
ΤΕΓΧΟΣ 24w ΔΘΗΝΗΣΙ 15,,’ΑΠΡΙΛΙΟΓ 1909

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΓΚ ΓΚΑΟΙΙΑΙΑΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ. - ΤΟΜΟΣ Θ'.—ΕΤΟΣ )9

2ΥΝΔΡΟΜΑΙ
’Εσωτερικού Δραχ...................... 1<>
’Εξωτερικού Φράγκ ................. 20ΕΙΣ ΚΕ2ΤΕΡΧΣΤΗΣ

ΕΝ ΤΩ Τ.ΠΝΩΤΙΣΜΩ

Άναδημοσιεύομευ χάριν έπιστημονικής αλή
θειας καί τας περί υπνωτισμού καί ύποβολής 
κρίσεις τοϋ καθηγητό'· Liegeois, δπως ΐδω- 
οιν οίήμέτεροι Λναγιώσιαι,’Ιδίως πνευματισταΐ, 
τας περί πνευματισμού πλάνας τών συγχρό
νων σοφών.

«'Ο θάνατος τοΰ καθηγητοΰ Liegeois, φο· 
νευθέντος πρό αίνων (μηνών ύπό αυτοκινήτου, 
υπήρξε μεγάλη Απώλεια./Ω; καί <5 Liebeiailt, 
οΐι υπήρξε συνεργάτης Αχώριστος επί τριακον
ταετίαν καί πλέον, ε'νε καί <5 Liegeois είς 
τών Ανδρών'εκείνων, είς'οϋς 'πολλά οφείλει ή 
ηινχοφνσιο'ογία.

Μόλις Από τού 1878 έπέοτησε την προσοχήν 
ιιυτοΰ <5 LiegPOlS είς την σπουδήν τοΰ υπνω
τισμού.

Τω 1884 κατ’ είσήγηων τοϋ Jules .SilHO!), 
Ανέγνωσεν ένώπιον τής Ακαδημίας τών ηθι
κών καί πολιτικών, επιστημών υπόμνημα περί 
r δπνωτιστικής έποβολήςκ .Ιϊαοιζόμΐνος έπί πολ
λών πειραμάτων ύπ’αυτού έκτελεοθέντων, ιινευ 
υύδεμιας συνεργασίας "έπί ατόμων, ΐίπερ ιίχε 
θέσει εις τήν διάθεσιν αύτοΰ δ ιατρός Lie- 
beault, ίξήρε τήν οποιδαίαν σημασίαν, ί/ν Από 
τε κοινωνικής"καί’βομικής _ απόψεως έχουσι rd 
φαινόμενα, δσα παρουσιάζει δ υπνωτισμός, ή 
υπνοβασία κι ί ή υποβολή.

-7α πειράματα τοΰ LiegeOIS ευε Αληθή οΰ 
μόνον\(έν ουνόλω,\ Αλλά καί εν πάοαις αυτών 
ταϊς λεπτομερείαις», ϊγραψεν ι> Beall Π is, κα
θηγητής τής Φυσιολογίας ίν τή Ιατρική Σχολή 
τής Νονού, δστις παραοτάς είς ταϋτα είχεν 
εξελέγξει αύτά λεκτολόγεος.

’ Κατά τίιν LiegCOlS, ιϊνε δυνατόν, >ά πα-
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ραχθή επί τινων ανθρώπων βαθεϊα υπνοβασία 
μετ’ Αμνησίας κατά την αφήπνισιν.’Εν δε τοι- 
αύτη καταστάσει δυιάμεϋα >α ίποβάλωμεν είς 
τ·'> άτομον έκιϊνο αισθήματα, ψευδαισθήσεις καί. 
δή, υπέρ σοβαρώτατον, καί εγκληματικός ετι 
πράξεις, ας Αφυπνιοθείς δ άνθρωπος εκείνος, 
θέλει εκτελέσει μετ’ απολύτου Ασυνειδηαίας.

'•■Ποιούμενος δε λόγον περί τής ίδιαζούσης 
ψυχολογικής καταυιάσεως, ίν ή διατελοΰντες οί 
ύπνοβάται πραγματοΰοι ιός νποβληθείσας αυ- 
τοΐς πράξεις, ώς έξης έκτιμή δ καθηγητής Ρϊ- 
tl’eS τας υπό τοΰ LiogPOiS Ιξενεχθείσας ιδέας. 
ii'11 κατάστασις αί’τη (έλεγε προκειμένου περί 
τής δίκης FelldaJ όέ>· είτε βεβαίως ό οινήθης 
υπνωτισμός.Φαίνεται, δτι ιίνε μάλλον κατάοτα- 
σις αιάλογος πρ’ς εκείνην, καθ’ ήν οί ϋπιω- 
τιοθέντες Αφού άφυπιωθώσιν, ίκιελοΐσι τας 
γενομένας αύτοΐς ΰπ· βολάς, καιάοτασιν, ήν ό 
Liegeois, πρώτος σπουδάοας ία συμπτώ
ματα αυτής, Αποκαίιϊ «δευτέρου πρυκλητήν 
κατάστασιν». Τιΰ 1887 ύ Beaunis πραγμα- 
τευόμενος τα αυτό θέμα είπε καί πάλιν : * Έξ 
υλών τών συγγραφέα»·, ίίσοι διείδαν ή υπέδειξαν 
τήν ίδιάζουσαν ταύτην κατάοτααιν, δ Liegeois 
μόνος, κατ’ ίμήν γνώμην, εχορακιήριοεν αυτήν 
Αριστα υπό ψυχολογικήν έποψιν" ή είκών αυ
τής, ήν ϊγραψεν, ιϊνε ακριβέστατη».

* Μόνο; Απειρο; τιιονιων φαινομίι ιον ί/δίνατο toiot- 
τνν τι >ά ίκγίρ/ι, 5<ό κσ< «5*»· ποη^ατοποιΐΠοι.

Ό Liegeois πρώτος εδήλωσε τω 1888 ναι 
άπεόειξεν, διι επί εγκλήματος δ.απραχθέντος 
καθ’ υποβολήν <5 υλικός αυτουργός δέον rd λο- 
γίζηται Ανεύθυνος καί Ακαταλόγιστος, μόνος δε 
υ δράστης τής υποβολής δέον >d καταζηιήται 
καί τιμωρήται.'

’■ Διατυπονμένη τό πρώτον υπό νομοδιδασκά
λου, νέα τ.νιη θεωρία, ή πρωτοφανώς τολ
μηρά, εξέπληξε καί έσκαιδάλισε πολλούς τών
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σοφών τής Ακαδημίας καί άλλους. Ον μόνον 
τό ζήτημα τής ποινικής εύθύνης καί τοΰ κατα- 
λογιοτοΰ ετίθετο οΰτω καί αύθις επί τάπητας 
μετ' άπροοδοκήτου σοβαρότηιος, αέλά καί η 
φιλοσοφία ολόκληρος ένδιεφέρετο πλέον ζωη
ρότατα υπέρ τοΰ θέματος τούτου, κα'1’ δοον 
τή έν τώ προκλητώ ί'πιεμ υποβολή*  παρεΐχιν 
ουτω τοΰ λοιπού είς τήν ψυχολογίαν «θανμα- 
σίαν μέθοδον ηθικής καί πνευματικής ζωοτο- 
μίας*  κατά τήν φράοιν τοΰ οι γγραφέως.

* ”.Ί; μΰί ίπιτρθμίι ιί αογύς καθηγητή; καί <ί uJusFj 
ιικόίονθοϊ ιοιήνά παραιηοήσωμει ,·"ιι ούτε ίμείιτηηαν τήν 
ίaicgi'aV, οίτβ ιν.ι.ιραιιαιίαϋηααν οοβορυ-;, καΰίοον cimi 
καιοβυΐ.ή; κόαμιιν ίτιάρχονιυ; ιυΰ πιινμαιιοιιον καί οίχί 
ί·.τνωιισμι>ϊ"', καια τον; νιΐύιίρΟν; πείρα/ αιιοια; ιονιον;, 
αί-δαμώ; ή άτιόρεια ιών φαινομένων προέρχεται έξ όν- 
ΟρωτιΙνη; βουί.ήοιω;.

*Λ ΊΙ ΰνθρωιιόιη; όέ>· ιμα&ε.ν νιος τώρα, ovtt θα 
πάΙ>ιι ιίπά ιοί·; r/rip'ol·,· τΟΚιι’των Πι ι/ών.

«Αί ίδέαι ανται κατεπολεμήθησαν έν άρχή 
ίπό τε τών Ακαδημαϊκών καί πολλών εφημε
ρίδων έν Γαλλία τε καί άλλαχοΰ. Καί βεβαίως 
δύσκολοτ θά ή to νά ου/ιβή άλλως. "Ινα προ
καλίση δέ πάντα έλεγχον καί παράσχη τοις έ- 
λέγχουοι νέα στοιχεία, ο Liegeois εδημοοίευοε 
τώ 1889 σπουδαιότατου σύγγραμμα περί τής 
«Υποβολής και τής ίιπνοβασίας εν οχέσιι πρός 
τήν Νομικήν καί 'Ιατροδικαστικήν*,  σύγγραμμα 
προκαλέοαν πολύν πάταγον.

< Έν δέ τώ συγγράμματι αυτού,τώ έκδοθέντι 
κατά τό 1898, περ'ι«‘Υπνωτισμού καί εγκλημα
τικών υποβολών» ό Liegeois Λπεδείκνυε διά 
παραδειγμάτων, ΐίπερ ήρανίσθη έκ τών χρονι
κών τής ποινικής δικαιοσύνης διι αί διάφοροι 
υπνωτικοί καταστάσεις καί πραγματικοί ύπο- 
βολαί μάλλον ή ήτταν Ινουνείδητοι ειχον ήδη 
παρουοιασθή, μήπω, διαγνωσθέϊσαι, άνά πολλάς 
πολύκροτους δίκας.

-X-
«Τοιαύτη, φέρ’ εί.τεϊν.δίκη ήτο έν πρώτοις ή 

δίκη La Bonciere, περί τά 1840. Ό La 
Roiicicro, νεαρός αξιωματικός ιών λογχοφό
ρων έν SaUlllUl' τής ί’αλλίας (τοΰ οποίου ύ 
μήν πατήρ υπήρξε στρατηγός επί τής πρώτης 
Αυτοκρατορίας, <5 δέ άδελφ ' ς υπήρξε βραδύ
τερου ό ένδοξος πρόμαχος τής Πολιορκίας τών 
Παρισίων τιό 18~0), κατηγορήθη υπό τής Αος 
IJC ΜθΓβ1, θυγατρός τοΰ στρατηγού δωικητοΰ 
τής πόλεως, διι είχεν είοέλθει, άναρριχηθείς 
διά κλ.ίμακος τήν νύκτα, εις τόν κοιτώνά της 
καί διι τήν έκτύπηοε καί τήν ίβίασεν. Ό La 
RoilCiere. δστις ήτο απολύτως αθώος, κα- 
τεδικάσθη υπό τοιουιων ρητών καί θετικών 
διαβεβαιώσεων τής νεάνιδος, ε'ς δεκαετή κα- 
ταναγκαστικά έργα. Βραδύτερου, εγερθείσης 
Αμφιβολίας περί τής έιυχής του, ό La Boc- 
Cicie, λόγω ίκανοποιήσιως, διωρίσθη διοικητής 
τοΰ St.Pierre καί Miquelon. Τήν σήμερον 
όμως, τ,ΰδεμία πλέον επιτρέπεται αμφιβολία 
π>ρί τής άθωότητύς του. Άπεδείχθη, διι ή 
/.ίιίς (1β ΜθΓ< 1 νέα ύοτερική δοον καί εΰύ- 
πόβλητος είχεν υπακούσει άυνειδήτως εις τάς 
υποβιλάς οικείου αΰιής προσώπου, άσπονδου 
έχθροΰ τοΰ L:l RonCiei'C*.  Οί'ΐω υπό τό κρά
τος τής εγκληματικής έκείνης υποβολής ή δυ
στυχή- ίβι βαίωσιν επί δικαστηρίου ΐι> στυγερόν 

έκεϊνο μυθιστόρημα. *
«Εόρίοκομεν ακολούθως τήν ΰπόθεσιν Ca

stellan. Ό Castellan οντος ήτο αλήτης γέ
ρων καί Ανάπηρος, δστις τώ 1865 δι' ΰπνω- 
τισιικών σκευωριών ΰπέβαλεν ίιπό τήν απόλυ
τον αύτοΰ εξουσίαν έντιμοτάτην νέαν καλής 
οικογένειας καί τήν ήιάγκασε νά έγκαταλίπη τόν 
πατρικόν οίκον καί νάφύγη μεπ'αύτοΰ καταντή- 
σαοα έρωμένη του.'Γά πρακτικά τών συζητήσεων 
τής δίκης τούτης άναφέρονσι καί τήν εξής πε
ρίεργον λεπτομέρειαν" διι κατά τήν διαδικασίαν, 
ό Εισαγγελευς έφοβήθη μή καί αυτός ούτος 
ίπηρεαοθή υπό τοΰ βλέμματος τοΰ κατηγορου
μένου καί ύπνωιισθή οϋιως ίξ άποστάσεως ! 
Άλλως τε, κατά τό λέγειν τών πραγματογνω- 
μόνων ύ Castellan αυτός «ήτο πεπροικισμέ- 
νος» δι’ Αληθούς μαγνητικής δυιάμεως. Έπε- 
βεβαιώϋη δέ αυτή καί διά τής καταθέσεως τοΰ 
δυστυχούς του θύματος : «Τοσαύτην δύναμιν 
έξήσκει έπ ’ εμού διά τών χειρονομιών καί τών 
βλεμμάτων του, ώστε πολλάκις έπεσα ώς νε
κρά καί τότε μέ έκαμεν δ,τι ήθελε" ήσθαιό- 
μην διι ήμην θύμα, άλλ’ ούτε νά ομιλήσω, 
ούτε νά ένεργήσω ήδυνάμην κα'1 ύπέφερον φρι- 
κώδες μαρτύρων». Ώμολόγησεν άλλως τε καί 
<5 ένοχος τάς εγκληματικός αυτού ύποβολάς, 
προσθείς δτι καί πρότερον διά παρομοίων υ
πνωτίσεων ιίχε κάμη καί άλλα θύματα .' Κα- 
τεδικίοθη εις δωδεκαετή ειρκτήν..

«Παρόμοιόν τι συνέβη καί ίν Ιερμανίφ τώ 
1895. Ό γνωστός καί έν Άθήναις Πολωνός 
Cz.inski, εδιδεν έν Βερολίνω δημοσίας παρα
στάσεις υπνωτισμού. Κυρία τις άνήκουσα είς 
τήν άνωιάτην Βερολίνειον κοινωνίαν, ή βαρωνίς 
11‘dwig, γυνή ανεπίληπτου ηθικής καί φή 
μης, έγνώρισε τυχαίως τόν Czidski καί άπε- 
ριοκέπτως έπέτρεφεν αυτά) νά τήν υπνώτιση. 
Ούτος τότε απέκτησε δι’ αλλεπαλλήλων υπνω
τίσεων, απόλυτον εξουσίαν έπ’ αυτής, τή υπέ
βαλε δέ νά έραοθή αύτοΰ έμμανώς, καί άφοΰ 
τήν κατέστησεν έρωμένην του, τήν ήνάγκασεν 
επί τέλους καί νά τόν συζενχθή. Άλλ’ή οικο
γένεια τοΰ θύματος υπέβαλε μήνυσιν κατά τοΰ 
Πολωνού, δστις καί συλληφθείς, κατεδικάσθη 
υπό τοΰ Κακουργιοδ.κείου τοΰ Μονάχου ε'ς 
τριετή φυλάκωιν. Έπί παρουσία δέ τοΰ Cziltski 
δμυλογήσαντος τ'ΐ πάντα, ή βαρωιίς Iledwig 
άπεκάλυη·εν εις τό δικαστήριον τήν εξής λεπτο
μέρειαν, δτι «ό κατηγορούμενος τή είχε θέσει ε’ς 
τόν δάκτυλον εια κήρινον δακτύλιον, ύποβαλών 
αυτή δτι δοτο περισσότερον χρόνον θά έφόρει 
τόν δακτύλιον αυτόν, τόσω σφοδρότερος θά ιμο 
ό έρως της δι’ αυτόν τόν Czinski, καί δτι 
πράγματι τό ερωτικόν έκεΐνο αίσθημα έγίνετυ 
βαθμηδόν καί κατ' ολίγον ζωηρότερονκ. Καί

* .ίίν ίπιριμένομτν τοιαΰια μυϋικά ηαοαδιίγιιατα 
πρά; νπΐισιι'ίριξιν ίσιοιι/μιινικοΐ ζητήματος.
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προσέθηκεν : α’Π 'θανόμην, δτι μοΰ έλειπεν ί/ 
δΰιαμις τής άντιστάσεως καί παρεδέχθην τά 
πάντα, ώς μοιραία" άγνοαι πώς ήτο δυνατόν, 
άλλα δέν ήδυνάμην νά πράξω Αλλως».

«Σχετική ωσαύτως ή Ιστορία >/ άφορώσα τήν 
φαρμακεύτριειν τοΰ .·'ΪΙ1 Ι'ΟΖ'Π· νεαρά τις Ρωο- 
οίς, όνομαζομ;νη Ιωάννα iJillalolt, έζητήθη 
εις γάμον ένεκα τής καλλονής της υπό τοΰ κ. 
Weiss, λοχαγού τοΰ πυροβολικού έν Αϊη- 
FcZ/.a, δστις καί τήν ένυμφεύθη. Ή νεαρά 
αυτή γυνή έφαίνετο ζώσα μετά τοΰ συζύγου της 
έν πλήοει σύμπνοια καί ούδεμιας έπικρίοεως 
έγένετο άξια μέχρι τ>;ς ημέρας, καθ’ ήν ό λο
χαγός τή συνέστηαεν ένα φίλον του όιόματι 
Boqil'1, μηχανικόν, ερχόμενον εξ ’Ισπανίας. 
Οντος ήράσθη αυτής αμέσως καί βλέπων, δτι 
ΰπέκεί’.ο ή γυνή είς ψευδαισθησίας, ουνελαβε 
τό μυσαρόν σχέδιον νά τήν καταστήσι) άσυνεί- 
δητον συνένοχον α’τοΰ πρός διάπραξιν εγκλή
ματος. Καθ' ας στιγμάς δηλοί, δτι περιέπιπτεν 
αΰτη εις ψευόα σ Ιησίτις, τή ύπέβαλεν έπανει- 
λημμέιως, δτι πρέπει >ά δηλητηριάση τόν σύζυ- 
ζυγόν της, μεθ" δ έσκόπει νά τήν νυμφευθή 
αυτός. Ή κυρία Weiss ύπείκουσα είς τήν 
υποβολτμ· τοΰ έραστοΰ της, έφωράθη μίαν ήμέ- 
ραν ρίπιουσα τό δοθέν αυτή δηλητήριου εντός 
κυάθου καφέ, δν έποόκειτο νά προσφέρη είς 
ιόν σύζυγόν της.

« Έλλείηηι ίατροδικασττΰν γιγνωσκόντων, διι 
ιίνε δυνατοί ιιί έγκληματικαί υποβολαί, ΐ] κυρία 
W eiss, ίμις εδφειλε νά θεωρητή ώς άκατα- 
λόγιστος, καιεδικάσθη είς εικοσαετή καταναγ- 
καστικά έργα υπό τοΰ Κακουργιοδικείυυ τοΰ 
Αλγεριού, μετ’ ολίγης δέ ώρας άπό τής κατα
δίκης αυτής ηύιοκτόνησεν έν τή φυλακή της. Ό 
δέ Boque, δοιις είχε δραπετεύσει είς Ισπα
νίαν, ένθα ήλπιζεν, δτι ούδ ποτέ θά άνεκαλ1'·- 
πτετο, ηύτοχειριάοθη καί ουτος /ιετ’ ου πολ.ί· 
καθ' ήν ακριβώς στιγμήν τον συνελάμβαιον Ί
ο πανιά χωροφύλακες.

« Καί δύο λέξεις έτι περί τής παοιγντόστον ύ- 
ποθέσεως CrOlllfe. Ίί Γαβριέλλα Bombard, 
ιέα, ελευθερίων ηθών, είχεν ώς εραστήν era 
κύριον Eyratld. Οΰτος, καθ’ίί ώμολόγησεν, 
έγνιόριζε κάλλιστα τά περί υπνοσιιομοΰ και είχε 
μάλιστα έπιδυθή καί ε'ς πειράματα. Υπέβαλε 
λοιπόν είς τήν ερωμένην του, όποώ'’ πρόσωπον 
ώφειλει αΰιη νά διαδραμαιίση, ίίπως τόν βυη- 
θήσ// νά δολοφονήοη τόν δικαστικόν κλητήρα 
Gotllle. Ό καθηγητής LlCgeois έκλήθη τώ 
1889 είς τό Κακουργοδικεϊον τών Παριαίων, 
ιός πραγματογι ο>μων ιατρός, άΑζά δέν κατώρ- 
θωσε ν’ άποδείξη δσον έπεθύμει τήν συμμε
τοχήν τής υπι βολής ίν ιή υποθέσει έκείτη, δ.ότι 
ό τότε εισαγγελευς Qilesnav de Beaurepairc

Λ/όνον rl; ίοιερικά; γυναίκας δνναται νά ονμβή 
τοιοΓιόν η.
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δέν τώ έπέτρεφε νέ εξετάση τήν κατηγορου- 
μένην έν τή φυλακή της καί πειραματιστή έπ 
αυτής" δπως δέ είπεν δ Liegeois, διά ν’ άπο- 
φανθή έπιστημονικώς. ώφειλε νά έπαναθέα^ 
τήν κατηγορουμένην είς καιάστασιν υπνοβασίας 
καί άναπαραστήσ/ι τήν σκηνήν τοΰ έγκλήματος.

« ’^.λλά και είς πολλάς άλλος πολύκροτους δί
κας τοΰ λήξανιος αίώνος,θά ήδύνατό τις νάέξι- 
χι ιάση τήν έπίδρασιν τής έγκληματικής υποβολής.

«Κατά τάς θεωρίας τοΰ Liegeois, άτομά 
τινα έπιδεκτικά βαθμού τίνος υπνοβασίας βα- 
θυτάτης ίπακούουσιν είς τόν «υποβολέα» αυ
τών, δπως ό έκοφινδοι ιζόμενος λίθος βαίνει 
πρός τόν σκοπόν του" άλλα καθά προκύπτει έκ 
ιών πολυαρίθμων καί ακριβολόγων αύτοΰ πει- 
ραμάτων, ιών γενομένων ύπ’ αυτ<·ΰ επί τοΰ 
σημείου τούτον, 1 ή 5 τό πολύ έπί τοΰς ΙΟΙ) 
έκ τών ΰπνωιιζυμίνων όΰνανται να φθάσωσιν 
ιίς τοιοΰτον βαθμόν εύνποβλητότητος.

* "Ωστε βιβαίως δλοι οί έγκληματίαι δΐ ν δύ- 
νανται νά έπικαλεσθϋεσιν ε’ς συνηγορίαν των 
τήν υποβολήν, πολλοΰ γε καί δεϊ.

«Τιβ 1897, κατά τόδιεθιές ουι έδριον τής 
νευρολογίας καί υπνολογία.", to ουγκροιηθέν έν 
Βρυξέλλαις, ό Liegeois ού μόιον προέβαλε 
νέα επιχειρήματα υπέρ τής θεωρίας αύτοΰ, αλλά 
υπέδειξε τόν αληθή, και’ ανιόν, κοινωνικόν 
τούτον κίνδυνον.

«Έν τοιαύιη Λαταστάσει υπνοβασίας προ- 
κλητής ή αυτομάτου ή ώ; ούτος τήν άπεκάλει, 
COndit'OQ seconde, γυναίκες καί παρθένοι 
δύνανται τ ά βιάζωνται, χωρίς νά τό γνωρίζωοι 
μήτε νά τό αίσθανθώσι καί χωρίς τά διατη- 
ρώσι τήν έλαχίστην τοΰ πράγματος άνε μνησιν, 
άφυπνιζόμεναι. ’/Ιλλά καί άνεςαρτήτως τοιού- 
των εγκλημάτων, ενδέχεται οί έκμεταλλευύμε- 
νοι τόν υπνωτισμόν νά έμπνεύοιοσιν αύταΐς διά 
τής υποβολής τά ποταπώτερα αισθήματα, τάς 
/ιαλλον εύτελιΐς κλίσεις, τά; μάλλον ίπαιοχύν- 
τους πράξεις. Καί δέν υπάρχει οικογένεια πλού
σια, μεγάλη, ήγεμονική η και βασιλική έτι, ήτις 
νά ειιε ασφαλής άπό τοΰ κίνδυνου τούτου, 
διότι δέν υπάρχει οικογένεια, τής όποιας οί γυ
ναίκες και αί κόραι τα μή έκιίθενται ενίοτε 
είς ιόν συγχρωτ,σμίν ί) την παρατεταμένην 
πολλάκις παρουσίαν άνθρεοπων τοιούτων άμφι - 
βόλου ηθικής ”.

«Πρός άποσόβηοιν τοΰ κινδύνου τούτου ό 
Liegeois ύπεδ ίκνυε τό εξής μέσον, δπιρ λ.έ-
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γει,ότι πλειστάκις εΰρε τελεσφόρον, αυτός τε καί 
ό Li6beault. Δοθέντος έιός προοώπου λίαν 
ιύϋπνωτίστου, μη δέν υπάρχει φόβος, δτι θάτ- 
τον ή βράδιον δύναται ν’ άποβή έρμαιον ασυ
νειδήτου τίνος άνθρώπου, όστις γνωρίζω» τήν 
ειδικήν αυτού κατάστασ.ν, θά έπωφεληθι'/ τής 
πρώτης τυχούσης ευκαιρίας, διά νά υπνώτιση 
τό προσωπον εκείνο,έστω και έν αγνοίφ του καί 
τό άναγκάοη rd διαπράξη μοιραίως τή δυνάμει 
τής υποβολή-, τάς οτυγερωτέρας καί α’οχρο- 
τερας πράξεις ; Λοιπόν, όπως προλάβη τΙς 
τοιοΰτον ένδεχόμει ον άπαίσιον, δεν έχει ή νά υ
πό βάλ η είς τό προσωπον έκιϊιο, άφοΰ τό υπνώ
τιση βαθέως, ότι ιώδεις άλλος πλήν τού πα
ρόντος πειραματιοτοΰ δεν θά δυνηθή ποτέ καί 
δι’ οΰδενός μέσον rd τό υπνώτιση ή rd μή δύ
ναται τού λοιπού νά ΰπνωτισθή ε’μή μόνον έπί 
παρονοίφ μέλους τίνος τής ο’κογενείας.

«’Αλλά πλήν τών σοβαρών ζητημάτων άπερ 
ύπεδείξαμεν— εγκληματικοί υποβολαΐ καί Λπό- 
πειραι κατά τιμής γυναικ'ον έν ΰπιώσει ευρι
σκομένων— ό Liegcois εδειξε προσέτι είς 
τούς ερευνητας τοΰ μέλλοντος καί τό απεριόρι
στον στάδιον σπονδών, όπερ άναπεταννΰσι προ 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος ο υπνωτισμός καί 
ή λεκτική υποβολή fsuggest 1011 verbale).

« Έν τή ιατρική, τό δόγμα τής λεκτικής υπο
βολής το ίδρνϋέν υπό τοΰ Liebeaull καί άνα- 
πτυχθέν ύπό τοΰ LiegeOlS καί τών έν τή Σχο
λή τής Nancy συναδέλφων του έπήνεγκε άλη- 
θή επανάσταση·. Χάρις ε’ς ταύτην δυιάμεθα 
id έπηρεάζωμεν τ(ν εγκέφαλον, ιό νευρικόν 
σύστημα δλόκληρον, τάς λειτουργίας τής κυ
κλοφορίας, τής θρέφεως, τής αναπνοής, τήν 
πορείαν πολλών νευρικών ιδεοληψιών κλπ.

«Έν δέ τή ία: ορ’α δι’ αύτής καί μόνης έξη- 
γοΰνται παι θ’ όσα άφορώσιν είς τήν μαγείαν 
τάς έν τοϊς Ασκληπιείο ς Ιάοεις προ δισχιλίων 
ετών, τας Σιβύλας, τά Μαντεία, τους θαύμα- 
τουιγους κλπ. Δι' αυτής επίσης ερμηνεύονται 
καί αί μαγγανιίαι καί αί διάφοροι μ-γικαί επι
δράσεις, ίίς ανέκαθεν ή επιστήμη ιΐχε κηρύξιι όιι 
ι,ΰδ'ι ν σοβαρόν ένέχουσιν.

« Έξ άλλου ύ ανεξήγητος χαρακιήρ τών εκ
στάσεων, τών οπτασιών, τών στιγμάτων εκλεί
πει τοιουτοτρόπως, πάιτα δετά σχετικά μυστη
ριώδη φαινόμενα υπάγονται ύπό τήν δικαιοδο
σίαν τής επιστημονικής αλήθειας. Ύπομνήσω- 
μεν επί τοΰ προκειμέτ ου τό περίφημοι· εκείνο 
πείραμα τό γενόμενον ύπό τοΰ LiegcO’-S έιώ- 
πιον διαφόρων ιατρών καί δι’ ού εξηγείται κάλ- 
λισια τό κατά παράδοσιν θαύμα έκείιο τοΰ 'Α
γίου Φραγκίσκου d'AsSlSP, καθ' ό δηλ. δ 
"Αγιος ούτος τής Δυτικής Εκκλησίας είς ιιι- 
αύιην περιήλθεν έκστασιν πρό τοΰ ’Εσταυρω
μένου, όιστε έσχηματίσθησαν πράγματι επί τών 
χειρών ιοι· αυτομάτως οί τύποι τών ήλων τοΰ
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σταυρόν καί άνέβλυσεν έξ αυτών αίμα. Ό 
LiegeOlS έπεισεν ένα ύπιωτωμένον, οτι τφ έ- 
πέθεσεν έκδόριον καί όμως, καίτοί τό έκδ"- 
ριον τούτο μόνον κατά φαντασίαν ΰπήρχεν, ό 
άνθρωπος εκείνος παρουσίαοεν επί τής έπιφα- 
νείας το'ύ δέρματος απολύτως δλα τα ριαιι όμ· > α 
όσα παράγει συνήθως ή κατάπλασις έκδορίου.

«Μεταξύ τών πολλών ξένων έπιστημόιων 
όσοι ήσπά'ίησαν τήν θεωρίαν τοΰ LiegeOlS 
περί υπνωτισμόν καί ιδίως περί εγκληματικών 
ύποβολ'ίν, ιίς τών μετά πλείοιος ζήλου έγκολ- 
πωθένιων αυτήν ήτο καί ύ περιώνυμες Γερ
μανός φιλόσοφος \\ lP.ndt. Έν Γαλλία πολ
λοί Ιατροί συνετάχθι,σαν τή γνώμη τοΰ λ'ΟΓβν, 
άντιπροέδρου τότε τής Άκαδημας τών έπι- 
οτημών, δοτις διεκήρυττεν, δτι «ό ιπνωτισμός 
είχεν ύπερβή, χάρις εις τόν Charcot μέν έν 
τ/>5 Ίνοτιτούττμ, ε’ς τόν LiegCO'S δε έν τή 
’Ακαδημίφ, τών ίγθικών καί πολιτικών έπιστη- 
μών, τάς πύλσς τής επισήμου επιστήμης, αΐιινες 
ανέκαθεν έμενον κλειστοί προ αΰτοϋ·.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

’.Ιιγιοάτρ δικαστική άρχή έν ’Αγγλία είνε δ 
Λόρδος Καγκελλάριος. Είνε <ί 'άπατος δικαστής, 
καί είιε ένταυτώ ΰπουργύς, παραινείται δε καί 
τής δικαστικής αρχής, όταν παραινείται ή Κυ- 
βέρνησις. Έχει τόν μεγαλείτερον μισθόν, λαμ- 
βάνων διακοσίας πεντήκοντα -χιλιάδας φράγκα 
κατ’ έτος, ενώ ό πρωθυπουργός είνε άμισθος, 
τώιν δέ λοιπών υπουργιών ό μισθός είνε ΰκοτόν 
εικοσιπέντε χιλιάδες φράγκων τό έτος. Καγκελ
λάριος είς άρχαίους χρόνους ώνομάζετο ό κ ι- 
θήμενος παρά τά ν.άγκελλα. Το ιερόν εν τή 
εκκλησϊιι ονομάζεται τσάισελ, άνε δία-χωριζό- 
μενον διά καγκέλλων από τό λοιπόν τής εκκλη
σίας μέρος. 'Ομοίως, έάν ύποθέσωμεν αίθου
σαν, ένθα ό βασιλεύς κάθηται, διεξάγων τάς 
υποθέσεις τοΰ κράτους, καί τό ήμισυ τής αι
θούσης διαγωριζόμτνον διά διαφράγματος, 
έχοντας θύραν είς τό μέσον, βλέπομεν, δτι ή 
θέσις τοΰ γραμματέως τοΰ βασιλέως είιε παρά 
τό διάη ραγμα. Έκεί θά έδέχετο^τούς πρι- 
σεργ_ομένοτς δΓ υποθέσεις πριν ή επιτροπή 
αύτοίς νά προσέλθωσιν Ινώπιον τοΰ βασιλέως, 
καί έκεί θά άντέγραφε τάς βασιλικός διατα- 
γάς, δπως διαβιβάση αυτός εις τά αρμόδια 
πρόσωπα. ’Αρχαιότεροι' τα καθήκοντα του θά 
ήσαν διττά, έαωτερικτών υποθέσεων καί Ιξω- 
τερικών.

Θά άνεκοίνου τήν βούλησιν τοΰ βασιλέως 
είς τούς υπηκόους καί προσέτι εις τους ι’ιντι- 

προσώτους άλλων κρατών. Βλέπομεν λοιπόν, 
δτι ενώ έν ’Αγγλία ή λ,έξις καγκελλάριος ση
μαίνει άντίιτερον λειτουργόν τής θέμιδος, ά- 
σχολούμενον είς έσωτερικάς μόνον υποθέσεις, 
iv τή άλλοδαπή ή λέξις είνε τό όνομα τοΰ υ
πουργού τών έξωτερικόιν, καγγελαρίαι δέ ονο
μάζονται τά άξιώματα τών διπλωματικών 
ΰταί.λ.ήλ.ων έν πάσαις ταίς χώραις. ’Αρχαιό
τερου ό καγκελλάριος ήτο πάντοτε κληρικός, 
καί επειδή δέν ίπετρέπετο γάμος είς τούς 
κληρικούς, τό άξίωμά του δέν κατέστη, ίί.τιος 
τόσα άλλα άξιώματα τοΰ κράτους, κληρονο
μικόν. Ώνομάζετο «θεματοφύλαξ τής συνει- 
δήσεως τοΰ βασιλέως». Άντεπροσώπευε τόν 
βασιλέα ώς έπίτροπος τιών άνηλίκτον. Έδίκα- 
ζεν υποθέσεις διαφευγονσας τήν άρμοδιότητα 
τών δικαστηρίων, δηλαδή υποθέσεις, αϊτινες 
'ίτε σννεπαγόμεναι νέας νομικάς έίργας, ήγον- 
το είς τήν προστοπικήν κρίσιν τοΰ βασιλέως. 
Τό είδος τούτο τοΰ δικαίου άνεπτνγ,θη είς σύ
στημα καί ιονομάσθη Equity, τοι’τέστι επιει
κές Δίκαιον. Μάλλον πρέπει νά τό δνομάση 
τις «Δίκαιον τών φυσικών ενοχών» διότι ρυθ
μίζει σχέσεις πηγαζούσας άπό τάς ένοχάς, άς 
τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον καλ.εί φυσικάς ένοχάς, 
ένοχικά δικαιτόματα, άτινα δέν είνε άγαιγιμα. 
"Ωστε έν ’Αγγλία υπάρχουν δικαστήρια εγοντα 
αυτήν τήν άρμοδιότητα, ΐνα εφαρμόζεται τό 
λεγόμενον τούτο Δίκαιον τής ’Επιείκειας,άφοΰ 
τα τακτικά δικαστήρια δέν τό λαμβάνουν ΰπ’ 
δφιν.

Ώς αξίωμα είδικώς τοΰ Δικαίου τούτου 
αναγράφεται, δτι «δέ»' υπάρχει δικαίωμα αιε- 
πίδεκτον ένασκήσεως». Προσέτι vigilantiblis 
jlU’a, <δ έπικαλούμενος τό Δίκαιον τής έπιει- 
κείας δέον νά είνε άι/ωγος», «τό ίδει γενέσθαι 
κρίνεται ώς γενόμενον», «τό πνεύμα ε’ινε προ- 
τιμώτερον τοΰ γράμματος», κτλ. Τό επιεικές 
Ιίκαιον διακρίνεται τοΰ θετικού Δικαίου καί. 

εχει ίδια δικαστήρια, διακρίνεται δέ καί τών 
εθίμων. Βαθμηδόν ύ καγκελλάριος άντΐ τά 
έιναφέρεται εις τόν βασιλέα, άπεφάσιζε μόνος 
του. Τοιουτοτρόπως δ Λόρδος καγκελλάριος 
χειρίζεται σπουδαιοτάτην εξουσίαν έν τή Κυ
βερνήσει τής ’Αγγλίας. Ί1 θέσις του είνε μο
ναδική δσερ καί περίδοξος. ’Αποτελεί κρίκον 
μεταξύ τών δύο έξουοιών τής δικαστικής καί 
τής έκτελεστικής, καί είνε πάντοτε πρόεδρος 
τής βουλής τών λόρδων, είτε είνε άριστοκρα- 
τικής περιωπής, είτε μή. 'II βουλή τών λόρ
δων, ώς ;·νωστό>', λειτουργεί καί ώς "Αρειος 
Πάγος καί έν τοιαύτη περιπτώσει <5 Λόρδος 
καγκελλάριος είτε δ πρώτιστος, εις δν άιατί- 
θεται ή πρός έκδίκασιν ΰπόθεσις. Είνε έπίσης 
πρόεδρος τών Έφετιών τοΰ Κράτους, καί προ
σέτι μέλος τοΰ ιδιαιτέρου συμβουλίου τοΰ βα- 
σιλέως. Η θέσις τοΰ λόρδου καγκελλαοίου 
πάντοτε δίδεται εις διαπρεπή νομικόν, άλλ’ όχι

341
πάντοτε είς νομικόν, όστις διετέλεσέ ποτέ δι
καστής. Τό γεγονός είνε, ότι ό πρωθυπουργός 
δύναται νά δώση τήν θέσιν τοΰ λόρδου καγ- 
κελλαρίου είς οίονδήποτε βούλεται.

ΊΊ διαφορά μεταξύ τοΰ υπάτου τούτου τιον 
δικαστών καί το»· λοιπών δικαστών είνε, 8τι 
αυτός μέν κατ’ άνάγκην παύεται, οσάκις ή 
Κυβέρνησις παραι νείται, ένώ οί λοιποί δικα- 
σταί είνε Ισόβιοι. Ό Λόρδος Καγκελλάριος 
διορίζει καί μεταθέτει, τούς δικαστάς τοΰ 
Κράτους. Προκειμένου όμως νά διορίση ή με- 
ταθέση είρηνοδίκην, οφείλει νά ζητήση τήν 
γνιΰμην τοΰ Νομάρχου. Δύναται όμως rd διο- 
ρίση ή μεταθέαη αύτογνωμόνιος άλλους δικα
στικούς υπαλλήλους, έπίσης δε καί εφημερίους 
εκκλησιών. Μεγάλη είνε ή έπιρρον/ του έπί τής 
πολιτικής Δικονομίας, ήν ρυθμίζει κατά την 
κρίσιν του. Έν άλλαις λέξεσιν είνε δικαστής 
είς όλα τά μεγάλα δικαστήρια καί πρόεδρος 
τών μεγίστων δικαστηρίων. Διευθύνει δέ όλην 
τήν πολιτικήν Δικαιοσύνην, άλλ' όχι τήν ποι
νικήν. Ττρ 1875 έθεσπίσθη έν άνιότατον δικα
στήριο!·, όπερ διηρέθη είς δύο τμήματα. Τό εν 
ονομάζεται High Court of Justice καί τό 
άλλο Cucnrl of Appeal.’Λειψότερα άποτελοΰ- 
σιν έν Δικαστήριον, το λεγόμενον Supreme 
Court of Judicature. Έν τούτοις τό Su
preme Court είνε όλως διάφορον τοΰ High 
Court.

To High Court συνίσταται άπό τρεις υπο
διαιρέσεις. Μία είνε τό λεγόμενον Chancery, 
δικαστιγριον πενταμελές, ένώπιον τοΰ όποιου 
προοάγονται υποθέσεις, άφορώσαι διοίκησιν 
περιουσιών άτοθανιτντων, εταιρείας, ύποθή- 
κας, επιτροπείας περιουσιών, τροποποίησιν ή 
άπόσβεοιν συμβάσεων, συμβόλαια περί ακινή
των, περιουσίας ανηλίκων, κτλ. Τοΰ Δικαστη
ρίου τούτου πρόεδρος είνε ό Λόρδος Καγκελ
λάριος.

Έτέρα ΰποδιαίρεσις τοΰ High Court είνε 
τό King’s Bench, συγκείμενον ύπό δεκατεσ
σάρων δικαστών καί δικάζον ποινικός υποθέ
σεις. Πρόεδρος αυτού είνε ό Αρχιδικαστής 
(ήτοι πρόεδρος τών έφετών τοΰ κράτους). Ί1 
τρίτη ΰποδιαίρεσις καλείται Probate, Divorce 
and Admiralty, δικαστήριον συγκείμενον υπό 
δύο δικαστών, ών ό είς είνε πρόεδρος. Εις τήν 
αρμοδιότητα αέ'τοΰ υπάγονται διαθήκαι, δια
ζύγια καί ναυτικαι ύποθέσεις. To Court of 
Appeal είνε τό Έφετείον, έ'χον δικαιοδοσίαν 
έφ’ όλου τού κράτους. Ό Λόρδος Καγκελλά
ριος καί ό ’Αρχιδικαστής τοΰ Κράτους είνε 
μέλη τοΰ δικαστηρίου τούτου, όπερ έν όλω σύγ- 
κειται υπό έννέα δικαστώ»·, ών πέντε τακτικοί 
έφέται. Οί μισθοί τών είκοσιν ένιέα τούτων 
δικαστώ»· πληρύνονται έξ ειδικού Ταμείου καί 
είνε τοΰ μέν προέδρου τών έφετών 2(0,000 
φο. κιιτ’ έτος, έκαστου δέ τώ»· άλλο»· 125,000
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</>ρ. κατ’ έτος. Οί ώκασταί ειιε ισόβιοι, ά/./.α 
ό βασιλεύς δύναται τά παύση δικαστήν, ον ί] 
παΰσις ζητείται δι’ αναφοράς τώ»· δύο Βου- 
/.«'»' συλλήβδην. ΓΙας διατελέσας δικηγόρος έπι 
δέκα έτη δύναται τά διορισθή πρωτόδικης 
/δηλαδή μέλος τού High Court . ’Ερέτης δε 
δύναται νά διορισθή ό διατελέσας δικηγόρος 
επί δεκαπέντε έτη ή πρωτόδικης έπί. εν έτος. 
Μομγής άξιος θεωρείται πίίς δικαστής, 
ό.τοστηρίζων οίονδήποτε πολιτικόν κόμμα.

"Ενοχος κομματικής έννοιας οί'δείς δικα
στής Ιγένετο κατά τά τελευιαϊι διακόσια έτη. 
’Ανέκαθεν έν ’Αγγλία έπεκράτησεν οί δικασταί 
ιά είνε ολίγοι, νά έχωσιτ αδρούς μισθούς και 
νά σννεργάζωνται έν πάσαις ταίς περιπιτόσε- 
οιν. Άλλ’ επειδή <5 πληθυσμός τοϊΤ κράτους 
ι, ΰςι/σε»', ό αριθμός τώιν δικαστών είνε λίαν δυ
σανάλογος. "Ενεκα τούτου πλείστη οση εργα
σία "μις άλλαχοΰ έκτελείται υπό δικαστών, έν 
'Αγγλία έκτελείται υπό υπαλλήλων, οΐτίνες δεν 
ιίνε δικασταί. Μι πρωτοδίκας, ώς είπον, άι·- 
τιστοιχούν περίπου τά μέλη τοΰ High Court, 
άλλα κυρίως τά πρωτοδικεία είνε περίπου τά 
λεγάμενα County Courts άνήκοντα είς πεν- 
τακοσίας πεσιοχάς 'districts τού κράτους. 
. Ιί περιυχαι είτε υποδιαιρέσεις πει ιήκοντα πε
ρίπου περορερετών (circuits). Είς τήν θέση· 
ταύτην τοΰ πρωτοδίκου δύναται ι·ά διορισθή 
πας διατελέσας δικηγόρος έπί ίπταετίαν. Παύ
εται μόνον διά λόγους άνικανότ ητος ή ιίσυμ- 
βιβάστοα διαγωγής και ό μισθός του είτε 
38,000 δραχμ. κατ’ έτος. Ό όλος αριθμός 
τϋον δεν υπερβαίνει τούς εξήκοντα, ώστε ανα
λογεί είς δι’ ίκάστην περιφέρειαν. (>ί σύνεδροί 
του, ώς έίπον, δεν είνε δικασταί.

Είρηι οδικής δύναται ι·ά διορισθή πας έχων 
κτήματα, άποδίδοντ α τρεις χιλιάδας δραχμών 
κατ' έτος και είτε άμισθος, άλλ’ απολαύει με
γάλης τιμής ή θέσις αΰτρ, διότι μέχρι προ 
εικοσαετία, ότε ίΟεσπίσθ ησαν τά 'Επαρχιακά 
Συμβούλια, επι αιώνας ό είριμαδίκης έξήσκει 
παι τοιας τοπικας εξουσίας.

Αύταται όμως νά παυθή, χωρίς νά δίδεται 
λόγος τής παύσεως, ά/./.ά έπεκράτ ησε νά μή 
παύεται, ειμή διά σοβαρόν 7.<ί;·ο>·. Οί είρηνιιδί- 
και τοΰ κράτους είτε πολυάριθμοι καί ουνα- 
παρτίζουσιν υίοιεΐ μίαν ύποκυβέρνησιν υπεύ
θυνον διά τήν ήσυχίαν >αί ειρήνην τοΰ βασι
λείου. Προσόμοιος θεσμός δέν υπάρχει εις 
άλλο μέρος τοΰ κόσμον. "Ολοι οί ειρηνοδίκαι 
είναι, ώς έπί τύ πλείστον, έκ τών τά πρώτα 
φερονσώ» τοπικών οίκογενειώ»·, γνωστοί διά 
ιά φιλήσυχα καί φιλειρηνικά των αισθήματα, 
μετά ή άνευ νομικά)* γνιόσεων, συμβιβαστικοί, 
καί ικανοί νά διακρίτωσι τά στοιχεία τοΰ γε
λοίου έν ταίς διενέξεσι τών άνθοιόπων. Κυ
ρίως εί.πείν δ'εν διεξάγουν αυτοί τίρ· εργασίαν 
τοΰ ειρηνοδικείου διότι ό γραμματείς του έχει 

πάσαν υπόθεσιν είς τάς χεΐράς του, ό δε είοη- 
νοδίκης είνε οίονεί δημοκρατικός υπεύθυνος 
βασιλεύς, ώς ιί τών άρχεγόνων λαών.'Υπάρχει 
όμως καί άλλο τι είδος ειρηνοδικείου έν εκά- 
στφδήμφ, συγκροτούμενου τετράκις τοΰ έτους 
Ό είρηνοδίκης ούτος είνε έμμισθος καί μι 
σθοδοτεΐται υπό τοΰ δήμοι·, δικάζει δί: μετά 
ένόρκτον μικρά εγκλήματα δια.πραχθέι τα εντός 
τής περιφέρειας τοΰ δήμου. Αωάμεθα ίίθεντιι 
διακρίνωιιεν τούς είρηνοδίκας είς επαρχιακούς 
(άμισθους) καί δημοτικούς (έμμισθους). ’(> 
δήμαρχος είνε αύτεπαγγέλτως επαρχιακός ει
ρηνοδίκης καί έξακολουθεί τοιοΰτος καί έπ'ι έν 
έτος μετά τήν λήξιν τής δημαρχιακής του ιδιό
τητας. Έν Αγγλία τό δημαρχιακόν αξίωμα 
είνε μονοετές, καί ό δήμαρχος έκλέγεται όχι 
υπό τοΰ λαοΰ, αλλά ύ.πό τών δημοτικών συμ
βούλων έξ εαυτών. Ονιοι όμως έκλέγονται 
υπό τοΰ λαοΰ.

Έν Αονδίιεο καί έν δεκαεπτά άλλαις μεγα- 
λουπάλεσιν υπάρχουν αστυνομικά δικαστήρια, 
ιόν προΐστανται έμμισθοι ειρηνοδίκαι. Τά δικα
στήρια ταΰτα συνεδριάζουσι διαρκώς. Χωρι
στόν τι δικαστήριον,ου προίσταται ό λεγόμενος 
CoiOIlCr, έ'ργον έχει >ά έ> εργή αύτοφίας έν ή 
περιπτ ιόοει υπάρχει λόγος ί'πονοΐας, ότι έ.πι- 
συ/ιβάς τις θάνατος προήλθε συνεπεία εγκλή
ματος, ή έν ή περιπτώισει >> θάνατος ύπήρξεν 
αίφνήδιος έξ άγντίιστου αίτιας ή έν ή περί- 
πτιίισει ό θάνατος συνέβη έν τή φυλακή. Τό 
δικαστήριον τούτο άποτελ.έΐται υπό δώδεκα 
ενόρκων. 'Εάν η ετυμηγορία των είνε ότι διε- 
πράχθη φόνος, ό Coroner υποχρεοί τούς μάρ
τυρας νά. έ/ιφανισθώσιν είς τί,ν διεξαγωγ'ην 
τής δίκης καί διαβιβάζει είς τό κακουργιοδι - 
κεΐον τάς ήδη γενυμένας καταθέσεις των. 1!ας 
συλλ.ηφθείς δι' οίονδήποτε λόγον καί τεθείς 
υπό κράτησιν δικαιούται ν' άπαιτήση τήν εαυ
τού προσαγωγήν εντόπιον τοΰ High Court, Για 
έξελεχθώισιν οί λόγοι τής κρατήσετος καί έξα- 
κοιβωθή, εάν ή κριίτησις ίγένετο παρανόμοις. 
Μία συνέπεια τοΰ δικαιιόματος τούτου είνε ότι 
ε'κοοιπέντε τοΐς ίκατόν έπί το»· συλλ.αμβανο- 
μένων δι’ οίονδήποτε λόγον απολύονται αμέ
σως. Άφ’ ετέρου αυξάνει ή πιθανότης, ότι 
έβδομήκοντα πέντε τοϊς εκατόν είνε. ένοχοι.

"Οταν οί δικασταί προστρχοτνται >·ά κατα- 
λάβωοι τάς θέσεις των, κατά τήν έναρξιν τής 
δικαστικής περιόδου, είς προύπάντησιτ αυτών 
προβαίνει σιόμα υπαλλήλων μετά μεγαλοπρε
πούς δ,μάξης, καί οί δικασταί γίνονται οί’τω 
δεκτοί μετά πομπής, ώς έκ.προσωποΰντες τον 
Μονάρχην, ’ιερουργία τελείται εις τον κυριιύ- 
τερον ναόν καί σάλπιγγες ήχοΰσιν, όταν > δι
καστής είσέλθη είς τήν λίμαξαν καθόις καί 
όταν ίξέλθ/] αυτής. Οί δικασταί φέρουαι με
γάλος περρούκας καί κάθηνται έπί <’ιι υι(·«υιιέ- 
ιΐι»’ ιδρών. Οί ποινικοί δικασταί φέρουσίν 

έρυθράς άμφιέσεις, οί δέ πολιτικοί μελαίνας. 
Ιίά το»' έξοττερικών τούτων τύπων, οΐτινες 

έχουν άρχαίαν καταγατγήν, σκοπείται ΐ’ά διαπι- 
στωθή όαξιοπρεπής χαρακτήρ τής διεξαγωγής, 
καί τά τοτισθή ή μεγαλειότης τοΰ δικαίου.

Τό λεγόμενον κεντρικόν κοκουργιοδικείον 
έθεσπίσθη προ έξήκοντα έτών καί εδρεύει έν 
Λονδίνφ.

’() κατηγορούμενος έπί έγκλήματι, άμα τή 
προσαγωγή του, έρωτάται νπό τοΰ προέδρου, 
εάν είνε ένοχος ή άθώσς καί δη ειλει νά άπαι - 
τήση διά μιας μόνης έκ τα»· δύο τούτων ί.ε- 
ξεων. ’Εάν εΐπη ένοχος, καταδικάζεται, έ'ιν 
εί'.τη αθώος, άρχεται ή αποδεικτική διαδικα
σία, αφού ι’ρκισθώισιν οί ένορκοι. Τό σύστημα 
τοιν πολίτικα»· δικαστηρίων χρονολογείται άπό 
πεντηκονταετίας καί τοιαΰτα, ώς είπαν, είνε 
περί τά πεντακόσια καθ' όλην τήν ’Αγγλίαν. 
Πολιτικοί υποδέσεις, είς δικαστήρια άνιότερα 
τώ»’ πρωτοδικείων, δικάζονται άλλοτε άνευ 
ένορκων καί άλλοτε, μετά ενόρκων. Ώς είπο- 
μεν, πάσα δίκη δύναται τό έφεσιβληθή μέχρι 
τής Βουλής τών -Ιόρόα»' ήτις ενεργεί καί ώς 
Ανώτατο»' Αικαστήριον. ’Αλλά καί τό Ιδιω
τικόν Συμβούλιον τού βασιλέως έχει χαρα
κτήρα Άιωτάτου Αικαστηρίου.

Ή διαφορά μεταξύ αί’ΐώ»' είνε, ΰτι ίν μέν 
τή Βουλή το»· Αόρδων γίνεται συζήτησις καί 
Ί’ηφοφορία, έν δε τώ Ίδιωτικφ —υμβουλίε» 
τοΰ βασιλέως μία μόνη γνώμη έκφράζεται καί 
αί'τη συνίσταται είς συμβουλήν, διδομένην είς 
τό»’ βασιλέα, είτε νά έπικυριόση τήν έφεσιβλη- 
θείσαν άπόφασιν, είτε νά τήν άκυροίσι/. Ό 
βασιλεύς τότε διατάσσει συιιφιόνως πρός την 
συμβουλήν. Περί τάς έβδομήκοντα άποφάσεις 
εκκαλοΰνται έτησίως είς τιρ· Βουλιήν ται»· 
^Ιτ5ρ<5α»·. Είς τό ’Ιδιωτικόν Συμβούλιον τοΰ 
βασιλέως συνήθως έκκαλοΰνται άτοφάσεις έκ 
ττϋ»· άποικιών.

QΙ1ΜΤΜ ΕΝ ΚΑΊ'Ρί)
Άόύληπτος όνναιιις

Τή 20 Μαρτίου παρελθόντος ίγένετο πνει·- 
ματιοτική ουνεδρίασις έν Κα'ιρω, έν τή οικία 
τοΰ κ. Κ. Χατζηστυλιανοΰ,', διευθυντοΰ τοΰ 
εργοστασίου Έγγελχαοτ, παρόντων τών κυ
ρίων Χατζηστυλιανοΰ μετά τής κυρίας τον 
Κορνηλίας, τοΰ κ. -V. Καραγιαννο.τούλου μου
σικοδιδάσκαλου, τοΰ κ. ’.17.. Αιαούτοη καί Φ. 
Πρίντεζη.

Κατά πρώτοι· έπεχειρήσαμεν κινήσεις τής 
τραπέζης, ήτις μας έδωκε διαφόρους άπαντή- 
οεις, μετακινήσεις, στροφάς αυτής κτλ. Είτα 

δέ τοΰ κ. Αιαοότση χρησιμεύσαντος ώς με
σάζοντος, προέβημεν είς τήν διά γραφής συν
εννόηση·, οις έξής :

Έ£»ώτ. Παρακαλούμευ τό παρεστός πνεΰ
μα, έν όνόματι τοΰ (-)εοΰ, ό.ττο; συγκοινωι-ήση 
μεθ’ ήμώ»·.

Άηόκρ. Όμολογιό Ίησοΰν Χριστόν έν 
σαρκί. έληλυθότα.

Έοώ*. Κάλώς. Εϋχαριστοΰμεν. Ποιον

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
Ίγνογοαφία τοΟ ηνιύματοτ Νίζτρτ

πνεύμα παρακαλιιΰιιεν είσαι ;
*Λπ0Κ£. ίημήτριος Καρατζάς. Είμαι εις 

τήν διάθεσιν σας.
Έοώτ- Τί πνεύμα είσθε ;
Άτ·.όκ<». ’Αγαθόν.
Έοώτ. Πού έζήσαιε καί τί θέλετε ;
Άττόκο. Έγεινήθην είς Βιέννην, Αημ. 

Καρατζάς. "Εχω ήδη 8 έτη, άφ’ ότου άπέθα- 
νον καί έκτοτε όέι· ήδυνήθην ιά σι·γκοινα>- 
νήσα> μεθ’ ουδενός ίκ τώ»· συγγενώ»· μου.

Έοώτ. Πού ευρίσκονται ούτοι ;
Άπόκο. Έν Βιέννη.
Έοώτ. ’.4»· επιθυμήτε Λνά τοίς άναγγεί- 

λω/ιεν τίποτε, δΰνασθε νά μάς ειπήτε ήύιρ'ί,τι 
θέλετε.

'Α πόκ».Άνακοινοίσατε τά έξής, όπου θά 
σάς εέπω.

Έοώτ. Ιιίτε μας παρακαλοΰμεν, άκριβώις 
καί τήν όιεόι7ι·)·<ηι·.

Ά«0κο. Βεβαίως. Έάι· θέλετε, γράφατε 
είς αυτούς'’R ue R Ο S I ο r -Vo 18. Α η μ. 
Κ α ρ α τ ζ ας Οτι έτιμωρήθην βεβαίως παρά
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τής θείας Παντοδυναμίας διι! τ·/ι· κακιρ· πρά
ξη·, την όποιαν έκαμα, φλεβοτομηθεις.

Έοώτ. Καλιάς, θά τοΐς ιϊνακοιτώσωμεν 
τούτο ευχαρίστως.

Άπόκρ. Σάς ευχάριστοι. λαίρετε.
ΔΗΜ· ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Έοώτ. 'Ήδη παρακαλοΰμεν ιά έλθη τό 
πνεύμα της Άθηνάς Καραγιτιννοπουλου.

Άϊίόκρ. ’Αδύνατον, έγρηγορεί.
Έρώτ. Τότε, άς έλά/; τό πνεύμα της λα- 

ρικλείας, Αδελφής της.
Άϊϊόκρ. Περιμείνατε άλίγον.

(.ΙΖβ’ά 3 λεπτών παρέλινοιν}
Άϊίόκρ. Ίΐλθον, είμαι ή Χαρίκλεια.
Έρώτ. Βλέπετε τήν αδελφήν σας καί τούς 

γονείς σας ; Είσθε ευχαριστημένη ;
Άϊίόκρ. Πάντοτε βλέπω αυτούς καί είμαι 

ευχαριστημένη έκ τών πράξεων σας. Προσπα-

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΤΖ C. Βειζ

Σ^τύιοηΰτίοα ίπό τοϋ πνεύματος Νίζιρτ 

θήσατε τά έιεργήτε τό θεάρεστοι τούτο έργου'
Έρώτ. Είσαι εί’χαρι στημένη Από τόν ά- 

δελφόν σου; Περί τοΰ γάμον τοι·, τί φρο
νείτε ;

Άπύκρ. Είναι μόνος κύριος τών πρά- 
ξεών τον.

Έρώτ. Ευχαριστούμε)·. "Εχετε τί άλλο ν<\ 
μάς εΐπητε:

Άϊϊόκρ. Πράττετε τύ καλόν. 'Ομολογώ

Ίησοΰν Χριστόν έ.τΐ τί)ς γης έληλυθότα νπό 
μορφήν Ανθ ρώπ ο υ.

Χαίρετε:. Χαρίκλεια.
Έρώτ. Περίεργον ! 'Ομοιότυπος η υπο

γραφές της.........
■»·■*·

Μετά μικρά)· διακοπήν :
Έρώτ. Παρακαλοΰμεν νά ελι'Ιη τύ πνεύμα 

τοΰ Νίζερτ.
Άττόκρ. Είμαι ό Νίζερτ. Πολλάκις σάς 

έπ.εσκέ.φθην καί ει· άλλη σας συνεδριάσει σάς 
είπον πολλά, τά όποια έπρεπε νά σάς εϊπω. 
Πολλάκις μέ έκαλέσατε καί αύθυρμήτως άλ
λοτε ήλθον καί σκιαγραφίας πολλών έδωσα εις 
υμάς καί πίστευα) ήδη νά έχετε γνώοιν ή 
ιιάλλον ακριβή πεποίθηση· περί τοΰ πνευμα
τισμοί·.

'Ελπίζω δέ οιτ τώ χρότφ νά τελειοποιη- 
θήτε έν τή έξασκήσει τοΰ ίεροΰ τούτου έργου. 
Συνεδριάζετε πάντοτε έν ειλικρίνεια καί. πί- 
στει καί θά έχετε πολλά ώφέλιμα ζητήματα 
καί θά άπύιτήσητε ωφελίμους γνο.σεις, α“τι- 
ιες μεταδιδόμενοι τή άνίίρωπότητι, ιΊτι φέρο)- 
υιν αίσιον αποτέλεσμα. Αλλ’ ί/δ;/ <» καιρός
είναι βραχύς καί πολύτιμος καί παρήλθεν 
ήδη αρκετός καί ουδέ. βήμα πρός τά πρόσω 
έποίησαν οί πνευ/ιάτιστάί. Μελειιύντες πάν
τοτε καί έχοντες τήν προετοιμασίαν, θιί δέ- 
νασθε καλώς νά εννοήιε τάς σοφάς ημών 
συ/ιβουλάς.

Ειμί έτοιμος νιί διόσω άπάντ ησι ν τις οίαι- 
δήποτε έρώτησίν σας ;

Έοώτ. ΙΙαρακαλοΰμευ ειπέτε μας ολίγα 
περί τής βιογραφίας σας.

Άϊΐόκο. Εί,ιι'ι γερμανός, έγεννήθην έν 
Βαυαρία, μουσικός άπό 12 ετών, πρόοελή- 
φθην ύπάλληλος παράτηι μοι·σικιί> καί ηιτ 
τώ χρόνιο έπιμελής on· καί δραστήριος, ήδυ ■ 
νήθην νά καθέξω ημέραν τιιίι τό τάλαιτον 
τοΰ μουσικού.

Έρώτ. Τήν Ιχνογραφίαν, παρακαλαι που 
έσπονδάσατε ,

Άϊίόκρ. ' Εσπούδασα τούτην έπί εξάμη
νου έν τινι πολυτεχνείεμ καί ό πατήρ μου ζή 
είοέτι έν τινι ιιικ.ρώ χωριω τής επαρχίας μου 
μετερχόμενος τό επάγγελμα τοΰ έμπορου.

Έοώτ. Αύνασθε παρακαλώ τά μάς ειπήτε, 
<<>■ ήσαν Αληθείς αί προχθεση at ίμφανίσεις 
τών πνευμάτων ;

Άϊίόκρ. ’Ερευνήσατε καλώς τά λεγάμενα 
καί νφ’ ήμοιν προλεχθέντα. Πρι σήλθον, ώς 
λύατε, Αλλά είδαν τήν Απιστίαν καί Αποχώ
ρησαν.

Έρώτ. Ίί αίιΰρησις τής τραπέζης ;
Άϊίόκρ. ’Ητο πραγματική.
Έρώτ. ’Επειδή ήδη θά έπιχειρήσω/ιεν 

πνευματισμόν διά τής τραπέζης πάλιν, θά δυ- 

νηθήτε νά μάς έμι/ ανισθήτε ;
Άϊίόκρ. Μή ζητείτε ευθύς εξ αρχής γε

γονότα τοιαϋτα, τά οποία πνεν/ιατισταί εργα
ζόμενοι έπί εικοσαετίαν δέν κατιόρθωσαν νά 
ίδωσιν. Συν τώ χρόια> όμως ι)ά δυυηί)ιί> τά 
παρέξω όμίν διάφορα τοιούτου είδους φαινό
μενα. ’Εμμένετε άεί πιστοί είς τόν Κύριον, 
τή βοηΐΐείρ τοΰ όποιου ί)ά δυνιμλώμεν ημείς 
καί υμείς νά συνεργαοίλώμεν πρός όφελος καί 
καλόν τής άνιΊρωπύτητος.

Χαίρετε, δέν δυτομαι περισσότερον.
'Ορκίζομαι είς Ίησοΰν Χριστόν λαβύντα 

τήν μορφήν τοΰ άνίλρίόιτου κα! κατελίίόντα 
έπί τής γής πρός όφελος τών Αναξίων αύτοΰ 
δούλων. Έπικυρώ δέ έ>· οΐ'όματι αύτοΰ τά α
νώι) ι ίξ εμού λεχίίέιτα.

Έάν θέλετε ίριότησίν τινα /ιέ ευχαρίστηση 
ν<ι άπαντήσαι.

Έρώτ. ’Ερωτώ και πάλιν, τιν ήσαν άληί)ή 
τά προχθεσινά.

Άπόκρ. Σάς εΐπον, ίίτι τούτο προήρχετο 
έξ υποβολής.

ΊΙ Λναπέ]δησις τής τραπέζης ήτο δόνα/ιις, 
προερχο/ιέι η έκ πονηρού πνεύματος, θά ίδιμε 
ν' αναλάμφη μετ’ < ΰ πολΐ· ή Αλήθεια. Χαίρει ε.

Άπόκρ. Είς τό έλεος τοΰ θεού !

Έπιχειρήσαντες μετιι ,ιιικράν άνάπαυσιι· 
και σνι ομιλίαν καί αυθις τήν κίνηοιν τής 
τραπέζης, ιίπηλαύσαμεν ιτερα πολΐ· έκτακτα 
πνευ/ιατισιικά φαινόιιενα.

Ή /ιεσάζουσα δύια/ιις τοΰ κ.Άλεξ. Λιαού- 
τση καί τής κυρίας Κορνηλίας ήτοτ, ώς φαίνε
ται, καλλίστη καί άρ/ιόζουσα τή περιστάσει, 
καθόσον ή τρ/ιπεζα ικινείτο πάνυ ευχερώς καί 
άπήντα Αμέσως εις τάς έρωττ/οεις /ιας. Τύ 
ιιόνον Αντίξοου ήτο,οτι το πνεύμα,ώς συνέμ'Βος 
συμβαίνει είς τάς τραπεζικός κινήσεις, ήτο 
πονηράς φύσεως, καθόσον ήρνείτο διαρρήδην 
> ά /ιάς Λποκαλύφη τήν ιδιότητά, του καί δί >· 
άπή τα έπακριβώς εις τάς αποτεινοιιένας αύιώ 
ερωτήσεις, τουναντίον δέ πάντοτε σχεδόν αρ
νητικός Απαιτήσεις ιιάς έδιδε' τό δέ. περιερ- 
γότερον, ότι μόνον συτεφώνει. είς τάς ταρα
χώδεις καί τρελλάς παιδιάς μας. Ούχ ήτταν 
δέν πρέπει ιά συγχέω/ιεν τήν φύαιν τών πο
νηρών πνευμάιοιν πρός τήν τών δαιμόνο)ν 
καί εωσφόρο))·, διότι πολλά εκ τών προ'ιτιον 
θεωρούνται ώς βιο'ισαντα έν τώ κόσμερ τοϋτω· 
αλλ' ούτε κα! νά Αρπόμεθα απολύτως τήν 
συγκοηωνίαν αυτών, Αφοΰ προθύμως τήν έ- 
•χομεν ήδη ένταΰθ'ί καί καθημεοινώ/ς τά σννα- 
ναοτρεφόμεθα' .αάυτες δέ σχεδόν οί άνθρωποι 
τήν σήμερον πονηροί εΐσί δηλ. πονηρά πνεύ
ματα, καθόσι ν ή ιδιότης τοΰ άνθριόπου είνε 
τό πνεΰ/ια καί ουχί τό σώ/ια.

Κυρία τις εν τινι συνεδριάσει, έλεγε μοι 

εσχάτως /ιετ' απορίας :
— Μά έπιτρέπεται, νά συνο/ιιλώ/ιει /ιέ πο

νηρά πνεύματα, μέ διαβόλους ;
— Άφοΰ δύνανται νά έρχοινται ; 'Έπειτα 

όσους Ανθρώπους συταναστρεφύμεθα καί οι·>·-

Ο COLLOT ΚΑΙ Ο ΝΙΖΕΡΤ
— Ί9οί· καί ΐ) εΐκιόν μου, μα; ώπεν ίν τίλει κ'· .twCu/i. 

ιιλλ.αττόμεθα, είναι καλά πνεύματα ; τή ιίπον, 
αφού φεύδονται, διαρκώς ι'ιπατοΰν, έγκλη/ια- 
τοΰν καί ύρ'/ιάζουι1 ; Νομίζετε ότι, όλοι ουτοι 
Αποθνήσκοντες, /ιεταβάλλονται είς Αγγέλους ; 
Μήπως ιο/ιίζετε, ότι ένταΰθα ουζΓμε καί συ- 
νανιιστρέφεσθε μέ ανθριόπους καλειτέρους τώεν 
πνευμάτων αυτών ;

Καί είς ιερέα αποροΰντα καί Αρνούμενον 
τά προσέλθι/ εις πνεν/ι. συνεδρίαση·, έλεγον :

— Νομίζετε, ότι οί μεθ’ ών συναναστρέ- 
φεσθε ένταΰθα είναι Αγαθά πνεύματα ; ".4ν ιϊς 
έμπορος άπατει'ον ή είς κακούργος, μεθ' ου 
έχετε δοοοληφίας, σάς δοίση χρήματα, δεν θα 
τά δεχθήτε; ".Ίυ σάς προοκ.·ιλέστ) είς δείπνου, 
δέν θά. ουμφάγετε; Ιε>· είναι λοιπόν διδασκα
λείου ό πνευματισμός, ι·ά γνωρίσητε τά καλα 
τών πονηρών πνευμάττον, τόσον έν τώ κόσ/ιτμ 
τούτιρ, όσον καί έν τώ Αοράτφ ;

Έξηκολουθήσα/ιεν λοιπόν τάς παρατηρή
σεις ,ιιας έπί τών κινήσεων τής τραπέζης, ητις 
θαυ/ιασία>ς άπήντα εις τάς έραιτήσεις ,ιιας.

Έρώτ. Λοιπόν, τή λέγω, κάμε ήδη τόν



Η ΦΥΣΙΣ

;·ι'ρο»· της μεγάλης τραπέζης.
Καί άμέσως στρεφόμενη περί έαυτ»ρ· ή μι

κρά τράπεζα μας, κινείται προς τά εμπρός, 
ακολουθούμενη υπό τών κ. κ. Καραγιαννοπού- 
λου, Λιαούτοη κα'ι τής κυρίας Καρνηλίας, με 
τάς χεϊρας επ' αυτής και είτα κάμνει τό>· 
γύρον τής μεγάλης τραπέζης μετά τόσης δυ- 
νάμεως καί ταχύτητας, ώστε μόλις οί παρι- 
στάμενοι κατορθοϋσι νά συντρέχωοι καί τά 
τήν παρακολουθώσι.

— Σταματήσατε την, άν δύνασθε, τοϊς έ- 
λεγον τότε.

Πλήν οΰδείς ήδύνατο μόνος νά καταβάλη 
τήν άόρατον δΰναμιν.

— Θραύσθητι ήδη εις τεμάχια, Ανέκραξα, 
τή τραπέζι],

Κα'ι αυθωρεί ήργμσε τά φέρεται καί συγ
κρούεται πρός τό τοίχος καί είτα ν' Αποχωρί
ζονται μετά πατάγου τά ξΰλα αυτής, Ιίτε βα- 
ρυνθέντες, ίπαύσαμεν τήν έξακολονθησιν.

— Περίεργον, περίεργον, έλεγαν ίΐλόι. Τί 
είναι τούτο !

— .Ιύναμις αόρατος και ακατανόητος !
Και ληξάσης οντω τής συνεδριάσεως τού

της, άρκεσθέντες εις ταύτα, εσχολιάζο/ιεν τά 
γενόμετα, έπί μακράν άπορούντες πάντες περί 
τοΰ περιέργου τούτου φαινομένου.

Φ. Π

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ώοολόγιον ιιέ ενα μόνον τμοχύν
Σπσυδαιοτάτην έφεχ'ρεσιν εκκμεν ό εν Kn- 

λιφρονίφ ώρολογοποιος Μράϊτον. Ένω έως 
τώρα έτειναν πάντες είς τό νά κατασκευάζουν 
ωρολόγια όσον τό δυνατόν μικρά, επέτυχε·.', ό 
Μπράϊτοχ, τήν όσον ένεστι άπλοποίησιν τοΰ 
μηχανισμοί·. 'Όλον τό ώρολόγιον κινείται δι’ 
ενός μόνον τροχού. 'Υπάρχουν είς αυτό και 
31 μικραΐ σιραΐραι έκ χάλυβας, αϊτινες διενερ
γούν τήν πορείαν τού ωρολογίου διά τή; κανό · 
νικής έκτυλίξεως έπί οδοντωτής σειράς. Λυτός 
είνε όλος δ μηχανισμός, όστις αντικαθιστά 
τού; σήμερον έν χρήσει πολλούς μικρού; τρο
χοί·; και ελατήρια. Έν γίνει δέ δέν χρειάζεται 
εδώ έλβτήριον, καί επειδή ταύτα, ω; έπί. τό 
πλεϊστον, είνε τά αίτια τής βλάβης τών (ορο
λογιών, (ραίνεται, ότι ή νέα άνακάλυψις θά 
μάς παρέχΐ] εί; τό μέλλον στερεώτατα τοιαΰτα. 
Ή καΰοιρ οακνάρον ιί<; τά δωμάτια 

τών άο’Οενών

Ή συνήθεια αύτη υη ίσταται εί; τινας χώ
ρα;, έχαρακτηρίζετο δέ αύτη μέχρι τούδε ύπό 
τών ιατρών ώς είδος δυσειδιιιμονίιις. Απε- 

δείχθη όμως εσχάτως, ότι ό απλοϊκός καί αμα
θής λαό; έξ ενστίκτου έκαμνε κάτι πολύ ορθόν. 
Ό καθηγητής Τριλμπέρ άπό τό έν ΙΙαρισίοις 
Ίνστιτοΰτον Παστέρ, απέδειξε τελευταίως, οτι 
κατά τήν καΰσιν τοΰ σακχάρου σχηματίζεται 
ένωσις έξ άσετυλενίου καί μηρμυκικοϋ οξέος, 
αερίου έκ τών ίσχυροτάτων μικρό βιοκτόνων. 
'Ο Τριλμπέρ έκαυσεν ύπό ύάλινον κώδωνα 
σάκχαρον, καί εί; τούς σχηματισθέντας ατμούς 
εξέθεσε μικρόβια τύφου, φυματιώσεως, χολέ
ρας, εύφλογία; κ.λ.π. Πάντα δέ ταϋτα έθανα- 
τώθησαν μετά παρέλευση· ήμισείας ώρας.

'Έκοηξις νιτρογλυκερίνης

’Αξιοσημείωτου δυστύχημα συνέβη εις έν 
φαρμακείου, καί έπειδή δμοιόν τι δύναται νά 
συμβή καί είς φωτογράφους, τό άναγράφομεν 
εδώ. Είς υπάλληλος φαρμακείου είχε νά καθα- 
οίσΐ] ποτήρια καί φιάλας περιεχούσας λιπαρά; 
ουσία;, πρός τούτο δέ μετεχειρίσθη νιτρικόν 
ύξύ. Μία φιάλη ενείχε γλυκερίνην, δ δέ νέος 
υπάλληλος έδοκίμασε καί ταύτην νά καθαρίση 
μέ νιτρικόν οξύ, άναταράξας αυτήν σφοδρώς. 
Αίφνης όμως έγένετο έκρηξις καί τεμάχιον 
ύάλου είσήλθεν είς τόν ύφθαλμόν του. Είχε 
παραχθή νιτρογλυκερίνη κκί αύτη έγένετο 
αφορμή τοΰ ατυχήματος.

ΔΕΛΤΙΟΝ·

ΣΚΕΨΕΙΣ
Άναπολεϊν, ίσον τώ άεροδάτεϊν, καί 

ύνειρεόεσθαι έν έγρηγόρσει, ίσον τφ κοι- 
μάσθαι έν τιϊ) αέρι ή μάλλον άερ.οβατεϊν.

Ή βλ.ακία ένθαρρυνομένη, όμοιάξει πρός 
τό πλανώσδαι έν μεγάλη κλίμακι.

Αί χήνες δέν (ραίνονται ώς νά έσωσαν 
κάποιαν όρνιθά έκ τοΰ πνιγμού ; Παρατη
ρήσατε τας καλώς, ύπόταν εξέρχονται τοΰ 
ϋδατος καί Θά έννυήσητε.

Πρίν ή κώμης φίλον, φάγε πολύ άλας 
μαξό του.

Πράγμα σϋνηθες, υπόδεσις τελεαυμένη.

Έν τφ κόσμω τούτψ υύδείς ούδέν δύνα
ται νά πράξη, άνευ τής συμμετοχής ετέρου.

Αί κρίσεις τών άνυήτιυν δύνανται καί 
Θόρυβον καί αποτέλεσμα νά φέρουν, ούχί 
όμως καί νομικήν ίσχύν.

Ή τιμή είναι ή ποίησις τού καθήκοντος.

Νόμος καί καθήκον δέον νά ώσιν α
δελφοί

Η ΦΥΣΙΣΗΓΑΠΑ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ
'Όταν ή νέα κύτη γοργά διήλθε τήν όδόν, 

έμπροσθεν τοΰ καφενείου, εί; τό όποιον εύρι- 
σκόμην, ήγέρθην καί τήν παρηζολούθησκ.

Υπάρξεις τινέ; είναι ούτω; ώργανωμένζι, 
ώστε εί; τήν πρώτην των έμφανισιν, όχι μόνον 
ζτυπκ ή καρδία μας, αλλά καί ολόκληρον μάς 
ανατρέπουν.

Αυτό ονομάζεται κτύπο; ζεραυνοβόλος. Καί 
πράγματι, τό λογικόν μου κκί ή φρόνησί; μου 
έζεραυνοβολήθησκν εί; τόν κτύπον αυτόν, ό 
όποιο; μέ κνήγειρε καί μέ έφερεν όπισθεν τής 
νέας τκύτης, διά τήν οποίαν ήσθκνθην κίφνη- 
δίως ολον τό ενδιαφέρον της ζωή; μου.

Δέν ήτο μόνη. Μία κυρία μελανά ένδεδυμένη 
τήν συνώδευεν. ΙΙοΐκ δέ ήτο : ’Ο ερυθρός πίλο; 
της, ό λαιμοδέτη; τη; έκ μεταξωτής μουσε
λίνας ρόζ, τά λευκά τη; χειρόκτια, καί ό 
ζωηρός βηματισμός της έδείκνυον τόλμην καί 
συνάμα κομψότητα χαρίεσσκν, ούχί δέ ολίγον 
επιδεικτικήν. Οί άνδρες έστρέφοντο είς τήν 
διάβασίν της. Αύτη όμως έπροχώρει. χωρίς νά 
δίδ·/) προσοχήν εί; κύτους. Τότε ;

Έμπροσθεν μιας βιτρίνκς έσταμάτησαν. κκί 
κατόπιν έζηκολούθησαν τόν περίπατόν των. 
Αίφνης όμως κκί αγνοώ πώς δέν τάς βλέπω 
πλέον...."Αφαντος ή κυρία μέ τά μαύρα, άφαν
τος κκί ό ερυθρός πίλο;! Άμ.φότεραι έξηφα- 
νίσθησαν, έπετζξκν ! Έτρεχον τότε ώς τρελλό;, 
σπρώχνων κκί ωθούμενο; άπό κτύπου;, διά νά 
μοϋ παραχωρούν τόπον, χωρίς νά προσέχω εί; 
τά; διαμαρτυρήσεις των. Έστρεφον δέ άποτό- 
μως τήν κεφαλήν, είσηρχόμην εί; τά καταστή
ματα, έπλησίαζον τό προσωπον μου εί; τά; 
προθηκας τών καταστημάτων, διά νά βλέπω 
έντός.

Άλ.λά φευ !
Έπί τέλους έ’λαβον έκ νέου τήν χαράν νά 

τα; έπανίδω. "Λ ! ζύτήν τήν φοράν ήμην απο
φασισμένος, οτι καί αν συνέβζινε, νά μάθω κάτι 
δ·.’ αυτά;.

'Αφού διηλθον τήν οδόν Μονμάρτρη;, έστρε
ψαν πρό; τήν οδόν τών Μζιτύοων. ’Επειδή δέ ή 
νεα έφορε·, φούσταν μισόμακρον, έβλεπον τήν 
λεπτότητα τών ποδών τη;. Ιϊρός στιγμήν τήν 
έπλησίζσκ καί σχεδόν ήγγισκ τόν βραχίονα 
τη;. Αύτη έστράφη, ειδον τού; κυανού; οφθαλ
μού; τη;. Κκί παρ' ολίγον νά έπιπτον χαμζί.

Δ'.ηλ.θον τό βουλεβάρτον, ήκολούθησζν έκ 
νέου τήν οδόν τών Μαρτύρων κκί ειτα έστά- 
θησζν κζί έ'κρουσζν τόν κώδωνα μια; Ούρα;. 
Ι'ί’χα τήν προκίσθησιν, οτι έδώ θά κκτωκουν.

Τήν έπομένην τό πρωί, ήμην έκεί, ύπό τό 
πρόσχημα νά ί’δω έν διαμέρισμα πρό; ένοι- 
κίζσιν. Άπετάθην δέ πρό; τήν θυρωρόν.

Ώ ! τί ισχνή προσΓυχογυνκΐκκ.Τζ αλειμμένα
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από κοσμετίκ μαλλιά τη;, περιεστρέφοντο ώς 
μικροί μέλανε; οφει; έπί τού μετώπου τη;. Οί 
οφθαλμοί τη; άνοιγόκλεινον. Ή πεπιεσμένη 
τη; ρί; έσυρε τό άνω χεΐλο;, ύπό τό όποιον 
διεκρίνοντο όδόντε; μικροί, ώ; τού λαγωοΰ. Αί 
ρητίδε; τού δέρματος ήνωνον τήν σιαγώνα μέ 
τόν λαιμόν, όστις έξήρχετο, ισχνός καί κίτρι
νος, έκ τοΰ κακεσπιλωμένου έκ κηλίδων υπο
καμίσου τη;.

Έδήλωσα, ότι τό ένοικιαζομενον διαμέρισμα 
ήτο κατάλληλον, έθηκα έν δίφραγκον εί; τήν 
ξηράν καί άρτηριώδη χεϊρά της, τήν οποίαν μοί 
έτεινε κκί κατόπιν τήν έξήτασκ.

Τί εύτυχίζ μέ κατέλαβεν, όταν μού κπήν- 
τησεν, άνευ δισταγμού, οτι έγνώριζε τήν νέζν, 
τήν όποιαν τη; παρίστζνον. Κατωκει δέ έκεϊ 
πρζγμζτικώ;.

Ήτο έκ τών ενοικιαστών, κόρη οικογένειας, 
τάξεω; μεσαίας καί φρονίμου, άλλα της όποιας 
ή μήτηρ, πζλαιά ηθοποιός, είχε δυστυχήσει. 
'Αληθώς, ζί δύο αυται κυρία·, δέν ήσαν καθ
όλου εύποροι καί δέν θα τάς ήνόχλε·., έσκέ- 
φθην, έάν είχον ένα φίλον.

"Ω! περίφημο; θυρωρός! ΙΙώς τήν ηύχαρί- 
στησα διά τά; πληροφορία; τζύτας! Της ανήγ
γειλα, οτι θά της έστελλον ανθοδέσμην ανώ
νυμον, καί τήν οποίαν θά είχε τήν καλοσύνην 
νά προσφέργ. χωρίς νά άνζφέρη τήν συνομιλίαν 
μας ταύτην.

Μετά τά άνθη, έστειλα μπισκότα, κατόπιν 
βιβλία, μυρωδικά, έν κόσμ.ημα. έν κιβώτιον πα
λαιού οίνου, καθόσον μοί έλεγεν, ότι ή μικρά 
είναι ολίγον φιλάσθενος. Ηύχαριστούμ.ήν αλη
θώς. πολλαπλζσιάζων τά μυστικά αύτά δώρα' 
μοί έφαίνετο ώ; έν τών παραμυθιών τή; Χζ- 
λιμάς.

Μόλις δέ έμάνθζνον τήν δ'-άθεσιν νά δεχθούν 
άντικείμενόν τι, αμέσως ήγόρζζζ τό δώρον κζί 
τό εσπέρα; ήτο έκεί.

Τήν επαύριον, ή καλή γυνή μοί κνέφερε τήν 
έκπληξ'.ν κκί είτα τήν χαράν τής νέας, βλέ- 
πουσζ τά δώρα μου.

— “Αχ κύριε, μοί έπανελάμ.δανε, ξεύρετε, 
πώς σας ονομάζουν αί κυρία·, αύταί : β'Ο θαυ
μάσιος πρίγκηψ »'.

Κατά τά; συμβουλής της. διά νά μήν ενο
χλήσω τά; κυρίας, δέν ήρχόμην ποτέ τά; ώ
ρας, κατά τά; όποια; κύτζι ήδύνζντο να έξέλ- 
θουν τή; οικίας. "Εφθανα πολύ πρωί καί ώδη- 
γούμην εί; κθλιέστζτον διαμέρισμα τής θυρωρού, 
οζον κρομμύων,όπου έλζμβζνον τά; εύχζρίστου; 
τζύτας ειδήσεις, διά τά; οποία; ή ψυχή μου 
κνεζωογονεϊτο τόσον πολύ !

ΤΙμέραν τινά. ή θυρωρό; μοί λέγει :
— Νομίζω, οτι αί -κυρία·., αΐτινες δέν έχουν 

συχνά; διασκεδάσεις, ώ; δυνάμεθκ νά τό εϊ'πω- 
μεν, θα ηύχκριστοΰν-ο πολύ, έάν έπήγαινκν εί; 
ένα χορόν μεταμφιεσμένων...
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΕ Υ -Τ Ρ A I I ΕΛΑ
Βασιλεύς τις καθήοας μετά τον ύπασπιστον τον εις 

εξοχικόν καφενείου κατά τάς παραμονάς τών έκλογών, 
καί μη αναγνωριστείς ίπά τον καφεπώλον, ήρωτήΰη 
αίφνης :

— Καί τον λόγον οι>1·, ϊίν επιτρέπεται, ποιον κόμ
ματος είσαι ;

•— ‘Εγώ είμαι δημοκράτης, άπήντησεν οοβαρώς ιί 
βασιλείς.

— Αημοκράτης, καί πόσα μοΰ δίνεις, νά μι: κόμης 
καί μίνα δημοκράτη, τψ επιλέγει <> καφεπα'ιλης, ξέρεις 
απελπίστηκα άπό τοί ς άλλους, τίποτε δέν κάμνονν διά 
το Κράτος.

Καί <5 βασιλείς πράς τον υπασπιστήν τον υφών τοί ς 
ώμους :

— L’ argent fait les rois ainsi que les de- 
inocrales. I Τύ χρήμα φεΐ! κόμνει τοί ς βασιλείς, όπως 
καί τοίς δημοκράτης).

ΕΙς την βουλήν μεταξύ δύο προοελιϊόνιων επαρ
χιωτών :

— Αέν καταλαβαίνω τίποτε.
— Σαν τί ήθελες νά καταλάβης ;
— Τί λένε αδελφέ I Τι λένε αδελφέ !
— Καί μήπως αϊτοί μας καταλαβαίνουν τί λέμε, 

ίίμα έρχονται εις τίι χωρίο ;
·*·■»·

• ΙιΌ φίλοι ίρίζονσι :
•— ΙΙάρε τον λόγον σου πίσω, σαν λέγω.
— Κιιί σί· τόν ίδικόν σου...
— Μ'ε προσέβαλες....
— Καί οί· με, είπες, βλάκα.
— Αέν θά σοϋ ομιλήσω ποτέ !
— Ούτε εγώ....
— Ζωον
— Τί είπες ;
— "Ο,τι μοΰ είπες καί σύ.
— Τότε είμεθα ίσοι .'
— "Αλλοτε όμως νά μή ίπαναλόβι/ς.
— ’Εξηγηθήκαμε)·. "Οχι. δεν θά έπαυα λάβω .'
— "Εχει καλιάς. Οντ’εγώ .'

ΕΙς τιί καφενείου εις πελάτης ύποφέρων άπιι ρειμιι 
τισμούς :

— ,Ιέρ μοΰ λες, παιδί μου, δεν μου δίδεις κάτι τι 
νά με ανακούφισης ;

— Ευχαρίστως, νά Οιίς φέρω μία φασκομηλιά.
— Μά αντί) θά μ'ε άνάψιι περισσότερον.
— Τότε μια παγωμένη μπάρα....
— "Οχι, όχι, κρύα.
— Τότε ένα καφέ μέτριον!
— Μέτριον! τί μέτριον, εδώ χρειάζεται...
— ‘Ελαφρύ ;
— Ονφ ; ελαφρύ, δεν πηγαίνει.
— Τότε πάρετε ένα ανάμικτο.
— 'Ανάμικτο .' Καλά λες. Ί'ίρε ενιι ανάμικτο
Καί ιό γκαρσόν μεγαλοφώνοις :
— ι'Ένα καφέ ανάμικτο !·

Μετάξι· σνγγραφέως καί Οιααάρχιιυ ·
Ό Ουγγιιαφεΰς (με θυμόν). Μοΰ όμιλεΐτε ώς νά 

ήσθε κηδειιών μον, ένΛ τοιοϋτον δικαίωμα δεν σάς 
δίδω. κύριε θιαοάρχα.

‘Ο βιαΰάρχης ηρεμίαν). Τότε πώς θέλετε νά 
γίνω κηδεμιον τοΐ· έργου σας. Ιί>· γνωρίζετε, κύριε 
συγγράφει·, ότι ο! ηθοποιοί άναδεικνύοι ν τοί ς συγ
γραφείς ;

Ό (Ιυγγραφεύς Οχι.' ίνόμιζον τά εναντίον.
Ό Οιαβάρχης Αι'αυτό δεν συμφωνούμε)· ποτί

21ου ΤΕΥΧΟΥΣ

ΙΙΟ. Μ —(εμ)—Πόρος=1μπορος. —61. Ο! σεισμοί 
ύποσείουν τό εδαβος. — 62. Χρυσά Λόγιοι. — 63. *Λν-  
βραξ—ξύλον.

ΛΥΣΕΙΣ 22ου ΤΕΥΧΟΥΣ

64. Ρ-(ερ) — μϋς=Έρμής. — 65· Κ—fi*'q=  
Κρήνη.—66. ‘II εξ καί ή γίδα ταύτόν εινε. - 67 
Σωκράτης φιλόσοφος.

ΛΎΣΕΙΣ 23ου ΤΕΥΧΟΥΣ

68. ’Ιίση - Σδς=Όδησσός —69. Τά ώά εινε πρό
σφατα —"0. Π - όλος=Πόλος. — 71. Φύρδην—Μί- 

γδην.
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Λίται ϊ Λ. Κρίτσας ίκ Λαμία; 10. — Ά'ιαν. 
Πλάτης ίκ Σύρου 3. —Ελένη ΙΙαυλίδου, ίκ Σμύρνης 
». Μχρίκα Πετράχου ίξ ’Οδησσού 3.—Άν. Σάρρος 
έζ Πατριόν 2 —Λευκή Περιστερά ίξ Αθηνών 8. 
Κουλά Κ. ίξ’Αθηνών 5.—’Απόστολοί Ζαφειριού ίξ 
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Κάιρου 7.—Δνί; Έλ. Φωτάκη, ίξ Ηρακλείου 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μ X. Σφάξ. Δελταρίου ίλήοΟη Έχει δέ καλώς. 
Αναμένομε». — Α Λ’. Μοσχονήσια. Ζητούμενων βυλ- 
λάδιόν σάς άπεστάλη. — Ε. ίΐ. Άίεξάνδρτιαν. Δελ.τά- 
ριον και φωτογραφία ίλήφΟη. 
Ααμίαν. Σας ίγράψαμεν καί 
Αναμένομε» νεωτέραν σας. —

’Έχει κακώς —Η. X 
ίστε λαμεν άτοτείςειι.
II Γ. I’ort-Souijan.

1’,πισ ολη καί συνδρομή ίλήφίιησαν. Εύ/αριστοϋμεν. 
Γράοομεν.—Σ. Π. Lade. Επιστολή ίληφΟη. Σάς 
άπηντήσαμε». — Π. Α. Ταιγάτιον. Επιστολή μετά πε
ριεχομένου ίλήυ'Γη. Ευχαριστούμε». Γράφομεν κα· τα- 

χυδρομιζιό; —Σ. Μ. Αενκωοίαν. Ζητούμενα φυλλά
δια σας άπεστείλαμεν. Γράφομε». — 7. .1, Ι)λ.ω-|«ί- 
ριον. Έπ στολή καί συνδρομή ίλήιΟησαν. Εϋχαρι- 
στούμεν. — .1. //■ ’.4'είάι δρ·ι·ιν. Επιστολή καί 
cheque ίλήφΟησαν. Εύ/αριστοϋμεν.ΙΙεριμένομεν συν- 
τό'κω; καί τάς εικόνας. —-V. II Χαρτούμ. Έπιστοκη 
καί συνδρομή ίλ'ψΟησαν. Άπόδειξις ίστάλη ΰμϊν 
ταχυδ.ομικώς. Εύχαριστούμεν. — II. Π. Ααμανχονρ. 
Έπιστυλή ίλήφΟη. Άπηντήσαμεν ΰμιν ταχυδ.ομι
κώς. - <4. Α. ζΙλεξάιΛοβιαν 'Επιστολή καί χ.ήμα-α 
ελήφίησαν. Φωτογοαφίαι δέν έφΟασαν εισέτι.— Έ Μ. 
Πλωμάριον- ’Επιστολή καί τοκομερίδια ίλήιΟησα». 
Στείλατε οωτογραβίαν. — Ν. Κ. Κά'ίρον ’Επιστολή 
ίλήφύη ‘Λποροΰμεν οΓ άποιλεια» πρώτης έπιστολής. 
Έγράώαμεν. — Μ Σ. Βώλο). Συνδρομή ίλήφίΐη. 
Εΰ/αρ·.στοϋμεν. — /. Β Λάρισσαν. Έπιστοκη καί 
συνδρομή ίλήοΟησαν. Ευχαριστούμε». — Κ. Β. Κωι- 
πολιν. Φωτογραφίαι ίλήφίιησαν. Προσεχώς ϊχετετε 
απάντησιν.


