζ- 
θρέπτζς, ανάκλιντρα ζζί κλειδοκύμβζλον, δε
ξιόθεν της οποίας κεΐται έπίσης άξιοθέατον, 
εύρύ κζί καθαρόν, τό έστιατόριον τοϋ ξενοδο
χείου τούτου.

(“Επεται συνέχεια)

ΙΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ
ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΟΙΚΙΑΝ

— ΧΧ-

Είς τήν άχανή τών Παρισίων πόλιν όπι
σθεν τής περιφήμου Μονμάρτης καί παρά 
τήν πύλην Όρνάνο, μεταξύ τών μικρών καί 
πτοιχών οικημάτων τής έσχατης ταύτης πα-

αύτοΰ έ-
ξωθύρας,ΐ διακρίνεται "άκόμιι καθαρά Λ έξης

... . . ·■-'------- ί_. 

ρισινής συνοικίας, ύζιοΰται παμμέ- 
γεθες κτίριον. Ί] έξαιρετικώς λευν ή 
αύτοΰ ΰύις μαρτυρεί τήν δϊμηνον 
ήλιι.ίαν τους, άφοΰ τό ύγρόν τής 
πρωτευούσης κλίμα, ή όμίχλη καί 
ύ χρόνος δέν έπέδρασαν άιιόμη καί 
έπϊ Μτής ιίκίας ταύτης, άποθέτον- 
τα τήν άμαυράν μελαγχολικήν, 
χροιάν γενικήν είς τάς Παρισινός 
οίκοδομάς Έπί τής μεγάλης δέ

έπιγραφή : ’Ιδιοκτησία τής Εταιρίας 
Οίκοδοιιών διά πολλιίς οίκογενείας.

Ό σκοπός δν έπιδιώκει ή έπινερδής 
έπιχείρηόις είνε, ώς ευκόλως έννοεΐται, 
φιλανθρωπ κός, δίδων στέγην πολύτιμον είς 
Ανθρώπους πσοωριόμένους ύπό τής τύχης, 
λόγω τών σημερινών συνθηκών τοΰ 3ίου, νά 
κατοικούν είς πρωτευούσας μέν καί μάλιστα 
οίοι οί Παρίσιοι, άλλά έντός τρωγλών.

Έν τούτοις ή έταιρεία τών πολυάνθρωπων 
οίκημάτων ίΟεϋε τέρμα είς τά δεινά τόσων 
ύπάρξεων. Καί σήμερον ένας ρακένδυτος ο
δοκαθαριστής δύναται νά λέγιι ύπερηφάνως 
δεικ'ύοιν τό μεγαλοπρεπές κοινόν μέγαρον: 

— Έδώ κατοικώ.
Πόσον δέ εύεργετικΛ είνε Λ ιδέα αΰτη άπο- 

δεικνύεται καί έκ τής μεγάλης σπουδής τοΰ 
πτωχοΰ λαοΰ πρός ένοικιαάιν τών διαφόρων 
καί πολλών διαμερισμάτων τοΰ [μεγάρου τού

αΰτη 
πολύ

του τής Μονμάρτης. Είς δύο μόλις μήνας 
έστεγάσθηΟαν έντός τών εκατόν κιί ένός δια
μερισμάτων του 6U0 άτομα, έξ ών τά 455 
παιδία.

Ή έταιοεία πρός τούτοις έπρόνόησεν, ώστε 
τά εύεργετικά αύτΓις άσυλα νά φιλοξενώσι 
χρησίμους πολίτας καί έργατικούς, ώ ιτε οί 
γείτονες καί συγκάτοικοι νά είνε αντάξιοι άλ- 
λήλων. Έπί παραδείγματι είς τό μέγαρον τής 
Μονμάρτης κατοικούν έξ σιδηροδρομικοί έπι- 
στάται, πέντε γραμματοχομισταί, τέσσαρες 
τελωνιακοί,τρεις καπνοδοκαΟαρισταί,δύο κτί- 
σται, είς νεκροθάφτης καί τέλος ούδείς άερ
γος. Ή μόνη δέ διατύπωάις πρ ς ένοικίισιν 
διαμεοίσματός τ νος είνε νά έχι.ι ύ ένοικια- 
στής οικογένειαν τούλάχιστον έκ τριών προ 
σώπων άποτελουμένην. Τό δέ ένοίκιον ποι
κίλλει άπό 15 δραχ. μιινιαίως μέχρι 38.

Τό μέγαρον άποτελεΐται κυρίως έκ μιας 
οικοδομής έξ έννέα οροφών μετά δύο πτερύ
γων έξ επτά οροφών. Μεταξύ τούτων εύρεΐα 
έκτείνεται αυλή, οπού έχουν τό δικαίωμα τά 
παιδία νά παίζουν τρεις ώρας καθ' ήμέραν. 
Εκατέρωθεν ταύτης ύπάρχει κήπος αυστηρό
τατα φυλασσόμενος καί παρ’ αύτόν δύο φυ- 
λακεϊα, ϋπου έναποτίθεντιι χειράμαξα', πο
δήλατα καί άμαξαι. Τέσσαρες κλίμακες έξ ών 
μία μέ χαμηλά άνάδαθρα, διά τά παιδία, 
όδιιγούσιν είς τά διαμερίσματα, έκαστον δέ 

αύτών περιλαμβάνει μα
γειρείου, μίαν τρα- 
τέσσοοα δωμάτια. Έν 
πεζαρϊαν καί δύο κοιτώ
νας Τά παράθυρα είνε 
πλατύτατα.είς τόν έξώ- 
στιιν δέ ύπάρχει ή Απο
θήκη καί ή αποθήκη 
τών πρός πλι'όιν Ούτοι 
οίκονομεΐται Οέσις καί 
προστατι ύεται καί Λ ύ- 
γιία. ΊΙ δέ θέα τής γεί 
τονος έξοχης— διότι’ώς 
ποοείποπομεν είνε είς 
τήν έσχατιάν τής πη
λέ ως — καί ι'ι Αναπνοή 
τοΰ ζωογόνου άέρος Α
ποτελούν τόν ύφηλόν 
αύτόν έξώστην τήν έκ- 
πλήρωσιν άσι-λλήπτου 
όνεί. ου διά τόν πτωχόν 
λαόν. Τέλος είς τήν έν-

νάτην όροφόν ύπάρχιι μεγίστη ταράτσα,έφ’ ής 
έκάστην Κυριακήν δύνανται νά διέλθουν 2- 3 
ώρας 20 οίκογένειαι μέ τήν σειράν.

Έν γενικαΐς γραμμαΐς τό φιλανθρωπικόν 
αύτό ίίργον Ανακουφίζει τήν έργατικήνέκείνην 
τάξιν, ήτις δίδει είς τήν πολιτείαν τούς πε
ρισσοτέρους στρατιώτης, τούς μεγαλειτέρους 
φόρους, τήν ζωηροτέραν κίνηΟιν καί ζωήν. 
Ανακουφίζει έργατικούς πατέραςδ,θ καί πλέον 
Ακόμη ανηλίκων τέκνων, δίδει είς τά μικρά 
ταΰτα ΰσιλον άγνωστον μέχρι τοϋδε καί ύ- 
γείαν, πρό πάντοιν ύγείαν, ήτις είς τήν ήλι- 
κίαν τοτων είνε ή θάσις της ύπάρξεως καί 
τοΰ μέλλοντός των.

Δέν έπεκτεινόμεθα περισσότερον. Πολλά,
πλεϊστα άκύμη ώφελήματα Οά άναλογισθήτε
άιόμη. "Εν μόνον προΰθέτομεν. τήν ευχήν
νά εύρεθούν καί παρ’ ήμΐν άνθρωποις μέ τά
μέσα καί τήν θέλησιν νί έργασθοϋν ούτω
πρός τό καλόν τής άνθρωπότητος.

Ό Συλλέκτης
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43. Αεξίγριφος

"Ενχ γράμμα καί μιά λέξις 
ποΰ τήν βρίσκεις στά χαρτιά 
κάμ.νουν λύτα μου αμέσως 
λέί ;ιν δάσους, άλλά ποιώ;

44. Γρίφος

1 ΤΟ Λ 1 

δ 1 ΔΡΑ

— ουν Μ 2ον

ΚΡΧ

45. Φύρδην μίγδην

Ιοσράω Ρικώσο

46. Έρωτήιίεις

— Ποία γυνή έχει περισσοτέραν τιμήν ;

A. Ν.

' ΑΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
11 ΤΕΥΧΟΥΣ

Αύάις 11η
33. Αριστερόθεν τής γυναικός σχηματίζεται 

ή κεφαλή τοΰ παππού, άν άντιστραφγ ή εϊκών.
34. Τράπεζα. 35 Τόν καλώς πράττοντα χρή 
προσδοκάν τά βέλτιστα.

Αυται. Μάριος Π. ές Αθηνών 1, Αγγελι
κή Κοσμίδου έκ Ρόδου 3, Δημ. Χαβίνης έκ 
Λαρίσσης 2, II. Σταύρου έκ Σμύρνης 1, Άθ. 
Νερούδη έκ Νάξου 1, Θρ. Βαράκης έκ Σμύρ
νης 3, Μυρσίνη Ι’εράκη έκ Κ)πόλεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Π. Κάϊρον. Δελτάριον έλήφΟη- Ζητούμενον 

φυλλάδιον Πανοράματος σας άπεστάλη.— Δ. Κ. Ρο- 
Οτόόιον. Έπεστάλη ίλήφΟη. Έχει χαλώς, ώς γρά
φετε.— Μ. Ν. Κων)πολιν. Συνδρομή ίλήοΟη. Σας 
ένεγράψαμεν. Άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομικός. — 
Δ. Σ. Ζάκυνθον. Κλισέ σας έστάλη. ’Αναμένομεν 
χαΐ παραγγελίαν.—Κ. Δ. Κέρκυραν. Χρήματα έλή- 
Οησαν. Εύχαριστοΰμεν.— Άντ ΖΔκυνΟον ’Επι
στολή έλήφίη. Εύχαριστοΰμεν.—Λ. II. Glambucata 
Επιστολή ίλήιΟη. Σάς άπηντήσα ·εν. Ευχαρίστως 
συνεμοροόβημεν. — A. Ν. Θεοδοσίαν. Ζητούμενον 
φυλλάδιον σας άπεστάλη.—Κ. Μ. Καρτούμ. Χρή
ματα ίλήφΟησαν. Σας ένεγράψαμεν εις «Φύσιν» και 
Πανόραμα, έ ύχαρισιοΰμεν.— Μ. Ν. ΌδηΟΟύν. Πα
ραγγελία σας έστάλη έπι συ-τάσει χδές. Είδοποιή- 
σατέ μας παραλαβήν. — Γ. Κ. Βώλλον. Σας ίγρά- 
ψαμεν δίς, στερούμεΟα άπαντήσεώς σας.—Λ. Β. Κέρ
κυραν. ’Αναμένομεν, ώς είπατε έμβασμα.

— Καί τού χρόνου Γιαννούλη...
■— ΤΙ με μέλλει για τοΰ χρόνον, μια πεντάρα δίν 

μοϋ δίνεις ;
— Μά ό χρόνος είνε χρήμα ■' Λίν τό ξέρεις ;

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Μία ωραία γυνή πρός τόν σύζυγον :
— Σ' ευχαριστώ, άνδρούλη μου, διά τήν καρφίτσα, 

δπου μού έφερες, άλλά τώρα πρέπει νά μού κόμης καί 
μίαν άλλην χάριν.

— Άλλο πάλιν ; τί ; λέγε, αγαπητή μου.
— Νά, νά με πηγαίνης εις τόν χορόν απόψε, νά με 

ίδούν μέ αυτό τό ώραΐον κόσμημα.
— (Άναστενάζων) ΦεΟ 1 τό ώραΐον ανήκει είς ό

λους 1 Έχεις δίκαιον, νά πηγαίνωμεν.

Συνήθης ουνάντηοις.
— ’Ζλλά, μού φαίνεσθε τόσον γνοιστός, πού νά έ- 

γνωρίσθημεν ;
— Έχετε δίκαιον, θά σάς χρεωοιφ κάτι ;
— Ά, όχι, τίποτε.
— At, τόιε δέν έγνωρίοθημεν άκόμη

Ή υπαλληλία :
— Ό σύζυγός οος, Κυρία μου, φαίνεται, ότι πάσχει 

άπό ήλιθιόιηια.
— Μπά ; πώς τό ένοήσατε, Κύριε υπουργέ ;
— Άφού τόν βλέπω πάντοτε είς τήν αύιήν στάσιμο? 

θΐοιν. Πρέπει νά rov προβιβάοωμεν.
— Είναι δικαίωμά σας, Κύριε υπουργέ.

Ή Κυρία. Λοιπόν είναι αληθές, ότι ύ υίός σας θέ
λει >ά νυμφευθή ; Λέν ιόν εμποδίζετε τουλάχιστον, εως 
διού φρονίμευα// ;

Ό Κύριος. Ναι, άλλά άμα φρσνιμεΰσρ, δίν Οά 
ννμφευθή ποιέ

— Κύριε βουλενιά, σας κατακρίνουν, διι δέν όμι- 
λεΐιε ποτέ είς τήν Βουλήν.

— 'Επιφυλάσσομαι νά ομιλώ, δίαν γίνω υπουργός, 
θέλετε ύπό τώρα νά ρεζιλευθώ ;

Μεταξύ δύο φίλων Κυριών :
— Δεν ίχ/ις Ιδέαν, πόσον έλυπήΟην, αγαπητή /ου, διά 

τό ατύχημά σου.
— Εύχαρισιώ, ή·ο τόσον καλός σύζυγος ! . ‘Ανε

πανόρθωτος ζη/ιία .'
— Δέν έχεις ελπίδας ;

-&·-Xt-
II Κυρία Ζ. ...εκθειάζει πολύ τά προιερήμαια too 

μονάκριβου υίοΟ της.
— θαυμαστόν παιδί, φιλότιμον είς ro επακρον, εξυ

πνότατο?, φανιάσου, απομιμείται άκόμη καί τήν φώκην.
— Καλέ, τί λέγεις ; είναι λοιπόν άμφίζωος ;


