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Η ΓΕΜΪΕΚ ΤΟΤ ΛΤΤΡ2Τ0Τ
ΟΡΗ rr Ίουδαίρ. άσημος καί πτωχή,Αλλά 
πμιωιάΐη καί σώφρων.άγνή καί μετριώ- 

φρων,εύλογη μένη <5έ εν γνναιξύ και κεχαριτω- 
μένη κατά τήν εκφρασιν τοϋ εκτάκτου Αγγελία ■ 
φόρου,ποραδόξως συλλαβοϋσα, ειεκε πρό αιώ
νων βρέφος έν Βηθλεέμ tfj πόλει, δμοιον καθ' 
δλα προς πάντα τά ίξ Ανθρώπων γεννώμενα. 
Τό βρέφος τούτο Ιν Αφανείφ Ανδρωθ'εν,εδείχθη 
έκ τών ύστερων, ότι ήτο Θεό; σαρκοφόρος 
και Κίάς Θεόν, 3ατις θ' Ανιστφ ώς Εξ ύπνου 
τούς νεκρούς, και θά παρέχη το φως εις τούς 
τυφλούς καί τήν Ακοήν ε’ις τούς κωφούς. °Ο- 
θεν κα'ι Ελεγε,διδάσκων : ιι'Εγώ καί δ πατήρ 
Εν έσμεν —’Εγώ είμ' ή Ανάστασις καί ήζωή. 
— "Ωοηερ ό Πατήρ εγείρει τούς νεκρούς καί 
ζωοποιεί, οΰτω καί δ Υιός, οΰς θέλει ζωο
ποιεί— 'Εγώ εξ εμαντού ουκ έλάληοα’ Αλλ' 
<5 πέμφας με Πατήρ, αυτός Εντολήν μυΐ έδωκε 
τί ε’έπω και τι λαλήσω». Καί τήν Εντολήν τοϋ 
ουρανίου πατρός του έξεπλήρωσεν Ανελλιπώς, 
κηρύττων τό Εύαγγέλιον τής βασιλείας τοϋ 
Θεόν, θαυματουργών Εξαισίως, θεραπεΰων τούς 
νοοοΰντας καί ύπεραοπίζων τούς δυστυχοΰντας 
καί καταδυναστευομένους, τους όποιους Απε- 
κάλει Αδελφούς καί οικείους. « Έφ οσον Ε- 
ποιήοατε ένί τούτων τών Αδελφών μου ιών 
Ελάχιστων, Εμοί έποιήσατεκ. Δια διδαχής απλής 
καί συντόμου διερρύθμισε καί Λνεμόρφωοε 
τας πολιτείας καί τάς Επικράτειας, συνετάραξε 
καί ουνεκλώνισε βασιλείας κροτοιάς, επιβαλών 
είς αύτάς θρήσκευμα καί πολίτευμα νέον, θε
σμούς κοί νόμους Ιδίως" Ανέτρεφε καί Εξεμη- 
δένιαε τήν πανταχοΰ γής εξηπλωμένην είδωλο 
μανίαν καί πολυθεΐαν, καί ίγνώρισεν είς τα 
έθνη «τον μόνον Αληθινόν θεόν, καί δν άπέ- 
οτειλεν Ίησονν Χριστόν*.

ΔΤ Ανθρώπων Αόπλων καί Ανιοχύρων, εύ ■ 
τελών καί Ασημων, οδς <5 Θεός Εξελέξατο, π a 
καταισχύνη τούς σοφούς καί ενδόξους τής γής, 

ένίκησε καί καθυπέταξεν υπό τήν πνευματι- 
τήν αύτοΰ κυριαρχίαν Εκατομμύρια λαών βαρ
βάρων, οΡς Εξηυγένισε καί Εξημέρωσε, μετα- 
βαλ.ι'ον επί ιό Ανθρωπινώτ ερον, καί Εξωραΐσας 
τα πρώην οκαιά και άγρια αυτών ήθη καί έν
στικτα. Πώς δε κατώρθωαε ταΰτα πάντα τό 
γεννηθεί· καί Ανδροτθέν παιδιού, και παις ξπει- 
οεν εις παραδοχήν τής παραδόξου καί καινο
φανούς διδασκαλίας του έθνη βάρβαρα καί 
λαούς Ατιθάοσους καί οιμοχαρεΐς; Πώς άλλως, 
είμή δια τής Ενούσης αύτώ θείας καί υπερφυ
σικής δυνάμεως, ήιις προφητικούς είπεϊν, πύ- 
λας χαλκάς συνέθλασε, και μοχλούς σίδηρους 
συνέτριφε και θησαυρούς ήνοιξεν Λποκρύφους 
Αοράτους; "Οντοις δεξιά Κυρίου ίποίησε δό- 
ναμ ιν.

Ό Oavuoduoc των dodfiiv.

Τοϋ παραδόξου τούτου καί ουρανόπεμπτου 
βρέφους τήν αγίαν γέννησιν καί ήλικίωοιν, καί 
την επί τοϋ κόσμου θανμασιαν αύτοΰ ενέργειαν 
κοί Επίδραοιν εθαύμασαν καί έκπληκτοι παρη- 
κολοΰθησαν πάντες οί Αληθώς σοφοί καί εχέ- 
φρονες παντός έθνους καί ιιάσης θρησκείας, 
πιστοί τε καί άπιστοι, θεοσεβείς κοί άθεοι" οΐ 
μέν θαυμάζοντες καί εξυμνούντες τον γεννη ■ 
θένια Σωτήρα καί εύγνοιμόνως όμολογοΰντες 
τήν άπειρον αυτού ουγκατάβασιν, οί δέ δυσπι- 
στοϋντες καί θορυβούμενοι διά τό ύπέροχον 
αύτοϋ μεγαλεϊον καί τήν Ασύγκριτον Αρετήν 
καί τελειότητα, άπερ Αδυνατοϋσι νά Εξηγήσωσι 
κατ' Αι Ορωπίνους συλλογισμούς. Ούχ’ ηττον 
ή δρθοφρονοΰσα καί λογικευομένη Ανθρωπότης 
επίοτευοεν Αείποτε καί Εξακολουθεί πιστεύουσα 
καί ομολογούσα τον τεχθένια Σωτήρα, ΥΙόν 
Θεού σεσαρκωμένον καί τής Αχράντου Τριά 
δος Ακραιφνέστατου δοχείον Εν τω δποίω, ώς 
έκήρυξεν <5 μέγας Απόστολος «.κατοικεί παν 
τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς» (Κολασ. 
2, 9). Διά τούτο καί έδίδαξε καί έξετέλεσεν 
οσα ούδεις άλλος ούτε προ αύτοΰ, ούτε μετ 
αύτόν είνε δυνατόν νά έπιτελίο|].
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Εύλόγως λοιπόν έφείλκυσε τόν θαυμασμόν 
καί τόν έπαινον Απειραρίθμων σοφών και έ- 
πιστημόνων Ανδρών. Δικαίως πάνυ εκπλήσ
σονται οΐ τοΰ κόσμον σοφοί καί Απροκαλνπτως 
δμολογοΰσιν, δτι δ σήμερον γεννηθείς Σωτήρ 
εΐνε όντως θειον καί υπεράνθρωπων "Ον, ώς 
κατεδείχθη έκ τών υστέρων έκ τε τοΰ βίου 
αύτοΰ και τών θαυμάτων, έκ τής έν τώ κόσ/ιω 
μοναδικής δράσεώς του, καί έκ τών Αποτελε
σμάτων τής διδασκαλίας του, ατινα διαρκοΰοι 
μέχρι σήμερον καί δισρκέσωσιν έως συντέλειας 
τοΰ αιώνας. Δια τοϋτο καί δέν ήδυνήθησαν 
πασαι τοΰ κόσμου αί δυνάμεις καί τυρανικαί 
έπιβολαί, έπι μακρά έτη πολεμήσασαι τό έργον 
του δι' δλων τών μέσων, ατινα διέθετον, σα
τανικών τε και ανθρωπίνων, δεν ήδυνήθησαν 
λέγω, οϋτε ι9ά δυνηθώσι ποτέ ν' αφανίσωοι 
τοϋτοο,ύδέ νά έκριζώσωσι τό άγιόν του ονομα 
Από τών καρδιών τών πιοτευόντων είς αύτόν.

Άκούσωμεν λοιπόν τινας τών νεωτέρων 
σοφών, παραλείποντες τους Αρχαιοτέρους, τών 
οποίων δ Αριθμός εΐνε μέγας καί γνωστός, μαρ - 
τυρούντων περί τοΰ Χριστού και δμολογονν- 
των Ανεπιφυλάκτως τήν Ασύγκριτον υπεροχήν 
καί τό Ανέφικτον μεγαλεϊον τοΰ ένανθρωπή- 
σαντος Αυτρωτοϋ. Ό περίδοξος Γάλλος συγ
γραφέας καί ύπέρμάγος τοΰ χριστιανισμού Σα· 
τωβριάνδος, δμιλών περί Χριστού καί τής έπι 
τοϋ κόσμου έπιδράσεώς του έν τφ σπουδαία) 
συγγράμματι του, έπιγραφομέντρ ατό Πνεύμα 
τοϋ Χριστιανισμού» γράφει τάληθή ταΰτα- 
«Μόνος δ Χριστός δύναταί έν πάση Αλήθεια 
νά κληθή δ Σωτήρ τοΰ κόσμου κατά τε τήν υ
λικήν καί πνευματικήν σημασίαν, διότι έπί τή 
εμφανίσει αύτοΰ ύ κόσμος Ανεκαινίσθη »· 
Πράγματι μόλις ένεφανίσθη δ ένανθρωπήσας 
λυτρωτής έν τή σεπτή φάτνη τής Βηθλεέμ, 
ήρξατο να ύποφώσκη ή ειρήνη τού Θεοΰ έπί 
τι}ς γής, και νά έμφαίνηται ή συμπάθεια καί 
ή Αγάπη τοϋ ούρανίου πατρός πρός τήν πε- 
πτωκυϊαν καί πάσχουσαν Ανθρωπότητα- Τά τε 
ουράνια καί τά έπίγεια έδοξολόγουν τόν Ύφι- 
στον Θεόν, κράζοντα μεγάλη ιή φωνή. «Δόξα 
Ιν ύφίοτοι; Θεώ καί έπί γής ειρήνη" έν Ανθρώ- 
ποις εύύοκία». Στρατιά ολόκληρος Αγγελικών 
δυνάμεων έχαιρε καί ήγάλλετο έπί τή Αρξα- 
μένη σωτηρίφ διάτής γεννήσεως τοϋ Θεανθρώ
που· «’Ιδού, είπεν δ άγγελος, ευαγγελίζομαι 
ύμΐν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τώ 
λαώ».

Τά έκτακτα ταΰτα καί παράδοξα φαινόμενα 
μαρτυρυνσι περιτράνως τήν θεϊαν τοΰ πανα
γίου βρέφους προέλευσιν καί θεανδρικήν ύπό- 
σταοιν. Τό φαινόμενον τοϋτο, τήν έν τώ προ- 
σώπω δηλονότι τοΰ 'Ιησού ενωοιν τή; θείας 
καί Ανθρώπινης φύσεως ώμολόγηοαν μεγάλοι 
φιλόσοφοι καί επιφανείς θεολόγοι. ΙΙλήν τών 
ήμετέρων καί Αρχαιότερων διασημοτάτων dv- 

δρών δμολογοΰσι τοΰιο Απεριφράοτως καί πολ
λοί τών Αλλοεθνών φιλοσόφων καί συγγραφέων, 
οϊτινες θανμάζουσι σφόδρα τήν ύπερβάλλουοαν 
σοφίαν καί αγιότητα τοϋ τεχθέντος Σωτήρος, 
ήτις έξεδηλώθη λίαν πρωίμως. «’Π άγιότης 
καί ή σοφία τοΰ ’Ιησού, γράφει δ έπιφανής 
Γερμανός καθηγητής καί θεολόγος Δορνέρος, 
Αποδεικνύουσι τήν υπερφυσικήν αύτοΰ κατα
γωγήν καί παριστώοιν αύτόν πρόσωπον θειον 
έν μέσω τών Αμαρτωλών καί πεπλανημένων 
Ανθρώπων. "Οπως έννοήση τις τό γεγονός 
τούτο μεταξύ κόσμου διεφθαρμένου, δφείλει 
να ϊδη έν τώ Χριστώ τήν ένσάρκωσιν τής 
θείας Αγάπης, καί νά πιοτεύοη είς τό θεαν
δρικόν πρόσωπον, έν φ δ Θεός καί ή Ανθρω- 
πότης ήνώθησαν άφράστως καί Ακαταλείπτως», 
(Θεανδρ. ΙΙρωσ. σελ. 7).

Ό δέ περίδοξος Γάλλος φιλόσοφος καί Ι
στορικός Γυζώιος, δ Αφιερώσας μετά ένδοξον 
πολιτικόν βίον Ικανά έτη τής ζωής του πρός 
ύπεράοπισιν τής χριστιανικής θρησκείας, έξε- 
τάζων είς τάς θρησκευτικά; αύτοΰ μελέτα; τόν 
χαρακτήρα τοΰ Χριστού καί τήν ύπέροχον αύ
τοΰ θρησκείαν, γράφει τά επόμενα: «*Εν τοϊς 
Ιερούς Εύαγγελίοις έξΐοταμαι καί θαυμάζω 
τόν διπλοΰν χαρακτήρα τής αύστηρότητο; καί 
τή; Αγάπης, τής αυστηρός αγιότητας καί τής 
τρυφερας συμπάθειας, ατινα διηνεκώς βαοι- 
λεύουσιν είς τάς πράξεις καί είς τούς λόγους 
τοΰ Ιησού Χριστού. Π θρησκεία τοϋ Χρι
στού καί ή ελευθερία ού μόνον συμβιβάζονται 
και συνορμολογοΰνται πρός Αλλήλας, Αλλ' ύ- 
πάρχουσιν έκατέρα Απαραιτήτως Αναγκαία είς 
τήν έτέραν ή ήθικότη; συνδέεται Αδιασπάστως 
μετά τής θρησκείας τοΰ Χριστοΰ. 'II Χριστια
νική θρησκεία καί ή έπιστήμη ούδέν έχουσι 
νά θυοιάσωσιν, ούδέ νά φοβηθώσιν ή μία Από 
τής άλλης·» (Θεάνδρ. Προσ. σελ. 3/Θ').

Άλλά καί πλιϊστοι άλλοι φιλόσοφοι καί συγ- 
γροφεϊς, ών ούκ’ έοτιν Αριθμός, μένουσιν 
άναυδοι καί κατάπληκτοι πρό τοΰ Απροσπε- 
λάοτου ηθικού ύφους καί τής τελειότητος έν 
πίλοι τοΰ οαρκωθέντος Λόχου. Καί δέν θά ήρ- 
κουν τώ δντι ολόκληροι τόμοι, άν έπεχείρουν 
ν’ Αναγράφω ενταύθα τάς περί Χριστού κρί
σεις αύτών καί ομολογίας. Πάντες ούτοι Ατεν- 
δοιάοτως δμολογοΰσιν, δτι δ τεχθείς λυτρωτής 
είνε όντως Αληθής υιό; τοΰ Αθανάτου Πατρός, 
διά τούτο καί Ανεμόρφωσε τήν οικουμένην, καί 
έπετέλεοεν δσα ούόείς τών Απ’ αίώνος ύπαρ- 
ξάντων θνητών. Δικαίως άρα έθαυμάοθη καί 
έξυμνήθη, έπιοτεύθη καί έλατρεύθη ύπό τής 
σωφρονούοης καί πεφωτισμένης Ανθρωπότη- 
τος- Διά τοΰ ένανθρωπήσαντος Ιησού Ιλάλη- 
σεν ήμϊν αύτός δ τών δλων Δημιουργός καί 
Πρύτανις. Τοϋτο έκήρυξε μεγαλοφώνως δ τών 
έθνών διδάσκαλο; Παύλος· «Πολυμερώς καί 
πολυτρόπω; πάλαι δ Θεός λαλήσας τοϊς πα- 
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τραοιν έν τοϊς προφήταις, έπ' έσχατων τών 
ήμερων τούτων έλάλ.ηοεν ήμϊν έν Υίώ, δν έ· 
θηκε κληρονόμον πάντων, δι’ ού και τούς 
αιώνας έποίησε» (πρός ίβραίους ϊ.).

Θεός ό γεννηθείς.
Τούτων ούτως έχόντων καί ύπό τή; ιστορίας 

βεβαιουμένων, τις τόν κοινόν νουν κεκτημένος 
δύναταί έπί μακράν ν’ Αμφιβάλλη, δτι δ το 
σαϋτα καί τηλικαΰια έν βραχεί σχετικώς χρόνω 
άνευ τινός βίας καί ύλικής δυνάμεως κατορ - 
θώσας, δέν εΐνε Θεός έν Ανθρώπινη μορφή ; 
Έάν όιστιίίβ Αμβλυωπών πρό; τό άπλετον τοϋ 
γεννηθέντος φώς, ή πιστεύουοα Ανθρωπόιης 
τόν καταπείθει' έάν αρνήται τήν θεότητα καί. 
παντοδυναμίαν τοΰ σορκωθέντος λόγου, τ’ 
Αναμφισβήτητα Ιστορικά συμβεβηκότα, και ή 
ομολογία Αναριθμήτων λαών τόν διτ.φεόδουσι 
καί τόν Αποδεικνύουσι πλανώμενον' έάν φιλο- 
νεική, δυσπιστών πρός τά Αναντίρρητα τής 
Ιστορίας γεγονότα, ή Ακατάβλητος τοΰ Χριστια
νισμού πορεία καί διάρκεια τόν έπιστομίζει' 
δ πρός τόν Ίηοούν θαυμασμό; δλων ιών Αλη
θώς σοφών, καί ί] ύποστήριξις τή; χριστιανι
κής θρησκείας ύπό τοοουτων πεφωιισμένων 
διανοιών, καθ’ δλους τούς δωρρεύοαντα; αί ■ 
ώνας έμφανισθεισώιν.τόν καθιστώσιν άναπολδ- 
γητον. Έάν τυχόν Αμφιβάλλη περί τών συμ 
βάντων εκπληκτικών σημείων κατόι τήν γέν- 
νηοιν τοΰ Θεανθρώπου, ή πρό; αύτόν πίσιις 
καί έπιστροφή τοΰ κόσμου, καί ή Ακατάβλητος 
δύναμις τή; θρησκείας του, ή έπί τόσους αιώ
νας επικρατούσα, καί μή καταβαλλόμενη,καίτοι 
διαρκώς πολεμουμένη, ταΰτα πάντα δύνανται 
νά πείοωοι καί τόν μάλλον δυοτροποΰντα καί 
τήν Αλήθειαν διαοτρέφοντα, δτι δ σαρκωθείς 
λυτρωτής εΐνε όντως ’> ύπό: τών προφητών 
προκαταγγελθείς Μεσαίας, δστις έτέγθη ιιέν 
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λαθών ύπό τό οπήλαιον, Αλλ’ ουρανός πάοιν 
αύτόν έκήρυξεν, ώσπερ στόμα τόν Αστέρα προ
βαλλόμενος. Ούτός έοτιν ή Απαράλλακτος είκών 
τοΰ ύφίστου Πατρός, καί τό Απαύγασμα τής 
δόξης αύτοΰ, δστις έλαβε δούλου μορφήν έξ 
Απειρόγαμου μητρός, ιίνθρωπος γενόμενος διά 
φιλανθρωπίαν, ί'να τόν άνθρωπον πεπιωκότα 
Ανεγείρη καί μετά τοΰ Θεοΰ συμφιλιώση, ώς 
ψάλλει χορμονικώς ή Εκκλησία.

Χρ. Κ. Μακρϋς
Δρ. Θ. χιί ’Ιατρικής.

η ππκγγα τμ ανακτόρων
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ

Κκτά τήν νύκτκ τής 24 πρός τήν 25 Δε- 
κευ.ξμου ούιανοαήζεις φλόγες εΛπεμπόμενκι 
υ.εγζλο-ρεπώ; άλλά κζΐ τρομ-ζκτικώ; έν ταύτω 
άπό τοϋ κεντρικού άετώματος τών άνζκτο'οων 
έξήγγελλον μετά πζτάγου, κεχυγών κζ’ι πυρο
βολισμών τήν πυρπόλζσιν τοϋ έΟνικοϋ μχς τού
του ίίρύμχτο:, πρός δ ζπασα ή Βουλή, ό στρα
τός, οί ποεσβευτζΐ κζ'ι πλήθος λζοϋ έσπευσαν 
νά συντρέςωσι πρός περιστολήν τοΰ φοβερού 
πυρός, οπεο κυρίως άπό τής 10 μ. μ. μέχρι 
τής 2 μετά μεσονύκτιον ώρυόμενον,άπετεφρωσε 
τό κεντρικόν μέρος τών ’Ανακτόρων, ήτοι τάς 
αίθούσας τοϋ χοροϋ και τών Τροπαίων, τό Οεα - 
τρον κα'ι τόν ανακτορικόν ναόν μετά τών δια
δρόμων καί συσχετιζομένων διαμερισμάτων.

Εύτυχώς τό πϋρ περιωρίσΟη έως έκεΐ, τών 
πυοοσβεστών καί τών οπλιτών έργασθέντων φι- 
λοτίμως καί μετά ζήλου, περισωθέντων οΰτω 
τών έκατέρωθεν διαμερισμάτων μετά τών έπι- 
πλων κζΐ σκευών, ^λαβέντων μόνον κάπως κζτά
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τήν μεταφοράν των. Ή ζημία ομω; είναι με
γάλη, καθόσον κατεστράφησαν πολλά κειμήλια 
καί τοιχογραφίαι πολύτιμοι. Έπί τή περιστά- 
σει ταύτη δημοσιεύομεν δύο σχετικά; εικόνα; 
τών ’Ανακτόρων,ληφθείσας παρά τή; ημετερας 
καλλιτεχνική; υπηρεσία;, ώ; καί τήν ιστορίαν 
αύτών, ήτις παρέχει αρκετόν τό ενδιαφέρον.

>—<

Άφ'ή; άπεφασίσθη ή έγκζτάστασι; rrfi 
πρωτευούση; τοΰ Ελληνικού Βασιλείου εϊ; ’Α
θήνα;, άμέσω; ήρξατο κα'ι ή σζέψι; περί τή; 
οΐκοδομία; βασιλικού ’Ανακτόρου Καϊ ή αρχική 
μέν άπόφασις ήτον, οπω; ίδρυθή τοΰτο έπι τή; 
Άκροπόλεω;, ό δέ Γερμανό; άρχιτέκτων Σίγκελ 
έξεπόνησε σχέδιον ωραία; οικοδομή; ιωνικού 
ρυθμοΰ. Τήν ιδέαν ταύτην συνέλαβεν ό αδελφό; 
τοϋ “Οθωνος πρίγκηψ Μαξιμιλιανός, εί; ταύτην 
δέ συγκατένευσεν καί ό Βασιλεύς*Όθων · σχεδόν 
δέ είχεν άποφασισθή καί ή έ'ναρξις τή; οίκοδο- 
μ.ής, οτε πληροφορηθεϊς τοΰτο ό πατήρ τοΰ 
"Οθωνο; Βασιλεύ; τή; Βαυαρία; Λουδοβίκος, έ- 
σπευσε νά γράψ-ρ, άποτρέπων τόν Όθωνζ τή; 
βεβηλώσεω; τοΰ ίεροϋ χώρου διά νεωτέρα; οι
κοδομή;.

«Έπί τή; Άκροπόλεω;, έγραφε, δέν επιτρέ
πονται οίκοδομαί, τά αθάνατα μνημεία τοϋ πα
ρελθόντα; δέν αρμόζει ν’ άναμιχθώσι πρό; νέα; 
οικοδομά;, τά ανάκτορά σου δέον νά έγείργς 
έπι θέσεως,τήν οποίαν δέν θά δύνανται νά φθά- 
νωσι μύδροι άπό τή; θαλάσση; έκσφενδονιζό- 
μενοι». Ουτω τό φιλάρχαιου καί ή καλαισθησία 
τοΰ Βαυαροΰ Βασιλέω; άπέτρεψαν τήν οικοδο
μήν ανακτόρων έπί τή; Άκροπόλεω;, άπηλ- 
λάγη δέ τοΰ τοιούτου όνείδους ή Ελλά;.

Άνευ πολλοϋ κόπου άπεφασίσθη ή άνέγερσι; 
τών ανακτόρων έπί λόφου,ένθα ύψοΰνται σήμε
ρον,τήν δέ 25 ’Ιανουάριου τού 1836 κατέθεσεν 
ίδίαι; χερσί τόν θεμέλιον λίθον καϊ ή πόλι; έπα- 
νηγύρισε τό γεγονός.

‘Ο Βασιλεύ; έλθών εί; ’Αθήνα; κατωκησεν 
εϊ; τινα οικίαν μονόροφον έπί τή; οδού Άδρια- 
νού, εΐτα δέ μετώκησεν εί; τήν έπϊ τή; οδού 
Νομισματοκοπείου οικίαν τού ζ.Άφθονίδου, εί; 
ήν κατωκησεν μετά τής άφιχθείση; Αμαλία;, 
έφ’ δσον διήρκει ή οΐκοδομία- εί; τόν χώρον δ’ 
ένθα εγείρεται σήμερον ή Βουλή, ήγέρθη ώρζιό- 
τατον παράπηγμα, κεκαλυμμένον δΓ ωραίων 
ύφασμζτων έσωθεν, ένθα οί βζσιλεϊ; συνεκά- 
λουν τήν αθηναϊκήν κοινωνίαν εί; χορούς. Μετά 
τήν άποπεράτωσιν τή; οΐκοδομία; τών ανακτό
ρων τό περίπτερον τούτο έχρησίμευεν ώ; κατά
στημα Βουλή; καϊ Γερουσία; μέχρι τού 1856, 
ότε άπετεφρώθη κατόπιν έκραγείση; πυρκαϊα;, 
ή δέ Βουλή καί ή Γερουσία μετεφέρθησαν εί; 
τό Πανεπιστήμιον.

Ή άξια τή; οικοδομής τών ανακτόρων άνήλ- 
θεν, ώ; αναφέρει ό Μένδελσων Βερτούλδης, εί; 

δέκα εκατομμύρια δραχ., είς πολλά; δέ εκα
τοντάδας χιλιάδα; δραχμών έστοίχισαν τά έπι
πλα, άτινα παρηγγέλθησαν είς ΙΙαρισίους καί 
άπερ διά τήν έποχήν έκείνην έζρίθησαν πολυ
τελέστατα. Τά έπιπλα ταΰτα μετά τήν εξω- 
σιν τού "Οθωνο; ήγόρασεν ό βασιλεύ; Γεώργιος.

'Ο ρυθμό; τών Ανακτόρων φαίνεται μονότο
νο; καϊ άκομψος, διότι τό σχέδιον τού Κλέντσε 
δέν έξετελέσθη ολόκληρον καϊ παρουσιάζεται 
ώ; στρατών, έκτο; τή; μεσημβρινή; πλευρά; 
αύτοΰ, ήτι; διακοσμείται ύπό εξαίρετου περι
στυλίου. ΊΙ εσωτερική διάταξι; τών ’Ανακτό
ρων αποτελεϊται έκ τοΰ προδόμου, κειμένου α
ριστερή πρό; τήν μαρμαρίνην μεγάλην κλίμακα, 
ήτι; φέρει είς τήν αίθουσαν,τήν λεγομένην τών 
αγωνιστών, ένθα τά τρόπαια τού ιερού άγώνος 
άποτελούμενζ έκ σημαιών τουρκικών καϊ όπλων 
καΐ αί τοιχογραφία! αί παριστώσαι σκηνά; τή; 
έπαναστάσεω;, τοΰ εθνικού τόπου γεγονότα,τόν 
Κυβερνήτην Καποδίστριαν, τήν άνακήρυξιν τού 
Βασιλέω;, τήν θριαμβευτικήν του έν Ναυπλίω 
είσοδον κλπ. ’Αριστερόθεν τής αιθούσης ταύτης 
ανοίγονται αί τρεϊς αίθουσαι τού χορού καϊ μετ’ 
αύτά; ή τών υπασπιστών, χρησιμεύουσα ώ; 
προθάλαμο; διά τά; παρουσιάσει; καϊ ήτι; φέρει 
πρό; τήν αίθουσαν τοΰ θρόνου.

Ή Βασιλική πορφύρα περιβάλλει τήν αίθου
σαν ταύτην έπί τών τοίχων καί έπ'ι τού θρό
νου, τού όποίου ό πορφυρού; ούρανό; διαστίζε
ται άπό χρυσά κοσμήματα κκί άπό τό βασιλι
κόν στέμμα τοϋ Βασιλέω;, τό μετά χρυσού καί 
αργύρου εΐργασμένον. Άπό τού θρόνου τούτου 
παρίσταται ό Βασιλεύ; εί; πάσαν έπίσημον τε
λετήν, εί; τά; παρουσιάσεις τών πρεσβευτών, 
τά; ορκωμοσία; τών υπουργών καΐ εί; τό χει
ροφίλημα.

Ό πρώτο; όροφο;, έπί τού όποιου έκτείνον- 
ται τά άνωτέρω διαμερίσματα, φέρει διά τής 
αιθούσης ταύτης τών ύπασπιστών εί; τόν μαρ
μάρινων εξώστην.

Εί; τήν ανατολικήν πλευράν εϊνε ό ανακτο
ρικός ναός Άγιο; Άνδρέας,είς τό αύτό δέ πά
τωμα ευρηται καϊ τό μικρόν ανακτορικόν θέα
τρον, οπερ εί; σπάνιάς περιστάσεις ήνοιγε τό 
παραπέτασμα αύτοΰ. Εί; τήν μεσημβρινοδυτι- 
κήν πλευράν τοΰ αύτοΰ πατώματος εύρίσκονται 
τά ιδιαίτερα διαμερίσματα τών Βασιλέων.

Εί; τό κάτω πάτωμα ύπάρχουσι τό ύπασπι- 
στήριον, τά γραφεία τοΰ Βασιλέω;, τό επιμε
λητηρίων, τό τηλεγραφείων, τό αύλαρχεϊον καΐ 
ή αίθουσα τού βοηθητικού προσωπικού.

’Ολίγον μετά τήν άποπεράτωσιν τής οίκοδο 
μή; τών ανακτόρων έζερράγη ή έπανάστασι; 
τή; Γ' Σεπτεμβρίου τού 1844, ότε έπ'ι τή; 
πλκτείζ; πζρετάχθη ό στρατό; έπί κεφαλή; 
έχων τόν συνταγματάρχην Καλέργην καί οί 
άτακτοι τοϋ Μακρυγιάννη, δι’ ών έξεβιάσθη ή 
υπογραφή τή; χορηγίας τοΰ Συντάγματος κζί 

ή σύγκλησις τή; Έθνοσυνελευσεως. Είς αύτά 
έωρτάσθη ή είκοσ,πεντκετηρ'ς τής βασιλεία; 
τοΰ "Οθωνος, μετ' ολίγον δέ άνεχώρουν οί βα
σιλείς, οπω; έπισζεφθοΰν τά; επαρχίας, άλλ’ 
έξερράγη τήν νύκτα τάς 10 Οκτωβρίου τοϋ 
1862 ή επανζστζσις,ή έξώσζσκ τού; βασιλείς 
κκί μή έπιτρέψασζ τήν επάνοδον αύτών εί; τήν 
πρωτεύουσαν.

Τήν ίδιαν έκείνην νύκτα ό λαό; είσώ;υ.ησεν 
εί; τά ’Ανάκτορα, άλλ’ εύτυχώ; τήν άπειλη- 
θεΐσζν λεηλασίαν συνεκράτησαν αί κραυγαί.

«— Εϊνε εθνικόν τό κτίριον», μόνον δέ εί; τόν 
βασιλικόν κήπον έγένετο θραΰσι; δένδρων, δέν 
ά.πωλέσθησαν δέ ή δύο εικόνες μόνον καί έν 
ζεύγος διόπτρων θεάτρου. Έπί τή; Βασιλεία; 
τού Γεωργίου μόνον ήμερα; χαρά; είδον τά 
Ανάκτορα. Έν αύτοίς έγεννήθη ό άναμενόμε- 
νο; μετά παλμών Διάδοχος τοΰ Ελληνικού 
Θρόνου καί τοΰ όποίου ή γεννησι; έπροζάλεσεν 
άκράτητον ενθουσιασμόν καθ’ άπαν τό ελλη
νικόν.

Έν αύτοϊ; έτελέσθησαν τοσαΰτα εύχάριστα 
γεγονότα, έκεϊθεν άπέρρευσαν τοσαΰται έθν.κζί 
ελπίδες, προεκλήθησαν τόσοι ενθουσιασμοί καί 
έγεννηθησαν τόσα όνειρα, άτινα ό χρόνο; ε- 
σβυσε. Μόνον κατά τάς ημέρα; τοΰ τελευταίου 
πολέμου έγεννηθησαν άνησυχίαι έντός τών βα
σιλικών τούτων ενδιαιτημάτων, άλλά ταχέως 
άπό τήν έλληνικήν διάνοιαν έξηφανίσθησαν αί 
πένθιμοι έκεϊναι ήμέρζι κζί ή χαρά έπανήλθεν 
όταν ή τελευταία έπανάστασι; έρριψεν έκ νέου 
τά; πένθιμου; αύτής σκιά; είς 
τών ανακτόρων.

Ή παρούσα πυρκζϊά δέν εϊνε 
ραγεϊσα έζ τοϊς άνακτόροις. ΙΙρό τριακονταε
τία; καϊ πλέον έξερράγη ή πρώτη, κατά δέ τό 
θέρο; του 1884 ή δευτέρα,έν απουσία τοϋ Βκ- 
σιλεως.

Το κτίριον ανήκει εί; τό ’Έθνος.

ού; ένοικου;

ή ποωτη έκ-

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤίΙΝ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ώ; έν τώ προηγουμένω τεύχει τή: «Φύ- 
σεω;» ύπεσχέθημεν, προβαίνομεν ήδη εϊ; τήν 
έπεξηγημζτικωτέρζν περιγραφήν τή; διά τή; 
γραφή; ουνεννοήσεως μετά τών πνευμάτων, 
καθόσον αυτή, ώ; είκός, είναι καί εύκολωτέρζ 
καϊ σπουδαιότερα καΐ ταύτην τήν συνεννόησιν 
τά πνεύματα προτιμώσιν, εύρίσκοντα μεγαλει- 
τέοαν είς ταύτην ευχέρειαν, όπως έκδηλώσωσι 
τά; σκέψεις καί θελήσει; των ζζί διότι παρου
σιάζει αύτη τά. περιεργότερα συμπτώματα τών

ΚΑΪΣΑΡ ΛΟΜΠΡΟΖΟΣ

πνευμζτιστικών φαινομένων. Δηλαδή, χαράσ- 
σετζι έπϊ τοΰ χάρτου γραφή τις, είτε βραχεία, 
είτε εκτενής, ήτις καθ' ύπόδειξιν απορρέει έξ 
αοράτου δυνάμεως ή όντότητο; διά μέσου τή; 
χειρό; τού μεσάζοντος, οστις γράφει άσυνειδή- 
τως, χωρίς νά έχγ γνώσιν τί έπί τοΰ χάρτου 
ή χειρ αύτοΰ διετύπωσεν. Ό^δέ μεσάζων διατε- 
λεϊ είτε έν υπνώσει,είτε έν έκστάσει, είτεζαϊέν 
έγρηγόρσει πολλάκις. Τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε.

'Όντως ή περίπτωσις αυτή είναι πολύ πε
ρίεργος, διότι παρουσιάζει φαινόμενον, τό όποιον 
χρήζει μεγίστη; προσοχής καί μελέτης καί 
είναι άξιων απορίας, πώς μέχρι τοϋδε οί άντι- 
ξόω; φρονοϋντες ιατροί, φυσιολόγοι καϊ έπιστή- 
μονες καϊ ιδίως οί ιερείς τή; σήμερον, οΐτινες 
άπαιτοΰσι νά έ'χωσι τήν αύθεντικότητα έπϊ 
τών θείων έν γένει ζητημάτων, δέν έμελέτη- 
σαν καί δέν κατέγιναν νά έξηγήσωσι τό φαι
νόμενων, όπως πείσωσι τού; απλοϊκούς περί 
τή; μή πνευματική; προελεύσεω; τού φαινομέ
νου, ώ; αύτοΐ τούλάχιστον νομίζουσι καϊ φρο- 
νούσι. Καί βλέπομεν τόν μεσάζοντα (νέον ή νέαν, 
ώ; προείπομεν) κοιμώμ.ενον ή άναισθητοΰντα, νά 
γράφνι έπι ολόκληρον ώραν είς πολλάς σελίδα; 
χάρτου κείμενον μέ ακρίβειαν καϊ δύναμιν λογι
κή; καί γνώσεω: ού τυχούση; έπϊζητήματος έπι- 
στημονικού,φιλοσοφικού ή θεού ογικοΰ, ου τήν έ- 
λαχίστην ιδέαν πόρρω απέχει νά γνωρίζν) ό 
γράφων. ΙΙοία δύναμις (λογικής όντότητο; φυ
σικώς) υπαγορεύει εί; τόν μεσάζοντα νά γραφή 
ή μάλλον ποια λογική δύναμις ώθεϊ τήν χεΐρα 
του, καθόσον ό νού; δέν λειτουργεί έφ’ όσον ή 
χειρ χαράσσει γράμματα κζί λεςεις μετά πολ-
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λής κριτικής καί λογικότητος ; Τινές όλως ά- 
περισκέπτως, άβασίμως καί δή άναποδείκτως 
ήθέλησαν νά ίσχυρισθώσιν, οτι έπί τής σκέψεως 
τοϋ γράφοντας αντανακλώνται αί ίδεαι τής 
παρευρισκομένης είς τά πειράματα όμάύος καί 
δ,τι ό μεσάζων φυσικώς άναπαριστά ό,τι οί 
παρ’ αύτώ παριστάμενοι φρονοϋν. Ούδέν άνα- 
κριβέστερον καί άνοητότερον τούτου, καθόσον 
έκτός τοϋ ότι ή φυσιολογική καί ή έπιστημο- 
νική πρόοδος δέν γνωρίζει έτι ούδέ αναγνωρίζει 
τοιοΰτον φαινόμενον καί αποτέλεσμα, τόοποίον 
οϋτε συμβαίνει, οϋτε παρ’ ούδενός άνεκαλύφθη 
έτι νά μεταβιβάζεται ούτως ή σκέψις διά τή; 
γραφής, άλλά καί τό πράγμα άποδεικνύει τό 
έναντίον, καθόσον άκριβώς β,τι γράφει ό μεσά
ζων, ούδείς τών παρευρισκομένων οϋτε τό γνω
ρίζει οϋτε τό σκέπτεται. Ώς έν παραδείγματι, 
λέγει τό πνεΰμα : «Απόψε Οά σας ομιλήσω 
περί συστάσεως τών κόσμων» καί αρχίζει μίαν 
περιγραφήν γεωλογικοαστρονομικήν περί συστά
σεως τών πλανητών, τήν όποίαν οϋτε έφαν- 
τάσθη, οϋτε άνέγνωσεν οϋτε έπερίμενέ τις τών 
παρευρισκομένων.

’Άλλως τε μόνον οί μή παρευρεθέντες ποτέ 
είς τοιαύτας πνευματικάς συνεδριάσεις καί 
άγνοοϋντες έντελώς πώς γίνονται καί τί έν αύ- 
ταϊς έξελίσσονται, άξιοϋσιν,οτι δύνανται έκ τοϋ 
προχείρου ώς έκ τρίποδος τοιαϋτα πρωτοφανή 
δι’αύτούς καί ασύλληπτα είς τήνφαντασίαν των 
σοβαρά φαινόμενα νά έξηγώσι καί δή δι’άνεφι- 
κτοτέρου έτι τρόπου τοΰ ύπάρχοντος.

«Είδομεν καί έπείσθημεν»,ειπον οί διάσημοι 
Αχομπρόζος καί Φλαμαρίων, Κρούκς καί Μάξβελ 
ένώ άρχήθεν ήρνοϋντο τό δυνατόν τής τοιαύτης 
συνεννοήσεως. «Υπάρχει όντως δντότης αόρα
τος έν τοϊς πνευματικοί; φαινομένοις» προστί- 
θησιν ό καθηγητής κ.’Ρισέ.«Είναι άναντιρρήτως 
ύπερφυσική ή δύναμις αύτη, άποφαίνεται καί ό

ΑΙΩΡΗΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (πάπις /'x.-r.irjtrorrai xat tpoSoUrrai)

έγκριτος ’Αλβέρτος Ροκάς.Κα'ι έν τούτοις «είναι 
άδύνατον, είναι πλάνη,είναι διαβολική συνεργία» 
εξακολουθούν οί τολμώντες ν’ άποφαίνονται 
μετά τά άνωτέρω οί μή οίδότες καί μή πειρα- 
ματισθέντες έ'τι όλοτελώς 1

Άλλ’άφώμεν τούς μή οίδότας τούτους ώς 
άμαθεϊς καί τετυφλωμένους καί χωρήσωμεν προς 
τήν αλήθειαν.

Καί τελειώνει ό γραφών, ή’τοι τό πνεύμα μέ 
την έξής χαρακτηριστικήν αποστροφήν :

« Αναγκάζομαι νά σταματήσω σήμερον έως 
έδώ, διότι ό μεσάζων κκτεπονήθη καί μεθαύ- 
ριον θά συνεχίσω τήν έπί τοϋ αύτοΰ θέματος 
ομιλίαν μου».

Καί πραγματικώς έν τγ έπομένη συνεδρία 
προσέρχεται τό αύτό πνεΰμα καί έξακολουθεΐ νά 
γράφν) διά μέσον τοϋ μεσάζοντος τήν συνέχειαν 
της ομιλίας του, μέ τοιαύτην εύκολίαν, ώσεί ό 
μεσάζων ν’ άντέγραφεν έκ τίνος βιβλίου. Το- 
σοΰτον δ’ ή άφήγησις είναι ακριβής 
. ' »______ ... »____________ -
σουτον ϋ τ, αφηγησις είναι ακριοης και συνε
χής, ώστε πείθει πάντα άπιστοΰντα περί τής 
παρουσίας αοράτου δντος, γράφοντος διά τής 
χειρός τοϋ μεσάζοντος.

Καί ύπάρχουσι πνεύματα ζωγράφοι, δηλαδή 
σχεδιαγοαφοϋντα καί ζωγοαφίζοντα πρόσωπα 
καί αντικείμενα άγνωστα τοϊς παρευρισκομένοις 
καί έπικοινωνοϋσι. Μάς έλεγε δέ πνεΰμα τι πέ- 
ρισυ έν Κα’ίρω παρά τινι φιλική οικογένεια. «‘Ι
δού,θά σάς ζωγραφήσω τόν^Κολόμβον, τόν Μέ
γαν ’Αλέξανδρον, τον Ναπολέοντα» καί έσχεδία- 
ζεν έπιτυχώς τας προτομάς αύτών μέ συνέχειαν 
γραμμών άπίστευτον. Είτα μάς ήρώτα ; «τινα 
θέλετε νά ιχνογραφήσω;»—Τό δείνα πρόσωπον 
(άποθκνόν) τώ έλεγομεν. Καί άμέσως έσχεδια- 
γράφει αύτό προ? έκπληξιν πάντων.

ΊΙ γραφή είναι εύκολο; καί είς μεγαλείτερον 
κύκλον ανθρώπων καί δύναται πας τις νά γρά- 
φγ, καθ’ όπόδειξιν τοΰ πνεύματος, άρκεΐ νά 

ύπομ.ονήν καί θέλησιν. Δύνκ- 
*......  ' ■ κατά τήν νύ-

φα- 
καί

έχη πίστιν, ί . , 
ταί τις νά δοκιμάσγι, ιδίως 
κτα, δύο ώρας τούλάχιστον μετά τό 
γητόν, διότι δέν πρέπει ό στόμαχος 
ή κεφαλή του νά ήναι βεβαρυμένοι.

'() θέλων νά συγκοινωνήσει διά τής 
γραφής μετά τοΰ πνεύματος, δύναται νά 
καθήσν) παρά τινι τραπέζη καί λαμβάνων 
γραφίδα, περιμένει, κρατών ταύτην έλα
φρώς πρό τοΰ χάρτου. Είτε δέ διά μέσου 
πνευματιστοΰ ή καί μόνος προσκκλεϊ τό 
πνεΰμα, έν ονόματι τής θείας δυνάμεως, 
νά προσέλθη. "Αν δέ ταΰτα έκτελή έν 
συστολή, πίστει καί εύλαβεία,ή χείρ του 
θά κινηθή καί θά γοάψτ) άφ ’ έκυτής. Είς 
τάς άρχάς εως δτου τό πνεΰμα εξοικειω
θώ μέ τή/ χεΐρα ταύτην, δυνατόν νά μή 
δυνηθή νά γοκψ'/j ή άπλάς γραμμάς,εύθείας 
ή διακεκομμένα;, σχήματα ποικίλα, κ- 
νευ δέ συνκρμολογής λεξεων. Βραδύτερον

όμως καί κατ’ έπκνάληψιν επέρχεται εύκολικ 
καί ή χειρ γράφει εύχερώς λέξεις κκί συμπλη- 
ροϊ ομιλίαν. Απαιτείται έν τοια'/τή περιπτωσει 
κζί υπομονή καί έγκαρτέρησις,ώ; «κ έκμζνθκν·/) 
τις νά γράφγ) ξένην γλώσσαν.

Ό πνευμκτιζόμενος δέον πολύ να προσεχή 
είς τόν χαρακτηρισμόν τοϋ πνεύματος, μεθ’ ου 
έν άρχή ιδίως συγκοινωνεί, καθόσον πονηρά κζί 
ελαφρά πνεύματα προσερχόμενα, διεισδύουν εί; 
τήν επικοινωνίαν καί βαθμηδόν κχτορθοϋσι νά 
κυριεύσωσι τήν συνείδησιν τοϋ έπικαλούντος. 
Τό ζήτημα τοΰτο είναι έκ τών δυσκολωτάτων. 
Τότε δέ έπκκολουθοϋν φαινόμενα μεγάλου ζήλου 
πρός επικοινωνίαν μετά τοϋ πνεύματος, εύχα · 
ρίστησις είς τάς ομιλία; του, υποσχέσεις μεγά- 
λαι έκ μέρους του καί τέλος αποτυχία είς τά 
νομιζόμενκ, δι’ αντίξοων καί ψευδών απαντή
σεων, έως’δτου άπαυδών ό άπκτωμενος, άπαρ- 
νεΐτκι τόν πνευματισμόν, απογοητευμένος έκ- 
λκμβάνων τοϋτον ώ; φανταστικήν απάτην καί
ούχΐ πνευματικήν αλήθειαν.

Τούναντίον ό μετά σπουδής, αύστηρότητος 
καί ηθικής κρίσεως παρκκολουθών τήν άνάπτυ- 
ξιν τών άνελισσομένων πρό αύτοΰ πνευματι- 
στικών φαινομένων, περισυλλέγει τά ωφέλιμα 
καί απορρίπτει τά βλαβερά, εως δτου γενόμε- 
νος κύριος τοΰ καλοΰ κκί στερεοϋ έδάφους, έξη- 
κνεϊται είς ο επιθυμεί σημεϊον, τή; άσφκλοϋς 
δηλονότι συγκοινωνίας καί ομιλίας μετά καλών 
καί σοβαρών πνευμάτων. Κζί δέν υπάρχει ώραι- 
ότερον, χριστιανικώτερον, ήθικωτερον κκί άγι · 
ότερον πράγμα τής μετ’ άνωτέρων πνευματι · 
κών οντοτήτων έπικοινωνίας μκς γρκπτώς,κκθ’ 
ήν αυται άνευ τής έλαχίστης αμοιβή; ή συμφέ
ροντος, άλλά μόνον έμφορούμεναι ύπό τής υπό 
τοΰ ύπερτάτου Όντο; κκθιερωθείση; άγ. άρχή;, 
τής έξκσκήσεω; δηλ. τοϋ καλοΰ, τής αρετής καί 
τής άγάπης, ού μόνον συμβουλεύουσιν, αλλά 
καί διδάσκουσιν διαρκώς, έπί τή βάσει ταύτη, 
τήν διά διαφόρων μέσων άπόκτησιν τής ύπερ- 
τάτης άληθείκς, δι’ή; καί μόνη; ό άνθρωπο; 
προοδεύει καί τελειοποιείται. ΊΙ δέ αντίθετος, 
τών πονηρών δηλονότι πνευμάτων οδός, είναι, 
ώς προείπομεν, τό ψεύδος, ή διά τών υλικών 
απολαύσεων πρόσκαιρος σωματική εύχκρίστη- 
σις κκί διασκέδασις,ήτις άγει είς τάς καχεξίας, 
τά πάθη, τάς νόσους καί τήν απώλειαν τοϋ 
μέλλοντος πνευματικού άγαθοϋ κκί τής ειρηνι
κής άπολζύσεω; πάντων έκείνων τών ύπερτά- 
των έπχκολουθημάτων τής μελλούσης ζωή;· 
καθόσον δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι μετά 
τήν έκ τοϋ κόσμου τούτου άπελκσικν μκς,έχο ■ 
μεν νά δικνύσωμεν συνέχειαν πνευματική; ζωή; 
καί νά έπιφορτισθώμεν μέ άλλα καθήκοντα, 
άναλόγω; τή; τκσεω; καί μορφώσεω; ήν έπε · 
βάλαμεν είς έκυτού; διά τής δικβιώσεώ; μας.

Ή γραφή τών πνευμάτων γινόμενη καθ’ ΰ- 
πόδειξιν αύτών τών πνευμάτων είναι σχετική

ΑΒΒΑΣ ΣΠΕΡΙΝΔΕΟ

μέ τά; ερωτήσεις ήμών, τήν άνάπτυξιν μας κκί 
τάς έπιθυμίκς μας,ένέχει δηλονότι όλα τά στοι
χεία τής τάξεως καί ομοφροσύνης, τής δικαιοσύ
νη; καί τοϋ πρέποντος.Ούδόλω; δέ παράδοξον,άν 
αί άπκντήσεις των δέν συμφωνοϋσι πρός ταύ- 
τας,διότι τά άγαθά,πνεύματα προορισμόν έχον- 
τα νά μάς όδηγήσωσιν είς τό καλόν, ουδέποτε 
θά συιιβουλεύσωσι σοβαρώς ημάς τίνι τρόπω 0* 
άπολαύσωμεν τά κοσμικά αγαθά κκί διότι τά 
κοσμικά αγαθά ώ; γνωρίζομεν, δέν άγουσιν είς 
τήν απόλυτον εύτυχίκν, καί άπόδειξις οί περί 
ήμάς πλούσιοι καί ισχυροί, οΐτινες θεωρούνται 
καθ’ δλον τόν βίον των δυστυχέστεροι κκί αύ
τών τών πενήτων. Την εύτυχίκν τοϋ ανθρώπου, 
δέν άποτελοΰσιν αί απολαύσεις μόνον,τό χρήμα, 
αί διασκεδάσεις, τά φαγητά, αί μάτκιαι επι
δείξεις κκί έφήμεροι δόξκι, άλλ’ ή τκπεινότης, 
ή άρετή, ή ήρεμία τής ψυχή; καί τή; συνειδή- 
σεω; κκί πκσκι αί πνευματικά1. αγαλλιάσεις, 
αΐτινες δικρκούσι κκί πέραν τοϋ τάφου.

Άκράδκντον πεποίθησιν έχομεν ήδη,ότι πολύ 
συντόμως, χάρις είς τήν σπουδήν κκί επιμέ
λειαν,ήν άπό τίνος δεικνύουσι πολλοί σοφοί τοΰ 
κόσμου άμφοτέρων τών ήμισφκιρίων, πρός έξή- 
γησιν τών σπουδαίων αύτών πνευμ χτιστικών 
φαινομένων, ίδίκ τή; γραφή; καί τών άοράτως 
μετκκινουμένων αντικειμένων,θέλομεν προοδεύ
σει τοσοϋτον εί; τό κεφάλκιον τοΰτο τής άπο- 
κκλύψεως,ώστε νά δυνάμεθκ έν προσεχεϊ μέλ- 
λοντι, ού μόνον νά μή άμφιβάλλομεν περί τού
των, άλλά κκί νά εύρισκόμεθα είς άρτιοτεραν 
κκί πληρεστερκν συνάφειαν καί έπικοινωνίκν 
μετά τών πνευμάτων.

Δραττόμενοι δέ τή; ευκαιρία; τή; έπί σχε
τικού θέματος άσχολίκ; μκς, δημοσιεύομεν ώδε 
τήν εικόνα τοϋ άρτι τελευτήσαντο; διάσημου 
ιατροφιλοσόφου Καίσκρος Αομπρόζου, καταγι- 
νομένου είς τήν μελέτην τοϋ πνευματισμού ζα· 
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συγγράφοντος, ώς μεσάζοντος, άρθρον του περ1. 
τής μετακινησεως καί αίωρήσεως τών αντικει
μένων, ώς ή προκειμένη δεύτερα είκών μας 
παριστησι,καΐ περί τών θχυμασίων φαινομένων 
τή; γραφής και τής έμφανίσεως τών πνευμά
των· καί τρίτον την εικόνα τοϋ διάσημου έπι- 
στημονος άββχ Sperindeo, δστις μετά τοΰ 
καθηγητοΰ τή; χημείας έν τω ΙΙχνεπιστημίω 
τής Νεαπόλεως κ. Januario άπέδειξεν έπι- 
στημονικώς καί περιτράνως διά τής άπορροφή · 
σεως ποσότητός τίνος τών χρωμάτων τοΰ φα- 
σματοσκοπίου ύπό αντικειμένου προβαλλομένου 
μεταξύ αύτοϋ κζΐ τοϋ ήλιζκοϋ φωτός, οτι τό 
έν τή φιάλη πεπηγμένον αίμα τοΰ Άγ. Ια
νουάριου (*), ήτις ύπάρχει κατατεθειμένη άπό 
τοΰ 1647 έν τή Μητροπόλει τής Νεαπόλεως 
τής ’Ιταλίας πραγματικώ; ρευστοποιεϊται έν 
φυσικωτάτη καταστάσει αίματος, θζΰμχ δπερ 
τακτικώς παρατηρεϊται ΙΚιςτοΰ έτους COram 
populo έπαναλαμβζνόμενον, ώς έπιβεβαιοΰται 
έπισήμως έκάστοτε ύπό τών αρχών, τοϋ αρχι
επισκόπου Νεαπόλεως, τών ιερέων, βουλευτών 
καί πάντων τών έν τέλει έν γένει (2),

Ή θαυματουργός αυτή μετατροπή τοϋ ξηροϋ 
αίματος εις νωπήν κατάστασιν, άνευ τής απα
ραιτήτου άποσυνθέσεως, τί άλλο είναι ή αόρα
τος πνευματική έπίδρχσις, ώ; τά τόσα άλλα 
πνευματιστικά φαινόμενα ;

Είς τό προσεχές τεύχος θέλομεν διαπρζγμζ- 
τευθή περί τής έπεμβάσεω; πονηρών πνευμάτων 
έν ταϊς μετά τών καλών πνευμάτων συνομιλιαις 
μας, έξ ού έπέρχεται αμφιβολία καί σύγχυσις 
είς τάς δηλώσεις τών αγαθών πνευμάτων.

Φ. Πρίντεζης·

Ο Saini Janvier,eveque de Benevent, martyr- 
en 305. Patron de Naples, On conserve une fiole 
de son san coagule glequel se liquefierait, dit la 
legende le jour de sa Idle el aulres circonslances.

(*) Le Miracle de Saiul Janvier (C. Beauchesne 
Edit. Paris, <909.

Μ ΛΖΕ ANTIKH

Σ ΓΝΩΣ ΤΟΝ,ή τέχνη ή έπιστήμη τοΰ προ- 
γινώσκειν τά; θείας βουλάς καί είδικώτε - 
ρον τά μέλλοντα νά συμβώσιν εις τούς 

ανθρώπους, έκλήθη μαντική' ύφίστζτζι δέ άπό 
τής πρώτης ιστορίας τοΰ κόσμου, όπως καί ό 
πνευματισμός.

Τό να μή δύναντχι δέ μέχρι τοϋδε οΐ άντι- 
στρατευόμενοι και μή παραδεχόμενοι τήν μαν
τικήν καί τόν πνευματισμόν νά άναιρεσωσι καί 
άνατρέψωσι τά πραγματικά φαινόμενα αύτών, 
άποδείκνυσιν, οτι ό αόρατο: κόσμος τών πνευ
μάτων ύφίστζτζι καί δή έκδηλοϋται καί έρ

χεται καί είς επικοινωνίαν μετά τοΰ ανθρώπου. 
Αύτά δέ τά σύγχρονα πειράματα,εις ά νϋν προ- 
βζίνουσιν οί επιστημονικοί κύκλοι άμφοτέρων 
τών ημισφαιρίων μας πρό; επιστημονικόν καθο
ρισμόν τών φαινομένων τούτων, τί άλλο δηλοϊ 
ή οτι πιστοποιοΰσιν ούτοι τό κΰρος αύτών; Δέν 
έχομεν δέ τάς γνώμας απειραρίθμων σοφών καί 
έπιστημόνων, οϊτινες άπό τών αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι τών ημερών μχς έπεσφράγισαν 
κζΐ άπεδέχθησαν ταΰτα, προσωπικώς δέ καί 
συμμετέσχον είς τάς εκδηλώσει; τοιούτων ύ
περφυσικών φαινομένων ; Είναι πλέον όρθόν καί 
λογικόν ν’ άμφιβάλη τις περί τούτου κα’ι νά 
δ’.δη προσοχήν κα’ι πίστιν εις τούς άντιφρονοΰν- 
τζς καί άντιστρατευομένους πρό; τό δυνατόν 
τοιζυτης επικοινωνίας μετ’ άοοάτων δντων καί 
ζπζρνουμένους διαρρήδην τήν ύπόστζσιν αύτών 
ή άποφθεγγομενους έξ έλζφρζ; πεποιθ,ήσεως,δτι 
δυνατόν μέν τέλος τοϋτο, άλλ’οτι προέρχεται 
έκ δαιμονικής πηγής ; Περιττόν νά ένδιατρί- 
ψωμεν περισσότερον έπί τοιούτου σζθροΰ κζΐ 
ζνοήτου έδάφους, καθόσον οί έπ ’ αύτοΰ ίστά- 
μενοι προφανώς άποκζλύπτονται ώ; έντελώς 
ζγνοοΰντες τά υπερφυσικά φαινόμενα, ώς ούδέ- 
ποτε έγκύψζντες είς ταΰτα ούδ’ έκ περιέργειας 
έτι,φυσικώς δε μή ένδιατρίψαντες εις τήν ΐστο- 
ρίζν, τόν αψευδή μάρτυρα τής φυτικής έξελί- 
ξεως τής ζωής. Καί μολονότι ή θεολογίζ καί ό 
Χριστιανισμός, ούς μερικό: τούτων πιστεύουσι 
κζΐ άποδέχονται, τοΐς πζρέχουσι τά μέσα καί 
την πείθω πρός σωφοονισμόν, έν τούτοις ή έπι- 
μονη κζΐ πεισμονή τοϊς προσδίδει τοσαότην τύ- 
φλωσιν, ώστε ν’ ζπζρνώνται κζΐ αύτό τό ίδιον
φώς.

"Απαντες σχεδόν οί αρχαίοι λαοί έπίστευον 
εις τού; μάντεις, οϊτινες ε’χον τό προσόν τοϋ 
γινωσκειν κζΐ προλέγειν τά μέλλοντα, τοΰ ά- 
ποκζλύπτειν τά άγνωστα καί έπικοινωνεϊν μετά 
τών πνευμάτων εϊτε χάρις είς ύπερφυσικήν 
έμπνευσιν, εϊτε διά τή; εύστοχου ερμηνείας 
σημείων καί φαινομένων, ής ζύτοΐ έκ πείρας 
κζτεΐχον τό μυστήριον.

Οί Ιίερσαι, οί Χαλδαϊοι, οί Αιγύπτιοι έπί
στευον εί-, τήν μαντικήν, ομοίως δέ καί οΐ Ίσ- 
ρχηλϊται, οϊτινες κχθιερώσχντες βαθμηδόν εί
δος λατρείας εις αύτήν, ύπό διαφόρους μορφάς, 
άπεδεξχντο έξ ζύτής καί τήν υπαρξιν προφη
τών, είς ούς ετρεφον απόλυτον πεποίθησιν, κα
θόσον έκτος τοΰ οτι ήσζν άνδρες διχκρινόμενοι 
διά τήν πρός τόν θεόν εύσέβείαν κζΐ πίστιν 
των, έξελαμβάνοντο κα’ι ώ; εμπνευσμένοι γνώ- 
στζι τών βουλών αύτοΰ. Ή παλχιά διαθήκη
άνχφερει καί πιστοποιεί τζΰτχ.

Ώς παρ’ άπασι τούτοις τοϊς λζοϊς,ούτω καί 
παρά τοϊς Έλλησιν ή μαντική ήτο στενώτατα 
συνδεδεμένη μετά τή; θρησκεία; ; ό δ’ έν Έλ- 
λάόι οργανισμό; αύτής, ώ; εντελέστερος κζΐ 
λίζν σπουδαίος,ενδιαφέρει ιδίως ήμάς τούς'Ελ-
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τών 
κτλ.

ληνας καί αύτόν θά προσπαθήσωμεν είδικώτε - 
ρον ένταϋθα νά περιγράψωμεν.

Έν Έλλάδι ή μαντική διεκρίνετο διττώς, 
είς καϋαραν λεγομένην μαντικήν καί είς μι
κτήν,r, μέν καθαρά έξησκεϊτο διά τών μαν
τείων ή τών έμπνευσμένων μάντεων, ή δε μι
κτή έβζσίζετο έπί διαφόρων, ώς έπί τό πλεϊ
στον, τυχαίων σημείων ή γεγονότων, ατινα οί 
μάντεις ήρμήνευον ώς συμβησόμενα γεγονότα 
τοΐς άνθρωποι;.

Οί κυρίως τάς θείας βουλάς διαμηνύοντες 
τοΐς άνθρώποις θεοί ήσαν ό ’Απόλλων καί αύτός 
ό Ζεύς, είς τούτους δέ ήσαν άφιερωμένα τά ε
πισημότερα τών τότε μαντείων, ατινα έθεω- 
ροϋντο ώς τόποι ιεροί, έν τοΐς οποίοι; οί θεοί 
κα'ι τά πνεύματα έγνώοιζον εις τούς άνθρώπους 
τάς βουλάς των, συνεβούλευον αύτοϊ; ή προέ- 
λεγον τά μέλλοντα. Τά μαντεία ταΰτα έκα- 
λοΰντο και χρηστήριζ, αί δέ παρεχόμεναι α
ποκαλύψεις χρησμοί.

Τά έπισημότερα τών έν Έλλάύι μαντείων 
ήσζν τά έξής : Τό άρχαιοτατον κα’ι ίερώτχτον 
μαντεϊον τοΰ Διός έν Δωδώνη, τό δημοτικό- 
τατον καί γνωστότατου μαντεϊον τοϋ Άπόλ - 
λωνος έν Δελφοί;. Τό τοΰ ’Απόλλωνος, έν “Α- 
βαις τής Φωκίδος κζΐ τό ήττον σημαντικόν 
τοΰ Διονύσου έν Άμφικαία. —- --------- -
πλεΐστζ όσα μαντεία ύπήρχον 
έπισημότατα ήσαν τό Άμφιάρειον παρά 
Ώρωπόν, τό άντρον τοΰ Τροφωνίου παρά 
Λεβάδειαν, τό τοΰ ’Απόλλωνος Σπονδείου 
τάς Θήβας, οπού οί χρησμοί έξήγοντο ύπό 
ιερέων έκ τυχαίων ήχων, τό έν Ίσμηνίω 
Έν 'Ολυμπία τό τοΰ Διός, οπού έλαμβζνοντο 
χρησμοί καί έκ τοΰ πυρός τών θυσιών, έν Δί
δυμοι; παρά τήν Μίλητον τό τοΰ Απόλλωνος, 
καί άλλαχοϋ. Έν Δήλω τό τοΰ ’Απόλλωνος, 
όπου μόνον τό θέρος έδίδοντο χρησμοί, έν Ά- 
χαίζ τό τοΰ Έρμου,έν Φαρζϊς οπού προσερχό- 
μενοι είς τό έν άγορζ άγαλμα τοΰ θεοΰ, ή- 
ρώτων κρυφίως εις τό ούς ζύτοΰ ο,τι ήθελον, 
φράττοντες δέ τά ώτα έξήρχοντο έκ τής άγο- 
ρας, οτε άπέφρασσον αύτά κζΐ τήν πρώτην 
λέξιν, τήν οποίαν ήκουον άπό τόν τυχόντα, 
έξελάμβζνον ώς χρησμόν τό τής Δήμητρος έν 
Πάτραις, ένθα ζάτοπτρον βυθιζόμενου εί; ίεράν 
πηγήν, προέλεγε τήυ έκβασιν πάση; νόσου, 
πολλάκις δέ ύπεδείκνυε τόν νεκρόν ώ; ζώντα ή 
ώς νεκρόν τοΰ Ήρζκλέους έν Βούροι;, ένθα οί 
μαντευόμενοι έρριπτον τέσσαρους άστρζγάλους 
κζΐ δι’ αύτών εύρισκον τήν έρμηνίζν τών λ 
φόρων συνδυασμών έντός ειδικών πινάκων 
ύπαρχόντων. Έν τη Λυδ'.κή έρήμω τό ύπό τών 
Κυρηναίων έξελληνισθέν καί ύπό τών 'Ελλήνων 
συχνότατα συμβουλευόμενον μαντεϊον τοΰ Διος 
Άμμωνος- τό έν Οίτύλω τής Λακωνία; ιερόν 
μαντεϊον τό έν Έπιδαύρω περίφημου μαντεϊον 
τοΰ ’Ασκληπιού, έν τώ όποίω οί άρρωστοι έκοι- 

δια -
έκεΐ

μώντο έπΐ μίαν νύκτα, έβλεπον δέ κζτ'ό'ναρ 
τά μέσα τής θεραπείας των. Τό αύτό συνέβαι- 
νεν κζΐ έν τώ μαντείω τή; Δήμητρο; καί Κό
ρης παρά τήν Νύσαν τής Καρίας, Χαρωνειον 
άντρον λεγόμενον.

Ύπήρχον τέλος τά Νεκυομαντεΐζ ή ψυχο- 
πομπεϊζ, είς τά όποια οί μαντευόμενοι έθυον 
τοϊς ύποχθονείοι; θεοϊς καί έπεκαλοΰντο τάς 
ψυχάς τών νεκρών, έν Θεσπρωτεία δέ παρά τή 
λίμνη Άόρνω ύπήρχον τό αρχαιότατου καί 
έπισημώτατου καί άλλα τινά άλλαχοϋ.

Τινά τών μαντείων τούτων ε’χον Πανελλή
νιον φήμην καί ιδίως τό τών Δελφών, τά όποια 
διά τών χρησμών των έπέδρασαν μεγάλως έπί 
έκστρατειών, μαχών, συμμζχιών, ώς καί είς 
τήν έν γένει πολιτικήν τύχην τής Ελλάδος.

’Εκτός τών μαντείων τούτωζ, έν τοϊς όποί
οις οί ιερείς τών θεών έδιδον τούς χρησμούς 
κατά διαφόρους τρόπου; κκ'ι άπεκάλυπτον τά 
διανοήματα τών θεών, ύπήρχον καί άνεξζρτη- 
τοι μάντεις, ένέχοντες τήν μαντικήν δύναμιν, 
ώς ήτο ό περίφημο; Κάλχας, ό Μελάμπους, ό 
ύπό τοΰ ’Ομήρου μνημονευόμενο;, ώ; καί οί 
κληρονομήσαντες τήν μαντικήν αύτοΰ δύναμιν 
απόγονοι αύτοΰ έν "Αργεί, Μελαμπίδζι, οί Βά- 
κιδες, έπίσημον μαντικόν γένος έν Βοιωτία, ό 
Μουσαίος, ουτινο; οί λόγοι έφυλάττοντο έν τή 
Άκροπόλει τών ’Αθηνών, οί Γαλέοι έν Σικε
λία, αί Σίβυλλα·, κτλ.

Τής δέ μικτής ή έντεχνου μαντική; τέχνης 
τά κυριώτερα ή’δη ήσζν· Α'. ή ίερομζντεία ή 
ίεροσκοπεία, τουτέστιν ή έξέτζσι; τών σπλά
χνων τών θυσιαζομένων ζώων, ιδίως τοΰ ήπα- 
τος κατά τό χρώμα, τό σχήμα κτλ. Ή παρα- 
τήρησις τή; φλογός τής Ουσίας (πυρομαντεία;) 
ή τής διαθέσεως τοΰ θύματος, άπαγομένου εί; 
τήν θυσίαν. Β'. Ή οίωνοσκοπεία, ήτοι ή έξέ- 
τζσι; τή; πτήσεως τών οιωνών, αετών, ίερχ- 
κων, γλαυκών, έρωδιών κτλ. Τό έπισημοτατον 
είδος τή; έντεχνου μαντικής,οθεν και ή σημα
σία τής λέξεως ο·ωνός·=σημεϊον, προμήνυμα- 
τά πτηνά ταΰτα έθεωροϋντο άπεστζλμένοι τών 
θεών. Γ’. Ή άπό τών αδιοσημειών» λεγομένων 
μαντική καί έν γένει ή άπορρέουσζ άπό παν
τός έκτάκτου άσυνήθω; καί απροσδόκητου φαι
νομένου ή γεγονότος μαντική. Δ'. ΊΙ από τών 
ονείρων μαντική, όνειροσκοπεία λεγομένη, έξη- 
γουμένων τών ονείρων ύπό τών ονειοοπωλων ή 
όνειοοσκόπων. Ε'. ΊΙ άπό τών τυχαίων φωνών 
καί κρότων προερχόμενη μαντική, ώς αναφέρει 
ό Ήρόδωτος, δτε ό Λεωτυχίδη; προτρεπόμενο; 
ύπό τών Σαμίων νά προσβχλη τού; ΙΙέρσας έν 
Μυκάλη, έρωτά τό όνομα τοϋ άπεσταλμένου 
Σαμίου κζΐ άκούσας α Άγησίστρατος» άπζντζ 
άμέσω; «Δέκομχι τόν οιωνόν». Σ Γ'. "Αλλα 
είδη είνε ή καπνομχντεία, ή κοσκινομαντείζ, 
ή χειρομαντεία, ή άξινομζντεία κτλ. Γοιζυτη 
ούν έν γένει ήτο ή μαντική τών Ελλήνων,ήτις
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τοσοϋτον κΰρος καί φήμην είχε λάβει κατά τους 
το'τε χρόνους, ώστε και βασιλείς καΐ στρατη · 
γοι καΐ πολιτικοί καϊ σοφοί κζί έπίσημοι άν
δρες μετέβζινον παρά τοϊς μζντείοις αύτών, Ζ- 
πως λάβωσι χρησμόν. Τοσοϋτον δέ άφ’ετέρου οί 
χρησμοί ήσαν σοβαροί καί επιτυχείς είς τάς εκ
δηλώσεις των,ώστε πολλάκις οί ενδιαφερόμενοι 
έζένουν τά βαλάντιά των έν τοϊς ταμειοις τών 
μαντείων αύτών, άτινα ησαν σεβαστά είς δλον 
τόν γνωστόν τότε κόσμον.

Έν τούτοις όπως ολα τά γήί/χ, ομοίως κζί 
τό γόητρον αύτών σημαντικώς ζζτέπεσε κζτζ 
τούς χρόνους της παρακμής τής Ελλάδος καί 
ιδίως κζτά τήν ακμήν τοΰ χριστιανισμού, οτε 
ουτος άνέλζβε τήν διοίκησιν τών ε’πΐ της γή; 
θείων πραγμάτων.

ΊΙ μαντική είσήχθη βραδύτερου παρά τοΐς 
Ρωμαίοις, ώ, καί παρά τοϊς γερμανικοί; λαοϊς, 
ο'ίτινες μεγάλως ίςετίμων αύτήν κζί ήσ/.εϊτο 
αύτη ιδίως ύπό τών ιερέων, τών οικοδεσποτών 
κζί τών γυναικών, διατηρηθεΐσχ έν τή Δύσει 
έπισήμως καθ’ όλον τόν .Μέσον Αιώνα. Κζτά 
δέ τόν 1’>ον καί 16ου αιώνα άνέλζμψζν πάλιν 
αύτόθι διάφορα είδη ελληνικής κζί αραβικής 
καταγωγής μαντικής, οίον αστρολογίας, χειρο
μαντείας, όνειρομαντείας κτλ. Ό δέ μύθος τοΰ 
Φάουστ περιέχει τοιαϋτα στοιχεία.

"Ο,τι όμως χαρακτηριστικόν περί μαντικής 
καί πνευματισμού παρζτηροΰμεν εΐς τόν Μεσαί
ωνα, καθόσον τά δύο τζΰτζ είσίν άλληλένδετα, 
ώς σχετιζόμενα μετά τών πνευμάτων, έκύη- 
λούντων έν άμφοτέραις τζΐς περιστάσεσιν τήν 
θέλησιν αύτών καί συμμετοχήν,είναι ότι ό τότε 
κλήρος, ένώ έπισήμως κζί πζρεδεχετο κζί έςή- 
σκει τόν πνευματισμόν (ορα ιστορίαν κζί περί 
Όρδαλίών) νΰν άπζρνεϊτζι πάντα ταΰτα κζί 
θεωρεί άδύνατου, άν όχι ζντιχριστιζνικήν τήν 
επικοινωνίαν τών ανθρώπων μετά τών πνευμά
των και ένω άφ’ ετέρου οί επιστημονικοί κύ
κλοι πανταχόθεν ήδη έπιδίδοντζι,κζταγινόμενοι 
είς τήν φυσιολογικήν έξήγησιν τών περιέργων 
αύτοΰ φαινομένων. Ού παρελεύσετζι δέ, καθ’ 
ήμας, πολύς έτι χρόνος καί πάντες οί άπιστοι 
καί άμφιβάλλοντες θά σιγήσωσι πρό τοΰ φωτός 
τής αλήθειας.

Φ. ΠυίντεζηςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΪΓΝΙΟΝ
Οί κτύποι τον ώοο?.ογίου άκονόμενοι 

είς τό ακοον πνράγοας.
Ιδού καί είς τρόπος ν’ άκούν) τις τούς κτύ 

πους τοΰ ωρολογίου μακρόθεν διά μέσον μεταλ
λικού όδηγοΰ.Λάβετε πορζγρζν αρκετού μήκους 
ώς έν τή έναντι ήμών είκόνι έμφαίνετκι ή ετέ

ρου εϊίους ράβδον μεταλλικήν κζί τοποθετή
σατε τό μέ· ανώτερου αύτή; άκρου παρα τώ 
ώτί σας, είς δέ τό αντίθετον κάτωθι άκρον 
θέσζτε είς επαφήν τό ώρολόγιον σζς. Οί κτύ
ποι τούτου θ’ ζκουσθώσι τοσοϋτον εύκρινώς, 
ώσεί τό ώρολόγιον νά εύρίσκετο προσηρμω- 
σμένον έπί τοΰ ώτός σζς. Έάν δέ ζφαιρέσητε 
τήν πυράγρζν καί ζφήσητε είς τήν αύτήν Οέ- 
σιν τό ώρολόγιον, δέν θ’ ζκούσητε ποσώς τούς 
κτύπους καί θά έννοήσητε τήν διαφοράν έν 
ταύτώ δέ θά παρατηρήσητε τήν έξζίρετον 
αγωγιμότητα τών μετάλλων διά τοΰ ήχου.

Τό πείραμα τοΰτο εφαρμόζεται καί είς με- 
γζλειτέοαν κλίμακα.

Α. II.

ΙΥΙΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΙΪΙΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Τό ΰδωρ έχει τά καλά του, άλλά έχει ζζί τά κζκά 
του. Προσέχετε νά τό πίνετε φυσικώς κχβχρόν κχί νω
πόν, ψυχρόν τό θέρος, θερμόν τόν χειμώνα, άλλά είς 
μέσην Οερμοκρχσίχν Πίνετε δσον διψάτε. Μη λούεσΟε 
πριν χωνεύσητε καί ουδέποτε κατάκοποι η ΰορωμενοΓ 
νχ έξέρχεσθε δέ τοϋ λουτήρος εύβύς ώ; αίσβχνΟήτε 
ρίγος. Έάν δ’ έχετε ίσχυράν κρχσιν, δΰνχ-θε νά λού- 
εσθε την πρωίαν πρό τοϋ προγεύμχτος χί δέ νεχνιδες, 
τά πχιδία κχί οϊ άδύνχτοι — 3 ώρας μετά τό πρωΓνόν 
πρόγευμα Οί υποκείμενοι εί; ζάλην, παλμούς,λιποθυ
μίαν καί καρδιακοί δέον ν’ άπνφεύγωσι τό λούτρόν.

Οί πχσχοντες άπό έλκη, τριχοφάγο», καί έν γένει 
δερματικά νοσήματα,δέν πρέπει νά πλυνοντχι μέκαθχρόν 
ΰδωρ, διότι δίδουσι τροφήν εΐς τά μικρόβια. Δύνανται 
ομω; νά Β,χσωσι τό ΰδωρ καΐ συγκεράσωσι μέ βορικόν 
όςΰ ή άλλως. Φ. 11.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝΑΠΟ ΒΑΤΟΥΜ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
"Ημην κκί πάλιν είς Βχκούμ, τήν τελευ

ταία* παραλίαν πόλιν τής Ρωσσίας έν τω εύ- 
ξείνω κζί άνέμενον ευκαιρίαν,"ν ’ άπέλθω έκεϊ
θεν διά τήν Τρχπεζοΰντα, διότι καί πάλιν ένεκα 
τών ολίγων χολερικών κρουσμάτων, άτινα συ- 
νέβζινον έν 1’ωσσία, ή Τουρκία είχεν ύποβάλει 
είς μερικήν κζθαρσιν τάς έκ Ρωσσίας έν γενει 
προελεύσεις. Ένώ δέ έσκεπτόμην ν’ αναχωρήσω 
ζύθημερύν μέ άτμόπλοιον τής εταιρείας Μεσα- 
ζεοί, μοί λέγει ό κ. Σιμόνωφ, κζλλιστος πάν
τοτε φίλος καί εύγενοΰς συμπεριφοράς :

— Τί βιάζεσθε, τόσον ταχέως νά φύγετε, 
αύριον έχομεν τό Αύστριακόν.

Άλλά τήν έπαύριον το Αύττοιακόν άνεχώρει 
άνευ επιβατών, καί ήναγκχσθην »ά παραμένω.

— Έξ αιτίας σου, δέν έφυγα κ. Σιμόνωφ, 
λέγω είς τόν φίλο» μου, έπιστρέψζς παρ’ αύτώ.

— Τί βιάζεσαι, μοι λέγει έκ νέου, φεύγεις 
μεθζύριον μέ τό ’Ιταλικόν.

— Άλλά τό ’Ιταλικόν δέν έρχεται, έπζθεν 
άβκρίζν.

— Αί, τί βιάζεσαι, μοί λέγει πάλιν ό κ. 

Σιμόνωφ, φεύγεις τήν Πέμπτην μέ τό Πακέ. 
'Αλλά τοΰ καιροΰ ό'ντος θαυμασίως εύνα'ίκοΰ, 

δηλαδή ούοανοΰ άνεφέλου καί θαλάσσης ήοεμο- 
τάτης,άπεφάσισα νά φύγω τήν έπαύριον μέ τό 
μικρόν ’Οθωμανικόν ατμόπλοιου ή «Τραπεζοΰςκ, 
οπερ έξετέλει τακτικούς πλόας μεταξύ Βζ
τούμ—Τραπεζοΰντος καί τάνάπαλιν.

Άλλ’ ήτο μικρόν καί στενόχωρον.
— Άπεφάσισα νά φύγω μέ τό ’Οθωμανι

κόν, είπα, άποχζιρετών τόν φίλον κ. Σιμόνωφ.
— Μέ τό μικρόν ; μοί λέγει άπορων, ήμεΐς 

δέν στέλλομεν ούτε γράμματα μέ αύτό καί 
τό άπεφάσισες ;

— Τό άπεφάσισα, τώ άπαντώ.
— Καί άφοΰ μέ παρετήρησε καί πάλιν καί 

είδε τήν άποφασιστικότητά μου ;
— Τότε, καλόν κατευόδιον, μοί λέγει, ό 

καιρός είναι εύνοϊκό; καϊ θά ταξειδεύσετε 
πολύ ήσύχως.

Τήν έπαύριον λοιπόν μέ ώραιότατον καΐ γα- 
λην.ώτζτον καιρόν είσηρχόμην έντός τοΰ σκά
φους, συγκοινωνοΰντος μετά τής ξηράς διά βρα
χείας σανίδας ώς παρ’ήμϊν τά μικρά ιστιοφόρα 
έν τω λιμένι καί τήν πέμπτην ώραν άνασυρ- 
Οείσης τής άγκύρ ας μετά τάς συνήθεις τυπικά;
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διατυπώσεις,τό πλοιάριό? μιας έν τ*Ζει 'fl?£aT0 
έξερχόμενον τοϋ λιμένος.

Μετά ήμίσειαν ώοζν νέφη έπανειλημένα ειρ- 
χοντο πρός ήμάς έξ Ανατολών κκί μετ ’ ού 
πολύ ψεκάδες βροχής, είτα ολίγος άνεμος, κα
τόπιν πάλιν πλείονζ νέφη καί βροχή περισσό
τερα καί ένόσω έπροχωροΰμεν, ό ούρανό; καθί
στατο μελανός καί ή βροχή διαρκής. Βρρρ...ή- 
κούσθη έν ταύτώ καί πκλιν είτα βρρρ.,.καί ά- 
στρζπαί μετά κεραυνών έκρήγνυνται καίάμε- 
πως πάντες οί έπιβάται άνεζήτουν ύπήνεμκ 
μέρη καί ασφαλή έκ τής βροχής καταφύγια.

—Κρίμα, ειπον, απελπιστείς έκ τή; χειρο- 
τερεύσεως τοΰ καιροϋ. "Εχασα ώραίαν εύκαι- 
ρίαν νά ΐδω μέ τήν πανσέληνον τάς άκτάς, ζ; 
διηρχόμεΟα κκί κατήλθον ύπό τό κατάστρωμα, 
όπου είχον καταφύγει πέριξ τής μικοάς τραπέζης 
καί είς τούςεναντι κοιτωνίσκου; διάφοροι έπιβάται 
όθωμανοί, καθόσον τοιοϋτοι ησαν οί πλεΐστοι.

’Ενώ δέ τό σκαφίδιόν μκς έταλαντεύετο έπί 
τών άνζκινουμένων τήδε κάκεϊσε κυμάτων κκί 
ή βροχή περιέλουε τό κατάστρωμά μας, άπό 
καιροϋ είς καιρόν ήκούοντο καί υπόκωφοι βρό- 

μοι τών δδνουμένων άνωθι ήμών βαρυγδουπών 
κεραυνών.

Μετ’ ολίγον έφαγον όλίγον χοιρομήριον καί 
τυρόν μετ’άρτου, άτινα είχον εγκαίρως προ- 
μηθευθή κκί τελευταίο; ειτα έ'πρζξκ ο,τι πάν
τες οί άλλοι έ'καμον πρό έμοϋ, δηλαδή κζτε- 
κλίθην είς τόν κοιτωνίσκον μου.

«Μικρόν τό σκάφος, διελογιζόμην, ό καιρός 
ήδη άντιθετο; κκί τίςείδε πότε Οά φθάσωμεν». 
Καθ’ δλην τήν νύκτα, πότε κοιμώμενος καί 
πότε άφυπνιζόμενο; ήκολούθουν τήν ταλαντευ- 
τικήν πορείαν τοΰ πλοίου μκς, όπερ έν τούτοι; 
διήνυε αρκετά καλόν δρόμον. Ήτο, ώ; πάντες 
ώμολόγουν, καλοτάξειδον.

Τήν πρωίαν πάντες ήγέρθημεν κκί άνήλθο- 
μεν εις τό κατάστρωμα, διότι ή δικμονή μας 
έντός τοΰ μικροΰ τή; νυκτό; θαλαμίσκου, ένθζ 
δωδεκάς επιβατών εΐχομεν διανυκτερεύσει, δέν 
ήτον ευχάριστος. Άλλά εύρισκόμεθα έτι μακράν 
τής Τραπεζοΰντος, άπεχούσης δίωρον είσέτι δι
άστημα. Έν τούτοι; ό ήλιο; εΐχεν κνατείλει 
καί ή διαμονή μκς έπάνω δέν ήτο δυσάρεστος. 
’Αριστερόθεν ιδίως, πλέοντες παρά τήν ακτήν, 
ηύχαριστούμεθζ παρακολουθοΰντες τάς διαφό
ρους αποτόμους ποΰ μέν δενδροφύτους ποΰ δέ 
ξηρά; τοποθεσίας.

Τέλος περί τήν 9 ώραν έπλησιάσκμεν τήν 
'Γρζπεζοΰντα καί μετ ’ όλίγον ήγκυροβολήσαμεν 
πρό αύτής. Τό μέρος αλίμενον τυγχάνει, ούχ ’ 
ήττον διά τά μικρά σκάφη ύπάρχει μέρος καί 
ύπήνεμον κκί άσφζλές. ΊΙ πόλις έφαίνετο αμ
φιθεατρικό»; έκτισμένη έπί κυκλοτερούς κωνο
ειδούς βράχου, οΰτινο; ή μέν δεξικ πλευρά κζ- 
ταλήγει είς άκρωτήριον, ή δέ αριστερά είς πε 
δινόν έδαφος.

Μετ’ όλίγον έντό; μεγάλης λέμβου πλεούσης 
ολοταχώς προσέρχονται ή αστυνομική κκί ύγι- 
οναμική άρχή ζαί ύποβαλλόμεΟζ έν τάχει είς 
τάς κεκανονισμένας ύγειονομικάς διατυπώσεις, 
ήτοι είς ράντισμα διά φανικοϋ οξέος κκί εί; ά- 
πολύμανσιν τών ακαθάρτων ένδυμάτων, ήν ίδίω; 
ύφίστανται οί τής τρίτη; δέσεως έπιβάται. 
Τοΰτο ίμω; διήρζεσεν έπί δύο περίπου ώρας καί 
περί τήν μεσημβρίαν μας έπετράπη ή ελεύθερα 
επικοινωνία, οτε πάντες έσπεύσαμεν διά τών 
άναμενουσών κάτωθι πολυπληθών λέμβων νά 
έξέλθωμεν είς τήν πόλιν.

Άνερχόμενό; τι; τήν πόλιν καί διερχόμενος 
διά πολυαρίθμων μικρομαγαζείων καί δρομί- 
σζων εύκόλως καταλαμβάνει,οτι εύρίσκεται είς 
μικράν έμπορικήν ανατολικήν πόλιν τής Τουρ
κίας,ήτις όμως βαθμηδόν καταλήγει είς εύπρε- 
πεστέραν καί νεωτέραν συνοικίαν ή όποια δέν 
στερείται κκί κζλλιτέοων οδών κζί ώρκιοτέρων 
οικοδομών καί κέντρων. Τή αλήθεια δέ τό άνώ- 
τερον μέρος τής Τρκπεζοΰντος μοί ήρεσε πολύ, 
διότι ευρίσκει τις καί μεγάλα; καινουργείς οι
κοδομάς, κζί σημαντικά τραπεζικά κκί εμπο
ρικά καταστήματα καί γραφεία, άνήκοντα ώς 
έπί τό πλεϊστον είς ομογενείς μας, οΐτινες κα
τέχουν τά σκήπτρα τοΰ έκεϊσε εμπορίου. Αί 
πρώται μου έντυπώσεις φυσικώς ύπήρξαν εύά- 
ρεστοι, δι’ό κκί προείδον, ότι θά ηύχκριστού- 
μην έντελώς έκ τή; πόλεως καί έκ τής έπικοι- 
νωνίας μετά τών κατοίκων αυτή;· κκί κληθώ; 
δέν ήπζτήθην. ’Αλλά πριν ή περιγράφω τάς 
έντυπώσεις μου τζύτας,ανάγκη νά εϊπωμεν καί 
ολίγα περί τοΰ ίστορικοΰ μέρους τής πόλεω; 
ταύτης κκί τών περιχώρων,

Ή Τραπεζοϋς είναι πόλις καί λιμήν έν 
ταύτώ περισπούδαστο; τής Μικρά; ’Ασίας έν 
τώ Εύξείνω ΙΙόντω, αρχαιότατη δέ/ώρα, άποι- 
κισθεΐσζ ύπό Ελλήνων τώ 756 πρό Χριστοΰ 
κζί κείται παρά τού; πρόποδας τοΰ όρους 
Κολάτ-Δάγ. έχουσα περί τάς 50 χιλ. κατοί
κους, έξ ών 18 χιλ. Χριστιανοί, Έλληνες καί 
‘Αρμένιοι. Διεξάγει δέ αρκετά εύρύ έμπόριον 
μεταξωτών καί βαμβακερών ύφκσμάτων, λε- 
πτοκαρύων, κκπνοΰ, έλαίου, αρωμάτων κτλ. 
μετά τής Περσίας, Κων)πόλεως, Αύστρίας, 
Γαλλία:, ’Αγγλίας καί Γερμανίας, προσεγγί- 
ζοντα έπί τούτω κκί όλων τών άτμοπλοϊκών 
εταιρειών τά σκάφη, ώ; κζί πολλά ελληνικά. 
Είναι έδρζ τοΰ Γεν. διοικητοΰ, εύρωπαίων προ
ξένων, Μητροπολίτου ’Ορθοδόξου κζί αρχιεπι
σκόπου ’Αρμενίου. Οί ήμέτερει αποτελούν άρί- 
στην κοινότητα μετά 12 ναών κκί άξιολόγων 
σχολείων καί δή γυμνασίου άρίστου άνεγνωρι- 
σμένου, ώς τό τή; Σμύρνη; κκί Θεσσαλονίκης, 
κκλουμένου Φροντιστηρίου. Διατηροΰσι Φιλεκ
παιδευτικόν Σύλλογον, τόν «ϊενοφώντα» μέ 
έπίτ. πρόεδρον τόν Μητροπολίτην κζί τακτι
κόν νΰν πρόεδρον τόν κ. Ίάζ. Φωστηρόπουλον, 

ί

>

έπίσης Φιλόπτωχον Αδελφότητα, μέ πρόεδρον 
νΰν τόν ρέκτην κ. Άνδρέαν Μετζξάν, ιατρόν, 
Νοσοκομείου άριστον, τό όποίον έκτισε?, έπροι · 
κισε μέ 500 λ. κατ’ έτος κκί άφιέρωσεν εί; 
τήν κοινότητα ό φιλογενέστατος κζί ακραιφνή; 
πατριώτης καί μέγας δωρητής κ. Παναγ.’Ακρί
τας, τό Θεοφυλάκτειον Νηπιαγωγείου, τό ό 
ποιον έπίσης έκτισε κζί έπροικισε ό μεγαλεί- 
τερο; εύεργέτης τής Κοινότητας, ΰστις κζί 
πολλά άλλα καλά έκαμε ό κ. Κ. Θεοφύλακτος.

Οί Τοΰρκοι ομοίως έχουσι πολλά τεμένη έκ 
χριστιανικών εκκλησιών, μεταξύ τών οποίων ή 
Άγια Σοφία είναι έκτισμένη έπί νζοΰ τοΰ 
’Απόλλωνος. Πρός νότον τής Τραπεζοΰντος εύ
ρίσκεται ή περιώνυμο; μονή Σουμζλά.

Εσχάτως δέ είς τήν ανωτέρω χορείαν τών 
μεγάλων εύεργετών προσετέθη κζί ό αείμνη
στο; ομογενής μας Γ1. Παυλίδης, οστις άφήκε 
κληροδότημα έκ 16 χιλ. λιρών εί; τήν κοινό
τητα κζί είς τήν Επαγγελματικήν Σχολήν 
καί τό Γηροκομείου.

Διατηροΰσιν ωσαύτως ένταΰθα οί ήμέτεροι 
κζί Γυναικείο? Σύλλογον ή «Μέριμνα» ίδρυ- 
θέντζ τή πρωτοβουλία τών Κυριών Θεοφύλα
κτου, Κζπαγιζνίδη, Άσλανίδη, Άκριτα κτλ. 
όστις κύριον σκοπόν έχει νά πζρέχγ εργασίαν 
είςάπο.α κοράσια καινά προικίζγ νέας πτωχάς. 
Έκτός δέ τούτων προσετέθη εσχάτως κζί ό 
Σύλλογος τών νέων «ΙΙρομηθεύ;» οστις διά δια
λέξεων, ομιλιών, παραστάσεων, συναυλιών καί 
άλλων φιλολογικών εσπερίδων σκοπεί τήν άνά- 
πτυξιν κζί μόρφωσιν τών νέων διά τής έπιδό- 
σεως αύτών έν έσπεριναΐς ώρζις είς ωφελίμους 
ψυχωφελείς ασχολίας,προέδρου τυγχάνοντας νΰν 
τοΰ ρέκτου κ. Σουμελίδου, ίατροΰ.

Ή Τρζπεζοΰς έχει τέσσαρζ αξιόλογα ξενο
δοχεία, τής ’Αγγλίας, τής Αυγής, τοΰ Σουέζ 
καί τό Σχέμτζ, ώραϊον δέ μέγα καφενείο? τών 
εμπόρων, τό «Τεφήκ». Διατηρεί δέ δύο ‘Ελ
ληνικές έφημερίδας καί οί κάτοικοι διακρίνονται 
διά τό εύπαίδευτον αύτών καί τήν φιλομου 
σίαν των. Πάντες σχεδόν είσίν έγγράμματοι, 
καλώς άνατεθρζμμενοι, απόφοιτοι τοΰ Φροντι
στηρίου, φιλόνομοι δέ καί φιλήσυχοι εί; τό 
έπακρον. ΙΙαρεμεινζ ένταΰθα έπί πενθήμερον 
ζζί έγνωρισα πολλούς έξ αύτών, έπισκεφθείς 
ζαί τά ζξιολογώτερζ μέρη τής πόλεως.

Τήν επαύριον πρωίαν ήρχισα τά; επισκέψεις 
μου άπό τό Τραπεζικόν γραφεϊον τών αδελφών 
Φωστηροπούλων, οΐτινες διετέλουν κζί συνδρο- 
μηταί τής «Φύσεως». (έπεται συνέχεια)

ΑΛΗΘΕΙΑ!

Το μεγεθος τών μεν Ανδριάντων Ιλαττοΰται 
δοον Απομακρύνεται τις αυτών,τών δε Ανθρώ
πων,δσον τις τούς πλησιάζει.

>—<

Τό ψευδός εϊνε ταπεινοτικόν· πάντες επιθυ- 
μοΰμεν νά εΐπωμεν, δτι ουδέποτε εψεύθημεν 
και τοΰτο λέγοντες, ψευδόμεθα.

>—<

7ο χόρτον φοβείται τόν παγετόν και ό πα
γετός τόν ήλιον. Οΰτω κοι <5 κακός άνθρωπος 
ευρίσκει πάντοτε άΖλον χειρότερον, υσιις τώ 
Αποδίδει τά Γσα.

χ<

Πόσον λυπηρό θά ητο η τής Ιστορίας τής 
Ανθρώπινης καρδϊας σελίς, είς ήν θά ίξετίθεντο 
πάντα τά μάταια και φροΰδα αίτια τών σπου- 
δαιοτάτων τοΰ βίου πράξεων.

χ<

Τό ελαττώματα καί αϊ μωρίαι ίκάοτου άν
θρώπου εϊνε τό θήραμα, τό κτήμα καί ή πε
ριουσία τών άλλων.

Ό σταθερός άνθρωπος δμοιάζει με λαμπάδι 
Ανημμένην, καθόσον δσον και άν στρέψη; αυ
τήν πρός τό κάτω, ή φλόξ πρός τό άνω θά 
στραφή.

>-<

Η θϋρα τοΰ μεν ίατροΰ δεν πρεπει ποτέ 
νά εϊνε κλειστή, τοΰ δό ίερεως δφείλει νά ευρί
σκεται πάντοτε Ανοικτή.

>*<

'Π φιλία εϊνε δνωσις δύο φυχών.

Οί άσωτοι καί οί φιλάργυροι όμοιάζουσι 
κατά τοΰτο· οί μόν πρώτοι φονεύουσι τό Αρ
γύρων, οϊ δε δεύτεροι τό Αφίνουσι νά κήται 
νεκρόν.

Τό σιγάν τήν αλήθειαν, χρυσόν έοτί θάπτειν.

Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μίλλον Λπο-
τελοΰσι τήν παρηγοριάν τοΰ Ανθρώπου διά τά
βάσανα, άτινα ύφίοταται έπί τής γής. Και τό
μόν παρελθόν τόν Απελπίζει, τό παρόν ιόν
φοβίζει, Αλλάτό μέλλον τόν εύελπίζει. Παρερ-
χομένου δμως καί τούτου, ευρίσκει καταφύ-
γιον μόνον εις τόν θάνατον !
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ΠΡΟΣΩΠΑ
Κνρία Κατίνα Πατνχα
Φαρίνας. Φίλος τής οικογένειας 
Ά<ίτννόμος χαί Αστυφύλακες 
Έλεονώρα· Σύζυγος τοΰ Φχρίνχ 
Εις καϊς καί εις Λοϋάτρος

Φανή Ύπηρίτριά της
Βοηθοί Λ'οθοκοιιείου χχί Σ. Βοηθειών 
Φύλαξ νεκροταφείου
'Υπάλληλοι Δημαρχείου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
"Αγριος βορρχάς έφύσαγε, μέ λύσσα μέ μανία

παλεύανε σάν τά θεριά, στΑ φύσι τά στοιχεία 
*0 αγέρας έξερρίζωνε, τά πυκνωμένα δάση,

παντού μαυρίλα καί κακό σεΑ θυμωμένη πλάσι
Κι’ ένώ φαίνονταν πώς Λ γη., μέ ουρανό χαλιέται,

σ’ ένα καλύβι φτωχικό ό λυτρωτές γεννιέται
Σέ τέτοια νύχτα απ’ άστραπές, άπό βροντές καί χιόνια,

έθέρμαινε μές τό, φωτιά, Α μάμμη τά δυο ’γγόνια
Καί μέ τό πρόσωπο χλωμό, μέ μάτια δακρυσμένα, · « <

τά δυο μικρά καμάρωνε, πού σφιγκταγκαλιασμένα
Τό ένα τ’άλλο έχάϊδευε, κι’ ό νους της γρηάς πετιέται

στό ναύτη ποΰ μέ κύματα, καί μέ στοιχειά χτυπιέται

X.

>
ι

— Μάμμη, της λέγει τό μικρό, θυμάσαι τόν πατέρα,
πού πέρυσι μού έφερε σάν τούτη τλν Λμέρα 

Ένα τουφέκι μέ σπαθί, πολλά παιγνίδια κι’ άλλα,
καί δυό γλυκά πού Ατανε άπό τά πλειό μεγάλα;

— Καί μέ θυμάσαι, μάμμη μου, μιά κούκλα στολισμένη,
πού έκλειγε τά μάτια της σάν αποκοιμισμένη, 

Κι’ ένα κουτάκι πλουμιστό μέ κάμποσα σαπούνια,
κί’ ένα δρακάκι ποϋ Ατανε πεσμένο σέ μιά κούνια; 

Κι' έφέτος ποιος, μάμμη μου, παιγνίδια θά μάς φέρη ;
άφοΰ ό πατέρας βρίσκεται μακρυά σέ ξένα μέρη;

— Είνε, μικρά μου καί γιά σάς κάποιος πού θά φρόνηση,
έκεΐ φηλά στόν ουρανό παιγνίδια νά ζητήση 

Άπό τό Βρέφος, τό Χριστό - εΐνε Α γλυκειά σας μάνα,
«Χριστός γιεννιέται» ακούστηκε ποΰ έσήμανε Α καμπάνα, 

Σέ ’κειόν τόν ηχο τρέχει Α γρηά, είς τό Χριστό νά κάψη
λιβάνι καί στΑν Παναγιά καντίλι γιά ν’ άνάψη, 

Κι* ένώ τά παρακάλια της, έκανε δακρυσμένη,
άνοίγεί Α θύρα έξαφνα καί ό γυιός της μέσα μπαίνει! 

Τά δυό ορφανά λαχταριστά, πέφτουν στΑν αγκαλιά του,
ό ναύτης στά δυό χέρια του άρπαξε τά παιδιά του 

Καί μέ φιλιά αχόρταγα, χαράς καί μαύρου πόνου.
παιδάκια μου νά ζήσετε, τους είπε, καί τοΰ χρόνου.

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΔΕΚΑ
(’Ανχτρχπείς ύπό τίνος αυτοκινήτου έν τή λεωφόροι 

Συγγροΰ, ό κ. Πχτύχας ήνχγχάσβη νά ύποστή εγχεί
ρησης δι’ ής τω έχόπη ή μία του κνήμη. Πρός μεγά
λην Ολίψιν τής συζύγου του, ήτις έκτος του δτι έστε- 
νοχωρεΐτο διά τόν σύζυγόν της, δέν είξευρε τί νά χάμη 
τήν άποχοπεισαν κνήμην.Έστειλεν δβεν αμέσως νά χα
λάσουν τόν φίλον του χ. Φαρίναν, ί'να τόν συμβονλευβή 
περί τοΰ πρακτέου).

ΣΚΙ1ΝΙ1 Α'

Κυρία Πατύχα καί Φαρίνας 
(Προσέρχεται ό χ. Φαρίνας μετ’ αδημονίας) 

ΊΙ Κυρία. Σάς περιμένομεν άνυπομόνως,
Φαρίνα. ’Ελάτε, έλατε, νά ίδήτε τά χάλια 
τοΰ φίλου σας. Μέ αύτά τά διαβολεμένα αύτο- 
κίνητα, δπου τίποτε άλλο δέν κάμνουν, παρά 
νά σκοτώνουν τόν κόσμον. Προχθές έσκότωσαν 
μίαν γυναίκα, χθές ένα παιδί καί σήμερον ήτο 
ή σειρά τοϋ άνδρός μου.

Φαρίνας (έκπληκτος). Καλέ, τί έπάθατε ! 
Τί λέγετε ; Ποϋ είναι;

ΊΙ Κυρία. Τί έπάθαμεν; Νά, χθές τό βράδυ 
μοϋ τόν έφεραν σέ κακό χάλι και τήν νύκτα 
είχαμε έγχείρισιν. Οί ιατροί, ειπον, οτι άλλη 
θεραπεία δέν υπάρχει, άπό τοϋ νά τοΰ κόψουν 
τό πόδι, άλλως ήθελε γαγγραινιάση καί Οά ά- 
πέθνησκε. θά τόν έχανα έντελώς.

Φαρίνας. Καλέ, τί λέτε ; καί τοΰ έκοψαν 
λοιπόν τό πόδι ;

Κνρία. Νά, δλον, έως έδώ. Άφοΰ τον χλω
ροφόρμισαν έπΐ δύο ώρας, τόν έτυραννοϋσαν, τόν 
έδεσαν, τόν έρραψαν καί τόν έφάσκιωσαν, τώρα, 
κοιμάται... Νά, γιά δες, νά, γιά άκου...ροχα
λίζει μάλιστα. Άκοΰς τόν καΰμενο !

•Φαρίνας. (ΙΙλησιάζων τό ούς πρός τήν Ου
ράν). Τόν καϋμένον, ναι,τόν ακούω. Καί τώρα; 
θά εινε κουτσός ;

ΊΙ Κνρία. Άμ τί θά κάμτ,, 
μείνη, άς κάμη διαφορετικά· 
νύκτα νά γυρίζη ; Χίλιες φορές δέν τοΰ έλεγα, 
νά έρχεται ενωρίς στό σπήτι ; 
ήθελε νά μαθχίνη τά πολίτικα

κουτσός Οά 
Γί ήθελε, τή'

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥ Γ£ΙΙΣ
*

Άμ' βέβαια, 
καί τί καλά 

κάμνει ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος...,Άς τοΰ 
δώση τώρα πόδι ό Σύνδεσμος.

Φαρίνας. Άμ’ καϋμένη καί σύ, μή κάμνεις 
έτσι, δέν εΐνε καί τόσον σοβαρόν τό πράγμα...

ΊΙ Κυρία. Καλέ τί λές ; δέν εΐνε σοβαρόν 
πράγμα νά χάση ό άνδρας μου τό πόδι του ; 
Αστειεύεσαι ; πώς θά περιπατά! τώρα ;

Φαρίνας. Άμ’ δέν εινε δά καί σοβαρόν ! 
Νά, θά βάλη ξύλινο πόδι καί θά περιπατά) μιά 
εύμορφιά. Μή απελπίζεσαι.

Ή Κυρία. Σέ καλό σου ! Αυτή τή παρη
γοριά μοϋ έδιδον καί οί ιατροί τήν νύκτα. Μά 
τί ; ίσα τό ξύλινο πόδι καί ίσα τό αληθινό ; 
Ίσα ποϋ έπιανα πόδι άπό κρέας καί τώρα Οά 
πιάνω πόδι άπό ξύλο ;

Φαρίνας. Ουφ ! καϋμένη ί.,.Τώρα είς τόν 
αιώνα μας δλα εΐνε ψεύτικα καί νά σοΰ ’πώ 
ένα πράγμα, είναι καλλίτερα. Τώρα άνδρες καί 
γυναίκες βάζουν ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικα δόν
τια, ψεύτικες μύτες, ψεύτικα μάτια, ψεύτικα 
στήθια καί πισηνούς άκόμη μιά εύμορφιά καί 
γιά τό πόδι στενοχωρείσαι ;

ΊΙ Κυρία. (Μετά θλίψεως). Άκοΰς εκεί νά 
μή στενοχωροΰμαι !....

Φαρίνας. Θά διορθωθή τό πράγμα, Κυρία 
Κατίνα, δέν εΐνε σοβαρόν. Καί δεν μοϋ λες, 
τί έκαμες τό πόδι του ;

ΊΙ Κυρία. ’Αλήθεια, γι’ αύτό σ’ έφώναξα. 
Δέν εΐξεύρω τί νά τό κάμω καί Οά μοϋ έκαμνες 
μεγάλην χάριν, νά τό πάργ,ς νά τό δώσης που
θενά, νά τό Οάψγ,ς, νά τό κάμης δ,τι θέλεις. 
’Αρκεί νά μή τό βλέπω έδώ. Στάσου, νά τό 
φέρω, θά βρωμέση έδώ μέσα.

Ή Κυρία Πχτύχχ σπεύδει είς τό δωμάτων καί 
φέρει τυλιγυένην έντός σάχχου χχί μετά Ολιψεως τήν 

κνήμην του συζύγου της).

ΊΙ Κυρία. (Κλαίουσα). Νά το, νά ! σοΰ πα- 
οαδίδω τό ποδαράκι τοΰ άνδρούλη μου !...

Φαρίνας. (Λαμβάνων αύτό καί σφογγίζων 
τά δάκρυα του). Τό καϋμένο τό πόδι, τοϋ Ά- 
σίκη. Κρίμα τή λεβεντιά καί τή χάρι ποϋ είχε 
δταν περιπατούσε. Ίιτανε Άσίκης, ό'νομα και 
πράγμα. ’Αλλά έννοια σου, Κατίνα, καί θά 
τοΰ βάλωμεν ένα άλλο ωραιότερο ζυλινο πόδι.

ΊΙ Κυρία. (Σφογγίζουσα τά δάκρυά της).
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Τό καϋμένο τό πόδι του. Καΐ τί θά τό κάμης, 
αύτό, ξεύρεις ;Εϊπέ μου.

Φαρίνας. "Εννοια σου, είξεύρω, έγώ θά τό 
οικονομήσω, είναι δική μου δουλειά πλέον αύτό.

Ή Κυρία. Σ’εύχαριστώ πολύ, Φαρίνα. Πάν
τοτε ησο καλός φίλος καΐ εγω εμπιστοσύνην 
εΐς σε. Ποΰ θά τό πας όμως ;

Φαρίνας. (Ξύνων τήν μ.ύτη του, ένω διά 
τχς έτέρχς κρατεί τό δέμα). Σκέπτομαι νά 
τό άφήσω είς τό Ζάππειον, νά τό εύρη έκεϊ ή 
αστυνομία.

Ζ/ Κυρία. “Οχι, ό'χι, δέν εινε σωστόν. Θά 
τό πάρουν οί σκύλοι.

Φαρίνας. Τότε νά τό βάλω...είς τό κάρρον 
τών σζουπιδιών. Τί λέγεις ;

Ή Κυρία. “Οχι, καλέ, είς τά σκουπίδια Οά 
το πετάξωμεν ; Δέν είναι σωστόν.

Φαρ/νας. Έχεις δίκαιον.Θά τό στείλω λοιπόν 
είς τόν Διευθυντήν τής αστυνομίας καί αύτός άς 
φροντίση διά τά περαίτέοω.

Η Κυρία. Ναι, και νά τοΰ είπης νά βάλη 
γνώσι είς τά αύτοκίνητα, νά προσέχουν τόν 
κοσμο καΐ νά μή τόν σκοτώνουν έτσι.

Φαρίνας. Καλά, είνε δική μου δουλειά. 
Θά σοΰ τόν διορθώσω. Χαΐρε. Πηγαίνω.

'Ll Κυρία. Υγείαινε. Πήγαινε είς τό καλό 
καί σ’ εύχαριστώ.

ΣΚΗΝΗ H'

Φαρίνας καί εις παϊς

, (θ κ. Φαρίνας απερχόμενος, εισέρχεται μετά τοϋ 
δέματος έντός καφενείου.)

Φαρίνας. Παιδί, φέρε μου έναν καφέ χαρτί 
καί τό καλαμάρι.

(Έως δτου τώ φέρουν τά ζητηθέντα, μονο
λογεί έπιδεικτικώς).

— Ναί, θά γράψω έπιστολήν είς τόν διευ
θυντήν της ’Αστυνομίας καΐ αύτός θά οίκονο- 
μήσν) τό πράγμα, ουτω δέ άπαλλάσομζι έγώ 
τοϋ κόπου καΐ τοϋ βάρους αύτοΰ.

Ό παΐς. ’Ιδού, Κύριε, χαρτί, καλαμάρι καΐ 
τόν καφέ σας.

Φαρίνας. Καλά, εύχαριστώ. (Καΐ άμέσως 
κάθεται καΐ γράφει).

Κύριε αστυνόμε,
'ίίν αυτοκίνητου κατ^συνέτριψε τήν κνήμην ένός φί

λου μου, καΐ οί ιατροί ήνχγκάσθησαν νά τοϋ κόψουν 
τόν πόδα, τόν όποιον λαμβάνω τήν τιμήν νά σϊς στεί
λω μέ τήν παρούσαν μον διά νά τόν κάμετε δ,τι θέλε
τε. Δράτομαι δέ της ευκαιρίας ΐνα σας εϊπω, οτι έάν 
ή αστυνομία οας έςετέλει τό καθήκον της. τοιαϋτα 
δυστυχήματα δέν θά συνέβαινον.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως. 
’Ιωάννης Φαρίνας.

Φαρίνας. Παιδί, φώναξε μου τώρα άμέσω:, 
ένα λοΰστρον.

Ό παϊς. ’Αμέσως, Κύριε.
Φαρίνας. (Μονολογών). Τώρα θά τά δώσω 

είς τον λοΰστρον κ’ έ'τσι γλυτόνω άπό αύτήν 
τη δουλειά. (Προσέρχεται ό λοϋστρος). Ά, έλα 
’δω παιδί, θά μοΰ κάμης ένα θέλημα καί θά 
σέ πληρώσω καλά. Λάβε αυτήν τήν δραχμή 
δι’ έσέ. Λάβε κκί αύτό τό δέμα καί αύτό τό 
γράμμα καΐ νά τά πας άμέσως είς τήν Διεύ 
θυνσιν τής αστυνομίας. Κατάλαβες καλά;

Ό Λοϋστρος. Μάλιστα, Κύριε, πώς; ευχα
ριστώ καΐ πηγαίνω άμέσως.

Φαρίνας. (’Εγειρόμενος καΐ τριβών τάς χεϊ- 
ρζς). Τ; χαρά, έγλύτωσα άπό αύτή τή δουλειά. 
(Καΐ απέρχεται έσπευσμένως είς τήν οικίαν του, 
οτι έξετέλεσεν καλώς φιλικόν καθήκον).

ΣΚΗΝΗ Γ'

’Αιϊτννόμος καί ψνλαξ.
(Γραφεϊον τοϋ αστυνόμου έπί τής τραπέζης τοϋ όποίου 

υπάρχει τό έν λόγω δέμα μετά τής επιστολής).
Ό Άστυνόμος. (Εισερχόμενος κα’ι παρατη- 

ρών μετά παραδόξου ύφους τό έπί τοΰ γραφείου 
του δέμα, πλησιάζων καΐ μή τολμών νά τύ 
έγγίξη). Περίεργον, τί είν’ αύτό. Ποιος τό έ
βαλε έκεϊ; ’Ας έρωτήσω. (Πλησιάζει καί κρούει 
τό ηλεκτρικόν, οτε προσέρχεται ό φύλαξ). Δέν 
μοΰ λες, ποιος τό έφερεν αύτό καί τί έχει μέσα.

ΆσευφύΑαί. Δέν γνωρίζω, Κύριε άστυνόμε. 
Νομίζω, οτι τά έφερε ένας λοϋστρος καΐ τοΰ 
είπα νά τά βάλη είς τό γραφεϊον σας.

Άστυνόμος. Άθλιε! Δέν έπρεπε νά τά δε- 
χθής, χωρίς νά γνωρίζης τί έχει μέσα. Καί άν 
είνε βόμβα ; Τί γινόμεθζ έδώ μέσα καΐ αύτό 
τό κατάστημα.

Φύλαξ. (Φοβούμενος). Δέν γνωρίζω, Κύριε 
άστυνόμε. Ένόμιζα οτι έχετε γνώσιν καί έπρε
πε νά τό δεχθώ.

’Αστυνόμος. "Αθλιε! δεν έπρεπε νά τό δε- 
χθής, σοΰ λέγω, έπρεπε νά έρωτήσης τόν 
ύπα’στυνόμον τούλάχιστον.

Φύλαξ. Μά άφοΰ μοΰ είπε νά τό δώσω σάς. 
Άστυνόμος. Νά, βλάκα. (Τόν μουντζώνει).

Καΐ άν είνε βόμβα, έπρεπε νά τήν δεχθής ; έ ; 
Άνοιξε το λοιπόν σύ, νά τήν φας πρώτος.

Φύλαξ. (Δειλιά).
‘Αστυνόμος. "Ανοιξε το, σοΰ λέγω !
Φύλαξ. (Πλησιάζων καί ύποχωρών, δέν τολ

μά νά έγγίξη τό δέμα, οτε ό άστυνόμος τον 
σπρώχνει καΐ ϊσταται αύτός όπισθεν του).

Αστυνόμος. Λοιπόν, άνοιξέ το, άλλως . . . 
(τον απειλεί, ένώ αύτός φοβείται).

Φύλαξ (Μετά τρόμου άρχίζει ν’ άνοίγη τό 
δέμα καΐ μεγάλης προσοχής κκί προφυλάξεως. 
'Ότε έκ τύχης πίπτει έκ τής τραπέζης τό βα- 
ρίδιον τοΰ γραφείου καΐ τρόμάξαντες άμφότεροι, 
ό μεν φύλα' έξήλθε τοΰ δωματίου, ό δέ άστυνό
μος έτραίίχθη πρός τήν γωνίαν).

Αστυνόμος. (Νοήσας τήν πλάνην).Βρέ, ανό
ητε, τι έφυγες ! Τί έφοβήθης ; τό βαρίδιον ήτο.

Φύλαξ. Είδα πώς έφοβηθήκατε καί σείς, κύ

ριε άστυνόμε καί έτρόμαξα περισσότερον έγώ.
‘Αστυνόμος. "Ελα, άφησε τούς ύπαινιγμούς 

κα’ι τελείωνε. “Εσω γενναίος!
Φύλαξ. (Άνοίγων τέλος τό δέμα). "Λ!.... 

(Κα’ι υποχωρεί).
Άστυνόμος. (Πλησιάζων). Τούς άθλιους ! 

Τ’είναι τοΰτο ; "Ενα πόδι ! έγκλημα πάλιν, 
αύτοΐ οί κακούργοι δέν έχουν τέλος. Μάς ειρω
νεύονται, στέλλοντες τά τεμάχια καί μεσ ’τά 
γραφεία μας. (Βηματίζει κατά μήκος τοϋ γρα
φείου ώργισμένος και σκεπτόμενος). Φόλας, 
μοϋ πής άμέσως, ποιος τό έφερε !

(φύλαξ. Σας είπα, Κύριε άστυνόμε, τό έφε
ραν μαζύ μέ έκείνην τήν έπιστολήν.

‘Αστυνόμος. Ά ! έχει καί έπιστολήν κα’ι 
δέν μοΰ τό λέγεις τόσην ώραν ; (Λαμβάνων καΐ 
άνοιγων τήν έπιστολήν).

Φύλαξ. Δέν μέ έρωτήσατε δι’έπιστολήν.
Άστυνόμος. (Άναγινώσκων). Ιωάννης Φα

ρίνας ! Περίεργον ό<ομα ! Αύτόν πρέπει νά 
προσπαθήσω νά τόν συλλάβω ! (Καΐ έξέρχεται 
τοΰ γραφείου).

να

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Φαρίνας, άιίτννορεκοί, νπηρέτρια ’Ελεονόρα

(Οικία τοϋ χ. Φαρίνα, οπού έν συντροφιά μετά τή; 
γυναικός του γευματίζει εν ευθυμίμ καί συνομιλούν).

Φαρίνας. Φαντάσου, καλέ γυναίκα, τήν ά ■ 
στειότητα τοϋ άστυνόμου, όταν άνοιξη τό 
δέμα καί εύρη ένα πόδι νεκρόν, πώς θά τοϋ 
φανη. Χά, χά, χά! (γελά ζωηρώς).

Σύζυγος. Ά ' αύτοΐ είνε συνηθισμένοι είς 
αύτά καΐ δέν θά τοΰ προξενηση έντύπωσιν. 
Παρά μόνον θ’άνησυχήση, όπου δέν θά γνωριζη 
πόθεν προέρχεται αύτό τό πόδι καΐ τις τοϋ τό 
στέλλει. Ά ! Οά σκάση άπό περιέργειαν/

Φαρίνας. Μά έβαλα κα’ι τήν ύπογραφήν μου 
είς τό γράμμα.

'Π σύζυγος. (Τρομάζουσα). “Εβαλες τήν ύ
πογραφήν σου ! Τί έκαμες, καλέ ! έχαντακώ- 
Οηκες έτσι ! Τί βλακεία ήτον αύτή πάλιν ;

’Υπηρέτρια. (Εισερχόμενη έντρομος). Κύριε, 
δύο άνθρωποι τής άστυνομίας σάς ζητοϋν έπι- 
μόνως. Είναι ώργισμένοι.

(Ή κυρία εγείρεται ώχριώσα, εν ταυτώ δε οι αστυ
νομικοί υπάλληλοι εισέρχονται).

Εΐς Αστυνομικός. Είσθε ό κ. Φαρίνας ;
Φαρίνας. Μάλιστα, έγώ είμαι.
Εΐς Αστυνομικός. Έν όνόματι τοϋ νόμου, 

έχομεν αύστηράν διαταγήν νά μάς ακολουθή
σετε άμέσως. Σηκωθείτε.

“Ετερος Αστυν. ’Εμπρός, Κύριε, μή χάνετε 
καιρόν. Είναι σπουδαίον τό ζήτημα.

(φαρίνας. (’Εγειρόμενος γελών). "Α! είςεύρω, 
θά είνε διά τό πόδι τοϋ φίλου μου, όπου σάς 
έστειλα. Δέν είναι σοβαρόν τό πράγμα.

Οϊ Αστυνομικοί- Δεν έχομεν εντολήν νά 

συζητήσωμεν, ούτε νά γελώ μεν, άλλά νά μάς 
άκολουθήσετε άμέσως.

Φαρίνας. (Πρός τήν σύζυγόν του). Έλεω- 
νόρα, θά άκολουθήσωμεν τό πεπρωμένου. (Πρός 
τήν ύπηρέτριαν). Σύ, τί κάθεσαι, δόσε μου ά
μέσως τό καπέλλο μου (Πρός τούς άστυνομι- 
κούς). Άγομεν κύριοι. (ΙΙρός τήν σύζυγόν του). 
’Αγαπητή, au revoir, θά έπιστρέψω άμέσως.

01 Αστυνομικοί. Άν σέ άφήσωμεν! Κακό 
παιγνίδι θά περάσης. (’Απέρχονται).

‘Ελεωνόρα. (Μόνη). 'Ορίστε, νά έχη κάνεις 
φίλους, νά τούς παρέχη έκδούλευσιν καΐ νά εύ- 
ρίσκη τόν μπελά του. Δέν τό έριχνε είς τύ 
όρφανοτροφεϊον ό εύλογημένος, παρά έπήγε μέ 
τό όνομά του νά τό δώση είς τήν άστυνομίαν ; 
’Ορίστε τώρα ! Τί θά γινη ;

’Υπηρέτρια. "Ε ! τί θά γινη, Κυρία, άς τό 
φέρη πίσω κκί τό πάμε ήμεΐς είς τό όρφανο- 
τροφεϊον. Πόδι εϊνκι, δέν είνε κεφάλι !

ΊΙ Κυρία (μουντζώνουσκ). "Ορσε καί σύ, 
ποΰ δέν είναι κεφάλι. Μά ήθελες, Μαρή, νά 
ήτανε τό κεφάλι του;

'Υπηρέτρια. Λϊ, καΐ δέν τοΰ έβκζες άλλο ; 
Κυρία ; άφοΰ ολα τ’ άλλα ζοΰν τώρα ;

’Ελεωνόρα. Πώ ! πώ ! ιστορίες μέ ένα πόδι. 
Σήκωσε τό τραπέζι! δέν έχω όρεξι τώρα νά 
φάγω, θά πάω στό παράθυρο νά περιμένω τό 
άποτέλεσμκ. Πώ ! Νά έχω άνδρα μ’ ένα πόδι !

ΣΚΗΝΗ Ε'.

’Α<5τ υνόειος—Φαρίνας
('Αστυνομικόν Γραφεϊον. Κχθημένου τοϋ άστυνόμου 

σοβαρώς πρό τοϋ γραφείου του, μέ τό δέμα έμπροσθεν 
του, ανοίγει ή θΰρα καί εισέρχεται ό Φαρίνας, ακολου
θούμενος ύπό τών δύο αστυνομικών)

Αστυνόμος. Είσθε σείς, κύριε, οστις ήθελή- 
σκτε νά έμπκίξητε τήν άστυνομίαν μέ τοι- 
αύτην χονδροειδή πράξιν ;

Φαρίνας. Νά μέ συγχωρήτε. Δέν έμπκίζω, 
Κύριε άστυνόμε.

’Αστυνόμος. Μήν εξακολουθώ ούτω, διότι σέ 
στέλλω είς τό φρέσκο. Τ: ένόμισες, οτι ή ά- 
στυνομία. εινε προωρισμένη νά θάπτη νεκρούς. 
Πριν σέ άνακρίνωμεν, νά μοϋ πής πάσαν άλή- 
θειαν. ΙΙόθεν προέρχεται ή κνήμη αύτη, είνε 
έγκλημα ; Λέγε καθαρά.

Φαρίνας. Όχι, κύριε άστυνόμε. Είνε, ώς 
σας έγραψα, τοΰ φίλου μου κ. Ιίκτύχα, τύν 
όποιον άνέτρεψεν χθές τό εσπέρας τό αύτοκί- 
νητον τοΰ κ. Σ.... Ξεύρετε, τό λάθος είναι τής 
αστυνομίας καΐ ο τύπος...

Αστυνόμος. ’Ά' είξεύρω, έχω γνώσιν άπό 
τό δελτίον. Τότε νά τό πάρης άμέσως καί νά 
φύγης απ’ έδώ καί μή άνακατόνης τόν τύπον.

Φαρίνας. Μά δέν μοΰ λέγετε τουλάχιστον,
κ. ’Αστυνόμε, ποΰ νά τό μεταφέρω ;

Άστυνόμος. "Οπου θέλεις, αύτό δέν μάς
ένδιαφερει.

Φαρίνας. Έσκέφθην, Θά τό υπάγω εί; τό
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νοσοκομεϊον, οπού τουλάχιστον έκεΐ Οά τούς 
χρησιμεύση Χιά τήν άνατομίαν.

’Αστυνόμος. ΙΙηγαινέ το είς τό νοσοκομεϊον. 
μοϋ εινε άδιάφορον.

(Φαρίνας απέρχεται. Μέ τό δέμα ύπό μήλης).

ΣΚΙΙΝΗ ΣΤ'.

Φαρίνας καί βοηθός.
(Γραφεϊόν τοϋ νοσοκομείου, οπού εύρίσκεται είς βοη 

θός καί προσέρχεται ό Φαρίνας μετά τοΰ δέματος).

Βοηθός. Τί άγαπάτε, κύριε, τί είν ’ αύτό ;
Φαρίνας. Σας φέρω, κύριε, μίαν κνήμηυ ένός 

μου.
Βοηθός. Καί τι θέλετε νά την κάμωμεν ;
Φαρίνας. "Ο,τι επιθυμείτε, Έγώ μόνον ν’ 

απαλλαχθώ αύτής θέλω.
Βοηθός. Άστειεύεσθε. ’Εκλαμβάνετε τό νο

σοκομεϊον δι’ όστεαποθήκην :
Φαρίνας."Ο-/1, αδελφέ. Σεις Χέν έχετε ανά

γκην άπό πτώματα Χιά τήν ανατομίαν σας ;
Βοηθός. Όχι. Έχομεν τόσα πολλά, οπού 

άν θέλετε, σάς ΧίΧομεν άλλην μίαν κνήμην.
Φαρίνας. Όχι, πρός Θεοΰ, τί νά τήν κάμω, 

έγώ θέλω ν’ άπαλλαχΟώ άπ ’ αύτήν. Σάς πα
ρακαλώ, Χεχθήτε την καί βάλετε την μαζύμέ 
τάς άλλας. Ποιος Οά τήν ίδη.

Βοηθός. ΆΧύνα τον, κύριε, ό κανονισμός μάς 
απαγορεύει τοϋτο.

Φαρίνας. Μά έπΐ τέλους είνε χρέος σας.
Ό Βοηθός. Χρέος μας είνε νά σχίζωμεν 

πτώματα. "Αν θέλετε νά μάς φέρετε τόν φί
λον σας, εύχαρίστως.

Φαρίνας. Νά τοϋ κόψετε καί τό άλλο πο'Χι ; 
περιττόν. Συμβουλεύσατέ με έπΐ τέλους, ποΰ 
νά τήν Χώσω Χιά νά την ξεφορτωθώ.

Βοηθός. Δέν εΐξεύρω, πηγαίνετε την, άν θέ
λετε, είς τόν σταθμόν τών 1ων βοηθειών.

Φαρίνας. Καλή ΐΧέα, πηγαίνω είς τόν σταθ
μόν τών βοηθειών. Χαίρετε. (Απέρχεται).

ΣΚ11Ν11 Ζ'.

Φαρίνας καί βοηθός.
Φαρίνας. (Καταφθάνει έσπευσμένως έμπρο

σθεν τοϋ στάθμου τών 1ων βοηθειών, είς τήν 
θύραν τοϋ οποίου ευρίσκει τόν βοηθόν). Κύριε 
βοηθέ, σας φέρω ένα νεκρόν. Παρακαλώ, παρζ- 
λάβατέ τον καί ένεργήσατε τά δέοντα.

Βοηθός. Κανέν μικρόν παιδιού, βέβαια.
Φαρίνας- Όχι, κύριε, είναι απλώς μία κνή

μη, ΧηλαΧή ενα πόδι ένός φίλου μου.
Βοηθός. Καλά, κα'ι ποϋ είναι τό έπίλοιπον 

μέρος τοϋ σώματος ;
Φαρίνας. ΔηλαΧή, ποιον μέρος ;
Βοηθός. Τό άλλο μέρος τοϋ σώματος, θέλω 

νά εϊπω, τον κορμόν.
Φαρίνας. Μά τό άλλο μέρος τοΰ σώματος 

Χέν άπέθανεν, ζή άκόμη.
Βοηθός. Αε .1 άπέθζνε! Καλά, λοιπόν έχεις τήν 

τόλμην νά φέρης έΧώ ενα πόΧι νεκρόν ! Θέλεις 

νά έμπαίξής, κύριε, τόν σταθμόν τών Βοηθειών;
Φαρίνας. (Στρέφεται Χιά νά φύγη).
Βοηθός. Σταθήτε, Κύριε. Τίνος είναι αύτή 

ή κνήμη, έπΐ τέλους.
Φαρίνας. Ένός φίλου μου, τοΰ όποιου έκα

μαν έγχείρησιν κα'ι άπέκοψαν τόν πόΧα Χιά νά 
μή χάση ολόκληρον τό σώμα.

Βοηθός. Καί λαμβάνεις λοιπόν τόν σταθμόν 
τών βοηθειών Χιά νεκροταφεΐον ;

Φαρίνας. Όχι, κύριε, άλλά τό έφερα Χιά νά 
φροντίσετε σεις Χιά τά περαιτέρω.

Βοηθός. Έάν εύβίσκατε τόν πόδα αύτόν 
έπΐ τής δημοσίας όΧοΰ και Χέν είξεύρατε τίνος 
είνε, ήΧυνάμην νά τόν πάρω καί νά έξετάσω- 
μεν ήμεϊς περί τοΰ ιδιοκτήτου του. Άλλά έφ ’ 
δσον σείς γνωρίζετε αύτόν, δέν δικαιούμεθα η
μείς ν’ άνακατωθώμεν.

Φαρίνας. "Ωστε;....
Βοηθός. Νά πάρετε πίσω τόν πόδα σας κζΐ 

νά φύγετε άπ ’ έΧώ.
Φαρίνας. Καί ποΰ Οελετε τότε νά τόν φεοω; 
βο>/(?ός."Οπου θέλετε,Χέν είνε καθήκον μας. 
Φαρίνας. Μά, σάς παρακαλώ, κύριε, Χέν μέ 

οδηγείτε τί νά τό κάμω ; έχω άπό τό πρωί 
οπού γυρίζω Χιά την ύπόθεσιν αύτήν.

Βοηθός. Πηγαίνετε νά ίδήτε είς τό νεκρο
ταφεΐον. Ξεύρω *γώ;

Φαρίνας. Είς τό νεκροταφείου ; Άλλά, έ
χετε δίκαιον, θά ύπάγω είς τό νεκροταφείου. 
Χαίρετε,κύριε.(Καί φεύγει φέρων κζΐ τό δέμα).

ΣΚΙΙΛΊΙ II'.

Φαρίνας καί Φΐ-ϋ,αξ

Φαρίνας. (Εισερχόμενος έν 
νεκροταφείου, ένζποθέτων τό δέμα 
τραπέζης). Τέλος πάντων ! Πιστεύω, 
θά τελειώσουν τά βάσανά μου. ΈΧώ 
κροταφείον κζΐ ελπίζω νά μή εΰρω 
σιν νχ θάψω είς κάποιαν γωνίαν, τό 
μενον ή μάλλον τό κκτηραμενον

Φύλαξ. (Προσέρχεται 
Τί θέλετε ; Τί κρατήτε 
μωρό παιδάκι, βέβαια,

Όχι, αγαπητέ, είνε μία 
έκαμαν έ 
νά τήν κάαω

τώ φυλακείω τοΰ 
έπ'ι 
ότι 
εινε 
άντ: 
εύλογη- 

αύτό πόδι, 
βραδέως χωλαίνων). 

'αύτοΰ, κύριε ; κανένα 
ποΰ σας άπέθανεν.

κνημη 
έγχείρησιν.

1 έγ'ΰ»

τής 
έδώ 
νε- 

στζ-

παιΧακι, βέβαια
Φαρίνας ! "ι 

ένός φίλου μου, οπού τοϋ
Φ>ύλαξ. Και τί θέλετε 

αύτήν τήν κνήμην ;
Φαρίνας. Νά τήν θάψετε είς κάποιαν γω

νίαν τοϋ νεκροταφείου σας.
Φύλαξ. Πώς είνε δυνατόν ; "Εχετε άδειαν; 
Φαρίνας. Τί ; χρειάζεται άδεια δι’αύτό ;
Φόλας. Βεβαίως, Χέν γνωρίζετε, ό'τι Χέν Χυ 

νάμεθα νά θάψωμεν τίποτε άνευ τών άπαιτου- 
μενών διατυπώσεων ;

Φαρίνας. Καί άπζιτοϋνται Χι'ενα πόδι καί 
διατυπώσεις ;

Φόλας. Βεβαιότατα. Εχομεν κανονισμόν Χιά 
πάντζ πεθζμένον. Τ: νομίζετε ;

r
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Φαρίνας. Και τί πρέπει τότε νά κάμω ;
Φύλαξ Νά μάς φέρετε τήν άδειαν μαζύ μέ 

τον νεκρόν·
Φαρίνας. Άλλα τό έπίλοιπον σώμα ζή έτι.
Φύλαξ. Άδιάφορον. Πρέπει νά ένεργήσητε 

ώς νά ήτο νεκρός.
Φαρίνας. “Α! μά δέν ύποφέρεσθε ! Καταντά 

τό πράγμα κωμικόν ! ΙΙώς είνε δυνατόν νά 
φέρω άδειαν ζωντανοΰ διά νεκρόν.

Φύλαξ, (Άνάπτων άπαθώς τό σιγάρον του). 
Αύτός είνε ό κανονισμός τοΰ νεκροταφείου. Δέν 
ήμπορώ τίποτε νά σοΰ κάμω.

Φαρίνας. Καί άν σοΰ φέρω άδειαν ζωντανοΰ 
άνθρώπουΧιά νεκρόν ; Τότε.

Φύλαξ.&χ τόν θάψωμεν, άς εΐνε ζωντανός.
Φαρίνας. Καί θά καθήση αύτός νά τόν θά

ψετε σεις ζωντανόν ;
Φύλαξ. Αύτό δέν μάς μέλλει, θά περασθή 

τότε Χι* άναστημένος.
Φαρίνας. Τότε κι’έγώ θά σοΰ άφήσω έδώ 

τό πόδι καί κάμετο ο,τι θέλεις.
Φύλαξ. Τό άφίνεις, άλλά σέ καταγγέλω ά- 

μεσως είς τήν άστυνομίαν καί...
Φαρίνας. Μά τί Θέλεις έπι τέλους νά τό 

κάμω ; Δέν μέ οδηγείς;
Φύλαξ. Πήγαινε είς τήν Χημαρχίαν νά έκ- 

τελεσης τούς τύπους καθαράς ταφής.
Φαρίνας. Καί άν μοϋ άρνηθοΰν ;
Φύλαξ. Τούς λέγεις, ότι άπέθανεν.
Φαρίνας. Τότε ν’άφήσω έΧώ τό πόδι καί 

πηγαίνω άμέσως νά σάς φέρω τήν άδειαν.
Φύλαξ. Όχι, όχι, τοϋτο δέν γίνεται. Θά 

πάρης καί τό πόδι σου μαζύ σου.
Φαρίνας. (Ύψώνων τάς χεϊρας), Μά έπΐ τέ

λους, Θύρανέ, Χέν θά μέ άπαλλάξης αύτοΰ τοΰ 
βασάνου. (Πέρνει τό δέμα καί άναχωρεϊ).

ΣΚΙΙΝΗ θ'.

Φαρίνας καί Υπάλληλος
Φαρίνας. (Φθάνων είς τό Χημαρχεΐον). Σάς 

παρακαλώ νά μοϋ δώσετε μίαν άδειαν διά νά 
θάψω την κνήμην ένός φίλου μου, όπου τοΰτήν 
έκοψαν χθές βράΧυ.

'Υπάλληλοι. (Παρατηροΰντες αύτόν μετά 
μορφασμών). Μόνον ή κνήμη είνε ;

Φαρίνας. Άφοΰ τό σώμα ζή ; (Τί διάβολο 
Θέλουν τό σώμα).

ΈΓς υπάλληλος. Θά ήτο καλλίτερου, έάν εϊ- 
χομεν καί τό σώμα.

Φαρίνας. Καλέ,τί λέτε, άφοΰ ό άνθρωπος ζή. 
"Ετερος υπάλ. Δηλ. Οά ήτο τακτικώτερον.... 
Φαρίνας. Μά τί θέλετε λοιπόν! Νά σκοτώσω 

τόν φίλον μου και νά σάς φέρω τό πτώμα του;
"Αλλος υπάλληλος. Άδιάφορον Χι* ήμάς, έ

χετε πιστοποίησιν τοϋ ίατροΰ ;
Φαρίνας. "Ω ! Διάβολε, όχι.
'Υπάλληλος. Τότε πυγζίνετε νά μας φέρε

τε μίαν τοιαύτην.

Φαρίνας. Είς ποιον ιατρόν πρέπει νά ύπάγω;
Ύπάλ. ’Απλούστατα ! Είς τόν ιατρόν, ό ό

ποιος ένοσήλεψε τό πόδι πριν άποθάνη.
Φαρίνας. ”Λ ! εΐξεύρω. Αύτός ποΰ τοϋ τό 

έκοψε. Άλλά νά ίδοΰμε, έάν δέχεται νά μοϋ 
δώση τοιαύτην, άφοΰ τό έπίλοιπον σώμα του 
ζή έτι.

' ΎπάΜηάος Είξεύρετε, πρέπει νά πιστοποι- 
ήση κα’ι ή άστυνομία, ότι ό θάνατος δέν προ
ήλθε άπό έγκλημα,άλλά άπό έγχείρησιν.

Φαρίνας. Θεέ μου ! τί διατυπώσεις ! Πότε 
έπΐ τέλους θά τελειώσω μέ αύτό τό πόδι.

'Υπάλληλος. Χρειάζεται άλλη μία διατύ- 
πωσις. Τό πιστοποιητικών πρέπει νά τό ύπο- 
γράψη καί ό ίδιος, ό κάτοχος τής κνήμης.

(φαρίνας. (Έξανιστάμενος). "Αλλο πάλι κα’ι 
τοϋτο. "Ωστε πρέπει πάλιν νά τρέχω μέ τό 
πόδι είς τόν ιατρόν, είς τήν άστυνομίαν και είς 
τόν ιδιοκτήτην αύτοϋ ! Κα'ι ύστερα νά τό φέρω 
πάλιν έδώ, καί ύστερα άπ’ έΧώ νά τό ύπάγω 
είς τό νεκροταφεΐον !

Υπάλληλοι. (γελώντες) Βέβαια, βέβαια, βέ
βαια. Ποιος σοΰ είπε ν’ άνακατευθής μέ τέτοια 
πράγματα ; Κάποιον συμφέρον θα έ'χης.

Φαρίνας. Τό ξερό μου τό κεφάλι και τό συμ
φέρον να έχη κανείς φίλους. Χαίρετε, πηγαίνω.

ΣΚΗΝΗ I'.

Φαρίνας καί νεκροθάπτης.
Φαρίνας. (Εισερχόμενος είς τό φυλακεϊον 

τοϋ νεκροταφείου κρατών ύπό μάλης τό δέμα 
καί είς τήν χεΐρα τήν άδειαν). Ιδού, κύριε νε- 
κροθάπτα, σάς φέρω τήν άδειαν τής ταφής.

Νεκροθάπτης. Εινε όλα έντάςει; υπογε- 
γραμένον ; Έκάματε όλας τάς διατυπώσεις ;

Φαρίνας. Μάλιστα, ιδού, Χέν βλέπετε ; Τήν 
ψυχήν μου έβγαλα γι’ αύτό τό ζήτημα. Φαν- 
τάσαυ, άφοΰ μέ έστειλαν είς τόν ιατρόν, την 
άστυνομίαν καί τόν ιδιοκτήτην, διά νά ύπο- 
γράψουν όλοι. Ή Χέ γυναίκα μου, μοϋ έκαμεν 
ιστορίες, οπού τό πόδι ήρχισε νά βρωμά και ε- 
κόντεψε νά τό ρίξη άπό τό παράθυρον.

Νεκροθάπτης. ’Έχει καλώς, είσαι έν τάςει. 
Τώρα πρέπει νά τό θάψωμεν. Δέν έχεις παπά;

Φαρίνας. (Έξανιστάμενος). Όχ '■ άδελφε'. 
Θέλεις και παπά γιά ένα πόΧι !. Είνε νύκτα 
καί έγώ βιάζομαι νά τελειώσω.

Νεκροθάπτης. Μά χρειάζεται, Χέν ήμποροΰ- 
μεν χωρίς παπά νά θάψωμεν. Χρειάζεται η 
ευλογία του.

Φαρίνας (κάμνει τόν σταυρόν του). Μα τι 
λέτε χριστιανοί μου, πρέπει νά τρέχω πάλιν 
είς την πόλιν Χιά παππά ;

Νεκροθάπτης. "Εχομεν έΧώ τόν παππά. τοϋ 
νεκροταφείου.Νά τον έρχεται.

Φαρίνας. Άγε.στί με, άΧελφέ μου, μή με 
μπερδεύετε και μέ παππάδες.

Νεκροθάπτης. Καλά, άφισε ένα τάληρον καί 
φΰγε. Έγώ φροντίζω Χιά τά επίλοιπα.
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Φαρίνα;. (Άναστενάζων κζΐ δίδων τό τά- 
ληοον). ΈτΙτέλους πάρε άδελφέ κχί τό τάλη- 
ρον κζΐ κάμε δ,τι θέλεις. Ξεφυρτωθήτε its.

Νεν-ροΰάπτης. Δέν θχ κχθήσγ,ς νά ίδ^ς τον 
τάφον; διχ νά ξέρ·/ι; νά ερχεσκι ;

Φαρίνας. (Φεύγων κζΐ «κρατηρών μεθ ύρ- 
γής). Δέν μου χρειάζεται, τίποτε όεν θέλω νά 
ίδώ πλέον, πζρά πηγαίνω νά διηγηθώ ύλην αυ
τήν τήν '.στορίζν εις τόν τόπον διά νά μήν τήν 
πάθν) καί άλλοςβλάς σαν κ’έμένα! Φ .11.

ΤϊΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ

Εις τήν φυτολογίαν καί τόν πνευιιατιιΐιιόν 
άνάγεται ή άποκάλυφις τοΟ παρελθόντος, 
παρόντος καί μέλλοντος, ώς καί πάιίης αί- 
τϊας καλοί? ί’ι κακοί?.

Τά πάντα έξαρτώνται καί έξελίιΜονται ίν 
τφ γηΐνω κόόμφ ούχί ιΐυιιπτωτικώς ή τννη- 
ρώς, διότι tirjjn καί άύμπτωιίις είιϊίν ΐ<ία τω 
ιιηδενϊ καί ί κ τοϊ? ρηδίνός μηδέν προκύ
πτει, άλλ’ έκ προδιαγεγραμμένου άχεδίου, 
ήτοι έκ φοράς, «Ιειριίς καί άυνεπείας πάόης 
κινήόεως, ίνονάης ώς άφορμήν μίαν αιτίαν, 
ίίτις πάλιν αίτια γεννάται ίι: τοϊ? λόγου, 
τούτου φυιίικώς δέοντος πνευματικήν πη
γήν. ΊΙ αίτια λοιπόν είναι άρ;ζή της ίξελί- 
ξεως έκάιίτης πράξεως, ίίτις άναποδράιίτως 
έξελίύάεται όι-νωΰά τή φύιίει τής αίτιας.

"Επομένως διά τής επιτυχούς διαγνώιίεως 
έκάάτης αίτιας:

Ιον ’Αποκαλύπτεται τό παρελθόν, παρόν 
καί μέλλον μετά τών πιθανών φάιίεων αύτών.

2ον ’Εξηγούνται τά καθ’ ύπνον πολυποί
κιλα όνειρα.

3ον Θεραπεύονται νόθοι καί κακοδαιμο- 
νίαι άπροιίπέλαιίτοι τή ιατρική.

4ον Αιαγινώ ίκεται ίι μέλλονόα έξέλιξις 
τοϊ? !5ίον έκάιίτου.

ίίον Προλαμβάνονται τά έπελευιίόμενα Α
τυχήματα, τά Απευκταία καί <ιί μαγγανεϊαι

βον Παρέχονται όδηγΐαι καί ιΐυμβουλαΐ 
έπί έκάθτον ζητήματος.

Ή όιάγνωιίις γίνεται διά προσωπικής έξε- 
τάόεως, διά τής άποάτολής τής φωτογραφίας 
καί γραπτής έν.Οέάεως, όταν πρόκειται περί 
ΰποθέόε , ν καί άιίΟενών.

Οί ζουλημένοι νά λάβωιίιν Απαντήσεις έπί 
τών ανωτέρω θεμάτων, δύνανται άυμμορφού- 
μενοι πρός τούς ανωτέρω όρους νά ζητή- 
«Ιωάιν ό,τι τοϊς αρμόζει. Πάόα άποιίτολή 
φωτογραφίας δέον νά θυνοδεύηται ύπό ιδιο
χείρου όημειώιίεως τής ήλικίας, εγγάμου ίι 
ού καταθτάθεως, έπαγγέλματος, υπογραφής 
καί τού τόπου διαμονής τοί? ενδιαφερομένου 
προθώπου. Πάόα δέ άπάντηθις δίδεται έγ
γραφος, ιϊαφΐις καί Ακριβής τώ αίτούντι, ϋύ· 
τις προκαταβάλλει ίι άποιίτέλλει τά άντί 
τιμά, ήτοι δρ. διά τό Ιον ζήτημα, δρ. 3 
διά τό 2ον ζήτημα, δρ. 10 διά τό 3ον ζή
τημα, δρ. 0 διά τό 4ι>ν ζήτημα, δρ. 12 διά 
τό βον καί δρ. 10 διά τό «Ον.

Διενθννιΐις οδός Σωκράτους 2.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τεύχος Ιον

1. Δύο—Νήσοι == Διόνυσος. — 2. Σούλι— 
Φούλι.—3. Σφύρα, σφυρά.—ί. Μή απάντησης.

Λνται. Γ. Πραοατίς έκ Λίμνης 2.—Χρ. 
Χάλκιδεΰς, έκ Τρικκάλων 2.— Άθηνζ Ν. Ζα- 
βερδινοΰ 1. — Άρ. Μεγζπάνος έκ ί Ιατρών 3.— 
’Ασπασία Μελενάκη έκ Σμύρνης 2. — Μαύρο; 
Κύκνος έξ ’Αθηνών 3.— ’Ανθή Φίλωνος έκ 11α- 
τρών 4.

—-tsss’Iteai—■

Tetyoc 2ον·■ *
1. Μήλος—ΜτΛος. — 2. Σ, ΕαΝ. ΣιτοΣ, 

ΕυρυτοΣ, ΣοροΣ, ΣοΣ, Σ. — 3. Έλκος τής 
ψυχϋς ό φθόνος.—ί. Πηνειός, Δούναβις, Βόλ
γας,—$. Άστερόεις ούρχνός. — 6. ΑγγλαίΑ, 
’Ιουδίθ, ΜερόπΙΙ, ΟύδσωΝ, ΣερβίΑ.

Λνται. Άθηνζ Ν. Ζαβερδινοϋ έκ Ζακύνθου 
1.— Χαρίδημο; Σταυρίδης έξ ’Οδησσού 2. — 
’Ανθή Φίλωνος έκ Πζτρών Γ).—Άποστ. Ζερβός 
έκ Κωνσταντινουπόλεως 2. — Άθηνά Πάνου έκ 
Πειραιώς 4.—Μαύρος Κύκνο; έξ ’Αθηνών 3.— 
Λευκή Στεριά του έκ Κάιρου 2. — ’Ασπασία 
Μενελάκη έκ Σμύρνη; 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ.·

1. Λ. Κάϊρον. Σϊς άπηντήσχμιν σχετίζω; μέ 
πχραγγελίϊν σι;.—Μ. Γ. Λίμνην. Σί; έγράψχ- 
μεν ζζΐ άνχμένομεν νεωτέρζν σας. — Α. Σ. Θεοδό
σιον. Δελτάριον ίλήρθη Πανόραμα σας εστάλη — 
Π. II. Σόφιαν. Ύγιει-ή χχϊ απέδειξα εστάλη Ά- 

ναμένομεν νεωτέρχν.— Π. Κ. Σύρον. ’Επιστολή σας 
έλήρΟη μετά αντιτίμου συνδρομών. Ιϊυχαριστούμεν. 
Γράφομεν — Μ. X. Τύνιδα Λαχεία ζαϊ εξηγήσεις 
ονείρων σας έστάλησαν. ΕΰχόμεΟα νά χερδίσητε. — Κ. 
Κ. Λάρισσαν. Συνδρομή σας έλήρ'ίη. 1‘ΰχαριστοΰ- 
μεν. — Δ. II. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφΟη Έγρά- 
ψχμεν -Ν. Ν. Σύρον. "Εχει καλώ;. Στέλλονται 
μέ πρώτην ευκαιρίαν —1. Φ. Σύρον. Δελτζριον έλή- 
-ρΐη, ώς χαι ή τσιγζογραφιζή παραγγελία ήτις ήδη 
εξετελίσθη. — Φ. Μ. Κ ά ι ρ ο ν. "Επιστολή μέ ποιημά- 
τιον έλήφΟη Έχει χαλώ; Γράφομεν. — Ίδ. Ε. Κάι
ρο ν. ’Επιστολαί ίλήρΟησαν 'Λπηντήσαμεν. — II. Α. 
Παρισιού;. Έχει χαέώς. Διεύβυνσις ηλλάγη. — II. 
Σ. Ρώμην. Συνδρομή έλήρθη ’Λπόδειξις ταχυδρο- 
μιχώς.—Ε. Ζ Ζάκυνθον. Λύσει; έλήφθησχν. "Εχει 
καλώς. — Λ Κ. 1<ων)πολΐν ’Επιστολή έλήρθη. 
"Εχ.ι χαλώ; Εύχαριστοΰμεν. ’ΕδημνσιεύΟη — Α. Σ. 
Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν.

ΙΐΛΐ'ΛΚΑΛΟΓΝί’ΛΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς και οί καθυ- 
στερυϋντες ουνδρομάς τίϊς «Φύσεως» καί 
τού «Πανοράματος» δπιος εύαρεστονμενοι 
άποστείΛωσιν Λμΐν ταιίτας πρός έξόόί.ιι- 
σιν της οφειλής των καί. διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έογου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν των συνδρομών-


