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(Συνέχεια καί τέλος)
Ν φ ό’ έσυλλογιζόμην 
ταϋτα, εοπευδον νά κα· 
ταφθάσω τούς συντρό
φους μου, οϊτινες εΐχον 
προχωρήση ήδη είς τδ 
δάσος, καϊ ηϋχόμην νά 
έπιτύχω τδ μέγα τούτο 
κυνήγιον. (τδν κάτοικον 
τής έρημου) διότι ήλπι- 
ζον δτι μέγα τι παρ' αύ~ 
τοϋ »?ά εΐχον' κέρδος. 
Άφ' οδ λοιπόν έκυνη-

γήσαμεν πολύ, (προχωρήσαμε,· διά τδ πλοϊον.

SgOKTISTH AESBiq
δησαν αί τρίχες μου και έγένοντο δξύτεραι άκάν- 
θης- Διότι τδ Ιξαίφνης παρουσιαζόμενον άπρο- 
σδόκητον, ύποδουλοΐ τδ ψυχικόν σθένος, και 
δσον δν νομίζβ τις δτι είναι γενναίος, καταπλα ■ 
γεις ϊσταται μέ άνοικτδν στόμα. Σννελθών λοι
πόν και λαβών θάρρος ήρώτησα τίς είναι καϊ 
πώς τήν Ζρημον ταύτην κατοικεί; Και πάλιν 
έφθασεν εϊς τά ώτα μου φωνή λέγουσα εριψον 
μοι χιτώνα παρακαλώ καί άφ' οδ καλυφθώ 
δσον ή θεία βουλή προστάσσει, δέν θ’ άρνηθώ 
νά σοΙ λέγωι> ■ Άποδυθείς λοιπδν ευθύς τδν 
Ιπενδύτην μου άφήκα καϊ ίξήλθον δια τής πύ
λης. ’Εκείνη δέ λαβαϋσα τούτον ένεδύθη. Μετ' 
δλίγον δέ έπιστρέψας βλέπω ταύτην ίσταμένην

’Δλλ’ (ν φ εκείνοι έ- 
βάδιζον πρδς τήν θά
λασσαν, έγώ μετέβην 
νά προσευχηθφ. ΕΙ- 
σελθών λοιπδν είς τδ 
τέμενος τοϋτο τής 
Δεσποίνης ήμώνπρο- 
σηυχόμην. Βλέπω δέ 
κατα τδ δεξιήν τής 
άγιας τοϋ ναού'-Τρα- 
πέζης, νά βιπίζ^μι 
ύπδ τοϋ άνεμου, ως 
είδος μαλακού ελα
φρού υφάσματος, δ
περ μοϊ έφάνη δτι 
βλέπω Ιοτδν άράχνης. 
Μόλις δ' (προχώρη
σα και ήθέλησα ϊνα 
άντιληφθώ καλώς τδ 
φαινόμενον, ήκουσα 
φωνήν λέγουσαν.Στά 
σου ! μή προχωρή: 
σης άνθρωπε περισ
σότερον, μηδέ πλη 
σιάσης. Διότι αίσχν- 
νομαι, έπειδή είμαι 
γυνή, γυμνή νά πα- Τό Κουβοδχλιον κα'ι ή Άγ. Τράκτζα τήςΈκατονταηυλιανής οών πρηνής, παρε- 
ρουοιασθώ είς σέ- . κάλουν νά μέ εύχηθή

Ταϋτα λοιπδν άκούσας και έκπλαγεις διά καί ίξελιπάρουν νά εϋλογηθώ παρ' αυτής. Έ- 
τδ παράδοξον νά φνγφ ήθέλησα. Διότι άνεπή- κείνη δέ, πρώτον μέν στραφεΐσα πρδς άνατολάς,

ένθα καί πριν.
aKal ήν Χρα τδ 

μί σχήμα γυνή, τδ 
δέ φαινόμενον υ
περάνθρωπου θρίξ 
λευκή, πρόσωπόν 
μέλαν. μικρόν ύ- 
ποφαΐνόν λευκότη
τα δερματίς συνέ- 
χουσα τήν όστών 
άρμονίαν, ήκιστα 
οαρκδς έμπεφυ- 
κυίας, σκιφ παραπ
λήσιος. είδος μό
νον, τήν &νθρα»πΙ- 
νήν σ&ζον έμφέ- 
ρειαντ>.

Ταϋτα λοιπδν μό
λις ειδον, είπεν,εφο- 
βήθην, Ιτρεμον, κα- 
τηγόρουν τδν (αυτόν 
μου, έμεμφόμην διά 
τδ δκαιρον, δτι τών 
συναιτέρων μου ά- 
πεχωρίσθην ϊρέμων 
δμως δλος καϊ πε-
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ώς άν ήθελε νά μοΰ θεραπεύση τδν νουν, ΐνα μή 
υποθέτω φάντασμα, έκτείνασα τας χεϊρας, προ- 
σηύχετο ψιθυρίζουσα δλίγον.: Στραφεϊσα δέ 
πρδς εμέ είπέν. 4.Ό θεός Ανθρωπε νά σέ έ- 
λεήση' Αλλά τίνος εχων Ανάγκην ήλθες είς Ακα
τοίκητου νήσον; Επειδή ένταΰθα ή θεία 
Βουλή σέ έφερε (μοί φαίνεται πρδς ταπείνω- 
σίν μου) πάντα τά κατ’ έμέ, κοδώς ήρώτησες 
θά σοί Ιστορήσω Έμοΰ δέ πάλιν κατά γής πε- 
αόντος καί παρακαλοΰντος αύιήν νά λέγή ήρ- 
ξατο αΰτη νά λέγη περίπου τά έξής ■'

«Πατρις, είπεν, είνε ή Λέσβος, ή πόλις Μέ- 
θυμνα, τδ όνομα Θεοκτίστη, μοναχή. Έν φ 
Ακόμη ήμην νήπιον Απώλεσα τους γονείς μον, 
έδόθην εις μοναστήριον παρά των συγγενών 
μον και έγενόμην μοναχή. Έν φ δ' ήμην πε
ρίπον δέκα δκτώ έτών, κατά τάς ημέρας τον 
τον Πάσχα έξέδραμον είς τήν πλησίον τον χω
ρίου). Κατά τήν νύκτα δέ έπιδραμόντες “Αρα
βες έκ Κρήτης, ών Αρχηγός ΰπήρξεν δ διαβόη
τος εκείνος Νίουρις, ήχμαλώτιοαν απαντας. 
Λίαν πρωί λοιπόν Αφ' ού ή μουσική των Ανέ- 
κρονσε θούρια, Απέπλευσαν καϊ είς τήν νήσον 
ταύτην ήγκυροβόλησαν. Συναθροίσαντες δέ τούς 
αιχμαλώτους έκανόνιζον ένδς έκάστου τήν τιμήν 
τής πωλήσεώς τον. Έγώ δέ εύροΰσα πρόφα- 
σίν τινα και είς τδ δάσος προχωρήσασα ήρχισα 
τρέχουσα καί πρδς τά ένδότερα τής νήσου ίπο- 
ρευόμην.

Και δέν έπαυσα τρέχουσα, μέχρις ον οί λίθοι 
καϊ τά δξέα ξύλα τον δάσους κατέκοψάν μου 
τούς πόδας καί έμίανα τήν γην διά τον αίμα 
τός μου καί τέλος τελείως έξάοθενήσασα κα
τέπεσα ημιθανής.Καί όλην μ'ιν τήν νύκτα ύπο- 
φέρουσα έκ τών πόνων τών τραυμάτων κακώς 
διήλθον. ■

Τήν πρωίαν δμως ίδών δτι οί Αλιτήριοι Απέ
πλενσαν, Απηλλάγην παντός πόνον, και Αδυ
νατώ νά σοί παραστήσω πόοον ηύχαριστήθην. 
Καί τώρα ήδη 35 έτη και πλέον μάλιστα, τρε
φόμενη διά θερμίων (λούμπινα) και τών βότα
νών τής έρήμου, ζώ μάλλον διά τοΰ θείου λό
γον, ένθυμουμένη πάντοτε τά θεία ρήματα, ότι 
«δχι μόνον μέ άρτον θά ζήση δ άνθρωπος, δίλά 
μέ πάντα λόγον έξερχόμενον διά τον στόματος 
τοΰ θεοΰ (Ματθ. Δ· 4). Έγυμνώϋην δέ, κα- 
ταρρακωθέντων τών ένδυμάτων, άτινα φέρουσα 
ήχμαλωτίοθην' ενδύομαι δέ καί σκεπάζομαι διά 
τής θείας χειρός. ήτις ενέχει τά σύμπαντα». 
Ταΰτα λοιπόν Αφ' ον μοί είπε και έστρεψε 
τά βλέμματά της πρδς τδν ούρανόν, ηυχαρί- 
στησε π^οχοτρήσαοα δέ δλίγον, έπειδή μέ Αντε- 
λήφθη χαμαί νεύοντα τούς δφθαλμούς και μή 
τολμώντα νά τιμ' Ατενίσω ήρξατο πάλιν λέ- 
γουοά . μοι. , «Τά παθήματα μον Φ ξένε σοί 
διηγήθην, σοί ζητώ δμως πρδς δόξαν τον Κυ
ρίου νά μοί έκτελέσης μίαν νέαν παράκλησιν.»

Όπόταν πάλιν Αποφασίσης έκ νέου διά κν

νήγιον είς τήν νήσον ταύτην νά έκπλεύσης (διότι 
καλώς γνωρίζω δτι θεοΰ θέλοντος θά έπιστρέ- 
ψης καί πάλιν) είς σκεύος καθαρόν νά μοι 
φέρης τήν Αχραντον δωρεάν τοΰ σώματος τον 
Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού. Διότι Αφ ’ής 
ήμέρας κατοικώ εις τήν έρημον ταύτην, δέν 
ήξιώθην τοιαύτης δωρεαςΌ ■

"Αμα λοιπόν ώς είπε ταΰτα καί μοί παρήγ- 
γειλε νά μή κάμω λόγον εΐς τινα μέ εύχάς Απέ- 
οτειλέ με πρδς τούς συντρόφους μου. Έγώ δέ 
οκεπτόμενος νά έκτελέσω ταΰτα, έξήλθον χοί
ρων, διότι 0 θεός έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν 
μου καί τοιοΰτον μέ ήξίωσε νά συναντήσω θη
σαυρόν.

Και λοιπόν τδ πρόσταγμα τής Όσιας, όπό
ταν πάλιν μι-,τά τών συντρόφων {μέλλον νά 
έξέλθω πρδς κννήγιον έλάφων και Αγρίων αι
γών, τας οποίας ή νήσος αΰτη περισσότερός καί 
μεγαλειτέρας τών λοιπών νήσων έκτρέφει, 
θαΰμα καί νά ΐδη τις και νδ διηγηθή, διότι (αί 
αίγες) ξχουσι τδ χρώμα παραπλήσιου μέ τάς 
έλάφονς, Αλλ' εϊσίν αύτών μεγαλείτεραι, τά δέ 
κέρατα μακρά μήκους όσον έκκαιδεκάδωρον f1) 
καί ούχι ώς τών έλάφων δι'όζων καί παρα
φυάδων κοσμούμενα, Αλλ’ ευθυτενή καί είς 
μίαν κεραίαν προέχοντα. "Οτε λοιπόν έπρο- 
κειτο διά κννήγιον νά έκπλεύσω, λαβών έν πυ- 
•ξίδι μερίδα τής θείας Σαρκδς τοΰ Κυρίογ πρδς 
τήν μακαρίαν έφερον. .

Άποβιβασθεϊς δ’ είς τήν νήσον, καί μετα- 
βάς ποδς τδν οίκον τής θεομήτορος, δέν συ· 
νήντηοα ταύτην, είτε διότι παρούσα έκρύβετο, 
διότι μέ ήκολούθουν καί τινες τών συντρόφων 
μου, εΐτε διότι όντως δέν ήτο έκεϊ, δέν έχω νά 
εϊπω τι τήν πλήν ότι δέν τήν συνήντησα.

Οι μέν λοιπόν άλλοι ώρμησαν πρδς τδ 
δάσος ΐνα κννηγήσωσι, εγώ δέ διαφυγών έπί- 
στρεψα είς τδν Ναόν καί τότε Αμέσως Ανεφάνη 
ή Ιερά γυνή φέρουσα τδν μανδύαν, δν είχε λά
βει παρ' έμοΰ-

"Οταν δ' έγώ έπεσα κατά γής, έδρα με και 
μακρό&εν μέ δάκρυα ελεγε. Μή Αν&ρωπε, μή 
πράττης τοΰτο φόρων τδ &έΐον δώρον μή μέ 
κατακαύσης τήν Α&λ.ίαν Ατιμάζων τά &εϊα’ λα- 
βοΰσα με δέ έκ τι·ΰ μανδύον μέ Ανήγειρεν- έγώ 
δ' έξήγαγον τοϋ κόλπου μου τήν πυξίδα μέ τήν 
ϋείαν μετάληψιν. Πεσοΰσα δ' αΰτη είς τήν 
γην, ελαβε τδ ·&εϊον πηξίδιον και θρηνούσα 
κατέβρεχε μέ δάκρυα τήν γήν λέγουσα- «Νΰν 
Απολύεις τήν δούλην Σου Δέσποτα, ότι είδον 
οί όφ·9αλμθί μου τδ σωτήριόν Σου (Λουκάς 
Β. 29) ότι ελαβον εις τάς χελρας μου τήν

(') Δηλαίή 16 δοράτων. ’Εν τοΐς λεξικοί: όύδέν τοι- οντον μέτρον ώινζομεν καί προύκρίναμεν iv μετα- φράσει νά &φήσωμεν τήν λίξιν τον κείμενον, μή τολ- μ&ντε: νά Ιρμηνεύσωμεν δτι ύπήρχον αίγες ίν Πάρφ ίχονσαι κέζατα μήκους 15 δοζάτιον. 

άφεσιν τών αμαρτημάτων μου’ ήδη #ά πο- 
ρευ&ώ όπου προστάζει Σου ή δύναμιςι*.

Ταΰτα λοιπόν είποΰσα καί τάς χεϊρας πρδς 
τδν ούρανδν έκτείνασα μετ' εύχών μέ Απέ- 
στειλε πρδς τονς συντρόφους μου. Κυνηγή- 
σαντες δ’ όλίγας ήμέρας καί πολύ κννήγιον 
ενρόντες- έπεστρέψαμεν. Καί εκείνοι μέν ώρμη- 
οαν πρδς τδ πλοιάριον, έγώ δέ έτρεχον νά 
λάβω τήν ευχήν τής μακαρίας. "Αμα δ' 
έφτασα είς τδν Ναόν καί Ανηρεΰνον ΐνα τήν 
ϊδω, βλέπω είς τδν αυτόν τόπον έ»'$α καϊ 
πρίν είχα ΐδη ταύτην νεκράν. Πεσών λοιπόν 
καί ΑσπασΆείς τούς τίμιους αύτής πόδας καί 
καταβρέξας μέ δάκρυα, έστην ένιδς έρωτών έπί 
πολύ τδν έαντόν μου τί πρέπει νά πράξω. Φρό
νιμον λοιπόν ήτο καί πρέπον, Αφ' ού μέ δά
κρυα παρεκάλουν τήν Όσίαν, νά ζητήσω τήν 
έξοικονόμησιν τής περιστάσεως καί κα·9ώς 
έπρεπε νά έκτελέσω τό Όεϊον πρόσταγμα. Άφ' 
ού δμως τοΰτο μοί διέφυγε έπρεπε κατά τδ 
δή λεγόμενον νά έγκαταλείψω τήν Ιδέαν τοΰ 
ταξειδίου, νά Ανακοινώσω τδ δράμα τοΐς συν- 
τρόφοις μου, καϊ είς τάφον μετ' αύτών νάκα- 
ταϋέσω τδ λείψανου τής μακαρίας, Αφ' ού 
ύμνήσωμεν τδν θεόν όση ήμΐν δύναμις· Αλλ’ 
ώς φαίνεται δυσκόλως Ανευρίσκεται ή φρόνησις. 
Τούτου ένεκα καϊ έγώ έσφαλον καϊ ώς έπρεπε 
δέν ένήργησα. Έν τή Αμα&εία μου δέ καί τή 
έλαφρότητι τοΰ νοός μου (τί δά καλλήτερον) 
ήδύνατο νά σκεφ^ή ένας χωρικός κυνηγός) 
έπραξά τι τολμηρόν, χάριν τής^πίστεώς μου 
ώς ένόμιζον, Αλλ' ώς φαίνεται Απαρέσκον εις 
τδν θεόν. Διότι Αποκόψας τήν χέϊρα της καϊ 
τυλίξας είς λινόν ύφασμα, κατήλ&ον πρδς τδ 
πλοϊον.

Άφ’ ού λοιπόν Ανήχ&ημεν είς τό πέλα
γος {y φ πλέον είχε προχωρήσει ή έσπέρα καί 
Ανεπετάσαμεν τδ ίστίον, έταξειδεύσαμεν. Έχον- 
τες δ' ούριον τδν Ανεμον, ώς αν ιπτάμε&α, 
ύπελογίζομεν ότι λίαν πρωϊ ^ά εϊμε&α είς Εύ
βοιαν. Μόλις δμως ήρχωε νά έξημερώνη εύρέ- 
Αημεν Ιστάμενοι έν τφ αύτφ λιμένι, ώς Αν 
εϊχωμεν Αγκυροβολήσει ή κΰτος τι θαλάσσιον 
νά συνεκράτη είς τδ αύτό μέρος τδ πλοϊον. 
Κατέλαβε λοιπόν απαντας φόβος καϊ τρόμος 
καϊ περίτρομοι έβλέπομεν δ είς τδν άλλον ζη- 
τοΰντες τήν αιτίαν τοΰ πράγματος καί διερω- 
τώντος τοΰ ένδς τδν άλλον, καϊ Ανακρίνοντες 
μή τυχόν έλαβε χώραν μεταξύ μας πράξις τις 
Ανήκεστος, διά τήν όποιαν έκρατούμεϋα ουτω.

Μόλις δέ άλλος άλλο έρωτώμενος έλεγε συ
ναισθανθείς έγώ τδ τόλμημά μου, διαφυγών 
πάντας Ανήλθον είς τδν ναόν καί θέσας τήν 
χεϊρα παρά τφ σώματι τής Αγίας κατήλθον είς 
τδ πλοιάριον. Προτρέψας δέ τούς συντρόφους 
αου ήρχίσαμεν τδν πλοΰν.

Μόλις δ’ έπροχωρήσαμεν, καϊ ώς πτη- 
νδν έπέτα τδ πλοϊον, τοΰ Ιστίου πληρουμένόυ

Ανέμου, καϊ δ πλους έτελεϊτο άνευ εμποδίου τι- 
νδς και κατ' ευθείαν τότε έγώ εξιστόρησα τοΐς 
συντρόφοις μου τδ δράμα, καί πώς τυχαίως 
εύρον τήν μακαρίαν, καί πάντα όσα προανέφερα, 
καϊ τδ τής θείας μεταλήψεως καϊ τά τής κοιμή- 
σεως αύτής’ καϊ ότι έχων τήν χεϊρα ταύτης 
Ανήλθον τδ έσπέρας έπϊ του πλοίου, καϊ ότι 
τούτου ένεκα έκρατούμεθα, άν καϊ ένομίζαμεν 
ότι έπλέομεν' καί ήδη. ότι ώς πρέπει πλέομεν, 
διότι κατέθεσα τδ λείψανον. Άκόύσαντες λοι
πόν εκείνοι ταΰτα καί μεμφθέντες έμοΰ έστρά- 
φησαν Αμέσως όπίσω καί εν μεγάλη σπουδή 
έπέοτρεφον είς Πάρον καί πάντες Αμοΰ έπρο
χωρήσαμεν τρέχοντες πρδς τδν Ναόν, δυοτά- 
ζοντες δέ καϊ τρέμοντες, Αλλά καϊ μετά θάρ
ρους έκ τής πίστεως έπλησιάζομεν' καί εύρομεν 
μέν τδν τόπον τής θέσεως, ώς έάν διέσωζεν 
ούτος τόν τύπον τοΰ στόματος, ό νεκρός όμως 
είχε γίνη Αφανής. Έθαμβώθημεν λοιπόν ΐπάν- 
τες καί έτρέμομεν τήδε κακεΐσε έξετάζοντες, 
διερευνώντες, μήπως μετεφέρθη ή Ανέζησε 
καί όλόκληρον τδ δάσος καϊ τά άλση έρευνών- 
τες περιετρέχομεν μήπως ποΰ τδ θειον έκεϊνο 
κρύπτεται κειμήλιον. Δειλοί, Ανόητοι καϊ παχυ
λής διάνοιας άνθρωποι καί όντως διώικοντες 
άφθαστα τών θείων θαυμάτων. Μηδέ αίσχυνό- 
μενοι διά τδ θαΰμα τοΰ Έλισσαίου, οστις τούς 
κατ' αύτοΰ Αποσταλέντας παρά τοΰ Βασιλέως 
τών Σύρων, (ων μεταξύ αύτών, καθίστατο 
Αόρατος δι’ Αβλεψίας περιβαλών αύτούς) έφερεν 
είς Σαμάρειαν καί τούς παρέδωκεν είς τδν Βα
σιλέα (Βασ. Δ. Κεφ. 6 § 18). Διότι έπιτρέπε- 
τ.αι νά εϊπω τδ τοΰ μεγάλου θαυματουργού 
όστις είς τούς Αιώκοντες, ΐνα ουλλάβωσιν αύτόν 
έν φ προσηύχετο εΐς τδ όρος καθίστατο Αόρα
τος δένδρον καθιστάμενος. Μή κατωρθώσαντες 
λοιπόν νά Ανεύρωμεν τδ λείψανον τής μακα
ρίας, λέγει, κατήλθομεν είς τδ πλοϊον και άνα- 
χθέντες είς τδ πέλαγος έπεστρέψαμεν είς τήν 
πατρίδα, δοξάζοντες και δμνοΰντες τδν Θεόν 
τδν εκάστοτε παράδοξα και εξαίσια ποιούντο.

Ταΰτα ώς προανέφερον Αφ’ ού μοί διη- 
γήθη ό μακάριος έκεΐνος καϊ μέγιστος άνθρω
πος δι’ όρκου έξησφαλίσθη μή τυχόν είς τδν 
βυθόν τής λήθης παραπέμψω τήν παρούσαν 
ύπόθεσιν, μή δέ προφασισθείς. Αποσιωπήσω τό 
θαΰμα διότι ύπό τής θείας δίκης καί ύπό τής 
Αγανακτήσεως τής όσιας θά ύποβλέπεσε. Έρω- 
τώντος μου τόν χρόνον καϊ τήν ήμέραν τής τε
λευτής της ΐνα καί συγγραφή τοΰτο μετά τοΰ 
θαύματος καϊ τελήται τό μνημόσυνον ταύτης, 
ό Ιερός έκεΐνος άνθρωπος έλεγεν «.Πολλά μέν 
ώς παρατηρείς, Αγαπητέ, έκ τοΰ διηγήμαιος 
παραλείπονται. Διότι έπρεπε καϊ τδ γένος της 
καϊ (ίλην τήν έν τή νήσφ άσκηοιν και κακώσεις 
αύτής νά Σοϊ εξιστορήσω, καί ,πώς καϊ διά τών 
χειρών της ήγωνίσθη κατά τών προσβολών 
τών έπερχομένων εχθρών
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Πλήν τοΰτο Ενεθυμεϊτο, ώς Ελεγεν, άτι ήτο 
φθινόπωρον και πρός τον Νοέμβριον. Πλήν 
εϊνε θεάρεστον νά συγγραφή ό βίος της Μακα- 
ρίας καϊ μή καταχωσθή εις τδν βυθόν της λή
θης. Την μνήμην της δέ, Εξοχοι πάντως άνδρες 
κοϊ ζηλωταϊ αυτής $ά τάξωσιν εις Εορτήν εγ
καίρου ήμέρας, ώς αρμόζει - - ·......................

Ταΰτα ό μέγας Εκείνος άνθρωπος Αφ’ ού 
Εξέθηκεν ήμίν και εύπροσηγόρως μάς παρεκά- 
λεσε, κατευόδωσεν. ’Επειδή δ' Επνευσαν ούριοι 
άνεμοι τήν άλλην ήμέραν Εφθάσαμεν εις Δίαν 
(Νάξον). Τοΰτο τής εις Πάρον καθόδου μας 
τδ περίβλεπτον κέρδος. Τοΰτο τδ Ανέλπιστον 
Εμπόρευμα τής ίπΐ Κρήτην εκστρατείας. Ουτος 
0 βίος τής μακαρίας θεοκτίστης.........'...........

■ ■ΐϋ·τ:88ιΐ·"

ΠΕΡΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ

Ήμετενσάρκωσις, ώς ήν φανερόν,. Ιννοεϊ 
Επανάληψιν τής ζωής.

“Ωστε εϊναι' Αληθές, άτι Επαναλαμβάνεται ή 
ζωή, εϊναι βέβαιον, δτι <5 άνθρωπος Επανέρχε
ται είς τδν κόσμον τούτον ή είς άλλους ;

Λοιπδν ή ψυχή τοΰ Ανθρώπου δεν γενναται 
σύν τφ σώματι αύτοΰ, όΠά προΰπήρχε καϊ άν- 
προϋπήρχε, ποΰ εύρίσκετο πρϊν ελθη Ενταύθα ; 
Τί ήτο ; τί Εκαμνε ; καϊ διατί ούτος δέν Ενθυ
μείται τοΰτο ; Τί φοβερά, Αλλά συνάμα τί πε
ρίεργα ώράΐα πράγματα γενιφ ή συζήτησες καί 
Εξέτασις τοΰ ζητήματος τούτου!

Έάν ή ψυχή προΰπήρχε, ποία ήτο ή προ- 
τέρα αυτής κατάστασις ; Εϊχεν αίσθημα αύτο- 
ουνειδήσεως; Άν δέν είχε τοΰτο θά ίσοδυνά- 
μει πρδς Ανυπαρξίαν. “Αν δέ εϊχε, τότε ή θά 
ήτο ίκανή πρδς τελειοποίησιν ή δέν θα ήτο. 
'Αλλ' Εν εκατέρα τών περιστάσεων, τίνα βαθ
μόν Αναπτύξεως είχε κατά τήν ενσάρκωσίν της ;

Παραδεχόμενοι ουμφεδνως πρδς τήν γενικήν 
πίοτιν, δτι ή ψυχή δημιουργείται συγχρόνως 
πρδς τδ σώμα ή δτι πρό τής Ενοαρκώσεως αύ- 
τής %Χίι μόνον άρνητικάς Ιδιότητας, προτείιον- 
ται αί εξής Απορίαι.

Ιον) Διάτί ή ψυχή Εκδηλοϊ τάσεις τόσον ποι
κίλας και Ανεξαρτήτους τών εννοιών τών Απαν- 
τηθεισών διά τής Ανατροφής; 2ον) Πόθεν 
προέρχονται αί συνήθεις ικανότητες παιδιών 
τινών Εν τή πρωϊμωτάτη των ήλικία πρδς ταύ
τας ή Εκείνος τάς τέχνας καϊ τάς Επιστήμας, 
Ενφ άλλα παιδία εϊνε ή καθ’ δλοκληρίαν, Ανί
κανα, ή Ελαχίστως Ικανά καθ’ δλον αύτών τδν 
βίον ; 3ον) Πόθεν προέρχονται παρά τισιν αί 
έμφυτοι ίδέαι τάς όποιας δεν Εχουσιν άλλοι : 
4ον) Πόθεν προέρχεται ή πρόωρος τάσις πρδς 
τό κακόν ή τήν Αρετήν, δπερ ούδαμώς συμβι

βάζεται πρδς τό περιβάλλον, εν ώ γεννάταί τις; 
5ον) Διατί άνθρωποί τινες Ανεξαρτήτως τής 
Ανατροφής των εϊνε Ανεπτυγμένοι περισσότερον 
τών άλλων; 6ον) Διατί ύπάρχουσιν άγριοι καϊ 
ήμεροι.

Έάν λάβωμεν βρέφος Όττεντότϋυ και Εκ- 
παιδεύσωμεν αύτδ Εν τφ καλλιτέρφ Πανεπι- 
στημίφ, θά δυνηθώμεν νά τδ μορφώσωμεν 
καί νά τδ καταστήσωμεν σοφόν ;

Είς τά Ερωτήματα ταΰτα ούδεμία φιλοσοφία 
δύναται νά Απάντηση. Ή ολαι αί ψυχαϊ εϊνε 
ϊσαι κατά τήν γέννησιν, ή δεν εϊνε ϊσαι. Και Εάν 
μέν εϊνε ϊσαι, πόθεν προέρχεται ή διαφορά τών 
κλίσεων ; Έάν ό’ εϊνε άνισοι, τοΰτο σημαίνει 
δτι ό Δημιουργός Επλασεν αύτάς Ανίσους' Αλλ’ 
Εν τοιαύτη περιπτώσει πώς δύναται νά Εξηγηθή 
τδ προνόμιον τινών Απέναντι τών άλλων ; Ή 
τοιαύτη προτίμησις δέν συμβιβάζεται καϊ πρδς 
τήν δικαιοσύνην κεά Αγαθότητα τοΰ πλάστου, 
πολύ δέ μάλλον πρδς τήν Αγάπην αύτοΰ πρδς 
πάντα Ανεξαιρέτως τά πλάσματά τον. Έάν δ
μως παραδεχθώμεν τδ Επάλληλον τών προϋ
πάρξεων, τά πάντα Εξηγούνται.

ΟΙ άνθρωποι γεννώμενοι συναποφέρουσι καϊ 
τήν Εσωτερικήν συνείδησιν, δτι Απέκτησαν νοΰν, 
Αναπτύσσονται δέ κατά τδ μάλλον και ήττον 
Αναλόγως τοΰ Αριθμού τών προϋπάρξεών των,’ 
καθ’ δν βαθμόν προώδευσαν. Τοΰτο καθίστα
ται σαφέστερου Εκ τής συγκρίσεως τής διαφο
ράς τής σωματικής ήλικίας διαφόρων Ανθρώπων. 
Υποθέσατε, δτι Εχετε πρδ υμών χιλίους Αν
θρώπους διαφόρων ήλικιών, Απδ ενός Ετους 
μέχρι τοΰ ογδοηκοστού, καϊ δτι ή προηγουμένη 
αύτών ήλικία εϊνε άγνωστος είς υμάς και Εξ 
Αγνοιας νομίζετε, δτι πάντες ούτοι Εγεννήθησαν 
Εν μια καϊ τή αυτή ήμέρα. Φυσικώς θά Απορή- 
σητε διατί οί μέν εξ αύτών Εχουσι μέγα Ανά
στημα, οί δέ μικρότερου, άλλοι εισϊ γέροντες, 
άλλοι νέοι, άλλοι Ανεπτυγμένοι, καϊ άλλοι δλίγα 
ή ούδέν γινώσκωντες. “Οταν δμως τδ παρελθόν 
αύτών Αποκαλυφθή ύμΐν, δταν δηλ. μάθητε, 
δτι ούχ) πάντες Εζησαν τδν αύτδν χρόνον, τότε 
θά Εχετε τήν εξήγησιν πασών τών Αποριών σας;

Ό Θεός Εν τή δικαιότατη αύτοΰ ιδιότητι 
δέν ήδύνατο νά δημιουργήση ψυχάς τελειοτέρας 
και μή, Αλλά λαμβανομένου ύπ' δψιν τοΰ πο
λυαρίθμου τών ύπάρξεών των, ή φαινομένη 
Ανισότης αύτών ούδαμώς Αντιφάσκει πρδς τήν 
αύστηράν δικαιοσύνην. Ή πλάνη προέρχεται Εκ 
τοΰ δτι βλέπομεν μόνον τό παρόν. ‘Ως πρδς 
τήν Εκτην Απορίαν, ό πνευματισμός, εύρύτερον 
Αποβλέπων πρδςτά πράγματα, παραδέχεται καϊ 
τδν Όττεντότον άνθρωπον, διότι δι' αύτόν 
δέν ύπάρχουσι διάφορα γένη καϊ φυλαϊ Ανθρώ
πων, Αλλά μόνον άνθρωποι Εχοντες μέν κατά 
διαφόρους βαθμούς Ανεπτυγμένην τήν Ενταύθα 
ΰπαρξιν των, πάντοτε δμως Ικανοί πρδς τε- 
λειοποίησιν. .

Ήθεωρία τής μετενσαρκώσεως Επιλύει ούχι 
μόνον τάς εις τδ παρελθόν καϊ τδ παρόν τής 
ψυχής Αναφερομένας Απορίας, Αλλά και τάς εις 
τδ μέλλον αύ.τής Αφορώσας. Είσϊ δέ αΰται αϊ 
Επόμενοι:

α'.) Έαν ή παρούσα ήμών ΰπαρξις δέον όρι- 
στικώς και διά παντός ν’ Αποφαοίση τήν τύ
χην μας, Εν τοιαύτη περιπτώσει ποΐαι θά εϊναι 
αί Εν τή μελλούση ζωή σχετικοί καταστάσεις 
τοΰ Αγρίου ώς καϊ τού πεπολιτισμένου ; Άμ- 
φότεροι θά εύρεθώσιν Εν τή αύτή καταστάσει, 
ή μήπως ή αίωνία μακαριότης θά εϊυαι Ανά
λογος πρδς τά προσόντα αύτών;

β'-) "Ανθρωπος, καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον 
μοχθήσας πρδς βελτίωσιν Εαυτού, Εχει τήν αύ
τήν Αξίαν πρδς τδν παραμείναντα στάσιμου Εν 
τή κατωτάτη βαθμίδι τής Αναπτύξεώς του 
Ακουσίως, ώς μή λαβεύν ούτε τήν εύκαιρίαν,οΰτε 
τήν δύναμιν νά βελτιωθή ;

γ'·) Ό κακοποιός, δστις ούδεμιάς Ανατρο
φής καϊ μορφώσεως Ετυχεν, εϊνε διά τοΰτο 
υπεύθυνος, Αφού Απ' αύτοΰ δέν Εξηρτάτο βελ- 
τίωσις ;

' δ'.) Πολύς κόπος καταβίλλεται πρδς ήθικήν 
καϊ διανοητικήν μόρφωσιν καί Ανάπτυξιν τών 
Ανθρώπων, άίλά καθ' δν χρόνον τινές μόνον 
μορφώνονται,εκατομμύρια άλλων Αποθνήσκουσι 
καθ' εκάστην πριν ή μέχρις αύτών διεισδήση 
τδ φώς τής παιδείας, ποία τύχη τούς Αναμένει;

Τί δέ θ’ Απογίνωσι τά παιδία, τά Αποθνή- 
σκοντα πρΙν ή προφθάσωσι νά πράξωσί τι κα
λόν ή κακόν; Έάν συναριθμηθώσι μεταξύ τών 
Εκλεκτών, ποία εϊναι ή αιτία τής τοιαύτης πρδς 
αύτά εύνοίας καϊ διά τίνα λόγον Απηλλάγησαν 
τών βασάνων τοΰ βίου τόσον προώρως ;

Αί Απορίαι αΰται λύονται μόνον διά τής πα
ραδοχής τών διαδοχικών ύπάρξεών. “Ο,τι οί 
άνθρωποι δέν ήδυνήθησαν νά πράξωσιν εν τή 
μιφ, θά τδπράξωσιν Εν τή άλλη. Ούδείς ΘΆπο- 
φύγη τδν γενικόν νόμον τής προόδου, Εκαστος 
θ’Αμειφθή κατά τήν πραγματικήν του Αξίαν, ού
δείς δέ θά στερηθή τής αιώνιας μακαριότητος, 
Εφ' ής Εχει δικαίωμα νά Ελπίζη, οίαδήποτε ή- 
θέλονεϊσθαι τά εν τή Αδφ αύτοϊς παρατιθέμενα 
κωλύματα.

Κατά ταΰτα ή περί μετενσαρκώσεως διδα
σκαλία τού πνευματισμού Αποτελεί τδ κεντρικώ- 
τερον αύτοΰ καί ούσιαστικώτερον σημέϊον. Πα- 
σύι αί φαινομενικοί Ανωμαλίαι τής Ανθρώπινης 
ύπάρξεως. πασαι αϊ Απορίαι, λύονται διά τής 
παραδοχής αύτοΰ. ‘Η μέτενσάρκωσις Εξηγεί πά
σας τάς Ανισότητας τοΰ βίου, κοινωνικός, δια
νοητικός και ήθικάς, μηδενίζουσα δέ τάς κρα· 
τούσας προλήψεις, καθιεροϊτήν Αρχήν τήςπαγ- 
κοσμίου Αδελφώσεως τών Ανθρώπων, διότι το 
πνεώμα δύναται ν’ Αναγεννηθή εις πλούσιόν ή 
πτωχόν, εϊς κύριον ή δοΰλον, είς άρχοντα ή 
ύπήκοον, είς άνδρα ή γυναίκα κτλ.

Άλλ’ άνευ τής μετενσαρκώσεως Ανεξήγητος 
τυγχάνει ή τε Αποστολή τοΰ Χριστού καϊ ή ύπδ 
τοΰ θεοΰ δοθεισα ήμϊν ύπόσχεσις. Έάν ή ψυ
χή εκάστου άνθρώπου Εδημιουργεϊτο συγχρόνως 
πρδς το)γεννώμενον σώμα. Εάν Εμφανίζετο καϊ 
εξηφανίζετο Εν τή γή, τότε ούδείς δεσμός θά 
ύφίστατο μεταξύ τών Απδ τού Άδάμ μέχρι τής 
Γεννήσεως τοΰ Χριστού ψυχών, Αλλ' ούδέ καϊ 
μεταξύ τών μετά Χριστόν. ‘Π περί σωτήρος 
ύπόσχεσις ή ύπδ τοΰ θεού δοθεΐσα, δέν θά ή
δύνατο ν’ Αναφέρηται πρδς τούς Απογόνους τοΰ 
'Αδάμ, Εάν αί ψυχαϊ αύτών δέν ήσαν Ετι δη- 
μιουργημέναι. “Ινα συνδεθή ή Αποστολή τού 
Χριστού πρδς τήν θείαν ύπόσχεσιν θά Επρεπεν 
δπως αντη Αναφέρηται πρδς τάς αύτάς ψνχάς. 
Έάν αί ψυχαϊ αΰται εϊνε Εκ νέου δημιουργημέ- 
ναι, τότε δέν θά ύφίστατο Εν αύταϊς ή αμαρτία 
τοΰ πρωτοπλάστου, ώς γενάρχου μόνον σωμα
τικού ούχι πνευματικού, Αφού δέν προϋπήρχον 
αί ψυχαί. Κατά ταΰτα περί προπατορικής Αμαρ
τίας διδασκαλία ύποθέτει Αναγκαίον τδν σύν
δεσμον μεταξύ τών ψυχών τής Εποχής τοΰ Ά
δάμ καϊ τής Εποχής τοΰ Χριστού, καϊ επομένως, 
καί τήν Αναγκαιότητα τής μετενσαρκώσεως-

Αί Επί τής γής ψυχαϊ Αποτελοΰσιν οϊονει ό- 
ποικίαν Εξωρίστων Απομακρυθέντων Ανωτέρφ 
προνοία Εκ τής πατρίδος (τοΰ ουρανού) Ενεκα 
διαγωγής Εγκληματικής' Εν τφ τόπφ τής Εξο
ρίας των (τή γή) φυσικά διά τών μετενσαρκώ- 
σεων καϊ διά χρηστοτέρας διαγωγής θά δυνηθώ>- 
σιν οΰτω νά καταστώσιν άξιοι τής διαγωγής 
αύτών, άνακαθαιρόμεναι και προσγεύουσαι Επί 
τά κρείττω' δ δ’ ’Ιησούς Χριστός ήλθεν ϊνα 
φωτίση αύτάς είς ταχυτέραν αύτών Απαλλαγήν 
καί εύκολωτέραν Εξαγοράν τών ήμαρτημένων 
μόνον δέ ώς τοιαύτη νοουμένη ή Αποστολή αύ
τού δύναται νά καταστή νοητή και εύεξήγητος.

(Έπεται τδ τέλος)

ΕΙΣ TON KEKPOW ΤΟΪ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΪ
ΙΩΑΚΕΙΜ

Σαν πώς άνέτ«λτ τής Ζτυτβριϊς ή ’μέρα, 
Κι’ οί σχλάβοι ξεσκλαβώνονται κ’ ελεύθεροι πηδούν, 
S&v είδες τήν πραγμάτωσιν τών πόθων σου,Πατέρα, 
Στ’ άλλο Βασίλειο ’έστρεψες τί μάτια καί τδν νουν!

Σάν είδες πώς άνέλαμψε τής λευβεριας ή ’μέρα. 
Καί τδ δροσάτο αγέρι της σχσβποϋσι στη σκλαβ’ά, 
ΓΙροτοϋ παρθή xt’ ή Πόλε σου ξεψύχησες, Πατέρα 
Κι' έτσι κι’ ή Νίκη πρόβαλε μέ μαύρη σύγνεφά.

Στην ανεκλάλητο χαρά, ώ να·, τοϋ καθενός'μας, 
Νεκρά προβάλλει σήμερα μια πάναγνος μορφή ! 
Πλέξατε Δάφνης στέφανα εις τδν σεπτόν νεκρόν μας· 
Τής ’Εκκλησίας ’πέβανε ή Πάνσεπτος Κορφή!

/1ενκοσ/φ ΠΟΛ. ΑΧ. ΚΤΠΡΙΑΝϊΔΗΣ
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ΤΟ ξΜΠΟΡΙΟΝ ΕΙΝΕ ΕφΕΤΗΜΗ

Βέλγος ίερεύς Βάν Κέ- 
νεγκεν, θερμός πατριώ
της καί κήρυξ διαπρύ
σιος τής έμπορικής και 
βιομηχανικής ζωτικότη- 
τος τοϋ Βελγίου, άπδ 
πολλών έτών καταγίνε
ται είς σύντονον, προ
παγάνδαν, τής οποίας 

tf τά κύρια σημεία, άρθρα, 
λόγους, έπιστολάς κτλ., 

έξέδωζεν ήδη συγκεντρωμένα εις έν βιβλίον 
ύπδ τόν γενικόν τίτλον .· «Ό έμπορος τοϋ εί- 
κοστοϋ αΐώνος. Λόγοι πρδς νέους».

Εις τόν οικογενειάρχην, ό όποιος μέ άγω- 
νίαν έρωτ^ τδν εαυτόν του, τί θά κάμη τδ 
παιδί του, τδ βιβλίον αύτό είνε πολύτιμος σύμ
βουλος, άνοίγων νέους ορίζοντας καί ένθαρρύ- 
νον τούς νέους νά τραποϋν πρός τδ έμπόριον, 
τοΰ οποίου τήν σημερινήν θέσιν εξαιρεί.

Τδ βιβλίον παρουσιάζει είς τδ παγκόσμιον 
κοινόν ό γενικός διευθυντής τής νεωτέρας πρα
κτικής μορφώτεως τοϋ Βελγίου, Κύριλλος Βαν 
Όβερμπιέργκ, ό όποιος τδ συνοδεύει διά κόλα- 
κευτικωτάτων εκφράσεων.

Τδ εμπορικόν επάγγελμα.

Έπέρασε πλέον ό καιρός—λέγει ό Βάν Κέ- 
νεγκεν—κατά τον όποιον τό έμπόριον έθεω- 
ρεϊτο κοινωνική θέσις ήκιστα επίζηλος. Σήμε
ρον ή θεωρία αύτή κατέπεσε, τδ δέ εμπορι
κόν στάδιον βαδίζει παραπλεύρωςπρδς τά μάλ
λον έπιθυμητά καί τά έχοντα τούς εύρυτέρους 
πρδ αυτών ορίζοντας.

Είς δικηγόρος ή εϊς ιατρός δέν έχει τδ 
δικαίωμα νά ύπερηφανεύεται διά τδ επάγ
γελμά του περισσότερον άπδ ένα έμπορον.

Ό έμπορος δέν είναι πλέον ό άνθρωπος ό 
όποιος πωλεί έν είδος μέ τήν ζυγαριάν ή μέ 
τδν πήχυν. Είναι τούναντίον ό άνθρωπος μέ 
τήν εύρείαν διάνοιαν, ό όποιος μέ τδν χάρτην 
έμπρός του έπιθεωρεΐ τδν κόσμον διά νά ίδή 
πρδς ποιον σημείου θά έπεκτείνη τά βλέψεις 
του, ποΰ θά διευθύνη τούς κατακτητικούς του 
σκοπούς.

Στρατηγός μάλλον παρά ειρηνικός έργάτης, 
είνε ύποχρεωμένος νά διεξάγη πόλεμον τοΰ 
είδους, τδ όποιον αύτός έμπορεύεται, είδους τδ 
οποίον ώς στράτευμα διευθύνει εναντίον άλλου 
είδους, ζπερ θά ήδύνατο νά παρομοιωθίί πρδς 
εχθρικόν στρατόν.

—— Έμπρός, πάντοτε έμπρός !

Αύτό σύνθημά του. Καί δπως ένας στρα
τηγός, άπαράλλακτα χαί ό έμπορος είναι υπο
χρεωμένος νά λάβη δλα τά μέτρα διά νά προ
φύλαξη τδ είδος του από τήν έπίθεσιν των άλ
λων ειδών, νά τδ εξώθηση εις μίαν τολμηράν 
χ'ίνησιν, νά ζάμη μίαν κυκλωτικήν χίνησιν.

Ό επιστήμων έμπορος.
’Εννοείται δτι, διά νά έπιτύχγ ό έμπορος 

είς τδν άγώνα αύτοΰ, πρεπει νά, έχν) άρτίαν 
μόρφωσιν έπιστημονιχήν καί κοινωνικήν, του
λάχιστον οσον χαί ένας αρχηγός μεγάλου 
στρατιωτικοί! σώματος.

Ό γεωγραφικός χάρτης δέν πρέπει νά έχη 
μυστήρια δι’ αύτόν. Ένφ διά τούς άλλους 
κοινούς θνητούς ό χάρτης παρουσιάζει μόνον 
θαλάσσας, βουνά, ποταμούς και πεδιάδας, διά 
τδν έμπορον καί διά τόν στρατηγόν είναι 
άνάγκη άλλων λεπτότερων γνωσεων τών οδών, 
τών κλιματολογικών συνθηκών, τών ηθών καί 
εθίμων. Όλα αύτά μαζή είναι πολύτιμοι άπο- 
δείξείς διά τδ έργον του, άπαραίτητοι καί είς 
τδν μέγαν έπιχειρηματίαν, όπως καί είς τδν 
μικρόν παραγωγόν, ό όποιος φλέγεται ύπδ τής 
δικαίας επιθυμίας νά έφαρμώση ενα νέον είδος.

Μία μ.ικρά ευκολία, την οποίαν θά τοΟ απο
δείξουν αι γνώσεις του αί έπιστημονικαί, ευ
κολία άσήμαντος είς τά μάτια τοΟ άλλου κό
σμου, είναι σημ.αντική διά τδν έμπορον. Ποίος 
καταναλωτής θά ύπολογίση ενός φράγκου οικο
νομίαν είς το είδος τδ όποιον άγοράζει; Ό 
έμπορος δμως καταγίνεται νά καταρτίση συν- ι 
δυασμούς, οί όποίοι θά του επιτρέψουν οικονο- 3 
μίαν ένός τετάρτου τοϋ λεπτοϋ. Αύτό τδ τέ
ταρτον τοϋ λεπτού, συσσωρευόμενον, άποτελεΐ 1 
μίαν πραγματικήν νίκην.

Ό διπλωμάτης
Μήπως όμως δέν είναι άνάγκη και πολιτι- I 

κής διορατικότητος διά τδν έμπορον J I
Είς τάς διεθνείς του σχέσεις χρειάζεται όξυ- I 

δέρκεια αυτόχρημα διπλωματική. Ή διεθνής I 
κατάστασις πρέπει νά μή έχη μυστήρια δΓ I 
αύτόν. 01 τελευταίοι πόλεμοι, ό Ρωσσο'ίαπω- I 
νικός, ό Άγγλοστρανσβαλινός, άπέδειξαν δτι I 
τδ έμπόριον εχει μέγιστον μέρος εις μίαν τοι- I 
αυτήν διεθνή σύρραξιν. |

’Αποκλεισμοί, κατασχέσεις πλοίων, διεθνή I 
νόμιμα, βίαια μέτρα, δλα αύτά άνάγονται είς 1 
τήν σφαίραν τών γνώσεων δχι μόνον τοΰ με- I 
γάλου εμπόρου, δχι μόνον τοϋ εκατομμύριού- I 
χου άνακινητοϋ τοϋ χρήματος, δχι μόνον τοΰ I 
έφοπλιστοϋ, άλλά και τών μικροτέρων έμπό- I 
ρων, οί οποίοι, καταγινόμε’Όΐ είς τήν έμπο- I 

ρίαν ένδς είδους, είναι υποχρεωμένοι νά παρα
κολουθούν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν κατάστασιν διά 
νά έπωφεληθοΟν τών παρυυσιαζομένων εύ- 
καιριών.

Μέγας παράγων κινήσεως χρήματος είναι 
κατά τούς πολέμους τά έμπορικά πλοία. Άλ
λοίμονον εις τόν έμπορον, ο' όποιος δέν έχει 
έγκαίρως λάβει τά μέτρα του είτε διά νά προ- 
μηθευθή τά είδη ποΰ τοϋ χρειάζονται, είτε διά 
νά έξασφαλίσν) άποστολήν ή παραλαβήν έγκαι
ρον τών διαφόρων στοιχείων του. θά πάθγ 
ο,τι έπαθαν αί μωραί παρθένοι.

Διά τοϋτο και. διπλωματικοί κοινωνικώς 
σχεσεις είναι απαραίτητοι είς τδν έμπορον.

'Εννοείται οτι ολα αύτά—καί τοϋτο τονί
ζεται έπανειλημμένως έν τφ βιβλίφ τοϋ Βέλ
γου ίερέως—δέν άφοροϋν τήν άνήθικον κερδο
σκοπίαν, ή όποία έχρησίμευσε διά νά ένισχυθή 
το Γαλλικόν ρητόν οτι «τδ έμπόριον είναι 
ώργανωμένη ληστεία». Πρόκειται περί τοϋ 
τιμίου καί ήθικοϋ έμπορίου, τδ οποίον αποτε
λεί ύπηρεσίαυ οχι μόνον πρδς τήν κοινωνίαν, 
άλλά καί πρός τήν ανθρωπότητα ολόκληρον.

Πρδς τοίτς νέους·

—Αύτό είναι τό έμπόριον, το οποίον άλ
λοτε έπεριφρονήθη καί έθεωρήθη ένασχόλησις 
κατώτερα τής ιατρικής, τής νομικής, τής στρα
τιωτικής επιστήμης, λέγει ό Βάν Κένεγκεν 
πρός τούς νέους.

Ό έμπορος τοΰ εικοστού αΐώνος είναι έπι- 
στήμων διπλωμάτης καί στρατηγός. Οί νέοι, 
οί οποίοι θά έπιδοθοϋν εις τό έμπόριον μέ έφό- 
δια, πρέπει νά τδ εννοήσουν καλά, οτι παρέ
χουν μίαν μεγάλην εκδούλευση εΐς τήν πα
τρίδα των, είς τήν κοινωνίαν, είς τήν άνθρω- 
πότητα έν γένει.

ΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
Ό δόκτωρ Μαξβέρ δημοσιεύει άρθρον περ 

προφητειών έξετάζων αύτάς έπιστημονικώς.
Τδ τέλος τοΰ έτους,—λέγει ό κ. Μαξβέλ— 

παρακολουθεΐται πάντοτε άπό μίαν ιδιαιτέραν 
έκθετιν τών προφητειών. Οί προφήται υπήρ
ξαν οί πρώτοι πελάται τοϋ ίδρυτοϋ τής Τυπο
γραφίας Γουτεμβεργίου. Αί «Προγνώσεις» τυ- 
πωθεΐσαι άνεφάνησαν είς Γερμανίαν, ’Ιτα
λίαν, Γαλλίαν άπδ τάς άρχάς τοΰ δέκατου 
πέμπτου αΐώνος. Τά μέλλοντα γεγονότα άνηγ- 
γέλλοντο ύπδ διασήμων άστρολόγων, έκ τών 
όποιων ό ’Ιωάννης Μοντερέγκιο είνε έκ τών 
διασημοτέρων. Οί βιβλιόφιλοι θά ένθυμηθοϋν 
τήν συγκίνησιν τήν όποιαν παρήγαγεν είς τδν 
δέκατον'έκτον αιώνα ή αναγγελία τοϋ προσε
χούς τέλους τοΰ κόσμου. Ή πρόγνωσις αυτή 

παρήγαγε ζωηράς φιλονεικίας μεταξύ τών προ
φητών.

Φιλονεικία σχεδόν άνωφελής. καθ' οσον δέν 
δύναταί τις νά καταχωρήση ούδεμίαν σοβαροί} 
λόγου πρόγνωσιν, έπιβεβκιωθεΐσαν κατά τρό
πον βέβαιον. Ευρίσκει τις έν τούτοις συμπώ- 
σεις περιέγους, όπως ό Νοστραντάμου διά τήν 
έπανάστασιν τοϋ 1789, τοϋ Ούίλιαμ Λίλι καί 
δια τήν πυρκαίάν τοΰ Λονδίνου τοϋ 1668. Ή 
κρίσις περί τών προφητειών δέν έμφανίζεται 
συνήθως παρά μετά τήν πραγματοποίησίν των, 
ήδύνατο δέ· νά είνε άποθαρρυντική διά τήν άν- 
θρωπίνην περιέργειαν, έάν αύτη δέν ήτο άνε· 
ξάντλητος.

'Ομοιάζει βμως ή άνθρωπήη περιέργεια μέ 
τδν μΰθον Τοϋ Σίσυφου, τον όποιον ή διηνεκής 
πτώσις τοΰ βράχου του δέν άπεθάρ'ρυνεν. Άπδ 
χιλιάδων έτών αί προφητείαν καί αί μαντεΐαι 
άπησχόλησαν τούς άνθρώπου. Δύναταί τις λοι-> 
πδν νά έρωτήση καί τδν λόγον τοϋ γεγονότος 
τούτου. ‘Η σπουδή τής άτομικής καί τής κοι
νωνικής ψυχολογίας αποκαλύπτει τήν έπίδρα- 
σιν τών νόμων, συνθέτων μέν κατά τδ φαινό
μενου, απλών δέ πραγματικώς είς τήν διανοη
τικήν έξέλιξιν τών κοινωνιών. Δύο θεμελιώδη 
γεγονότα επιβάλλουν τήν σπουδήν ταύτης ; ή 
παρατήρησες καί ή χρήσις. Τδν σύστημά των 
αποτελεί τήν βάσιν τής επιστήμης, όπως έξ 
άλλου το ίδιον σύστημα άποτελιΐ τήν βάσιν 
τών προλήψίως· διακρίνονται δέ αί δύο άναμε- 
ταξύ των δι’απλών φαινομένων κατά ποσότητα 
καί ποιότητα τών καθορισθέντων μέσων. Υ
πάρχουν δύο είδη μελλόντων γεγονότων. Τά 
μεν πρώτα είνε κατά τό φαινόμενον τελείως 
άόριστα. Λέγω δέ κατά τδ φαινόμενον διότι, 
τά μ.έλλοντα γεγονότα προϋποθέτουν άλλα 
προηγούμενα καί θά ήτο έπάναγκες νά γνωρί- 
ζωμεν όλα τά προηγούμενα διά νά προείπωμεν 
τά μέλλοντα ασφαλώς.

Πάντοτε ή άνθρωπίνη διάνοια δέν θά ήδύ
νατο νά έναγκαλισθή τήν ολότητα τών σημε
ρινών αιτίων και κατά συνέπειαν τδ μέλλον θά 
είνε είς τόν άνθρωπον τόσον άγνωστον δσον καί 
τά αίτια· ή άγνοια τών αιτίων δικαιολογεί καί 
τήν άοριστίαν τών άποτελεσμάτων. 'Υπάρχουν 
έν τούτοις περιστάσεις, κατά τάς οποίας τά 
αίτια ένός μέλλοντος γεγονότος είνε φανερά 
και πραγματοποιοϋνται· μία διάνοια λοιπόν άρ- 
κετά οξεία δύναται νά τά προείπγ.

Ή ήττα τών Γάλλων προελέχθη ύπδ ένδς 
τών στρατιωτικών· ή ήττα τής Ρωσσίας εν 
Μαντζουρία προηγγέλθη ύπό τίνος πολιτικού, 
οστις έγνώριζε καλώς τούς ’Ιάπωνας. Τδ μέλ
λον, κατά τάς δύο ταύτας περιστάσεις δύνα
ται νά έξαχθϊΐ άπό τδ παρόν. Ή όπουδή τής 
μαντείας έχει τήν αύτήν διάκρισιν. "Εχομεν 
παραδείγματα σύγχρονον γεγονότων, προγνω- 
σθέντων ύπδ άνθρώπων πολύ άπομεμακρυσμε-
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ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΕΝ ΚΑΙΡΛ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ!

νων τοΰ χρόνου, καθ’ δν συνέβησαν ταΰτα. Ή 
'Ιστορία τών προφητών τής έρήμου περιλαμβά
νει άρκετδν άριθμ.όν τοιούτων παραδειγμάτων. 
Αί τοιούτου είδους περιπτώσεις καθορίζονται 
σήμερον ύπο τδ όνομα «τηλεπάθεια». ’Απο
τελούν αΖται προφανώς ιδιαιτέρας ομοταξίας 
γενικών γεγονότων, τά όποια έχουν σχεσιν με 
τά φαινόμενα τής άτομικότητος.

Εις την κλόξσιν ταύτην άνήκουν καί τά προ
αισθήματα, τά οποία παίζουν σπουδαίον ρόλον 
εις την ζωήν πολλών συγχρόνων μας. Τό δαι
μόνων τοΟ Σωκράτους, τό όποίον ύπεδείκνυεν 
είς τδν φιλόσοφον ο,τι δέν ώφειλε νά κάμγι 
είνε μία έκδήλωσις τής ένδομύχου άτομικότη- 
τος, την οποίαν κατέχομεν είς διαφόρους βαθ
μούς. Τά φαινόμενα τοΰ είδους τούτου, έάν 
τά παραδεχθώ κανείς — φαίνεται δέ ή συσσώ- 
ρευσις τών παρατηρήσεων καθιστδί δυνατήν την 
παραδοχήν των—ίπιτρέπουν νά μορφώσν) μί
αν γενικήν έννοιαν περί τής μαντείας· είς δλας 
σχεδόν τάς περιστάσεις τής προφητείας τό 
άναγγελθέν γεγονός έξηρτάτο άπό αίτια ήδη 
πραγματοποιηθέντα καί τά οποία δύνανται νά 
προγνωσθοΰν. Πολυάριθμα είνε τά παραδεί
γματα. Και πρώτον είς τήν Ιστορίαν τοΰ Τρουέν: 
ό ένδοξος ναυτικός έπλεε άπό μακροΰ καιροΰ 
είς μέρη άγνωστα. Ήμερο: τή ήμέρφ τά τρό
φιμα έγίνοντο σπάνια καί τό πλήρωμα άπήτησε 
άπό τόν πλοίαρχον νά έπιστρέψουν εις τδν λι
μένα. Ό Τρουέν δέν συγκατένευσεν έν τού- 

τοις τδ πλήρωμα καί τό έπιτελείον είχον δί
καιον είς τήν άπαίτησίν των ταύτην και ό έν
δοξος ναυτικός ύπεσχέθη νά έπιστρέψρ είς τήν 
Γαλλίαν. Τήν νύκτα εϊδεν δνειρον, ότι προσέ
βαλλε και κατελάμβανε δύο πλοία. Τό δνειρον 
τοΟ έκαμε τόσην έντύπωσιν, ώστε καθικετέυσε 
τδ πλήρωμα νά συνέχισή τόν πλοΰν έπί μίαν 
άκόμη ήμέραν· ήτοπεπεισμένος οτι εϊδον δνει- 
ρον προφητικόν πράγματι δέ τήν ιδίαν ήμέ
ραν ό σηματογράφος έσημείωσε δύο πανία εις 
τόν ορίζοντα. Τό δνειρον τοΰ Τρουέν έπραγ- 
ματοποιηθη τελείως. Είς τήν περίεργον ταύτην 
περίστασιν, ό Τρουέν θά ίκαμνε μίαν πρόγνω- 
σιν έάν εϊχεν άναγγείλγ τήν άφιξιν τών δύο 
τούτων πλοίων : έν τούτοις τά δύο πλοία 

■ ήσαν έν πορεία καί κατ’ άνάγκην έπρεπε νά 
συναντηθούν καθ’ οδόν μέ τδν κορσάρον. Ό 
Γάλλος ναυτικός θά τά έβλεπεν, έάν εϊχεν 
όξεΐαν τήν δρασιν. Τό γεγονός τδ όποιον έβλε
πεν έν όνείρφ ήτοβέβαιον έκ τών πραγμάτων.

Ή περιπέτεια τοΰ Τρουέν υπενθυμίζει τήν 
περιπέτειαν τοΰ Κολόμβον άλλ’ ό τελευταίος 
ούτος άνεκάλυψε τήν ’Αμερικήν δι’ άλλων μέ
σων, μόίλλον αντιληπτών παρ’ ήμών. Αί δύο 
περιστάσεις περιέχουν τό ίδιον κατά βάθος ψυ
χολογικόν πρόβλημα και τή βάσει τοιούτων 
νόμων δύναται νά έξετάσγ τις τους προφήτας 
καί μάντεις χωρίς νά διατρέξη τδν κίνδυνον 
ότι θά χάσγ τ.δν καιρόν του μ.αταίως.

Π^ΧΤΕΑ
’Επειδή ό άήο ήτο πολύ γλυκύς τήν ήμέραν 

έκείνην, ή γραία βαρόνη Δέ Σωβίλ είχε κα- 
ταιβγ είς τόν κήπον διά ν ’ άπολαύσγ τάς 
τελευταίας θωπείας τοΰ ήλίου:

Ήτο μία άπό τάς παραδόξους έκεί/αςημέ
ρας τοΰ Νοεμβρίου κατά τάς οποίας ή άνοιξις 
φαίνεται ότι θέλει νά άναγεννηθή: ό ήλιος 
καίει, δ ουρανός είνε γαλανός και ή αύρα μυ
ρωμένη . .

Εϊχον φέρει τήν πολυθρόναν τής γραίας 
κυρίας ολίγα βήματα μακράν τοΰ πύργου έντός 
τοΰ κήπου, οπού άνθιζαν τά θαυμάσια χρυσάν
θεμα τά οποία ύπερηγάπα, άνθη άπερίγραπτα 
καί φανταστικά μέ τά ανακατωμένα βελούδινα 
ή μεταξωτά των πέταλα.

Ήτο μεγάλη χαρά διά τήν δυστυχή γραίαν 
.νάβλέπη καί νά έγγίζφ τδν ίνα μετά τόν 
άλλον τούς χρυσούς, λευκούς καί έρυθρούς θυ
σάνους των, τούς τόσον λεπτώς και όνειρωδώς 
ωραίους, καί νά αισθάνεται τό παράδοξον καί 
μεθυστικόν άρωμά των. Εκεί πλησίον καί τά 
τελευταία'τριαντάφυλλα ήσαν όλοάνοικτα διά 
νά ροφήσουν άφθονα τάς ζωογόνους άκτΐνας, αί 
όποίαι άπό ημέρας είς ήμέραν έγίνοντο σπανιώ- 
τεραι, καί ή γελώσα χάρις τών μπουμπουκιών 
μέτά άνοικτά χρώματα ήτο μία άντίθεσις πρός 
τήν γλυκεϊαν μελαγχολίαν τών κίτρινων φύλ- 
* - · .................~ —------ άζο ταςλων, τά οποία αργά, άογά έπιπτον
γηραιάς πτελέας είς τήν άμμμον τών δρο- 
μίσκων.

Όχι δλιγώτερον χαριτωμένη ήτο ή άντίθε- 
σις τήν οποίαν άπετέλουν ή σεβασμία μάμμη 
μέ τά ωραία καί εύγενή της χαρακτηριστικά 
κάτω άπό τά όλόασπρα μαλλιά της, μέ τό 
ωχρόν πρόσωπον καί τά πένθιμα ένδύματά 
της, καί ή έγγονή μέ τό γλυκύ καί διαυγές 
βλέμμα καί αγνόν της μέτωπον πλαισιωμένου 
άπό χρυσόξανθου κόμήν.

Ή μία έδιάβαζε τήν εφημερίδα της,ή δέ άλ
λη κατεγίνετο είς κάποιον άραχνούφαντον εργό
χειρου καίτό πνεΰμα της έπετοΰσεπολύ μακράν 
άπ’έκεΐ.

Έσχημάτιζαν ενα θαυμάσιου πίνακα τά δύο 
τόσον ανόμοια αλλά καί τόσον συμπαθή εκεί
να πρόσωπα μέσα είς τήν λεπτήν φύσιν τήν 
φωτισμένην άπδ γλυκύ και υγρόν φώς, όπως 
τό Φώς τών ματιών των, οπερ έσκέπαζεν ζλα 
τά αντικείμενα μέ βνα στρώμα έλαφρδν καί 
άερώδες.

"Ενα θαυμάσιου παοτίλ·
Ή γραία λοιπόν έδιάβαζε καί ή νέα είργά- 

ζετο καί ώνειροπόλει.
Τό πνεΰμα της έφευγε μακράν είς τήν ά-

ΑΙΗΓΗΜΧΤΛ

φρικκνικήν γήν,όπου άνεζήτει μίαν εικόνα προ
σφιλή, καί ή κόρη έμειδία είί τό δνειρόν της.

Αίφνης άνεπήδησεν ή βαρόνη τήν έφώναξε.
—Μαγδαληνή !
’Εκείνη ήρεμος άνύψωσε τό βλέμμα καί 

ήρώτησε:
—Τί εϊνε, γιαγιά
—Τί δυστύχημα ! Ώ ! τί λυπηρόν ποΰ εϊνε. 

Ό Γουλιέλμος έφονεύθη, έδολόφονήθη άπό τούς 
μαύρους ! Ιδού διάβασε.

Ή κόρη κατέπνιξε μίαν κραυγήν λΰπηράς 
έκπλήξεως. Μέ πυρετώδη χεΐρα ήρπασε τήν 
έφημερίδα καί μέ τά μάτια ολάνοικτα άπδ τήν 
άγωνίαν άνέγνωσε τήν είδησιν... Ναι, ήταν 
άλήθεια. Εϊχεν άποθάνει καί δέν ήμποροΰσε 
νά ένοήσγι πώς εϊχεν άναλάβει μίαν άπδ τάς 
έπικινδυνωδεστέρας άποστολάς, μ.έ τόσην ά
φρονα γενναιότητα εϊχεν έκτεθή είς τόν κίνδυ
νον καί πώς έπήλθεν ή τελική καταστροφή.

Μέ τήν ψυχήν ναρκωμένην άπό τό πλήγμα, 
έμεινε χωρίς δάκρυ, χωρίς λέξιν, χωρίς σκεψιν 
άκόμη.

—Λοιπόν Μαγδαληνή, δέν λεγεις τίποτε : 
Ένόμιζα ότι ό θάνατος τοΰ παιδικοΰ σου φίλου 
θά σέ άφινε δλιγώτερον άσυγκίνητον 1

Καί χωρίς συναίσθησιν τοΰ κακοΰ τό όποίον 
έπροξένει ή γραία μάμμη έξέσχιζε τήν καρδιάν 
τής κόρης όμιλοΰσα διά τό παρελθόν, όπου 
παντοΰ έπανευρίσκετο ό Γουλιέλμος.

—Δέν ένθυμείσαι λοιπόν, τί άγαπημέΛι 
ποΰ είσθε, τί καλός ποΰ ήταν μαζί σου, δταν 
αυτός μεγάλο άγόρι ,σέ έπερνε στά γόνατά του 
εσένα τήν μικροΰλα γιά νά σοΰ λέγγι παραμυ
θία και νά παίζετε τές κοΰκλες; ήταν τόσφ 
γλυκύς και τόσφ πρόθυμος δι’ ολα σου τά παι
γνίδια ! σάν σωστός μεγάλος άδελφός,άληθειαί

’Ολίγον κατ’ ολίγον έπανεύρισκεν ολας τάς 
παλαιάς της αναμνήσεις. Ή Μαγδαληνή μέ 
σβυσμένην φωνήν άπήντησε :

—Ναί, γχαγιά, θυμοΰμαι.
Ή μάμμη έσιώπησε συλλογιζομένη δλους 

έκείνους τούς οποίους εϊχεν ίδεϊ ν’ άποθνησκουν. 
"Επρεπε αυτή ή τόσον γραία, άσθενής καί 
σχεδόν άνάπηρος νά έπιζήση άπδ ολα τα νεα 
καί δυνατά παιδχά της. Έκτδς τής Μαγδα- 
ληνής ό θάνατος τής τά είχε πάρει όλα.

Έλαφρυνθεΐσα, διότι δέν είχε πλέον ν’ ά- 
παντ$ ή όρφανή άφέθη είς τόν πόνον της. Ώ 
πόσον ύπέφερε! Λοιπόν,έτελείωσε! Δέν θά τόν 
ξανάβλεπε πλέον είς τήν γήν !........

Άνεπόλησε δι’ όλίγας στιγμάς τάς ημέρας 
τής ευτυχίας αί όποίαι τόσον γρήγορα είχαν 
παρέλθει.

Ένθυμήθη τήν' γλυκείαν συγκίνησιν, τήν
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οποίαν ήσθάνθη δταν ό Γουλιέλμος τής έκαμε 
τήν πρώτην έξομολόγησιν τής άγάπης του.

Ητο περισσότερον άπό έν έτος, κάτω άπό 
τό 0έν3ρο έκεϊνο, μϊά θερινή βραδεία. Είχεν 
έλθτ) νά περασν] μερικές ήμερες τής άδειας του 
και τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς του, τής 
τά είχεν εΐπή δλα, ζητών άπ’ αυτήν νά γείνη 
σύζυγο'; του.

—θά έλθης μαζύ μου, έκεϊ κάτω, Οά ΐδής 
τί θαυμάσια μέρη έχει ή γη, καί έπειτα θά 
άγαποΟμε περισσότερον τήν Γαλλία μας, όταν 
θά έπιστρέψωμεν.

Άλλ’ εκείνη αίφνιδίως άφυπνισθεΐσα άπό 
τ’ δνειρόν της έσιώπα........ Ήμποροθσε ποτέ
ν’ άφίσρ τήν καϋμένη τήν γιαγιά της μόνην 
είς αύτήν τήν ήλικία ; Ποιός ήξευρε πόσες ή
μερε; ζωής τής έμεναν; Καί ήμποροΟσε ποτέ 
νά τήν καταδικάση είς τήν μοναξιά ; Ήμπο- 
ροδσε νά τήν άφίση νά πεθάνρ μόνη της και 
νά τής κλείσουν ξένοι τά μάτια; ΤΩ, θά ήτο 
τρομερόν!

Ό Γουλιελμος ρωτούσε σιγά:
—Μαγδαληνή, είπέ μου, θέλεις;
—"Οχι δέν μπορώ, άπή'τησεν έκείνη μέ 

συγκίνησιν, δέν μπορώ........ ή καΰμένη ή για
γιά μου........

’Αλήθεια δέν τό είχε σκεφθή. ’Αμέσως τό . 
αι’σθημα τού καθήκοντος ώμίλησεν έντός του. 
Ή Μαγδαληνή έπρεπε νά μείνη άλλ’ ήμπο- 
ροΟσε νά έλπίζρ;

—"Οχι τώρα, έψιθύρισεν ,άλλά...... άργότερα!
’Αργότερα........Ή υπερευαίσθητος συνείδη-

σις τής πτωχής μικρά; έξηγέρθη.
Άργότερα έσήμαινε τόν θάνατον, ό όποιος 

θά τής έπερνε τό τελευταϊον της στήριγμα. 
Άργότερα........ "Επρεπε νά περιμένγ αύτό διά
νά άπολαύσρ τήν ευτυχίαν; Φοβισμένη καί 
τρεμουσα, έσκέπασε τό πρόσωπόν της μέ τά 
χέρια της καί τού είπε :

—Σώπα, δχι, δχι, ποτέ.
Ζαλισμένος ό Γουλιέλμος είχε φύγει μέ τήν 

ίδέαν οτι δέν ήγαπάτο.
Έν τούτοις, έάν ήμποροΰσε νά διαβάσν) στήν 

καρδιά της, δν έβλεπε τό άγνόν και τρυφερόν 
αίσθημα τό όποϊον τήν κατείχε έξ ολοκλήρου, 
τι χαράν θά ήσθάνετο 1

Αμέσως μετά τήν άναχώρησιν τού νέου, ή 
Μαγδαληνή συνήλθε άπό τήν συγκίνησιν της. 
Έλυπεϊτο τώρα διότι το5 είχεν άποκρύψη τάς 
σκέψεις της, άλλ’ ήξευρεν, δτι θά έπέστρεφε 
καί σιγά σιγά τήν καρδιά της έλικνιζεν ή ιδέα 
τής ευτυχίας της.

"Ολα αυτά ήσαν άόριστα, έγνώριζε μόνον 
οτι ήγαπάτο και αύτό έφθανε. Καί έπειτα έ
πειτα έσκέπτετο, δτι δταν θά ήτο μόνη της 
είς τόν κόσμον μίαν ήμέραν, θά ήτο πολύ γλυ
κεία ή παρηγοριά μ’ αυτόν. Μέ δλας αύτάς 

τάς σκέψεις, τό παρόν, δπως ήτο, ■ τήν έκα- 
μνε ευτυχή.

Μή θέλουσα νά στενοχωρήση τήν μάμμην 
της, δέν τής είχεν εΐπή τίποτε, διότι έγνώ · 
ριζεν δτι ή βαρόνη θά έλυπεϊτο κατάκαρδα, 
αισθανόμενη δτι άπετέλει έμπόδιον είς τήν 
ευτυχίαν τού τέκνου της.

Καί δλα έτελείωσαν !........Τό γλυκύ δνειρον
έξηφανίσθη μέ ένα φτερούγισμπ, καί είχεν ά 
φίσει τήν καρδίαν της πληγωμένη* άθεράπευ- 
τον καί βασανισμένην άπό τήν σκέψιν, δτι 
αυτή ήτο ίσως ή αιτία τοΰ θανάτου εκείνου. 
Έάν δέν είχεν αίσθανθή τήν λύπην έκείνην ό 
Γουλιέλμος, θά έξετίθετο τόσον παράτολμα ;

—Μαγδαληνή, είπεν ή βαρόνη, ό άέρας 
δροσίζει, ά; εΐσέλθωμεν.

"Επρεπε νά δείξγ μέτωπον ήρεμον, νά κρύ- 
ψγ είς τά βάθη τής ψυχής της τόν τρομερόν της 
πόνον, έπρεπεν ή μάμμη νά μην έννοήση τί
ποτε.

’Αργά, άργά μέ τρυφεράν στοργήν έδοήθησε 
τήν άνάπηρον ν’ άναβγ τάς βαθμίδα; τοΟ άν . 
δήρου κλονιζομένη καί αδτη έξ ίσου πρός εκεί
νην τής οποίας ύπεστήριζε τά βήματα.

"Οπως καθ’ εσπέρας, έσυρε τά παραπετά
σματα τής μεγάλης αιθούσης, ήναψε τά φώτα 
καί ήτοίμασε τό ντόμινο.

Κανείς ποτέ δέν θά ύπώπτευεν, εισερχόμε
νος εΐς τήν αίθουσαν έκείνην τί θλίψει; έβα- 
σάνιζον τά ήρεμα έκεϊνα μέτωπα : θλίψεις 
σκληραι- και διαρκώς άνανεούμεναι εΐς τήν 
μίαν, θανάσιμος πληγή τής καρδιάς είς τήν 
άλλην.

Άπ’έναντίας δμως, μέσα είς τό μυστηριώ
δες φώς τών χαμηλωμένων φώτων άπετέλουν 
και αί δύο ένα θελκτικόν πίνακα.

"Ενα θαυμάσιο* παστέλ.
—Τί άφηρημένη πού είσαι άπόψε, παιδί 

μου, έλεγεν ή γραία. Έκαμες τρία άσυγχώρη- 
τα λάθη στό παιγνίδι σου. Τί έχεις λοιπόν ;

Και ή Μαγδαληνή μέ τήν σκέψιν πολύ μα
κράν έπανελάμβανεν έν τόΐ καρδία της, έν τή 
πτωχό! της καρδία :

—Θεέ μου, άς γείντ) τό θέλημά σου...

(«κ τοΰ γαλλικού)

ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Φιλόσοφός «ς σννοδεύων τόν Κάΐον 'Ιού
λιον είς την καρατόμησίν τον, ^ρώτησε τοντον 
κότα την κρίσιμου της άποκεφαλίσεως στιγμήν 
τί Ισκέητετο-

— ΙΙροσπαθω νό. ϊ0<ο, άπήντησεν <5 κατά
δικος, Ιάν κατά τήα στιγμήν τον άποχωρισμον 
τον σώματός μον &α ίννοήσω, οτι ή ψνχή μον 
φεύγει ίκ της ·&έσεώς της..

·-»£·*

’Σ ΤΟΝ ΣΠΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ

Μέσ' όπ' τό ένδοξότερο νησί της οικουμένης 
Τής Κρήτης τής Ιστορικής κ' αίματωβουτημένης “Ενα παιδί της μ' άρετή κα! με έκτακτο παιδεία Μέ τόσην ανταπάρνησι, μ’ Ελληνική καρδία
Είς τήν Ελλάδα τό 'κραξαν τό Έθνος μας να σώση Κι' άπό τή ρίζα τά κακ'α βαθεια νά ξεριζώση, Μάς ήλθε κ' έξερίζωαε κι' άκόμη ξεριζώνει Δέν βλέπετε πώς νειός καρπός καθημερινώς φυτρώνει;
Δεν βλέπετε πώς ίσμιξε >) μαύρη κατοικία ;Κ έχάθηκ' άπό τό Ιθνος μας ό φθόνος καί ή κακία, 
Σύγνεφα πόσα πέρασαν νά σβύσουν τόν ύστέρα 
Τοΰτονε ποΰ φεγγοβολά και νύκτα κα! ημέρα ;
Σάν είδανε τήν δύναμι, τήν λάμφι τοΰ φωτός τον 
Έσκόρπισαν οί φθονεροί σάν καταχνιά έμπρός τον 
Και σήμερον ετάραξε τόν κόσμον πέρα πέρα, Τήν κόρη παίρνει άγκαλιά νά δώση στή μητέρα. 

“Αστρον κοντά μισόσβυστο ζητεί νά τον τήν πάρη 
“Εν" άστεράκι ποΰ ήτανε στα νειάτα τον φεγγάρι Κα! τώρα άστρο ξγεινε χλωμό κα! δέν φωτίζει Τρέχει στ' άστέρια τέσσαρα παρακαλεΐκα! ελπίζει.
ΤΙ θέλεις σπίθα φεγγαριού τοΰ λέγουν τ’ άλλ’ άστέρια θέ νά σβνσθής μά δέν γυρνάς ατά παλαιό λιμέρια 
“Ακούσε κα! ’μείνε βουβό κ' έχασε καθ’ ίλπίδα Κυτάτε το πώς θά σβυσθή άξαφνου σάν δκτίδα
Μεσ' άπ’ τοΰ Μίνου τό νησί μάς ήλθεν δ σωτήρας Ν' άνοίξ ή πύλη νά διαβή οτάς παλαιός μας θύρας 
Τρέμουν ο! θύρες κα! άκοΰς βοή μέ συμφωνία 
’Αντιφωνεί ή “Ηπειρος και ή Μακεδονία
’Αντιλαλούν κα! τά νησιά εγθαοε, νά, τό τέλος 
'ελευθερόνει τή σκλαβιά παντοΰ 0 Βενιζέλος

ΧΠ· ΚΑΒΒΑΔΑΧ

Λευκάδιος
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ΠΡΟΩΡΟΖ ΑΝΑΠΤΥΞΙΖ

Πολλάίις παρέστημεν μάρτυρες υπερφυσι
κών φαινομένων προώρου Αναπτύξεως είς συ
ναυλίας δοθείσας ύπδ μικροσκοπικών μουσικών. 
’Εσχάτως τά φαινόμενα ταϋτα έπληθυνθησαν 
είς τδ Λονδίνον είς βαθμόν υπερβολικόν, το’σον 
ώστε τδ ένδιαφέρον τοδ κοινού έμειώθη εκ τής 
υπερπαραγωγής μικρών κλειδοκυμβαλιστών,βιο
λιστών, Αοιδών, γυμναστών, ηθοποιών κλπ. 
Άλλά, παρ’ δλην την πληθώραν ταύτην, ■}> 
προσοχή τής κοινωνίας δέν ήδυνήθη νά Απο- 
σπασθή άπδ μερικά Αληθώς καταπλήσσοντα 
φαινόμενα. Έντύπωσιν πολλήν παρήγαγ.εν' είς 
μικρός πενταετής μουσικός, ό Βίλλυ Φερρέρο, 
έκ Τουρίνου, οστις διηύθυνεν ολοκλήρους Ορχή
στρας είς τό Λονδίνον μέ πολλήν τέχνην και 
έπιτηδειότητα, έκεΐθεν μετέβη είς τδ Μ’-'λάνον 
καί διηύθυνεν ολόκληρον τήν περιβόητου δη
μοτικήν μπάνταν τής πόλεως μέ τόσην τετ 
λειότητα·, ώστε ό παρά τόν Βίλλυ κατά τήν 
έκτέλεσιν ίστώμενος πραγματικός διευθυντής 
τής μπάντας τδν ένηγκαλίσθη είς τό τέλος καί 
τώ προσέφερε συγκεκινημένος τήν μουσικήν 
του ράβδον.

Κατ’ αύτάς μετέβησαν είς τδ Λονδίνον έκ 
Γερμανίας τρία παιδία, ό Νίκι, ό "Οσκαρ καί 
ό Φρίτς, τέκνα τοΰ Βαυαρού άρχιτέκτονος Αύ
γουστου Ζέδ, ήλικίας δέ τδ πρώτον 10 έτών 
τό δέ τελευταΐον μόλις 6. Τά παιδία ταϋτα α
σχολούνται μέ τήν ζωγραφικήν καί κατέχουν 
τήν τέχνην είς βαθμδν τοιοϋτον, ώστε νά τά' 
ζηλεύση πάς τις. Καί τό περιεργότερον είνε, 
δτι ούδέποτε έλαβον μαθήματα σχετικά ιχνο
γραφίας, συνθέσεως ή χρωματισμού, καί έν 
τούτοις παρήγαγον πίνακας, οϊτινες είλκυσαν 
τήν προσοχήν ού μόνον τών ειδικών, άλλά καί 
τού κοινού τού Λονδίνου γενικώς.

*0 Νίκι ήρχισε νά σχεδιάζη είς ήλικίαν 
τριών μόλις έτών, όπως αρχίζουν ολα τά παι
δάκια νά σχηματίζουν άμορφα σχήματα μέ 
μολύβιον ή άλλο άντικείμενον. Όλίγον δμως 
κατ’όλίγον Απέκτησεν έξ ίδίων παρατηρήσεων 
τόσον τελείας Ανατομικάς γνώσεις, ώστε νά 
δύναται ν’ άναπκριστφ μετά μεγίστης εύχε- 
ρείας τό άνθρώπινον σώμα καί νά προσδίδη είς 
τά πρόσωπά του ίδιάζουσαν και ζηλευτήν ζω
ηρότητα.

Ό Φρίτς εϊνε οκτώ μόλις έτών καί κατέ- 
νει ίδιαίτεοον τρόπον έπιθέσεως τών νρωμά- 
των ίπί τών πινάκων ταυ, ωστί να παρου<πα%ρ 
όμοιότη τα "πρός τήν τέχνην τών Αριστοτεχνών. 
’Επιθέτει δηλαδή τά χρώματα τύπτων τδν 

χρωστήρα κατά τοπίλάς μάζας τά μέν έπί τών 
δέ, είς τρόπον ώστε νά παράγεται ζωηροτάτη

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
(Τούρκοι αιχμάλωτοι)

ή έντύπωσις τού έργου έκ τής άφθονίας τών 
χρωμάτων. Άρέσκεται δέ είς τήν τοπιογρα
φίαν.

Ό μικρότερος ζωγραφίζει κατά προτίμησιν 
ζφα, καί ιδίως τόν Αλέκτορα, τόν κύνα, ίπ
πους και άλλα, και προσδίδει είς τά έργα του 
μίαν χαρακτηριστικήν ιαπωνικήν φυσιογνωμίαν.

’Εκείνο όμως τδ όποιον προκαλεϊ ιδιαιτέ
ραν έντύπωσιν εϊνε, δτι παρά την ύπερφυσικήν 
ταύτην άνάπτυξιν, δέν παύουν κατά τά άλλα 
νά σκέπτωνται καί νά διάγουν ώς τά λοιπά 
παιδία. Τδ δνειρον τού Νίκι, τού Φρίτς καί 
τού Όσκαρ εϊνε ν’αποκτήσουν χρήματαίκανά 

ιά ν’ άγοράσουν έν πλοΐον μέ τό οποίον νά 

γυρίσουν 5λον τόν κόσμον,-νά κυνηγήσουν τούς 
βουβάλους τών Αμερικανικών πεδιάδων, νά 
πολεμήσουν πρδς τούς ’Ερυθροδέρμους καί νά 
άλιεύσουν φώκας είς τάς Πολικάς θαλάσσας.

‘Η διανοητική των κατάστασις δέν πα
ρουσιάζει τι τδ έκτακτον τούναντίον παρα- 
ρατηρείται μία διάνοια λειτουργούσα κανονι- 
κώς καί κατά παιδικήν λογικήν και άφέλειαν. 
Νά φαντασθή τις λοιπόν μήπως ή νομιζομένη 
ύπερφυσική άνάπτυξις εϊνε φυσικωτάτη 
μερική άνάπτυξις τ ή ς δ ι α
ν ο η τ ι κ ή ς λειτουργίας, όφει- 
λομένη εις τάς ιδιαιτέρας συνθήκας, ύφ ’ άς τά 
παιδία Ανεπτυχθησαν καί άνετράφησαν ", ’Ιδού 
πώς ο Αύγουστος Ζέδ, ό πατήρ τών μικρών, 
άνέθρεψε τά τέκνα του : Άφήκεν αύτά έλεύ- 
θερα νά πράξουν δ,τι ήθελον ήθικής, παιδαγω. 
γικής καί καλλιτεχνικής άπόψεως. Ούδέποτε 
τά ύπέβαλεν είς αύστηράς και κοπιώδεις δι-' 
δασκαλίαςή έπιπόνους άσκήσεις,άλλ’ ένίσχυσε 
τήν άνάπνυξιν λανθανουσών φυσικών τάσεων 
μέ όλίγα μαθήματα κατ’ οίκον, έντδς περιβάλ
λοντος ύγιούς καί προκαλούντος τήν έμπνευσιν, 
ώς εϊνε τά ωραία βαυαρικά δρη, οπού δύναται 
τις νά ζήση εις άμεσον πρδς τήν φύσιν έπα- 
φήν. Τήν. παιδαγωγικήν ταύτην μέθοδον ό Ζέδ 
ονομάζει φυσικήν μέθοδον.

Ν’ άποδεχθώμεν λοιπόν, δτι έκαστος άν
θρωπος έμπεριέχει έν αύτφ έκ γενετής μίαν 
λανθάνουσαν τάσιν πρός ώρισμένην λειτουρ
γίαν καί δτι ή τάσις αύτη βραδύνει νά έκδη- 
λωθήί άν δέν καταστραφή όλοτελώς, όταν τό 
παιδίον ύποβληθή είς βεβιασμένην,άφύσικονκα
ταστρεπτικήν διδασκαλίαν έντός κλειστού, Αν
θυγιεινού περιβάλλοντος J ή τούναντίον έκδη- 
λούτάι καί αναπτύσσεται ή λανθάνουσα τά- 
σις έάν τό παιδίον άνατραφή κατά 
_ »_________ . \ ___ ’ Λ.

τοιοϋτον 
τρόπον, ώστε νά Αναπνεύση έν άφθονίφ τδν 
έλεύθερον αέρα, νά Απόλαυση τήν μητέρα φύ- 
σιν, τδν μεγαλείτερόν διδάσκαλον :

Νομίζομεν, δτι τό πράγμα δέν έχει ούτως, 
καθόσον αί παρατηρήσεις καί ή πείρα Αποδει- 
κνείουσι τά εξής φαινόμενά :

Ιον ΙΙαιδία τινά παρουσιάζουσιν εκτάκτους 
διανοητικάς ιδιότητας, αίτινες μετά τινα έτη 
εντελώς έκλείπουσιν.

2ον. "Ετερα παιδία διατηροΰσι διά βίου 
τδ φυσικόν τούτο τάλαντον καί

3ον. Ή πνευματική αύτη ίδιότης παρου
σιάζεται είς τόν άνθρωπον ένίοτε έφ’ άπαξ, 
δστις έκτελεϊ γενναΐαν τινά πράξιν ή άνακά- 
λυψιν καί είτα άπόλλυσι τήν ιδιότητα.

Τά φαινόμενα λοιπόν ταύτα εξηγούνται 
Ακριβέστερον ώς εξής:

Έν τή πρώτη περιπτώσει καθαρώς έμφαί- 
νεται ή μεσολάβησις ξένης πνευμ.ατικής όν- 
τότητος διαβιουσάσης προγενέστερον έπί τής 
γής-

Έν τή δεύτερέ είναι περίπτωσις καθαρά^ 
μετενσαρκωσεως.

Έν τή τρίτη περιπτώσει εϊνε καθαρά έμ- 
πνευσις.

ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΦΕΤΡΕΣΕΙΣ
Το ποδήλατον·

’Αμερικανικόν άστρολογικόν περιοδικόνΤό ’Αμερικανικόν άστρολογικόν περιοδικόν 
« Έκ τού κόσμου τής σιγής» έδημοσίευσε παρά
δοξον άφήγησιν περί οράματος τινδς τού κορυ
φαίου τών πνευματιστών, τού γνωστοτάτου 
Άλάν-Καρδέκ,. τδ οποίον δύναται νά θεωρηθή 
ώς προφητεία περί τής Ανακαλύψεις τοΰ πο
δηλάτου.

Τήν νύκτα τής 4ης ’Απριλίου 1866 εϊδεν 
ό Άλλά-Καρδέκ ζωηρότατον καί παράδοξον 
δνειρον; Τώ έφάνη, οτι εύρίσκετο πρό σελαγί- 
ζοντος, κρυσταλλοειδούς τοίχου καί οτι συνω- 
δεύετο ύπό τίνος πολιοτρίχου πρεσβύτου, οστις 
τφ έδείκνυεν έπι τού ρηθέντος τοίχου διάφορα 
φωτοβόλα γεωμετρικά σημεία, είς τών οποίων 
τήν έννοιαν μάτην ό Άλλάν-Καρδέκ ήγωνίζετο 
νά δι εισδύση.

Αί'φνης ό μυστηριωδώς άφωνος συνοδός αύ
τοΰ έγραψεν ειλικρινέστατα έπί τοΟ τοίχου, 
ώς έπί πίνακος διά γραμμάτων φωτός τάς έξής 
λέξεις :

«Εδρομεν δτι τροχός περιβαλλόμενος ύπό 
καουτσούκ δύναται νά διατρέξη μίαν λεύγαν 
έντδς δέκα λεπτών, άν ή όδός...»

Έδώ αί'φνης ή γραφή έσταμάτησε καί ό 
Άλλάν-Καρδέκ Αφυπνίσθη.

Κατάπληκτος δέ πρδ τής ζωηρότητος του 
ονείρου, ήναψε τδ φώς καί λαβών ψύλλον χάρ
του έσημείωσε τήν μυστηριώδη φράσιν, καίτοι 
ούδεμίαν αυτή είχεν έννοιαν δι’ αύτόν.

Ή ρα«το|εηχανή.
Κατά παρόμοιον περίπου τρόπον ώδηγήθη 

είς τήν ανακάλυψίν του καί ό έφευράτης τής 
τής ραπτομηχανής. Είχε πλέον καθορίσει τδ 
πολύπλοκον σύστημα τής κινήσεως τών δια
φόρων μερών τής μηχανής καί δέν ύπελείπετο 
ή ή κατασκευή τής βελόνης. Λίαν λοιπόν πα- 
ραδόξως ό εύφυής αύτός εφευρέτης εύρέθη πρό 
σημαντικωτάτου κωλύματος· δια νά συγκρα- 
τείτάι ή βελόνη έν τφ μηχανήματι έπρεπε 
κατ ’ Ανάγκην ν ’ Αποκλείηται ή όπη της. Άλ
λως ένόμιζον ήτο Αδύνατον νά γίνη.

'Ολόκληρος έβδομάς Αγωνιώδους μελέτης 
παρήλθε διά τδν έφευρέτην, .άνευ πρακτικού 
Αποτελέσματος, και είχε φθάσει ‘πλέον είς 
σημεΐον Απελπισίας, διότι συνησθάνετο, δτι 
ώς έκ τής άνικανότητός τού ίνα παρακάμψη 
τό αναφυέν τούτο κώλυμα, §λον. αυτού τδ έρ
γον καθίσταται πλέον άχρηστον καί Ανωφελές.
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Μίαν νύκαα χεκυφώς προ τοϋ εργαστηρίου 
του έβασάνιζε διά τελευταίαν φοράν καί μ.έ 
δλην τήν δύναμ,ιν τής άπελπισίας τδν νοϋν 
του, άλλ’ είς μώτην. Ούδεριία φωτεινή ιδέα 
έξεπηδησε. Τδτε πλέον άπηυδησμ.ένος έκ τοϋ 
καμάτου και τής λύπης, έρρίφόη έπί τίνος 
έδρας καί ή ώνθρωπίνη άσθενής φύσις δέν -flp- 
γησε νά καταληφθώ ύπδ τών δολίων θωπειών 
τοΟ Μορφέως. Καί έν τούτοις είς τδν ύπνον 
τοδτον οφείλεται ή ραπτομηχανή.

Είδεν, δτι εύρίσκετο είς άγνωστον χώραν, 
αιχμάλωτος άγριων, οϊτινες τδν προσηγαγον 
πρδς τδν βασιλέα των. Ούτος τφ έζητησε νά 
τ§ κατασκευάσγ....ραπτομηχανήν, τοθθ’ οπερ 
καί έγενετο. "Όταν όμως έφΟασε καί ή σειρά 
τής βελόνης, έπανεληφΟη καθ’ ύπνους ή αύτη 
άγωνίαί βασανίσασζ έπί εβδομάδα τδν άτυχή 
έφευρέτην.

Ό άνυπόμονος έν τούτοις Βασιλεύς τών 
άγριων έδωκεν είκοσάωρον προθεσμίαν πρδς 
αύτόν, μετά την λήξιν τής οποίας, δν η μη
χανή δέν 3 το έτοιμη, Οά έφονεύετο ό αιχμά
λωτος.

Διήλβον λοιπδν αΐ. είάοσιν ώραι και <5 έφευ- 
ρέτης ίχΟη είς τδν τόπον τής έκτελεσεως, 
πε'ριστοιχιζόμενος άπδ δωδεκάδα άπαισίών πο
λεμιστών ώπλισμένων μέ δόρατα. Ούιοι ίσαν 
οί μέλλοντες δήμιοί του. Ό Βασιλεύς έδωκε 
τδ σύνθημα· ώρυγη άγρια έπηκολούθησε καί 
δωδεκάς δοράτων διηυθύνθη πρδς τδ στήθός 
του.Τότε έξαίφνης άντεληφΟη, οτι τά δόοατα 
ταΰτα ίσαν διάτρητα πολύ πλησίον τής αιχμής 
των καί.... έξύπνησε.

Δέν παρήλθον τέσσαρες ώραι άπδ τοΰ τρο
μακτικοί! εκείνου ένυπνίου καί ή πρώτη βελόνη 
τής ραπτομηχανής ίτο έτοιμη, φέρουσα τήν 
οπήν λίαν χαμηλά, άπαράλλακτα δπως τα 
δόρατα τών φανταστικών πολεμιστών !

Ό ’Αμερικανός άρθρογράφος έπιλέγει δτι τα 
φιλικώς προς ήμδς διακείμενα πνεύματα, βοη- 
θούσι συχνάκις τούς άνθρώπους και όδηγοΟσιν 
αυτούς είς τήν άνακάλυψιν πραγμάτων θεω
ρούμενων, ώς άκατορθώτων.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, οτι διά τής μέσο· 
λαβήσεως πάντοτε τυχαίου γεγονότος ή διά 
τής έμπνεύσεως έπετεύγθησαν καί έτελειο- 
ποιήθησαν αί σπουδαιότεραι άνακαλύψε.ς. Ό 
ανθρώπινος νους πολλάκις έχρησίμευσεν ως 
δ'ργανον τής έκτελέσεως αύτών.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

‘Ο <ψ6υδονκνωτισμός είς τό ϋ-έατρον

Ό ύπνωτιστής παρουσιάζει είς τό κοινόν τό ϋπνω - 
τισθέν tfKontiyevov καί προσκαλεΐ τό κοινόν ν' 
άπευθύνη αύτφ οίανδήποτε προσταγήν. Μερικοί 
πλησιάζουσι καί δίδουσι διαφόρους έντολάς είς τόν 
ύπνωτισμένον, τάς όποιας εκείνος έκτελεί άκριβώς 
πρός μεγάλην έκπληξιν καί θαυμασμόν τών παρε- 
στώτων. ’Αλλά κάποιος δύσπιστος προχωρεί καί τφ 
λέγει έπιτακτικώς:

—Δάνεισέ με είκοσι φράγκα ! ...
Τό υποκείμενον διστάζει, άλλ* οδτος έπαναλαμ- 

βάνει τήν διαταγήν :
— Δάνεισε μου είκοσι φράγκα άμέσως ! σοΰ λέγω, 

άλλως ■ ■.
Ό υπνωτισμένο; φοβηθείς,φαίνεται,ανοίγει τούς 

όφθαλμούς καί άπαντφ :
- Μά νομίζετε, κύριε, δτι δν είχα είκοσι φράγκα 

θά έκαθήμουν νά σδς κάμνω τάς δρέξεις σας ;

Διάλογος έξωθεν τοΰ ζωολογικού κήπου τοϋ Φα
λήρου.

—Άπό ποϋ έρχεσαι ; Τί γίνεσαι ;
— Έμβήκα είς τόν κήπον νά ΐδώ κ’ έγώ τά ζφα-
—Καί τί κάνει ή οΐκογένειά σας ;

>«<
Είς τό φωτογραφεϊον :
—Κυρία μου, είναι άργά πλέον νά βγάλωμεν τήν 

φωτογραφίαν τοΰ μικρού σας, διότι δέν έχομεν αρ
κετόν φώς αύτήν τήν ώραν’Ελατε αΰριον.

—Έλ&τεδά, μή μέ κάνετε νά ξαναγυρίσω! Πόσο 
φώς τάχα χρειάζεται για ένα τόσο μικρό παιδάκι ;

>»<

— Δέν ξεύρεις, φίλε μου, πώς θά ήθελα νά έπή- 
γαινα αΰριον βράδυ είς τόν χορόν τής κυρίας Μ. 
Είμπορείς νά μέ παρουσιάσης σ’ αύτήν ;

— Πολύ εύχαρστως, τφ άπαντφ δ ύποχρεωτικός 
φίλος.

Καί διευθύνονται δμοΰ πρός τήν κυρίαν Μ. .. 
—Κυρία, λέγει δ ύποχρεωτικός φίλος, λαμβάνω 

τήν τιμήν νά σδς παρουσιάσω τόν κ· Β , δστις φλέ
γεται άπό τήν έπιθυμίαν νά παρευρεθή είς τόν χο
ρόν σας αΰριον.

— Χαίρω πολύ, άπαντφ ή κυρία, άλλα ή εύγε- 
νεία σας, παρακαλώ, ποιός είσθε ;

—Ά, έγώ δέν φλέγομαι άπό τήν έπιθυμίαν νά 
παρευρεθώ εις., τόν χορόν σας καί έπομένως εϊναι 
περιτόν νά μάθετε τό ονομά μου !

>—ι

— Πώς είσαι έτσι;...τί συμβαίνει; έρωτφ κάποιος 
τόν περιφερόμενον έκεί φίλον του, δστις φαίνεται 
είς άκρον άνήσυχος καί άδημονών.

— "Ενα φοβερόν σιδηροδρομικόν δυστύχημα..·

—Μπά 1 πότε συνέβη ;
—Μια οικογένεια συγγενική μου άπό εξ άτομα.·, 

μέ αύτό τό τραΐνον·..
— Έφονεύθησαν ;
—Όχι. δά, έρχονται νά τους φιλοξενήσω είς 

τό σπίτι μου.

Μεταξύ δύο συνταξειδευόντων εις τό αύτό βα- 
γόνιον·

—Άχ !... τά κακά παιδιά εϊναι μεγάλη συμφορά 
διά τρύς γονείς των- "Εχετε καί σείς παιδιά;

—“Εχω ένα υίόν.
—Σας κάμνει καί αύτός Ιστορίες : Καπνίζει ;
—Μπά ! άκόμη δέν έβαλε τσιγάρο στό στόμα του,
— Ώραΐα. Γυρίζει τήν νύκτα άργά είς τό σπίτι;
—Όχι, καθόλου' κοιμάται άπό τάς επτά·
— Εύγε του- Σάς ζητεί χρήματα διά νά έξοδεύη ;
— Ποτέ δέν μοΰ έζητησε ούτε λεπτόν !
— Μά αύτό εϊναι πολύτιμο παιδί. Καί τί ηλικίαν 

νά έχη;
—Είναι μόλις όκτώ μηνών.

>-<
Μία σκέψις τοΰ Μοντεσκιέ.
«Οί άνθρωποι κλείουν μερικούς είς τά φρενοκο

μεία διά νά κάμουν νά πιστευθή δτι δλοι οί άλλοι 
εϊναι φρόνιμοι, άπαράλλακτα δπως κλείουν μερικάς 
διεφθαρμένος γυναίκας είς ειδικούς οίκους, διά νά 
πιστευθή, δτι δλαιαί&λλαι γυναίκεςεϊναι ένάρετοι».

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ

Ναί, δίν σ’ έσφυροκόπησε χέρι Λητοί τεχνίτου, 
ό Χάρος στό έργαστήρί του σ’ έπλασε μιαν αυγή, σοΰ χάρισεν ό Κεραυνός τή λάμψι, τή βροντή του 
χαί σοΰδωκ' ή Πατρίδα μας ψυχή θαυματουργή,
Κ' εϊχεν ό Χάροι : “Αφοβο κι άτρόμητο κανόνι, δίπλ' άπό τό δρεπάνι μου θέριζε τά κορμιά.Ό κάθε, κάθε βόγγος σου τό θάνατο ν’ άπλύνη, 
ή κάθε, κάθε ανάσα σου τή μούρην έρημιά.
Κ' εϊπεν ό Κεραυνό: : Εμπρός ! μ’ άχόρταγο τό στόμα 
κρύβε μέσα στα σπλάγχνα σου χίλια μαζί θεριά ! 
Βρόντα, κανόνι, νά ξυπνούν όσοι κοιμούνται ακόμα, λάμπε, νά λά/ιπμ άκοίμητα τό Αίκηο, ή Λευθεριά!
Κ' εϊπ’ ή Πατρίδα μας ·. ’Εσύ, τρανέ τής δόξης κράχτη, πάρε με μιάς τό μισός μου ποΰ έκδίκησι ζητεί.
μέσ’ τούς έχθρους μου σκόρπα συ λύσσα, φωτιά καί στάχτη κι’ άνάσπειρε τόν δλεθρο.—Σέ κράζω 'Εκδικητή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΒΜΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

’Εμπρός - παιδιά, τό λάβαρο
'Γψώθη τοΰ πολέμου, 
Εμπρός μάρς! άναφωνοΰν 
Αί στρατιαί τοΰ Αίμου.

’Εμπρός I λεβέντες άετοί,
Γενήτε μέ γοργάδα
Πετάτε σ&ν τά σύννεφα 
Ποϋ πάν άράδα, αράδα.

’Εμπρός πετατε κάτω έκεϊ. · - ·
'Στό άντρον τοϋ πολέμου 
Νικήσατε τόν βάρβαρον
’Εμπρός 1 παιδιά τοΰ Αϊμου.

'Εμπρός! Έλληνοπούλίά μας 
Λεβέντικα ένα κ’ ένα
Δοξάσατε τή Μάνα μας 
Σέ νέο Είκοσιένα.

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τιμή ! Πόσον βραχεία εϊναι ή λέξις αΰτη, καί 

δμως πόσην μεγάλην Ιδέαν έκπροσωπεύει !

Ή τιμή εϊναι θεότης άσύληπτος, ονειρώδης εις 
τόν βωμόν τής οποίας αναρίθμητοι υπάρξεις κατα
συντρίβονται.

Ή τιμή έάν έλειπεν άπό τόν κόσμον έστω καί 
διά μίαν καί μόνην στιγμήν, ή άνθρωποτης θά έκρη- 
μνίζετο είς τόν βόρβορον.

Ή τιμή εϊναι ή εύτυχία τοΰ άνδρός, δπως τό 
καθήκον ή εύτυχία τής γυναικός.

Ή τιμή καθοδηγεί τόν άνθρωπον είς τάς ύψη- 
λάς πράξεις καί άγει αύτόν είς τήν δόξαν καί τό 
άφθαρτον μεγαλείου-

Ό άνήρ άνευ τιμής εϊναι μηδέν, δπως ή γυνή 
άνευ αίδοϋς εϊναι βόρβορος-

Ή τιμή διά τόν άνδρα εϊναι τό πολυτιμώτερον 
κόσμημα καί τό ώραιότερον άριστείον.

Ή τιμή διά τά έθνη δπως καί διά τούς άνθρώ
πους εϊναι τό κορύφωμα τής δόξης καί ό σταυρός 
τής νίκης.
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ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
15. Αίνιγμα '

Το πρώτον εϊνε συλλαβή, άν θέλης δέ χαί σφαίρα 
Συναμα δέ ή αρχική τών ζωντανών μητέρα.
Το άλλο ίίνε νόμισμα αρχαία? εποχής.
Το τρίτον πόλις ίερά, γνωστή έκ τής Γραφής. 
Στο σύνολον, που εύκολα βεβαίως θά τδ λάβης 
ακόμη αν δέν έφοίτησες, έλπίζω νά φοίτησης.

16. Αίνιγμα

"Αν ουδόλως μέ πειράξης 
ώς ελάττωμα Οά μ' εΰρης 

"Αν τδν τράχηλον πετάξης 
Είμαι νήσος καί μέ ξεύρεις.

17. Λογοπαίγνια

— Ποια κάτοικος νήσου εΐνε καί πόλις ;
— Ποιον μέρος του σώματος εχει τόπον ;
—Ποια θεά εινε θανατηφόρος ;

18. Φύρδην—ΜΙγδην

Ύδοέσι ρόπ ότυ αίθμεν δτίσπατη.

ΑΡΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

7ου—8ον ΤΕΥΧΟΥΣ

12. ’Αγών — ία.

13. ’Δ ρ ά — βία.

14. Ό ιέραξ εινε χρήσιμος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Α. Πύργου. Έλήφθησαν ευχαριστοΰμεν. Πανό
ραμα καί χρυσ. τόμος «Φύσεως» άπεστάλησχν ταχυ
δρομικός.—Α. Σ. Τήνον. Συνδρομή έλήφθη, εύχαρι- 
στοϋμεν. Δια παραγγελίαν σας γράφωμεν.—Μ.Α.Νη·· 
οίον. Δέν συμφέΡει πδ τοιούτους όρους. —A. Α. Σμύρνην. Συνδρομαί έλήφθησαν Εΰχαριστοΰμεν. — 
Α. Ο. Κανπολιν, Μουσικά τεμάχια εύρέΟησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν.—Κ Λ Μ. Βάρναν.'ΐόμ,ουζ δυνάμεθχ νά 
σάς δώσωμεν προς 14 φρ.χρυσιδέτου; — Β.Σ.Βατούμ, 
"Εχει καλώς, θά σάς εύ/αρ·.στήσωμεν.—Μ. Μ Σμύρνην,’ Απαντήσατε στείλατε ΰφειλόμενα·—Α.Γ. Πάνρας 
Χρήματα'έλήφθησαν, εύχαρισιοΰμεν.— Α. Δ. Κων)πο- 
λιν. Συνδρομή έλήφθη. Έγράψαμεν. —Ν. Σ.Όύηο^ 
πάν.— ΙΙαραγγελία σας έξετελέσθη.— Β. Ρ. Λ ιΐυλή- 
νην. Συμμορφωθείτε πρός γραφόμενα μας. Δέν γίνε
ται άλλως.— Π. Β, Ταϋγάνιον.— Έλήφθησαν, εΰχα- 
ριστουμεν. Παραγγελία έκτελείται. — Δ. Ν. Σύρον. 
"Εχει καλώς.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
©έλετε νά μάθετε τόν χαρακτήρα, τά προ

σόντα, ελαττώματα ή άρετάς άτόμου τίνος ; 
Στείλατε τήν φωτογραφίαν του, ούχι παλαιο- 
τέραν τών δυο ετών, είς τήν Διεύθυνσιν τής 
«Φύσεως» μετ’ άναλόγου άμοιβή; και δά λά
βετε αμέσως άκοιβή έγγραφον σχετικήν περι
γραφήν.

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ Μουσικού 

και Δραματικοί! Συλλόγου, λχβόν ύπ’ δψιν τήν 
ΈκΟεσιν τής άγωνοδίκου Επιτροπής τοΟ Β'. 
Άβερωφείου δραματικοί διαγωνισμοί άπεφά- 
σισεν, όπως ή έπ’αύτοΰ κρίσις άναβληθή εΐς 
νέαν περίοδον,άρχομένην -τγό 1 Δεκεμβρίου 1912 
καί λήγουσαν τή 31 ’Οκτωβρίου 1913.

Ή νέα αδτη περίοδος Οά ΟεωρηΟή ώς πα- 
ράτασις του έφετεινοΰ διαγωνιστοΰ, ώστε 
κατ’αύτήν νά δοΟή καιρός καί τά νυν υπ’δψιν 
τής ’Επιτροπής υπάρχοντα άλλά μή πζρασ- 
ταΟέντα λόγω τοΰ πολέμου νά παρασταΟώσι 
καί έτερα νά ύποβληΟώσι πρός κρίσιν.

Έν ΆΟήναις τή 20 Νοεμβρίου 1912.

(Έκ τοΟ Γραφείου)

ΦΩΤΟ-Ζ1ΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός εί
δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) καί 
παντός μεγέθους ε,ίς μέτριας 
τιμάς καί αυθημερόν.

Κ ατασκευάζονται ομοίως
κλισέ διά δελτάρια, επικεφα
λίδες επιστολών, λογαριασμών,

φακέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται καί πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι

σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας καί τό ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμήθεια, αρκεί νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τά ταχ. τέλη.

’Εγγράφονται συνδρόμηταί είς οίανδήποτε ’Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίας έπί παντός ζητήματος.
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα

στημάτων.

Γ Ν Ω ΣΤΟΠΟ I Η Σ I Σ
Παρακαλουντατ οί καθυοτεροΰντες έτι <5υν- 

δρομάς τής «Φύσεως» δπως εύαρεότούμενοι, 
άποότελωόιν ήμΐν ταύτας όυντόμως, καβόδον 
θέλομεν διακόψει έν έναντία περιπτώόει τΛν 
περαιτέρω άποΰτολλν τών τευχών. ’Ελπίζο- 
μεν, ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιόν καί τάς 
δαπάνας ήμών, δτι θέλουόι όπεύόει, χωράς ν’ 
άναμείνωόι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηόίν μας-


