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Ακμαίων ύ έκ Κρότωνος (500 π. 
X.), οστις πρώτος φαίνεται, δτι έ- 
ξετέλεσεν ανατομής καί ζωοτομάς. 
ύπήρξεν άναμφιβόλως καϊ είς τών 
πρώτων, δστις παρά τοϊς Έλλη- 
σιν, έτοποθέτησεν έν τώ έ γ κ εφ ά
λω τήνάντίληύιν τών αίσθήσεωλ» 

καϊ την σκέί/ιν. Ό νεαρός ούτος σύγχρονος 
τοϋ ΙΙυθαγόρου ήτο περίφημος έν τή πά
τριοι αύτοΰ διά τάς έν τή ανατομία καϊφυ
σιολογία έρευνας του. Ό’Αριστοτέλης πλει- 
στάκις αναφέρει τούτον, εκθέτει καϊ κρί
νει τάς θεωρίας του· ίσως δ’ έγραφε καϊ 
σύγγραμμα κατά τοΰ Άλκμαίωνος. "Ισως 
εΐχεν ΐδη τά οπτικά νεύρα ή «αγωγούς» 
(πόρους! καί ίσως εΐχεν άν μή άνακαλύΰη 
τόν αγωγόν, οστις έμελλε νά άποκληθή 
Εΰσταχιανή σάλπιγξ, τούλάχιστον διΐδη 
τάς σχέσεις' τού μέσου ώτος πρός· τόν φά- 
ρυγγα. Άνέφερον τήν γνώμην του, δει- 
κνύουσαν σκεπτικισμόν αληθώς Επιστη
μονικόν, πεοϊ τού έν τή ιιήτοα σνηιιατι- 
σμού τού έμορύου. Ό Άλμαίων έφρόνει, 
ώς ό "Ίππων, ότι ή κεφαλή σχηματίζεται 
πρώτη έν τώ έμΐρύω. άναμφιάόλως διότι 
έν τή κεφαλή εινε ό εγκέφαλος, αρχική αί
τια τού αισθήματος· καϊ τής κινήσεως καϊ 
ώς λέγει ρητώς <> Άλκμαίων, έδρα τού λο
γικού : « Άλκμαίων έν τώ έγκεφάλω είναι 
τό ηγεμονικόν (Άποσ. 4)». Είς- τόν εγκέ
φαλον φθάνουσιν δλα τά αισθήματα. Έπϊ 
παραδείγματι. ή όσφοησις παράγεται, ε
πειδή ό εγκέφαλος προσελκύει τάς όσμάς 
δι’ έπανειλημιιένων αναπνοών: «τούτω 
(έγκεφάλ ω) ουν όσφραίνεσΟαι ελκοντι διά 

των αναπνοών τας· οσμας». Ο ΆΛκμαιων 
είνε προφανώς· ό ιδρυτής· μιας- τών άρχαιο- 
τέρων φυσιολογιών τών αισθήσεων. Έγί- 
γνωσκον θεωρίαν αύτοΰ τής· ακοής, τής· 
γεύσεως, τής’ όσφρήσεως. Τά αισθήματα 
μεταδίδονται είς τόν έγκέφαλον δια μέσου 
«αγωγών» άρχομένων άπό τών αισθητη
ριακών οργάνων. Φαίνεται λοιπόν, δτιπα- 
ρετήρησε τόν στενόν σύνδεσμον τών αι
σθήσεων πρός τό όργανον τών άντιλήύεων. 
τόν έγκέφαλον.

Ί) ανατομικός απαραίτητος όρος τών 
σχέσεων τούτων, τά νεύρα, έμιν,λον νά 
μείνωσιν έπϊ πολλούς έτι αιώνας δλως 
άγνωστα. '() ΊΙοόφιλος καϊ ό Έρασίστρα- 
τος, ώς καϊ ό Γαληνός, ό ΡούΦος· ό έξ ’Εφέ
σου, ό Κέλσος· καϊ ό Άρεταϊος καλούσι 
συνήθως τά. αισθητικά νεύρα «πόρους». 
Συνέχυσαν αύτά μετιί τών τενόντων καϊ 
τών συνδέσμων (νεύοων).Ό Νειιέσιοςπρώ- 
τος καθωρισε καθαρωτεοον τήν μεταξύ τε
νόντων καϊ νεύοων διαΦοοάν. Άλλά καθ’ 
δλιιν τήν άπωτάτιιν έη/σινικήν αρχαιότητα, 
τά νεύοα διετήοΐισαν τό πα<>’ ΆλκιιαίονιU L. U V
όνοιια αύτών. «άγωγοϊ ϊι πόροι».

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι δέν έκαμαν^κρείσ- 
σονα τών Ελλήνων διάκρίσιν τών τενόν
των από τών νεύρων, τών φλεϊών άπό τών 
αρτηριών. Φαίνεται πάντως· έκπληκτικώτα- 
τον είς· τόν 1 εώργιον Edits, δτι καϊ έν τή 
αρχαία Αιγύπτιο μετεχειρίσθιισαν τήναι- 
τήν έκφρασιν Slelu. vnicultiiii jtincllira, 
nerviis," veine, arlcriae) πρός· δήλωσιντών 
αγγείων καϊ τών νεύρων.

Ό I'· Cli ibas έφρόνει έπίσης. ότι οί αρ
χαίοι Αιγύπτιοι έδήλουν διά τού αύτοΰ 
ονόματος «τάς αρτηρίας, τάς; φλέδας, τά 
νεύρα. άναμφι'ίόλως καϊ τά λυμφατικά αγ
γεία»· ή τελευταία αύτη παρατήρησες· ούν
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είνε, οσον φαίνεται. παράδοξος. Ούτω τό 
αιγυπτιακόν όνομα ιηέΐιι. έδήλου συγχρό
νως τά ύφ’ ήμών νεύρα και αγγεία καλού
μενα όργανα. Τά αγγεία διανενεμιιμένα 
είς όλα τά μέρη τοΰ σώματος έθεωρούντο, 
γράφει ό L. Stern έν τώ «ιερογλυφικό 
γλωσσαρίω τού Παπύρου» Ebeis, «ώς φέ- 
ροντα είς τά διάφορα ταϋτα μέρη τοϋ σώ
ματος τούς ζωικούς χυμούς και τά ζωϊκά 
πνεύματα».

Ιδού ' ί άναγιγνώσκομεν είς την αρχήν 
της περί καρδίας πραγματείας, ήτις είνε 
ίσως κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ebers, ή 
ώραιοτέρα καί σπουδαιότερα τοΰ χειρογρά
φου τούτου, είδους πλήρους συστήματος 
(corpus) ιατρικών συγγραφών : « Ύπάρχσυ- 
σιν αγγεία (νεύρα) βαίνοντα άπό της καρ
διάς είς όλα τά μέλη». 'Ο κατ’ εικασίαν 
συγγραφευς τής περί καρδίας πραγματείας, 
ό ιατρός Neb Hext, βέβαιοί ότι παντού όπου 
άν θέση τούς δακτύλους έπϊτης· κεφαλής, 
τοΰ ίνίου, τών χειρών, τών κνημών, πάν
τοτε συναντά τήν καρδίαν. Ή καρδία εινε 
όθεν «τό κέντρον όλων τών αγγείων (νεύ
ρων) ολοκλήρου τοΰ σώματος.» Ό Neb 
Sext. περιγράφει είτα, ώς έμελλαν νάπρά- 
ξωσι τούτο πολλούς αιώνας· βραδύτερον (ό 
πάπυρος Ebers είνε έργον τοΰ καλάιιου 
συγγραφάως τοΰ 1ST', π. X. αιώνας) ό 
Διογένης, ό ’Απολλώνιος, ό Συέννεσις καί 
1 Ιόλυβος ό γαμβρός- τοΰ Ίπποκράτους, τόν 
τρόπον τής διανομής τών αγγείων τούτων 
είς τά διάφορα μέλη. «Τά άγγεϊα διαιρούν
ται ώς έπεται: ί είς τάς παρειάς, ί είς τό 
εσωτερικόν τών κροτάφων, 4 είς? τήν κεφα
λήν, 4 εις τήν όίνα, 4 είς τά ώτα, 6 είς 
τούς βραχίονας, 6 είς τάς κνήμης, ’2 είς 
τούς άρχεις, 2 είς τούς: νεφρούς, ί είς τό 
ήπαρ, ί είς τά έντερα καϊ τόν σπλήνα, 2 
είς· τήν κύστιν (;) 4 είς τήν χώραν τών 
γλουτών». Ό Neb-Sex Ι·. υποδεικνύει ιιά- 
λιστα, ότι τινές ποικίλοι ψυχικοί καταστά
σεις, ώς «ό θυμός, ή λύπη, ή άπογοήτευ- 
σις,» κ.τ.λ. δύνανται νά έρμηνευΘώσι διά 
τών ανατομικών τούτων διατάξεων (πίναξ 
99). Τήν έκφρασιν, ήν ό Ebers, έν τή πε
ριληπτική ταύτη αναλύσει μετέφοασεν 
«άγγεϊον», ό Sterl είς τό «Γλωσσάριόν» 
του έρμηνεύει «νεύουν». Οί σοφοί ουτοι 
Αιγυπτιολόγοι έπληροφ ίρησαν ήμάς περί 
τής αιτίας τής συγχύσεως ταύτης· είνε 
ούχ ήττον < ιδακτική' εξηγεί πρός τοϊς άλ- 
λοις, χωρίς βεβαίως νά υπάρχη έλαχίστη 
κατ’ ευθείαν σχέσις τών ιδεών, τήν άοιστο- 
τελικήν ανατομίαν τών όογάνων τών αι
σθήσεων καϊ τής σκέψεως, καϊ πέραν τής 
Ελληνικής αρχαιότητας· αΰτη παραμένει 
έν τώ έδάφει τής φυσιολογίας τών συναι

σθημάτων καϊ τών παθών, κατά τούς 16, 
17, 18, 19 αιώνας, μέχρι τού Bicha, Ρϊ- 
nel. Esquirol.

ΊΙ μετάφρασις τών ιατρικών παπύρων 
τής αρχαίας· Αίγύπτου θέλει γνωρίσει ήμίν 
άναμφιβόλως πολλάς· άνατομικάς λεπτομέ
ρειας άγνοουμένας σήμερον, καίτοι οί άρ- 
χαϊοι Αιγύπτιοι δέν φαίνεται, ότι άνέταμον 
άνθρώπινα πτώματα πλεϊον τών Ελλήνων 
ή τών ’Ρωμαίων. Αί νεκρικοί ταριχεύσεις 
δέν ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν είς τήν 
επιστημονικήν γνώσιν τής οστεολογίας, 
τής μυολογίας ή τής νευρολογίας μάλλον 
ή ή διάνοιξις τών ζώων είς· τάς Ουσίας- ή 
ή σφαγή καϊ ό διαμελισμός αύτών είς τά 
κρεοπωλεία.

Διά τόν Δημόκριτον έπίσης. διά τόν Η
ράκλειτον καί τόν Έμπεδοκλέα, αί αισθή
σεις είνε κατ’ ούσίαν αγωγοί ανοικτοί με
ταξύ τοϋ εξωτερικού κόσμου καϊ τού κοι
νού αισθητηρίου, (censorium commune), 
οίαδήποτε καί άν είνε ή τοποθέτησες τού
του. Διά τόν Διογένην τόν Απολλώνιοι·, 
είνε αί φλέβες- διά τών αγωγών τούτων ή 
πόρων παράγονται αί αισθήσεις, ώς εκφρά
ζεται ό Θεόφραστος, όμιλών περί τού Άλ- 
κμαίονος. Έν άλλαις λέξεσιν αί έξωτερι- 
καϊ έντυπώσεις· είσδύουσι μέχρι τού έγ- 
κεφάλου δι’ειδικών οδών, ίδέαέξ ίιςπροήλ- 
θεν ή περί τής ειδικής φύσεως τών αισθή
σεων διδασκαλία.Τό ούσιαστικόν,έν τώ φαι- 
νομένω τής αίσθήσεως, είνε ϊνα ή έντύ- 
πωσις μεταδοθή είς τόν έγκέΦαλον ή τήν 
καρδίαν, τήν παραδεδεγμένιιν κεντρικήν 
έδραν τών άντιλιίψεων καϊ τών σκέψεων. 
ΊΙ διάκρισις τών αισθήσεων καί τών αν
τιλήψεων έφάνη ήμϊν έστηριγμένη ήδη 
παρά τώ Άλκμαίονι έπϊ άνατομικών πα- 
ρατιιρήσεων. 'Ο εγκέφαλος· καί τά νεύ
ρα έξ αύτού τούτου τοΰ γεγονότος· τής 
ένώσεώς των. «ίντιδρώσιν άμοιβαίως. Έάν 
οΐ πόοοι ή άγωγοί έμφραχθώσιν ιι δια- 
τιίραχθώσιν έν τή γενέσει αύτών ύπό 
τής: άσθενείας·, ή αΐσθητικότης καϊ ή κί- 
νησις άλλοιοϋνται καϊ άπόλλυνται μετά 
τής σκέψεως. ΊΙ έξασθένησις ή ή απώλεια 
τών αισθήσεων καϊ τών άντιλήψεων, έκ 
κεντρικής ή εγκεφαλικής αιτίας·, φαίνεται 
ότι έπεδηλώθη καθαροί τα τ<ι: « Ύπό την 
έπίδρασιν συγκινήσειος ή τοπικής οιατα- 
οάιξεως τών ιιεοών του. <’> έγκέφαλος άπο- ν ν · W
βάλλει τήν γοήσιν τών ηειτουονιών του- 
οιότι οί άγωγοί, οι’ ων ΛαμΟάνουσι χωράν 
αί αισθήσεις-, διακόπτονται».

ΊΙ περί ύπνου καϊ θανάτου θεωρία τού 
Άλκμαίο.νος,μία τών αρχαιότερων άναμφι
βόλως' είνε καϊ σήμερον έτι ύπό τό όνομα 
τής εγκεφαλικής αναιμίας ή μάλλον οιαδε- 

οομένη· «ύ ύπνος επέρχεται διά τής άπο- 
χωρήσεωςτοϋ αίματος είς τάς φλέβας,ή έξέ- 
γεοσις διά τής διαχύσεώς του- έάν τό αίμα 
διαμείνη εντελώς· άποκεχωρημένον είς· τάς 
Φλέβας, έχομεν τόν θάνατον». «Οί άνθρω
ποι άποθνήσκουσι» λέγει ό Άλκμαίων, 
«διότι δέν δύνανται νά συνενώσωσι τήν 
άρχήν καί τό τέλος».

Δέν θεωοοΰμεν ένταϋθα, έν τώ Άλ- 
κιιαί >νι, είμή τόν βιολόγον, τούτέστι τόν 
άνατόμον καϊ φυσιολόγον, ούχϊ τόν φυσι
κόν, ούδέ τόν αστρονόμον. Έκ τοΰ φιλοσό
φου—καϊ μέχρι τοΰ Γαληνού κατά τήν 
άρχαιότητα, τίς βιολόγος, έξαιοουμένων 
ίσως άνατόμων τινών καϊ φυσιολόγων τής 
’Αλεξανδρινής Σχολής, δέν ήτο φιλόσοφος; 
—δέν Οέλομεν ύπομνήση, είμή παν τό 
άναγκαιούν πρός· κ ιτανόησιν τοΰ ψυχο- 
λόγου. ούτινος ό Άλκμαίων έξ ίσου είχε 
τήν ιδιότητα. Διά τόν Άλκμαίονα, ώς διά 
τούς Πυθαγορείους, αί άρχαϊ τών όντων 
άπετελοϋντο έξ έναντίων, ώς τοΰ γλυκέος· 
καϊ πικρού, τού μελανός· καϊ λευκού, τού 
ιιεγάλου καί ιιικοού κτλ. "Ο.τι ό Άριστα- 
τέλης ένόμισεν ότι ήούνατο νάκοατήση εκ 
τών συστημάτων τούτων, είνε ότι τά έναν- 
τία άπετέλουν όντως τάς· άρχάς τών πρα
γμάτων, τούτέστι τού αιωνίου σύμπαντος, 
«τάναντία άρχαϊ τών όντων». Ούτω τά 
στοιχεία τό ύδωρ. ό άήρ, τό πύο, ησαν δια 
τούς "Ιωνάς φυσιολόγους, τόν θαλήν. τόν 
Άναξιιιένην. τόν Ηράκλειτον, κτλ. αύ- 
ταϊ αί άρχαί, αί αιώνιοι καί αδημιούργητοι, 
παντός τού υπάρχοντας. Ό ’Αριστοτέλης 
άπέκλινε τοσούτον πρός τήν ερμηνείαν 
ταύτην, ώστε λέγει όητώς· άφήνων νά δια- 
Φαίνηται ή αποδοκιμασία του, προκειμένου 
περί τοιούτων θεωριών, ότι ό Άλκιιαίων 
καί οί Πυθαγόρειοι «φαίνονται, οτι έταξαν 
τά στοιχεία είς· μόνον τό γένος τής- ύλης1 
διότι κατ’αύ-ούς, έκ τούτων τών εμφύτων 
εις αύτήν στοιχείων συνίσταται ή ουσία 
τών πραγμάτων».

Ό Θεόφραστος θεωρεί ώσαύτως τόν Άλ- 
κιιαίονα ώυ ποόδοοίιον τών Φιλοσέιφ ν. οϊ- 
τινες, ώς ό Παρμενίδης, <> ΈμπεόοκΛής 
κιϊ ό Πλάτων, ϋπεστήριξαν. ότιτόομοιον 
γινώσκετ ιι διά τιΰ όμοί >υ, τ ιύτέστιν. ότι 
ύ όο >ς τής γνιόσεως: τού άντικειμένου ύπό 
τού υποκειμένου, είνε ή ταύτότης ή τό 
ομογενές τών στοιχείων τών συνιστόντων 
τά ιιέοη τών αισθητών νιν πιένων πραγμά- 
των και τα των ως εντυπώσεις οεχομενων 
ταύτα όογάνων.

Ό Άλκιιαίων κατά τόν Θεόφραστον Φαί- 
■ νεται. ότι πρός τούτοίς έπέμεινεν επ’ τής 
Ε διαφοράς, ίίτις χωρίζει τήν αισθητικότητα 

άπό’ τής νοήσεως καϊ μάλιστα έδοκίμασε 

νά έξαγάγη έκ τής διακρίσεως ταύτης 
ίδιον τοΰ ανθρώπου χαρακτήρα, τό ότι είνε 
νοητικός πρό τών λοιπών ζώων θεωρουμέ- 
νων μόνον ώς όντων αισθανόμενων, από
πειρα ύπομιμνήσκουσα ού μόνον τήν ταξι- 
νόμησιν τού Λινναίου, άλλά και τήν νεω- 
τάτην ύπόθεσιν τού Παύλου Flechsig, ώς 
πρός τά κέντρα προβολής· καϊ συνδυασμού 
τοΰ έγκεφαλικού φλοιού.

Ό Άλκμαίων φαίνεται, ότι είνε άναμφι
βόλως ό μόνος: "Ελλην φυσιολόγος·, όστις 
κατά τούς άπωτάτους τούτους- χρόνους 
ύπεστήριξε τοιαύτην θεωρίαν- ούδόλως 
ύπάρχούσΊν ίχνη τοιαύτης είς τούς φυσι
κούς φιλοσόφους- τής Ιωνίας, μεθ’ ών ό 
Άλκμαίων παρουσιάζει πλείονα συγγέ
νειαν η μετά τών Πυθαγορείων καίτοι δέν 
ουνάμεθανά άρνηθώμεντήν έπίδρασιν τού
των έπϊ τής θεωρίας του. Τά κέντρα συ- 
σειρμοϋ τής συγχριίνου φυσιολογίας δέν 
είνε όντως κατεσκευασμένα. κατά διάφορον 
σχέδιον τών κέντρων προβολής, όπου κα
θίστανται άντιλήπτά καϊ διατηρούνται τά 
έκ τοΰ εξωτερικού κόσμου προβαλλόμενα 
αισθήματα, δκϊ τών αγωγών τών αισθή
σεων έπϊ τών διαφόρων 2α>βών τών έγκε- 
Φαλικών ημισφαιρίων δέν διαφέρουσι τού
των ούτε κατά τήν κατασκευήν ούτε κατά 
τήν ύφήν τών άνατομικών αύτών στοι
χείων. Άνευ τών κέντρων προβολής, τά 
κέντρα συνειρμού, άπλή άνατομική καϊ 
Φι/σιολογική διαφοροποίησις τών πρώτων, 
ούδόλως θά ύπήρχον καί παρ’ αύτοΐς τοϊς 
άνθοωποειδέσι καϊτώ άνθρώπω. "Οθεν όσον 
πολύπλοκοι καϊ άφηρημέναι καϊ civ είνε 
<·.ί ύύηλότεραι λειτουργίαι τού άνθρωπίνου 
λογικού, είνε πάντοτε δυνατόν νά άναγά- 
γωμεν τάς λειτουργίας ταύτας, ώς είς 
στοιχεία, etc αριθμόν τινα αισθήσεων άν- 
τιληπτών καθισταμένων καϊ συνδυαζομέ- 
νων. Πολλαπλασιάσατε τούς συνειρμούς 
τών αίσθηηάτων τούτων, αυξήσατε άορί- 
στως τόν άριθμόν τών σχέσεων αύτών. 
τών ποός άνάκλησιν αύτών διαδοχικήν ή 
σύγχρονον όρων, καϊ θέλετε κατασκευάσει 
τοιουτοτοόπως συσκευήν σκεπτομένην ίι 
λογιζομένην, μηχανήν λογικήν, μετά τρα
γών έπϊ ιιαλλ·>ν καϊ μάλλον λεπτών καί 
συνεογικών ουδέποτε θά άνεύρητε είς· τό 
βάθος όλων τών ένεργειών τής διανοίας 
ταύτης είμή παν τό είσελθόν είς αύτήν, 
αισθήματα, αντιλήψεις, εικόνας καϊ έν
νοιας έπϊ μάλλον άφηρημένας, προκυπτου- 
σας έξ άπειραρίθμων συνδυασμών, άμοι- 
βαίως στηριζομένας δι’ άνατομικών συνα
φειών έτι πολυαριθμοτέρων. Ούδέν ζώον 
ύπάρχει σπονδυλωτόν ίι άσπόνδυλον. είς 
τό όποιον τό σκέπτεσθαι ή παριστάν κατά
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τό μάλλον καϊ ηττον άυγκεχυμένως τάς 
μεταξύ αύτοΰ και τον κόσμου σχέσεις νά 
μίι είνε ισ<>ν τω αίσθάνεσθαι. Ή αποδιδό
μενη λοιπόν εΐς τόν Άλκμαίονα άπόφιιν- 
σις ότι ό έγι-,εΦαλος τοϋ ανθρώπου διακρί- 
νεται τοϋ τών λοιπών ζώων διά της έκτά
σεως τής· διανοίας· του είνε άκριάής.

Τέλος, έπειδή δέν σκέπτεται τις· άνευ 
εικόνων, ώς έμελλε νά είπη τούτο ύ ’Αρι
στοτέλης, έπειδή πάσα παράστασις δέν 
είνε, είμή σύμπλεγμα αισθήσεων γινομέ
νων αντιληπτών και σι/νειοομένων κατά 
τούς γνωστούς· νόμους τον συνειρμού, έ- 
πεται. δτι τό σκέπτεσθαι είνε έτι καϊ πόν
τότε αίσθάνεσθαι. Ούτως ακριβώς πάντες 
οί αρχαίοι Έλληνες φυσιολόγοι τον 6ου 
καϊ 5ου αιώνας ένόησαν τοΰτο : σκέπτε- 
σθαι καϊ αίσθάνεσθαι, ήτο δι’ αύτούς τό 
αύτό πράγμα, ώς έπανειλημμένως μαρτυ
ρεί τούτο ό ’Αριστοτέλης: «οί αρχαίοι τό 
Φρονεϊν καϊ τό αίσθάνεσθαι ταύτόν είναι 
φασιν».

Φαίνεται καλώς ότι τόν φυσιολόγον τού
τον ένόει ό Πλάτων έν τώ Φαίδων», όταν 
ύπαινισσόμενος τάς· αρχαίας αυτού περϊ 
τής φύσεως μελέτης, έρωτά είρωιικώς, 
«έάν αίμα παοαγη τήν σκέύιν ήό αήρ.· ή 
άν ούδέν τών στοιχείων τούτων, άλλ’ ύ 

εγκέφαλος παράγει τάς· αισθήσεις τής α
κοής, τής οράσεων, τής οσμής, έάν έκ τών 
αισθήσεων τούτων γεννώνται ή μνήμη 
καϊ ή σκέφις καϊ έάν έκ τής· μνήμης καϊ 
τής· σκέψεως· άφιχθεΐσών είς· τήν ήοεμίαν 
γεννάται ή επιστήμη». Οί αρχαίοι οϊτινες· 
έθεώρησαν τόν εγκέφαλοι· ώς τό κεντρικόν 
όργανον τών αντιλήψεων τών αισθήσεων, 
είνε παρά πάσαν Φαινομενικότητα έκτά- 
κτως εύάριθμοι. Ό’ ’Αριστοτέλης, όστις. 
ώς· ό Πλάτων, Φαίνεται, ότι παρέλαιίεν έκ 
τών συνγοαιιαάτων τον Άλκιιαίονον πλεί- 
ονα γεγονότα και θεωρίας ίί όσα ηούνατό 
τις νιϊ πιστεύση. δέν αναφέρει τήν ίιπόθε- 
σιν ταύτην. μνημονεύω»· αύτής· ήπιος τήν 
καταπολέμηση, είμή ώς ύπόΟεσίν ένίων. 
Έκτος τον ’Αλκμαίονσς δέν δανάμεθα νά 
άναφέοωιιεν ποό τού Πλάτωνο»·. είμή τόν 
Πυθαγόραν. Δημόκριτόν και ’Αναξαγόραν. 
’Αλλά ή κοίτική ηγειοε λίαν δεδικαίολο- 
γημενας «ίμφι'χσαασ περϊ τής αύθεντικότιι- 

όν Πΐ'θαγ/ιοαν αποδιδόμενων • ' ν -X , *

*) Ό νυν καλούμενος ισθμός τοϋ Παναμά·

ο·;ονσαι ίόέαι τήν Φΐ- 
Άναξα- 

άκοΐ'ίή το- 
τών αντιλήψεων καϊ τής σκέψεως· 

ένεΦανίσθη 
τώ ’Ασκλη- 

τος· τών είς 
θεωοιών καϊ αί κι·οκα
Λοσοφίας τοϋ Δημόκριτόν καϊ τον 
γάρον είνε άσνιιόίι>α<ττοΐ ποός· 
πικευσιν ■ ' 
εΐς· τόν έγκέΦαλον. ώς τοΰτο 
καθαοώς θοαδντεοον παοά 
πιάοη. Καίτοι ό ιπποκρατικός συγγραφεΰς 
τής· περϊ τής Ίεράς Νόσον πραγματείας.

περϊ ής θά όμιλήσωμεν, τοποθετεί, έν τώ 
έγκεφάλω τάς άνωτέρας λειτουργείας τής 
διανοίας, ούχί είς τήν ύλην τοΰ έγκεφά
λου, άλλ’ είς τόν άέοα. ό ιατρός ούτος έ- 
(ΐλεπε τήν αρχήν τών αισθήσεων, τών πα
θών καϊ τοΰ λογικού. Δέν πρόκειται έν τώ 
χωρίω τού Φαίδωνος, ούτε περί τού Ίπ- 
ποκοάτονς, ούτε περϊ τοΰ Πυθαγόραν, 
ούτε περϊ τού Δημοκρίτου. Υπολείπεται 
λοιπόν, έάν πρόκηται περϊ τοϋ Άλκμαίο- 
νος. ’Εάν σκεφθώμεν έπϊ της βαθυτέρας 
έννοιας· τοΰ κειμένου τούτον, θέλομεν πα
ρατηρήσει έν αύτώ ότι άπό άπωτάτης αρ
χαιότητας, ό εγκέφαλος έθεωρήθη ώς τό 
όργανον τής? γνώσεως· ήτοι τών υψηλότε
ρων γενικεύσεων τής πείρας καϊ τής· πα- 
οατιιρήσεως. έπειδή είνε τό όργανον τών 
αισθήσεων τών γιγνομένων αντιληπτών, 
διατηρουμένων ύπό τής μνήμης, καϊ συν- 
ειροιιένων είς συστήματα σκέψεων.

Πόοοω απέχει ήδη ή ιδέα αύτη περϊ τών 
λειτουργιών τού εγκεφαΛου απο της τοπι- 
κεύσεως τών αισθήσεων καϊ τής διανοίας 
είς τάς Όιιηρικάς ποιήσεις. ’Επειδή ό άν
θρωπος ίοίαιτέρως τό πρώτον έξεπλάγη 
έκ τών έκδηλώσεων τής αισθηματικής 
ζωής, έτυποθέτησεν είς· τό στήθος συμπε- 
οιλααδανοίιένον τού διαψοάγιιατος καϊ είς 
τήν καροιακήν χώραν τήν έπιθυμιαν, την 
συγκίνησιν, τά πάθη καϊ αύτήν τήν σκέ- 
ψιν. Ή λέξις-, ήτις· χρησιμεύει πρός δή- 
λωσιν τού διαφράγματος· «φοήν», σημαίνει 
πολύ σνχνότερον τήν διάνοιαν ή αΐ λέξεις 
«θυμός» καϊ «ψυχή», έκΦριίσεις, αί'τινες· 
είνε ή ζώσα είκών τών συμπτωμάτων τής 
ηθικής ζωής καϊ τών παθών, ατινα άκο- 
λοί/θοϋσι τάς μεταόολάς τής- αναπνοής· καϊ 
τών καοδιακών παλμών. Δι’ ο ή καρόια, 
«ιιτοο κοαοιη, κηο», συοεποτε οε η κε- - _ V V
φαλή ούδ’ 
τών αισθημάτων

κηο»,
ό εγκέφαλος, θεωρείται ως εορα 

καϊ σκέι’/εων.

Jules Soury.

Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΦΕΡΝΑΝΔΟΣ ΚΟΡΤΕΖ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΎ ΜΕΞΙΚΟΎ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

7/ Ισπανία καί αί άκυχα.ίύψεις. — Κατάχτησες της 
Κούβας.—’ΛκαχάΛιφς τών Λίεξιχαηχώκ παραλίων.
— ΊΐΝΙα Ισπανία. - Ή πρώτη iiia πιρϊ χατακτή- 
σιως voU ΜτξικοΒ.— Φέγος Βι.Ιασχίζ χαΓ,Φιρθινάν- 
loc Κορτίζ. —Πρΰτα ίτη καί πιριπίτιιαΐ τοΐ Κορ- 
τίζ. — Ιίροιτοιμασία θιά τήν χατάχτησιν. - Ό Κορ- 
τΐζ άναχωριΐ Λάθρα. — Πράο χατάχτησιν το<! Mt 
(ικοΐ·.·
Ή 'Ισπανία άπό έτών ήδη ητο τό πρώτον κρά

τος τής Ευρώπης. Ό δέ αιώνιος κατά τών Μαύρων 
άγων είχε προσδώσει τοΐς Ίσπανοις ήβη ίπποτικά 
ζαί σκληρά, πάθος κυριαρχούν διά τάς μάχας καί τας 
περιπέτειας· άλλ’ή πολεμική αύ’τη διάθεσις θά έστε- 
ρεΐτο πάσης δράσεως, αν μή ή άνακάλυψις τοϋ Νέου 
Κόσμου ήνοιγε στάοιον ά'νευ δρίων. ΙΙλεΐστοι λοιπόν 
νεαροί ίππότάι τής Ισπανίας έσπευδον ώς κατά θη
ράματος, πρός τάς αγνώστους ταύτας χώρας, έν αίς ή 
ύπερερεΟισμένη αύτών φαντασία, αμύθητα έφανταζετο 
τά πλούτη.

Οΰτω αί ανακαλύψεις καί εξερευνήσεις τόσον επλη- 
θύνοντο, ώστε ή χθες έτι άγνωστος χώρα αΰτη έσχε- 
διάζετο έν μεγάλη έκτάσει. Ό NirtC δέ Βι.Ιβόα ει-

χεν ύπερυή τόν Δάρειον ισθμόν *)  βαλασσοπορήσας έν 
τώ^Εΐρηνίκώ. , ,

’Μετ’ όλίγον δ’ έμελλε νά άνακαλυφθή και τό εσω
τερικόν τοϋ Μεξικού υπό τοϋ πλέον ύπερφυοΰς πνεύ
ματος τής ιστορίας τής κατακτήσεως τής ’Αμερικής.

Ό υιός τοϋ Κολόμβου ναύαρχος Δόν Διεγος, κλη- 
ρονομήσας τό αξίωμα τοϋ πατρός του, άπεφάσισε να 
καταλάξη τήν Κούβαν. Πρός τοΰτο ένεπιστευβη μι- 
κράν στρατιάν είς τόν πεπειραμένον πλοίαρχον Δόν 
ΔΪεγον^Βελασκέζ, χαρακτήρος ύποπτου καί ζηλοτυ 
που. ν

Ή κατάληψις τής Κούβας δέν απητησεν ούτε πο- 
λύν νρόνον. ούτε κόπον, πρώτος δέ διοικητής ταυ- 
της εγένετο αύτό; ό Βελασκέζ. Τώ 1517 εις ιοαλγός 
τής Κούβας, ό Φερνάνδος δέ Κορδόβα. άνεκαλυψετην 
χερσόνησον Ύουκατάνήν, τό δ’επόμενον ετο,ς ό Δόν 
Ζουά·. δέ Γκοιζάλβα, ανεψιός τοϋ Βελασκέζ, Sts- 
τρεξε τάς αϋτάς χώρας, προσαγορεύσας τό Μεςικον 
διά τοϋ ονόματος Νία 'Ισπανία t

Φθάσας οέ εΐς τόν ποταμόν Ταβάσκον, δεν αντε- 
σ/sv είς τόν πειρασμόν καί είσέδυσεν είς τό έσωτερι- 
κόν Άφοϋ συνήψε σχέσεις τινάς μετά τών ιθαγενών, 
παρ’ ών έμαθεν, οτι’ισχυρός τις μονάρχης, Μοντε- 
ζούυ-α καλούμενος, έβασίλευε τής χώρα; ταύτης, πα
ρέπλευσε τας δχθας, έπιτυχών δι’ ανταλλαγών πολυν 
•χρυσόν, καί ώνομασε τήν ενώπιον τής Βερακρου,ας 
νήσον, Άχιον Ίωάννην τοϊ ΟύΛοά, ένθα επίσης συ- 
νέλεξεν αρκετήν κόνιν τοϋ μετάλλου τούτου, όπερ ε-
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γένετο πρόξενον τόσων αμαρτημάτων τοϊς Ίσπανοϊς.
Φθάσαντα ε'ις Κούβαν τά νέα ταΰτα έξήψαν τήν 

φιλοχρηματίαν καί φιλοδοξίαν τοΰ Βελασκέ’, οστις 
εν τελεί ώνειρεύθη τήν κατάκτησιν τής τόσω πλού
σιας καί ολίγον μεμακρυσμένης ταύτης χώρατ.Στέλ- 
λει λοιπόν τδν ιερέα του εΐς τήν Ισπανίαν, ίνα έπι· 
τύχη παρά τής αύλής τήν σχετικήν άδειαν καί δι
καιοδοσίαν πρός κατάκτησιν καί άποικίασιν τών νέων 
άνακαλυφθεισών καί ανακαλυφθησομένων έν τώ μέλ- 
λοντι χωρών, μάλιστα δέ χωρίς ν’ άναμείνη τήν επι
στροφήν τοΰ απεσταλμένου, έξώπλισε σημαντικόν 
στόλον. Ού'τω λοιπόν αί προεταιμασίαι εύρίσκοντο έν 
τώ τελειοΰσθαι, οτε άπεφάσισε νά έκλέξη τόν αρχη
γόν τής ένδιαφερούσης ταύτης εκστρατεία; τέλος έρ- 
ρεψε τούς οφθαλμούς του, κατόπιν δισταγμών τινων, 
έπί τοΰ Φερκάνόου Κορτέζ, οΰτινος μεγάλω; έξετίμα 
τήν ανδρείαν καί ικανότητα- ποτέ δμως δέν ύπωπτεύ- 
ετο δλην τήν έκτασιν τοΰ πνεύματος τοΰ Κορτέζ, 
καθόσον τότε πολύ θά έφυλάσσετο άπό τοιοΰτον κιν
δυνώδη αντίπαλον.

Ό Φερνάνδος Κορτέζ, τοΰ οποίου τδ μέχρι τοΰδε 
άσημον δνομα έπέπρωτο νά λάβη τοιαύτην ύστερο- 
φημίαν, έγεννήθη τώ 1485 έν Μεδελίνω, πόλει τής 
Έστραμαδούρας, κατήγετο δέ έξ οικογένειας πτωχής 
μέν, άλλ’εύγενοΰς,ής γενεαλόγοι τινές,δλίγω φιλόφρο- 
νες ίσως, άνήγον τήν καταγωγήν μέχει τών Λομβαρ
δών βασιλέων Ό πατήρ του, Μαρτίνος Κορτέζ δέ 
Μονρόϋ, έζη έν τιμία αποστρατεία, μετά δεξιάν έν τή 
πατρίδι του ύπηρεσίαν. *11  δέ μήτηρ τ υ, Καταλίνα 
Ιΐιζάρο Άλταμιράνο, διεκρίνετο έπί πνεύματι καί

*) Ο! ιθαγενείς τοΰ Μεξικού ώς καί άπαση; τής 
’Αμερικής έκαλοΰντο, ώς καί σήμερον ετι καλούνται, 
Ινδοί, ένεκα τής πλάνης τών άνακαλυψάντων αύτήν, 
οίτινες έξέλαβον ταύτην αντί τών ’Ινδιών.

Ό νεαρός Φερνάνδος κατ’άρχάς ήτο κράσεως πολύ 
λεπτής, ήτις δμως σύν τή ηλικία δέν ήργησε νά έ- 
νισ^υθή.

Ητο 14 ε ών. οτε εστάλη εΐς τό πανεπιστή -αιον 
τής Σαλαμάνκης, έν ω φοίτησα; έπί ;.ύο ετη όλιγί 
στας εποιήσατο προόδους· δέν ήγάπα ή τά όπλα, 
πολύ ολίγον δέ τά βιβλία- άλλ' αί φυσικαί του δια
θέσεις ήσαν τοιαΰται, ώστε έκ τής τόσω βραχείας και 
ατημέλητου αύτοΰ έκπαιδε ;σεως, ήντλησεν επαρκή 
εφόδια, ώστε νά όμιλή καί γράοη μετά τόσης δυνά
μεως. δσω καί γλαφυρότητος Έπανελθών έν τω πα
τρίκιο οίκω ταχέως ήσθάνθη πλήξιν έκ τοΰ αργού 
βίου του καί κατ’ άρχάς μέν Σιενοήθη νά δράση 
ύπδ τάς σημαίας τοΰ πολλοΰ Γονζάλβου δ; Κορδούε, 
μεταβαλών όμως γνώμην, προυτίμησε νά ζητήση 
τήν τύχην του έν τώ Ν. Κόσμω. Δεκαεννεαέτης λοι- 
πόν (1504) εγκαταλείψα; τήν 'Ισπανίαν έπεβιβάσθη 
πλοίου, αποτελοΰντος μέρος εμπορικού στολίσκου 
θΰ'τω έφθασεν ά'νευ απευκταίου είς τήν Ίσπανιόλαν') 
καί παρουσιάσθη έν τώ Διοικητηρίω Ό Διοικητής 
Όοάνδος άπουσίαζεν, ό δέ γραμμχτεύ; αύτοΰ λίαν 
προσηνώς ύποδεχθείς τόν Κορτέζ, τώ προσέφερε μέ
ρος γής. ίνα έκεϊ- έγκατασταθή Άλλ’ εί; τήν προσ
φοράν ταύτην ό νεαρός τυχοδιώκτης έδωκεν δλως 
Καστελλιανήν άπάντησιν- «Ίΐλθον ίνα εϋρω χρυσόν, 
είπε, και ουχί ίνα καλλιεργώ τήν γήν ώς χωρικό:».

Έν τούτοις, δ έν τώ μετ·ξΰ έπιστρέψας Όοάνδος, 
συνεβουλευσε τδν Φεονάνδον νά δεχθή τήν παραχώ- 
ρησιν ταύτην μετά τινων ίνδών σκλάβων.
__ Οΰτω δ Κορτέζ κατέστη άποικος γεωργός, άλλά 
δέν παρητήθη πο’ώς τώ έκδηλωθέντι πόθω του, διά 
τας “£ίΐπ·τε·.χς, ουοε τών Ονείρων του διά την 
στρατιωτικήν δόξαν "Οτε λοιπόν δ Διέγος Βελασκέζ 
έπεχείρησε τήν κατάκτησιν τής Κούβας έσπευσε νά 
τόν άκολουθήση κατέστη δέ προσφιλής τοϊς αξιωμα
τικούς καί στρατιώταις διά τδ άπτόητον αύτοΰ. τάς 
καλάς διαθέσεις καί τάς ζωηράς καί πνευμα-ώδεις

*) Τήν νήσον Άίτην έκάλουν τότε Ίσπανιόλαν 
καί Άγ Δομίγκον. 

αποκρίσεις του. "Εκαστος διέβλεπε·» έν αύτώ εύάρε- 
στον καί γενναίο-» σύντροφον, ούδείς δμως τδν μέλ
λοντα κατ·κτητήν κράτους ισχυρού

Ό Βελασκέζ μετά τήν κχτάληψιν τής Κούβα: έγέ- 
νετο δ οικητής και έκράτησε τόν Κορτέζ ώς γραμ
ματέα ή μεγίστη δμως κατ’ άοχάς εύνοιά του, αί- 
φνηδίω; έπαυσεν, έκ τοΰ εξής γεγονότος. Ό Κορτέζ 
έρασθεΐ; τής ωραίας Καταλίνα; Εουαρέζ είχε δώσει 
ύπόσ/εσιν γάμου, άλλά μετ’ ού πολύ δ νεαρός ΐσπα- 
νός, έννοήσας. δτι είλκύετο ύπό τών περιπετειών 
καί ούχί ύπό τών οικογενειακών τέρψεων διέρ- 
ρηξε τάς σχέσεις μετά τής ώραίας κόρης. Άλλά τούτο 
ήρέθ'.σε τά μέγιστα τόν διοικητήν, δστις ήγάπα μίαν 
τών αδελφών τής Καταλίνα;.

Έκτος δμως τούτου ό Κορτέζ άνέλαβε τήν εντο
λήν νά φέρη είς Ισπανίαν τήν έκθεσιν τών αδικημά
των ουσηρεστημένων τινών, αποστολήν κινδυνώδη, 
ήτις έφθασεν είς τά ώτα τοΰ Βελασκέζ. Ούτος αμέ
σως συλλαμβάνει τόν γραμματέα του καί θέλει μά
λιστα νά τόν άπαγχονίση, πιάγμα εύκολώτατον, δι
ότι οί διοικηταί τών μεμακρυσμένων εκείνων χωρών 
έξήσκουν δεσποτικήν εξουσίαν άνευ ελέγχου καί έγ- 
γυήσεως.

Ό Κορτέζ κλεισθεϊς έν τή φυλακή έδραπέτευσε, 
καταφυγών έν εκκλησία άσΰλω άπαραβιάστω, άλλ’ 
άπερισκέπτως έπειτα έξελθών συνελήφθη καί έπεβιβά- 
σθη έπί πλοίου μέλλοντος ν’ άναχωρήση διά τήν Ίσπα
νιόλαν, δπου έμελλε νά δικασθή.

Μετά πολλάς προσπάθειας ήδυνήθη νά έλευθερώση 
τούς πόοα; του εκ τών κρίκων καί ούτως άνήλθεν έπ· 
τοΰ καταστρώματος, βοηθουμενος ύπό τοΰ σκότ.υς. 
Ρίπτει τότε λέμβον, ολισθαί νει κατά μήκος τοΰ πλοίου, 
εισέρχεται έν αύτή καί ανοίγεται είς τδ πέλαγος Άλλ’ 
ένώ έπλησίαζε πρός τήνάκτήν, ή θάλλασα κατέστη 
τρικυμιώδης, ώστε φοβούμενος μήπως κντακερματι- 
σθή έπί τών βράχων, προύτίμησε νά τεθή είς τήν δι- 
άκρισιν τών κυμάτων.

Τέλος άφοΰ έξηντλημένος έφθασε< έπί τής ξηράς, 
κατέφυγεν ύπό τό ασυλον τής αύτής έκκλησίας

’Ημέρας τινας κατόπιν συνήνεσε νά νυμφευθή τήν 
Καταλίναν Ξουαρεζ. Λέγεται μάλιστα, δτι έσχε τήν 
τόλμην νά έμφανισθή πάνοπλος πρδ τοΰ διοικητοΰ 
καί κατόπιν ζωηράς συζητήσεως. τόσον ή συμφιλίω- 
σις ύπήρξε τελεία, ώστε ό επιφορτισθεί; αγγελιοφό
ρος, "να φέρη τήν εΐδησιν τής άποδράσεω; τοΰ Κορ
τέζ, δτε παρουσιάσθη πρό τοΰ διοικητοΰ, έμεινε κατά
πληκτος, ίοών αύτούς έξηπλωμένους φιλικότατα έπί 
τοΰ αύτοΰ ανακλίντρου.
Άλλά καί αν δέν δώσωμεν πίσ ιν τώ νεγονότι τούτω, 
οϋχ’ ήττον άληθές είνε, οτι ή ειρήνη είχε πλέον συνο- 
μολογηθή μεταςύ των. Ό Κοοτέζ άλλως τε έδέχθηεύ- 
ρείαν περιφέρειαν παρά τό Σαντιάγου, ής ώνομάσθη 
άλκάδης*.  Έκεϊ έπεδόθη μετά ζήλου εΐς τή. γεωργίαν 
καί τήν εκμετάλλευσιν τών έν τή περιφερεία του 
μεταλλείων χρυσού είς όλίγιστα δέ έτη συνέλεξε τ.οσδν 
σημαντικόν διά την εποχήν έκείνην.

Τοιαύτη ητο εν Κονία ή μέλλουσα θέσις τοΰήρωυς 
τών Αμερικανικών κατακτήσεων. δτε ή εκλογή τοΰ 
Διέγου Βελασκέζ ήλθεν, ίνα έκπληρώση τούς ζωηρό
τερους αύτοΰ πόθους. Πάραυτα έπεδόθη εΐ; τό έργον, 
μετ’ άχα6έκτου ένεργητικότητος προβαίνων είς τήν 
συμπ/.ήρωσιν τών προετοιμασιών τής έκστρατείας. 
Άπασαν τήν τύχην αύτοΰ έξήρτησεν έκ τής έπιχει- 
ρήσεως ταύτης, δτε δέ δλοι οί προσωπικοί του πόροι 
έξηντλήθησαν, κχτέφυγεν είς τά βαλάντια τών φίλων 
του.

Ό Κορτέζ κατά τήν έποχήν ταύτ· ν ήτο τριάκοντα- 
τεσσαράκοντα ετών- τό ανάστημά του ύπεοέβαινε τό 
μέ-ριον, τό έξωτερικόν του ητο άκόμη λεπτόν, τδ δέ

*) Όνομα δημοσίου άρχοντας έν Ίσπανίμ. 

χρώμα του ωχρόν. Ή βαθύτης τών μαύρων οφθαλ
μών του έτρόμαζε τούς συνομιλοΰντας αύτώ, καίτοι 
κατά τδ λέγειν ήτο προσηνής- όμίλει δέ καί έφέρετο 
έγκαρδίως μετά τών όμοιων αύτώ τήν γένεσιν καί παι
δείαν, οικείω; δέ μετά τών άλλων.

Άλλ’ ή προσήνεια αΰτη ούδέν άφήρει έκ τοΰ διοι- 
κητικοΰ πνεύματος, διότι αφινε ν’ άποκαλύπτεται 
χαρακτήρ αποφασιστικός και δεξιός, δυνάμενος, κατά 
τάς περιστάσεις, νά φέρη είς ύπακοήν κόσμον δλον. 
Ό Βελασκέζ δέν ήπατήθη περί αύτοΰ,ένόησε τδδια- 
πρα/θέν σφάλμα καί σχεδόν άμέσως μετενόησε δια 
τήν εκλογήν του. Άπεφάσισε λοιπόν ν’ άνακαλέση 
τήν άνατεθεΓσαν τώ Κορτέζ έντολήν- άλλ’ ούτος προ
ειδοποιηθείς ύπό φίλων άφοσιωμένων αύτώ, άνεχώ- 
ρησε νύκτωρ μετά τοΰ στόλου, καίτοι αί προετοιμα- 
σίαι δέν ησαν εντελείς.

Τά μέγιστα έξεπλάγησαν οί κάτοικοι τοΰ Σαντιά
γου, οτε τήν έπομένην δέν είδον τόν έτοιμαζόμενον 
στόλον.

Μεγαλειτέρα όμως ήτο ή άγανάκτησις τοΰ Βελα- 
σκέζ, οστις ένεπαίχθη. Έν τούτοις ό Κορτέζ έφθα
σεν είς Μακάκαν καί έκ ταύτης ε’ς τήν Τριάδα, ά- 
ξιόλογον πόλιν έπί τής μεσημβρινής πλευράς τής νή
σου. ΈκεΓ άποβιβασθε’.ς ύψωσε τήν σημαίαν του, 
έκ μέλανο; βελούδου, πεποικιλμένου διά χρυσού καί 
έρυθρόν σταυρόν φέρουσαν είς τό μέσον φλογών λευ
κών καί κυανών, μέ τδ έπόμενον λατινικόν ρητόν : 
«Φίλοι, άκολουθήσωμεν τόν σταυρόν καί θά νικήσω- 
μεν δι’ αύτοΰ».

Έν πομπώδει δέ προκηρύξει έδιδε τας καλλιτέ- 
ρας ύποσχέσει; είς δντινα ηρχετοπρός αυτόν. Πράγ
ματι ή πρόσκλησις αΰτη ήκούσθη ύπδ μεγάλου αριθ
μού ιπποτών, μ-ταξύτών οποίων καί τινες τών συν
τρόφων τοΰ Γκριζάλβα, πχρ’ ών έλαβεν ώφέλιμοτά- 
τας πληροφορίας. Εκτός δ’ αύτών ή μικρά στρατιά 
του ένισχύθη διά τοΰ Πέτρου δέ Άλβαράδο καί τών 
αδελφών του. τοΰ Ίωάννου Βελασκέζ δέ Λέων, πλη
σίον συγγενούς τοΰ δΐυικητοΰ, τοΰ Χριστοφόρου δέ 
Όλϊδ, τοΰ Άλόνζου δέ Άβίλα, τοΰ Γονζαλέζ δέ 
Σάνδοβαλ καί τέλος τοΰ Φερνάνδου βέ Πουέρτοκα- 
ρέρο. οίτινες άπαντες έπαιξαν αξιόλογα τό μέρος των, 
διαρκούσης τής έκστρατείας

Ό Κορτέζ συνεπλήρωσεν έν τή Τριάδι τδν επισι
τισμόν τού στολίσκου, δτε ό Βερδοΰγο, διοικητής τής 
πόλεως, έλαβε διαταγήν παρά τοΰ Βελασκέζ νά τδν 
συλλαβή. Άλλ’ ό διοικητής δέν ήδύνατο νά συμμορ- 
φωθή ταύτη, καθόσον ήξευρεν, δτι ήτο λίαν κινδυνώ
δες νά έρεθίση τόν στρατόν τοΰ νεαροΰ αρχηγού, καί 
άπέσχεν.

Έκ τής Τριάδος ό Κορτέζ διηυθύνθη είς τήν Άβά 
ναν, ένθα ύψωσε πάλιν τήν σημαίαν του καί ’δημο
σίευσε τάς προκηρύξεις του, προσηλυτίσας οΰτω πολ
λούς στρατιώτας. Άμέσως ό Βελασκέζ στέλλει τώ 
διοικητή Βάρβμ έντονωτέραν ήδη διαταγήν, άλλά 
καί ούτος άπέσχε τή; έκτελέσεως ταύτης. Οΰτω τή 
15 Φεβρουάριου 1519 εσυρε τάς άγκύρας διά τδ α- 
κοωτήριον "Άγιος ’Αντώνιος, τόπον συναντήσεως, 
δπου μετ’ ού πολύ συνηνώθησαν ένδεκα πλοτα, ανα- 
τεθείσης τή; διοικήσεως τώ γηραιω Άντωνίω Οε- 
Άλάμινος, οστις έχρημάτισε πηδαλιούχος έν τώ τε- 
λευταίω ταξειδίω τοΰ Κολόμβου, ώ; καί έν ταϊς εκ
στρατεία·.; τοΰ Κορδόβα καί Γκριζάλβα εί; τάς άκτάς 
τής Ύουκατάνης.

Τότε δ Κορτέζ έπεθεώρησε τάς δυνάμεις του, αΐ- 
τινε; συνίστχντο έξ 11 0 ναυτών καί 553 στρατιω- 
τιωτών, έξ ών 3'2 βαλλιστριδοφόροι καί 13 οπλοποιοί, 
έκ 200 ίνδών καί τινων γυναικών ίνδών διά τάς οι- 
κιακάς έργασίας. Τηλεβόλα ειχον δέκχ καί μικρά 
τοιαΰτα τέσσχρα, μετά πλείστων πολεμεφοδίων. Τέ
λος ό Κορτέζ έπρομηθεύθη, πληρώσχς πολύ άκριβά, 

δεκαέξ ίππους, έφ’ ών πολλά ήλπιζε κατά τάς προ- 
σεχεϊς μετά τών Ίνδών *)  συγκρούσεις του.

Προτού έπιβιβάση τού; άνδρας του ό νεαρό; κα
ταχτητής τοϊς έξεφώνησε λόγον, άξιον, ώς έκ τής 
βραχυλογίας καί ζωηράς αύτοΰ εύγλωττίας, νά πα- 
ραβληθή πρός τού; έν τώ Τίτω Λιβίω.

Πρός εκείνου; οΰς τό ζήτημα τής δόξης ένδιέφερεν 
όλιγώτερον ή τδ τοΰ χρυσού, ύπέσχετο τοιοΰτον 
πλείονα οσου ποτέ ηύτύχησεν Ισπανός νά αποκτήση. 
Άλλως τε δέν ήσαν στρατιώται τοΰ Θεού; Δέν έβας 
νον ύπό τήν σημαίαν τοΰ σταυρού; Χάρις λοιπόν 
τώ ίερώ τούτω σήματι, θά ησαν αήττητοι. Τοιοΰτοι 
λόγο: ήσαν βεβαίως λίαν κατάλληλοι, ΐνα διεγείρωσι 
τά τρία κυριαρχοΰντα πάθη τοΰ Ισπανού. Φιλοχρη
ματίαν, φιλοδοξίαν καί θρησκευτικόν ζήλον ! Οΰτω 
άπέσπασε φω/άς ένθουσιασμοΰ, άς έπηκολούθησε πα
νηγυρική λειτουργία έπι τής παραλίας.

Τήν 15 Φεβρουάριου 1519 ό στολίσκος άπέπλευσε 
διά τή» Ύουκατάνην, τής έκστρατείας τεθείσης ύπδ 
τήν προστασίαν τοΰ Άγιου Πέτρου.

"Ηδη ά; εΐπωμέν τινα περί τοΰ 'ισχυρού κράτους 
τοΰ Μεξικού, δπερ τόσω προπετώ; έπορεύετο να κα- 
ταλύση όμιλός τυχοδιωκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ·
ΤΙ ήτο τό Μείικό»· — Ή χώρα χαί ή πρωτεύουσα. — 

Ή πρό τής κατακτή-'εως ιστορία. —Οί Ί^αγεττΐσ ■ — 
“Ηθη. γ-ίώσσα, θρησκεία. πο-Ιίτευμα. -Ό αΰτοκρά- 
τωρ Μογτιζούρια
Ή χώρα αΰτη. ήν οί μέν ’Ιθαγενείς έκάλουν Άνα 

χουάκη'ν, οί δέ κατακτηταί Μεξικδν και μετέπειτα 
Νέαν Ισπανίαν, κχ: ήτις εκτείνεται μεταξύ τοΰ ’Α
τλαντικού καί Ειρηνικού Ωκεανού,δ αιρεϊται είς τοεϊς 
ζώνας, άναλόγως τής θερμοκρασίας καί τής θεάς. 
Ήτοι, εΐς την θερτντ γη^. εΒκρατον καί τήν
ψυχράν. Τδ έδαφος άπό τών άκτών άρχεται ύψού- 
μενον βαθμηδόν δι’ επιχωμάτων, τών μέν ύπερκειμε- 
νων τών δέ, μέχρι "ήί κορυφής τής Κορδιλιέρας Είς 
όμοίαν δέ σχεδόν άποστασιν άπό τών δύο ’Ωκεανών 
καί εΐς ΰψος 7,000 ποδών. εύρίσκεται ή περίφημο; 
κοιλάς τοΰ Μεξικού, περιβαλλομένη ύπό τοίχους έκ 
πορφυροειδών λίθων καί περικλείουσα πέντε λίμνας.

Τό Μεξικδν μετά τών περί αύτό χωρών κατελήφθη 
περί τόν VII αιώνα ύπό τών Τολτέκων, φυλής έκ 
τοΰ βορρά καταγόμενης, οίτινες έγίνωσκον δλας τάς 
μηχανικά; τέχνας καί οί; άποδίδουσι μέγαν αριθμόν 
πόλεων καί μνηαείων τής Άναχουάκης. Ή θρησκεία 
καί τά ήθη των φαίνεται νά ήσαν ήπια. Ό,τι δέ 
ηθικόν καί σ/ετικώς ύψηλόν έν τώ έκπολιτισμώ τών 
Άζτέκω·, ήτο κληρονομιά παρά τών ποοκατόχων 
των. Οί Τολτέκοι έξηφανΐσθησαν, χωρίς νά είξεύρω- 
μεν ύπδ ποια; περιστάσεις, άντικατασταθέντες ύπδ 
φυλών άγροικοτέρων. πλέον φιλοπόλεμων, έπίσης εκ 
βορρά κατελθουσών, έκ τή; μίξεως δέ τούτων άνεφά- 
νησχν τρία κράτη. Τδ βασιλείου τών Τεζκουκο, τδ 
τών Τλαχόπαν καί τδ τών Αζτέκων. Ί ά τρία ταΰτΛ 
βασίλεια διετέλουν συνησπισμένα άδιακόπως μέχρι 
τής άφίξεως τών Ευρωπαίων. ’Ενταύθα θά όμιλήσω- 
μεν είδικώς περί τών Αζτέκων ή Μεξικανών.

Ή μοναρχία των ήτο αιρετή καί απόλυτος δμοια- 
ζουσα πολύ πρός τήν τή; άρχ_αίας ’Ασσυρίας. Η
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αύτή πρός τόν μονάρχην λατρεία, τ'ο αύτό πομπώδες 
καί βάρβαρον σύστημα έν τη εκδηλώσει της ισχύος 
του. Ύπό τόν αύτοκράτορα δέ ήτο αριστοκρατία φε- 
ουδική, κυβερνώσα τάς επαρχίας, τοϋ λαού οΰδέν πο
λιτικόν μέρος λαμβάνοντος^ II δουλεία ύφίστατο έν 
Μεξικίρ ώς συμβαματική καί οΰχί κληρονομική' πάν- 
τες έγεννώντο ελεύθεροι Ο στρατιωτικός οργανισμός 
των ήρκει πρός προστασίαν τής χώρας κατά τών επι
δρομέων, τό δέ στρατιωτικόν επάγγελμα, ώς τό εΰ- 
γενέστερον έθεωριΐτο. "Απαντες οί θεσμοί των έπϊ 
τής κανονικής διοικήσεως, προπάντων δέ ή ανεξάρ
τητος τοϋ μονάρχου δικαιοσύνη ύπερήσπιζον τά πρό
σωπα καί τας ιδιοκτησίας αρκούντως. Ό γάμος άπή- 
λαυε πολλοϋ σεβασμού, ή δέ οικογένεια ην ίσχυρώς 
ώργανομένη. Έν γίνει αί κοινωνικαί σχέσεις παρά 
τοϊς Άζτέκοις ήσαν αποτύπωμα γλυκύτητος. άπλό- 
τητος και φιλοφροσύνης. Οΐ ’Αζτέκοι, επιδέξιοι είς 
ολας τάς μηχανικάς τέχνας, ώς οί Τολτέκοι, ίδρυ
σαν πόλεις καί μνημεία έξοχα. Έκαλλιέργουν τάς 
γονίμους πεδιάδας των, ήγάπων μετά πάθους τά άνθη, 
καί ήξευρον νά έκμεταλλεύωνται τά μεταλλεία καί 
τά ύφαντουργεκά φυτά. Τό έμπόριον ήτο ζωηρόν, αί 
δέ συγκοινωνίαι, άναλόγως, αρκετά εύκολοι Πρός 
τούτοις κατέϊχον μαθηματικάς τινας γνώσεις καί έχά- 
ρασσον γεωγραφικούς χάρτας.

Ή γλώσσα των ητο πλούσια, προπάντων εν τή 
διαλλέκτω τών Τεζκοϋκο, ή δέ γραφή συνίστατο εξ 
ί-^ογλυφημάτων χονδροειδέστερων καί κατωτέρων τών 
Αιγυπτιακών. Τοιαϋτα χειρόγραφα πλείστα διετη- 
ροϋντο μέχρι τής στιγμής τής κατακτήσεως, άτινα 
κατέστρεψαν οί κατακτηταί άμαθείς 'Ισπανοί, έν τώ 
φανατισμω των δ'αβλέποντες γρίφους διαβολικούς.

Τέλος ό πολιτισμός τών ’Αζτέκων, ολως ακατέρ
γαστος, είχεν ανάγκην ηθικής ισχύος, ίνα διατηρηθή 
καί βελτιωθή.

‘II θρησκεία των όμως ητο σκληρά καί σκοτεινή. 
Ήρίθμουν δεκατρείς πρωτίστους θεότητας καί διακο- 
σίας κατωτέρας. Ό Χουτζιλοπότχλι, θέσιν έπέχων 
Μεξικανικοΰ Άρεως, ητον ό άγριότερος των θεών. Ό 
Καιτζαλκοάτλ, θεός τοϋ άέρος. ητο έξ εναντίας ευερ
γέτης καί εκπολιτιστικός. Κατά την έν γή διαμονήν 
του ήτο ό προασπιστής όλων τών τεχνών. Δυστυχώς 
ολως αΐφνηδίως έξαφανισθεϊς, άπεσύρθη έν ταίς ίσ/α- 
τιαίς τοϋ ’Ανατολικού κόσμου καί κατά τήν παρά- 
δοσιν θά επανήρχετό ποτέ, ϊνα καταλύση τήν βασι
λεύουσαν δυναστείαν, επειδή δέ τώ προσέδιδο» χαρα
κτηριστικά ανθρώπου τή: λευκής φυλής, ήτοι πρό- 
σωπον ωχρόν μετά μακροϋ κυματοειδούς γενείου. ή 
προφητεία των αΰτη, ώς Οέλομεν ίδεί, άπέβη ώφε- 
λιμωτάτη τω Κορτέζ. Τού Μεξικανικοΰ; ναούς ύπη- 
ρέτει σώμα πολυάριθμον ιερέων' μόνον έν τή πρω- 
τευούσγ, τοϋ Μεξικού διετρέφοντο πέντε χιλιάδες ιε
ρέων I ’Αληθώς είπείν, περισσότεροι ιερείς ύπήρ/ον ή 
θύματα άνθρώπινα. Πολλάκις δέ έ'νεκεν έλλείψεως 
τοιούτων, κατέφευγον είς πολέμους, ϊνα ού’τω έπαρ- 
κέσωσιν είς τάς θανάσιμους ύπάρξεις τών ίεροτελε- 
στειών Τερατώδης ητον ό αριθμός τών σφαζομένων 
κατ’ έτος, ύπερβαινων τάς 20,000 ψυχών. ‘Η Μ-ξι- 
κανική νεότης δέν είχεν άλλους διδασκάλους έκτος 
τών άγριων ιερέων. Οΰδεμία λοιπόν πρόοδος ήτο δυ
νατή ύπό τοιαύτας περιστάσεις, μάλιστα δέ ήρξατο 
νά γίνεται καταφανής ή κατάπτωσις, όταν άπεβιβά- 
σθησαν οί 'Ισπανοί Τό κράτος τών ’Αζτέκων άφ’ 
εαυτού θά έξωλοθρεύετο χάρις τή καταβρωτική ταύτη 
θεοκρατία.

“Ηδη μετά τά τήν βραχεΐχν ταύτην έκθεσιν τών 
τού Μεξικανικοΰ κράτους, επανέλθωμεν εις τήν στρα
τιάν τοϋ Κορτέζ. έ"Επεται συνέχεια).
|Έκ τής «Νέας 'Ιστορίας τών Ταξειδίων»

τού Richard Coria m be rt] ΑΝ —ΠΡΙΝ

Η ΖΩΗ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ

Τό ποτήρι ή ζω>) γίομίζει 
έ.ίπίόαις, Ονειρα, παλμοί.

Είναι μιχρό χαΐ ξεχειλίζει 
ίξαφνιχά, σέ μία στιγμή.

Καί χύνουνται δ.Ια. ίνα, ίνα, 
όσω ή τΐόιης μας περνί 

χαι 'χεϊνο άόειάζει όλοέτα 
όσω τά χρόνΙα μας χερνα.

Πάλι, μά χωρίς να τό ’τοήση, 
τό ξαναπέρνει μέ χαρά 

χαΐ Ονειρα μέσα άντί χύση 
πύνοτς ρίχνει χαΐ συφορά.

^3
Κΐ' όταν ό χρόνος τό ξεχειλίση 

ή αλήθεια είναι ψέμμα !
Όλα τά όνειρα Ιχουνε σβύσει. . 

μ’ απομένει πάλι ίνα...
a*-s

Μία χατάχλωμη έλπίόα μένει
■ τό γυαλί ποϋ τέλος σπάει 

χαΐ αυτή αγάλι ξεψυχάει 
μαξή της ΰλα στόν τάφο σέρνει I

Μέλτων Βιτάλης

ΑΛΗΘΕΞΙΑΙ

Διά τής σιωπής διατηρείς τήν φιλίαν, τήν εΐ- 
οήνην καϊτήν αρμονίαν τών σών καί τών φίλων.

“Αριστος λογιστής θεωρείται Ικεΐνος, όστις 
δύναται νά υπολογίζη καί άριθμή καλώς τά 
ελαττώματα του καί προλαμβάνη τά άμαρτή- 
ματα.

Φίλος λέγεται ικεΐνος, δστις όέν κρύπτει τήν 
αλήθειαν εις τον φίλον τον, άλλά τουναντίον 
ομολογεί αύτώ εκάσιοτε ταύτην, δσω κα·. δι· ή 
πικρά.

Πριν ή εϊπης ευφυολογίαν τινά, σκέφθητι 
καλώς κατά πόσον αΰτη δύναται νά ή αρεστή 
εις έκαστον τών παρεσιώτων.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩ\ΝΕΤΑ
Ό θάνατος της άτνχεάτέρας τών 

^αάιλκίιϊών.

Είς τήν πλατείαν τής έπαναστάσεως τό θέ
αμα ήτο γραφικώτατον. Είς όλην όμως τήν 
γραφικότητα ήτον έσκορπισμένη μία τραγική 
μελαγχολία καί έν αίσθημα οίκτου. Και εκεί
νοι ακόμη οί όποιοι δέν ήγάπων τήν Βασίλισ
σαν, ήσθάνθησαν βάρος είς τήν ψυχήν, όταν 
ειδον εις τήν γωνίαν τής Βασιλικής όδοΰ τό ά- 
παίσιον άμάξιον.

ΊΙ Πλατεία ήτο πλήρης κόσμου. *Q δέ συ- 
νωτισμός περί τήν λαιμητόμον μέγιστος. ’Ε
κεί ειχον συγκεντρωθώ οί φανατικότεροι όμι
λοι. *1) εξώστης τοϋ κήπου τοΰ κεραμεικοϋ έ- 
παρουσίαζεν έπίσης έκτακτον θέαμα. Πλήθος 
άπειρον άπό πρωίας είχε καταλάβει όλας τάς 
θέσεις, διά νά ίδη τήν καρκτόμήσιν τής Βασι- 
λίσσης. Πρός τό μέρος τών 'Ηλυσίων Πεδίων 
ό κόσμος έπίσης άπειρος. Πολλοί δέ διά νά 
ικανοποιήσουν τήν περιέργειαν των, δέν έδί- 
στασαν νά άναβοϋν και έπϊ τών δένδρων, καϊ 
στηριζόμενοι έπϊ τών κλάδων, άνέμενον νά έ'λ- 
θ·/) ή ώρα τής καρατομήσεως.

‘Π λαιμητόμος αυτήν τήν φοράν είχε στηθή 
είς τόν χώρον μεταξύ τοϋ κήπου τοϋ Κεραμει- 
κοϋ και τοΰ αγάλματος τής έλευθερίας, τό ο
ποίον κατείχε τό κέντρον ιής Πλατείας.

Κατά τήν καρκτόμήσιν τοϋ Λουδοβίκου 
ΙΣΤ', ή λαιμητόμος είχε στηθή άπό τό άλλο 
μέρος πρός τά Ήλύσια Πεδία πρό τοϋ κενοϋ 
βάθρου έπϊ τοϋ οποίου πρό όλίγον άκόμη χρό
νου ύπήρχεν ό άνδριάς τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ' καϊ 
τόν όποιον άντικατέστησε τό άγαλμα τής Έ
λευθερίας.

Είς άπόστασιν τριάκοντα περίπου μέτρων 
άπό τοΰ βάθρου πρός τό μέρος όμως τοϋ κήπου 
τοϋ Κεραμεικοϋ,είχε στηθή ή λαιμητόμος διά 
τήν Μαρίαν Άντωανέτταν.

Τήν λαιμητόμον περιέβκλε στρατός. ΓΙεζοϊ 
δέ κα'ι έφιπποι άπετέλουν ζώνην.

Οί μοναρχικοί έξέφρασαν έ'κτοτε τήν απο
ρίαν των, βτι οί στρατιώται έκεΐνοι παρέστη
σαν ψύχραιμοι είς τήν καρατόμησιν τής Βασι- 
λίσσης. Πώς ή στρατιωτική των συνείδησις δέν 
έξηγέρθη καϊ πώς ξιφολκοϋντες κατά τοϋ πλή
θους δέν άπεπειράθησαν νά τήν σώσουν ;

Οί μοναρχικοί ούτοι συλλογισμοί έφθασαν 
μάλιστα μέχρι τοϋ σημείου νά έκφράσουν τήν 
άπορίαν, πώς καί αυτός ό λαός δέν κατελήφθη 
άπό μεγαλοψυχίαν καϊ πώς άνατρεπων τήν λαι
μητόμον, δέν άπέσπασε τήν κατάδικον άπό 
τών χειρών τοϋ δημίου καϊ δέν τήν έθεσε 
θριαμβευτικώς είς τό άνάκτορον τοΰ Κερα-

Άλλ* οί μοναρχικοί ούτοι συλλογισμοί πα- 
ρήλθον μέ τό συμπέρασμα : Άλλοίμονον, οί 
χρόνοι τών ιπποτών παρήλθον !

*
* ■

Τό άμάξιον επί τοϋ όποιου ή Μαρία Άν 
τωανέττα έφαίνετο ώς φάντασμα άπό τήν γω
νίαν τής Βασιλικής όδοϋ,διηυθήνθη πρός τά α
ριστερά τής πλατείας καί έφθασε πρό τής λαι
μητόμου.

Ή περιέργεια τοϋ πλήθους είχε φθάσει είς 
τό κατακόρυφον. "Ολαι αί καρδίαι έπκλλον, 
αί γυναίκες άπό τοϋ άνδήρου τοϋ κήπου τοϋ 
Κεραμεικοϋ έφρικίασαν είς τήν θέαν τήςάμά- 
ξης. Βλέπουσαι τήν Μαρίαν Άντωανέτταν πλη
σίον τοϋ δημίου μέ τάς χεΐρας δεδεμένας όπι
σθεν καϊ ώχράν συνεκινήθησαν μέχρι δακρύων.

Είς τήν πλατείαν οί διάφοροι όμιλοι φανα
τικότεροι αύτοί,προσεπάθουν νά πλησιάσουν είς 
τήν λαιμητόμον, διά νά ίδοΰν καλλίτερον.

Ή ατυχής Βασίλισσα μόλις τό άμάξιον έ- 
σταμάτησεν, έρριψε βλέμμα πέριξ αύτής. Βλέ- 
πουσα 0λον έκεΐνο τό πλήθος, τό όποιον συνε- 
κεντρώθη διά νά Γδγ, πίπτουταν τήν κεφαλήν 
της, δέν κατόρθωσε νά συγκρατήσγ, τήν πι
κρίαν, ή'τις έτλημμόρησε τήν ψυχήν της κατά 
τήν τραγικήν έκείνην στιγμήν, καϊ έστρεψε 
κατόπιν τό βλέμμα πρός τό Κεοαμεικόν, τό 
άνακτορόν της άλλοτε, τό όποιον έν τούτοις 
ύπήρξεν ή πρώτη της φυλακή μετά τήν άνα- 
χώρησιν έκ Βερσαλλιών.

Τό πλήθος παρηκολούθει όλας της τάς κι
νήσεις.

— Βλέπει τό παλάτι της ! . . . άνεφώνουν 
μερικοί.

— Θά τό ϊδ-JJ καλλίτερα, όταν άναβή στήν 
λαιμητόμον ! . . . έλεγον άλλοι φανατικότεροι 
καϊ σκληρότεροι.

*0 στρατός περί τήν λαιμητόμον άπηγόρευεν 
είς τό πλήθος νά πλησιάζ·/) περισσότερον.

"Οταν ή Μαρία Άντωανέττα κατήλθεν άπό 
τό άμάξιον καϊ έθεσε τόν πόδα είς τήν πρώ- 
την βαθμίδα τής λαιμητόμου, κατελήφθη άπό 
μίαν σπασμωδικήν ταραχήν. Κατώρθωσεν ό
μως άμέσως νά συνέλθ·/), νά μή λιποψυχήση, 
νά μή δείξη είς τό πλήθος, ότι έφοβεϊτο τόν 
θάνατον. Καί έστρεψε τό βλέμμα πρός τόν ού- 
ρανόν καί έφαίνετο ώς νά προσηύχετο, αντλού
σα τό θάρρος της έκ τοΰ θείου. Ειτα άνήλθε 
τάς άλλας βαθμίδας.

Διά τήν Μαρίαν Άντωανέτταν δέν έχρειά- 
σθησαν τυμπανοκρουσία! διά νά καλύψουν τήν 
φωνήν της, όπως συνέβη κατά τήν καρατόμη- 
σιν τοΰ Λουδοβίκου ΙΣΤ'. όστις κατά τάς τε
λευταίας στιγμάς απευθυνόμενος πρός τόν λα
όν, διεκήρυσσε τήν άθωότητά του.

ΊΙ Μαρία Άντωανέττα δέν είχε κατά τήν 
τραγικήν στιγμήν νά εΓπη τίποτε πρός τό πλή
θος. Λυτή είς τήν δίκην της είπε τήν ίστο- 



170 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΓ ΣΙΣ 171

ρικΐΐν φράσιν, ήτις πεοιεΐχεν ολόκληρον την 
ύπεράσπισίν της.

— Επικαλούμαι την μαρτυρίαν όλων τών 
μητέρων.

Έπί της λαιμητόμου ή Μαρία Άντωανέττα 
δέν ρητορεύει, δέν όμιλεϊ πρός τόν λαόν, δέν 
ζητεί νά διακηρύξτ) την αθωότητα της, οΰτε 
νά κάμη μίαν ύστάτην διαμαρτυρίαν κατά τής 
καταδίκης της.

Έν τούτοις αναφέρουν μίαν φράσιν της. η 
οποία περισσότερον άπό δλας τάς αγορεύσεις 
της, εκκλήσεις και τάς διαμαρτυρίας μάς πα
ρουσιάζει τήν Μαρίαν Άντωανέτταν όλίγας 
στιγμάς πρό τοΰ θανάτου της έν μέσω τοϋ 
τραγικού εκείνου περιβάλλοντος καί πρό τοΰ α
παίσιου τ·7,ς λαιμητόμου θεάματος ήρεμον, κα- 
λοκάγαθον καί πλήρη αβροφροσύνης καί πρός 
αύτόν τόν δήμιόν της !

Άνερχομένη είς τήν λαιμητόμον έζ απρο
σεξίας έπάτησε τόν πόδα τοΰ δημίου καί στρα- 
φεΐσα πρός αύτόν, τω είπε.·

— Κύριε, σάς ζητώ συγγνώμην !
Έπί τής λαιμητόμου ή Μαρία Άντωανέττα 

έδειξεν αταραξίαν καί γενναιότητα.
Κατά τήν τραγικήν έκείνην στιγμήν τό πέ

ριξ πλήθος έλησμόνησεν όλα τά μίση καί ολα 
τά πάθη κατά τής μοναρχίας καί τών άριστο- 
κρατών καί έβλεπε μόνον μέ φρικίασιν τήν ά
τυχή Βασίλισσαν, έβλεπε τήν γυναίκα, τής 
όποιας ή κεφαλή θά έκυλίετο εΐς τδν κάλαθον. 
Οί φανατικότεροι άντιμοναρχικοί, οί άσπονδό- 
τεροι εχθροί τής βασιλικής οικογένειας είς τήν 
θεάν τής βασιλίσσης έπί τής λαιμητόμου έμε- 
νον άναυδοι άπό τήν συγκίνησιν. Καί τό πλή
θος, ό όχλος μέ τά άγριά του ένστικτα έπαυσε 
τά επαναστατικά άσματα, έπαυσε τόν θ-ρυ- 
βον καί άτενίζων πρός τήν λαιμητόμον, έμενε 
καί αύτός βωβός.

Πρός στιγμήν είς ολην τήν πλατείαν τής 
έπαναστάσεως καί τά πέριξ έπεκράτησε μία 
τραγική σιγή.

ΤΗτο ή ώρα δωδέκατη καί τέταρτον ακριβώς 
όταν έπεσεν ή κεφαλή τής Μαρίας Άντωανέτ- 
τας ύπό τόν πελεκυν τοΰ δημίου. *Η ωραία 
κεφαλή τήν όποιαν έστόλιζε τό στέμμα καί οί 
άδάμαντες, ή κεφαλή ή όποια προεκάλει τόν 
γενικόν θαυμασμόν μέ τήν καλλονήν της καί 
τό βασιλικόν μεγαλείου τηςέκυλύϊθη άπό τής 
λαιμητόμου είς τόν κάλαθον.

‘Η ατυχέστερα τών Βασιλισσών έκαρατο- 
μήθη διατηρήσασα μέχρι τής τελευταίας στιγ
μής τήν σαγηνευτικήν έκείνην μειλιχιότητα, 
τήν όποιαν είχε καθ’ δλον της τόν βίον καί 
μέ τήν όποιαν έσαγήνευσε καί αύτόν τόν δή
μιόν της έπί τής λαιμητόμου, ζητήσασα συγ
γνώμην διότι τοΰ έπάτησε τόν πόδα καί τοΰτο 
όλίγας στιγμάς πριν ή ό πέλεκυς καταπέσή έπί 
τής κεφαλής της.

Τήν τραγικήν σιγήν κατά τήν καρατόμησιν 
τής Μαρίας Άρτωανέττας διεδέχθη μία φοβερά 
άγωνία ήτις έπίεζεν ολα τά στήθη.

Μία γενική δυσθυμία έσκοοπίσθη είς τό πλή
θος τό όποιον ή'ρχισε νά έννοή βτι πολύ σκληρά 
καί απάνθρωπος ήτον ή καρατόμησις έκείνη διά 
τής όποιας ή κεφαλή τής Μαρίας Άντω- 
ανεττας έπεσε μέ τό φωτοστέφανον τής μάρ- 
τυρος.

"Οταν ό δήμιος έδειξε τήν κεφαλήν είς τό 
πλήθος, έλάχισται ήκούσθησαν ζητωκραυγαί 
ύπέρ τής Δημοκρατίας.

Ό όχλος άπεχώρει μέ δυσθυμίαν καί δέν 
είχεν ό'ρεξιν νά παραδοθή είς τάς περί τήν λαι
μητόμον συνήθεις οργιαστικός διασχύσεις μετά 
τάς καρατομήσεις.

Διά τήν καρατόμησιν τής Μαρίας Άντωα- 
νέττας οί μοναρχικοί 'χαρακτήρισαν τήν Γαλ
λίαν ώς Λαίδη Μάκβεθ, διατεινόμενοι, ότι ολα 
τά αρώματα τής Αραβίας καί όλα τά ύδατα 
τοΰ Ωκεανού δέν θά άρκέσουν όπως εξαλείψουν 
άπό τών χειρών της τάς κηλΐδας τοϋ αίματος 
τής άτυχους Βασιλίσσης

*
* *Είς Παρισίους ή καρατόμησις τής Μαρίας Άν- 

τωανέττας ένεποίητε βαθυτάτην αΐσθησιν.
Καί είς τά έπαναστατικά κέντρα είχε σκορ- 

πισθή κάποια μελαγχολία καθ’ δλον τό από
γευμα καί αί συνομιλίαι διά τήν καρατόμησιν 
έφερον τοϋ οίκτου πλέον τήν σφραγίδα.

Τήν έπιοϋσαν αί έπαναστατικαί έφημερίδες 
περιέγραφον τά τής καρατομήσεως, μερικαί δέ 
έξ αύτών αί φανατικώτεραι δέν έπαυσαν καί 
μετά τόν θάνατον νά ύβρίζαυντήν ΜαοίανΆντω- 
ανετταν Άλ.λαι έξέφραζον τήν λύπην των δι
ότι ύπήρχε τόσος κόσμος είς τούς δρόμους. *11- 
θελον μάλλον νά ήσαν οί δρόμοι έρημοι καί νά 
διήρχετο ή κατάδικος μόνη μέ δύο χωροφύ
λακας καί μέ τόν δήμιον, τον όποιον άπεκά- 
λουν εκτελεστήν τής λαϊκής θελήσεως. Τό θέ
αμα θά ήτο μεγαλοπρεπέστεοον καί ή άπομό- 
νωσις τής Βασιλίσσης θά άπεδείκνυεν έπιβλη- 
τικώτερον, οτι ή Γαλλία άναγεννήθη, άφοϋ ά- 
φινε μίαν Βασίλισσαν νά μεταβαίνη είς τήν λαι
μητόμον χωρίς νά ταραχθή, χωρίς νά δείξη, πε
ριέργειαν, χωρίς νά πλημμυρήση τούς δρόμους. 
Θά ήτο, έγραφον. μέγας ό γαλλικός λαός, έάν 
έξεδήλωνεν οΰτω διά τής αποχής καί τής σι
γής τήν εύχαρίστησίν του !

Άλλαι εφημερίδες έγραφον, οτι ό λαός είδε 
μέ σχετικήν ηρεμίαν τήν Βασίλισσαν συρομέ- 
νην είς τήν λαιμητόμον. Είς μερικά δέ μέρη ή
κούσθησαν χειροκροτήματα. Άλλ’έν γένει πρός 
στιγμήν ό λαός έφάνη λησμονήσας ολα τά δεινά 
τά όποια έπροξένησεν είς τήν Γαλίαν αύτη ή 
γυνή καί δέν έσυλλογίζετο μόνον παρά τήν δυ
στυχίαν της τήν ώραν έκείνην.

Μετά την καρατόμησιν είς τούς δρόμους τών 

ΙΙαρισίων έπωλοΰντο φυλλάδια μέ άπρεπή ά
σματα διά τήν Βασίλισσαν. Μεταξύ τών τε
λευταίων ύπήρχε καί έν τό ψαλλόμενου είς τόν 
ήχον τής Μασσαλιώτιδας.

«Πήγαινε, έλεγε τό άσμα είς τήν Βασίλισ
σαν, νά εΰργς τόν άπαίσιον τύραννον, τοϋ ό
ποιου ύπέθαλψες τά εγκλήματα.

* *
Ό νεκρός τής Μαρίας Άντωανεττας μετε- 

φέρθη είς τό νεκροταφεΐον τής Μαγδαλινής, 
οπού είχε ταφή καί τό λείψανου τοϋ συζύγου 
της. Ούτε λίθος,οΰτε σταυρός,οΰτε καμμία ε
πιγραφή έτέθη είς τόν τάφον τής Βασιλίσσης. 
Τήν έσπέραν ό νεκροθάπτης έγραψεν είς τό ζα- 
τάστιχον τών εξόδων του: «Διά τό φέρετρου 
τής χήρας Καπέτου έξ φράγκα, διά τόν λάκ 
κον καί τούς νεκροθάπτας 25.»

Ό έν Νέα Ύόρκγ ιατρός φιλέλλην καί κά
τοχος τής Ελληνικής, κ. Fell Ο (1’Apery, 
όστις παρακολουθεί μετ’ενδιαφέροντος τά δη
μοσιευόμενα έν τή «Φύσει» πνευματιστικά καί 
φιλοσοφικά άρθρα, έγοκψεν ήμϊν μεταξύ άλ
λων ελληνιστί καί τά εξής '.

«’Εσχάτως σάς έγραψα, Κύριε Πρίντεζη, 
δτι μία Κυρία έφημεριδογραφος, ή όποίζ πολ
λάκις έρχεται είς τό γραφεϊον μου ζαί βλεπει 
την «Φύσιν» μέ παρεκάλεσε νά σάς έρωτήσω 
τί γίνεται ή ψυχή μετά τόν θάνατον-, Άλλά 
ζητεί τήν προαω;ηικήν σας γνώμην. Είμπο- 
ρεϊτε ν’ άποκριθήτε ή μέ επιστολήν σας ή διά 
τής «Φύσεως». Αύτή ή Κυρία Apen γράφει 
είς 5,000 εφημερίδας καθ’ εβδομάδα κτλ.»

Άποκρινόμεθα :
«Είς άπάντησιν τής έρωτήσεως τής Κυρίας 

περί τής τύχης τής ψυχής μετά θάνατον, έχω 
τήν τιμήν νά ύποβάλω αύτή τήν εξής γνώμην 
μου, άπορρέουσαν έξ ατομικής δλως κρίσεως 
καί πεποιθήσεως, κατόπιν διαρκούς μελετης 
καί έρεύνης.

α'Η ψυχή, προϋπάρχουσα, φυσικώς, τής 
γεννήσεως τοϋ ανθρώπου, άφοϋ εκτελέση τόν 
προορισμόν, όστις τή έπεβλήθη ανώτερα βου- 
λήσει, έπί τής γής μας, επανέρχεται είς τόν 
πνευματικόν κόσμον, ύπαρχοντα είς τό απέ
ραντου λεγόμευον κενόν, έκτος τής σφαίρας 
μας καί έκεΐ ύποβκλλ.εται είς άλλας ασχο
λίας, απαραιτήτους, είτε διά τήν πρόοδον καί 
βελτίωσιν αύτής, είτε έν τώ κοσμώ έκείνω τώ 
πνευματικό καί άύλω. όπου λειτ’.υργοΰσιν άλ
λαι αισθήσεις, είτε έν άλλη σφαίρα τοΰ σύμ- 
παντος, είτε καί επανέρχεται νά έκτελέση 
έτερον προορισμόν πάλιν έπί τής γής μας, ει
σερχόμενη είς άλλο σώμα. Φρονώ δέ, ότι διά 
τής προόδου τής έρεύνης έν τοΐς φαινομένοις 

τής συγκοινωνίας μας μετά τών πνευμάτων, 
(ψυχών διατελεσασών έν άνθρωπίνοις σώμασι) 
θά διευκρινισθή κάλλιον τό ζήτημα τοΰτο.

Έκ τών μέχρι τοΰδε συνδιαλέξεών μου μετά 
πνευμάτων έπληροφορήθην καί παρ’ αύτών, ότι 
αΐ ψυχαί ασχολούνται έν τω σύμπαντι είς ύ- 
πηρεσίας ύπαγορευομένας ύπόάνωτέρων πνευ
μάτων καί οτι αί ψυχαί δέν διατελοΰσιν έκεΐ 
έν άδρανεία. Τί είδους όμως ύπηρεσίας έκτε- 
λοϋσι καί ασχολίας έχουσιν, ήρνήθησαν μέχρι 
τοΰδε νά μοί ειπωσιν, ώς καί τί μορφήν έχου - 
σιν είς τον κόσαον έκεΐνον, περιωριζόμενα εΐς 
λακωνικός ιδίως αποκρίσεις, «δέν μοί έπιτρέ- 
πεται», «απαγορεύεται τοΰτο ύπό τοϋ Θεοϋ» 
καί καθεξής. Εσχάτως δέ, εύρισκόμενος έν 
Καί’ρω, εσπέρας τι έν τή οίκίγ τοϋ κ. Ιωάν. 
Δημοκράτους, είχον ύποβάλει είς πνευματι
σμόν τήν σύζυγον αύτοΰ Καν Μαρίαν, ητις 
έπεθύυ-ει συνεχώς νά συνεννοήται μετά τοΰ 
πνεύματος τής πρό διετίας άποθανούσης θυγα- 
τρός της, ότε, ένώ συνεννοούμεθα, τό πνεύμα 
αύτό ιχνογράφησε καί ώραίαν κεφαλήν πω · 
γωνοφόρου άνδρός. Τότε έγώ ήρώτησα, άν δυ- 
ναται νά μάς ίχνογραφήσγ καί τήν μορφήν, 
ήν ήδη φέρει έν τώ ούρανώ καί αμέσως μάς 
άπήντησε διά μιάς μονογραφής ούτως :

“Ητοι: Ό Θεός δέν επιτρέπει τά μυστή
ριό του. Φ. Πρίντεξης
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’.ιπόδειξις τού τετραγώνου τής ϋποτεινού- 

όιις δια πεσσών τον όκιραόίου (δοιιίνου).

Ένταϋθα, άνευ χοΛΟεως πίνακας καί χάρ
του, άλλά μόνον διά τών πεσσών ένός δόμινου, 
δυνάμεθα ν’ Αποδείξωμεν έπίσης, ότι τό τε
τράγωνον τής ύποτεινούσης είναι ίσον πρός 
τό σύνολον τών δύο τετρά ώνων τών δύο ετέ
ρων πλευρών.

"Εκαότος πεσσός έχει ώς γνωστόν, όχημα 
τετραγώνου ορθογωνίου, συνιόταμένου έκ δύο 
μικρών τετραγώνων.

ΚαταόκευΑάωμεν ήδιι τό τετράγωνον τίϊς 
ύποτεινούσης καί μετρήσωμεν τόν Αριθμόν 
τών περιεχομένων έν αύτώ μικρών τετραγώ
νων. Θά εϋρωμεν, δτι περιέχει 24 τετραγωνί
δια, ήτοι δώδεκα πεσσούς καί ένα κενόν, Ισο- 
δυναμοϋν πρός ένα έκ τών μικρών τετραγωνι
δίων, ήτοι έν όλιρ 25 όμοια τετραγωνίδια, έ- 
χοντα έκαστον τήν έπιφάνειαν Λμίσεως πεσσού.

"Ηδη πράξωμεν τό αύτό διά τά ναταόκευα- 
σΟέντα τετράγωνα έπί τών δύο άλλων πλευ
ρών τής ύποτεινούσης. Έπί τίϊς μικράς πλευ
ράς μεταχειριζόμεθα 4 πεσσούς, οίτινες ά- 

ποτελοϋσι 8 τετράγωνα καί έν κενόν, ώς δεί- 
κνυται έν τώ σχήματι ήτοι 9 μικρά ίσα τε
τράγωνα. Τέλος έπί τής άλλης πλευράς 4 θέ- 
τομεν 8 πεσσού··, οίτινες κάμνουν 16 μικρά 
ϊσα τετράγωνα.

Τώρα, έάν ένώσωμεν τό ποσόν τών τετρα
γώνων. τών 9 καί 16, 0’ άπολαύσωμεν διά τής 
προσθήκης τόν Αριθμόν 25, ΰστις Ακριβώς εί
ναι ύ Αριθμός τών τετραγώνων τής ύποτει- 
νούύιις. "Οπερ έδει δεϊξαι.

Ηδη Οέτομεν καί τό έξης διαάκεδαστικόν 
πρόβλημα, μεταχειριζόμενοι αύτούς τούς πεσ
σούς τοΰ σκιοαφίον

Διά τίνος συνδυασμού δυνάιιεθα ν’ άπολαύ
σωμεν τό αύτό Αποτέλεσμα ή άθροισμα τοϋ 
Αντιπροσωπευόμενου ποσού ύπό τών πεσσών 
τού τετραγώνου τής ύποτεινούσης πρός τά 
δύο άλλα τετράγωνα τών πλευρών αύτής ·. Δυ 
νάμεθα νά φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα τού
το, τοποθετοϋντες τούς πεσσούς τών τριών τε 
τραγώνων, ώς έχει διαταχθή πρός τήν γωνίαν 
ιδιαιτέρως τοϋ άνωθι σχήματος ήμών, οπού 
τό άθροισμα τών δύο τετραγώνων 274-18 είναι 
75, ίσον πρός τό άθροισμα τών στιγμάτων τών 
πεσσών τοϋ τετραγώνου τής ύποτεινούσης 75.

Άλλά δυνάμεθα καί δι’ έτέρου συνδυασμού 
τών πεσσών άλλάσσοντες τέσσαρας τοιούτους

μέ τούς έξωθι έναπομείναντας, νά εϋρωμεν 
ίσον Αριθμόν στιγμάτων έν τώ τετραγώνω τής 
ύποτεινούσης πρός τό άθροισμα τών δύο άλ
λων τετραγώνων. Φ. Π.

--------- --------------

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κατά της αϋπνίας.

Πολλά είοι τά αίτια τά έπιφέροντα τήν αϋ
πνίαν καί πρωτίστως ό πάοχων έκ ταύτης δέον 
νά άναφέρη εΐς τόν ιατρόν του την αφορμήν έξ 
ής νομίζει, δτι έπαθε, διά νά δύναται ούτος νά 
έξεύρη τά μέοα τής θεραπείας.

Άλλ' υπάρχει καί έν είδος αϋπνίας,'προερ
χόμενης άπό μεγάλην χαράν οϊον κέρδους, λα
χείου, άποκτήσεως χρημάτων, κληρονομιάς ή 
μεγάλου άγαθοϋ. Περί ταύτης άποκλειστικώς 
θά όμιλήσωμεν καί οί ιατροί συνήθως δέν γνω
ρίζουν νά τήν θεραπεύωοιν και θά σάς εΐπουν 
φιλοσοφικώς κα'ι προφασιστικώς": ° Ηλλάξατε 
χαρακτήρα, ήδη αλλάξετε αέρα καί θά Ιαθήτε. 
Οί δέ Ιερείς : Δότε είς τούς πτωχούς καί τάς 
έκκλησίας τά ήμιτυ καί θά εΰρετε τήν ήσυχίαν 
σας 'Κγώ δμως άπλούστατα θά σας συμβου
λεύσω, χωρίς νά χαρίσητε όβολόν εΐς ούδένα, 
ούτε vq μεταβήτε ούδαμοϋ. Μην Ιδήτε *ού- 
δένα, μην δμιλεΐτε μετ' ούδενός, άλλά γρά
ψατε τήν διαθήκην σας, ώσει τά έφοβεισθε, 
δτι θά ήτο δυνατόν ν' άποθάνητε καί θά^ΐδήτε 
δτι ή πράξις αύτη θ' ανακούφιση τήν ψυχήν 
καί τήν συνείδησίν σας και θά ελθη μόνος ό 
ύπνος νά σας καταλάβη.

Ό ιατρός άας-

ΑΛΗΘΕΙΑ!

Δύναται τις αϊφνιδίως τυχαίων περι
στάσεων νά γίνη μέγας καί πλούσιος, ούχί δμως 
σοφός καί πολυμαθής.

Ό δαπανών πλειότερα τών δσων έχει. είναι 
ματαιόφρων καί κοΰφος, ό δέ δαπανών δλιγώ- 
τερα τών όσων έχει χαί πρέπει, είναι μικρο
πρεπής καί φιλάργυρος.

5^4
Τό καλόν δνομα άποκταται διά πολλών κα

λών πράξεων, ένώ άπόλλυται διά μιας καί 
μόνης.

Ή έκτίμησις άξίζει περισσότερον τής διαση- 
μότητος, ή ΰπόληψις περισσότερον τής φήμης 
καί ή τιμή περισσότερον τής δόξης.

Βάσις τής άληθοϋς ανεξαρτησίας είναι ή δλι- 
γάρκεια καί δχι μόνον εις τήν ενδυμασίαν καί 
τήν τροφήν, άλλά καί είς πολλά άλλα πράγ
ματα.

Η ΑΝΘΟΠΩΛΙΣ

"άνθος έκτίνη θροσιρό
χαί μοσχομυρωίάτο, 

'Μάζευε τ' άνθη τοϋ Μαγιοϋ
-4·-J

άπό τόν κήπο κάτω. φφ
Και καρδιοκτνπι ίννατό 

είχε μίσα ’ς τά στ»ΐ0«ια, 
«ν τήν άγάπαγι κι’ αύτός 

όπως κι’ αΰτή ’ς τ’άΛήθεια
I

Καί μΐά μονάχα συλ.Ιοή 
είχε μίσα ’ς τό νοή'.της, 

νά μην αρπάζουν τήν καρδιά 
τοϋ άγα.-τητιχοϋ της I

Και ιιίαν ι'χε προσευχή 
γιά τό προακυνητάρι 

ό νείός -τοϋ τόσον άγαπα 
γυναίκα νά τήν πάρη .'

Γ.Α.Π.
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ΤΟ ΝΕΟΝ
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ

(Σντίχιια χαί τίίοι;).

— Μ, πότε ήλθες ; είσαι καλά, καλά, μά 
καλά ; μοί λέγει

Κάλλιστα, πρδ ολίγου έφθασα, και αμέ
σως ήλθα έδώ, τώ απαντώ, νά σέ Γδ ·> και νά 
πίωμεν τδν καφέ μαζύ, και τί κάανει ή σύζυ
γός σου και ό υιός σου ;

— Καλά, εύχαριστώ, ό υιός μου...ξεύρει 
τώρα πολλά, είναι αρειμάνιος, πάντοτε ζωη
ρός καί εύθυμος καί μεγαλόνει. Αΰριον θά φάμε 
μαζύ καί θά τόν ί'δγς.

Καϊ αμέσως μετά τοΰτο είπομεν ολίγα έκ 
τών νέων, της ημέρας, πολιτικά και μη, Οτε 
προσήλθε και ό φίλος μα: κ. Κλ. Γεωογιάδης, 
κάλλιστος καί εύγενέστατος κύριος και προση
νής, όστις διάκειται πάντοτε περιποιητικότα
τος και λίαν φιλόξενος πρδς τούς ομογενείς.

— Πώς έχετε, κ. Πρίντεζη, μοίλέγει μετά 
χαράς, πότε ήλθατε, θά σας έχωμεν μερικάς 
ημέρας έδώ καϊ θά έλθετε βεβαίως κα1. είς την 
οικίαν μας, ή Κυρία μου θά εύχαριστηθή πά
λιν πολύ νά σάς ΐ’δρ.

— Βεβαιότατα, θά έλθω νά την “δω, τώ 
απαντώ, διότι είμαι καθυποχρεωμένος. άπδ τάς 
περιποιήσεις της έκάστοτε. Πρό όλίγου δέ 
έφθασα έδώ καί θά μείνω μόνον αΰριον καί την 
επαύριον θά φύγω δι’ ’Αλεξάνδρειαν.

— "Άν σάς άφήσωμεν, έπειτα θά μάς κά
μετε αΰριον συντροφιά είς τό γεΰμα.

— Μά αΰριον θά ηναι μαζύ μου, τφ λέγει ό 
κ. Καΐσαρ.

— Τότε μεθαύριον, κ. Ποίντεζη.
— Άλλά μεθαύριον φεύγω.
— "Εχομεν δύο τραίνα και αναχωρείτε κα- 

λητερον τδ εσπέρας.
Καί ούτως άπεφασίσθη.
Μετ’ όλίγον έπειδή είχον καί τήν έργα

σίαν των έξήλθον άνά τήν πόλιν, πρδς άνα- 
θεώρησιν καί έπίσκεψιν αύτής. "Εχει χροιάν 
έντελώς έμπορικήν, διότι είναι κέντρον παρα
γωγής σιτηρών, άλλά πολύ κύτη υστερεί είς 
τόν καλλωπισμόν καί τήν ποόοδον τών άλλων 
ρωμουνικών κωμοπόλεων, άφοΰ καί αί οδοί 
αύτής διάκεινται είσέτι ακανόνιστοι καί ώς 
έπι τό πλεϊστον είσί βορβοοώδεις, ιδίως έν ώρα 
βροχής καί ύγρασίας, μολονότι εφέτος προσέ
θεσαν καί ηλεκτρικόν φωτισμόν.

Μετά μεσημβρίαν μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ 
κ. Βεϊκούση σιτεμπόρου, φίλου καί συνίοομη- 
τοΰ τής «Φύσεως», όν εύρον έν τοΐς γραφείοις 
του καί μεθ’ ού άφοΰ είπομεν αρκετά ώς συ - 
νήθως, μετ’ ολίγον μετέβημεν οίκοι, πρός έ- 
πίσκεψιν καί τής άξιοτίμου αύτοΰ συζύγου, 
Έλβετίδος τό γένος και είς άκρυν φιλομού - 

σου καί καλλιτέχνιδος ζωγράφου, ήτις μετά 
πολλής εύκοσμίας καί χάριτος έχει στολίσει 
και περιποιείται τό ώραΐον όντως οίκημά των 
δι’ ωραίων εικόνων και κομψοτάτων επίπλων. 
Ό κ. Βεϊκούσης ώς καί ή άξιόλογος Κυρία του 
διακρίνονται πολύ διά τά εύγενή αίσθήματά 
των καί τήν μεγάλην περιποίησίν των, είναι 
δέ άμφότεροι τύπος λεπτότητος καί εύγενείας.

— ’Ακούω συχνά παρά τοΰ συζύγον μου, κ. 
Πρίντεζη, μοί λέγει γερμανιστί, ότι αί Άθή- 
ναι είναι πολύ ωραία πόλις καί οτι έχετε λαμ
πρής έξοχάς, ώραίας οικοδομάς καί οδούς καί 
οτι οί άνθρωποι έκεΐ είναι πολύ διαφορετικοί. 
Ζήτε αληθώς καλείτερζ άπό ημάς έδώ ;

— Τί λέγετε, Κυρία, καί ύπάρχει σύγκρι- 
σις ; Τδ βέβαιον είναι, ότι καί έν Ρωμουνίγ. 
έχετε ώραίας πόλεις, καλάς οικοδομάς καί 
πολλάς διασκεδάσεις, αίτινες όμως είναι συνή
θεις καί τοιαΰται ύπάρχουσι παντού· τήν Ελ
λάδα όμως καί τά θέλγητρά της δέν θά εύ- 
ρήτε ούδαμοΰ ή έν Έλλάδι.

— Τόν χειμώνα δέν κάμνει έκεΐ ψΰχος ; ώς 
μοί λέγουν.

— Κάμνει καί διαπεραστικόν ένίοτε, άλλά 
σπανίως, ώς έπί τό πλεϊστον όμως έχομεν κλί
μα γλυκύ, ορίζοντα διαυγή καί αίθριον, θερ
μοκρασίαν δέ τόσον εύχάοιστον, ώστε μετά τδ 
πρόγευμα μεταβαίνομεν συνήθως περίπατον είς 
τά περίχωρα καί τάς έξοχάς, χάριν αύτής τής 
ήλιακάόας λεγομένης.

— Καί αί γυναίκες ώς έμαθον, ένδύονται 
πολύ έλαφρά.

— Ώς έπί τό πλεϊστον καί βεβαιωθείτε, 
ότι τόν χειμώνα πολλάκις έξέρχονται μέ θε 
ρινήν περιβολήν.

— Πόσον ήθελον νά έμεναν είς τήν Ελλάδα!
— Ναι, τδ έπιθυμοΰμεν πολύ, προσέθηκεν 

ό σύζυγός της, διότι, ώς βλέπετε, ή Κυρία 
μου, είναι πλέον ή Έλληνίς, άλλά δέν μάς 
άφίνει αύτή ή έργασία, όπου έχομεν. ’Ελπίζω 
όμως άργότερον...

—Σάς τδ εύχομαι, θά εύχαριστηθήτε πολύ, 
διότι ή Ελλάς προοδεύει ούσιαστικώς ύφ* ά
λας τάς έπόψεις καί ας τήν κατηγορούν οί 
άκριτοι όμοϋ μέ τούς έχθρούς της. Ούδείς ξέ
νος έρχεται είς τήν ‘Ελλάδα, χωρίς ν’ άποκο- 
μίση τάς άρίστας εντυπώσεις. Λαός εύγενής, 
εύφυής, έπιχειρηματίας, κοσμοπολίτης, φιλό 
ξένος καί είς άκρον φιλότιμος, δέν είναι δυνα
τόν ή νά προοδεύσγ. Οί πολιτικοί της άποθνή- 
σκουσι πένητες, οί δέ πλούσιοι δωροΰσι τάς 
περιουσίας των εΐς τό έθνος. Τί άλλο λοιπόν 
θελετε άπό τοιοΰτον μεγάθυμον έθνος; Στρα
τόν καί στόλους; Θά έχη όσον οΰτω.... Άλλά 
τί με τοΰτο, έχει πολλούς καί μεγάλους έχ
θρούς ! οΰς δέον ν’άναζητήσωμεν είς τήν πτώ- 
σιν τοΰ Βυζαντίου.

Ή Κυρία Βεϊκούση κατά πρώτον Γσως άκού- 

ουσα τοιαϋτα περί 'Ελλάδος, έν χώρα όπου 
καθ’ έκάστην άκούει κατηγορίας καί μομ
φής κατ’αύτής μετά λύπης καί συνέσεως άνε- 
στέναξε καί είπεν είτα μετά χαράς, άπαν- 
τώσα μοι :

— Αγαπώ τήν Ελλάδα.
Τήν έπιοϋσαν έγευματισα παρά τώ κ. Π. 

Καίσαοι, όστις ήτο έξαιρετικώς ολως εύθυμος 
καί εύφυολόγος τήν ήμέραν έκείνην, ή δέ Κυ
ρία του περιποιητικωτάτη καί άκουραστος καί 
άφοΰ έγεύθημεν ώραΐα φαγητά συνεκροΰσαμεν 
πολλάκις τά ποτήρια καί ηύχήθην αύτοϊς είτα 
πλούτη πολλά καί καλήν πρόοδον είς τάς έργα
σίας των καί καλόν μέλλον είς τόν άγαπητόν 
καί μονάκριβον υιόν των, άπήλθομεν μετά 
τοΰ κ. Καίσαρη είς τήν μικράν έμπορικήν λέ
σχην τών έμπορων, όπου συνήθως προσέρχον
ται οί πλεϊστοι τών ομογενών μας δι’ εμπο
ρικής συνεννοήσεις καί ύποθέσεις των. Άφοΰ 
δέ παρέμεινα καί έκεΐ άπ' αρκετόν, είτα με
τέβην είς έπίσκεψιν τής Κυρίας Γεωργιάδου, 
ούτινος ό σύζυγος μέ είχε προσκαλέσει διά τδ 
γεΰμα τής επαύριον. Εύρον αύτούς οΓκοι, κα - 
λώς έχοντας καί προθύμους διά συνομιλίαν ή 
δέ Κυρία, ήτις είναι τύπος τριακονταετούς ώ
ραίας Κασταλίας, σθένους δέ καί ύπεροχής 
άμαζώνος καί πατριώτου άπεριφράστως ειλι
κρινούς, άφοΰ μοί έσφιγξε τήν χεϊρα τής φιλι
κής συναντήσεως καί μοί προσέφερε κάθισμα. 
«Καλέ, τί κάνετε σείς οί Έλληνες, μοί λέγει 
αμέσως, έκεΐ κάτω, ακόμη δέν έπήοατε τήν 
Κρήτη, κρίμα ποΰ κατοικείτε είς έκεΐνα τα 
ωραία μέρη καί έχετε τόσα καλά. Τί κάμνει 
ό Βασιληάς σας, καί έν ταύτώ ανακουφιζόμενη 
έκ τής άναμνήσεως, «Άχ Αθήνα μου,Άθηνα, 
ώραία πόλις, πότε θά σέ ξαναίδώ», έλεγεν 
ένθουσιώδης».

— Νά σοί εϊ'πω, τή απαντώ, έγώ ήλθα 
νά σάς ?δω καί νάμάθω πρώτον άν ήσθε καλά 
καί τί κάμνετε καί μ’ έστρωσες άμέσως με τά 
πολιτικά καί τάς λογοδοσίας. Τί πταίω έγώ, 
άν δέν έπήραμε τήν Κρήτην.

— ’Έλα, καλά, ’διέςμε, έρώταμε ο,τι θέ
λεις καί έγώ θά σ’έρωτήσω υστέρα πολλά. 
Νά, έγώ είμαι καλά, τρώγω καί πίνω όσον 
μοΰ χρειάζεται, ό άνδρας μου είναι έπίσης 
καλά, όπως τδν βλέπεις, τί άλλο;

— Τό δέ πόδι σου, πώς είναι, νομίζω πε- 
ρισυ ύποφέρατε.

— Πέρασε, είμαι καλείτερα. Αί', τώρα, τι 
θά μάς πής, τί φτειάνετε σείς έκεΐ κάτω. Αί 
Άθήναι προοδεύουν; Το Φάληρον, ό Ζωολογικός 
σας κήπος, ή λεωφόρος Συγγροϋ τί γίνονται; 
Έτελείωσαν;

—■ Βέβαια, βέβαια, όλα έτελείωσαν, άλλά 
ένα ένα νά μ’ έρωτατε, διά νά σάς δίδω λε- 
πτομερεστέρας πληροφορίας.

— Λέγε μου, βλέπεις ένδιαφέρομζι.

— Λοιπόν ή λεωφόρος Συγγροΰ άρχίζουσα 
άπδ τάς στήλας τοϋ ’Ολυμπίου Διδς καί κα- 
ταλήγουσα είς Π. Φάληρον έτελείωσε καί εί
ναι όντωςώραιοτάτη.Λείπουν δέ μόνον τώρα τά 
εκατέρωθεν καθίσματα, δένδρα κτλ. τά όποια 
θά στολίζουν τήν λεωφόρον. Ό ζωολογικός 
κήπος έπίσης πλουτίζεται καί έξωραίζεται 
όλονέν καί καθ’έκάστην συρρέει πολύς κόσμος. 
Έπίσης καί τό ένυδρεΐον δαπάναις τοΰ Μαρα- 
σλή προχωρεί. Τό δέ Φάληρον, τί νά σάς είπώ, 
δέν περιγράφεται ή ώραιότης, φυσική καλλονή, 
άπόλαυσις, συγκέντρωσις κόσμου, μέ θέατρα, 
λουτρά, μουσικάς κτλ. τώρα μάλιστα με την 
τελειοποίησιν καί έναρξιν τής λειτουργίας τοΰ 
Άκταίου, δπερ είναι μοναδικόν κέντρον άπο- 
λαύσεως καί διασκεδάσεως τών πολυτάλαν
των έν τή έξοχή.

— Τδ Ζάππειον, τδ Στάδιον, τδ Βασιλικόν 
Θέατρον, τί γίνονται, Κύριε Πρίντεζη ;

— Έπήραμε γραμμή καί ηυραμε δουλειά. 
Νά σζς εΓπω καί περί αύτών, διότι παρατη
ρώ, διψάτε άπδ Αθηναϊκά νέα ζαί έχετε δί
καιον έδώ είς τά άγρια νά ζητήτε τά ήμερα 
Τδ Ζάππειον μέ τδν πέριξ ώραΐον έζτεταμενον 
κήπον του είναι τακτικός περίπατος τών Αθη
ναίων πρός τδ έσπέρας πρδ του δείπνου.Τό Στά
διον έτελείωσε καθ’βλα έσωτερικώς καί τδ προ
ετοιμάζουν διά τούς άγώνας τοΰ 1906. Τό δέ 
Βασιλικόν Θέατρον έργάζεται τακτικώς τόν 
χειμώνα καί όλονεν προοδεύει καί αύτό.

— Εύγε, είμαι κατενθουσιασμένη καί νο
μίζω ήδη, ότι εύρίσκομαι είς τάς Αθήνας. 
Άλλα νά όμιλήσωμεν τώρα καί διά τήν «Φύ
σιν» Βεβαίως δέ θά προοδεύη καί αύτη, άφοΰ 
όλα τά Αθηναϊκά προοδεύουν, άλλά μοΰ α
ρέσει πολύ, κύριε Πρίντεζη καί σάς βεβαιώ 
τήν άναγινώσκω μέ εύχάρίστησιν, μόνον δετά 
πνευματιστικά σας δέν πιστεύω καί νομίζω 
είναι άναληθή καί φαντασία:·

— Τί λέγετε, άνακριβείας έπιστημονικάς 
έπί τοιούτου ενδιαφέροντος θέματος δέν έπι- 
τρέπεται νά δημοσιεύη τις τόσον αύθεντικώς, 
έπειτα τδ κΰρος τόσων προσώπων παρευοισκο - 
μενών έκάστοτε. Έν τούτοις, πρέπει βεβαίως 
νά ίδήτε, διά νά πεισθήτε. Είναι ώραΐα καί 
πολύ περίεργα φαινόμενα- Καί ήγέρθην νά ά- 
πέλθω, διότι είχον παραμείνη έπ’ αρκετόν 
έκεΐ Ζητήσζς δέ τήν κατά τύπους συγγνώμην:

— Διόλου, μάς κάμνετε μεγάλην εύχαρί- 
στησιν, Κύριε Πρίντεζη,μοί λέγουν. Άν θέλετε 
μείνατε ακόμη όλίγον. Σάς παρακαλοΰμεν πο
λύ. Καί αΰριον χωρίς άλλο θά σάς πεοιμένωμεν 
νά συμφάγωμεν.

— Σας εύχαριστώ. μοΰ τό είπε καί ό σύ
ζυγός σας. Άλλά θά έπαναλάβητε, σας παρα
καλώ καί εκείνο τό ώραΐον φαγητόν, οπού εΐ- 
χετε πέρισυ καί μου ήρεσε. Τδ ζοκκινισμένον 
κου ουπίδι....
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— Τό κουνουπίδι; Χά, χζ, χά.
— Νζί, τό κουνουπίδι, άλλ’ ένθυμεΐσθε,δέν 

μοΰ είπατε πέοισυ τήν συνταγήν. Τό πελώριον 
εκείνο και ώραίον κουνουπίδιον, όπερ ολόκλη
ρον, μέ εκείνο τό ώραϊον χρώμα του έπϊ τής 
μεγάλης πινακίδος καί μέ τήν έξαισίαν οσμήν 
του μάς έκαμεν έντύπωσιν.

—’Εφέτος δέν θά έπαναλάβω τό αύτό, άλλά 
θά παραγγείλω εις τήν μαγείρισζν νά έτοι- 
μάσν) άλλα φαγητά καί κάτι τι καλείτερον. 
’Έννοια σας, Κύριε ΓΙρίντεζη άφοΰ σας αρέσουν 
τά καλά φαγητά, θά προσπαθήσω νά ευχαρι
στηθείτε.

— Δέν άμφιβάλλω, άλλά θά σάς πζρζκζ- 
λέσω νά μοϋ δώσητε τήν συνταγήν,διότι είναι 
άξιον περιεργείας ολόκληρον κουνουπίδιον πώς 
διατηρείται καί μαγειρεύεται ούτω χωρίς νά 
χαλάσν). Ήτο δέ πολύ εύμορφον πράγμα όταν 
παρουσιάσθη είς τήν τράπεζαν τόσον εύμορφον 
καί έξαίσιον. Πλήν καί δέν μοι εδωκεν αύτήν.

Τήν επαύριον επανήλθαν τήν μεσημβρίαν καί 
ή Κυρία Γεωργιάδου πραγματικώς μάς έκαμε 
νέας εκπλήξεις, άπό περιποιήσεις κζί φαγητά, 
γλυκίσματα καί εύφυολογίας καί άπήλθον εύ- 
χαριστημένος, άποκομίσας πάλιν τάς άρίστας 
έντυπώσεις.Τήννύκτα περί τήν 11 ώραν άνεχώ- 
ρησα έκεΐθεν σιδηροδρομικώς δι’ Αλεξάνδρειάν, 
όπου έγνώρισζ τόν κ. Α. Μελάν, παλαιόν φί
λον τή; «Φύσεως» μεγαλοκτηματίαν καί κάλ- 
λιστον ομογενή μας, φιλότιμον δέ καί φιλόξενον, 
όστις μοι έκααε μεγάλα; φιλοφροσύνζ; καί όστις 
σχεδόν κατ’ έτος επισκέπτεται κατά τόν 
χειμώνα τάς ’Αθήνας καί έπεσκέφθην τόν πα
λαιόν φίλον καί δεινόν οικονομολόγον κ. Θ. 
ΓΙαντελίδην καί διαφόρους άλλους συνδρομη
τής τής «Φύσεως».

Ή ’Αλεξάνδρεια είναι μικρά, 
ωραία πόλις, μέ ωραίας οικοδομάς, 
οδούς, πλατείαν, κήπον, ναούς κτλ. 
εσχάτως ήνώθη καί σιδηροδρομικώς, 
κεντρικής θέσεώς της καί τοϋ έμπορίου τών σι
τηρών της, μετά τής Ζήμνιτσας, έτέρζς πζ- 
ραδουναβείου μικρζς κωμοπύλεως.

Ένταΰθα ήλθον τήν έπιοϋσαν, διότι καί 
μερικούς καλού; φίλους συνδρομητή; έχομεν καί 
διότι εντεύθεν μεταβαίνει τις διά τοϋ Δουνά- 
βεως άτμοπλοΐκώς, είτε πρός τό βόρειον μέρος, 
Τουρνο-Μαγουρέλι, Κοράβιαν κτλ., είτε πρός 
τό νότειον, Γιούργεβον, Ρουστούκιον κτλ.

Έν Ζημνίτσζ έμεινα δύο ημέρας, οπού εί- 
δον τούς κυρίου; Ν. Πουλόπουλον, κάλλιστον 
πατριώτην, τόν κ.Μζνταφούνην, άριστον έπίση; 
ομογενή, τόν κ. Ν.Βουζανόπουλον καί Θ. Χαλ- 
κιάν, συνδρομητά; τής «Φύσεως» κλ.

Ό κ. Πουλόπουλο; είναι τύπος διπλωμά
του εμπόρου τής νέας σχολής, εύγενής πάν
τοτε κζί πρόθυμος, είς άκρον φιλογενή;, φιλό
τιμος καί ακριβής είς τάς εργασίας του κζλλι-

άλλά πολύ 
μεγάλζ; 
κζί ήτις 

ενεκζ της

στα δέ μεμορφωμένο,, πολυμαθής καί διπλο- 
ματοϋχος. Εργάζεται δέ,έπιτυχώς, ύποβοη- 
θούμενος τά μάλα ύπό τοϋ’κερδώου Ερμοϋ, 
είς τήν εμπορίαν τών σιτηρών, διατηρεί δέ 
κ αί ύποκαταστήματα μέ αντιπροσώπους είς 
άπάσας σχεδόν τάς κεντρικής πόλεις τής Ρω- 
μουνίας. Είναι είς'έκ τών μεγαλειτέρων άγο- 
ραστών καί έξαγωγέων τών προϊόντων τοΰ 
τόπου καί φίλεργος μέχρις αύτοθυσίας.

”0 κ. Μζνταφούνης έπίσης μεγαλέμπορος 
κζί καλός πατριώτης, άλλ’ άντιθέτου βλως 
χαρακτήρος άγαπά κάλλιον τήν ζωήν του, το 
εύ έχειν καί τό καλώς πράττειν. ’Εννοεί δέ να 
περνά καλώς καί προτιμά τήν ησυχίαν τής 
κοπιώδους εργασίας καί είναι φιλοχρήματος. 
Άγαπ? μέν καί αύτό; όπως όλοι τό χρηματί- 
ζειν καί πλουτίζειν, άλλά δι’ όλίγου κόπου 
καί μάλλον τυχηρώς καί άνευ στενοχώριας καί 
βεβιασμένω;. Τοϋτο δέ παρετήρησα έκ τών 
μέχρι τοΰδε συνεντεύξεών μας καί γευμάτων 
κτλ. καί διά τοϋτο είνε πάντοτε ζωηρός, εύ
θυμος, φιλοπαίγμωνκαί συνεπώς καί εύτραφης.

Τήν έπιοϋσαν μετά τοΰ κ. Χαλκιά άριστου 
καϊ εύγενεστάτου νέου, πολύ δέ φιλότιμου και 
φιλέργου μέχρις αύτοθυσίας, διεπεραιωθημεν 
διά τής λέμβου τοϋ γραφείου Πουλοπούλου είς 
Σιστόβιον, μικράν ώραίαν πόλιν τής Βουλγα
ρίας. Ένταΰθα ύπάρχουν έπίσης δύο καλοί πα- 
τριώται μας, μαργαρϊται άληθώς, ό κ. Άγ
γελος Μαγκρέλης καί Άντ. Χατζηβασιλείου, 
όστις έσχάτως ώνομάσθη καί άντιπρόσωπος 
τής Έλλ. Κυβερνήσεως. Άμφότεροι, ώ; μόνοι 
κάλλιστοι ομογενείς έκεΐ, ό μέν Μαυροθαλασ- 
σίτης, ό δέ έκ Μιτυλήνης, τιμώσι άληθώς τό 
Έλλ. όνομα διά τής στάσεως καί συμπεριφο
ράς τωΌ κ. Μαγκρέλης,ιδιοκτήτη; δύο ξενο
δοχείων, ενός παντοπωλείου, ένός καλλίστου 
εστιατορίου καί τοΰ μεγάλου καφενείου τοϋ 
δημοτικοΟ κήπου, έκτιμζται και άγαπζτζι 
παρ’ όλων, επιβαλλόμενος έν άνάγκτ) καί διά 
τής καταγωγής του. Ό δέ κ. Βασιλείου, πάν
τοτε εύγενής καί μειλίχιος, γενναιόφρων καί 
άξιοπρεπής, έχει κατακτήσει έδαφος, τιμώμε
νο; καί άγαπώμενο; παρά τών ήμετερων κκι 
παρά τών ξένων.

Τήν έπομένην έγκατέλειψα καί τήν πόλιν 
ταύτην κζί μετέβην διά τοϋ Δουνάβεως είς τό 
Τουρνο-Μαγουρέλι, ρωμουνικήν ώραίαν πόλιν, 
καί έμπορικωτάτην, ένθα εύρον τούς άγαπη- 

' ,Ε ομογενείς μας, κ. Τηλ.
” " ...........’ Έ. Δεν-

όμι-

και
τούς καί ζξιολόγου:
Πζπάζογλουν, κ. Ίω. ΙΙολίτην κζί 
δρινόν μεθ’ών άντηλλάξαμεν διάφορου;
λία; καί τήν έπζύριον άνεχώρησα διά Βου- 
κουρέστιον καί έκεΐθεν διά Κωνστάντας είς 
Πειραιά.

ΟΛΙΓΑ ΑΝΘΗ
Έπι τοϋ τάφον τιίς προώοως «τερυγιάάάης είς τους ουρανούς 

άβρας καί ώραίαςζκόρης

ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σάν είδα τέτοιο λείψανο για νά περνά άπ’ έμπρός μου 
Είδα άκόιιη μιά φορά, φεν! την ψευτιά τον κοσμου 
Κ’ έχυσα δάκρυα πικρά, άπ’ την καροια βγαΛμενα 
Γιιϊ τή γλυκείά. τήν εύγενή, τήν εύμορφη παρθένα. 
ΓΙ’ οποίος τήν είδε ζωντανή κι’ ωμιλησε μαςη της 
Σκλάβος αμέσως έγινε στήν άκακη ψυχή της. , _
Τί νσΰς ! τί κάλλος ! τί άκμή ! τί νειοτη καί τι χαρι . 
Ώ πεοηφάνεια στους γονείς, στό θειό της ιΐ καμαρι . 
Και ολ’ αύτά ό άκαρδος ό χάρος μίαν ήμερα, 
τ’ άρπαξεν ολα μονομιάς ! Άχ ύυστυχε πατέρα .
Καί σεις αδέλφια δύστυχα καί σύ ...ενητεμενε 
Πες uou τί όνειρο πικρό είδες δυστυχισμένε. 
Ποιος ίέρει σάν τί στέφανο της πλέκατε του γάμου 
Κι’ δαως” νεκρά τό ’φόρεσεν ή κόρη, συηψορα μου. 
Πάει η Μαοία? έφυγε καί πείά δέν θά προόαλη 
γιά νά σκοοπίση’τή χασά μέ τά χρυσά της .κααΛη. 
Καί ηέ τή θεία μουσική δέν θά μας νανουοίση ,
καί ηέ τήν τέχνη τ’ Άπελλή, ώ δέν θά μας στοΛίση ! 
Πάεί ψηλά. άγγελικαϊς ψυχάϊς Yul_ ν ανΤη'\ω 
Έκεΐ π’ό πλάστης της πτερά χρυσά θε να ωις οωση. 
Καί τή γλυκειά παρηγοριά σ’οΛονς εμάς θά στειΛη.... 
Στερέώαν πειά τά μάτια μας. έπάγωσαν τα χειΜί. 
Μαοία.' τόσω γλήγορα γιατί άπό μας να Φυγής , 
“Αχ! χάρε άπονε, πληγαίς πού στίις καρόίαις ανοίγεις ....

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ .ΦΥΣΕΩΣ··
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Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Είς τήν Αρχήι τον προσεχούς Ετους 1906 
θέλει γίνει ή νέα κλήρωσις τών λαχείων τής 
αΦύσειος», καθ' ήν θά κερδίσωαι πάλιν 200 
Αριθμοί έκ τών πληρωσάντων συνδρομητών 
ήμών τήν τρ. συνδρομήν των καί κατεχόντων 
απόδειξιν μετά τοϋ αριθμού τοΰ λαχείου των.

Ό 1ος Αριθμός θέλει κερδίσει έν ώραϊον 
χρυσοΰν ώρολόγιον.

Ό 2ος Αριθμός θέλει κερδίσει μίαν Επιτρα
πέζιοι συσκευήν.

Ό 3ος Αριθμός μίαν φωτσγρ. μηχανήν.
Ό 4ος Αριθμός εν δπλον κυνηγίου.
Ό 5ος Αριθμός ώραίαν Ελαιογραφίαν.
Ό 6ος Αριθμός θέλει κερδίσει ιιίαν Αργυρόν 

χρηματοθήκην.
Ό 7ος Αριθμός έν ώραϊον Ανθοδοχεϊον. 
Ό 8ος Αριθμός έν λεύκωμα έπίχρυσον. 
Ό 9ος Αριθμός έ'ν άρχ. λεξικόν Ραγκαβή. 
Ό 10ος Αριθμός θέλει κερδίσει τόν ' Ερμήν 

τοΰ Πραξιτέλους είς φυσικόν μέγεθος.
Ό 11ος Αριθμός τόν Παρθενώνα έλαιογρα

φίαν.
*0 12ος Αριθμός μίαν Επίχρυσον καρφίδα. 
Ό 13ος Αριθμός μίαν ζώνην τοΰ συρμού. 
Ό 14ος Αριθμός εν παίγνιον ζατρικίου.
Ό 15ος Αριθμός έν δοχεϊον Επισκεπτηρίων. 
5 Αριθμοί Ανά έν χρυσοδ. μεγάλον βιβλίον.
20 Επόμενοι did εν μέγα κρυστάλλινον με- 

λανοδοχεϊον.
20 Επόμενοι Ανά μίαν ώραίαν εΙκόνα.
40 » άι·ά εν ’ιστορικόν βιβλίον.
Οί δέ διακόσιοι τελευταίοι Ανά ει· Αντικείμε- 

νον τής Εκλογής τοΰ κερδαίνοντος Αξίας φρ. 5.
Παρακαλοΰνται Επομένως πάντες οί μή πλη- 

ρώοαντες τήν συνδρομήν τοΰ τρ. έτους, νά 
σπεύσωσι ν' Αποοτείλωσι ταύτην, ίίπως λάβωσι 
τήν σχετικήν Απόδειξιν μετά τοΰ Αριθμού τοΰ 
λαχείου των.

Οί Εκκυβευθησόμενοι Αριθμοί θά δημοσιευ- 
θώσι μετά τήν κλήρωσιν είς τήν «.Φύσινη.

'II Διευθύνεις
- :—

Η ΚΟΜ Η
Είς έκ τών μεγαλοπρεπέστερων φυσικώνστο- 

λισμών τής γυναικός είνε φυσικώς καί ή κόμη. 
Άφ' ής εποχής καί οί Θεοί άκόμη μετέβζλον 
τήν κόμην τής Βερενίκης είς αστερισμόν, ολοι 
οί — οιηταί τοΰ κόσμου έφιλοτιμήθησαν τίς κζ 
λείτερον κζί έκφραστικώτερον νά ύμνηση τό 
ώρζϊον στέμμα τής γυναικός, τό έκ βοστρύχων 
καί πλοκάμων συγκείμενον, κζί έν τώ ζήλω 
ζύτών μετεχειρισθησαν πρός στολισμόν τοΰ 

στέμμζτος ζύτών πζντός είδους ύλικά κζί έκ 
τών τριών τής φύσεως βζσιλείων, ήτοι πτέ- 
ρυγζς ή μέταξαν. στάχυς ή έβενον, χρυσόν ή 
γαγάτας.

Άλλά κζί εινε πράγμζτι κάτι ώραϊον κζί 
επίσημον ή άφθονος κζί μεταξώδης κόμη, όταν 
Ιδίως περιστέφη χζρίεσσζν μορφήν. Άλλ’ έκτός 
τών καλλιτεχνικών τούτων λόγων, διά τούς 
όποιους οφείλει πάσα γυνή νά πεοιποιήτζι κζί 
στολίζει τήν κόμην της, ύπάρχουν και άλλοι 
υγιεινοί, οίτινες έπί τοΰ πζρόντος περισσότε
ρον τήν ένδιαφέρουσιν κζί δέον νά μήν τούς 
παραμελή.

Ή κόμη δέν είνε μόνον στόλισμα,είνε άσπίς 
τής κεφαλής κατά τών εξωτερικών έπιρροών, 
προστατεύει κζί ποοφυλάσσει αύτήν άπό πολ
λών κινδύνων, οιον ψύχους, ήλιου, ύγρασίας, 
νόσων κζί έν γένει από πάσης άτμοσφζιρικής 
έπιδρζσεως. Ή θρίξ είνε θαυμάσιος σπόγγος 
άπορροφών τήν ύγρασίαν καί διά τοϋτο οί φα
λακροί ύποφέρουν συνήθως από κεφαλαλγίαν 
και συνάγχης χοονίζς, ένοχλήσεις, από τάς 
οποίας μία φενάκη τού; θεραπεύει ώς διά μα
γείας. Άλλά προκειμένου περί γυναικών, κίν
δυνο; έντελοΰς φζλζκρότητος σπανίως ύφίσ τζται 
ένεκζ τής πυκνής κόμης των καί δι’ αύτό άς 
φροντίζωσι μόνον πώς νζ προλαμβάνωσι τήν 
πτώσιν τών τριχών.

Κυριώτερζι αίτίζι τής τριχορροίζς είνε αί ά- 
σθένειαι, είτε γενικζί, όπως ή φθίσις. ό τύ
φος, είτε τοπικαι, 5πως δερματικόν τι νόση
μα τής κεφαλής. ΊΙ ύπερβολική έγκεφζλική 
εργασία, τά πάθη, αί θλίψεις, αί συχνζί ζ- 
γρυπνίζι, ό πυρετώδης βίος τών πόλεων κζί 
ιδίως αί καταχρήσεις περ τάς αίσθητικάς απο
λαύσεις, φέρουσιν ενωρίς τήν πτώσιν τών τρι
χών. Καί όλοι οί κομμωτικοί τρόποι, καθ’ 
ους οί πλόκαμοι στριφογυρίζονται, τεντώνονται 
καί πιέζονται είς τήν άκραν, συντελούν εΐς τήν 
έζασθένησιν τών ριζών τών τριχών κζί έπομέ- 
νω; εΐς τήν πρόωρον αύτών πτώσιν. Άπόδει- 
ξις τό όλ.ονέν αύξάνον κενόν, τό όποιον σχη
ματίζεται είς τήν κεφαλήν, όταν ό χωρισμό; 
τή; κόμη; (χωρίστρα) γίνεται ακριβώς πάντο
τε εΐς τό αύτό μέρος. Κάκιστον προσέτι έκρι- 
ζωτικόν τών τριχών είνε καί τό απρόσεκτον 
κζί βάνζυσον κτένισμζ, πρό πάντων όταν 
μετά μζκράν ασθένειαν αί τοίχε; τής κόμης 
είναι έμπερδεμένζι.

Ή κόμη δια νά τηρήται υγιής κζί εύρω
στος, έχει ανάγκην ελευθερίας πρώτον, δη 
λαδή νζ μή σφίγγεται κζ'· συστρέφεται πολύ, 
καί δεύτερον αερισμού. Αερίζεται δέ κάλλιστα 
διά τοΰ κτενίσματος, άλλ' ούχί διά λεπτοΰ 
κτενιού, τό όποιον κζτζσχιζει καί σύρει τά; 
τρίχας, έρεθίζει δέ τό τριχωτόν δέρμα, άλλά 
μέ κτένιον πολύ αραιόν καί μέ ύπομονήν καί 
ήπιότητα περισσοτέραν.

Ή άκρα καθζριότης τών τιθεμένων αντικει
μένων έπί τής κόμης προφυλάσσει άσφαλώς 
αύτή» άπό τά παρζσιτικά νοσήματα τής 
κεφαλής. Κζκίστη δέ συνήθεια είνε αί άφθονοι 
καί συχνζί πλύσεις τής κόμης μέ ύδωρ σζπω- 
νοΰχον ή μή. Τό ΰδωρ εξογκώνει τόν βολβόν 
τής τριχδς κζί τήν καταστρέφει.

"Απαξ ή δίς τοΰ μηνός πρέπει μέν νά λούε
ται ή κεφαλ.ή μέ χλιαρόν ΰδωρ, άλλ’ ούχί μέ 
σάπωνα, οστις καίει καί τραχύνει τήν τρίχζ, 
άλλά μέ ένα κρόκον ώοΰ, οστις άφοΰ κτυπη- 
θή καλώς, άναμιγνύεται μέ χλιαρόν ΰδωρ ή μέ 
έλαφράν διάλυσιν βόρακος. ‘Ο σάπων, ώς βλέ
πετε, είνε ακατάλληλον κοσμητικόν διά τήν 
κόμην, όπως ζαί διά τό πρόσωπόν, ζαί δέον ν’ 
άποφεύγετζι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΗΜΑΤΟΣ

Κατά τό παρελθόν έτος, ό κτηματίας Γέγα 
Σακάλ, μετέβαινεν άπό την έξοχήν είς τήν 
Βουδαπέστην έφ’ άμαξιδίου, έπϊ τοΰ οποίου 
έκάθητο αύτός, ή σύζυγός του, ώραιοτάτη γυνή 
καί ό αμαξηλάτης.

Φθάσα ’·ςεϊς τήν πόλιν καί διερχόμενο τήν 
πλατείαν, όπου έπαιάνιζεν ή μουσική, ό ίππος 
τής άμάξης τρομάξας, ζνετινάχθη καί μή υ
πάκουων είς τόν άμαξηλάτην, έτρεξεν ορμητι
κό; είς τινα δρόμον μέ τιναγμούς τοιούτους, 
ώστε τό άμάξιον έκινδύνευε ν’ άνατραπή. Ό 
αμαξάς έρρίφθη κζτά γής, ό -ε κ. Σακάλ έπρό- 
φθασε καί έπήδησεν, ούδαμώς φροντίζων τί θά 
έγίνετο ή σύζυγός του, ήτις πζρέμεινεν είς 
την θέσιν της, έρμαιον τής τύχης.

Κατά τύχην διέβαινον έκεϊθεν δύο λαμπροί 
Ούσσάροι- ό είς έκαλεϊτο Στέφανος καί ήτο 
δεκανεύς, οστις ίδών τόν κίνδυνον, τόν όποιον 
διέτρεχεν ή γυνή, έπήδησεν άμέσως άπό τόν 
ίππον του κζί συνέλζβε μέ τήν στιβζράν χεϊ- 
ρά του τόν άφηνιάσαντα ίππον τής μικράς 
άμάξης, τόν έσταμάτησε κζί ζατεβίβζσε τήν 
κυρίαν τοΰ κτημζτίου· άλλ’δμω; σαγηνευθείς, 
χωρίς νά συγκρατηθή άπό τήν καλλονήν της, 
έδωκε τρυφερόν φίλημα έπί τής παρειάς.

ΊΙ γυνή τεταραγμένη δέν έγνώριζε τότε άν 
έπρεπε νά εύχαριστήσν; τόν σωτήρζ της ή άν 
ώφειλε νά όργισθή καί τόνρζπίση διάτήνάνζί- 
δειάν του. Έν τώ μεταξύ όμως ζζτέφθζσεν ό 
σύζυγος, οστις ζννιληφθεί; τοΰ πράγματος ήλθεν 
είς λόγους μέ τύν Οΰσσάρον καί τον κζτήγγει- 
λεν αμέσως είς την φρουράν. Ό Ούσσάρος 
έτιμωρήθη. χωρίς όμως καί νά παραπονεθή.

Παρήλθεν έν έτι ς έκτοτε. ΙΙρό τινων δε ημε
ρών ένεφζνίζετο εί; τήν διοίκησιν τοΰ συντά
γματα; τών Ούσσάρων τής Βουδαπέστης μία 
κυρία, πένθιμα φορούσα ενδύματα, ήτις έζήτει 
πληροφορίας διά τόν γνωστόν μας Στέφανον. 
ΊΙ μαυροφορούσα κυρία ήτο ή σύζυγος τοΰ κτη- 

ματίου, χήρα τώρα, ή οποία ποτέ δένέλησμό- 
νησε τό φίλημα τοϋ σωτήρός της. Έξηγήθησαν 
καί ήγαπήθησαν.

Περι-τόν νά προσθέσωμεν, οτι οί γάμοι προ- 
ηγγέλθησαν καί όσονούπω ό ώραΐος Ούσσάρος 
καθίσταται μεγαλοκτηματίας.

δτο ε:κο::πε·.:ταζτη?ιδεζ εν oahseq<

Έπιβάλλουσα καί συγκινητικωτάτη μέχρι 
δακρύων άπό μέρους τών ένδιαφερομένων δυο 
καθηγητών, τών κ. κ. Γερασ. Κουντούρη καϊ 
Άναστ. Μάλτου, άμςοτερων φίλων καί τοΰ 
πρώτου παλαιοΰ συναδέλφου καί συνεργάτου 
τής «Φύσεως» έτελέσθη έσχάτως έν τώ Ροδο- 
κανακείω Παρθεναγωγείω Όδησσοΰ ή είκοσι- 
πενταετηρί; τής εύδοκίμου δράσεως τών δύο 
τούτων σκαπανέων τής Έλλ. Παιδείας, καθ’ 
ήν προσήλθον ό Γεν. πρόξενος τής Ελλάδος 
κ. Γ. Φοντάνας, οί σύμβουλοι καί έφοροι τής 
Κοινότητας, τό διδάσκον προσωπικόν καί 
πλεϊσται Κυρίαι καί Κύριοι έκ τών τά πρώτα 
φερόντων έν τώ τόπω.

Ή τελετή διεξήχθη ώραιοτάτη καί πα- 
τριωτικωτάτη, καθ’ ήν έψαλλον αί μαθήτριαι 
τοΰ παρθεναγωγείου ζαί έξεφωνήθησαν λόγοι 
αντάξιοι τής περιστάσεως ύπό τοΰ αντιπροσώ
που τής’Ελλ.Κυβερνήσεως καί τοΰ ζντιπρ. τής 
έφορίας κ Λέφα. εΐς αΰς καταλλήλως άντα- 
πήντησζν οί εύγνωμονοΰντες, διά τήν ώραίαν
πανήγυριν ζ. κ. καθηγηταί, πρός ους έν τέλει 
προσεφέρθησαν ζαί δώρα ύπό τής σφριγώσης 
μαθητιώσης νεολαίας. Έν μόνον πράγμα μάς 
έκαμεν έντύπωσιν, παρευρεθέντας έκεϊ, πώς οί 
αρμόδιοι δέν έφρόντισαν εγκαίρως νά ζητήσωσι 
παρά τής Έλλ. Κυβερνήσεως τόν Σταυρόν τοΰ 
Σωτήοος δι’ άμφοτέρους τού; άνω παλαιστάς 
τών Έλλ. γραμμάτων, άφοΰ ή τε άντιποοσω- 
πεία τής Έλλ. Κυβερνήσεως καί ή σεβαστή 
Εφορεία τή; Έλλ. κοινότητός μας έκεϊσε πε- 
ζώς καί έμμέτρως άνεγνώρισαν τήν αξίαν καί 
τάς έκδουλεύσεις των καί μέχρι δακρύων πρου- 
κάλεσαν τήν συγκίνησιν καί τό ένδιαφέρον τών 
παρισταμένων, υπέρ τής άγωνιζομένης εθνικής
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διδασκαλίας και μήπω άνταμειβομένης. Έν 
τούτοις, έλπίσωμεν, δτι τήν άναγκαίαν άμοι- 
βην είς τούς προμάχους τούτους θά άναπλη- 
ρωσωσι συντόμως.

Έπι τή εύκαιρία δέ ταύτη σπεύδοντες, δη- 
μοσιευομεν κατά καθήκον και τήν εικόνα τού 
φίλου κα'ι τέως συναδέλφου κ. Γ. Κουντούρη.

__________ Φ. Π.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τον Συνδέάιιου τον Ελληνικοί? 

Περιοδικοί' Τύπον.

Μετ’ έκπλήξεως οί άποτελοΰντες τόν «Σύν
δεσμον τοΰ Ελληνικού Περιοδικού Τύπου» 
άνέγνωμεν είς τό «"Αστυ» καί τόν «Χρόνον» 
βαρεϊαν έπίθεσιν κατά τοΰ ήμετέρου Σωμα
τείου, έπι τή εύκαιρία της διοργανωθείσης 
έσχάτως ύπ - αύτοΰ μεγάλης θεατρικής έσπε- 
ρίδος, έν τω Δημοτικώ Θέατρο» ’Αθηνών, χά- 
ριν ηθικού καί εύγενοϋς σκοπού, επιτρεπόμε
νου ύπό τοϋ Καταστατικού αύτοΰ.

Καί έφ’ δσον μέν τά γραφέντα έκπροσω- 
ποΰσι τάς γνώμας άνυπογράφου Ατόμου, ού- 
δεμίαν θή έδίδομεν προσοχήν. ’Επειδή όμως 
αί ύβρεις αύται εύρον άσυλον εις δύο έφημε- 
ρίδας, εύ’κολον νά πιστευθή, δτι καϊ οί διευ- 
Θυνταϊ αύτών συμμερίζονται τήν γνώμην τοΰ 
ατόμου τούτου.

’Επομένως, συνελθόντα τά μέλη τοΰ Συν 
δέσμου είς συνεδρίασιν, άποφαινόμεθζ:

1) Έκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην ημών 
πρός τάς έφημερίδας έκείνας, αΐτινες παρέ- 
σ/ον τ'δν ηθικήν αύτών συνδρομήν χάριν τής 
όφειλομένης πρός συναδέλφους άβρότητος, πρός 
εύόδωσιν τοϋ φιλοπροόδου σκοπού τής δοθεί- 
σης παραστάσεως.

2) Διακηρύττομεν, δτι ό ήμέτερος έντιμος 
συνάδελφος καί ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συνδέσμου 
κ. Κωνσταντίνος Δ. Πολύδωρος, Διευθυντής 
τής από εξαετίας έκδιδομένης ένταΰθα έφη- 
μερίδος «Φωνής Κυκλάδων—Αθηνών», ηύχκ- 
ριστησεν απο τής σκηνής τό κοινόν έκ μέρους 
τών μελών τοΰ Συνδεσυ.ου τού «Περιοδικού 
Τύπου» καί ούχί έξ ονόματος άορίστως τοΰ 
Τύπου, ώς κναληθώς έδημοσίευσαν τά ανω
τέρω φύλλα. Τοΰτο δέ δύνανται νά βεβαιώ- 
σωσι πάντες οί παρευρεθέντες έν τώ θεζτρφ.

3) Έκφράζομεν τήν λύπην ημών, δτι οί 
διευθυνταΐ τοΰ «Χρόνου» καί τοΰ «"Αστεως» 
εκ συμπτώσεως παρεϊδον τήν προσγινομένην 
ήμϊν αδικίαν, και δέν ήμπόδισκν τά έπιπο- 
λαιως καϊ άνευ προφανούς λόγου δημοσιευ- 
θεντα πρός δυσφημισμόν τοϋ ήμετέρου Συν
δέσμου.

4) Δηλοϋμεν, δτι ό ήμέτερος δημοσιογρα
φικός Σύνδεσμος συσταθεϊς άπό έτών έπι αί- 

σίοις οίωνοϊς καί, κεκτημένος Καταστατικού 
έπικεκυρωμένου διά Βασιλ. Διατάγματος,ακο
λουθεί πορείαν σώφρονα και μεμετρημένην,απο
λαύει τής έκτιμήσεως καϊ τής συμπάθειας τής 
κοινωνίας, έζησε καϊ θά ζήση, ώς έλπίζομεν, 
έντίμως καί άθοούβως πάντοτε έπ’ άγαθω τοΰ 
Περιοδικού τύπου καί τών μελών αύτοΰ, ού 
παύεται δέ διαρκώς έκπληρών τόν κοινωνικόν 
καί φιλοπρόοδον σκοπόν του σωφρόνως καί 
πατριωτικώς.

5) Βεβαίως ό Σύνδεσμος τών συντακτών 
τών ημερησίων φύλλων ούδεμίαν σχέσιν έχει 
μέ τόν ήμέτερον «Σύνδεσμον τον Ελληνικού 
Περιοδικού Τύπον».

6) Έν τέλει έξουσιοδοτοΰμεν τό προεδρείου 
τοΰ Συνδέσμου ημών, ΐνα, ποιούμενον χρήσιν 
τοΰ δικαιώματος, δπερ παρέχει αύτώ τό 30όν 
άρθρον τού καταστατικού, έπιδώσγ, έάν 
κρίνγ) καλόν, μήνυσιν είς τόν. κ. Εισαγγελέα 
κατά τών δυσφημισάντων τόν ήμέτερον Σύν
δεσμον.

Έν Άθήναις τή 27 ’Οκτωβρίου 1905.

Τά μέλη τού Σύνδεσμον.
Φρ. Πρίντεζιις, διευθ. περιοδ. ή «Φυσις», 

Πρόεδρος, Κ. Δ. ΙΙοΟ.ύδωοος, προεδρεύων 
και έκδοτης έφημερ. «Φωνή Κυκλάδων ’Αθη
νών», αντιπρόεδρος, ΊΙλ. Κνριαζόπον- 
λος, διευθυν. έφημερίδος«Σπινθήρ»γεν. γραμ- 
μζτεύς, Θεόδ.Μποάινάκης. διευθ. περιοδ. 
«Όδοντοϊατρικοϋ "Ατλαντος» έφορος, Δ.Χορ
τάτης, διευθυντής περιοδικού «’Έσπερος» 
είδικ. γραμματεύς, X. Χρηιίτο6α<ίίλης, 
διευθ. έφημ. «Ελληνισμός», ταμίας, Σοόία 
Κ. Οίκονομίδον, δημοσιογρ. καί φιλόλο
γος, σύμβουλος, Ίονλ.Λε^έβο, διευθ. γαλ
γοελληνικής έφημ. «Πρόοδος» σύμβουλος, 0ά- 
νος Τζαβέ^.ας, άρχισυντ. έφημ. τό «Κρά
τος» σύμβουλος, Σ. Δουκάκης, διευθ. πε- 
ριοδ. «Δηυ.. Έκπαίδευσις», σύμβουλος, Γ. 
ΔεΧαγραηιιάτικας, διευθ. έφημ. «Ναυ
τίλος» σύμβουλος, II. 1'. ΊΤρεΧης, διευθ. 
περιοδ. «Κυριακής αργίας», Φ. ί'. Νιιν- 
Ζεοης, διευθ. έφημ. «Τεγέα», Γ. Σκαο- 
λατόπονΧος, διευθ.έφημερ. ή «Τύχη» σύμ
βουλος, Α, Ματαοάγκας, διευθ. έφημ. 
«’Έλεγχος», I. Παπονλιας, διευθ. περιοδ. 
«Σχολεϊον καϊ οικογένεια», Μ. ΣαΛίίίερος, 
έκδοτης, 0, Χατζής, διευθ. έφημ. «Ά- 
στήρ», I. Μονρέί.λος, διευθ. περιοδ. ή 
«Νεότης», Χρ. Βαρλέντης, διευθ. περιοδ. 
ή «Έπιθεώρησις», ’Αχ. Νέης, διευθ.περιοδ. 
«Πολύμνια», Δ. Ιί. Φιλέοης, διευθ. πε 
ριοδ. «Πλειάς», Χρ. Κονταζάκης, διευθ. 
περιοδ. «’Αττική ’Ίρις», Κ. Καλλοδίκης 
διευθ. τής έφ. «Ξένων Γλωσσών», Δ. Γιαν- 
νόπουλος, διευθ. «Εθνικής ’Εφημερίδας».

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Χαρακτηρισμός.
— Ή γυνή έπι τής κε

φαλής φέρει τόσα, δσα τή 
λείπουν διά νά καταστήσωσιν 
αύτήν πλήρη. Είς τήν μέ- 
σην περισφ'ιγγεται διά να 
διορθώση τήν ατέλειαν αυ
τής καί τάς κνήμας περι
βάλλει μέ λεπτόν ύφασμα 
διά νά δεικνύη τήν ελα
φρότητά της.

Ό πρώτος. “Ιδετε κατάστασις αθλίαβείς τάς 
περιστάσεις.'Ποΰ το θάρρος το σθένος,τόλμη 
ήμών!

Ό δεύτερος. Στδν καιρό μας εΐμεθα ήρωες, 
γίγαντες, ένφ τώρα. ... »1

Ό τρίτος.j Όμοιάζομεν καί ήμείς μέ τας 
περιστάσεις !

—‘Ο διάβολος σήμερον οδηγεί τά πάντα. Τί
ποτε δέν" γίνεται άνευ αυτού.
— Άφοΰ τά έργα του ήσπάσθημεν, φυσικώς συ- 
νεχρωτίσθημεν.

Οί νησιώται μας.
— Πηγαίνω εμπρός καί ακολουθήτε με.
— Καλά, μά θά οέ βαστάω, κυρ Νικολάκη 

νά μή χάοωμε το δρόμο.
— Μά ποϋ θά πάμε, έρωτά ή γυνή είς το 

Μουσεΐον ; Είναι ανάγκη τράμ ;
— Ναι, μαμά, είναι ανάγκη.’Ανάγκη,...γλή 

γορα λοιπόν...

— Οϋχ, μέ τους Αγώνας σας θά σπάσω τά 
μούτρα μου.

—νΔέν βλέπεις εμένα πώς κάθημαι είς τά 
σίγουρα ;

—· Ού, νά κ’ έγώ έπεσα κ’ έσπασα το κε
φάλι μου.

— Ναι, ούιω θά πάρωμε τδ ρεκόρ.

Πλούσιός τις προσήνεγκε γεΰμα εΐς τινα πτω
χόν χωρικόν έλθόντα είς τήν πάλιν καί τώ 
έκαμε μεγάλην περιποίησιν, παραθέσας πολλά 
φαγητά καί άφθονα ποτά, δπωρικά καί γλυκί
σματα, δτΐ είς τό τέλος τον έρωτή:

— Αί, πώς σοΰ έφάνη τό γεΰμα ; τί έκα- 
τάλαβες άπδ ΰλα αυτά ;

— Τίποτε, παρά μόνον έγλύτωσα τρεις δε
κάρες, οπού θά έτρωγον έξω.

Λωποδύτης τις κατεδικόζετο πάλιν έσχάτως 
είς τδ δικαοτήριον.

— Μά τί διάβολο, πάλιν μέ σένα θά έχω- 
μεν νά κάμωμεν, τώ λέγει δ δικαστής ;

— Βεβαίως, άφοϋ ευρίσκω καλείτερον τήν 
φυλακήν Απ’ έξω ποΰ δέν έχω νά φάγω ;

Μεταξύ δύο δεσποινίδων έν ποδηλασία '.
Ή Μία :
— ' Εγώ, αγαπητή μου. ξεύρεις, Αγαπώ) τά 

ζώα. Διατΐ άρα ;
Ή Άλλη :
— Φαίνεται,οτι είσαι ζωόφιλος, ομοιοπαθής.
Ό τρίτος.
— Ναι ναι καί. φιλόζωος.

I Η
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Μεταξύ δύο δειλών φίλων :
— Τρομερόν, φίλε μου, ό Περικλής μοΰ 

έδωκε δημοσίρ, Sv ράπισμα, τό όποιον μόνον δι' 
αίματος δύναται νά ξεπλυδή, άλλά είξεύρεις 
πόσον άπεχΟάνομαι τήν μονομαχίαν! καί πρέ
πει νά με βοηΰήοης. Τρέχω.

—"Οχι, στάοου, νά,δέσον είς τόμέρος άβδέ- 
λας καί αμέσως τό αίμα t9d τρέξη, κα'ι ούτω 
ξεπλύνομεν τόν ρύπον.

— “Ολο γυρίζομεν καί κανείς μας βλέπω δέν 
πέφτει κάτω.

— Διότι πολιτευόμενα καλώς καί είς τόν χο
ρόν δπως καί είς τήν πολιτικήν.’Αλληλοβαστα- 
ζόμεδα.

Δύο νέοι έρωτοϋν τρίτον:
— Ποία διαφορά υπάρχει μεταξύ νέας και 

γεροντοκόρης ;
— Οΰδεμία, Ιφ* δσον 

νονται ήλικιωμέναι.
— Και όποια διαφορά 

καί γέροντας;

άμφότεραι δέν φαί- 

ύπάρχει μεταξύ νέου

— “Α! μεγάλη πολύ, φίλοι μου, διότι δ μέν 
νέος δύναται νά πράξη πολλά, ό δέ δλίγα, ώς 
μεταξύ πλουσίου καί πένητος.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ths EBh'isn: τραπεζηζ τη: ςαλαδοζ Γνωστοποιεί
"Οτι σήμερον ημέραν Πέμπτην και ώραν 10 

π. [Λ. ένεογηθήσεται έν τώ καταστήματι αύ- 
τής καί ενώπιον τοϋ γενικοΰ συμβουλίου, έν 
δημοσία συνεδριάσει, λ έβδομη κλήρωσις τοϋ 
έκ δραχ. 25,300,000 δανείου της, η ώρι- 
σμένη διά τήν ίην Δεκεμβρίου 1905.

Κατά τήν κλήρωσιν ταύτην θέλουσιν έξαχθή 
έκ τής κληρωτίδας δεκαέξ (16) αριθμοί ομο
λογιών μετά λαχνών.

Εν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1905.
Ό Διοικητής
Σ. ΣΤΡΕ-Ι-Τ

Μετά τήν άκαπνον πυρίτιδα, ερχεται ό ά
καπνος καπνός και μετά τούτον ή άοσμος οσμή.

— Φαντάσου, φίλε μου, τί σωτήριος άνα- 
κάλυψις <5ια τούς νέους. Άνεκαλύφθι; τρόπος 
νά καπνίζης τσιγάρον χωρίς νά προξενή καπνόν 
καί τρόπος rd μή οσφραίνεται ό πλησίον σου 
τήν δομήν. Τώρα αί Κυρίαι και οί άνώτεροί 
μας δέν ιθό αισθάνονται πλέον ότι πλησίον των 
καπνίζομεν.

— ‘Ωραία, άλίά ήμεΐς fh'i βλέπωαεν. 9ά αί- 
σΐΐανώμείΐιι τόν καπνόν ;

— Διάβολε! βλέπει και αίοθάνεται ό πυρο
βόλων τήν πυρίτιδα ;

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό κ. ’Ιωάννης Καραζήσης έμπορος διαφό

ρων ρωσσικών καί ξένων οίνων καϊ πνεύμα ro- 
δών ποτών έν Όδησσώ, φέρει εις γνώσιν, τής 
πολυαρίθμου πελατείας του, άτι καταγινόμενος 
είς τήν διάδοσιν έκλεκτών καί άμεμπτων προϊ 
όντων, πρωτίστως δέ ’Ελληνικών, οϊον διαφό
ρων οίνων κα'ι τών έξαιοέτων Κονιάκ τοϋ κ. 
’Ανδρ. Καμπά. έπλούτησεν εσχάτως τό κατά
στημά του διά τής προσθήκης καί τών ’Ελαί
ων τοϋ γνωστού έν Έλλάδι έλαιουργείου τών 
κ.κ. Δαμαλα καί Πλατή, άτινα διά τής ευ
άρεστου και άρωματώδους γεύσεώς των, τής 
γνησιότητας καί διαύγειας των, δέν λείπουσιν 
από τάς καλειτέρας τραπέζας, άντικαθιστών- 
τα τελείως πάντα τά ευρωπαϊκά.

Μαργαρίτης άλιευθείς εν τινι Ιστορία. 
ΐΌ Σαμψών Ιπέρασεν ίν οτόματι μαχαίρας 

χιλίους Φιλιοταίους μετά μιας σιαγόνος δνου!»

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
pmnim τππ και soττυραν 

, ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ 
Έν Kwvordrrfg ' Ρωμοννίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλεως καί Άλεζαν- 
δρείας, λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες) ώς και βούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλής ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει και τήν κατα- 
νάλωσιν έν 'Ρωμουνία διαφόρων προϊόντων 
’Ανατολής καί ’Ελλάδος καί τήν άντιπροσω - 
πείαν διαφόρων οίκων.

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟ!
Έπι αισίοις οΐωνοϊς έτελέσ&ησαν εσχά

τως έν Φιλιππουπόλει οί γόμοι τοϋ ήμετέ- 
ρον φίλον και συνδρομητοϋ κ. Στυλιανού 
Κ. Καρατζικίδη, εμπόρου, μετά τής καλ
λιμόρφου και ευ ήγμένης δεσποινίδος “Ολ
γας Δ. Μανίτζα.

Ή «Φύσιςτι εύχεται αύτοϊς βίον όλβιον 
ολως άνέφελον, λίαν καρποφύρον και 
πολύ εύδαίμονα.

Φ. Π. 
-β·»»*-

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
ΕΝ ΤΩ

ΠΑΡΝΑΣΣΟ 
ΔιοογανωΟεϊιία υπό τον ΣννδέΟιιον 

τών δημοσιογράφων τοΰ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΥΥΠΟΥ

τή συμπράξει εύγενών κυρίων καί δεσποινίδων.
Δίδεται τή προσέχει Κυριακή καϊ προμη- 

νύεται αθρόα ένεκα τοϋ πλουσίου πρόγραμμα 
τος και τών προσώπων άτινα θά λάβουν μέ
ρος. Ό Σύνδεσμος τοϋ Περιοδικού Τύπου ούδέν 
ήμέλησεν όπως καταστή οσον ένεστι έπιτυ- 
χής καί αξιοπρεπής ή Συναυλία.

Εισιτήρια πωλοΰνται έν τοϊς βιβλιοπωλείοις 
Εστίας καί Έλευθερουδάκη καί τό εσπέρας 
έν τω «Παρνασσώ».

Άρξεται δέ τή 9 καί */ς ακριβώς.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

ΑΟΟΗΣΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ύπό τήν διεύθυνση· τοΰ μουοικοδι- 
δασκάλου κυρίου

Α. ΣΤΑΦΟΛΙΝΗ
τή ευγενεϊ συμπράξει τής κ. Α. Μπαΐρα.
Έκτος τών έκλεκτών μουσικών τεμαχίων, 

μελωδιών, μονολόγων, χορωδιών, απαγγελιών 
κτλ. αΐτινες θά έκτελεσθώσι κατά τήν ώραίαν 
ταύτην εσπερίδα καί τής διανομής δώρων είς 
τούς απόρους παϊδας, διά πρώτην φοράν θά 
δοθή καί τό «Εΐδύλλιον τοΰ Παρνασσού» 
μετ’ ορχήστρας ύπό τών δεσποινίδων Μ. Ζαλ- 
λώνη, Άλεξ. Ζιέτ, Ν. Μιατσών, Λ. Ζιλλιε- 
ρών, Ν. Μαραγκοΰ, Α. Ζιέτ. Μ. Δελένδα, Δ. 
Στουρνάρα, Έστ. Σερούγια καί Μ. Σμίτ, αΐ
τινες θά παραστήσωσι τάς Μούσας.

Ή συναυλία προμηνύεται καθ’ 2λα έκτα
κτος. Εισιτήρια δέ πωλοΰνται έν τώ γραφείω 
τής Εταιρείας, Όδ.'Ομήρου 9 ώς καί έν τοϊς

βιβλιοπωλείοις Μπέκ καί Έλευθερουδάκη Πλ. 
Συντάγματος.

ΑΛΑΙΙΑ0ΓΡΑΦ1Α ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Π. Π. Πιιραια. "Εχει καλώς. Άναμένομεν ώ; γρά

φετε.—Μ Β. ’Ενταύθα. Ζητούμενα φύλλα σας έστά- 
λησαν — θ. Κ. Μι.Ιίτην Δελτάρια ίλήφθησαν. Φυλ
λάδια σας άπεστείλαμεν. ’Οκτωβρίου λαμβάνετε προ
σεχώς — Μ·Π Κωνστάντσαν Επιστολή έλήφθη Έ- 
φροντίσαμεν δέοντα καί σας άπηντήσαμεν — If Κ. 
Dtlieproirsk. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη 
"Εχει καλώ; —Ε Κ. ΆλιξάνΔρτιαν. Συνδρομητής ένε- 
γράφη Σειράς φύλλων σάς άπεστείλαμεν καί έγρά- 
ψαμεν.—.VA. Πάτρας. 'Επιστολή καί συνδρομή έλή
φθη Άπόδειςι; μετ’ άριΟ ιοΰ λαχείου έστάλησαν ύ- 
μϊν ταχυδρομικώς.— I. Λ. /ΐων|.τοάιζ. ’Επιστολή έ
λήφθη· Εΰχαριττοΰμεν. "Εχει καλώς Άναμένομεν. 
— Γ. Σ. ΌΛτίνιτσαν. ’Επιστολή έλήφθη. Σας άπην
τήσαμεν.— Μ Μ. ΚάΙρον. 'Επιστολή καί χρήματα έ- 
λήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Ι’ράφομεν.—Π Κ Άσιούτ. 
80 φρ ελήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Μ. 4. 
Λαμίαν Συνδροαή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετά λα
χείου ταχυδρομικώς.—A X Νιονκάατι.Ι. Ευχαριστοΰ- 
μεν διά κολακευτικήν περί τής «Φύσεως· επιστολήν 
σας. Λώρον θά δεχθώμεν, άφοΰ θά είνε χοινοϋ ενδια
φέροντος.—Μ.Σ. Δαρίανίλια Ευχαρίστως εις πρώτην 
περίστασιν θά έκτελέσωμεν παραγγελίαν σας —Σ.Τ. 
ΤρίιτοΛιν Βαγβαρίας Βεβαίως νά πιστεύετε εις πνευ- 
ματιστικάς ανακοινώσεις, διότι εισίν αληθέστατοι. — 
Κ Δ Κ. Λίνα///. 'Επιστολή έλήφθη καί θά σας άπαν- 
τήσωμεν προσεχώς. Κ. Β ΠλοΙίστιον. Άναμένομεν 
ήδη νεωτέραν σας.— Π. Σ. ΧαλχΙΔα- Συνδρομή έλή
φΟη. Άπόδειςις μετά λαχείου σας εστάλη όμΐν τα
χυδρομικώς — ΑΑ. Κων[πολιν. Ζητούμενα φυλλάδια 
σας έσταλησαν. Προσεχώς γραφομεν διότι ύπέστημεν 
πολλά εις Ρωσσίαν.—Σ Κ. Κ ΦιΛιππούποΛιν. Συγ- 
χαιρόμεθα διά γάμον. Εύχόμεθα ευτυχή βίον κ.τ λ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΊΙ Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
έντοκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραικμάτια 
καί είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμ.ένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ο 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπϊ τοΰ εξωτερικού κατ’ 
έκλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς *ϊ’πο- 
καταστήμασι τής Τραπέζης.

1 1
2
2/2
3
4

»
»
»
»

6 μην.
1 '
2
4
5

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
τοϊς έκατόν κατ’ έτος διά καταθ.

D

»

»
Αί όμολογίαι 

θέσεων έκδίδονται κατ 
του δνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Έκ τοΰ Γραφείου.

ετ. 
έτ. 
έτ. 
έτ.
έκ-

»

»
»

τών έντοκων καταθέσεων
’ έκλογήν τοΰ καταθέ-
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
32. Μαγική είκών.

συζύγου εΐς στάσιν γονυκλινή.— 24. Άφαιρέσατε ε
κείνα; τάς γραμμάς ώστε νά σχηματισθοΰν τα τρία 
κεφαλαία γράμματα Ε Ε Η. — 25. Ό πρώτος έπώ- 
λησε τά 3 αυγά, 3 λεπτά καί τά 7 άντί 7 λεπτών. 
Ό’δεύτερος έπώλησε τά 20 άντί 6 λεπτών καί τά 
10 άντί 9. Ό τρίτος έπώλησε τά 30 άντί 7 καί τά 
20 άντί 3. — 26. Κάκιστον ή πενία.— 27. Ού παν
τός πλεΓν εΐς Κόρινθον.

Λνται. Γαλανή Έλληνίς έξ ’Αθηνών 4. Έ. Μι- 
γαλόπουλος έχ Σύρου 5, ά. Λ έξ ’Αθηνών I, Ρω
μαίος έξ ’Αθηνών 4, Ε. Λ. Δράκου έκ Πειραιώς 3, 
Σπ. ’Πλιόπουλος έξ ’Αθηνών 5.

Μ \ΚΛΡΟΝΟΠΟΓσΤΓ>Ν 
ΑΔΕΤΡΟΠΛΛΕΙΟΝ Μ ΓΑΔΕΤΟΠΟΣΕΙΟΝ

Α. Δ. ΝΟΜΙΚΟΥ
Έν Ταϊγανίω Ρωσσίας.

Πρώτης τάξεως κατάστημα τοϋ είδους του, 
βραβευθέν είς τήν Παγκόσμιον "ΕκΟεσιν τών 
Παρισίων. Είδικότης κυρίως είς γαλέτας καί 
πάστας.

Ποΰ είνε ό Βιύδας ;

33. Αίνιγμα.
Τό πρώτον μου Sv σύνολον δηλ',? 
τό δεύτερον ένα γνωστόν επίρρημα 
toou τό δλον μου σας όμιλε?
άν είίρητε τό τρίτον είς εν':σύριγμα

34. Αίνιγμα.
Πρόθεσιν καί νήσον άν ένωσης 
είς ένα ύποζύγιον γένεσιν θά δώσης.

35. Γρίφος.
^Άνδρος Ζ
-----Π----- Η,—-— ιγιονΟ γ”? νεον

Κιδιίός.
ΛΥΣΕΙΣ Ιί ΤΕΥΧΟΥΣ

23. ’Αναστρεφομένης τή; είκόνος, άιιστερα τοϋ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο μεγάλα δωμάτια 
εύήλια, εύάερα’καί έν κεντρικωτάτη θέσει έπί 
τής Πλατείας τοϋ'Συντάγματος μετ’έπίπλων.

Διεύθυνσις οδός Μουσών άριθ. 1 .

ΦΑΡ ΜΑΚΕΙΟΝ
ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ

Α. ΚΙΝΙΟΛΗ
Έν ΙΙέρςι, .(Μνηματάκια) άριθ. 63.

Χημικά κα’ι φαρμακευτικά προϊόντα πρώτης 
ποιότητος κα'ι πάντοτε πρόσφατα.

Εί'δη έξ έλκστικοϋ πάσης χρήσεως Σκευα 
σίαι γαλλικα'ι καί ζγγλικαί. Μυρωδικά διά
φορα, υδατα. μεταλλικά υδατα κτλ. κτλ.

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
3EB0U Η “ΜΠΙΡΖΑ,,

Σ· ΣΠΟΡΔΙΛΗ

’Οδός Ιίουόκινάκάγια καϊ 

Πολυτόέόκαγια έν Όδηδδώ 

άριθ. 14.

Κεΐται είς τό κεντρον της πόλεως και παρά τόν λιμόν α Πληόίον 
τών θεάτρων καί τών Βουλεβάρτων. Τηλέφωνον καϊ φωτιβμδς άριστος. 
ΚαΟαριότιις, τάξις καϊ άκρίδει'α άμεμπτος.

ΤΥΙΙΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝΙΙ— Όοός,Περιχλέους. Άριθ. 46.


