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«ΦΥΣΙΣ είναι τό μόνον Εν Έλλάδι Επιστημονικόν και ψυχαγωγικόν είκονογραφημένον 
περιοδικόν Σύγγραμμα, τό όποιον πρό είκοσιτετραετείας Εκδιδόμενον μεταδίδει Εκάστοτε ώφελίμους 
πάντοτε και πρακτικός γνώσεις. Δημοσιεύει τά ζωτικώτατα καί μάλλον Ενδιαφέροντα της ήμέρας 
ζητήματα· Ανακοινοΐ δέ τα κοινωφελέστερα Επιστημονικά, φιλοσοφικά, Αρχαιολογικά, ψυχολογικά 
και φιλολογικά τής προόδου προβλήματα, συνοδευόμενα Εκάστοτε υπό καλλιτεχνικών εικόνων. Τό 
ήμέτερον Σύγγραμμα Ακολουθούν δσημέραι τήν εξελισσομένην Ανάπτυ^,ιν τών τεχνών και Επιστη
μών, τού Εμπορίου καί τής βιομηχανίας, Αναδημοσιεύει Εκ τών σπουδαιοτέρων εύρωπαϊκών και 
Αμερικανικών δημοσιευμάτων παντοίας εικογενειακάς ώφελίμους γνώσεις, Επιστημονικά παίγτια, 
Ιατρικός σύμβουλός, τεχνικός καί χημικός Ανακαλύψεις, πνευματικός Ασκήσεις και δ,τι Άλλο 
ΐ’εώτερον ή πρόοδος τοϋ Ανθρώπου ήθελεν φέρει είς φώς. Έν τέλει ή ήμετέρα σύνταξις ούδεν 
παραλείπει, δπως τέρπη καί διδάσκη τονς Εαυτής άναγνώστας, δι’ άτρύτων κόπων καί θυσιών 
δλονΕν καθιστώσα τό Σύγγραμμά μας πραγματικήν κυψέλην ώφελίμων γνώσεων. Καταρτισθέντος 
δε καί φωτοτσιγκο-γραφείου άπό τινων Ετών Εν τοΐς ήμετέροις καταστήμασι, κατασκευάζονται 
πασαι αϊ εικόνες τής «Φύσεως» ώς και πάσα παραγγελία φωτο-τσιγκογραφίας Εργοστασίων,κατα
στημάτων. προσωπογραφιών, δελταρίων, cartes poslales. Επισκεπτηρίων κτλ.

Άλλ' Εκτός τούτων εν τφ ήμετέρφ τούτφ Εργφ δημοσιεύονται Εκάστοτε καί φιλολογικοί καί. 
Ιστορικοί μελέται και Ανακοινώσεις, Ανακαλύψεις και Εφευρέσεις ώς και πνευματιστικά καί φυσιο
λογικά αύθεντικά φαινόμενα καί περιγραφαί Εκδρομών και ταξειδίων, τά όποια πολύ τέρπουσι 
καί διδάσκουσι τόν Αναγνώστην.

Αϊ συνδρομαί τής «Φύσεως» δρχονται άπό τής 1ης εκάστου μηνός καί προπληρώνονται είς 
Επιταγάς, χρηματικός Αξίας. τραπεζικά γραμμάτια τοϋ τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών και 
Εν γένει είς άξίας πάσης φύσεως καί παντός έθνους.

Ή διεύθυνσις τής «Φύσεως» Αναλαμβάνει τήν ,Εκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών Εαυτής συν
δρομητών, Αρκεί νά καταβάλλονται τά Εξοδα καί τέλη.

Αιτήσεις πρός Εγγραφήν συνδρομητών και παροχήν πληροφοριών Απευθύνονται κατ’εύθεΐαν 
πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» είς Αθήνας ή καί διά μέσου τών κατά τόπους -συνδρομητών 
αύτής, Αντιπροσώπων και πρακτόρων κτλ.

Διαφημίσεις Εμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται εις τό τέλος Εκάστου τεύχους τής 
«Φύσεως» Επι Ιδιαιτέρα συμφωνίφ. Ούχ' ήττον Εκαστος συνδρομητής χαίρει τό δικαίωμα τής δη- 
μοσιεύσεως Εφ' απαξ μιας Αγγελίας δωρεάν.

Πας συνδρομητής είναι Ατομικώς ύπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως καί ή Διεύθυνσις 
τής «Φύσίως» «Τ»·α< ηθικώς καί νομικώς υπεύθυνος νά συμπληρώση τόν τόμον δλοκλήρου τοΰ 
έτους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομηταί δικαιούνται νά ξητώσιν ο,τι φύλλα τοΐς Ελλείπουσί πρός 
καταρτισμόν τοΰ Ετησίου τόμου των.

Αϊ Συνδρομαί τής «.Φύσεως'» Εχουσιν &>ς Εξής :

Έτησία συνδρομή πολυτελούς Έκδόσεως Εξωτερικού φρ. 20
ft » πολυτελούς » ’Εσωτερικού δρ· 15
ft » Απλής » ’Εξωτερικού φρ. 15
ft » απλής » 'Εσωτερικού δρ. 12

Διεύθυνσις όδός Σωκράτους Αριθ. 2·

Φ Πβιντβζηβ

’’ΦΥΣΙΣ» ΕΙΣ TO 2C ΕΤΌΣ^

Διά τοϋ παρόντος τεύχους τό ήμέτερον περιοδικόν σύγγραμμα Φύοις» είσέρ- 
χετα είς τό 24ον άπό τής έκδόσεώς αύτοΰ έτος. Έπι τή εύκαιρί^ δέ ταύτη καθήκον 
ήμών θεωροΰμεν νά εύχαριστήσωμεν τούς πολυπληθείς ήμών συνδρομητάς καί άνα- 
γνώστας διά τήν άμέριστον αυτών συνδρομήν καί εμπιστοσύνην, ήν παρέχουσιν είς 
τοιοϋτον έθνοπρεπές, ψυχωφελές καί κοινωφελές ανάγνωσμα, δπερ βαθμηδόν κατέ
στη πάσης ώφελίμου καί προοδευτικής γνώσεως εύχάριστονέντρύφημακαί άφ’ έτέρου 
νά διαβεβαιώσωμεν αύτούς έκ νέου, δτι καί έφεξής θέλομεν εξακολούθηση τήν αύτήν 
διατηροΰντες πορείαν συμπληροΰντες καί τελειοποιοΰντες τό ήμέτερον τοΰτο έργον.

Τό πρώτον τεύχος τοΰ νέου έτους, δραττόμενοι τής περιστάσεως ταύτης άπο· 
σταλήσηται και πρός μή συνδρομητάς τής « Φύσεως» οίτινεςπαρακαλοΰνται έξετάζοντες 
αύτό, έάν μέν έγκρίνωσι τήν εγγραφήν των ώς συνδρομητών, νά κρατήσωσιν αύτό, 
έάν δέ τούναντίον, νά μας τό έπιστρέψωσιν.

Ή Διεύ&ννσις.

Η ΓΗ ΕΝ ΤΩ. 5ΥΜΠΑΝΤΙ
ΙΣ ϊεροκήρυξ Εν Βέρο- 
λίνφ παρεπονεΐτο κά
ποτε είς τόν Έΰλερ, τόν 
μέγαν γερμανόν μαθη
ματικόν :—‘Η θρησκεία 
άπδλλυται καί ή πίστις 
Εξαλείφεται, ή δέ καρδία 
Επαυσε πλέον νά συγκι- 
νήται άπό τάς καλλονάς 
καί τάς θαΰμασιότητας

τής πλάσεως. Εύρίσκομαι δΕ Εν Αμηχανία, δταν 
Από τοϋ δμβωνος δμιλώ, ποιαν πλάσιν νά πα
ρουσιάσω, ώς τήν ώραιοτέραν, ποιητικωτέραν 
καί θαυμασιοτέραν. Ώμίλησα περί τών Αρ
χαίων φιλοσόφων, περί αύτής τής Βίβλου, Αλλ’ 
Εκ ιού Ακροατηρίου μου τό μέν ήμισυ ούτε 
μέ ήκουε καθόλου, Ενφ τό Ετερον ήμισυ Εκοι- 
ματο ή Εγκατέλιπε τόν ναόν.

—Κάμετε μίαν Απόπειραν, τήν όποίαν θα σας 
εϊπω, Απήντησεν δ Έϋλερ' Αντί νά ξμιλήσετε 
περί τού κόσμου, όϊος περιγράφεται εϊς τήν Βί
βλον, Αναπτύξατε τόν κόσμον, οϊον αϊ Αστρονο
μικοί Αναζητήσεις τόν καθάρισαν. 'Ομιλήσατε δη
λαδή πρός τό Ακροατήριόν σας περί τών Αλλων 
πλανητών, τών Αδελφών τής γής, οίτινες περιο - 
δεύουσιν ώς αΰτη περί τόν ήλιον, προσθέσατε, 
δτι οϊ μεμακρυσμένοι αύτοί κόσμοι Ακολουθούν
ται ύπό πληθύος σελήνών, παρομοίων πρός τό 
νυκτερινόν δστρον, δπερ Εκάστην Εσπέραν ύψού- 
ται ύπίρ τάς κεφαλάςμας. Εϊπετέτοις Ακόμη, 
δτι οϊ Αστέρες, τά Αναρίθμητα αύτά μικρά φω
τεινά σημεία. Εξ ών είνε διάστικτος $ ούράνιος 
θόλος κατά τάς ώραίας θερινός νύκτας, είνε Επί
σης Ισάρριθμοε. ήλιοι, διαχέοντες τό φώς καί τήν 
θερμότητά των εις τό Απειρον. Μή λησμονή
σετε δέ νά τοΐς παρατηρήσητε, δτι ούδεις Εκ



Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

τών Αστέρων αυτών ύπάρχει, δστις νά μήυπερ
βαίνω κατ' δγκον την ήμετίραν γην έκατομμυ- 
ριάκις καί έξηγήσατέ τοις, ότι μας φαίνονται 
τόσον - μιχρολ βιά τδν άπλούστατον λόγον, δτι 
Απέχούσιν δισεκατομμύρια λευγών Από 'τονς 
όφθαλμούς μας.

Ό: ίεροκήρυξ. ήκολούθησε τήν συμβουλήν 
τοϋ "Εύλερ καϊ Αντί τόΰ· κόσμου της Βίβλον, 
Απεκάλυψεν είς τδ Ακροατήριόν τον τδν κόσμον 
τής επιστήμης. ‘Ο σοφάς Ανυπομόνως Ανέμενε 
τδν φίλον τον,δταν δέ τδν εϊδε έρχόμενον πλήρη 
στενοχώριας, ήρώτησεν αύτόν τί τον συνέβη, 
ποία δυστυχία τφ έπήλθεν;

Εϊχών 1η.01 αρχαίοι δέν έγνώριζον δλην τήν Ευρώπην 
μέρος δέ τι τής Αφρικής καί ’Ασίας.

—Ά ! κύριε "Εΰλερ, Απεκρίβη δ πτωχός ιερο- 
κήρϋξ, πράγματι είμαι πολύ Ατυχής. Έλησμό- 
νησαν τδ σέβας τδ δφειλόμενον εις τήν έκκλη ■ 
σίαν καϊ μέ έχειροκρότησαν !

Τδ Ανέκδοτόν τούτο Αφηγεϊται ό Άραγω (‘) 
είς εν ϊργον τον καϊ Αξίζει νά γίνεται παντού 
γνωστόν, καθότι δεικνύει πόσον δ πραγματικός 
κόσμος εϊνε έλκυοτικώτερος Απδ τδν φανταστι
κόν καϊ μυθώδη. Καϊ δμως έλάχιστοι εϊνε καϊ 
σήμερον έτι οί εχοντες γνώσιν περί τής κατα
στάσεως τοϋ σύμπαντος.

Φαντάζονται γενικώς, δτι ή Αστρονομία εϊ
ναι έπιστήμη στείρα, βρίθουσα Αριθμών και 
προσιτή μόνον είς τούς γνωρίζοντας νά λύωσιν 
Αλγεβρικά προβλήματα. "Ομως μεγάλως Απα- 
τφνται, διότι έξ δλων τών έπιστημών ή Αστρο
νομία εϊνε έξ έναντίαςή μάλλον προσιτή και κα
ταληπτή είς τδν κοινόν νουν, συνάμα δέ slve και 
ή μάνη, ής ή σπουδή περιέχει τάς μεγαλειτέρας 
τέρψειςκαϊ εγκλείει τάς μεγαλειτέρας Απολαύσεις.

Αί οχετικαι Ανακαλύψεις ώς πρδς τδν ήλιον, 
τήν Σελήνην, τούς πλανήτας, τούς Αστέρας, τούς 
κομήτας, εϊνε Αναμφιβόλως λίαν δελεαστικοί. 
Άλλ' οϊ πλανήται εϊνε προφανώς έξ δλων τών 
άστρων οΐ μάλλον ένδιαφέροντες ήμάς. "Αλλως 
τε μόνον δταν δυνηθώμεν νά γνωρίσωμεν έπα-

<’) Φραγκίσκος *ΑραγύΛΠιριάνυμος όσιρορδμος καί φυσικοί γβλΑος 1786-1858. 

κριβώς τήν θέσιν καϊ τάς κινήσεις τής γής έν 
τφ διαοτήματι, τότε δυνάμεθα νά λάβωμεν 
μίαν λογικήν Αντίληψιν τοΰ σύμπαντος.

ϊ» Τδ Σχϋίμα τΑς γΑς.

'Επι πολλούς αιώνας και οϊ μάλλον πεπαι
δευμένοι άνθρωποι ήπατώντο ώς πρδς τήν φύ- 
σιν .τής γής καί τήν θέσιν, ήν κατέχει έν τφ 
σύμπαντι. Οι Αρχαίοι, οί οποίοι έγνώριζον μό
νον- μέρος τής. Εύρώπης, τής 'Ασίας και τής 
'Αφρικής, οί όποιοι ποτέ δέν περιπλανήθησαν 
έν τή βαλάσοη μακρότερον τών άλιέων, έφαν- 
τάζοντο ,δτι ή Απέραντος ύδατίνη έπιφάνειατοϋ 
ώκεανοϋ έζελίσσετο Ατελευτήτως, χωρίς νά’σν- ■ 
ναντά άλλας ήπείρους. Αλλ’δτι μία μόνη τοιαύτη 
ύπήρχεν, ή έφ’ ής εύρίσκοντο. (Είκ. 2) 'Η 
δ' έσφαλμένη αύτή πίστις των ήτο ή περί τον 
κόσμου Αντίληψίς των. At' αύτούς πράγματι ή 
γή, περιβαλλομένη ύπδ τον ποταμού ώκεανοϋ, » 
έπεξετείνετο ύπό τούς πόδας των μέχρι τοϋ 
ούρανίου θόλου, καϊ έπλήρου τδ κατώτερον 
ήμισυ του σύμπαντος. Τό ετερον ή μιαν ήτο 
κατειλημμένου ύπό τοΰ Αέρος καί καθ’ έκάστην 
έσπέραν δ ήλιος έξηφανίζετο εις τά βαθέα ϋδατα 
τοΰ ώκμζνοΰ, διά ν’ Αυαφαυή τήν έπιοΰσαν 
πρωίαν. Πολλοί λοιπόν ένόμιζον, δτι ή γή 
ώμοίαζε κατά τδ σχήμα πρδς στρογγυλήν τρά
πεζαν . βασταζομένην ύπδ δώδεκα στηλών καϊ 
δΧΑοι έφαντάζοντο αυτήν ώς έν παμμέγεθες 
δώμα, βασταζόμενον ύπδ τεσσάρων δρειχαλκί- 
νων έλεφάντων. (Είκ 2)

Ό σύγχρονος τοϋ Ομήρου'Ησίοδος έπίστευε 
τήν γήν ώς μετέωρον έν τφ κενφ κρατουμένην 
διά ράβδων σιδηρών κάϊ είς Ανάλογου Απόστασιν 
Απδ τού άδου καϊ τοϋ ούρανοϋ. ’jjU’ ή σκέψις 
αΰτη τοΰ νά Αναπαύεται δ κόσμος έπι διαφόρων 
ποικίλλων στηριγμάτων Αναλόγως τής φαν
τασίας έκάστου, προσέκρουεν.έπϊ μεγάλης τινδς 
δυσκολίας. Ποϋ έστηρίζοντο αύταί αί στήλαι, οί 
έλέφαντες και αι σιδηραϊ ράβδοι; Διότι έσκέ- 
φβησαν φυσικά, κάπου έπρεπε νά στήρίζωνται.

Ειχων ?α’Εν τή αρχαιότητι οί μάλλον πεπαιδευμένοι 
εφανταζοντο,δτι ή γή έβαστάζετο .ύπδ δώδεκα στηλών 
στηριζομένων έπί του ουρανίου βόλου. .

Είχών 3η. Ό Χριστόφορος Κολόμβος πρδ τής 
Βασιλίσσης Ισαβέλλας της Καβολικής.

Αί Ιδέαι αύται περί τής συστάσεως τοΰ σύμ
παντος έκυριάρχουν έπι πολύν χρόνον καϊ μόνον 
δτε έγένετο ή Ανακάλυψες τής 'Αμερικής ύπδ 
τοϋ Χριστόφορου Κολόμβου καϊ τδ πρώτον 
ταξείδιον περί τδν κόσμον ύπδ τοϋ περιφήμου 
θαλασσοπόρου Μαγγελάνου. τότε πλέον διεσεί- 
σθησαν αί ύπάρχουσαι δοξασίαι (Είκ. 3).

Ή ιστορία τών ταξειδίων μάς πείθει Αναμφι- 
βόλλως, δτι ή γή έΐνε έν σώμα Απομεμονωμένον 
έν τώ διαοτήματι. Ταξειδιώτης Αναχωρών έξ 
Ευρώπης καϊ βαδίζων πρδς Ανατολάς ή δυσμάς, 
Απανέρχεται εϊς τδ αύτδ σημείον τής Αναχωρή- 
σεώς τον, χωρίς νά συναντήσω ούδέν έμπάδιον 
Ανυπέρβλητον, Ίινές ίφερον τήν ΑντΙρρησιν, ότι 
αν ή γή ήτο ούτως Απομεγ-ονωμένη, ωφειλε νά 
πέοη, δπως θά έπιπτεν έν μήλον Ιπί τού έδά
φους Αφιέμευον ύπό τίνος χειρός' δΙΑ Απεδείχθη, 
δτι ή πτώσις τοϋ μήλου οφείλεται εϊς τήν έλξιν 
τής γής, ένφ ούδέν σώμα γειτονειάζει πρδς τήν 
σφαίραν ήμών, δπερ νά δύναται νά τήν παρα
σύρω κατά τήν μίαν ή τήν άλλην διεύθυνσιν.

'Επί πλέον εϊνε γνωστότατη ή παρατήρησις 
δτι, άν τοποθετηθώμεν έπϊ ύψηλής Ακτής παρά 
τήν θάλασσαν καϊ ίδωμεν Απομακρυνόμενον έν 
πλοΐον, πρώτον θά έξαφανισθή τδ σώμα τοϋ 
πλοίου, έπειτα τά κατώτερα ιστία καϊ τέλος αί 
κορυφαϊ αύτών. (Εί*· 4).

Τά φαινόμενα ταΰτα δεικνύουσι περιφανώς, 
δτι ή έπιφάνεια εϊνε καμπύλη. Διότι άν ήτο έπί- 
πεδος, τδ πλοΐον λόγω τής μεγάλης τον Απομα- 
κρύνσεως θά έχάνετο διά μιάς και θά έξηφανι- 
ζοντο έκ τών δφθαλμών μας σκάφος καϊ ίστια 
όμοϋ-

"Αλλη Απόδειξις τής καμπυλότητος τής γής 
μάς δίδεται έκ τής Αλλαγής τής θέας τοϋ ούρα- 
νοϋ, δταν ταξειδεύομεν. Ένόσφ δενθυνόμεβα 
πρός βορράν ή νότον, Ανακαλύπτομεν Ακατα- 
παυστως νέους Αστέρα:, καθ’ δν χρόνον άλ
λοι έξαφανίζονταί. Τδ φαινόμενον τοΰτο, δπερ 
δλοι οϊ ναυτικοί καϊ · έξερευνηταϊ παρατήρησαν 
καϊ παρατηρούν, δέν δύναται νά Αποδοθή παρά 
εϊς τήν οτρογγνλότητα τής γής. Διότι &νή γή ήτο 

έπίπεδος, έπρεπεν οϊ Αστέρες νά εϊνε δράτοϊ 
δπουδήποτε καϊ άν εύρισκώμεθα.

Αί παρατηρήσεις άλλως τε καϊ αί καταμετρή
σεις αί έπιτευχθεΐσαι ύπό τών σοφών μάς έδωσαν 
τό συμπέρασμα, δτι ή γή έφαίνετο έχουσα τδ 
σχήμα στρογγύλης σφαίραςΗ Ιδέα δέ αΰτη πι
θανόν νά φαίνεται παράδοξος λόγφ τών Ανω
μαλιών τοΰ έδάφους, δρέων, κοιλάδων κ. τ. λ. 
Έν τούτοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν δτι και 
at Ανωμαλίαι τοϋ φλοιού ένός πορτοκαλλιου, 
δέν έμποδίζουν καθόλου Απδ τοϋ νά λεγωμεν, 
δτι ό καρπός αύτδς έχει σχήμα σφαιρικόν. 
Άκριβώς λοιπόν τήν αύτήν Αναλογίαν έχουν 
καϊ τά ύψηλότερα δρη έπϊ τής έπιφανείας της 
γής, πρός τάς Ασημάντους τραχύτητας τοΰ 
φλοιοϋ τοΰ πορτοκαλιού, άν λάβωμεν ύπ δψει 
μας τήν Αφάνταστου διαφοράν καϊ σύγκρισιν τών 
προεξοχών τοϋ φλοιού πρός τδν όγκον τών σφαι - 
ρών.Πράγματι ύπελόγισαν δτι ή Ακτϊςτής.σφαιρι- 
κής έπιφανείας, ή δποία ήθελε-σχηματίσθή ύπδ 
τών θαλασσών, έκτεινομένων Ιδανικώς κάτώθι ■ 
τών ήπείρων, εϊνε περίπου 6,400 χιλιομέτρ. Εξ 
άλλον τδ ύψηλότερον όρος τής γής μόλις πλησιάζει 
τά 9 χιλιομ. δηλαδή τό ύψος του εϊνε κατώτερον 
700 φοράς Ατό τήν γηϊνην Ακτίνα. Αςφάντασθώ- 
μεν λοιπόν μίαν στρογγύλην σφαίραν 7 μέτρων 
Ακτΐνος καϊέπομένως διαμέτρου 24 μέτρων, εφ 
ής σχεδιάζομεν ίνα χάρτην τής γή?ι είκονίζον- 
τες έν Αναγλύφφ καϊ φυλλάτοντες δλας νάς 
Αναλογίας,καϊ τάς Ανωμαλίας τοΰ έδάφους τών 
ήπείρων. Τό Γκαουρισαγκάρ δθεν, το. μεγά- 
λείτερον όρος τής γήί, θά σημει'ωθή έπϊ τής 
σφαίρας ταύτης ύπό μιας μικράς προεκβολής,. 
ένός περίπου εκατοστόμετρου ύψους. Ω; προς 
τδ Λευκόν δέ δρος μόλις θά ίχη ύψος κηλίδος 
ήμίσεος έκατοστομέτρον. "Οθεν τδ σχήμα τής 
γής δύναται νά θεωρήται ώς αύστηρώς σφαι
ρικόν.
II. Περιστροφική κίνηότς της γΛς

Διαρκούσης τής ήμέρας δέν βλέπομεν είς τδ^ 
ούρανδν δΠο τι έκτδς τοΰ ήλίου καϊ κάποτε

Είκών 4η. ’Απόδειξις τής χυρτότητος τής έπιφα- 
νςίας τής θαλάσσης διά 'τής έξα^ανίσςως τςλοιου 

άπομϊ,χρυνομένου.



6 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ
τής σελήνης. Άλλά τήν νύκτα, ήταν δ ήλιος 
ίχ«ι ISeyaviodg, διακρίνομεν Ικ-ιός τής Σελήνης, 
πληθύν ούρανίων σωμάτων φαινομενικώς πολύ 
μικρών καϊ Ατινα κατά τά πλείστον εϊνε Αστέ
ρες. ‘Εάν δέ παρατηρήσωμεν τόν ούρανόν διά 
τηλεσκοπίου, τό γενικόν αύτοΰ θέαμα δέν Αλάσ- 
σει. ’Αλλά και κατά τήν ήμέραν εΐμποροΰμεν δι ’ 
αύτοΰ τά διακρίνωμεν τούς λαμπρότερους Αστέ
ρας, δπως διά γυμνού δφθαλμόΰ βλέπομεν τήν 
νύκτα.

Αρκεί <5έ »·ά παρατηρήσωμεν ένα Αστέ. α έπϊ 
τινα χρόνον, διά νά πειοθώμεν, δτι μετακινείται 
έπϊ τοϋ ούρανοΰ. Τό αύτό συμβαίνει και διό τόν 
ήλιον, δστις τήν πρωίαν Αναφαίνεται εις έν ση
μεΐον τοϋ δρίζοντος, ύψοΰται εις ώρισμένον τι 
ύψος καϊ εϊτα κατέρχεται διά νά έξαφανισθή 
τήν Ισπέραν εις τό Αντίθετον σημεΐον. “Αν ήδη 
παρακολουθήσωμεν διά τοϋ τηλεσκοπίου ένα 
λαμπερόν Αστέρα επί τινας ώρας, θά βεβαιω- 
θώμεν, δτι ένεργεί κατά τόν αύτόν τρόπον μέ 
τόν ήλιον καϊ κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν, έξ 
Ανατολών πρός δυομάς. Άν δέ παρατείνωμεν 
τάς παρατηρήσεις μας διά τοΰ τηλεσκοπίου 
καθ’ δλην τήν ήμέραν καϊ έν συνεχεία καθ' 
δλην τήν νύκτα, δν δ παρατηρούμενος Αοτήρ 
γειτνειάζει πρός τόν πολικόν Αστέρα, μένει στα- 
θερώς δρατός' δν έξ έναντίας δ Αστήρ ούτος 
εϊνε Αρκετά μεμακρυσμένος Από τοΰ πολικού έν 
τφ ούρανφ, είς ώρισμένην τινά στιγμήν έξαφα- 
νίζεται πέραν τοΰ δρίζοντος, Ακριβώς ώς δ 
ήλιος έν τή δύσει του. “Επειτα πάλιν μετά χρό
νον θέλει καϊ πάλιν Αναφανή Ανωθι τοΰ δρίζον
τος, δπου Αφοΰ Ανυψωθή καϊ πάλιν εΐς ώρι
σμένον τι ύψος, κατέρχεται εϊτα, ΐνα έκ νέου 
έξαφρνισθή.

Τά φαινόμενα ταΰτα τής κινήσεως εϊνε τά 
αύτά δι’ ολα τά Αστρα Ακριβώς. Εκτός τούτου 
Αρκεί νά παρατηρήσωμεν τόν ούρανόν έπϊ πολ
λάς. νύκτας συνεχώς μετά τίνος προσοχής, διά 
νά Αντιληφθώμεν, δτι οί Αστέρες διαγράφουσι 
καθ' έκάστην τάς αύτάς τροχιάς καϊ διά νά πει- 
σθώμεν δτι αί Αμοιβαίοι Αποστάσεις των μένου- 
σιν πάντοτε Αμετάβλητοι.

Αέν εϊναι λοιπόν παράδοξον, δτι Αλλοτε έπϊ 
μακράν χρόνον έπίστευον είς τήν ϋπαρξιν μιας 
κρυστάλλινης σφαίρας, ταυτιζομένης μετά τοΰ 
όύρανίου δόλου, έφ' ής δλοι οί Αστέρες, περι- 
λαμβανομένου καϊ τοΰ ήλίου ήσαν προσηλωμέ
νοι καϊήτις περιεστρέφετο δλόκληρος περί τήν 
γήν, εΐς τρόπον ώστε νά έκτελή δλόκληρον κύ
κλον έντός είκοσιτεσσάρων ώρών.

Έν τούτοις δέν ήργησαν νά διακρίνουν, δτι 
Αστέρες τινες, οδς Αργότερου διέκριναν ώς πλα- 
νήτα; καϊ ούχι Αστέρας, καίτοι δλως ουμμετέ- 
χοντες τη γενική κινήσει τοΰ κρυστάλλινου ού- 
ρανοΰ, μετεκινοΰντο έν τούτοις, έν ουγκρίσει 
πρός τά Αλλα Αστρα, Ατινα έφαίνοντο Ακίνητα.

Πρός έξήγησιν τών Αταξιών αύτών, έφαντά- 

σθησαν διάφορα συστήματα. Άλλ’ δποιαδήποτε 
καί δν ήτο ή περιπλοκή των, σταθερώς έβασί- 
ζ.οντο έπϊ τής Ακινησίας τής γής, θεωρόυμένης 
ώς Αξονος τοΰ σύμπαντος.

Μόλις δέ περί τόν 16ον αίώνα δ Πολωνός 
μοναχός Κοπέρνικος διεκήρυξε πρώτος, δτι ή 
γή έστρέφετο περϊ έαΰτήν έκ δυσμών πρός Ανα· 
τολάς, ίκτελοϋσα πλήρη κύκλον εΐς είκοσιτέσσα- 
ρας ώρας, Ακριβώς ώς σφαίρα στρεφόμενη 
περί βελόνην, ήτις δά διετρύπα ταύτην κατά τινα 
διάμετρόν της.

Καθ’ ήν εποχήν ή Ανθρωπότης ήτο λεία τής 
Αγνοιας, ή τολμηρά αΰτη διαβεβαίωσις έξήγειρε 
τήν γενικήν. Αποδοκιμασίαν. Εϊνε Αλλως τε λίαν 
καταφανές, δτι τά σχετικά σημεία πρός τήν κί~ 
νησιν τών Αστέρων εϊναι τά αύτά, είτε υποθέ
σω μεν, δτι ή γή μένη Ακίνητος καϊ δ ούρανός 
παρασύρεται εΐς κίνησιν, στρεφόμενος περϊ 
αύτήν έξ Ανατολών πρός δυσμάς ή δτι ή γή 
στρέφεται περϊ αύτήν έκ δυσμών πρός Ανατο- 

’λάς. Άλλά διατί νά έκπλησσώμεθα, Αν οί τότε 
Ανθρωποι, ύφ’ ας συνθήκας δζων, ήρνοΰντο 
νά ένστερνιοθώσι θεωρίας νέας καϊ τόσον Αντι
θέτους πρός εκείνο, δπερ Από τής παιδικής των 
ήλικίας Αντελαμβάνοντο; Αιότι ΐβλεπον έκάστην 
πρωίαν τόν ήλιον Ανατέλλοντα καϊ μετατιθέμε- 
μενον, καθ’ ήν στιγμήν καϊ αύτο'ι ούτοι παρα- 
συρόμενοι έν τή περιστροφική κινήσει τής γής, 
μεθ’ δλων τών περιβαλλαλόντων αύτούς Αντι
κειμένων, δέν ήδύναντο νά Αντιληφθώσι αύτήν 
τήν κίνησιν, δηλαδή δτι καϊ αύτοϊ ταξειδεύουν 
συγχρόνως.

Έάν έπϊ παραδείγματι, γράφει δ κ. Φλαμμα- 
ριών έν τή «Λαϊκή Αστρονομίαν του, φαντα- 
σθώμεν Ανθρωπον γεννηθέντα έντός πλοίου, 
κινουμένου αιωνίως σύμφωνα πρός τήν φοράν 
τοΰ ρεύματος έν τφ μέσφ ποταμού καϊ μηδέ
ποτε έξελθόντα αύτοΰ τοΰ πλοίου καϊ έθισθέντα 
εΐς δ.τι βλέπει, δηλαδή δτι αί Αχθαε, τά δέν
δρα, οί λόφοι κινούνται βραδέως παραπλεύρως 
τοΰ σκάφους του, αύτός δ Ανθρωπος θά ήσθά- 
νετο μεγίστην κατάπληξιν, δν ήκουεν δτι συνέ- 
βαίνε τό Αντίθετον καί τίποτε δέν θά κατώρθου 
νά μεταπείση τόν νοϋν του. θά τφ έχρειάζετο 
μεγίστη σκέψις, διά νά πεισθή, δτι τά δένδρα και 
αί πόλεις δέν βαδίζουν. Οϋτω λοιπόν καϊ οί 
κάτοικοι τής γής έπϊ πολύν χρόνον ώμοίαζον 
πρός τόν πλανώμενον αύτόν Ανθρωπον καϊ 
έχρειάσθησαν πολλά έτη διά ν’ Αποδιώξουν τήν 
πλάνην τόσων αιώνων.

(Έπεται τό τέλος)

A **

ΑΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ,,ΠΤΒΙΑΣ,,
ΤΗΣ "ΦΊΓΣϊΕ£2Χ„

Αί προρρήσεις τής Πυθίας τής «Φύσεως» διά' 
τά έτη 1911, 1912 και 1913 πληρέστατα 
έπέτυχον και προκαλοΰμεν την προσοχήν των 
ήμετέρων Αναγνωστών διά τάς τοΰ τρέχοντος 
έτους, αϊτινες μέγιστον ένδιαφέρον δι’ ήμαζ 
τούς "Έλληνας ένέχουσιν.

Έχομεν καί ήμείς και τήν πεποίθησιν και 
τήν γνώμην, όπως πάντες οί λογικοί καί κρι
τικοί, οτι τό μέλλον έν γούνασι Κυρίου κεϊται 
και δτι, δταν τοΰτο προγιγνώσκεται, 3«ν εί
ναι ριέλλον, άλλά σεσηριειωριένον ρ.έλλον γε- 
νέσΟαι, δπερ ακριβώς τότε δέν συριβαίνει, κα
θόσον υποκείμενον είς θέλησιν και άρνησιν, 
συμπάθειαν καί άντιπάθειαν, εύχαρίστησιν και 
δυσαρέσκειαν, τό μέν κακόν θ' άπεφευγομεν 
νά συμβ·?!, θά τό άποτρέψωμεν, εί δυνατόν, τό 
δέ καλόν θά τό έπισπεύσωμεν νά συντελεσθίί τό 
ταχύτερον. Λέγεται τότε τοΰτο προδιαγεγραμ- 
μένον μέλλον, άφοΰ θά ύπόκηται εΐς μεταβο
λήν κατά τάς θελήσεις μας ", Τό μέλλον άρα 
είναι μέλλον καί δέν ύπόκειται είς ούδεμίαν 
μεταβολήν.

’Αλλά πώς λοιπόν προλέγεται τό μέλλον ; 
Έδώ είναι τδ ζήτημά μας.

Προλέγεται τό μέλλον, τό οποίον δέν ύπό- 
κειται είς μεταβολήν καί κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε ή άνθρωπίνη άδυναμί,α νά μή δύναται νά 
τό προλάβγ. Τοΰτο δέ ακριβώς επιτρέπεται, ώς. 
φαίνεται, ύπό τής θείας ΓΙρονοίας, ΐνα εκδή
λωσή τήν παρουσίαν της και τά άνθρωπινα 

ό’ρια. Καί αύτό μάς λέγουσι τά γεγονότα καί 
ιδού ή άπόδειζις.

Κατά τό τέλος τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου 
ή^Πυθία μάς έδήλωσε καί έγράψαμεν όσα έδη- 
μοσιεύθησαν είς τό τεΰχος τής «Φύσεως» τής 
1ης Ίανουαρίου 1913.

Έζ αύτών μέχρι τοΰδε συνέβησαν..:
Ιον. "Οτι όντως τδ έτος τοΰτο είναι Απει

λητικόν καί έπίφοβον, ότι έτέθησαν πολλά ζη
τήματα έπί τοΰ τάπητος, οτι έπεδείχθησαν 
στρατοί καί στόλοι, οτι γίνονται συνεννοήσεις 
καί συνεντεύξεις καί ή ειρήνη έματαιώθη, έπα- 
ναληφθεισών τών εχθροπραξιών μέ θυσίας καί 
δυσκολίας πολλάς.

2ον 'Ελλάς καί Βουλγαρία θά είρηνεύσουν, 
θά ερίσουν καί θά συζητήσουν μεταξύ των, 
άλλά δέν θά συμφωνήσουν καί έσωτερικαί δι- 
χονοιαι θά έπέλθουν.

3ον Τδ έτος τοΰτο έσετάι έκτάκτως καί 
άπροσδοκήτως άνήσυχον καί διαρρυθμιστικόν, 
ό δέ Χάρτης τής Εύρώπης καί ’Ασίας σπου- 
Λκίως θά μεταβληθή.

4ον Τά συμμαχικά Κράτη έπί πολύ θά δια- 

τελαΰν ούσιαστικώς διγιρημένα καί φαινομενι- 
κώς ήνωμένα. ’Εδαφικά δέ καί οικονομολογικά 
ζητήματα θά τ’άπασχολοΰν έπί τινα έτη,μεθ’ 
ό θά διαλυθοΰν είς τά έξ ών συνετέθησαν.

5ον Ή Βουλή τών 'Ελλήνων θά ήχήσνΐ 
άπδ λόγους, Αγγέλματα καί Βασιλικάς Ανα
κοινώσεις, ό δέ διάδοχος ταχέως θά άναλάβρ 
έκτάκτοις γεγονόσι τά ήνία τοΰ Κράτους.

6ον *0 Ελληνισμός άπδ τοΰ έτους τούτου 
άναλαμβάνει Αφετηρίαν άγώνος Μεγάλου καί 
ένδόξου διά τήν ιστορίαν, ήτις θά σημειώσρ 
άπό τοΰδε τήν μεγάλην ενότητα καί άλλη- 
λεγγύην τής παλαιδς καί νέας Έλλ. φυλής.

Αύτά λοιπόν πώς προελέχθησαν καί κατα 
γράμμα έγένοντο; Καί πώς έπίσης προείπο- 
μεν καί τδ ναυάγιον τοΰ Τιτανικοΰ, και τον 
Ίταλο-τουρκικδν πόλεμον καί τόν Ελληνο
τουρκικόν καί πολλά άλλα;

ΓΙαρακαλοΰμεν δθεν τούς άναγνώστας μας 
νά παρακολουθήσουν τάς προρρήσεις τής Πυθίας 
μας, τούλάχιστον έκ περιεργείας καί ένδιαφε- 
ροντος, άν όχι έκ πεποιθησεως.,

. Φ. π:

ΓΕΡΑΜΑΤΑ-ΗΕΙΑΤΑ
(Στδν άχώρισεύν μου φίλον 

Πάγγ°ν Π· Κυςιβχίδην).

“Οπως τ’ Αστέρια σβννουνε 
“Οταν προβάλ' ή 'μέρα 

Κι’ δ ήλιος τής Ακτίδες του 
Σκορπίση πέρα πέρα, 

“Ετσι κι’ ή Νειότη σάν πέρνα 
Κι’αύξάνει μέ τό χρόνο,

ΕΙς τά γεράματα σκορπά
Τοΰ θάνατου τόν Πόνο!

ΣΑν τών Αγρών τά λούλουδα 
Π' δ χρόνος τά μαραίνει,

Άξάφνου σάν Ανθίζουνε
Σέ κλίνη δροσισμένη, 

μέ τ’ άειαλό τό χάϊδεμα
Τό φύσημα τ' Αγέρα ...

“Ετσι κ’ έμΑς τά νειάτα μας 
θά μαραθούν μΐά μέρα!

Λευκοοία
Πολ. ’Αχ. Κυπρεανιδης
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κ7ΕΙ 7ΕΙ ΝΕ£1ΤΕΡΜΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΤΤΟΎ*
Άναφφ«Μ6«ηνος Επικοινωνία ^ετά πνεν» 

(■άτων.Έπιότημονικΰς ό πνευματισμός εϊνα» 
έξακολοίτθηστς τϋς πέραν τού τάφον ζωίΐς· 
Βαμελθόν» παρόν καί μέλλον ιΐναι Α Αθα
νασία πάθης ΰπάρξεως- ΤΑ «νεύματα Απει
κονίζουν <άς είκόνας των.

ΙΑ ποικίλων και πολυαρίθ
μων μέχρι τοϋδί δημοσι
ευμάτων μας έν τφ ήμετέ- 
ρφ περιοδική» συγγράμματι 
ή\Φύσις» Από 25ίας έκδι- 
δομένφ, μεταδίδαμε? τοϊς 
ήμετέροι ς άναγνώσταις πολ
λαπλός πνευματίστικάς γνώ
σεις, θεωρίας καί πληροφο
ρίας, δι’ ών Αποδείκνυτατ 
λίαν έναργώς ή ΰπαρξιςτής 
ψυχής καί πέραν τοΰ θανά
του τοΰ σώματος, άλλα ο
λίγοι μας έπίστευσαν, πολ
λοί Αμφέβαλλον καί οί πε
ρισσότεροι μας έχλευασαν. 
Ήμεΐς δμως απαρεγκλίτως 

χωροϋντες προς τδν σκο
πόν μας, ήτοι tf|V πειραματικήν Απόδειξιν 
τής άληθείας, κατωρθώσαμεν, απανταχού δπου 
υπάρχει 'Ελληνισμός νά μεταδώσωμεν τάς Αρ- 
χάς του πνευματισμού καί τάς προόδους, δς 
έποιήσατο ουτος καί εν Ευρώπη. "Ηδη οί πολ
λοί δέν άμφιβάλλουοι και Αρκετοί όμογενεΐς 
έπικοινωνοΰσιν ήδη μετά τών πνευμάτων.

Πνευματιστικάς συνεδριάσεις καί πνευματικά 
πειράματα διενεργήσαμε?, έξετελέσαμεν καί έδη- 
μοσιεύσαμεν οΰκ ολίγα, αίτινες έξέπληξαν τούς 
άναγνώστας ήμών, ιδίφ αί γενόμεναι επικοι- 
νωνίαι μετά τών πνευμάτων έν τή οίκίφ τοΰ κ. 
Ίω. Δημοκράτους,έν Καίρφ,υπήρξαν λίαν μα- 
ταπληκτικαί καί θαυμάσιοι.

Σχεδόν κατ’έτος, μεταβαίνοντο; έκεΐ χάριν 
αναψυχής καί υποθέσεων τής «Φύσεως» ένερ- 
γοίμεν συνεδριάσεις, καθ’ δς έκδηλοΰνται έκ
τακτα καί απροσδόκητα πνευμ. φαινόμενα. Τά 
έξελιχθέντα δέ εσχάτως, τόν λήξαντα ’Απρίλιον, 
ΰπήρξαν δλως έξοχα καί έξαίσια καί Ιλπίζομεν - 
δτι διά τής δημοσιευσεως αυτών ήδη κατωτε'ρω . 
θά προκληθη τό ένδιαφέρον τών έπιστημο- , 
νικών κύκλων, δπως γίνωσιν Αφορμή τελειο-, 
τερών άποτελεσματικωτέρων μελετών αποδο
χής καΐλύσεως σπουδαίων σχετικών πνευμάτι· 
στικών ζητημάτων. Ή δ ’έπανάληψις καί έπιβε- 
βαιωσις αυτώνέν εΰρυτέρφ κύκλφ θά έπισφρα- 
γίση τήν πέραν τοΰ τάφου ζωήν. Καθ’ ήμδς 

τό ζήτημα είναι λελυμένον πλέον. Άποδεχό- 
μεθα, δτι δέν είναι πλάνη, οΰτε ιδιαιτέρα ανώ
τερα Αόρατός τις Ασυνείδητος δύναμις, ήτις 
προκαλεΐ νά φαινόμενα ταυτα, οΰτε τό αΰτο- 
συνείδητον ή άστρικόν διπλοϋν τοΰ Ανθρώπου, 
Αλλά αΰτά τά πνεύματα, δηλ. αί ψυχαί τών 
ανθρώπων, δς καλούμε? καί έπικοινωνοΰμεν.

Τά φαινόμενα ταΰτα έξετυλίχθησαν έν 7 συ- 
νεδριάσεσιν, έν τή ο’κίφτοΰ κ. Δημοκράτους, 
ένώπιον Αρκετών παρισταμένων καί τή μεσο
λαβήσει πότε τριών, πότε τεσσάρων καί πότε 
πέντε μεσαζόντων' δημοσιεύομεν δέ αυτά ώς 
έγένοντο Ακριβώς καί πιστώς μετά τινων σχε
τικών εικόνων, ών τάς παραστατικός σκη- 
νάς ένίων τούτων, ώς σημειοίμεν, έφιλο- 
τέχνησεν αυτό τό πνεύμα, δπ.ερ κατά πρώτον 
γίνεται έν πνευματ. κύκλφ, τή παρουσίφ έμοΰ 
καί τών παρεστώτων, διά τοΰ μεσάζοντος, μετ’ 
έκτάκτου καλλιτεχνικής επιτυχίας καί όμοιό-

' Ο ΦΕΡ0ΝΙΔΗ2

Εΐκών του ψιλοτ«χνηβτΐβ« παρά τοδ Ιδιου 

τητος. Τά πνευματιστικά χρονικά δέν έχουν νά 
έπιδείξουν τελειότερα? μέχρι τοΰδε σχετικήν έρ- 
γασίαν.

Σννεδρίασις 1η
Οικία Ίω. Δημοκράτους. Αίθουσα υποδο

χής, (προθάλαμος) έστολισμένη διά τών άπαι- 
τουμένων επίπλων, έδρών, διβανίων,καθισμά
των, τραπεζών, κατόπτρων, ταπήτων, ήλεκτρ. 
λυχνιών, κτλ.'Εκατέρωθεν δέ τοΰ προθάλαμου 
υπάρχουν Ανά δύο μαρμάρινοι στηλαι.

Παριστάμενοι.
Φ. Πρίντεζης, μεσάζων καί διευθύνων.
Ίώ. Δημοκράτης, οικοδεσπότης καί άντι- 

πρόσωπος τοΰ οίκον Χωρέμη Μπεκώιη,ΙνΚαίρφ.
Μαρία Δημοκράτους, σύζυγός του, μεσά

ζουσα καί θιασώτις τοΰ πνευματισμού.
Άννέτα Μαυροπούλου, αδελφή της.
Βασίλ. Δημοκράτης, Απόφοιτος Γυμνα

σίου, μηχανικός, έκτακτος μεσάζων, 23τής.
Έμ. Δημοκράτης, αδελφός του, μικρότε

ρος, μαθητής.
Δις Λήδα Πόγγη, ερασιτέχνης κλειδοκυμβά- 

λου και μεσάζουσα.
■ Μαρία Βιδάλη, τροφός.

Ευαγγελία καίΕΰρυδίκη ΰπηρέτρίαι θεαταί.
Μετά τό φαγητον περί τήν 10 και ήμίσειαν 

τής νυκτός ευρισκόμενοι εις την αίθουσαν τού
την, τής ύποδοχής, ώραίου καί μέ ευμάρειαν 
είδους προθαλάμου, ή Κυρία Δημοκράτου έξέ- 
φρασε τήν έπιθυμίαν της νά έπιχειρήσωμεν καί 
έφέτος πνευματιστ. συνεδριάσεις.

— Βεβαίως, είπον, έφέτος πρέπει νά προ- 
χωρήσωμέν είς τά πνευματιστικά, άφοΰ κατέ
χομε? δλα τά κατάλληλα στοιχεία καί μέσα.

— Έγώ,κ. Πρίντεζη', μοί λέγει τότε ό χ. 
Βασίλειος, άπώλεσα σχεδόν δλα τά πνευμ. μου 
ιδιώματα καί νομίζω πρέπει έκ νέου νά μοΰ 
υποβάλλετε. ·.

— Βεβαίως, καί δς Αρχίσωμεν άπ’ έδώ, 
οοί υποβάλλω νά παίξης- πιάνο.

— Ευχαρίστως, πηγαίνω,Αλλά Κύριε Πρίν- 
τεζη, έγγίξατέ μοι εις τό μέτωπον, τάς χεϊρας 
καί τό στήθος, καλώς, διά νά. έμπνευσθώ καλ- 
λείτερον.'

Προχωρώ? δέ κάθηται παρά τό κλειδοκύμ
βαλού.

— Τί θέλετε νά παίξω ; μ’ έρωτά.
— Νά μάς παίξης τό νέον Μάρσ τοΰ Δια

δόχου, τό τονισθέν υπό τού κ. Ξανθοπούλου 
καί τό όποιον είνε άγνωστον είσέτι έδώ είς 
τήν Αίγυπτον.

Ό μεσάζων προσπαθεί, έκτείνει τους δα
κτύλους καί μετά μικράν Απόπειραν, τό Ανα
κρούει άπταίστως καί σχεδόν τελείως.

Πάντες έξίστανται καί Απορούν, ή δέ Δίς 
Πόγγη, άριστος κλειδοκυμβαλίστρια, δμολογεϊ, 
δτι είναι κάλλιστον Μάρσ.

— Αυτό είναι; τό έπαιξα δρθώς ; τί άλλο 
θέλετε νά σάς παίξω τώρα ; -έρωτά δ μεσάζων.

— Τήν Τόσκα, λέγει ή Δεσποινίς Πόγγη.
— Νά μάς παίξης τήν Τόσκα, υποβάλλω 

τότε τφ μεσάζοντι καί Αμέσως Ανακρούει Από 
τής Αρχής μέγα μέρος της Τόσκας.

— Έξαίσια, ώραία, έτσι είναι, Αναφωνεί 
ή Δίς Πόγγη.

Ό Μεσάζων. — Κύριοι, ακούω τόν Φε· 
ρονίδην (*) νά μοΰ λέγη, δτι προσεχώς θά 
μάς κάμη έκτακτα φαινόμενα.

;— Καλώς, τόν ευχαριστούμε?. Θά δυνηθή 
νά κάμη τό πιάνο νά παίζη μόνον του και Ανευ 
τής συμμετοχής τού μεσάζοντος ",

—Μάλιστα, θά θυνηθή, Αλλ’ δχι σήμερον.
— Καλώς, θά μάς εύχαριστήση πολύ-
— Καί είνε πραγματικώς αΰτό τό νέον 

Μάρς τοΰ Διαδόχου ; έρωτά μετά περιεργείας 
δ κ. Δημοκράτης· τίς μάς βέβαιοί περί τούτου; 
Αμφιβάλλων; δτι ήτο δυνατόν νά παιχθή έν 
Αίγύπτφ τεμάχιον μουσικόν άγνωστον έτι έκεϊ.

— Θά γράψω Αμέσως αΰριον είς ’Αθήνας 
νά μάς σταλή Αντίγραφον τούτου καί θά βεβαι- 
ωθήτε, τφ λέγφ. Έγώ τό γνωρίζω, διότι τό 
ήκουσα παιζόμενον καί παρά τού ίδίου' κ. 
Ξανθοπούλου έν Άθήναις καί παρά της κόρης 
μου, διότι είναι όντως ώραϊον μάρς.

— Καλώς, τό περιμένομεν.
Άφοΰ δέ μάς έπαιξε διάφορα άλλα τεμά

χια, προσεκάλεσα τήν Δδα Πόγγη, άν θέλη, νά 
τή υποβάλλω νά τό παίξη καί αΰτη Αμέσως, 
έν τφ σκότει.

— ’Αδύνατον, κ. ΓΙρίντεζη,. Αδίκως θά κο- 
πιάσητε, μοί άπαντά, διότι πρώτον έν τφ σκό- 
τει καί χωρίς νά βλέπω τά πλήκτρα; δεν δύ
ναμαι νά παίξω, καί δευ'τερον . χωρίς νότες, 
τεμάχιον, τό όποιον δέν γνωρίζω, οΰτε ποτέ 
έπαιξα, είναι Αδύνατον νά τό παίξω.

. — Άλλά θά σέ ύποβάλη, δπως τόν Βα
σίλην, ό κ. Πρίντεζης καί θά τό παίξης, τή 
λέγει ή Κυρία Δημοκράτους.

—Είναι Αδύνατον, δέν θά τό παίξω.
— Αΰριον, θά Ιδήτε, δτι θά ήνε δυνατόν, 

τή λέγω τότε, Αφοΰ πρότερον προπαρασκευά- 
σωμεν τήν θέλησίν σας, δεσποινίς, διότι πα
ρατηρώ μάλλον δέν θέλετε ή δέν δύνασθε.

— Σάς επαναλαμβάνω, δτι είναι αδύνα
τον, διότι οΰτε βλέπω έν τφ σκότει, οΰτε δύ
ναμαι νά παίξω τεμάχιον, τό όποιον δέν γνω
ρίζω.

— Άλλά Ιδού δ Βασίλης, δστις παίζει.
— Δέν γνωρίζω τί κάμνει δ Βασίλης, Αλλ’ 

έγώ σάς λέγω, δέν θά δυνηθώ καί μή ματαιο
πονείτε.

— Καλώς δέν έπιμένω. Θά ίδωμεν, Αλλά

(ι) Τδ σύνηθες πνεύμα τό έπικοινωνοδν,μετά τού 
μεσάζοντος.
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μή λησμονείτε, δτι δέν παίζει δ μεσάζων, αλλά 
το πνεύμα.

Ένταΰθα διεκόψαμεν τήν έξακολούθησιν 
της πνευμ., συνεδριάσεως,κατά παράκλησιν τοΰ 
χ. Δημοκράτου?, είπόντοςζνά τήν συνεχίσωμεν 
τήν έπιοΰσαν, μάλλον παρεσκευαομένοι πρός 
τρίτο, προσκαλοΰντες καί τόν κ. I. Παπαδά- 
κην, ϊνα καί αυτός παρευρεθή, δστις γνωρίζει 
τόν μετεωρισμόν της μαγικής λεγομένης ράβδου.

Συνεδρίαΰις 2α
ΓΙαρεστώτες.
Πάντες οί τής πρώτης συνεδριάσεως, καί δ 

κ. I. Παππαδάκης, βαμβακέμπορος μετά τής 
Κυρίας του Θαλείας.

Πριν ή άρξώμεθα τήςπνευματιστικής συνε- 
δριάσεως, ενφ ευρισκόμενα ετι καθημενοι μετά 
τό φαγητόν είς τόν προθάλαμον, συζητοΰντες, 
περί τήν 10 καί 1)2 πλησιάζω τήν Δίδα ΓΙόγ- 
γη καί τήν λαμβάνω εκ τής άριστεράς χειρός.

• — Έλθέ, σέ παρακαλώ, τή λέγω, νά παίτ 
Ιης δλίγον πιάνο.
Συνάμα νεύω είς τόν Βασίλειον νά καθήση 
καί αυτός δεξιόθεν αύτής.

Μέ παρακολουθεί σιωπηλώς καί κάθηται 
παρά τό κλειδοκύμβαλον. Τή θέτω τότε τήν 
χεΐρα επί τής κεφαλής καί άνοίγων τό ήλεκτρ. 
κύκλωμα διά νά γίνη σκότος :

τ Νά μάς παίξης, τή λέγω, τό Μαρς τοΰ 
Διαδόχου.

Σιωπά καί άκινητεϊ. Καί μετά μικρόν εν
δοιασμόν τών χειρών άρχεται καί άνακρούει 
δλόκληρον τό Μάρς μετά έκτάκτου επιτυχίας, 
συνοδεύοντος καί τοΰ κ. Βασιλείου. Μετά,. 
τοΰτο άνοίγω τό ήλεκτρικόν, τήν λαμβάνω, 

έκ τής χειρός καί έξερχόμεθα είς τόν προθάλα
μον, δπου σιωπώσα, διετέλει έτι έν έκστάσει.

— Κοιμάται άκόμη, λέγει ή Κυρία Δη
μοκράτου?.

— Όχι, είναι ε’ς έκστασιν, τή άπαντφ.
— Σοί άφαιρώ τήν υποβολήν καί έπά- 

νελθε, τή λέγω.
Στρέφεται τότε, άνεγείρει τούς οφθαλμούς 

καί μάς παρατηρεί ήσύχώς καί απαθώς, ώς σύ- 
νηθεςαύτή.

— Τί τεμάχιον έπαιζες ; τήν έρωτοΰν.
— Τίποτε, δέν έπαιξα, άπαντά.
— Πώς,δέν έπαιξες τό Μάρς εις τό σκότος;
— Ούτε τό ξεύρω, ούτε δύναμαι νά παίξω 

ε'ς τό σκότος, σάς εϊπον.
—Περίεργον, πώς, δέν ένθυμεϊται τίποτε, 

ή Κα Δημοκράτου? λέγει, γελώσα.
— Σάς λέγω δέν έπαιξα, επαναλαμβάνει ή 

Δεσποινίς.
— Σύ, δχι, άλλά τό πνεΰμα διά σοΰ, τή 

λέγω τότε.
— Δέν γνωρίζω τί μοΰ λέγετε.
— Πώς καλείται τοΰτο ; έρωτά δ κ. Παπ

παδάκης.
—Είναι απλή υποβολή, τφ άπαντώ, αΰτη 

θά ήρνεϊτο καί δέν θά τό κατώρθουν, άλλ ’ έν 
στιγμή, δπου τοΰ πνεΰμα της δέν προσεΐχε καί 
ήτο ώςλέγομεν, άφηρημένη, (μετέωρος) τή εΐ- 
πον, έλθέ μαζύ μου, κάθησαι, παίξον κτλ. καί

4. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ *
Πντυματιστής Χ«ί δκυβύνων τάς «υνίδρ ιάστις. ΥΠΕΡ ΓΠΧΤΕΧ1Χ ΠΚΤΡΪΑΟιΒ
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! ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ

^δ^»Ο*ώρθωσα νά παίξη·. Τό πνεύμα ήθελε,
’W^f-'δέν Αντέστη καί Επαιξε. V\ ___ ____ ,.ΙΚ_5____

·- νά '- Λ·Τ®ρ« ν&. δρκιμάσώμεν' τήνί ^άΛ^άν,ΐ 'κ. ' ά 'φοροι φωσφορισμοί κάί φωτεινά σημεία άνακι- 
^Τ^ί^ζήρ^ι'λέγρυν. / ■ - ■ 1 5' ...
£ .Προσκομίζεται εΐς τό μέσον σχεδόν τής α’- 
(?:>^ρ^^ς- :ή; στρόγγύλή τράπεζα, Αρκετού όγκους. 

.μ.,-καϊ^ϊάιρίΑσέων; πέριξ τής οποίας λαμβάνομεν 
i. θέσεις, δ. κ. Β. Δημοκράτης, ή Δίς Πόγγη, δ 
hκ. Παπαδάκης, ή σύζυγός του Κα Θάλεια, ή

Κυρία Δημοκράτουςκαί Εγώ.
, ’ ^μύάως ή τράπεζα βάρους 6—8 δκάδών 
ήρξατο“κϊνουμένη ζωηρώς, δεξιφ καί Αριστερά,

__ 5 S..... ' . . .. .
τήν ύπό^ζίν-μου, ώς καί Ανυψουμένη άνωθι 

5 'μετά '^ής ταχύτητας καί εύχερείας. ώ; νά Ε
ί κινείτο υπίδμεγάλης καί ίσχυρας Αοράτου δυνά- 
; μεως, τών χειρώνμας διατελουσών Εν Απολύτφ 
■' Αδρανεία;. Καί Απήντα εΐς τάς. ερωτήσεις μας. 
' *Ως Αποδείκνυται δέ, πάντοτε διά τής δσον Ενε- 

στι μεγαλειτέρας καί ισχυρότερος κινήσεώς της, 
βαθμηδόν Ενισχύεται δ συντελούμενος δεσμός

: ί·"' f ■.·r '-
fev

■ Λ·

! '?.^'ώ·>«νχΑτω· καί στρεφόμενη περί έαυτήν κατά

μεταξύ πνευμάτων χαι άνθρώπων καί εύκολω- 
τέρα καθίσταται ή Επικοινωνία ώς και ή Εκτέ
λεσες των διαφόρων ζητούμενων χαί διατυπου- 
μένων πνευματιστικών φαινομένων.

. Ουτω μόλις Επετεύχθη ή ζωηρά κίνησις της 
τραπέζης μας, οι μεσάζοντες ήρχισαν ν’ Ανη
συχούν βαθμηδόν, κατελαμβανόμενοι ύπό νευ
ρικής κινήσεως καί σπουδής, προθύμως δέ και 
φιλοτίμως συνέτελουν εΐς τόν σκοπόν. ·

Τότε ήρξάμην τής συνεννοήσεώς.μετά τοΰ . 
πνεύματος διά μέσου αύτών.

— ΤΗλθες, πνεΰμα ;
— Μάλιστα, εδώ είμαι.

,. Α- Εΐσαι πάντοτε δ Φερονίδης βεβαίως.
— Μάλιστα.

..-W- Εΐσαι πάντοτε πρόθυμος νά μας- εύχοϊ-
ριότήσης καί μας έκπληξης διά διαφόρων νέων 
π'νευμ. φαινομένων ; ; ζ·-; '

— Θά προσπαθήσω, διότι εΐσθε καλώς χ«-.· 
τηρτισμένοι. «

Σ ’Εμποδίζει τίποτε ; ■ ’:. ·
\· —· Ναί, παρακαλώ Λρώτον νά'Επικρατή. 

Απόλυτος ησυχία καί σιγή, οί παΐδες vrAxo- 
. μακρυνθώσι καί τρίτον ν’Αναμένετε μεθ.'υπο

μονής τήν έξέλιξιν τών ύπό τοΰ πνεύματος διέ- 
νεργουμένων φαινομένων, χωρίς,?δνέυ λόγου, 

.· νά διακόπτετε. ‘
— Καλώς, θά προσπαθήσωμεν νά διατη-' 

. ρηθώσι πάντα ταΰτα. ..
'>0 μεσάζων τότε λέγει, επειδή τινες ώμίλουν.
—- Τό πνεΰμα διατάσσει σιγήν νά μή δια- 

σπάσητε τήν δλυσογ καί ό κ. Πρίντεζης δύνα
ται νά ζητήση δ,τι θέλετε.

■ — Νά σβύσουν τά φώτα καί νά πάρα- 
- χθόΰν φωσφορισμοί «αί κρότοι, είπον τότε. .

-Ό μεσάζων : ''
—τ Προσέξατε, θά σβύσουν τά φώτα.
Καί δντως.άμέσως.-σβέννυνται οί^τρεϊς'ε^, 

vavti W καί δ ιά· '

νούμενα Αναφάίνρνται εΐς διάφορα μέρη -τής 
αιθούσης. Ειτα Ακούονται Επανειλημένως κρό
τοι Ισχυροί Επί τήςτραπέζης, ώς νά έκρότει τις 
Επ’-αύτής διά τής χειρός μετά δυνάμεως. ’Επί 
τοϋ μετώπου δέ τής Δδος Λήδας Πόγγη ζωηρώς 
διαγράφεται φωτεινόν τόξον, δίκην, στέμματος, 
δ μικρός Μανώλης φαίνεται κατάστικτος Εκ φω
τεινών σημείων,εις διάφορα· §έ μέρηίτής αΐθού?·? 
σης μας Ετερόφωτα μετακινούμενα, Αλλασί^όγ-f 
γύλα και άλλα Επιμήκη εύκρινώς αναφαίνονται.

"Οπισθεν τότε τοΰ κ. Παππαδάκη Εμφα
νίζεται δν πνεΰμα μέ Ανυψωμένος τάς χεΐρας 
καί μετ’δλίγον αΐσθανόμεθα πάντες ποιος δλί- 
γον ποιος πολύ τήν Αόρατον χεϊρα νά μας Εγ- 
γίζή, ψαύη ή §απίζη, νά μάς χέντφ διά καρ- 
φίδος ή χτυπά έπί τής κεφαλής καί τών ώμων;, 
ή εΐς διάφορα μέρη τοΰ σώματος ή καί νά τραβφ 
Αρκετά ΐσχυρώς τάς τρίχας καί την κόμην τών 

κυριών ή νά λύη τούς φιόγγους αύτών, δτε 
φωναί καί κραυγαί μετά φόβου έ.τηκολούθη- 
σαν καί πεφοβισμένοι πάντες μέ βιάζουσι νά 
διαχόψη τό πνεΰμα τήν συνέχειαν.

’Αναβάλλω επ’ δλίγον τήν διακοπήν, δπως 
μή δυσαρεστήσω τό πνεΰμα καί Αφοΰ βλά
βην δέν τφ Επιτρέπεται νά μάς προξενήση, 
δτε Εντονώτερον μοί ζητονσι διακοπήν καί 
φώς. Τότε παρακαλώ τό πνεύμα νά σταμα- 
τήση Επ’ δλίγον τά φαινόμενα, διά ν’ Αναλά- 
βωμεν θάρρος. Καί γίνεται τότε φώς. Μετά 
περιεργείας δέ συζητοΰμεν τήν τρομερόν οπτα
σίαν καί τά έξελίχθέντα γεγονότα, παραδεχό
μενοι Ανεπιφυλάκτως τήν παρουσίαν καί Ενέρ
γειαν πνευμάτων.

Μετά παρέλευσιν πέντε λεπτών παρακα- 
λοΰμεν τό πνεΰμα νά έπαναλάβη καί μάς κάμη 
ώραιότερα πνευματιστιχά πειράματα καί τιθέ
μεθα πάλιν Εν Αλύσσφ διά τών χειρών πέριξ 
τής τραπέζης.

— Σβΰσον τά. φώτα, λέγω τότε εΐς τό 
πνεύμα.

— Τά φώτα θά σβυσθοΰν, Αλλά θ’ Ανα- 
φθοΰν ύστερον δλα διά μιάς, Απαντά τό 
πνεΰμα διά τοΰ μεσάζοντος.

— Καλώς, Αρκεί νά ίδωμεν νεώτερα καί 
καλείτερα φαινόμενα.

— Φέρετε Εν ποτήριον πλήρες ΰδοτος, εΐ- 
πον, νά θέσωμεν αύτό έν τφ μέσφ τής τραπέ
ζης καί νά ε’ίπωμεν εΐς τό πνεύμα νά τό εξα
φανίση εκείθεν.

Μάς κομίζεται τοιοΰτον Αμέσως καί τό το- 
ποθετοΰμεν έπί τής τραπέζης.

— Παρακαλοΰμεν τό πνεΰμα, εΐπον τότε, 
νά σβύση τά φώτα, νά Εξαφανισθή τό ποτή
ριον εκείθεν καί νά μετοπισθοΰν τά δνθ·») Εκ 
τής τραπέζης εκείνης ενταύθα.

Πάντες εκρατούμεθα διά τών χειρών πέριξ 
τής τραπέζης κυκλικώς, εκτός τοΰ %. Δημοκρά- 
τους, ίσταμένου όρθιου πρός Ελεγχον τών φαι
νομένων καί τής Κας Άννέτας καθημένης μα
κρύ 9ε ν πρός τά Αριστερά ήμών ώς καί τυΰ μι
κρού Μανώλη, ίσταμένου παρ’ αύτή καί μετά 
περιεργείας και Αφοβίας παρακολουθοΰντος 
τήν Εξέλιξιν τών φαινομένων.

Μετά παρέλευσιν δύο—τριών δευτερολέπτων 
τά φώτα σβύνονται καί ή τράπεζα κινείται ζωη
ρώς μετά τοΰ ποτηριού Ανωθι αύτής, δτε Αρκε
τόν ύδωρ χύνεται πρός τό μέρος τής Δδος 
Πόγγη, ώς νά Εγίνετο Επί σκοπφ, ήτις φοβη- 
θεΐσα τό ύδωρ ή καί τό πνεΰμα, Ανακράζει 
ΰχηρώς : .

— Βρέχομαι, νά, νερά, δέν εΐμπορώ, δέν 
θέλω νερά.

—Καλέ, σιωπάτε, τί είναι αύτά, τή λέγω, 
τί θά σάς κάμη δλίγον νερό.

— Θά μέ λερώση, θά μέ λερώση, τό che
misette, δέν εΐμπορώ, νά παύση, κάμετε φώς.

’Εμπρός, πνεΰμα, διέκοψα, έξαφάνισον 
τό ποτήριον καί κατόπιν νά κάμης φώς. -

Καί Ακούεται κρότος ήχηρός καί Ανάπτε- 
τάι τό φώς, Αλλά τό ποτήριον Εγένετο δφαντον.

— Περίεργον, εϊπομεν πάντες, ποΰ νά με- 
τεφέρθη.

Άλλ’ούδαμοΰ Εφαίνετο.
— Παρεκαλέσαμεν τό πνεΰμα τότε νά τό 

Επαναφέρη.
Γενομένου δέ καί πάλιν σκότους, Εκινήθη 

ή τράπεζα, τά άνθη αΐωρούμένα άνωθι τών 
κεφαλών μας Εψαυον ήμάς εις τό πρόσωπον 
καί τάς χεΐρας. Διάφοροι δέ κρότοι ήκούοντο, 
ποΰ καί ποΰ φώτα Ανεφαίνοντο κινούμενα καί 
Εξαφανιζόμενα καί είτα τό ποτήριον ήκούσθη 
επανερχόμενον επί τής τραπέζης. Έν ταΰτφ δέ 
Αόρατος χήρ Εκρότει καί Εψαυεν ήμάς εΐς τό 
σώμα. Φοβηθέντες Ικ νέου έκ τών Ασυνήθων 
τούτων Επικοινωνιών καί σκηνών καί άναφω- 
νούσης εκάστοτε τής Δδος Πόγγη, δτι τή Αφη- 
ρέθησαν αί καρφίδες Εκ τής κεφαλής καί δτι τή 
Ελύθη ή κόμη, εζητήσαμεν Εκ νέου την διακο
πήν τών πνευμ. φαινομένων.

__ Οδτω χάνομεν πολλά πράγματα ώραΐα 
νά ίδωμεν, τοΐς λέγω καί Αν δυσαρεστηθή τό 
πνεΰμα, θά μάς βαρεθή καί θά φύγη.

Γενομένου δέ Εν τφ Αμα φωτός, εύρέθη τό 
ποτήριον έκ νέου Εν τφ μέσφ τής Τραπέζητ, 
Ανθη διάφορα τήδε κακεϊσε Επ’ αύτής, ή δέ 
Δίς Πόγγη μέ τήν κόμην λελυμένην καί αί καρ
φίδες Εκτός αύτής.

Νέα εκπληξις καί Απορία μάς καταλαμβάνει 
δλους.

Διακόπτομεν Επ’ δλίγον καί Επαναλαμβά· 
νομεν μετά δέκα λεπτά τήν συνεδρίασιν.

Επαναλαμβάνονται οί φωσφορισμοί καί 
οί κρότοι, δ μεσάζων κάθηται πλησίον μου, 
πάντες Αναμένομεν νέον τι φαινόμενον, δτε 
Ακούομεν αίφνης τό κλειδοκύμβαλον Ανακροΰον 
μόνον του ώραΐον μουσικόν τεμάχιον καί τό 
πνεΰμα τοΰ Φερονίδους νά χορεύη έντός τής αί- 
θούσης. Μετά πολλής προσοχής καί Απολύτου 
ήσυχίας έντείνομεν την προσοχήν καί τά ώτα 
καί θαυμάζομεν Ενεοί τό εκπληκτικόν καί Απρο
σδόκητου τοΰτο μουσικόν φαινόμενον, δπερ 
βαιβαίως πνεΰμα καλλιτέχνου εκτελεϊ. Ό κ. Δη
μοκράτης πρός βεβαίώσίν του, ένώ έκρούετο τό 
κλειδοκύμβαλου μάς Επλησίασεν δλους εΐς τήν 
τράπεζαν, ίνα ΐδη Αν λείπη τις Εκείθεν καί εϊτα 
μόλις Επαυσε τό κλειδοκύμβαλον ήνοιξε τήν αί
θουσαν, παρετήρησεν επισταμένως Εντός καί 
ούδέν είδεν.

__ Πολύ περίεργον, μά; λέγει, δέν εννοώ.
— Ποιον πνεΰμα Επαιξε πιάνο; ήρώτησα.
— Τοΰ Βέρδη, μάς Απαντά ό Φερονίδης.
Εύχαριστήσαντες τότε τό πνεΰμα Επί τή

παραγωγή τοιούτων φαινομένων, διεκόψαμεν
τήν συνεδρίασιν, παρακαλέσαντες αύτό νά συνε-
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χίσωμέν τήν επαύριον μέ νεώτερα φαινόμενα.

— Θά ίδήτε πολύ ωραιότερα, μας άπαντα 
τί» πνεύμα.

Τότε παρεκάλεσα τόν κ. Παπαδάκην νά μας 
κάμη τήν αΐώρησιν της ράβδου, ήν θαυμασίως 
Ικτέλεϊ, ώς μοϊ ϊλεγον.

Τό φαινόμενον της μαγικής ράβδου είναι 
έπίσης περίεργον και ώραΐον συνάμα πνεύμα- 
τιστικόν πείραμα.

' — Μάλιστα, ευχαρίστως, δόσατέ μου μίαν 
ράβδον, άπαντα δ κ. Παπαδάκης.

Τφ έκομίσθησαν τρεις, εξ ών ΐξέλεξε τήν λε· 
πτοτέραν έντελώς ξυλίνην καϊ κυρτήν εις τήν 
λαβήν, ήγ άφοΰ ετοποθέτησε καθετως έπί τοΰ 
έδάφους, έκράτησεν δρθίαν διά των δακτύλων 
τών δύοχειρών τοΰ άνωθι, επρόφερεν όλίγας λέ
ξεις καθ ’εαυτόν, Ινέτεινετήν θέλησιν καϊ προ
σοχήν καί άπομακρΰνας εΐτα τάς χείρας ολίγον 
έκ της ράβδου, αΰτη εστη μετέωρος.

Τότε διά της κινήσεως όλίγον τών χειρών 
προς τά δεξιά ή άριστερά ήκολοΰθει ή ράβδος 
ταύτας πρός μεγίστην Ικπληξιν πάντων, δτε 
άποκαμόντος τοΰ κ. Παπαδάκη, διότι ή έκτέ- 
λεσις αΰτη φέρει ταχεΐαν κόπωσιν, συνέλαβε 
τήν ράβδον διά τής μιάς χειρός κα! τό πρώτον 
πείραμα έληξεν.

Μετ’ολίγον ετοποθέτησεν αυτήν δριξον- 
τείως κατά γης καϊ διά τών χειρών μακρόθεν 
ποιούμενος άνωθι έλκτικάς μετακινήσεις έκ 
τών κάτω πρός τά άνω, κατόρθωσε νά έγερθή 
άφ’ έαυτης ή ράβδος καϊ νά ΰψωθή πρός τάς 
χείρας του μετέωρος.

Μετά τοΰτο έσταμάτησε, διότι, ώς έλεγεν 
ήμΐν, πολύ τόν κουράζει τό πείραμα τοΰτο.

Καϊ δντως, δπου εΐδον αύτό Ικτελούμενον 
και έγώ αΰτός δίς κατορθώσας τοΰτο, είδον δτι 
κοπιάζει πολύ, ίδιοι τό στήθος.

Διά τής ράβδου, ώς βεβαιοΰται έκ πολ
λών πειραμάτων, πολλά κατορθοΰνται, ή εΰρε· 
σις τοΰ ΰδατος ύπό το εδάφος, μεταλλικά 
στρώματα, άντικείμενόν τι έκ τών προτέρων 
κρυπτόμενου είς μέρος τι, κτλ.

Ή Δις Πόγγη φοβηθεΐσα καί άποκαμοΰσα 
πλέον, παρεπονεΐτο, διαρκώσ, καί δτι έκηλι- 
δόθη τό χιτώνιόν της, δτε ήναγκάσθημεν. τέλος 
νά λύσωμεν τήν συνεδρίασιν, με τήν άπόφα- 
σιν νά. έπαναλάβωμεν αύτήν τήν έπιοΰσαν.

(Έπεται συνέχεια)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Έλεύδερη »? Κρήτη μας και ή Μακεδονία, Έλιύόιρα τά Γιάννινα καί 3λα τά νησιά, Ή Γαλανή άπλώδηκι ιίς 3λα τά σημνΐα, Και κυματίζει (ιγίριοχο ο» κΰμα σι οτιρηά.
Η δάφνη ίμοσχοβόλησί, τής ’λίυτιριδς άγέ^ι, Χριστός ‘Ανίατη δφαλαν νά σκλαβωμένα μέρη Τώρα πειά ιΐν' Ιλενδιρα, τώρα tlvvu ’δικά μας, Ζήτω ! τον Κωνσταντίνον μας, 'στ’ άτρόμητα παιδιά μας 

Ζήνσ> ! ’στον έλευδιρατή, 'οτδν μίγα στρατηλάτη, Π’ «χίι φτερά ’ατά πόδια τον, π’ εχει φωτιά οτό &τι Ζήτω ! ’στον λλενδεριονή, ίητω ! 'στον, Κωνσταντίνο ! Ποΰ έσπειρε tit τήν σκλαβιά, τής ’λεν&εριάί τδν κρίνο.
’Ανδρειωμένε γίγαντα ! τοΰ 19νους μας καμάρι, Ποΰ είσαι γσργδς σδν άνεμος, "στον πόλεμο λιοντάρι. Όλα Ιμπρός σον σκύβουνε καί σι θαυμάζουν δλοι. Άπλωσε 'λίγο τά φτερά και φθάνουνε 'στή Πόλι !

ΣΟΦΙΑ Α- Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΠΟΤΕ
'Αγάπη μον Χρυσόφτερη 

ποΰ μόνο για τά σένα 
μές τής ζωής τό κύματα 

κτυπιοΰμαι τ’ δγριεμένα
Πότε οέ μένα θά φανή 

μιας σωτηρίας λιμάνι 
τό π dr ο μον να γιάνη 
ποΰ Ακούω στή καρδιά

Πότε τ’ άγέρι θά φανή 
Εί’νοϊκό σέ μένα 

τά ξεσχισμένα μον πανιά 
ΕΣς τ’ άρμενά δεμένα 

πότε di νά φουσκώσουνε 
και πότε θ’ άρμενισω 

ν δρΰω καί γώ νά ζήσω 
σέ τέτοιαν άγκαλιά ; ; ;

Ζάκυνθος Άγγελος Σαλούιόης
ΤΙ ΕΖΗΛΕΤΆ

Σε είδα μες την εκκλησία, 
ίίον ήσουν γονατισμένη 

καί παρεκάλε^ς τά Χριστό, 
με μάτια δακρυσμένα, 
κ’ ίζήλινσα γλά μία ΰτιγμή, 
κ ’ εκείνον τό Χριστό μου 
γΐά ποτέ σαν τό Χριστό 
δεν πόνεσες και μένα !·...

·♦*···>···
— Κ’ εϊπα πώς ήΰελα Χριστός 
γιά μια στιγμή νά γένα> 
και νά σε ιδώ νά αίσ&άνεσαι 
έκεΐνο που άκούει ή καρδιά μου 
κα! δ> ή&ελε τό χέρι σου 
μέ δνό λογχιϊς δκόμα 
με στείλει σ' δ,λληνε ζο>ή, 
νά παίζουν τά δεινά μον !!..

Ζάκυνθος ’Άγγελος Σαλοΰτάης

ο syfti/WiKQS ηοΛΕΜΟξ ..

THS TOYPKIAS

ΛΙΑΝΟΜΗ ΣΙΣΙΤΙΟΪ ΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ,

('Συνέχεια· $>ε προηγ. τεΟχος),

'Αγαπητή μον Μητέρα
Παρ ’ δλας τάς διαπραγματεύσεις δέν κα- 

τωρθώθη νά συμβιβασθώμεν μετά τοΰ Ζιχνή, 
διότι όύτος δέν ήννόει νά παραδοθνί άνευ 
ζρων καί ούτως Απεφασίσθη νά γίνη γενική 
έπίΟεσις, έξ όλων τών σημείων, τγί συμ- 
πράξει καί τών τηλεβόλων τής Μακεδονίας, 
τής 'Αρκαδίας καί δύο άντιτορπιλλικών·. ’

Πράγματι τήν πρωίαν τής 2Ο$5ς 1Ο)βρίόυ 
ώραν 4 π. μ. σημαίνει τό εγερτήριον καί 
όλοι οί λόχοι ετοιμάζονται πυρετωδώς· δια- 
τασσόμεθα δέ νά φέρωμεν μόνον τά Αντίσκη
να, τάς κουβέρτας, όπλα καί μπαλάσκες άνευ 
γυλιών διά νά εΐμεθα. ελεύθεροι είς τάς κινή
σεις καί Ανερχόμεθα τούς βράχους.

Ή ώρα ήτο 5 */2 όταν όλοι οΐ λόχοι πα- 
ρετάχθησαν είς τήν πλατείαν, όλοι δέ οί 
Χΐοι ήσαν έπί ποδός διά νά μάς βοηθήσουν 
είς τήν άνάβασιν του πεδινοί» πυροβόλου μας. 
Άρχεται ή έκκίνησις, προπορευομένου ένός 
τάγματος τοΰ 7ου καί μετ’ αύτοΰ τοΰ ίδικοΰ 

μας καί τέλος τήν 6 Vj όταν έπλησιάσαμεν 
πρός τήν κορυφήν, ήρχισαν οί άκροβολισμοί, 
ένφ συνάμα τά πολεμικά μας έβαλλον συνε
χώς, ώς καί τά όρεινά μας πυροβόλα Αραιό
τερου.

"Οπισθεν μας καί κάτω είς τόν ^ρο'μον,ίσ- 
τις εξελίσσεται έλικοειδώς, Ανέρχονται οί λό
χοι τών έμπέδων ταγμάτων,, ώς καί τό πεδι
νόν πυροβόλον μας, τό όποϊον σύρουν πρός 
τήν ίύσκολον Ανωφέρειαν όχι βέβαια οί έζευγ- 
μένοι ήμίονοι, άλλά τό πλήθος τών Χίων συ- 
ρόντων έκ δεξιών καί Αριστερών διά σχοινιών. 
Τό θέαμα ήτο μεγαλοπρεπέστατον, άξιον νά 
διαιώνισή είς τήν πλάκα φωτογράφου καί 
είς τάς ταινίας κινηματογράφου. Φαντκσθΐίτε 
τούς καλούς Χιώτας εργαζομένους πυρετωδώς, 
σύροντας τηλεβόλα, κομίζοντας οβίδας, φορ
τωμένους στάμνες μέ δδωρ, κοφίνια μέ τρό
φιμα, κ.τ.λ. Λύτός δέ ούτος ό Σ. -’Αρχιεπί
σκοπος άνγ|λθε μέχρις ένός σημείου, όπου 
ύπήρχεν έν έκκλησίδιον καί έκεΐ έλειτούργη- 
σεν ύπέρ κατισχύσεως τών έλληνικών όπλων.

Καί αύτή ή πόλις τών Χίων σύμπασα, είχε
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Γ-

ΗΡ·, ΚΑΡΚΑΤΖΟΣ

Άνβυπολοχαγοί του 

1 ίου λόχου τοΰ 1ου Π«· 

ζιχοΰ Συντάγματος εΰοο- 

χίμως δράσαντες χαβ’δλη* 

τήν εκστρατείαν «ν Μα

κεδονία Χίφ καί Ήπεί- 

ρψ, όπου δ ενδέχατο; λό

χος ηύτόχησε νά δοξασβη 

•κατα τή* περίφημων άλω· 

utv της Τσούκας, ήτις, ώς. 

γνωστόν, έπεφερε κα'ι τήν 

I ίτώσιντοΰ Μπιζανίου.

ΑΝΤΩΝ. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ· ;·

κάτι ·τδ εξαιρετικόν, διότι κατά διαταγήν τοΰ 
Δεσπότου διετάχθησαν πάντέςνά κλείσουν τά 
καταστήματα τών κατά τήν μεγάλην αύτήν 
ήμέραν και νά φροντίσουν δπως δήποτε διά 
τάς άνάγκας τοΰ πολεμοΰντος στρατού. .

Αί δέ γυναίκες περίλυποι, διότι ήτο ή δεύ
τερα φορά ποΰ μάς έβλεπαν νά βαίνωμεν κατά 
τών Τούρκων, μέ μάτια πλήρη δακρύων μάς 
έρράντιζον μέ Αγιασμόν καί μάς προσέφερον 
παντοΐα πράγματα.Επίσης εΐς τδ χωρίον Βρον- 
τάδό> όπόθεν έπεράσάμεν,ήσαν δλοι έπί ποδος. 

Στο καλό,· στδ καλό, νά μάς γυρίσετε, 
έφώναζον τά κοράσια δακρυσμένα.

Δικαίως δέ συνεκινοΰντο πάντες, βλεπον- 
τες όλον τδν έν τή νήσω των στρατόν, άνερ- 
χόμενον διά τελευταίαν φορά” πρός Αποφασι
στικήν μάχην, άφοΰ . προηγουμένως έπί 40 
ήμέρας· έβλεπον διαρκώς νά φέρουν είς τήν 
πόλιν πληγωμένους καί νεκρούς.

Είναι ή 8η π. μ. Τδ τάγμα μας καταλαμ
βάνει τδ .κέντρον τής έπιθέσεως, τδ 7ον, τδ 
δεξιόν, καί τδ έμπεδον τάγμα τοΰ Μανουσο- 
γιαννάκη τδ Αριστερόν. ’Αδύνατον δέ είναι νά 
φκντασθή κανείς πώς έγεινεν ή προέλασις. 
Βζίνοντες τροχάδην καί συνάμα βάλλοντες, 
τούς έκυνηγοΰμεν φεύγοντας προτροπάδην, 
οδτω δέ διέδημεν άπδ τάς προφυλακάς των 
καί ευρομεν σκηνάς έγκαταληφθείσας και γα
λέτας. Τέλος κατελάβομεν έν ύψωμα καί έκεϊ 
έπεριμένομεν διαταγάς άπδ τδν ταγματάρχην 
μας κ. Κουβέλην διά νά προχωρήσωμεν. Άλλ’ 
έπειδή ή ώρα παρήρχετο άσκόπως, καθ’ δν 
χρόνον ,τδ έδαφος ήτο ελεύθερον, άπεφάσισεν 
δ λοχαγός μας κ. Καρκατζδς Ήρ. άνευ δια
ταγής νά προχωρήσωμεν, πράγματι δέ μετ’ 
δλίγον ήρχίσαμεν καί πάλιν προελαύνοντες, 
μή συναντώντες ούδέν έμπόδιον, έκτδς καμ- 
μιάς σφαίρας κάποτε κάποτε διερχομέ-νης 

παραπονετικά άνωθεν τών κεφαλών μας, 
Περί τήν 1. μ. μ. έφθάσαμεν είς θέσιν 

Πηγάδες, οπού ήτο δ καταυλισμός τοΰ έχθροΰ, 
άλλ’ ήδη είχε φύγει και μάς άφήκε περί τάς 
τριάκοντα σκηνάς μεγάλας, φούρνους^ αποθή
κην Αλεύρων, διάφορα Αλλα είδη και Αρκετούς 
ήμιόνους. Διψασμένοι δέ καί κατάκοποι ήθε- 
λομεν νά πάρωμεν ολίγον νερδ τουλάχιστον 
έκεϊ, καθότι ή γλώσσα μας είχε ξηοανθή έκ 
τής πορείας. Άλλ’ έπειδή αΐ άλλαι διμοιριαι 
έφευγον, έφύγομεν και έμεΐς, άνελθόντες τούς 
λόφους τδν ένα μετά τδν άλλον. Ούτως ή μέν 
τρίτη διμοιρία μέ τδν έπιλοχίαν κ. Βαλα- 
κην έπι κεφαλής και ή πρώτη μέ τδν άνθυ- 
πολοχαγδν κ, Δεκάριστον άμιλλώνται ποια 
πρώτη θάκαταλάβρ τδύψωμα, ένφήμεϊς άνερ- 
χόμεθα τδ άριστερδν τοΰ λόφου. Τέλος πρώτη 
νέρχεται ή διμοιρία τοΰ έπιλοχίου Βαλακη.

Έδώ έμείναμεν περίπου ήμίσειαν ώραν, 
διά νά έλθγ τδ πυροδολικόν, οπερ τέλος ίφθα- 
σε και άμέσως ήρχισε πυρά όμαδόν, έπ’δλί- 
γον όμως, διότι οί Τοΰρκοι έξηκολούθουν υπο- 
χωροΰντες έπι πολύ, μεθ’ ο άνήλθομεν καί κα
τελάβομεν τά προ τοΰ Άγ. Μάρκου υψώματα.

Ό άνθυπολοχαγός μας κ. Μιλ. Μεταξάς 
διατάσσει νά έτόιμάσωμεν άμέσως πρόχειρα 
προχώματα, όπισθεν τών όποιων νά κρυφθοΰν 
οί άνδρες,καθότι ό λόχος εύρίσκετο έπί τών προ
φυλακών καί ή διμοιρία μας κατέλαβε τδ μέσον 

Είνε σκότο;, ποΰ και ποΰ άκούονται τα 
μουγκρίσματα τών έγκαταλειφθέντων ζωων. 
’Αριστερά μας έγκατεστάθη ό 1ος λοχος και 
ώς προφυλακαί μία διμοιρία ύπδ τον άνθυπο- 
λοχαγδν κ. Σκαλτσογιάννην, Αίφνης άκουω νά 
φωνάςη όπισθεν μου ό κ. Μεταξάς:

— Ποιος Ανάβει τσιγάρο! Νά τδ σβόσρ... 
άμέσως!

Άλλά δέν συνέβαινε τοιοΰτον. Έγώ ήναψα

Η ΔΡΑΣΙ2 ΤΟΤ ΠΓΡΟΒΟΔΙΚΟΥ ΕΝ ΤΩ. ΠΟΛΕΜΩι

ένα σπίρτο κάτω άπδ τδν μανδύαν μου, νά ίδώ 
τήν ώραν διά τήν Αλλαγήν τών σκοπών.

Περί τά έξημεοώματα οί άνθυπολοχαγοί κ. 
κ. Σκαλτσογιάννης καί Δεκάριστος μετέβησαν 
είς τδν έναντι λόφον, έγκαταλειφθέντα ύπδ 
τών Τούρκων καί ευρον έν πυροβόλον και λά
φυρα διάφορα.

Τήν πρωίαν διετάχθημεν νά μή πυροβολοΰ- 
μεν, διότι ό Ζιχνή πασάς είχε στείλη πρε
σβείαν πρδς διαπραγματεύσεις τής παραδόσεως, 
είς πολλούς δέ λόφους είχον υψωθίί λευκαί ση- 
μαϊαι. Τέλος δέ περί τήν ΙΟην μάς έπληρο- 
φόρησαν, ότι ό Ζιχνή παρεδόθη εΐς τδ έμπε- 
δον τάγμα, τδ ό.ποϊον ημείς γελώντες όνομά- 
ζαμεν τών Κουραμπιέδων, διότι ένφ δέν.έλα- 
βον καθόλου μέρος εΐς τήν μάχην, παρέλαβον 
έτοιμον τδ κυνήγι .ποΰ έμεΐς έκυνηγήσαμεν.

Άμέσως έπειτα κατήλθομεν είς Πηγάδια 
καί έκεϊ Αφοΰ έφάγαμεν καί ήπιαμεν νερδ Ανε- 
χωρήσαμεν διά τδ χωρίον Πιτυός, έξ · ώρας 
μακράν καί οπού μετά πορείαν κοπιώδη δι’ 
Ανωμάλων καί πετρωδών δρομίσκων άφίχθη - 
μεν. Έλλ’ έκεϊ πάλιν νέα διαταγή μάς δί
δεται, επειδή δέν ύπήρχον οϊκίαι έπαρκεϊς διά 
νά καταυλισθίί ολόκληρον τδ τάγμα, νά άνα- 
χωρήτρ ό λόχος μας μετά τοΰ 10ου πρδς τδ 
χωρίον Καρδάμυλα. Καί ουτω κουρασμένοι 
όπως εΐ'μεθα, Ανεχωρήσαμεν τήν 6 μ. μ. διά 
δρόμου Ανηφορικοί καί στενοΰ βαδίζοντες κατ’ 
Ανδρα, πίπτοντες κάτω πολ)άκις Από τάς πέ
τρας καί τδ σκότος, δτε τέλος μακρόθεν-δια- 
κρίνομεν φώτα.- Ή χαρά μας ήτο μεγάλη, δι- 
ότι «πλησιάζομε* προς τδ χωρίον καί θάέπαυον 

τά δεινά μας, οτε αίφνης διακρίνομεν, οτι τά 
φώτα έβάδιζον. “Εκπληκτοι δέ καί Αποροΰν- 
τες τί συμβαίνει, έπλησιάσαμεν καί συνηντή- 
σαμεν τούς χωρικούς, οϊτινες είρχοντο νά μάς 
-προϋπαντήσουν μέ φαναράκια, διότι, ήσαν στε
νοί οί δρόμοι καί-Απότομοι.

— Καλώς ορίσατε, καλώς τδν στρατόν 
μας, άνέκραζον.

-— Ζήτω ή ελευθερία μας !
"Ολον δέ τδ χωρίον ήτο έπί ποδός. “Ολοι έ- 

προθυμοποιοΰντο νά μ£ς παραχωρήσουν τάς οι
κίας των, κρεβάτια, κουβέρτες, παπλώματα. 
Πράγματι όλοι οί άνδρες έγκατεστάθησαν εΐς 
οικίας, έγώ δέ, ό έπιλοχίας μου κ. Βαλάκης, 
ό λοχίας μου κ. Ρεβίδης, ό λοχίας κ. Περίαν
δρος, ό δεκανεύς κ. Κ. Κωνσταντίνου καί ό 
δεκανεύςκ. Χ. Γραμμένος, ό καί. ιδιαίτερος ια
τρός τοΰ λόχου μας, έμείναμεν εΐς τήν οικίαν 
ένδς καπετάνιου, τοΰ οποίου ή οικογένεια έλει
πε.Μάς έδέχθη δέ φιλοφρονέστατα, περιποιή

σεις οσον ήδύνατο, κάλέσας μάλιστα και τήν 
πενθεράν του, διά νά βοηθήση είς τήν περι- 
ποιησιν αυτήν.

Μάς έφερε μανδαρίνια, σΰκα, πλήθος Αμυγ
δάλων είς τά όποϊα ερρίχθημεν Αγρίως, ένεκα 
τοΰ κόπου.καί τής δίψης, ή δέ μαστίχα έπερ- 
νε δρόμον αυθωρεί. Πρδς.τούτοις έψωνίσαμεν 
ρέγγες, χάλβάν, κ.τ.λ, ό δέ οίκοκύρης μάς 
έφερεν έλαίας καί έξοχον οίνον, .ουτω δέ έφά
γαμεν έκ τοΰ προχείρου.

Μετά τδ πτωχδν γεΰμά μας όλοι άνεπαύ- 
θημεν έπί έξοχου στρωματσάδας, μέ πλήθος 
στρωμάτων, παπλωμάτων, κουβερτών καί σιν- 
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δονών, έκοιμήθημεν Si ώς νεκροί άπό . την 
υπερβολικήν κούθασιν.

Την πρωίαν μεγάλη κίνησι; έπεκράτει εις 
τδ χωρίον. Οί κάτοικοι προθυμότατοι ποοσε- 
κόμιζον τρόφιμα είς ολους τούς λόχους, αί γυ
ναίκες έκαθάριζον φασόλια, έφερον Si άκατα- 
παύστω; κοφίνια πλήρη μανταρινιών καί έμοί 
ραζον είς τούς στρατιώτας. "Όλοι γλεντούν, 
στρατιώται καί πολΐτκι, τό Si άφθονου κρασί 
τή; Χίου πολλών τά πνεύματα εξάπτει, καί 
παντού γέλωτες, Αστεία, τραγούδια, δργανα 
καί χοροί.

Ή ίδική |λά; παρέα έπρομηθεύθη όρνιθα.;, 
έγώ δέ διορίζομαι μάγειρος. Άφοϋ λοιπδν πα- 
ρεσκεύασα καί έπρομηθέύθην τά πάντα,- τάς 
έβαλα είς την κατσαρόλα μέ την ίδέάν νά τάς 
κάμω κοκκινιστά;, Αλλά είς τό τέλος έγινε 
ένα στιφάδο πρώτης τάξεως, μέ θαυμασίαν 
σάλτσαν, χωρίς νά τδ εννοήσω. Ώς συμπλή
ρωμα δέ είχομεν έξοχου φασουλάδαν, ώραΐον 
κρασί, τυρόν και φροΟτα.

Τήν επομένην περί τήν τετάρτην πρωινήν 
ή σάλπιγξ μΑ; καλεϊ καί ό έπιλοχία; μ&ς άγ- 
γελει,δτι Αγγελιοφόρος φθάσας έφερε τήν δια
ταγήν νά κατέλθη ό λόχος μας είς Μάργαρον, 
δπου εϊχον συγκεντρωθώ καί οί άλλοι λόχοι 
διά νά έπιβιβασθώμεν έπι τοδ πλοίου.

Τήν 8 π. μ. έφθάσαμεν είς Μάργαρον καί 
έπί δύο ώρας έπιβιβαζόμεθα. Δυστυχώς μιάς 
λέμβου έ.θραύσθησαν αί σανίδες έκτοΟ βάρους, 
δύο δέ στρατιώται έπεσαν είς τήν θάλασσαν. 
Καί αυτοί μέν έσώθησαν, άπωλέσθη δμως ό 
όπλισμός των.

Τήν 11ην τδ πλοΐον Αναχωρεί μέ πυροβολι-’ 
σμούς ·καί συριγμούς, συναποφέρον εκτός τών 
ή^ετέρων, 80 Τούρκρυς αιχμαλώτους καί 12 
Αξιωματικούς τ·?ίς Χωροφυλακής.

Τέλος είς τάς 2 μ. μ. έφθάσαμεν είς τόν 
λιμένα τΐ?ς Χίου, δπου Αληθής κοσμοπλημ- 
μύρα μάς άνέμενεν είς τήν Αποβάθραν. Τά 
πλοία σφυρίζουν, ό κόσμος : χειροκροτεί καί 
φωνάζουν ζήτω. Μετά πάροδον δέ μιάς ώρας 
άποβιβαζόμεθα καί διερχόμεθα δλοι . οί λόχοι 
κατά σειράν τάς κεντρικά; οδού;, δπου εϊχον 
στηθώ Αψίδες τάς έπιγραφά; «Τοϊς έλευθε- 
ρωταΐ; τής Χίου». Διήλθομεν λοιπόν κάτωθι 
αυτών, καί μετέβημεν είς τδ Παρθεναγωγεϊον, 
την. παλαιάν κατοικίαν μας, δπου άφήσαντες 
τδν οπλισμόν μας έξήλθομεν είς τά καφενεία 
καί ξενοδοχεία.

Έν τούτοι; τήν γενικήν μα; χαράν κατηύ- 
νασεν ή λυπηρά εΐδησις, δτι θά έγκατελείπο- 
μεν την Χίον, ΑναχωροΟντε; διά τήν Ήπειρον

Τά Χριστούγεννα διήλθομεν μέ πολλά; πε
ριποιήσεις, φαγητά, γλυκίσματα κτλ. προσφε- 
ρθεντα άπδ τού; κατοίκους.

Τήν δ’ επομένην ήρχισαν διανομήν τών 
έφοδίων τής εκστρατείας μέ γαλέταις, άρτον, 

τυρόν κ.τ.λ. καί καθ’ ολα έτοιμοι άνεμένο- 
μεν ήμέργ τϊί ήμερα: τά μεταγωγικά διότι 
έχρειαζόμεθα πέντε Ατμόπλοια.

Τήν 27ην ήρχισεν ή έπιβίβαόι; τοΰ λόχου 
μας και τήν πρωίαν τή; 28ης Αφήσαμεν τήν 
μυρόβλητον Χίον. Είς δλων τά πρόσωπα ήτο 
καταφανέστατη ή θλΐψις διά τον Αποχωρισμόν 
μας, άπό τήν προσφιλή, τήν Αλησμόνητου 
νήσον, δπου τόσας συμπάθειας και σχέσεις εί- 
χον λάβρ δλοι κατά τήν έκεΐ διαμονήν μας.

Καί ήδη οπότε τέλος έφεύγομεν ολη ή πα
ραλία ήτο πλήρη; άπό γυναίκας, κοράσια καί 
νέους έλθόντα; διά νά Αποχαιρετίσουν ένός μη
νά; φίλους,τούς έλευθερωτάς των στρατιώτας.
~ ’Αντίο, νά μάς γράφετε!
'— Μή μά; ξεχνάτε !
Πράγματι είνε δυνατόν νά λησμονήσωμεν 

τούς προσφιλείς Χίους, οί όποιοι μόνοι έξ όλων 
τών έλευθεροθέντων Απέδειξαν τόσον έμπράκ- 
τω; τήν χαράν καί τήν ευγνωμοσύνην των ; 
Καθ ’ δλην τήν εκστρατείαν έν Μακεδονία, Ή- 
πείρφ και ταΐς νήσοι;,μιά Κοζάνη καί μία Χίος 
έξεδήλωσαν έμπράκτω; τά εύγενή αισθήματα 
των καί μάς έκαμαν νάλησμονήσωμεν μέν τά 
δεινά μας, αυτού; δέ πάντοτενά ένθυμούμεθα.

Τήν επομένην περί τήν 8ην πρωινήν έφθά
σαμεν είς τόν ’Ισθμόν, οπού μετά ήμισεία; 
ώρας στάσιν καί άφοΰ δλοι έστείλαμεν γράμ
ματα είς τάς οικία; μας, Ανεχωρήσαμεν διά 
τάς Πάτρας, ένθα έφθάσαμεν είς τάς 9 μ. μ. 
και Αφοΰ έπρομηθεύθημεν ύδωρ, έφύγαμεν διά 
τήν Πρέβεζαν.

Τό Ατμόπλοιόν μας ταχύτατου όλων προ
τρέχει καί φθάνομεν πρώτοι περί τήν μεσημ
βρίαν έξωθι τής Λίμνης, Αναμένοντες τά μι
κρά Ατμόπλοια, διά τήν μεταφοράν τών άν
δρών έντδς τοΟ λιμένος.

Έλησμόνησα νά προσθέσω έν τή άφηγήσει 
τής έν Χίφ έκστρατείας μας, δτι ό Ανθυπολο- 
χαγδς κ. Σκαλτσογιάννη; κατέσχε τουρκικόν 
βιολίον, τδ όποιον μετά τήν σχετικήν έπιδιόρ- 
Οωσιν παρέδωκεν είς τόν στρατιώτην τή; δι
μοιρίας του Πράσινον, δστις έγνώριζεν ολα 
σχεδόν τά συνηθιζόμενα τεμάχια καί έκτοτε 
είς τάς προφυλακάς, τάς πορείας καί παντού 
τό θέμα ήτο «ό Σκαλτσογιάννης και το «βιολί.

Είς δέ τό Ατμόπλοιόν διαρ ώς έχορεύομεν 
ύπδ τούς ήχους τοΰ αίχμαλωτισθέντος βιολιού, 
τραγουδώντε; τδ εξής έπίκαιρον τετράστιχον.

Βρε άλανιάριδε; γιά κάντε μα; τή χάοι 
καί άπδ τή Χίο νά πάρετε ποδάρι.
Τό τάγμα τοΟ Κουβέλη
Σάς έκαμε κουρέλι!
Τέλος τήν 8 μ. μ. άπεβιβάσθημεν είς τήν 

Πρέβεζαν και πορευθέντε; ήμισείαν ώραν έξωθι 
αύτής, κατηυλίσθημεν.

Κ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
("Enetai συνέχεια)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ό ξύλινος πριονιστής.

Πρόκειται νά κατασκευάσωμβν ξύλινου Ανθρωπά
ριου έκ τών συνήθως γινομένων ύπό τών παίδων, 
Αλλά νά κρατήται είς τούς δύο πόδας του·^'

Ώς δείκνυται έν τή έναντι εϊκόνι τδ σώμα του 
Αποτελεΐται εκ φελλού φιάλης καμπανίτου ή ζύθου, 
έκ τριών πυρείων, χρησιμευόντων διά χείρας και 
λαιμόν και άπδ δύο ξυλάρια διά χείρας- Η δέ κε
φαλή του έσχημάτισται έκ ψύχος Αρτου.

’Ήδη σχηματισθέντος τού Ανθρωπάριού μας, 
πρόκειται νά τοΰ προσδώσωμεν ζωήν.

Λάβετε τεμάχιον σιδηρού σύρματος 50 έκατο · 
στών μήκους, οδτινος τά δύο Ακρα κυρτώνετε κατά 
5 εκατοστά καί μετά τοΰτο έμπήγετε τδ μέν 8ν 
άκρου έντδς τοΰ στήθους του, τδ δέ 2τερ»ν έντδς 
μήλου ή πορτοκαλιού

“Ηδη, άν θέσητε τδ άνθρωπάριόν σας έπί τού 
άκρου τραπεξης, άντιθέτως κειμένης τοΐς θεαταϊς, 
ώστε νά μή φαίνεται ή τοποθέτησις τοΰ μήλου, 
θ’ Απορούν πώς ίσταται δρθίως. “Αν δέ προσθέ- 
σητε καί τεμάχιον χάρτ υ, παριστώντος πρίονα, καί 
προσδώσητε μικράν κίνησιν είς τδ άνθρωπάριόν, 
θά ταλαντεύεται τοΰτο ώς νά πριονίζη.

Τδ παν έν τφ πειράματι συνίσταται είς τήν 
ισορροπίαν τοΰ κάτωθι βάρους, ώς άπεδείξαμεν 
μέχρι τοΰδε διά πολλών πειραμάτων.

Φ. Π.

ό! ΑΛΗΘΕΙΑΣ | 

»«5ΙΞ»Τ=Ι
Ό σκληραγωγημενο; τό σώμι αντέχει είς δλας 

τας κακώσεις, τραύματα, κακουχίας, αϋπνίας κτλ., 
δ δε καταπεπονημένος καί κατασυντετριμμενος τό 
πνεΰμα καταβάλλεται καί φθείρεται ταχέο>;. Άπόοει- 
ξι; ότι τοΰ σώματος ή Θέσις είναι ενταύθα, τοΰ δέ 
πνεύματος άνωθι.

Ή φύσις μεγίστην καταβάλλει προσπάθειαν και 
μυρίων τρόπων δπως σώση τον άνθρωπον απο τους 
περιβάλλοντας αυτόν παντοίους κινδύνους.

>*<
Οί κακούργοι είναι πεπροικ-.σμενοι ύπό μεγάλης 

φυσικής αντοχής καί διά τοΰτο έπιτυγχάνουσιν εις τά 
κακουργήματά των.

>—<
’Ομοίως δ ενάρετος, δ βιομήχανος δ στρατηλάτης 

καί δ εφευρέτης άκόμη Sta τής επιμονής, τής θελή- 
σεως καί τής ανάγκης μεγάλοι; βοηθοΰνται ύπό τής 
φύσεως είς έκπλήρωσιν τοΰ έργου αύτών.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
Ή θεραπεία τΗς παχυάαρκεέας

Γνώμη ύφίσταται δτι ή κατάθεσις τοΰ λι
πώδους ίστοΰ, ίδί^ έπί τών προδιατεθειμένων 
είς την παχυσαρκίαν, συντελεΐται κυρίως 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ ύπνου. Παρετηρήθη 
δέ πρό; τούτοι;, οτι οί παχύσαρκοι άγαπώσι 
πολύ τήν εσπερινήν πολυφαγίαν, διερχόμενοι 
πολύν χρόνον περί τήν τράπεζαν και δαπα- 
νώντες περί αύτήν πάσαν τήν ζωηρότητα αύ
τών περιορίζοντε; πάσαν Αλλην εργασίαν. Ό 
ίάτρό; Galisch, έκ Rothenfelde, λαμβάνων 
άφορμήν έκ τών παρατηρήσεων τούτων συνέ
στησε νέαν μέθοδον θεραπεία; τής παχυσαρ
κίας άπλήν καί εύκολου, Ακίνδυνου Si, τήν δι’ 
Απαγορεύσεως τοΰ δείπνου τοϊς πάσχουσιν.

Ούτω; επιτρέπει ό ίατρό; ουτος καθ’ έκά- 
στην τήν εξής δίαιταν έπί τών λίαν παχύ
σαρκων : δριστον ώρα 7η;—8η; Π. Μ. έκ μι
κρές ποσότητο; άρτου μετά βουτύρου νωποϋ 
καί έκ κυπέλλου τε'ίου· άκράτισμα ωρκ ΙΟγ 
Π. Μ. εξ ένός ή δύο ώών καί μικροΰ πλακουν
τίου· πρόγευμα ώρ? 1η Μ. Μ. έκ φαγητοΰ έκ 
κρέατος, χορταρικών, όξάλμη; καί σακχαρό
πηκτων* Απόγευμα ώρα 4η Μ. Μ. έξ εγχύμα
τος κοφέας καί δύο διπύρων ή έκ μικροΰ τε
μαχίου άρτου μετά νωποΰ βουτύρου* τέλος τό 
δείπνου Αντικαθίσταται καί περιορίζεται έν 
τεμαχίω πλακοΰντος (tafte),

Διά τή; διαίτης ταύτης, πρός ήν μετά πί
νων ημερών ένόχλησιν, προσοικειοΟτκι ό πά- 
σχων, ό Galisch επέτυχε μεγάλη; έλαττώ- 
σεω; τοΰ βάρους, άνευ ελάχιστης καρδιακή; 
διαταραχή; ή Ανωμαλία; τοΰ νευρικοΟ συστή
ματος, αϊτινε; συμβαίνουσιν Ατυχώς διά τών 
παλαιοτέρων θεραπευτικών μεθόδων τής παχυ
σαρκίας. Διά τή; νέας διαιτητική; μεθόδου 
τοΰ Galisch τό βάρος τοΰ πάσχοντος έλατ- 
τοΰται άνά 2 λίτρας καθ’ έβδομάδα· δταν δέ 
ή έλάττωσις τοΰ βάρους έξίκηται είς τό φυσι
κόν οοιον, ή δίαιτα αυξάνεται βαθμηδόν και 
μετά προσοχής, επιφυλασσόμενου τοΰ .δικαιώ
ματος, ϊνα και αυθις αύτη περιοοισθί! ώς άνω 
είς τά πρώτα σημεία τής επανόδου τής πα
χυσαρκίας.

(Ίατρ. Πρόοδος)



20 Η ΦΤΣίΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Καί πάλιν δ Μανώλης.
Μετά μιχράν ανησυχίαν, ήτις πάλιν χατέληξεν εΐς 

βάρος του, άπεσύρθη χλαίων εις μίαν γωνίαν τής αι
θούσης, δτε τδν πλησιάζει ή μήτηρ του.

—Διατίτής εφαγες πάλιν, Τί εκαμες ;
—Νά,τίποτε, έτσι γιά τδ γούστο του με χτυπά κάβε - 

μέρα δ πατέρας. Έφαγα τής Πίτσας τδ πορτοκάλι.
— Λοιπδν καί συ τότε γιά τδ γούστο σου αταχτείς 

κάθε μέρα. Διατί δέν αταχτείς καί ε’ις τδ σ^ολεΐδν;
—Γϊρίτσ'. Ό δάσκαλος μάς λέγει δ,τί εχετε νά 

τδ τρώτε σπήτΐ καί ίχι εις τδ σχολειδν.
'Η μητηρ γελώσα : — At, τότε μή παρακινείσαι, 

χαλά τής τρως στδ σπήτι.
—Καλά έφαγα χαί ’γώ τδ πορτοκάλι, τδ δάσκαλο 

6’ άκούω καλείτερα.
>*<

Ή Βαγγελιώ λυπηθείσα πλησιάζει τδν Μανώλη.
—Έλα. σώπα, μην χλα'ς, δέν είναι τίποτε, νά 

στά ψέμματα σ’έχτΰπησεν ό πατέρας σου, δέν πονεϊς.
Ό Μανώλης άγριοχυτάζων αΰτην, τής δίδει ένα 

χτύπον δια τοΰ ποδός.
— “Ωχ ! ώχ ί Κύριε, ανακράζει ή υπηρέτρια νά μ’ 

έσκότωσεν δ Μανώλης, ώ I ω I
Ή μητέρα έπεμβαίνουσα.
— Καλέ, τί είναι πάλιν, τί έχανες;
—Τίποτε μαμμά, στά ψέμματα την χτύπησα,γιατί 

μουλεγε πώς τά ψέμματα μ’ έκτύπησεν δ πατέρας 
καί δεν πονώ.

>·<
'Ο Μανώλης.
—Μητέρα θά πάμε ε’ις τδν χινηματόγραφο ;
—"Οχι, είσαι άταχτος, βασανιστήριον.
—Μαμμά, θά είμαι φρόνιμος, δέν θά τδ κουνώ άπδ 

τήν θέσι μου, δέν θα μιλώ διόλου.
—Τότε παίρνω μία κούκλα μαζύ μου.
—Δηλαδή, μαμμά,θά μιλώ σιγά χαι θά σοΰ εξηγώ 

όσα δέν εννοείς εΐς τδ χινηματόγραφο.
—Τά διαβάζω εΐς τδ πρόγραμμα καί δέν σ’ εχω 

άνάγκην.
—Μαμμά, νά, θά σέ βαστώ απδ τδ χέρι, νά μή 

απομακρύνομαι διόλου απδ κοντά σου, ούτε στδ δρόμο 
ούτε στδ θέατρο.

— "Οχι, διότι θά λέγη δ κόσμος πώς εχω ενα 
τρελλδ παιδί καί δέν συμφέριι.

—Α” μά τότε τί θέλεις νά χάνω ; μαμμά.
— Νά περιμένης νά μεγελώσης χαί τότε θά έχης 

γνώ« καί θά σέ παίρνω μαζύ μου.
—Μά τότε, μαμμά, δέν θά σέ ε^ω ανάγκην, θά 

πηγαίνω μόνος.
Ή μήτηρ μετά μικράν σχέψιν.
— Τότε έλα χαί τρώγε ξύλο.
—Έτσι μάς λέγει χαί δ δάσκαλος, μαμμά,πώς τδ 

ξύλο βγήκε άπδ τδ παράδεισο, έτσι χαί τοΰ λόγου σου 
φρονίμεψες;

—Σκασμός, να μη τής φας, πριν πάμε στδ κινη- 
ματόγραφο.

ΠΡΡ...
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
θέατζον Κυβέλης.

Αί χαλλίτεχ-Λχαί θεριναί έσπερίδες μας δσημέραι 
προοδεύουν χαί τελειοποιούνται, χάρις δέ τω άξιολόγψ 
ζεύγει Κυβέλης — θεοδωρίδου ή θεατρική χίνησις 
προσλαμβάνει χαρακτήρα συναγωνισμού, ή ανάπτυξες 
τών θεάτρων, δλονέν βελτιοΰται, ή άμιλλα τών συγ
γραφέων κιί ποιητών αναπτύσσεται ζωηρότερον, ή 
καλλιτεχνία, ή μουσική, ή δραματική τέχνη χαϊ ή

.. Ε. Εανθοπούλου

κωμωδία κερδίζουν έδαφος, τδ δέ φιλοθέαμον και φι- 
λόμουσον χοινδν τέρπεται χαλείτερον,διασκεδάζει πε
ρισσότερον, διδάσκεται εύκολώτερον χαί ωφελείται 
πολλαπλώς. Νεώτερα δέ έργα χαί εφέτος διαφόρων α
ποχρώσεων δέν θά λείψουν καί ώς πληροφορούμεθα ή- 
τοιμάσθησαν ήδη αρκετά.

. Τδ θέατρον Κυβέλης ήδη ήρχισε τάς παραστάσεις 
του μέ τήν Άνάστασιν του Τολστόη-

Ή Κυβέλη καί πάλιν παρουσίάσθη ή αυτή πάντοτε 
νεαρά, εδχαρις καί ζωηρά, λεπτοφυής καί έπιτετη- 
δευμένη, καλλιτέχνις καί απαράμιλλος ε’ις πολλούς 
ρόλους. Είς έν μόνον μεταβαλλομένη κατ’ έτος, εΐς 
την όσον ίνεστι πλειοτέραν άφοσίωσίν της είς τδ θέα
τρον, προσπαθούσα παντί σθένεε έκάστοτε νά ευχαρί
στηση καί την τέχνην καί τδ κοινόν, μή άπογοητευ- 
θεΤσα έτι ούτε ύπδ τοΰ συναγωνισμού καί τής άεννάου 
πάλης, ούτε ύπδ τών πολλών θυσιών,προσωπικών καί 
χρηματικών,αίτινες απαιτούνται πρδς συντήρησή παρΛ 
ήμΓν τοιούτου κομψού θεάτρου.

Ή «Πανουκλίτσα» εκ τών νεωτέρων έργων ήρεσε 
πολύ διά τήν ποικιλίαν χαί εύθυμον πλοκήν της, μέ 
αμφιέσεις πρωτοτύπους καί χομψοπρεπεΐς, έλαφράς 
χαί θελκτιχάς.Τδ θέμα έν όλίγοις είναι, ότι περιφρο- 
νεΐ έ/α δικηγόρον καί τον άφίνει νά τής φιλεΐ τδ χέρι’ 
πειράζει τδν πατέρα της ώς έρωτευμένον’ ματαιόνε·. 
ερωτικας συνεντεύξεις καί νυμφεύεται ένα, τδν όποιον 
εΐρωνεύετο καί έλεγεν δτι τδν έμίσει.

Έπανελήφθη έξελληνισθεΐσα ή ιΛίοπάχριβι?» τού 
κ. Εενοπούλου, ήτις έγράφη άποκλειστιχώς διά τήν 
Καν Κυβέλην, ήτις επιτυγχάνει, ώς γνωστόν, πολύ 
εΐς τούς αφελείς παρθενιχούς ρόλους χάί είχε δοθή 
κατά τήν λήξιν τής περισινής περιόδου. ’Επίσης «δ 
“Ανθρωπος πού σκότωσε» διεγεϊρον πολύ τήν περιέρ
γειαν καί τά δάκρυα, μέ ύπόθεσιν διαδραματίζομένην 
έν Κων)πόλει καί εΐς μέρος διαχωρ σμοΰ άπδ τού τέ
κνου της, όπου ή Κυβέλη παίζει συγκινητικώτατα- 
Έπίσης ή »Κνρία Προέδρου» κτλ.

Ετοιμάζονται δέ δ <Πατ(ςα{* τδϋ Στρίμπεργ, ή 
« Επιτυχία» κωμωδία, ό «Σάευρος» Τζοκόντα, τοΰ 
δ’ Άνούντζιο, ·*£1χα» τού Χάουτμαν, «Θεόδωρος καί 
Σα Πετροχοκχίνου χαί Ζουρού κτλ.

Ή έν τώ προηγ. τεύχει δημοσιευθείσα φωτογραφία 
τής κηδείας, τοΰ αειμνήστου Βασιλέως, έλήφθη μετά 
πολλών άλλων παρά του καλλιτέχνου φωτογράφου χ 
Έ- Ξανθοπούλου.


