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I
Οί Κάβειροι είναι ελληνικοί θεότητες, 

τών όποιων ή καταγοιγή, ή αληθής φύ- 
σις καί αί. διάφοροι μεταμορφώσεις πα- 
ρέχονσιν είς τδν Ιστορικόν ιών αρχαίων 
θρησκευμάτων εν εκ τών μάλλον σπου
δαίων καί δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Τδ όνομα αυτών κατά πρώτην φοράν 
απαντάται κατά τον δ'. π. X. αιώνα, εν 
τινι άποσπάσματι τοΰ Πινδάρου. Καί μέ
χρι μέν τών χρόνων τοΰ Έπαμεινώνδου, 
συγχέονται μετά τών πολυπληθών δαιμό
νων, ώς προσωποποίησα; τών φυσικών 
δυνάμεων, άπδ τής εποχής όμως ταύτης 
μέχρι τής πτώσεως τοΰ παγανισμού, λαμ- 
βάνουσιν ΐσην θέσιν, άν οΰχι ύπερτέραν 
προς τάς μάλλον έξοχους προσωπικότητας 
τοΰ ελληνικού Πανθέου.

Άποβαίνουσι τδ αντικείμενο'· μυστη
ριώδους λατρείας, εφάμιλλου προς τήν 
τών Έλευσινίων Ενταύθα δέ δέον νά 
ζητήσω μεν, ώς και έν τή λατρεία τής Δ ή 
μητρος, μίαν τών μάλλον αξιοπερίεργων 
εκδηλώσεων τοΰ εθνικού μυστικισμοΰ.

I ι
Κάδε tool, δαίμονες τΰς νλικΑς 

φνΟεως.
01 Κάβειροι άνήκουσιν είς τήν Ιδίαν 

τάξιν τών θεοτήτων, είς τήν οποίαν οι 
Κουρήτες καί Κορύβανιες τής Φρυγίας, 

οί Δάκτυλοι τοΰ όρους Ίδης καί οί Τελ- 
χϊνες τής νήσου Ρόδου’ ήτοι θεότητες εκ ■ 
προσωποϋσαι κοσμικήν τινα δύναμιν.

* Η μάλλον ορθή τής λέξεως έτυμολο 
για είναι ή έκ τοΰ ρήματος κα'ίειν. 
"Αλλως τε, καί δ,τι γνωρίζομε? περί τής 
ύπάρξεως αύτών απ' αρχής τής λατρείας 
των και τών τύπων, δπόθεν έλαβον τήν 
καταγωγήν των, συνάδει υπέρ τής έρμη- 
νείας ταύτης. Ώς πρώτην δέ κοιτίδα τής 
λατρείας ταύτης, δέον νά ζητήσωμεν τά 
ορεινά τής Τρωάδος μέρη καί τάς νήσους 
τού θρακικοΰ πέλαγους, γειτνιαζούσας 
πρδς τά Φρυγικά παράλια, τήν Λήμνον, 
"Ιμβρον και Σαμοθράκην.

Έν τή Φρυγία ύπήρχεν όρος καλούμε- 
νον Κάβειρος, ταύιδν τοΰ ηφαιστειώδους. 
"Οσον δ άφορα εις τάς νήσους, τάς όποιας 
άνεφέραμεν, ή φύσις τού έδάφους αυτών 
είναι γνωστή.

Έν Λήμνω οί Κάβειροι θεωρούνται, 
άλλοτε ώς υιοί καί άλλοτε ώς έγγονοι τοΰ 
Ηφαίστου,θεού τοΰύπογείου πυρός. Μή- 
τηρ αυτών είναι ή νύμφη Καβειρω, κόρη 
τού Πρωτέως, ήτις είς τούς πρόποδας τής 
Αίτνης έφερε τδ έκδηλωτικδν όνομα ΑΙ- 
θαλεία, έκ τοΰ Α ίθ ε ι ν=λάμπειν, ώς 
ή φλόξ.

"Ωστε έν Λήμνω οί Κάβειροι θεωρούν
ται, ώς υπουργοί τοΰ θεού τού πυρός. 
Τήν ιδέαν δέ τούτην έπιρρώνυσι καί νό
μισμά τι εύρεθεν έν Θεσσαλονίκη, ένθα 
βεβαίως εγκαίρως είχε διαδοθή ή λατρεία 
των, δπερ παριστά αυτούς μέ τά σύμβολα 
σιδηρουργού, ήτοι τής σφυράς καί τής 
πυράγρας.
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Έπειδή δέ τδ έδαφος της Λήμνον, εΐ 
ναι. γονιμώτατον είς τήν καλλιέργειαν τής 
άμπελον, ό αρχικός μύθος σχετίζει τούς 
Κάβειρους μετά τον Διονύσου.

‘Ο Αισχύλος είχε σύνθεση και σατυρι 
κδν δράμα, φέρον τδ όνομά των, τον 
όποιου και άπετέλουν τδν χορόν. Τούς 
'Αργοναύτας διερχομένους είς Λήμνον, οί 
Κάβειροι ύπεδέχθησαν ένθαρρύναντες αν 
τούς τά μέγιστα έπί τδν αγώνα

Ώς πνεύματα τοΰ επιγείου πυράς, τδ 
όποιον ζωγονεϊ τήν βλάστησιν καί εύδο- 
κίμησιν τής άμπέλου, θεωρούνται γενι
κώς ώς πνεύματα τής γονιμότητας.

Οί Πελασγοί παρεχώρουν αύτοΐς, ώς 
καί είς τδν Απόλλωνα καί Δία τδ δέκατον 
τον εκλεκτού οίνον, οσάκις έπηπειλούντο 
ύπδ αφορίας.

Ό Ηρόδοτος όμιλών περί τών έν Σα
μοθράκη Κάβειρων (II, ■ >/} λέγει,δτι οί 
Αθηναίοι παρά τών Πελασγών παρέλα- 

βον τήν συνήθειαν τού rd παριστάνωσι 
τδνΈρμήν ιθυφαλλικόν, ή δέ λατρεία τού 
θεού τούτου συνεχέετο μετά τών Κάβει
ρων έν τή Αττική, Αρκαδία, ταΐς νήσοις 
τού Αιγαίου πέλαγους καί όπου άλλοθι 
ήτο διαδεδομένη.

Εύρΐσκομεν δέ τούς Κάβειρους μεμι- 
γμένους καί έν τή λατρεία τής ’Εκάτης, 
τής Περσεφόνης, θεότητας τάμέγιστα λα- 
τρευομένας μετά τής Δήμητρος έν Σα
μοθράκη.

Ill
Οί Κάβειοοτ δαίιιονες 3οη0ο«,

*0 Αισχύλος παριστα ήμϊν τούς Κα 
βείρους, ώς ύπηρέτας τοϋ Διονύσου καί 
τού' Ηφαίστου, περιποιηθέντας τούς Αρ
γοναύτας κατά τήν διά τής νήσου Λή
μνου διάβασίν των. Κατά, τινα δέ άλλον 
μύθον, άναφερόμενον ύπδ τού Διοδώρου, 
προσωρμίσθησαν άπδ σκοπού, ϊνα επικά- 
λεσθώσι τήν προστασίαν τών Κάβειρων 
καί τήν θείαν αυτών συνδρομήν κατά τδ 
μακρυνδν καί επίπονον ταξείδιόν των.

Τινός έδοκίμασαν νά άποδείξωσιν, δτι 
οί Κάβειροι τής Λήμνου ήσαν διάφοροι 
τήν καταγωγήν τών έν Σαμοθράκη. Άλλ’ 
ή έγγύτης τών δύο τούτεον νήσων, ήκιστα 
πιθανήν καθιστά τήν γνώμην ταύτην.

Οί Κάβειροι τής Σαμοθράκης, άπέβη- 
σαν προστάται τών ναυτιλλομένων καί οί 
κατ’ εξοχήν βοηθοί θεοί είς τούς κινδύ

νους τής θαλασσοπλοΐας. 'Η έξοχος δέ 
αύτη τιμή, κοινή ούσα τής μετά τών Διο- 
σκούρων, συνετέλεσεν ώστε νά άφομοιω 
θώσιν ούτοι πρδς εκείνους. "Οπως δ εκεί 
νους, έκάλουν καί τούτους : Άνακτας, 
πρίγκηπας, ήρωας. Έπεκαλοϋντο δ’ αύ
τούς είς τάς θυέλλας καί έπίστευον, δτι 
τούς έβλεπον είς τήν κορυφήν τώνιστίων, 
προστατεύοντας τούς ναυτιλλο μένους

Τοιουτοτρόπως ή λατρεία τών Κάβειρων 
έπεβλήθη, ούτως είπεΐν, είς τήν φαντα
σίαν τών διαπλεόντων τας άγριας έκείνας 
παραλίας, άναδείξασα αύτούς τούς κατ 
έξοχήν σωτήρας θεούς οϊτινες ού καί μό
νον τούς Διοσκούρους έπεσκίασαν, άλλά 
καί μεγάλους θεούς, τών όποιων άπλοι 
ύπηρέται κατ’ άρχάς έθεωρούντο.

IV
Γενεαλογία τών Κάβειρων.

Ένώ ό Πίνδαρος δέν γνωρίζει, εί μή 
ενα μόνον Κάβειρον, τδν όποιον τάσσει 
είς τά μυστηριώδη τής Λήμνου όργια, 
καί τδν όποιον παραδέχεται, ώς τδν πρώ
τον άνθρωπον, πατέρα πάση: φυλής, δ 
Αισχύλος, αναβιβάζει αύτούς είς άρκετά 
άξιοπερίεργον άριθμόν, άφοϋ μάλιστα 
άποτελοΰσι καί τδν χορόν σατυρικού τίνος 
αυτού δράματος.

Ό Ακεσίλαος άποδίδει είς αύτούς ώς 
πατέρα τδν Κάμιλλον, προσθέτων δτι ήσαν 
τρεις, μετά τών νυμφίον Καβειρίδων. Τήν 
αύτήν γενεαλογίαν παραδέχεται και δ Φε 
ρεκύδης, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι κατ' 
αύτδν αί Καβειρικαι θεότητες κατάγονται 
άπ εύθείας άπδ τοΰ Ήφαιστου.

Έν τή μακρα περί αύτών παρεκβάσει, 
ήν ποιείται δ Στράβων, εύρΐσκομεν αύ 
τούς ηνωμένους μετά τών Κορυβάντων κ ιί 
Τιτύρων, παρατηρεί δέ, δτι ύπδ πολλών 
συγχέονται μετά τών θεοτήτων τούτων, 
παρ’ άλλων δέ, δτι θεωρούνται ώς γο
νείς των.

Ό 'Ηρόδοτος συγχέει τδν Έρμήν, είς 
δσα διηγείται περί Σαμοθράκης, συνδέων 
τήν λατρείαν τούτων μετά τών υιών τού 
Φθά, τούτέστι τοϋ Αιγυπτίου Ήφαιστου. 
Ό Καμβύσης λέγει, είσελθών έν τώ ναώ 
τών Κάβειρων, τού όποιου ή είσοδος ήτον 
είς τούς ιερείς μόνον επιτετραμμένη, διέ
ταξε rd καύσωσι τάς εικόνας. Έξεικόνι- 
ζον δ’ αύτούς ύπδ μορφήν νάνων, αναλο
γών πρδς τούς ύπδ τών Φοινίκων προσαρ-

Ό Σύνδεσμος τοϋ ΙΙεριοδικοϋ Τύπου ίορτάζων έν Γαλατύίω τών ΙΙατηΰΙων.

μοζομένων είς τήν πρύμναν τών πλοίων.
Έκ τού ανεκδότου τούτου πολλοί τών 

νεωτέρων μυθολόγων ήθέλησαν νά πα- 
ραστήσωσι τούς ελληνικούς Κάβειρους 
προελθόντας έκ τών Φοινίκων Κάβειρων, 
8 τδν αριθμόν, υιών τού Saclyk.

“Εν τινι δέ επιγραφή, άνακαλυφθείοη 
ύπδ A. Conze τώ 1860 έν Σαμοθράκη, 
οΐ Κάβειροι καλούνται «Μεγάλοι θεοί, 
θεοί ισχυροί». Άλλ’ ώς λεγει δ I·’. Le- 
normant, ή σύμπτωσις αύτη φαίνεται 
δλως τυχαία, μή υπαρχόντων ιχνών πρδ 
τών χρόνων Αλεξάνδρου τού Μεγάλου. 
Ό αύτός σοφός άνήρ προσθέτει, δτι παρά 
τήν συνήχησιν τών όνομάτων, οί Φοινικι
κοί Κάβειροι είναι άρκετά διάφοροι, ώς 
πρδς τδν άριθμόν, τδν κύριον χαρακτήρα, 
τδ πρόσωπον καί τά σύμβολα τών Πελα
σγικών Κάβειρων. Άλλ' όμως δοθέντος, 
δτι δ Φοινικικός λαός, όχι μόνον έσύχνα 
ζεν είς τάς νήσους τού Αιγαίου πελάγους, 
dlla καί άφήκε πολυάριθμα ίχνη τής δια- 
βάσεώς του έπί τής ελληνικής χώρας, δέν 
θά ήναι δύσκολον τα παραδεχθή τις, δτι 
δ σημιτισμός έλαβε μέρος έν τή θρησκείφ 
τών Κάβειρων.

Κατά τινα’Αλεξανδριανδν άρχαιολόγον, 
τδν Μνησίαν, οί Κάβειροι είναι 4 ονομα
ζόμενοι : Άξιόκερος, Κάσμιλος, Άξιε- 
ρως καί Άξιόκερσα. Έκ τούτων οί δύο 
πρώτοι είναι αρρενες, άντιπροσωπεύοντες 

τόν "Αδην^καί τδν'Ερμήν, οί δέ δύο άλ
λοι θήλεις άνταποκρινύμεναι πρδς τήν Δή- 
μητραν^καί Περσεφόνην.

Ζώ’ς τό Βατικανδν εύρίσκεται άγαλμά 
τι, (le Chdllais, τριγωνικού Έρμου, δ- 
στις κατά τδ άνώτερον μέρος άναπαριστα 
τάς Καβειρικάς θεότητας, τρεις τδν άριθ
μόν, Άξιόκερσον, Άξιοκέρσην καί Κά- 
σμιλ.ον, κάτωθεν δ αύτών έν άναγλύφω 
φέρονται αί εικόνες τοϋ Απόλλωνος— 
Ήλιου, τής Αφροδίτης κα'1 τού "Ερωτος.

Ό Κάσμιλος, έρμηνεύεται διά τοϋ «δια- 
τάσσων». Είς τάς άλλας δέ τρεις λέξεις 
εύρΐσκομεν τδ έπίθετον, άξιος, τδ όποιον 
κατά τινας σημαίνει μυστικός επικλήσεις.

Ό έρως είναι ή άγάπη, δστις κατά τάς 
κοσμογονικάς καί φιλοσοφικός θεωρίας, 
θεωρείται ώς αρχική τών δντων αιτία. 
Άλλ' ούδεμία ερμηνεία ικανοποιητικέ] 
ύπάρχει τού Κέρσος καί ,Κέρσα.

Έν τή επιγραφή μάλιστα, έν ή οί Κά
βειροι καλούνται «Μεγάλοι Θεοί» άπαν- 
τώνται ό Κάσμιλος καί ό ' Αναξ, ηνωμένοι 
μετά τού Ύπερίωνος, Ίαπετοϋ καί Κρό
νου, δηλαδή μετιι τούς Τιτανίδας.

Ύπάρχονσι καί άλλα συστήματα Κα- 
βειρικών θεοτήτων, είς τήν λεπτομερή τών 
όποιων έξέτασιν θά ήτο λίαν μακρδν καί 
άνιαρδν νά είσέλθωμεν.
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V

Ιίαβείοια μυστήρια.

Ό μυστικισμδς t’r τή λατρεία τών Κά
βειρων, είσήχθη εν τή αύτή έποχή ύπδ 
την επήρειαν τών αύτών αίτιων, εν ή καί 
εν τή λατρεία τής Δήμητρας εν Έλευσϊνι. 
Άλλ’ άργότερον τόσω έν τώ έλληνικώ κο
σμώ γενικώς καί ταϊς νήσοις τοΰ θρακι- 
κοϋ πέλαγους Ιδίως, οπότε επεκτείνεται ή 
•υπεροχή τών Αθηνών, τά μυστήρια τής 
Λήμνον καί Σαμοθράκης παρουσιάζουσι 
μικρόν τδ ενδιαφέρον.

Τοσοντον εϊχον έκπέσει τής αρχαίας 
αύτών αίγλης, ώστε δ ’Αριστοφάνης έν τή 
κωμωδία αύτοΰ «Ή Ειρήνην, ποιείται 
μνείαν αύτών μετ' άναιδείας καί άνευλα- 
βώς πάνυ. "Ισως δέ, καί ύπδ τδ όνομα 
τών Τριβαλλών, έν τή κωμωδία τών ’Ορ
νίθων, άναφερόμεναι θεότητες, δέν είναι 
άλλο τι παρά γελοιογραφία τις τών Κα 
βείρων.

"Οσον δ’ αφόρα τήν μαρτυρίαν, καθ' 
ήν καταδικάζεται είς θάνατον δ Διαγόρας 
τής Μήλου, επικαλούμενος άθεος, διότι 
εΐχεν δμιλήσει άνευλαβώς καί μετά περι- 
φρονήσεως περί τών Έλευσινίων μυστη
ρίων καί τών τής Σαμοθράκης, νομίζο- 
μεν αύτήν πεπλανημένην, τούλάχιστον ώς 
πρδς τά άφορώντα τά τής Σαμοθράκης.

"Οπως ποτ’ αν ή, δ χρόνος τής μεγά
λης εύνοιας τών Καβειρίων μυστηρίων τής 
Σαμοθράκης άργεται περί τόν 4°ν αιώνα. 
Τά ερείπια τών ναών και ιερών οικοδομη
μάτων τής Σαμοθράκης, άχθέντα είς 
φώς, φέρουσιν ώς έπί τδ πολύ τδν τύπον 
τής έποχής ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου.

Γνωρίζομεν, δτι δ Φίλιππος δ Μέγας 
μετά τής Όλυμπιάδος εϊχον μυηθή είς 
ταΰτα, δτι δ Λυσίμαχος βασιλεύς τής 
Θράκης έλαβεν ύπδ τήν προστασίαν του 
τά οικοδομήματα τής νήσου καί ό Περ- 
σεύς είς τούς κατά τών ’Ρωμαίων αγώνας 
του έζήτησε βοήθειαν παρά τών Καβειρι- 
κών θεοτήτων.

Ό δέ τύπος τών μυστηρίων καί αί τε- 
λετα'ι τής μυήσεως ούσιωδώς ήσαν αί αύ- 
ταί, πρδς τάς τής Έλευσΐνος. Πλήν δέ 
τούτου άνάγουσιν αύτά είς τάς αύτάς φι
λοσοφικός καί θρησκευτικός άρχάς.

Ό Πυθαγόρας λέγει ή παράδοσις έπε- 
σκέφθη τήν Σαμοθράκην, "Ιμβρον καί 
Λήμνον, δ δέ Όνομάκριτος, ένταϋθα 

έκαμε τα αίσθανθώσι τήν επήρειαν τών 
ιδεών του έπί τοΰ έξαγνισμού καί έξιλα- 
σμοϋ.

Ό ναδς τών Κάβειρων έξυπηρετεϊτο 
ύπδ πολυαρίθμου προσωπικού ιερέων, τών 
οποίων τά άξιώματα ήσαν κληρονομικά, 
έν ώ δέ είς τά Έλευσίνια μυστήρια οί πι
στοί δέν έγένοντο δεκτοί παρά άπαξ τοΰ 
έτους καί είς ώρισμένην έποχήν, έν Σα
μοθράκη ή μύησις έγένετο καθ' δλην τήν 
διάρκειαν τοΰ έτους, μάλιστα δέ κατά τούς 
έαρινούς μήνας. Είς τήν αργήν τοΰ θέ
ρους, πάνδημος εορτή προσείκλυεν έν τή 
νήσω έξ όλων τών μερών τοΰ ‘Ελληνι
σμού καί άπδ τών μέσων τοϋ δευτέρου 
αίώνος καί ρωμαϊκού κόσμου μέγαν άριθ 
μδν προσκυνητών.

Πάσης ηλικίας καί παντδς φύλου ήδύ- 
ναντο νά παρευρίσκωνται κατά τήν μύη- 
σιν. Τδ δέ σημεϊον τών μυουμένων ήτο 
ταινία έρυθρά, περιβάλλουσα τδ μέτωπον. 
"Ισως ένταϋθα πρέπει ν’ άναπωλήσωμεν 
μακρννήν άνάμνησιν, τδν κεκρύφαλον, 
δηλονότι τδν όποιον ή Λευκοθέα έδωσεν 
είς τδν Όδυσσέα ναυαγούντα, οστις τέλος 
σώζεται είς τήν χώραν τών Φαιάκων, τήν 
χώραν δηλ. τής εύτυχίας καί τής άπδ τών 
δεινών άναπαύλας.

ΊΙ Καβειρική λατρεία φαίνεται,δτι ήτο 
γνωστή είς αρκετά άρχαίαν έποχήν έν τή 
Έτρουρία,ώς μαρτυρούσε τά Έτρουσιακά 
κάτοπτρα, έπίσης δέ διαδεδομένη ήτο καί 
έν Μακεδονία, ιδίως δ’ έν Θεσσαλονίκη, 
ήτις ύπήρξε κέντρον σπουδαϊον τής Κα- 
βειρικής λατρείας.

ΊΙ διάδοσις δέ τής λατρείας τώ < Κά
βειρων παρ’ δλαις έν γένει ταϊς τάξεσι 
τοϋ έθνικοϋ κόσμου καί ή έπιβολή αύτών 
προσεπιμαρτυρεϊται καί έκ τοϋ γεγονότος, 
δτι ούδείς τών ‘Ρωμαίων στρατηγών, δι- 
ευθυνό μένος είς τήν Ασίαν, παρέλειφε vd 
στάθμευση έν Σαμοθράκη, πρδς τέλεσιν 
θυσιών καί έπικλήσεων τών Καβειρικών 
θεοτήτων.

Ό Κικέρων, δ Ούάρων καί άλλοι πολ
λοί άνδρες πολιτικοί καί στρατιωτικοί άνα- 
φέρονται μεταξύ τών έπισκεπτών.

(Κατά τόν .1. A. Hiltl)

Άνιλ. Σαμοθοάκιιςί* ν ν · »

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΎ ΜΕΞΙΚΟΎ

(Συνέχεια)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'·
Οί χαταχτηται iitl των Λίεξεχανεχώπ παρα.ΙΙων.— Ή 

πρώτη πρύι·. roliQ Ιθαγινιΐι; ράχη. — 'II Μαρίνα —
0 χριστιανισμός er Μιξιχΰ.— Προσωρινή στρα- 

τοπινδινσις.—'ΕπισχΙψιις,φι.Ιοφροσύναι χαί δώρα 
— Τεχτί-ίόος —Χρυσός άντί ia.lov.
Έκ τοΰ ακρωτηρίου "Αγ. ’Αντώνιος, ό στόλος 5ι- 

ηυθύνθη πρδς τήν νήσον Κοζουμέλην, παρέπλευσε 
τάς ακτάς τής 'Υουχατάνης, είτα διασχίσας τδν δρ- 
μον Καμπέχην καί έρριψε τήν άγκυραν είς’ τάς έκβολάς 
του ποταμού Ταβάσκου, δν διέπλευσαν διά πλοιαρίων. 
Ειτα οι Ισπανό: εστάθησαν προ τής ομωνύμου πό· 
λεως, ής έγένοντο κύριοι μετά δεινόν καί κινδυνώδη 
αγώνα.

Ό Κορτέζ μαθών έν τούτοις, ότι οί πέριξ κάτοι. 
κοι προύχώρουν, ί'να προλάβωσι τούς κατακτητικού “■ 
του σκοπούς, έβάδισε πρός συνάντησίν των Έν δέ τή 
γενομένη συγκρουσ-ι οί ιθαγενείς ύπερησπίσθησαν άν- 
δοείω; άλλ’ ή εξαίφνη; έπέλασις τών ιππέων, τών 
υπερφυών τούτων μαχητών, περί ών ένόμισαν. δτι 
ίππος καί ίππεύς άπετέλουν έν 3ν, τούς έπτόησε καί 
επέφερε τήν ήτταν αύτών, πανταχόσε διασκορπι- 
σθέντων. Οί ’Ισπανοί συνέλαβον καί τινας αιχμαλώ
τους, μεταξύ τών δποίων καί δύο άρχηγούς, ους δ 
Κορτέζ έςαπεστ-ιλε πρδς τούς συμπατριώτας των μέ 
εςείς ορούς. Ήτο πρόθυμος νά συγχώρηση τούτους, 
έάν έδέχοντο τελείαν ύποταγήν άπαιτήσας έν πρώτοις 
νά παρουσιασθώσι πρδς αύτόν οί αρχηγοί- πράγματι ού ■ 
τοι ύπήκουσαν χαί παρουσιάσθησαν ώς καί άπαντες οί 
κάτοικοι, ακολουθούμενοι ύπό πολλών ύπηκόων κα! κο
μιστών μεγαλοπρεπών δώρων. Έκτος δέ τούτων, προσέ- 
φερον τοϊς νικηταίς είκοσι δούλας γυναίκας, μεταξύ τών 
οποίων καϊ τήν περίφημου Μαρίναν, ήτις τόσον ωφέ
λιμος άπέβη διά τούς κατακτητάς. Ή νεαρά αύτη κόρη, 
πεπροικισμένη ύπό ζωηράς νοημοσύνης, ταχέως έμαθε 
την Καστιλλιανήν γλώσσαν καί έχρησίμευεν ώς διερ- 
μηνεύς παρά τώ Κορτέζ' καθώς δέ ήτον ώραιοτάτη, 
εγένετο καί αξιόλογος αύτοΰ σύντροφος Ή Μαρίνα 
διετήρησεν ισχυρό τάτην άφοσίωσιν πρός τούς’Ισπαν'ούς, 
πολλάκις άνακαλύψασα καί γνωστοποιήσασα τούτοις 
διαφόρους κατ’ αύτών σκευωρίας. Τοΰ δέ Μεξικού 
κατόπιν ύποταχθέντος, αΰτη ύπήρςεν ή πρόνοια τών 
πτωχών ιθαγενών. Ούτως άφήκεν είς τήν χώραν ταύ
την μνήμην άγαθήν καί παρά τοϊς Ίσπανοίς καί 
τοίς έντοπίοις.

Έν τούτοις ό Κορτέζ δέν έλησμόνησε καί τό έρ
γον τοΰ χριστιανισμοί» τών άπιστων παρήνεσε λοιπόν 
τους αρχηγούς ν’ άσπασθώσι τήν θρησκείαν τοΰ νέου 
μονάρχου των, οί οέ πατέρες ό Όλμέδος καί δ Διάζ 
επεφορτίσθησαν νά κατηχήσωσιν αύτούς έν ταϊς με- 
γάλαις άληθείαις τοΰ χριστιανισμού. Τήν ημέραν τών 
Βαίών ή τελετή τοΰ βαπτίσματος έτελέσθη μετά 

τής μεγαλοπρεπούς καί έπισήαου έκείνης πομπής, ή 
δ καθολικισμός αναπτύσσει έν ταϊς έορταίς αύτοΰν 
Οί ιθαγενείς εύρον, οτι αί ίεροτελεστίαι τών Ρωμαίων 
εϊχον πολλήν αναλογίαν μετά τών ιεροτελεστιών τών 
ιερέων των καί επομένως δέν έδυσχολεύθησαν νά τούς 
άκολουθήσωσιν. Έπί τοΰ βωμού λοιπόν τού Καιτζαλ- 
κοάτλ αντικατέστησαν τήν εύεργετικήν αύτών θεό
τητα διά τής εϊκόνος τοΰ Χριστού, παραδεχθέντες, 
οτι ούτος ήτο θεός καλός καϊ ισχυρός,διαδεχθείς έπί
σης τοιοΰτον, ή μάλλον οί πολλοί έφρόνουν, οτι ητον 
δ αυτός θεός, άλλά ύπό άλλο ονομα. Ό Κορτέζ, έγ- 
καταλείψας τήν Ταβασκδν ήγκυροβόλησεν είς τδ βά
θος τής νήσου Άγ. Ίωάννου τοΰ Ούλόας. Μόλις δ’ 
έρρίφθη ή άγκυρα, έλαφρά πιρόγα πλήρης ίνδών 
έπλησίασε τό πλοιον τοΰ υαυάρχου, έφ’ ού άφόβως 
οί ’Ινδοί άνήλθον, ενθυμούμενοι τήν φιλικήν δεξίω- 
σιν, ής έτυχον ύπό τού Γκριζάλβα. "Εφερον δέ άνθη 
καί κοσμήματα χρυσά άνταλλάξαυτες ταΰτα άντί μι
κρών ύαλουργημάτων.

Ό Κορτέζ έμαθεν, Ετι αύτοΐ ήσαν Μεξικανοί, ή 
μάλλον ύποτελείς τούτων, κατακτηθέίσης έσχατης 
τής χώρας των. Ό καταχτητής αύτών, μονάρχης 
Μοντεζούμα, κατώκει έν έξόχω πρωτευούση, επι τών 
εσωτερικών οροπεδίων, καί είς άπόστασιν έβδομήκοντα 
λευγών άπδ τής ακτής, τό δέ διαμέρισμα ένθα οί Ι
σπανοί ήσαν προσηραγμένοι, ήτον ύπό τήν διοίκησιν 
εύγενοΰς τίνος Μεξ ικανικοΰ όνομαζομένου Τεχτίλδου. 
Ό Κορτέζ λοιπόν προσφέρων είς τούς ιθαγενείς δώρα, 
έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά ϊδη τόν Τεχτίλδον. Έν 
τούτοις έκρινεν έπάναγκες νά έγκατασταθη προσω- 
ρινώς έπί τής παραλίας ταύτης, πρός τούτο δέ διέ
ταξε νά κόψωσι δένδρα κα! κατασκευάσωσι στεγά
σματα πρι'ς προφύλαξιν άπό τών ηλιακών ακτινών. 
Αύτη δέ άκριβώς ή άκομψος κατασκήνωσις, ή έν 
έλαχίσταις μόνον ήμέραις έπιτευχθείσα, κατέστη 

έγχαθιδρύσεως καί άναπτύξεως πόλεως, ήτις 
έπί πολύ διέμεινεν ή έμπορικωτέρα πόλις τής Νέας 
'Ισπανίας. Δυστυχώς έπί τής αμμώδους αύτής επι
φάνειας ύπήρχον έδώ καί έχει ύ'δατα λιμνάζοντα. 
έστίαι τοΰ κίτρινου πυρετού. Οί ’Ινδοί πανταχόθεν 
συνέρρεον, ίνα έπισκεφθώσι τούς ξένους, άμέσως δέ 
οϋτω τό στρατόπεδον έλαβεν οψιν πόλεως πανηγυ- 
ριζούσης.

Τήν ημέραν τού Πάσχα ήλθε καί ό Τεχτίλδος, 
ακολουθούμενος ύπό πολυαρίθμου καί λαμπράς συ
νοδείας Ή συνάντησις ύπήρξεν εγκάρδιος, αλλ’ οτε 
δ Κορτέζ ήρώτησε πότε θά τώ ητο επιτετραμμένου 
νά παρουσιασθή προ τού Μοντεζούμα. δ Κασίκος 
άπεκρίθη μετά τίνος έπάρσεως, οτι εξεπλήσσετο, 
διότι οί Ισπανοί, μόλις άποβιβασθέντες, έσχον τήν 
άξίωσιν νά "δωσ. τόν αύτοκράτορα. Έν τούτοις ύπε- 
σχέθη νά πληροφορήση τόν κύριόν του περί τής εχ- 
δηλωθείσης ύπό τού Κορτέζ επιθυμίας καί νά τώ 
διαβιβάση τήν ληφθείσαν άπάντησιν.

“Επειτα άντήλλαξαν δώρα' οί Ισπανοί έλαβον 
πλείστα βαμβακερά ύφάσματα, πολλά έπανωφόρια 
έκ πτερών καί κάνιστρον πλήρες χρυσών κοσμημά
των, έδωσαν δέ προπάντων εύτελή ύαλουργήματα, 
ά'τινα οί Μεξικανοί, άγνοοΰντες τήν ύαλουργίαν, εξε- 
λάμβανον ώς λίθινα. Ό δέ Τεχτίλδος διακρίνας στρατιώ
την φέροντα άπαστράπτον κράνος, τό οποίον ώμοίαζε 
πρό: έκεΐνο, δπερ έφερεν δ θεός Καιτζαλκοάτλ εν 
τω έν Μεξικώ ναφ του, έζήτησε νά τό περιεργασθή. 
Ό Κορτέζ έσπευσε νά τώ ποοσφέρη τδ κράνος, ίνα 
το δείξη καί πρός τδν αύτοκράτορα, έκφράζων τήν ελ
πίδα, οτι θά τό έπέστρεφυν πλήρες _ έκ τής χρυσής 
κόνεως, ήτις τόσον κοινή έραίνετο έν τή χώοα των. 
«Οί στρατιώται μου, προσέθηκε, πάσχουσιν έκ καρ
διακής ασθένειας, ής τδ ειδικόν φάρμακου ε’υε ό 
χρυσός.·

Κατά τηυ συνέυτευςιν ταύτην Μεξικανό; τις καλ
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λιτέχνης, έλθών μετά τοϋ Τεχτίλδου, έσχεδίχζε τά 
διάφορα έπεισόδια μετά θαυμαστής ακρίβειας καί έζω- 
γράφισε τούς 'Ισπανούς, τας ενδυμασίας των, τά 
όπλα των κα’ι τά πλοία των όπισθεν, ων τά λευκά 
ιστία άνερριπίζοντο έν τώ βάθει τών ήσυχων ύδάτων. 
Ίνα δέ συμπληρώση ό Κορτέζ τ’ο αποτέλεσμα, 8περ 
θά παρήγαγον αί ζωγραφικά: αύταί παραστάσεις, 
έξετέλεσε γυμνάσια ιππικού και ομοβροντίας τών τη
λεβόλων ών οί μύδροι κατέθρυψαν τά απέναντι δέν
δρα. Τά θεάματα ταϋτα έπέφερον αφωνον θαυμασμόν 
τοϋ τε κασίκου καί τών ιθαγενών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
Δράσις τοϋ Λίοκτείούμα. — Λίφνηϋα αύτοϋ μιταβολή.

— Ό έχ των Ισπανών τρόμος —Μία προφητεία — 
Το μέγα συμβούλιον — ’ΟΛιβρΙα άπόφασις —Δΰρα 
χαί βιαταγαί πρός τούς 'Ισπανούς. — ΊΙ άπόφασις 
τΰν Ισπανών. — II Βεραχρούζα — ΊΙ νέα αποικία
— Ό Κορτέζ γενικός όιοιχητής.— Οί Τοτονάκοι— 
Μία συνωμοσία. — ΙΙρωτοφατές τόλμημα —Μεζιχόν 
καί θάνατος.
"Ηδη έκ τοϋ στρατοπέδου τών Ισπανών άς μετα- 

βώαεν είς τήν πρωτεύουσαν τής αυτοκρατορίας. ΈκεΓ 
έβασίλευε δι’ απολύτου ισχύος ό Μοντεζούμα, δεύ 
τερος τδ ονομα, άνελθών είς τόν θρόνον τω 1502. 
Ουτος κατ’ άρχάς υπήρξε μονάρχης δραστήριος, γεν
ναίος και δίκαιος. Τά πρώτα έτη τής βασιλείας του 
άφιέρωσεν είς τ’ο νά ύποτάξη τελείως τάς έπαναστα- 
τημένας έπαρχίας του καί κατακτήση νέας, εϊτα δ’ 
έπεδό^η καθ’ ολοκληρίαν εις τήν διοίκησιν τοϋ κρά
τους του. Έπροστάτευσε τάς τέ/νας, έκτισεν έν Με- 
ξικώ ναούς, κατασκεύασε τέλεια υδραγωγεία καί, τδ 
σπουδαιότερον, ένέστειλε τήν διασπάθισιν τών δημο
σίων χρημάτων καί τήν διαφθοράν τών δικαστών, 
άναζητών καί αμοιβών παντού τήν άξια·.

Δυστυχώς αί ευτυχείς αύταί άπαρχαί δέν έσυνεχί- 
σθησαν. Μετ’ όλίγον δ μέχρι τούδε κόσμιος καί αγα
πητός είς πάντας Μοντεζούμα, άπέφευγε τόν λαόν, 
λαμβάνων διά τήν ύπηρεσίας τής αυλής του μόνον 
έκ τών εΰγενεστέρων τοϋ κράτους, κατέίλ'.ψε διά 
φόρων καϊ παρεισπράςεων τάς έπαρχίας καί πόλεις, 
δσαι μάλιστα προσφάτως προσηρτίσθησαν τώ Με
ξικω καί τέλος έφάνη αίφνηδίως έγκαταλείψα; τά πο
λιτικά καθήκοντα, (να έπιδοθή είς τήν ιερατικήν 
ύπηρεσίαν, διότι ητο ταύτοχρόνως ίερεύς καί βασι
λεύς, ώς καί έν τή παλαιϊ Αίγύπτω.

Πώς άλλως νά έξηγήσωμεν τήν τοιαύτην μεταβο
λήν. ή ότι ύπερβολικός τρόμος κατέλαβε τήν ψυχήν 
τοϋ Μοντεζούμα ; Τούτο βεβαίως έπεζηγεΐται καϊ 
ένεκα τής σχετικής έχείνης προφητείας, καθ’ ήν ή 
έπάνοδος τοϋ θεού Καιτζαλκοάτλ, ήθελεν έπιφέρει 
τήν κατάρευσιν τής βασιλευούσης δυναστείας. Έθρυλ- 
λείτο λοιπόν οτι δέν ήτο μακράν ή έπάνοδος αύ'τη. 
"Αμα δέ τή έμφανήσει τών ώχρώ. ξένων μέ τδ κυ- 
μαινόμενον γένειον, καθ’ όλα όμοιων πρός την άνα- 
μενομένην θεότητα, είκασίαι διάφοροι διεσπείροντο.

Έκτος δέ τούτων, έτεεα διάφορα σημεία προανήγ
γειλαν τήν μέλλουσαν καταστροφήν. Ή λίμνη Τεζ- 
κοϋκο έκχειλείσασα, ά'νευ φαινομενικής αίτιας, ήπεί- 
λει τήν πόλιν. Είς πύργος τοϋ μεγάλου ναού άνα- 
φλεγε'ις. κατέρρευσε. Τρεις κομήται καί λάμψεις πα
ράδοξοι έν σ/ήματι πυραμίδος ανεφάνησαν είς τόν ορί
ζοντα. φωναί δέ γοεραί διεχέοντο εις τόν αιθέρα. Τοι- 
αϋτα σημεία άναφανέντα κατετρόμαξαν τόν Μοντε
ζούμα, δστις δέν έπαυεν ικετεύω·/ τους θεούς καί έξι- 
λεώνων διά θυμάτων. Ούτω έβδομήκοντα χιλιάδες 
ανθρώπων έθυσιάσθησαν έν μόνω τω έ’τει τής έμφα- 
νίσεως τού Κορτέζ έν Μεξικω.

Μόλις ό αϋτοκράτωρ έμαθε τήν άποβίβασιν τών 
'Ισπανών συνεκάλεσε μέγα συμβούλιον, έν ω παρεκά- 

θησαν οί βασιλείς τοϋ Τεζκοϋκο καί τοϋ Τλακόπαν. 
Γνώμαι πολλαί έδόθησαν, ό δέ Μοντεζούμα έλαβε 
τόν μέσον όρον. Νά προσφέρωσι σωρείαν δώρων ει; 
τούς ξένους καί τούς έπιτάξωσι νά έγκαταλείψωσι τό 
έδαφος τής αυτοκρατορίας. Ή πολιτική αϋτη ήτο 
κακή καί ολέθρια. Έδείκνυε ταύτοχρόνως τήν ευπο
ρίαν καί αδυναμίαν αύτών. Ύπέθάλψε τήν έπιθυμίαν 
τής κατακτήσεως καί ύπεδείκνυε τ’ο κατορθωτόν.

Ένώ έν Μεξικω έσκέπτοντο περί τής άρμοζουσης 
τοίς ’Ϊσπανοίς ύποδοχής, ούτοι έστρατοπεδευμένοι είς 
τάς αμμώδεις έκτάσεις, ύπέφερον έκ τής θερμότη- 
τος· καίτοι ο! ιθαγενείς τούς έβοήθουν τδ κατα δύνα- 
μιν καί τοίς προσέφερον τροφάς. Έν τω μεταξύ φθάνει 
καί ή άπάντησις ταχύτερον παρ’ οσον ανεμένετο.

Ή πρεσβεία συνέκειτο έκ δύο εϋγενών μεξικανών 
μετά τοϋ Τεχτίλδου καί έκατδν σκλάβων, φερόντων 
πολυπληθή δώρα τού Μοντεζούμα, ών ή μεγαλοπρέ
πεια κ.ί ό πλούτος ύπερέβαινε πανθ’ όσα οι Ισπα
νοί είχον μέχρι τούδε ίδει. Τό κράνος έν πρώτοις επε- 
στράφη πλήρες κόνεως χρυσού, κατά τήν ευχήν τοΰ 
Κορτέζ. "Επειτα μεταξύ τών πολυαρίθμων έξοχων 
δώρων έθαύμαζον δύο μεγάλας καί στρογγυλά: πλά
κας, ώς τροχού: άμάξης, τήν μέν έξ αργύρου, τήν δέ 
έκ χρυσού, παριστώσαν τον ήλιον, μετά φυτών καί 
ζώων πλουσίως γεγλ.υμμένων. Ή δέ δοθείσα παρά 
τοϋ αύτοκράτορος άπάντησις ήτον ή ίξής : Ήρνείτο 
νά δεχθή τούς ξένους έν Μεξικω, ύπό τδ πρόσχημα 
τών πολλών κίνδυνων, εις τους^δποιους θά έςετιθεντο 
κατά τό δυσχερές ταξείδιον. Άλλ’ ό 'Ισπανός, στρα
τηγός, άποκρύπτων τήν άγανάκτησίν του, επεφόρ- 
τισ'ε τούς ’Αζτέκους διά νέας παρά τώ Μοντεζούμα 
αποστολής, ήτις πολύ όλίγον έφαίνετο, δτι θα τον 
εύηρέστει-έοήλωσεν, οτι πασα έπιμονή ήτο ανωφελής.

Τών πρεσβευτών άπελθόντων. οί Ισπανοί διηρέθη- 
σαν τάς γνώμας.Όί μέν έζήτουν αμέσως να εισουσω·· 
σιν είς τήν τόσω θαυμασίως-πλουσίαν χώραν, οί δε 
νά έπιστρέψωσιν εις Κούβαν, ίνα έπανέλθωσι μετά 
δυνάυ-εων όλιγώτερον δυσαναλόγων, έναντι τών ουσκο- 
λιών τής έπιχειρήσεως. "Αλλως τε ύπεφερον υπερ
βαλλόντως έκ τών καυσώνων καίτών λοιμικών πυρε
τών. Τριάκοντα άνδρες είχον ήδη ύποκύψει. Τότε ό 
Κορτέζ άπεφάσισε ν’ άπομαχρυνθώσιν έκεΐθεν και 
έστειλε τόν Φαγκίσκον δέ Μοντέζον μετά δύο πλοίων 
πρός βορραν, ίνα εύ'ρη σταθμόν καταλληλότερον. Μετά 
δέκα ημέρας οί πρεσβευταϊ έπχνήλθον, φέροντες ρη
τήν διαταγήν, ίνα οί ξένοι έγκαταλείψωσι τδ Μεξι- 
κόν. Ή θέσις των καθίστατο δυσχερής, διότι οί γεί
τονες ιθαγενείς ήρνούντο τροφάς τοίς ϊσπανοίς, ύπα- 
κούοντες χνχμφιβόλως τχϊς μυστικαίς τοΰ αυτοχρατο- 
ρος διαταγαίς. Ευτυχώς έν μέσω τών περιστάσεων 
τούτων έπινήλθεν δ Μοντέζος, άφοϋ ευρεν, άν ουχί 
ορμον άσφαλέστερον, άλλά τουλάχιστον στρατόπεδον 
όλιγώτερον νοσώδες. Άπεφασίσθη λοιπόν νά μετατο- 
πισθώσι τό ταχύτερον.

Τότε ό Κορτέζ έλαβε τολμηρόν άπόφασιν, ίνα α
παλλαχθώ έντελώς τοϋ Βελασκέζ Διεκοίνωσεν, οτι 
άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν αποικίας, έν όνόμχτι τών Ι
σπανών μοναρχών, αμέσως δέ ωνόμασε τούς κυριωτε- 
ρους άρχοντας. Ή νέα πόλις ώνομάσθη Βίλλα-Ρίκα 
δε Βέοα-Κρούζ, ήτοι ή πλούσια πόλις τοϋ αληθούς 
σταυροϋ, τίτλος ακριβώς δεικνυων τάς τάσεις τών^εν 
τώ Ν. Κόσμω Ισπανών Τό πλείστον τής έν σχημα
τισμό» νέας ίδρυθείσης πόλεως έπελήφθη αμέσως τών 
έργασιών, ό δέ Κορτέζ κατέθηκεν έπισήμως τήν ην 
κατείχε παρά τοϋ Βελασκέζ έξουσίαν.

Τότε τδ συμβούλιον κατόπιν νομίμου συσκέψεως 
τόν ωνόμασε όμοφώνως γενικόν αρχηγόν καί μέγαν 
δικαστήν τής αποικίας, άλλαις λέξεσι τόν περιέβαλε 
διά πλήρους στρατιωτικής καί πολιτικής εξουσίας. 
Άλλ’ ή τολμηρά καί επιτήδειος αΰτη κωμωδία παρ- 

ώργισε τούς πολυαρίθμους έν τώ στρατοπέδω φίλους 
τοϋ Βελασκέζ, ο'ύς ίμως πάλιν ό Κορτέζ διά τοϋ έπα- 
γωγοϋ ύφους του άκόπως ήδυνήθη νά κατευνάση.

'Ημέρας τινας πρότερον έδέχθη τούς απεσταλμέ
νους τών Τοτβνάκων, κατοίκων χώρας διαφόρου τής 
τών ’Αζτέκων καί νεωστΐ ύποταχθείσης παρ’ αύτών. 
Ό χάσικος προέτρεψε τούς Ίαπανούς νά έπισκεφθώσι 
τήν πρωτεύουσαν αύτών. Πράγματι ό Κορτέζ άπέ- 
δωκε τήν έπίσκεψιν μεθ’ όλων τών ϊδικών του, ένώ 
ό στόλος επλεε πρός βορραν. Ή Κεμποάλλα, πρω
τεύουσα πόλις τών Τοτονάκων είχε τριάκοντα χιλιά
δας ψυχών. Οί κάτοικοι ύπεδέχθησαν τούς 'Ισπανούς 
μετ’ έγκαρδιότητος μεμιγμένης θαυμασμού καί φό
βου, ό δέ κασίκός έσχε μακράν συνδιάλεξιν μετά τοϋ 
Κορτέζ Τώ υπέδειξεν, ότι οί Τοτονάκοι έζήτουν πε- 
ρίστασιν,ί'να απολυτροθώσι τής τυραννίας τοϋ Μοντε
ζούμα. Ούδέν ευαρεστότερον τοιαύτης άποκαλύψεως, 
διά τόν 'Ισπανόν στρατηγόν. "Ο,τι κατ’ άρχάς έφαί
νετο ώς ηρωική ανοησία, ήδη καθίστατο πρίξις τολ
μηρά άναμφιβόλως, άλλά καϊ μή στερούμενη ελπί
δων επιτυχίας.

Ανευ ματαιοπονίας λοιπόν, ευνοούμενος άλλως τε 
καί ύπό τών περιστάσεων, προύτεινεν ό Κορτέζ είς 
τους Τοτονχκους νά συνάψωσι στενήν συμμαχίαν, τών 
'Ισπανών μόνων δυναμένων ν’ άπαλάξωσιν αυτούς 
από τού επαχθούς ζυγοΰ τών Μεξικανών. ’Επειδή δέ 
δεν ελησμόνει καί τά ιερά συμφέροντα τής θρησκείας 
του, έ’θεσεν είς ενέργειαν τήν επιρροήν, ήν έπϊ τών 
ιθαγενών είχε. Παρά τάς διαμαρτυρίας καί τού; φό
βους των κατεδάφισε τού; ναού; καί συνέτριψε τά εϊ- 

- δωλα "Οταν δέ οί Τοτονάκοι ειδον, οτι ή έκδίκησις 
τών θεών των ητον ανίσχυρος,άνευ έναντιώσεων έλά- 
τρευσαν τήν θρησκευτικήν πίστιν τών συμμάχων των 
και έίοήθησαν τόν Κορτέζ είς τήν ι'δρυσιν τής Βερα- 
κρούζας. *
„ Άλλ’ ή νέα αποικία συνεταράχθη ύπό έσωτερικών 
διχονειών καί μάλιστα έξυφάνθη συνωμοσία κατά τοϋ 
’τρατη,γοϋ ύπό τοϋ ϊερέως Ίωάννου Διάζ Οί συνω- 
μόται εσκόπουν νά έπιβιβασθώσι πλοίου καί έπιστρέ- 
ψωσιν είς Κούβαν, ί'να πληροφορήσωσι τόν Βελασκέζ 
περί τών γενου,ενων.

Άλλ’ ό Κορτέζ πληροφορηθείς ταύτα ύπό τίνος 
έμπιστου, εκρέμασε δύο στρατιώτας. Ό Διάζ έπικα- 
αεσθείς τά έκκλησιαστικά του προνόμια έσώθη. Μετά 
τό θλιβερόν τοϋτο έπεισόδιον, ό Άλβαράδος άπεστάλη 
είς Κεμποάλαν μετά μέρους τής στρατιάς, κατόπιν 
δέ ουνηντήθη μετ’ αύτοϋ καϊ ό Κορτέζ φέρων τήν 
επίλοιπον. Τότε έξετέλεσε σχέδιον τολμηρότχτον, 
όπερ άπό πολλοϋ διέτρεφεν άλλά δέν έχοινοποίει, παρά 
μόνον είς ολίγους έπιστηθίους φίλους του. Διέταξε νά 
αφοπλίσωσι καϊ καταστρέψωσι τόν στόλον, οπερ καί 
έξετελέσθη. Μόνον δέ μικρόν τι πλοίον διεφύλαξε. Τό 
τοιοϋτον διάβημα έπραξεν, ϊνα άφαιρέση έντελώς άπό 
των στρατιωτών του πάσαν ιδέαν επιστροφής είς Κού
βαν. Ό Κορτέζ ήθελεν ώστε όλοι τήν αύτήν άπόφασιν 
νά λάβουν· ή νά κατακτήσωσι τό Μεξικδν, ή ν’άπολε- 
βθώσι.

Μόλις cl Ισπανοί ειχαΟον. οτι στόλος δέν ύπήρ·/£ 
πλέον, έξεπλάγησαν. Άλλ’ ό Κορτέζ έμέμφθη τής 
δειλότητος αύτών καί μετ’ ολίγον τήν κατηφή άθυ- 
μιχν των διεδέχθη θορυβώδης καί φιλοπόλεμος ζή
λος, μία δέ φωνή ήκούετο:

Είς τό Μεζικόν .’ Είς τύ Μεξιχόν !
Η καταστροφή τοϋ στόλου είνε μία τώ / πλέον 

“ξιολόγων πράξεων τοϋ βίου τοϋ Κορτέζ. Άναμφιβό-
• λω; έν τή ιστορία εύρίσκονται παρόμοια δείγματα 
ΐ θάρρους, ποτέ Ομως αί έλπιζόμεναι έπιτυχεις έκβά-

Οίίτω νϋν καλείται ή ύπ'ο τοϋ_Κορτέζ κτισθείσα 
ΧαΙ ονομασθεΐσα πόλις. 

Μεξικδν, ή ν’άπολε-

σεις δέν ήσαν πλέον άβέβαιοι καί τά όνειρα τών έπι- 
τυχιών πλέον τρομερά. Τδ πρωτοφανές είνε, οτι ή 
ήρωϊ/.η αϋτη άπόφασις, ήτις εν περιπτώσει ολέθρου θά 
απεδεικνύετο ώς παράφρων ιδέα, ύπήρξεν άποτέλε- 
σμα ψύχραιμου σκέψεως ί Ή ζωή, ή τύχη, ή δόξα 
τοϋ Κορτέζ έξηρτώντο ύπό μιϊς βολής τών κύβων.

Μόνη ή τύχη ήδύνατο ν’ άποφανθή. Ούδέν άλλο, 
εκτός τούτων :

Νίκη ή θάνατος! (Έπεται συνέχεια).

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

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΣΤΙΚΑ

περί ths πέραν του θεατοί
ΖΩΗΣ

’Εσχάτως έν Κιάτω τής Κορινθίας αξιοπερίεργος 
έγένετο συνδιάλεξις μετά πνευμάτων καί αξιόπιστων 
προσώπων, επιστημόνων καί πολιτευτώ·/, ήν ένεκα 
τών σπουδαίων περί μελλούσης ζωής άποκαλύψεων 
τών πνευμάτων άναδημοσιεύομεν ώδε, χάριν τών εν
διαφερομένων ήμετέρων συνδρομητών εις τοιαϋτα ψυ
χωφελή καί φυσιολογικά φαινόμενα.

Ή συνεδρίασις ήτον έπιόλητικωτάτη, διεξαχθείσα 
ε'ις τήν εύρείαν αίθουσαν ένός τών έκεΐ δημοσίων 
ιδρυμάτων εν μέσω άπολύτου ηρεμίας καί ησυχίας, 
παρισταμένων πεντήκοντα καί πλέον άτόμων.

Ή συνεδρίασις ήρξατο τήν 10 τή; νυκτός. Μεσά- 
ζον πρόσωπον ητον ί κ. Δ Σμυρνιόπουλος, τεσσαρα- 
κονταετής περίπου, κάτοχος άρκετής παιδείας καί δύο 
ξένων γλωσσών. Μόλις δέ ή χειρ αύτοϋ ήρχισε νά 
κινήται. Όπόταν :

— ΠνεΟ[ΛΧ,γράψον μας ποιον είσαι! Φωνά
ζει ό διευθόνων τήν συνεδρίασιν.

Ή χειρ γράφει ή μκλλ,ον τό πνεϋμα:«Κορ- 
φιωτάκης, Υπουργός τής Ιίαι^είας και τών 
Οικονομικών, έν έτειί85Ο».

Έρούτησις. Σεις εισΟε, άληθώς, κύριε Κορ- 
φιωτάκη ;

Τό ΓΙνεϋμα. Μάλιστα.
Έρ. ’Επιτρέψατε μας νά σάς άπευθόνωμεν 

μερικάς ερωτήσεις
Πν. Σάς παρακαλώ. Έρωτάτέ με ο,τι θέ

λετε. Θά σάς απαντώ έφ’ όσο·' δύναμαι.
Έρ/Οταν ή ψυχή έζέρχηται τοΰ σώματος, 

ποΰ μεταβαίνει ;
Πν 'Οδηγείται ύπό τών αρμοδίων εις μέ

ρος,ένθα μανθάνει τούς Νόμους,οΐτινες διέπου- 
σιν ημάς, κατόπιν δέ οδηγείται μετά πάρο
δον 40 ημερών μεταξύ ημών.

Έρ. Ποιοι είνε οί αρμόδιοι, οί διδάσκοντες 
εις τάς ψυχάς τούς Νόμους ;

Πν. Μή θέλετε νά διεισδυσητε είς τά ανε
ξιχνίαστα μυστήρια τοΰ Ύψίστου, απαγορεύ
εται δέ μοι τοϋτο, διότι είναι είς έκ τών νό
μων μας.

Έρ. Ποΰ πηγαίνουν, ποΰ συχνάζουν τά 
πνεύματα.

Πν Τά περισσότερα πνεύματα διέρχονται 
τόν καιρόν των πλησίον τών οικείων των.

Έρ. Βλέπετε τά πνεύματα τών αρχαίων ;
Πν. Όχι· ένταΰθα υπάρχουν οί άποθανόν- 

τες τόν αύτόν αιώνα, νομίζω δέ έγώ, οτι ή
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κρίσις γίνεται είς τό τέλος έκάστου αίώνος, 
δηλαδή οί πρό ημών έχουσι κριθή καίκατζ- 
ταχθή άναλόγως τών πράξεων των είς τούς 
οικείους χώρους.

Έρ. Πώς γνωρίζονται τά πνεύματα μεταξύ 
των ;

Πν. Έκ τοΰ περί πνεύματος, τό όποιον κατά 
πρόσωπον ομοιάζει μέ τήν μορφήν τοϋ ανθρώ
που, τήν οποίαν είχε κατά τά τελευταία έτη 
τή; ζωής του.

Έρ. Είνε δυνατόν τά πνεύματα νά κάμουν 
την έμφάνισιν των ;

Πν. Υπάρχουν πνεύματά τινα, τά όποια 
έχουν τήν ίδιάζουσαν δύναμιν, δι’ή; δύνανται 
νά καταστώσιν ορατά είς τάς όψεις τών αν
θρώπων. Πόθεν όμως ή δύναμις αυτή, αγνοώ.

Έρ. "Οταν έν δωμάτων είνε ερμητικώς κε- 
κλεισμένον,δύνασθε σείς τά πνεύματα νά είσ- 
έλθητε έν αύτώ;

Πν. “Οχι 1 είσερχόμεθα διά τών θυρών καί 
παραθύρων,όταν εινε ανοικτά ή καί έκ τών ο
πών, όταν εινε οπωσδήποτε εύρεΐαι. Διά τών 
σχισμάδων όμως άδυνατοϋμεν νά είσέλθωμεν, 
διότι μ2ς έμποδίζει τό περίπνευμα, οπερ δέν 
δύναται νά συσταλή τόσον πολύ.

Έρ. Μετά πόσης ταχύτητος διατρέχετε 
τάς άποστάσεις ",

ΙΙρ. Μέ τήν ταχύτητα τοϋ άερος.
Έρ. Μήπως θέλετε νά είπήτε μέ τήν τα

χύτητα τοϋ φωτός,διότι ή ταχύτης τοϋ άέρος 
δέν είνε καταπληκτική.

Πν. (Είς τήν έρωτησιν ταύτην τό πνεϋμα 
δυσαρεστεϊται· έκδηλοϋται δέ τοΰτο διά τών 
σπασμωδικών κινήσεων τής χειοός τοϋ μεσά
ζοντος). Σάς είπα τοΰ άέρος.

Έρ. Πόσος χρόνος απαιτείται είς τά πνεύ
ματα διά νά μεταβοϋν είς τάς ’Αθήνα; ;

Πν. Ποιων, νέων ή γερόντων ;
Έρ. Υμείς.
Πν. Έγώ δέν έχω μετρήσει ακριβώς, άλλά 

μοΰ φαίνεται,ότι δέν θά κάμω περισσότερον από 
1 2 λεπτά...

Έρ. Πρώτα λεπτά_ή δεύτερα ;
Πν. (Τό πνεϋμα θυμώνει έκ νέου, απειλεί 

ότι θά κακοποιήσγ τούς συνεδριάζοντας, οί ό · 
ποιοι άρχίζουν νά τρέμουν καί νά ζητούν συγ
γνώμην, έπί τέλους όμως τό πνεϋμα γράφει). 
Πρώωώτα, άλλ’ οί νέοι δύνανται νά μεταδώσι 
ταχύτερον, διότι έχουν τό περίπνευμά των έ- 
λαφρόν.

Έρ. "Ώστε είνε καλλίτερου νά άποθάνη ό 
άνθρωπος νέος ή γέρων ;

Πν. (Σιωπκϊ.
Έρ. Κατοικοΰνται οί πλανήται ;
Πν. Ύτοθέτω ναί.

Έρ. Αύτό τό γνωρίζετε έξ ιδίας άντι λήψεως;
Πν. Τό γνωρίζω έκ τών οικείων βιβλίων καί

ιδία έκ τής κοσμογραφίας, τήν οποίαν άνε- 
γνωσα έν τή 1'ή.

Έρ. Άφοΰ διατρέχετε τόσον εύκόλως τάς 
αποστάσεις, διατΐ δέν μετέβητε είς τούς πλα- 
νήτας, ΐνζ άντιληφθήτε, έάν κατοικώνται ή 
ό/? :

Πν. Έπεχείρησα νά άνέλθω, βταν όμως έ- 
προχώρησα είς ικανόν ύψος, ήσθανόμην πίεσιν 
έκ τών άνω πρός τά κάτω καί δέν ήδυνάμην 
νά προχωρήσω περισσότερον.

Έρ. Κύριε Κορφιωτάκη, είπατε πίεσιν έκ 
τών άνω πρός τά κάτω. Μήπως ήθέλατε νά 
είπητε ελξιν έκ τών κάτω.

Πν. (θορυβείται, πάλιν θυμόνει καί γράφει 
τά εξής).Έάν έξακολουθήτε νά μοΰ ύποβάλητε 
τοιαύτας λεπτομερείς ερωτήσεις, θά διακόψω, 
θά φύγω. Άν αύτοΰ ή πίεσις ονομάζεται έλ 
ξις, δέν γνωρίζω.Έδώ τήν όνομάζομεν πίεσιν.

Έρ. Δυνάμεθα ημείς νά άκούσωμεν τήν φω
νήν σας ;

Πν. “Οχι, διότι ή φωνή ημών δέν δύναται 
νά άκουσθή παρ’ υμών, είνε άλλου είδους φω
νή, τήν οποίαν έδωκεν ό Πλάστης εΐ; ήμάς, 
ώς μέσον συνεννοήσεως.

Έρ. “Εχετε ολα; τάς αισθήσεις, τάς όποιας 
έ'χουν οί άνθρωποι έν τή ζωή ;

Πν. “Ολας.
Έρ. Άφοΰ δέν έχετε έγκέφαλον,πώ; έχετε 

αισθήσεις;
Πν. (Τό πνεϋμα τήν τοιαύτην έρωτησιν έ- 

θεώρησε φαίνεται ύβριστικήν καί έγραψεν, μέ 
πολλήν νευρικότητα καί άτάκτως τά έςής).

— Σείς δέν έχετε έγκέφαλον.
Έρ. Είσθε εύχαριστημένο; αύτοΰ ή θέλετε 

νά ήσθε έν τή ζωή ;
ΓΙν."Ηθελον νά είμαι έν τή ζωή διά δύο λό

γους, τό μέν διότι θά ήδυνάμην, νά μετανο
ήσω κατά τά τελευταία έτη τής ζωής μου, 
ένώ έδώ ούκ έστι μετάνοια, τό δέ ίνα έργα- 
σθώ ύπέρ τής πατρίδος μου.

Έρ. Σας ωφελούν αί λειτουργίαι, τά μνη
μόσυνα ;

Πν. "Αν μας ώφελοϋν ή όχι αδυνατώ νά εί- 
πω ύμϊν πρέπει δ’ όμως υμείς άνελλιπώς νά 
έκπληροΤτε τά θρησκευτικά καθήκοντά σας.

Έρ.Τά πνεύματα πηγαίνουν είς τού; ναούς;
Πν. Πνεύματά τινα καίτοι γινώσκουσιν, ότι 

έν τώ Άδή ούκ έστι μετάνοια, πηγαίνουν έν 
τούτοις είς τούς ναούς, έλπίζοντα είς τό πο- 
λυεύσπλαγχνον τοΰ Ύψίστου.

Έρ. Τά πνεύματα έξακολουθοΰν νά έχουν 
τά προτερήματα ή ελαττώματα, τά όποια 
είχον έν τή ζωή ή όχι ;

Πν. Διατηρούν έπακριβώς βλα καί όχι μό
νον τοΰτο, άλλά προσαποκτοΰν καί έτερα έ
λαττώματα, ιδίως τό τοΰ μίσους.

Έρ. Δύναται έν πνεϋμα νά κακοποιήση έ
τερον πνεϋμα ;

Πν. Ό αήρ δέν δύναται νά κακοπιοήσγ τόν 
αέρα.

Έρ. Ποια είνε τά ισχυρά πνεύματα;
Πν. Τά πνεύματα τών άποθανόντων είς νεα

ρών ηλικίαν καί έκείνων, οΐτινες ήσαν κράσεως 
ίσχυράς.

Έρ. Οί άποθνήσκοντες τρελλοί έξακολου
θοΰν καί ώς πνεύματα νά είνε τοελλοί, ή όχι ;

Πν........
Έρ. Δυνασθε νά μάς είπητε, πώς γίνονται 

τά όνειρα ;
Πν. Τά όνειρα είνε αποτέλεσμα συναντή- 

σεως πνευμάτων ζώντων μετά πνευμάτων τε- 
θνεωτων ή καί τάνάπαλιν. Περί τών ενυπνίων 
θά ομιλήσω ύμϊν άλλοτε έκτεταμένως.

Έρ. Ποιαν εύχήν δυνάμεθα νά άπευθύνω- 
μεν ύμϊν ;

Πν. Γαλήνην. Ναι Γαλήνην I Νϋν καί άεί 
καί είς τούς αιώνα; καί εί; τό έλεος τοΰ Ύ-

ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΗΓΗΣΙΣ

Όφείλομεν μίαν άναγκαίαν έξιίγησιν 
τοΐς συνδρομηταϊς ήμών:

Ή «Φύσις» άπό δεκαεξαετίας ήδη αν
ελλιπώς και τοσοΰτον έπιτυχώς έκδιδο- 
μένη, λίαν δ’ εύλαβώς άλλως τε μέχρι 
τοΰδε έκπληοούσα τόν σκοπόν, όνάρχήθεν 
έταξε, της δημοσιεύσεως δηλονότι ώφελί- 
μων καϊ ψυχαγωγικών γνώσεων, γενικώς 
άπεσπάσατο τά συγχαρητήρια καϊ ευχαρι
στήρια άπό μέρους τών πολυπληθών ανα
γνωστών αύτής. ιδίως τών εΐδότων τούς· 
κόπους καϊ μόχθους καϊ Ουσίας, οϊτινες 
άναποδράστως απαιτούνται πρός έκδοσιν 
τοσοΰτον πρωτοτύπου, καλλιτεχνικού, επι
στημονικού καϊ φιλολογικού εικονογραφη
μένου έκάστοτε συγγράμματος. Άλλά δέον 
καϊ νιϊ όμολογήσωμεν. δτι παρά τάς πα- 
ρηγόοους ταύτας Εκτιμήσεις τών αισθα
νόμενων τάς δυσχερείας. ϊις έκάστοτε 
συναντώμεν πρός· έκδοσιν τοιούτου έργου, 
καϊ δή πρός δημοσίενσιν έκάστοτε πρω
τοτύπων, κοινωφελών καϊ έπαγωγών ανα
γνωσμάτων, έκπόνησιν νέων καλλιτεχνι
κών εικόνων, διαοκή έπίβλεύιν τήυ άιιέιι- 
πτου έκτυπώσεως αύτοΰ έπϊ καλού χάρ- 
τον, συνεχή αγώνα πρός απαίδευτα στοι
χεία καϊ δή τό σπουδαιότεροι·. παρά τό 
ευάριθμον τών ύποστηριζόντων τήν ελ
ληνικήν Φιλολογίαν, σχετικώς πρός τούς 
τής· ξένης, έχομεν καϊ τούς μεμϊιμοίρούν- 
τας, εύτυχώς ολίγους, οϊτινες άπαιτούσι 
πλείονα τών όσων δυνάμεθα νά τοΐς πα- 
ράσχωμεν. Τουτέστι θέλουσι συνεχεστέ- 
ραν τήν έκδοσιν, άφθονωτέραν τήν ύλην, 

πολυτελέστερον χάρτην καϊ τιϊ τοιαΰτα, 
άτινα άπαιτούσι θυσίας καϊ κόπους περισ
σοτέρους.

Οί τοιούτοι βεβαίως, άπό πολλοΰ μόνον 
ζήλου, ατομικού ή καϊ πατριωτικού τρε
πόμενοι. καϊ άποβλέποντες εΐς ατομικήν 
μόνον ωφέλειαν, δέν σταθμίζουσιν άπό δί
καιος άπόψεως τιϊ πράγματα καϊ μάς άδι- 
κούσιν . "Αν όμως άναλογισΟώσιν οποίους 
κόπους καϊ χρόνον καταβάλλομεν πρός 
συλλογήν μόνον τών συνδρομών, ήθελον 
έκθύμως μάς· δικαιώσει καϊ απορήσει έν 
ταύτώ πώς· κατοοθώνομεν νιϊ έκδίδωιιεν 
επι, τόσα ετη τοίουτον πολυτελές. πολυ
ποίκιλοι' και καλλιτεχνικόν έργον. Άν δέ 
κάποτε βοαδύνωαεν τήν έκδοσιν τών ψύλ- 
λων, όπως συνέβη εσχάτως ή άν κατά τό 
θέρος ένεκα τοΰ καύσωνας ή χάοιν σχετι
κής άναπαύσεως, άντι νά οιακόψωμεν όλα- 
τελώς έπί δίμηνον τήν έκδοσιν τής- «Φύ
σεως». ώς άλλοι πράττουσιν, άραιώνομεν 
όλίγον ταύτην, παρακαλούμεν τούς· ευα
ρίθμους εύτυχώς τούτους πελότας μας. 
πλήν τακτικούς άλλως τε συνδρομητής 
μας. άναλογιζομένους τους αγώνας μας 
τούτους νιϊ μάς συγχωρήσωσι καϊ έπιτρέ- 
ύωσι τήν ιιικοάν καϊ δεδικαιολονημένην 
ταύτην έλλειψήν μας, άν ώς τοιαύτην θε- 
λήσωσι νάτήν χαρακτηρίσωσίν, δπερ άπο- 
στέργομεν νιϊ πιστεύσωμεν.

ΊΙ ΔιεύΟννιΙις.
Υ. Γ. Έν ταύτφ παρακαλοΰμεν τους κα&υ· 

στιροΰντας την συνδρομήν τοΰ τρέχοντος έτους, 
εύαρεστουμένους, rd μάς Αποστείλωσι ταύτην 
διά ταχυδρ- έπιταγής η chef/ue cnl Παρισΐων ή 
Λονδίνου.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Έάν &έλης νά έχης Αληθινόν φίλον, εΐς μό
νος πρδς τοΰτο υπάρχει τρόπος, υ έξης: Νά 
ησαι ον Αληθινός φίλος.

Πληαίον τών γυναικών, δέον περισσοτέρους 
κινδύνους νά έχη τις καί id φοβήται καί δχι 
να προκαλή ιι/ν εΰμένειάν των.

Τό συμπα&εϊν πρός τας δοκιμασίας τών άλ
λων, είναι έν Από τά εύγενή δρμέμφυτα τοϋ 
ανθρώπου.

Αί γυναίκες κατεσκευάσ&ησαν έξ έλαφρών 
μελών και μεγάλης κόμης, ώς αί άλώπεκ ες έξ 
ούρας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Αυτόματος όβεάτήο.. V 3 ν
Πολλοί συνειΟίζουν ν’ άναγινώσκηυν τήν 

νύκτα κ(ΐτακεκ?.ιμένοι δντες έπί τίϊς κλίνης 
καί ένίοτε συμβαίνει ν' άποκοιμηθώάιν. ένώ 
τά κύριον έξακολονθεϊ ν’ άνόπτι.ι καί τότε... 
ποσάκις δέν συνέδηάαν δυστυχήματα ;

Δέν έχετε ήδη νά φοβηθήτε δυστύχημα, έάν 
μετοχειριάθήτε τό έξης πρόχειρον καί έσφα
λες μέσον.

Λάβετε τό ήμιάυ κέλυφος καρύου ένα δακτύ
λιον έκ καουτσούκ καί μίαν διπλήν καρφίδα 
τής κόμης.

Διπλώσατε τήν καρφίδα, ώς έμφαίνεται έν 
τώ σχήματι. καϊ κατασκευάσατε δύο όπάς έν 
τώ κελύφει πλησίον τοϋ αίχμυροΰ μέρους, τμ 
βοηθεία πεπυρακτωμένου σύρματος ϊι καοφίου. 
Τότε διαπεράσητε έντός τών δύο όπών τοΰ 
κελύφονς τά δύο άκρα τοϋ διπλωμένου καου- 
τάούκ^’καί'περάσατε ένδοθεν καί έξωθι τοϋ 
κελύφουε δύο ξύλινα πυρεία (σπίρτα) ώς κα-

Οαρώς δείκνυται έν τή είκόνι. διά μέσου τών 
άκοων τοϋ καουτσούκ, διά νά κρατηθώ ούτω 
τοϋτο. Τούτου γενομένου περνάτε τήν κεφα
λήν τής καρφίδος σας μεταξύ τών δύο χορ
δών τοϋ καουτσούκ, δπερ τεντόνετε τότε στοέ- 
φοντες έπί τινας φοράς 'τά δύο πυρεία, είς 
τρόπον ώοτε ή καοφίς νά κλίνη πρός τά έ- 
σωθι τοϋ κελύφους.ύσύκις ύπεγείρεται καί ά- 
φίεται έλευΘέρα.

"ΙΙδη προβαίνομεν είς τήν έφαρμογήν.
Προσαμμώσατε τήν καρφίδα ώς έχει έπί τοϋ 

■ κηρίου καί ώς δείκνυται έν τώ σχήματι προ- 
'■‘σέ.χοντες ώστε τό κέλυφος τοϋ καρύου νά διά- 

κηται όριζόντείως ή δ’ αίχμιί του έλαφρώς νά 
πυχθζί έν τώ κηρφ. είς άπόάτασιν άπό τής 
Ορυαλίδος πλέον ϊι δλασσον μικράν, κατά τήν 
διάθεόιν ήν έχιιτε νά καή τόση ποσότης τοϋ 
κηρίου σας καί ειτα αυτομάτως νά σδεσθί). 
Καϊ όντως άμα ή Ορυαλίς καιομένη φθάάι,ι εις 
τό ώρισμένον σημεϊον, ή άκρα τοϋ κελύφους 
μίι εύοίάκονσα πλέον στήριγμα ώς έκ τής δια- 
λύσεως τοϋ κηρίου, Οά είσδύση έν αύτώ, τό 
κέλυφοςθα στραφμ αυτομάτως καί θα κάλύφμ 
τιϊν Ορυαλίδα. Φ· Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ό άΰπαϋμός και ή χειραψία.

Λί έσπερίδες και αί συναντήσεις μας είς 
τάς οδούς είναι μέγας κίνδυνος τής ζωής.

Ή ύγιεινή άπαιτεΐ τήν τροποποίησιν αύ
τών. Οί επιστήμονες τοΰ συνεδρίου τής φυμα- 
τιώσεως συν^φώνησαν εΐς τό δτι αί χειραψίαι 
καί τό φίλημα εινε δύο έπικινδυνοδέστατα πρά
γματα. Τό φίλημα τό οικογενειακόν, τό φί
λημα τοϋ φίλου, τό φίλημα τοϋ έρωτος πρέ
πει νά καταργηθοϋν. Οί ιατροί λέγουσιν, δτι ή 
συνένωσις τών δύο προσώπων δέν είνε τι άλλο 
παρά ποοσέγγισις δύο ηλεκτρικών πόλων, οΐ- 
τινες έκσπώσιν εΐς μικρόβια.

Λέγουσιν, οτι οί ’Ιάπωνες δέν άσπάζονται 
ποτέ. Έάν τοϋτο συμβαίνη, τότε στερούνται 
μέν μιας έκφράσεως τοϋ έρωτος, άλλά βεβαίως 
δέν έχουσι καί φόβον νά προσβληθώσιν ύπό 
άσθενείας τίνος οίον τής φυματιώσεως,τής ψω- 
ριάσεως, τής ίμφλουέντζας καί τοϋ τυφοειδούς 
πυρετού.

Ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας είνε προκατει
λημμένος έκ τής πραγματικότητος τοϋ κινδύνου 
αύτοΰ καί δι’ αύτό είς τήν δεξιάν χεϊρα του 
φερει πάντοτε χειρόκτιον.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Ό 3ή?.

Προσέχετε είς τόν βήχά σας, διότι πολύ 
ολίγοι βήχουν., .κανονικώς. Μάλιστα-ύπάρχει 
ό κατάλληλος καθώς καί ό ακατάλληλος τρόπος, 
καθ’ ον βήχει κανείς. Πολλοί βήχουν θορυβω- 
δώς καί βιαίως, άλλ’ό θόρυβος αύτός βλάπτει, 
καθόσον φλογώνονται καί πολλάκις διαρρηγνύ 
ονται έν μεριι οί πνεύμονες. Βήχετε πάντοτε 
έλαφρώς καί άθορύβως. Άλλ' έάν δέν είμπο- 
ρήτε νά πράξητε τοϋτο έκουσίως, τότε δια
λύσατε εΐς τό στόμα σα; μικρόν τεμάχιον βό- 
ρακος άλειμμένον μέ μέλι. ’Επίσης θαυμάσιον 
άντιφάρμακον κατά τοϋ θορυβώδους βηχός εί
ναι, άν είς τό ζεστόν γάλα σας ρίψητε έν 
κοχλιάριον γλυκερίνης.

'Οσάκις ένοχλεΐσθε άπό συνεχή βήχα, τρί
βετε έκάστην νύκτα τό στήθος καί τόν λαιμόν 
σας μέ καμφοροΰχον έλαιον. Ποτέ μή μεταβαί
νετε τήν πρωίαν είς τήν έργασίαν σας με κενόν 
τόν στόμαχον. Έάν δέ δέν έχετε καιρόν διά 
τέϊον ή καφέ, τότε έντός φλυτζανίου ζεστού 
νεροϋ ρίψατε έν κτυπημένον αύγόν καί άν θε- 
λετε καί ολίγον πέπερι καί άλας καί πιετε 
το πριν εξέλθητε είς τό ύπαιθρον. Τοϋτο το
νώνει καί ανακουφίζει τόν στόμαχον καί άπο- 
σοβεϊ πολλάς άσθενείας.

Ό ιατρός άας. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ-ΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΑΙ ΚΓΔΩΝΙΑΙ
(το Αϊβαλή).

Εφέτος, συμφωνω; τγ ύποσχέσει, ήν είχον 
ίωσει πέρισυ είς τόν φίλον μου έμπορον έκεΐσε 
χ. Κ. Κονταςήν, όστις μέ παρεκίνει κατά τήν 
εκεΐθεν , διέλευσίν μου, διά τοΰ άτμοπλοίου 
ΙΙαντολέοντο; μεταβαίνοντα εις Κωνσταντινού
πολην, νά μείνω επί τινας ημέρας, έξεπλή- 
ρωσα ταύτην καί μετέβην κατά Ιούλιον μήνα 
παρελθόντα άπό Μιτυλήνης, οπού ήδη άπό 
ήμερων εύρισκόμην, είς ’Αϊβαλή, Κυδωνιάς.

Η απόστασις άτμοπλοϊκώς είναι δίωρος και 
κεΐνται άκριβώς έπϊ τής άπέναντι τής Λέ
σβου παραλίας,εντός κόλπου μαγευτικωτάτου, 
ποικιλότατου καί κατάμεστου ωραίων τοπείων, 
κολπίσκων, λόφων, μονών και ναΐσκων, πε
διάδων καί καταφύτων μερών. Όλίγον δέ τι 
προ τοϋ φθασγ τις είς ’Αϊβαλή, άφίνει αρι
στερόθεν τήν μικράν, άλλ’ ώραίαν κωμόπολιν 
των Μποσχονησίων

Από άσήμαντον χωρίον, αί Κυδωνίαι πρό 
ε^λην. έπαναστάσεως άνεδείχθησαν βαθ

μηδόν είς πλουσίαν καί έμπορικωτάτην πόλιν, 
Ζ^ρΐί είς τά προνόμια, άπερ ίερεύς τις Ίω 
Οικονόμος κατόρθωσε νά έπιτύχη' διά τό τότε 
χωρίον, τή βοήθεια πασσα τίνος, ον, ώς λέγε
ται, είχε σώσει μετά τήν πυρπόλησιν τοΰ 
Οθωμ. στόλου, έν Τσεσμέ. "Ηδη κέκτηται 

ω?αϊα σχολεία, Γυμνάσιου καί ναούς, νοσοκο
μείου, βιομηχανικά εργοστάσια καί καταστή
ματα κτλ. Κατοίκους δέ περί τά; 30 χιλιά
δας, άπαντα; "Ελληνας.

Αφίχθημεν έκεΐ περί τήν 6 πρωινήν ώραν 
**ι μόλις ένεκατέστην είς τό ξενοδοχείου τώυ 
«Κυδωνιών» τοΰ κ.Μούρα, μοναδικόν καί αρ
κετά εύρύχωρον καί εύπρεπές ξενοδοχεΐον, με- 
τέβηυ περί τήν 7 ώραν είς τά παρά τήν πα- 
ραθίαν κείμενα δύο μεγάλα καφενεία τής πό- 
λεως, οπού συχνάζει ό καλός κόσμος καί ή 
θέσις και η θέα ίκεΐθεν είναι ώραιοτάτη καί 
απολαυστικωτάτη.

Έκεΐ συνήντησα τόν κ. Κονταζήν, όστις 
μόλις μέ είδε, κατηυχαριστήθη καί έτρεξεν 
αμέσως πρός με.

— Θά μείνετε μερικάς ημέρας ή θά μας 
φύγετε πάλιν μετά δύο ώρας, μέ τό ί'διον α
τμόπλοιου; ητον ή πρώτη άνυπόμονος έρώτη · 
σίς του.

— Ναί, θά μείνω αύτήν τήν φοράν, τώ 
απαντώ μειδιών,

— "Α, τώρα μάλιστα, μοι λέγει καί ή 
χαρά του ήτο τοιαύτη. ώσεί νά τώ έχάριζον 
σπουδαΐόν τι άντικείμενον. Άπό τής ημέρας, 
καθ’ ήν εΓχομεν γνωρισθή πέρισυ έπ’ όλίγον, 
μοι είχεν έκδηλώσει τοσαϋτα δείγματα συμ

πάθειας, ώστε πραγματικώς έβλεπον, οτι με- 
γάλως ή παρουσία μου τόν ηύχαρίστει έν τω 
τόπω του.

Καί άφοΰ έπίομεν τόν πρωινόν μας καφέ είς 
τήν όντως ώραιοτάτην έκείνην θέσιν, απέναντι 
κόλπων έξαισίας καλλονής καί θκλάσσης μα- 
γευτικώς ήοεμούσης, έ'χοντες έναντι ήμών τήν 
μυροβολοϋσαν μεταξύ λαμπρότατων τοπείων 
καί ώς έπι άνακλίντοου άναπαυομενην ώσαυ- 
τως ελληνικήν κωμόπολιν «Μοσχονήσια», άρι 
στερόθεν τόν βαθύν κολπίσκον τοΰ Άδραμυ- 
τίου, χαριέντως καταλήγοντος είς μακαρίαν 
άποψιν καί δεξιόθεν τήν ώραίαν καί νε'αν συ
νοικίαν τοΰ «Νέου Φαλήρου» έπιλεγομένην, 
ένθεν έξετείνοντο κατά μήκος τής βραχοει- 
δοϋς λοφοσειρας περικαλλείς καί άξιόλογοι οί- 
κοδομαί.

— Είναι ή νεωτέρα έξοχική μας έ'παυλις, 
κύριε ΓΙρίντεζη, τόΝέον Φάληρου, έπικληθέν, 
μοί λέγει ό κ. Κονταξής μεθ’ ύπερηφανείας, 
ολόκληρος συνοικία κτισθεΐσα ύπό τοΰ ομογε
νούς κ. ’Αναστασίου, άποκατασταθέντος έντε
λώς ένταΰθα έσχάτως.

— ’Αναστασίου ; χαίρομαι πολύ καί διότι 
τυγχάνει καί συνδρομητής τής «Φύσεως».

— Ναί, άκριβώς, θά τόν ί'δωμεν είς τό 
γραφείου του ή καί έδώ είς τό καφενείου, όπου 
έρχεται συνήθως. Έσχάτως δέ ένυμφεύθη μέ 
πολύ ώραίαν, άνεπτυγμένην καί μέ σπάνια 
προτερήματα κόρην.

— Καλείτερον νά τόν έπισκεφθώμεν είς 
τήν οικίαν του, έπεθύμουν νά γνωρίσω καί τήν 
κυοίαν του καί νά Γδω έκ τοΰ πλησίον καί τό 
ώραϊον αύτό μέρος, τό όποιον κάμνει τόσην 
καλήν έντύπωσιν άπ’ έδώ.

— Ναί, θά ύπάγωμεν αυριον, είναι πολύ 
ώραΐ.ν μέρος.

Άφοΰ δέ έμείναμεν ’ έπ’ άρκετόν ένταΰθα 
καί ί'δομεν καί τόν άπόπλουν τριών τεσσάρων 
άτμοπλοίων, τά όποια έκτελοΰσι τάς γραμ
μής Μιτυλήνης-Άίβαλή-Κωνσπόλεως τετράκις 
τής εβδομάδας έναλλάξ καί ή άπόλαυσις αΰτη 
είναι άρκούντως διασκεδαστική διά τούς κα
τοίκους τοΰ μέρους τούτου, ο'ίτινες μόνον τό 
έμπόριόν των έχουσιν ώς ένασχόλησιν καί τερ- 
ψιν, μετέβημεν μετά τοΰ κ. Κονταξή είς τό 
κατάστημά του, οπού μοί συνέστησε καί τούς 
δύο ετέρους άδελφούς του καί συνεταίρους. 
Διατηροϋσιν δέ ώραϊον όντως κατάστημα ύα- 
λικών, ψιλικών, κονσέρβων κτλ. έ? τή κεντρι- 
κωτέρα έμπορική όδώ,έργάζονται πάνυ καλώ; 
καί τελεσφορώ; καί χαίρουσι μεγάλης ύπολή- 
ψεως έν τώ έμπορικώ κόσμω. ’Απέναντι αύ
τών ώραϊον έπίσης έμπορικόν κατάστημα ύφα- 
σμάτων έχει ό κ. Φώτης Σωτηρίου, πρός δν 
ώσαύτως μέ συνέστησεν ό κ. Κονταξή; καί ο- 
στι; διατελεΐ συνδρομητής τής «Φύσεως».

Κατόπιν μετά τοΰ άδελφοΰ τοΰκ. Κονταξή 

περιήλθον τήν άγοράν τής πόλεως, ή'τις, εί- 
ρήσθω πρός τιμήν της, γεμει έμπορικών κα
ταστημάτων καί γραφείων καί έπεσκέφθην 
διαφόρους συνδρομητής τής «Φύσεως», τόν κ, 
Δημ. Παππάν, κ. Ν.Δεπάσταν, κ.Ν.Σαπουν- 
τζόγλου, Στ. Χασάπην, Ίω. Άποστολάκην, 
ΙΙαναγ. Χατζηστυλιανοΰ, ώς καί τόν κ. ’Απ. 
Λούλην καί άλλους.

Ή πόλις τών Κυδωνιών καί κοινώς Αϊβαλή 
λεγομένη, είναι παλαιά, κακώς ρυμοτομημένη 
μεγάλη συνοικία, κατά παλαιόν άνατολικόν 
τρόπον άκανονίστω; διευθετημένη, μέ στενά; 
λιθοστρώτου; οδούς, ποΰ μέν εύθείας κάπως, 
ποϋ δέ έλικοειδεΐς καί γωνιοειδεΐς καί μέ οι
κοδομάς ποικίλων ειδών καί άποχρώσεων, με
ταξύ τών όποιων διαφαίνονται πολλαί έλλη- 
νικοϋ βλως ρυΟμοΰ καί νέου άρχιτεκτονικοΰ 
σχεδίου. ’Ιδία δέ αί νεώτεραι καί αί ύπό 
προύχόντων τινών ώκοδομούμεναι φέρουσι χα
ρακτήρα έντελώς νεο- ελληνικοΰ πνεύματος 
καί ελληνικής προόδου. 'Γοσοΰτον δέ οί απαν
ταχού νΰν Έλληνες τή; Αίγύπτου, Ρωμουνίας, 
Βουλγαρίας καί Τουρκίας παρακολουθοΰσι τό 
νεώτερον τοϋτο πνεύμα, ώστε έξοχικά των 
μέγαρα, μεγάλα; οικοδομάς των, νεα κατα
στήματα καί γραφεία προσονομάζουσι, ποι- 
κίλλουσι, χαρακτηρίζουσι καί άποκαλοΰσι μέ 
Ελληνικά; καί δή ’Αθηναϊκά; όλω; ονομα
σία;. Ούτως αί έπιγραφαί, Άκρόπολις,’Αστυ, 
Άθήναι, Στάδιον, Φάληρον, Ζάππειον, Έρ- 
μεϊον κτλ. ευρηνται είς πολλά μέρη αύτών.

Τόν κ. Παππάν ευρομεν έν τοϊς γραφείοις 
αύτοϋ καί είναι νέος καθ’ ολα τή; εποχής, 
καλός, εύγενής, φίλεργο; καί δραστήριο; καί 
μετά ζήλου καταγίνεται είς άνάπτυξιν τής ερ
γασίας του. Σάς όμιλεΐ δέ πάντοτε περί έμ- 
πορίου καί είναι ξένο; είς πάσαν άλλην ομιλίαν. 
Προκειμένου περί έμπορίου,τόν ευρίσκετε πάν
τοτε πρόθυμον καί ζωηρόν, αν τω όμιλήσητε 
δέ περί διασκεδάσεων, γάμου, έκδρομών ή 
θεάτρου, γίνεται άμέσω; άγγλοςκαί άκούεται 
άκαταπαύστως παρ’ αύτοϋ έν ξηρόν «όχι» ή 
τό τυπικόν δέν «γνωρίζω».

Μετά τοϋτο μετέβημεν είς τό φαρμακεΐον 
τοϋ ίατροΰ κ. Άποστολάκη, δν ευρομεν έκεΐ 
καταγινόμενον εί; έζέτασιν τών άσθενών του. 
’Ιατρός, φαρμακεΐον καί έξέτασι; άσθενών μοί 
έφάνησαν έντελώς άθηναϊκά καί ηύχαριστήθην 
τούλάχιστον, ότι τό Πανεπιστήμιόν μα; μορ
φώνει καί αποστέλλει εί; τό έξωτερικόν έπι- 
στήμονα; καλού; καί αποστόλου; τοΰ ελληνι
κού πνεύματο; έμβριθεΐ; καί τή; νέα; όλω; 
έλληνική; τέχνης καί προόδου.

Ό κ. Άποστολάκας μοί είπεν, ότι ό τόπος 
όλονέν προοδεύει καί διαμορφοΰται, οτι ένε · 
κατεστάθησαν έκεΐ πολλοί ήδη "Ελληνες ια
τροί καί φαρμακοποιοί καί ότι ή πόλις είναι 
υγιεινή καί ύπό καλά; συνθήκα; διατηρουμένη, 

τών όμβριων ύδάτων καί άκαθαρσιών διαρρεόν- 
των εί; τήν θάλασσαν, ένεκα τή; κατωφερούς 
τοποθεσίας τής πόλεως. Καί όντως ειδον καί 
διαφόρους άλλου; ιατρούς καί φαρμακοποιούς 
καί φαρμακεία καί ήπόρησα διά τήν μόρφωσιν 
καί πανομοιότητα αύτών πρός τούς έν Έλ
λάδι καί δή τών ’Αθηνών.

Μετά τοϋτο έπεσκέφθημεν τόν κ. Στ. Χα
σάπην μεγαλέμπορον έν τοϊς γραφείοις αύτοϋ. 
Είναι έπιση; καλλίστης μορφώσεως, άγνών αι
σθημάτων άνήρ καί άγαν αύστηρός είς τήν φι
λολογικήν δράσιν, άποστέργων καί άποκρούων, 
ο,τι βλάπτει τήν οικιακήν ύπόληψιν καί άρ- 
μονίαν καί τήν πολιτικήν ελληνικήν άνατρο- 
φήν. Όμοίως είναι καί πατριώτης καλός, ύ- 
ποστηρίζων τά καλά έ'ργα καί άναγινώσκων 
δ,τι συντείνει είς τήν πρόοδον τοΰ ανθρώπου 
καί τήν εύημερίαν αύτοϋ.Έν γένειδέ οί λόγοι 
του είναι τύπος γνησίου Ελληνος καί αύστη- 
ροΰ κριτοΰ.

—Ό Έλλην, κ.Πρίντεζη,μοί έλεγεν,ή πρέ
πει νά ήνε Έλλην ή νά μή ήνε. Καί διά νά 
ήνε, πρέπει ν’ άκολουθή τάς άρχάς του.

Εϊτα μετέβημεν είς τά γραφεία τοΰ κ. Π. 
Χατζηστυλιανοΰ, εύγενεστάτου καί φιλοπροό
δου έπίσης ομογενούς. Μάς ύπεδέχθη όμοίως 
λίαν εύμενώς καί συνεζητήσαμεν περί πολλών. 
Διατελεΐ δέ άντιπρόσωπος διαφόρων οΐ'κων καί 
έργάζεται καί δΓ ίδιον λογαριασμόν, άπολαμ- 
βάνων έπιτυχώς τών καρπών δραστήριου καί 
έπιμεμελημένης εργασίας. Χαίρει δέ μεγάλης 
ύπολήψεω; έν τώ τόπω. ’Ιδίως άρέσκεται είς 
τήν καλήν κρίσιν καί αποφεύγει τάς ματαίας 
εργασία; καί τήν άπώλειαν χρησίμου χρόνου.

— Κύριε ΙΊρίντεζη, μοί έλεγεν, έπιθυμώ 
πολύ νά συζητήσωμεν καί αύ'ριον, εί δυνατόν. 
Πλησιάζει ή νύξ καί πρέπει νά φύγω εί; τήν 
έξοχήν, οπού διαμένω. Αύ'ριον, άν θελετε, νά 
έπανιδωθώμεν, σάς παρακαλώ.

— Εύχαρίστως.τφ απαντώ καί τήν έπιοϋ
σαν τόν έπεσκέφθην έκ νέου.

Είναι πολύ παρήγορον καί εύχάριστον νά 
συναντά τι; έν τώ έξωτερικώ τοιούτου; χρήσι
μους καί άνεπτυγμένους ομογενείς καί εινε 
καί τό καύχημα τοΰ Ελληνισμού,οτι οί έν τή 
ξένγ έγκατεστημένοι Έλληνες ού μόνον δια- 
τηροϋσιν άκμαΐον τό φρόνημα καί τό αίσθημα, 
άλλά καί προάγονται έμπορικώς καί κοινω- 
νικώς καί είνε είς άγαν φιλότιμοι.

Παραπλεύρως διατηρεί ώραϊον κατάστημα 
ζαχροπλαστικής ό κ. Άπόστ. Δούλης, έτε
ρο; έπίσης καλό; πατριώτης καί φιλότιμο; ο
μογενής, συνδρομητή; τή; «Φύσεως», δν έπε
σκέφθημεν ωσαύτως μετ’ όλίγον. Είναι δέ τε- 
χνήτης άριστο; καί φίλος σπανίων προσόντων. 
Άφήκεν άμέσως τήν έργασίαν του καί μάς 
ύπεδέχθη φιλοφρόνως, παρασχών ήμΐν δείγ
ματα τής καλλίστης άνατροφής του καί τοϋ 
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ενδιαφέροντος πρός τούς πατριώτα; κχί τά 
ωφέλιμα έργα. Ήρώτησε δέ επανειλημμένος 
ημάς περί της προόδου τής ζχ/χζοττ'ΚχατινΖς 
έν Έλλάδι ζαί τών νέων έφαρμογών έν τή 
τέχνη, είς τάς απαντήσεις τών οποίων έπέ 
δείξε μέγα ενδιαφέρον.

— Έπεθύμουν πολύ, μοί έλεγεν, νά έχω 
τά τελευταία συγγράμματα τών ’Αθηνών, 
περ'ι ζαχαροπλαστικής, καί τά νεώτερα σχέ
δια δίσκων, κομφετοθηκών, γλυκισμάτων κτλ.

— Ευχαρίστως νά σας τά προμηθεύσω, τώ 
άπήντησα, διότι παρατηρώ, έχετε καί καλαι
σθησίαν καί τάσιν προόδου τής τέχνης σας.

( "Επβται συνέχεια).

ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Ή Κυρία, γυνή 20 έτών, ωραία λεπτοφυής, 
άγαπώσα μέχρι λατρείας τόν σύζυγόν της.

Ό Κύριος, 28 έτών, ωραίος έπίσης νέος, 
εύφυης, ζωηρός, λατρεύων έπίσης έμμανώς 
την σύζυγόν του.

Έχουν συζευχθή πρό δέκα μηνών· δέκα μί
νες μλι τος είχον διέλθει, μόνον δέ πρός στιγ- 
γμην μικρόν νέφος ειχεν επισκιάσει έπ’ όλίγον 
τήν ευτυχίαν των, καί τοΰτο ότε είχον προσ- 
κληθή εΐς τινα χορόν, είς όν δέν μετέβησαν, 
διότι ό σύζυγος άποστρέφεται τούς χορούς, ένώ 
ή Κυρία τρελλαίνεται.

Μίαν πρωίαν λοιπόν ή Κυρία είχε λάβει έ- 
πιστολήν τής Κυρίας Κλαίρης Βζναί, στενής 
φίλης της, ήτις τήν ειδοποιεί, οτι προσεχώς 
Οά έδιδε μεγάλην εσπερίδα έπίσημον, μέ χο
ρόν, γεΰμα άνθο,πόλεμον καί τά τοιαΟτα.

ΊΙ Κυρία έπίστευεν, οτι Οά έπειθε τόν 
σύζυγόν της νά μετέβαινον καί πρός έπιτυχίαν 
τοϋ σκοπού της είχε τήν ήμέραν έκείνην φορέ

σει τήν ενδυμασίαν, ήν ό σύζυγός τη; ύπερβο· 
λικώς ήγάπα. ΓΙρός τούτοις δέ τώ ειχεν έτοι- 
μάσει διά τό γεΰμα τά άρεστότεοα αύτώ φα
γητά.

Ό Κύριος προσέρχεται είς τήν οικίαν του, 
ώς συνήθως ζωηρός καί γελόεις τήν δωδεκάτην 
καί ήμίσειαν ώραν μ. μ.

— ’Αγάπη μου, συγγνώμην, τή λέγει, έ- 
ναγκαλιζόμενος αύτήν, άν ήργησα όλίγον, δι
ότι ήμην μέ τόν φίλον μου Λουκιανόν,...

ΊΙ Κυρία ωφελούμενη τής περιστάσεως προ- 
σεποιήθη μικράν δυσαρέσκειαν καί:

— Θά έπαίξατε βέβαια πόκερ, τω λέγει... 
Ξεύρω, ό φίλος σου κ. Λουκιανός, άν σέ αγα
πά, πρέπει ν’ άγαπα καί τό σπήτι σου καί 
ό’χι νά σέ κρατή δύο καί τρεις ώρας είς τό 
πόκερ καί έγώ νά κάθημαι έδώ μόνη μου α
νησυχούσα... Νά, θά γίνω νευρική, Οά έξασθε- 
νήσω....

Ό Κύριος. "Δ,δχι, αγάπη μου, δέν θά γί- 
νγ,ς νευρική, ούτε θά έξασθενήσης, άλλά Οά 
ήσαι πάντοτε ώραία καί καλή, όπως τώρα 
Ναί, ώραία, γλυκεία, άγγελος ..

'Η Κυρία. Ναί. κςλάκευέ με τώρα διά νά 
μήν θυμώσω, νομίζεις, ότι Οά σέ συγχωρήσω...

Ό Κύριος. ΓΙίστευσυν, Αγγελική... σέ βε - 
βαιώ...

Ή Κυρία Καί έγώ σέ βεβαιώ, ότι έχω πό
νους είς τόν στόμαχον... έξ αιτίας σου!...

Ό Κύριος. Έξ αιτίας μου ! τότε είμαι δή 
μιος !

Ή Κυρία. “Αμ τί Οά προκύψη, όταν μέ κ- 
φίνεις νήστιν έπί ώρας...

Ό Κύριος.(Ένχγιιχλίζόαενος χυτήν). ’Έλα, 
μή εξογκώνεις τά πράγματα, αγαπητή μου.

Ή Κυρία. Διόλου, τί θέλεις νά μέ ί’δης 
μίαν ήμέραν πάσχουσζν τό στήθος καί νά τρώ- 
γιο μέ σωλήνας... όπως...

Ό Κύριος. “Οχι, οχι, . μή λέγεις τοιαΰ- 
τα. ’Αναγνωρίζω, ότι έχω άδικον καί άλλοτε 
δέν θά σέ άφίνω οΰτω, νά περιμένη; πρό τοϋ 
γεύματος. (Άλλάζων δέ ομιλίαν). Λοιπόν, είς 
τό φκγητόν, τί έχομεν σήμερον ;

‘Η Κυρία. Σοΰ έχω φαγητά, οπού σου α
ρέσουν.

Ό Κύριος. Δηλαδή, δ/ίλαδή
Ή Κυρία. Κοτελέτες μέ αυγά καί πέρδικα.
*0 Κύριθς.“.\, μά είσαι θεός αγάπη μου καί 

ήλθα τόσον αργά ; καί νά περιμένης !
Ή Κυρία. Βλέπε τα τί μοΰ έκαμες,έγώ νά 

καταγίνομαι νά σ’ ευχαριστήσω καί σύ νά μέ 
πεοιφρονής (οδύρεται).

Ό Κύριος. “Ελα αφησέ τα αύτά, εΐπκμεν. 
Νά, θά σοΰ κοπή ή όοεξις καί...

Ή Κυρία. Βλέπεις ; τό έλεγαν.
Ό Κύριος- (Κρούων έπίτηδες τά μαχαιρο- 

πήρουνα καί τρώγων μέ όρεξιν. (Ώραία, πε
ρίφημα, έκτακτα, είσαι θεός, ’Αγγελική).

Ή Κυρία (μετά μικράν σιωπήν). Σοϋ άρέ · 
σουν λοιπόν ;

Ό Κύριος, ξΐώς ; εξαίσια ! αριστούργημα!
Ή Κυρία. Λοιπόν, ?.ν μέ άγαπής, είς τό 

εξής νά ήσαι τακτικός.
Ό Κύριος. Μήν αμφιβάλλεις Θά ίδής.
Ή Κυρία. Καλώς. Καί ό φίλος τί κάμνει;
Ό Κύριος. Πολύ καλά είναι. Τώ είπον νά 

έλθη νά συμφάγωμεν αΰριον.
Ή Κυρία. Καλά έκαμες.
Ό Κύριος. Ά ξεύρεις, ’Αγγελική, έχω 

σπουδαϊον τι νά σοί αναγγείλω.
Ή Κυρία. Σπουδαϊον ; λέγε, φίλε μου.
Ό Κύριος. ’Αλλά μοΰ φαίνεσαι πολύ αδι

άθετος σήμερον καί φοβούμαι...
‘Η Κυρία. Ποσώς, λέγε, λέγε...τό σπου

δαϊον.
Ό Κύριος. Λοιπόν, ήγόρασα μίαν έκτακτον 

ελαιογραφίαν διά τό γραφεϊον μου, άλλ’ έ- 
πειδή θέλεις πάντοτε οικονομίας, φοβούμαι μή 
μέ επίπληξης. ΓΙαριστή όμως, φαντάσθητι, 
τόν Προμηθέα. “Εχει αξίαν 800 τουλάχιστον 
φρ. καί τήν ήγόρασα μόνον διά 300.

Ή Κυρία. Είναι πολλά, άλλά καλώς έ- 
πραξες. άφοΰ σοΰ αρέσει, αρέσει καί είς έμέ ή 
έπιθυμία σου.

Ό Κύριος. ”Α, μά είσαι άγγελος,αγαπητή 
μου καί ένόμιζα, οτι θά μ’ έπέπληττες.

Ή Κυρία. Διόλου.’Ακόμη όλίγην πέρδικα, 
Φαίδων ;

*0 Κύριος. Ναί, ναί, βάλλε μου.
Ή Κυρία (μετά μικράν σιωπήν).Κάτι είχα 

καί έγώ νά σοί εί'πω, άλλά τό έλησμόνησα. 
“Α, ναί, τό ένθυμήθην. ΜάντευσονΙΆπό ποιον 
έλαβον έπιστολήν.

Ό Κύριος Έπιστολήν ; Ξεύρω ’γώ ; Άπό 
ποιον;

II Κυρία. Άπό τήν Κλαίρην ! μοΰ γράφει 
θαυμασίαν έπιστολήν, φαντάσου.

Ό Κύριος. Μπα ! τήν καϋμένη ! είναι ά- 
ξιόλογος καί αξιέραστος Κυρία ! τήν έκτιμώ 
καί έγώ πολύ·

Ή Κυρία Ώ καί όπως πρέπει καί αΰτη 
σέ ύπολείπτεται καί πάντοτε.έπαίνους μοί λέ
γει περί σοΰ.

Ό Κύριος. Νά τήν εύχαριστήσης πολύ έκ 
μέρους μου Καί τί κάμνει;

Ή Κυρία. Δέν θά λείψω. Είναι καλά καί 
ετοιμάζει προσεχώς μεγάλην έσπερίδα.

Ό Κύριος. "Λ ; εξαίρετα, εξαίρετα.
'Η Κυρία. Ναι καί έπομένως, ελπίζει, μοί 

γράφει,ότι Οά ή’μεθα έκ τών πρώτων.
Ό Κύριος (σκέπτεται ανησυχών).
Ή Κυρία.'Ακόμη όλίγην πέρδικα, Φαίδων;
Ό Κύριος. Βάλε, βάλε, (κινών δέ μετ’ α

πορίας τήν κεφαλήν).Τί είδος έσπεοίς θά είνε 
αδτη, μετεμφιεσμένων;

’II Κυρία. ’Όχι, χορός μέ δεΐπνον.

Ό Κύριος. Διάβολε I . . (μέ απάθειαν) τί 
πρόφασιν τώρα νά είρωμεν, διά ν’ άποφύγω- 
μεν τήν πρόσκλησιν ταύτην :

Ή Κυρία. (Άναπηδώσα έξ έκπλήξεως, ώ- 
σεί νά τήν έδάγκανεν είς όφις είς τόν πόδα). 
Πώς ; ν’ άποφύγωμεν ; Τί λέγεις Φαίδων ;.. 
Μά δέν είνε δυνατόν !

Ό Κύριος. (ΓΙοοσπαθών νά τήν κατευνάση) 
Αγαπητή μου...

Ή Κυρία (μετά ζωηρότητος)!Άλλά τοΰτο, 
θά ήτο προσβολή διά τήν Κυρίαν Κλαίρην, ή ■ 
τις τόσον σέ ύπολείπτεται! Ώ, έάν σέ ήκουε!

Ό Κύριος.Αγαπητή μου, μή έπαναλάβω- 
μεν συζήτησιν έπί τοϋ αντικειμένου τούτου, 
γνωρίζεις τάς ιδέας μου περί χορών...

Ή Κυρία· Χορός έν τή οικία τής Κλαίρης 
δέν ομοιάζει μέ τούς γνωστούς χορούς.

Ό Κύριος. Πώς ; δέν θά χορεύσουν καί έ
δώ, όπως καί άλλοθι ;

Ή Κυρία. Είόες, μοΰ φαίνεται καί χορούς, 
χωρίς νά χορεύουν.

Ό Κύριος. "Οχι 1 άλλά Οά ήθελον νά έ- 
βλεπον καί θά σέ ώδήγουν έκεΐ !

Ή Κυρία- Φαίνεσαι ζηλότυπος !
Ό Κύριος. Ποσώς !
Ή Κυρία. Καί έγώ ζήλοτυπω, έπειδή σέ 

άγαπώ, άλλ’ έν τούτοι; (έξαλλος). Βλέπεις ; 
δέν έχεις καρδίαν. Έγώ σοί κάμνω όλας τάς 
έπιθυμίας. Ούδέποτε σοί άντιτείνω καί σύ μέ 
άνταμείβεις ..

Ό Κύριος. (Κτύπων αίφνης διά τής παλά
μης τό μέτωπόν του). “Α, ξεύρω...

Ή Κυρία. Τί, τί ξεύρεις ;
Ό Κύριος.“Ηδη ήξεύρω διατΐ τό πρόγευμα 

σήμερον ήτο τόσον έξαίσιον. Τί πονηριά 1
Ή Κυρία. Ναί, μάλιστα, έσκέφθην νά φα

νώ περιποιητικωτέρα τοΰ συνήθους, άλλά σύ 
έννοεϊςνάμέ κλείγις μέσα ώς ποντικόν (κλαίει).

Ό Κύριος. Τί είναι αύτά. Κλαίεις ; (πλη- 
σιάζων αύτήν).

‘Η Κυρία. "Αφησέ με, άφησέ μου, τούλά- 
χιστον νά ευχαριστηθώ μέ τά δάκρυα μου.

Καί έγερθεϊσα απεσύρθη είς τό δωμάτιόν 
της, άφήσασα μόνον τόν σύζυγόν της, όστις ά- 
ναλογισθείς τήν σκληρότητα του, σφόδρα έλυ 
πεϊτο, οτι δέν ήδύνατο νά τήν όδηγήση είς 
τόν χορόν. Έν τούτοι; έσκέφθη, ότι έπειδή ό 
χορός θά έδίδετο μετά τινα; εβδομάδας, διά 
νά μή διατελή εί; ψυχρότητα μετά τής συζύ - 
γου του, καλόν Οά ήτο νά τήν καθησυχάστ) 
καί έν εύθέτφ καιρώ νά εΰρη κατάλληλον πρό- 
φασιν ματαιώσεω; τής έπιθυμίας της.

Κι’ άμ* έπος αμ’ έργον, ήλλαξεν άμεσως 
ΰφο; καί πάνυ φιλικώς μετεβη πρό; συνάντη- 
σιν τής συζύγου του.

— Καί διατΐ άπελπίσθης τόσον ταχέως,τή
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λέγει,έγώ δέν είπα είσέτι τήν τελευταίαν μου 
λέξιν. Πολύ καλά γνωρίζεις, βτι ό καιρός αλ
λάζει ιδέας.

Τήν επαύριον επίτηδες έβράδυνεν νά προ- 
σέλθη πάλιν εγκαίρως εις τό γεΰμα.

'Η Κυρία (μετά λύπης'.’Ιδού,έγένετο πλέον 
συνήθεια κα'ι πάντοτε θά βραδύνρς.

Ό Κύριος. Έάν έγνώριζες, άγαπητή μου, 
τό αίτιον τής βραδύτητος, θά μέ συνεχαίρεσο. 
Συνήντησα την Κυρίαν Δρομάχην.

Ή Κυρία (είρωνικώς). Την ώραίαν Δρομά- 
χην θέλετε νά είπήτε !

Ό Κύριος. Δέν αξίζει τό έπίθετον αύτό ;
Ή Κυρία. Πώς ; τί λόγος ;
Ό Κύριος. Ναί, είναι ό'ντως ωραία γυνή. 

Σείς αί γυναίκες δέν έκτιματε τάς ομοφύλους 
σας. όπως ήμεϊς. Νομίζω, ότι ή Κυρία Δρο- 
μάχη είνε πολύ ωραία γυνή, εκτάκτου συμμε
τρίας καί λεπτότητος θαυμασίας.

Ή Κυρία. ΑΙχν όμως εκκεντρική και ολίγον 
ιδιότροπος, συστήματα, τά όποια αρέσουν είς 
τούς άνδρας.

Ό Κύριος, χΐ', άφησε τάς ειρωνείας
και συλλογίσθητι, ότι είναι έκ τών φίλων σου!

'Η Κυρία. Έκ τών φίλων μου, δηλαδή Ο
πως αί άλλαι.

Ό Κύριος.Έν τούτοις ένδιαφέρεται και μ’ 
έρωτα πολλάκις περί σου.

Ή Κυρία. ’Ακριβώς, ιδού αιτία νά δυσπι- 
στώ πρός αύτήν.

Ό Κύριος. Καλά, άρκεϊ, ήννόησα.Έγώ α
πλώς τήν συνήντησα εις τήν δενδροστοιχίαν 
μέ τήν άμαζάν της. Έσταμάτησεν άμέσως διά 
νά μ’ έρωτήσφ περί σοϋ.Ώμιλήσαμεν έπ* αρ
κετόν καί έκάμαμεν μικρόν γΰρον όμοΰ.

Ή Κυρία. ’Εξακολουθεί.
Ό Κύριος. Θά μεταβή έπίσης είς τόν χο

ρόν της Κυρίας Βαναί καί Οά φέργ στολήν’Αρ- 
τέμιδος.

'F1 Κυρία. Ναί, τό ήκουσα, της πηγαίνει 
δέ θαυμ-άσια.

Ό Κύριος. Καί μέ συνεβούλευσε νά ένδυθώ 
και έγώ Κυνηγός, καθώς είμαι αδύνατος καί 
υψηλός, θά κάμω, μοί έλεγεν πολλήν έντύπω- 
σιν. Τί λέγεις ;

Ή Κυρία (μετ’ έκπλήξεως). Τί ; τί ; και 
τό άπεφάσισες;

Ό Κύριος. (Προσποιούμενος στενοχώριαν)· 
Διάβολε! Άφοΰ σοϋ ύπεσχέθην χθές, οτι θά ύ- 
πάγωμεν έκεϊ !

Ή Κυρία, (μετά θυμοΰ). "Οχι ! δέν μοί τό 
ύπεσχέθης, άλλά μόλις άμυδράν έλπίδα μοί 
έδωσες. Σέ βεβκιώ δέ, ότι τό διάβημά σου 
αύτό πολύ μέ έκπλήττει.

Ό Κύριος. Έν τούτοις ήλπιζα νά σ’ εύχα- 
ριστήσγ,. "Επειτα άκουσον καί τό άλλο....Ή 
Κυρία Δρομάχη μοί έζήτησε νά συγχωρεύσω- 

μεν τό πρώτον βάλς. Τή είπον, οτι δέν είμαι 
καλός χορευτής. Αυτή όμως έπέμεινε, καί διά 
νά μή φανώ αδαής, άπεφασισα άπό αίίριον νά 
λάβω μερικά μαθήματα τοΰ χοροΰ.

Ή Κυρία. Τί λέγεις καλέ ; νά λάβγς μα
θήματα τοΰ χοροΰ ; διά τήν Κυρίαν αύτήν ;

Ό ΛΓυριος. Ένόμιζον, οτι Οά εύχαριστηθής. 
Ή Κυρία. Ποσώς δέν εύχαριστοΰμαι, άφοΰ 

ένθυμεϊσαι, ή'θελα έγώ νά σέ μάθω τούς χο
ρούς καί πάντοτε μοί ήονήθης.

Ό Κύριος (δικαιολογούμενος). ΓΙίστευσον, 
άγαπητή μου, οτι ή περίστασις αύτη. .είναι 
μοναδική καί...

Ή Κυρία (μέ άπόφασιν). Δέν θέλω νά πι- 
στεύσω τίποτε (έπιβλητικώς).Κάθησαι νά φκ- 
γωμεν. Τό φαγητόν έκρύωσε.

*0 Κύριος. (Κατευνάζρ'μενος). Καλώς, ά
φοΰ τό θέλεις, άς φάγωμεν.

Είς τό φαγητόν ήλλαξκν έντελώς ομιλίαν. 
Μετά οκτώ δέ ημέρας, καθ’ άς σχεδόν τίποτε 
δέν άνέφερον περί τοΰ χοροΰ, αίφνης ό σύζυγος 
έ'φερεν έκ νέου τό ζήτημα, ένώ έπρογευμά- 
τιζον.

Ό Κύριος. Λοιπόν, άγαπητή μου, δέν Οά 
ύπάγης είς τήν ράπτριαν; Έγώ σκέπτομαι νά 
παραγγείλω αυριον μίαν ενδυμασίαν κηνυγοΰ

Ή Κυρία. Πάλιν μέ τούς χορούς σου. Έ- 
τρελλάΟης ‘, θέλεις πάντοτε νά διασκεδάζης ;

Ό Κύριος. ’Αλλά, άφοΰ ύπεσχέθημεν ;
Ή Κυρία. Μοΰ είναι άδιάφορον! Έγώ πα- 

ρητήθην τοϋ χοροΰ καί σκέπτομαι, άντί νά 
συμβουλευτώ τήν ράπτοιάν μου διά φορέματα 
χοροΰ, νά συμβουλευθώ τόν ιατρόν, διότι έχω 
άνάγκην αλλαγής άέρος.

Ό Κύριος (μέ έκπληξιν). Πώς ;
ΊΊ Κυρία. Προτιμώ νά κάμωμεν έν μικρόν 

ταξειδιον, άντί νά μεταβώμεν είς τόν χορόν. 
Εκτός άν θέλφς νά μείνρς διά νά χορεύσης μέ 
τήν Κυρίαν !

'Ο Κύριος. Πώς σύ, ήτις τρελλαίνεσαι διά 
τόν χορόν !

Ή Κυρία. "Ηλλαξα γνώμην. Ένόμιζα, άλ
λως τά πράγματα, άλλ’ ήδη προτιμώ τόν 
οίκον μου καί τήν ησυχίαν μου.

Ό Κύριος. Τό ίδιο καί έγώ καί είσαι σύ ό 
μόνος άγγελος μου καί ή διασκέδασίς μου.

Ροΰο.

S4A
Τέκνα μου. αύτοσχέδι οι χιά μετρημένοι στίχοι, 
Καί Σεις καταΛαμθά<·ετε δτι αδυνατούν.
iV« δείζουν της σκαπάνης Σας οί ζωογόνοι ήχοι 
Πόσον μέ εύεΛπίζουσι καί ριέ οΐστρι.ίατοΐίν

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΣΤΝΛΕΣΜΟΝ ΤΟΤ ΠΕΡΧΟΛΧΚΟΤ ΤΤΧΙΟΤ
Ί ή προοκλήσει τούτου απαγγελθείς υπΐ> τοϋ κ. //■ Σ. Συνοδίτου 

σοϋ τήν εσπέραν τής

Τάς πτέρυγάς του δέχεται επάνω Σας ν’άπ.Ιύστι
ΜγαπητοΙ άΐτιόιϊς. ύ Γέρι-ν'Αετός,
Οίστρον, αγάπην χαί ζωήν νά πάρη xui νίι δύι'ΐ/,
Ά’ου έγώ .' μΐ φίΛημα πατρός Σας χαιρετώ.

είς τήν αίθουσαν τσΰ Παριασ 
27 Νοεμβρίου 1905.

Ό Προμηθεύς άθάνατος διά τΰν μαρτυρίων,
Αν εφερ’ είς τή>· Γην τό πΐίρ άπό τούς ουρανούς, 

Τό πϋρ είς φως μετέτρειβεν, τό φως άς Λόγον θειον 
Τοΰ Γουτεμθέργη ό σοφός, ό ευεργέτης νοΐ!ς.

Ό Τύπος ημερήσιος νονθιτιχΰς σαΛπίζων, 
’Εγείρει τούς χιιθιύδοντας μέ τό εωθινόν I 
ΆΛ.Ιά <5 Περιοδικός ήδέως κιθιιρίζων 
Λιώχει έχ των καρδιΰν παν νέφος σκοτεινόν.
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Ό ir Χριστώ καϊ ΠΛάζωη ποΛιζισμόζ μας ίππον 
Άόάμηστοτ, πζτρότνζα, θυμή, η. ιΰγιτή,
Άπό ζοϋ σκότους τοίς καιρούς ίχιι ζόν μάγον τύπου, 
προσφίρων σθένος άγιον τις ί'θνη άσθινή

Γοϋ Γουζζμθέργη ιΰτοΛμοι. μαρτυρικό·, ιργάται.
ToV ’AezoiS zoV πνζύμιιζος σφριγόντις Νεοσσοί, 
όπου οΐ τύραννοι Λαούς Ληστζϋουσι πετατε 
καϊ θά ίπανατζΙΛωσιν οΐ χρόνοι οί χρυσοί.

Τόν τύπον Ιχουσι παστό'· εν μέσω τών Αιώνων 
Οΐ ΣύΛΛογοι κ’ οΐ Σύν/εσμοι καί σώζουν τούς Λαούς 
Κ’ είς θούρια σαΛπίσματα μεταποιούν τόν στόνον 
Κν.1 τάς είρκτάς των ίθνισμΰν είς ευκλεείς ναούς.

Ώ Σείς τοϋ Περιο/ικοΰ Τύπον καλαϊ τρυγωνες.
ToV 'έρωτος οΐ ύμνωόοϊ καί των Μουσών οΐ φίλοι 
Έργάζεοθε νειγίνωνται αΐ τρίθολοι δαφνώνες, 
τι' δάκρυα νέκταρ χαρΐίς είς τ'.ϋ άαοϋ τά χείλη.

6^5
Αί γόησσαι κιθάραι Σας τά νεκρωμένα στήθη, 
Άς άναστένουν ψάΛ.Ιοι:σαι τό έίσμα της ζωής. 
Λ« ανεγείρουν πάνοπλα τά δουλωμένα πλήθη.
Μ’ "Αγιον πυρ νά χρυσωθώ τό πρόσωπον της Γης.

ΊΙ φόρμιζ καί ό Κάλαμος ας (ύσουν μελωδίαν. 
Αίς αλματ' άνεγείρουσαν τοϋ Γένους τήν καρδίαν. 
Άγωνισται του πνεύματος είς τάς επάλξεις ήπ ! 
Τό πνέΰμα τοϋ ΈΛΛηνισμοώ άήττητον ηγείται.

Είνε μυριαπλάσιοι και Ισχυροί οΐ εχθροί μας,
Άλλ’ εινε ΣκΐΙΘ-α βάρβαροι καί Ουνοι και ΜογγόΛοι, 
Άλλά εινε θεόπνευστος ή έθνική ψυχή μας 
Καϊ δούλοι τοϋ 'Ελληνισμού θά γονατίσουν όλοι.

’Σ ζής Έπταλόφου τήν αγνήν κ'εύώδη πρασινάδα 
Τήν πάντοτε καρπίι ουσαν'τήν έθνικήν ελπίδα. 
Στέψατε τήν πολύπαθη Μητέρα μας 'Ελλάδα,
Κ’ είς τούς εχθρούς μας στήσατε Μεγάλην τήτ Πατρίδα.

Ά&ήναι 27 Νοεμβρίου 1905.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Το παίαιότερον μνημοτεχνικήν φαινόμενον 
είνε ή γυνή, ήτις ουδέποτε γνωρίζει ίπακριβώς 
τήν ήλικίαν τη;, άλλ' ήτι; δμωζ γνωρίζει άρι
στα τήν τών φίλων της.

Τδ πνεΰμα έχει ανάγκην Ασχολίας· ο λόγος 
δέ τοΰ οτι τινές λαλοΰσι πολύ είναι οτι σκέπτον
ται ολίγον.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ

Ή ’Επιτροπή τών ’Ολυμπιακών αγώνων τών 
τελεσθησομένων τή 9 —19 ’Απριλίου, ών θέ- 
λουσι προηγηθή κατά εί’κοσιν -ημέρας οί ΙΙα 
νελλήνιοι, έξέδωκε Δελτία συνδρομητών. Τά 
Δελτία ταϋτα, τιμώμενα δραχμών έβδομή- 
κοντα πέντε έκαστον διά τό εσωτερικόν, δί- 
δουσιν εις τούς κατόχους αύτών τό δικαίωμα 
άνταλλαγής άπό τής 1 ·’> Μαρτίου: α') πρός 
εισιτήρια τών αρίστων θέσεων έν τώ Παναθη- 
νζϊκώ Σταδίω, τω Σκοπευτηρίω, τω ΙΙοδη- 
λατοδρομίω καί άλλαχοϋκαθ’ άπάσας τάς η
μέρας τών Πανελληνίων καί τών ’Ολυμπιακών 
αγώνων β') πρός ειδικόν είσιτηριον τών ναυ
τικών αγώνων καί κατά τήν έν ΙΙειραιεΐ ένε- 
τικήν εορτήν γ') πρός είσιτηριον άριστων θε- 
σεων κατά τάς ύπό τής Επιτροπής διοργανω 
θησομένας έπισήμους παραστάσεις.

Τά δυνάμει τοϋ Δελτίου τούτου χορηγηθη- 
σόμενα εισιτήρια δύνανται νά μεταβιβάζωνται 
κατά βούλησιν, μή όντα προσωπικά. Προσω
πικά άπ’ έναντίας είναι τά διά τοϋ συνημμέ · 
νου τφ Δελτίω τούτω Προσωπικοί Δελτίου 
ποοσκλήσεως συνδρομητών είς τούς Πανελλη
νίους καί ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας παρεχόμενα

Είναι δέ τά εξής: α') Σήμα προσκεκλημέ
νων β') Προσκλητήριου εις τάς άρχαιολογι- 
κάς διαλέξεις καί επισκέψεις μνημείων καί 
μουσείων γ') Προσκλητήριου εί; τάς δεξιώ
σεις, τάς δοθησομένας χάριν τώυ προσκεκλη 
μέυων.

Όμοίως δ’ ή έπίδειξις τοϋ Δελτίου τούτου 
είς τά οικεία Γραφεία παρέχει δικαίωμα: 
αζ) Είς τάς ύπό τών άτμοπλ. καί σιδηροδρομ. 
"Εταιρειών παρεχομένα; εί; τούς προσκεκλη
μένους έκπτώσεις ναύλων, καθ’ οσον έχορηγη- 
θησζν τοιαϋται έν Έλλάδι- β’) Είς τά; ύπό 
τών διοργανούντων άρχαιολογικάς έν Έλλάδι 
έκδρομάς έν συνεννοήσει μετά τής Επιτροπής 
χάριν τών προσκεκλημένων πζρεχομένας έκ- 
πτώσεις.

"Η πώλησις τών Δελτίων τοϋ τε Εσωτερι
κού καί τοΰ ’Εξωτερικού ήρξζτο έν τοϊς γρα
φείοις τή; ’Επιτροπής (οδός Πανεπιστημίου 3) 
καθ’ έκάστην πλήν τής Κυριακής II */2—12 
’/2 π. μ. καί 6—7 μ. μ.

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΥΦΥΙΑΙ

‘Ο δ ιδάσ καλός. Ελα δώ, μικρέ, 
διατί κάμνεις κόμπον είς τδ μανδήλι σου; 
Γιά νά μην 'ξεχάσης νά πας κάπου, βέ
βαια.

— Οχι, κυρ δάσκαλε, άλλά διά νά μή 
ξεγάσω τδ μάβημα τής Φυσικής, βέβαια.

Μεταξύ πατρδς καί υ'ιοΰ:
— Διατί πάτερ, κτυποϋν οί καμπάνες ; 

γνωρίζετε ; μαςτδ εξήγησε τδ πρωί ό δά
σκαλος.

— Μπά, σπουδαϊον μάβημα, διότι αϋ· 
ριον είναι εορτή, ιδού διατί.

— “Οχι, καλέ μπαμπά, άλλά γιατί τρα
βούνε τδ σχοινί' δι’ αυτό κτυποϋνε οί 
καμπάνες.

'Ημήτηρ δίδει είς τήν μικράν Σοφίαν 
τρία γλυκίσματα, μέ τήν παραγγελίαν νά 
δώση τά δύο είς τούς άδελφούς της καί τδ 
τρίτον νά τδ φάγη αύτή. Άλλά μετ’ όλί
γον επιστρέφει :

— Μαμά, λέγει, ήταν πολύ σκότος είς 
τήν σκάλα καί έκαμα λάβος, αντί νά φάγω 
τδ ένα γλυκό, έφαγα τά δύο.

Ό μικρδς Γιώργος περιπατεΐ μετά τοϋ 
πατρός του, ότε καβ' δδδν τοϋ παίρνει δ 
άνεμος τδ καπέλλον καί τδ κατασγίζει μία 
άμαξα, ήτις διήλβεν έπ’ αύτοϋ άστρα - 
πιαίως.

Ό Γιώργο? μέ μεγάλην χαράν ρήγνυ- 
ται τότε είς γέλωτας:

— Δέν έντρέπεσαι, τώ λέγει τότε δ πα
τήρ του, νά καταστρέφης καινουργές κα
πέλλον καί νά χαίρεσαι ;

— Μά είναι νά μή χαίρωμαι, τω ά
παντά δ Γιώργος, ποϋ αν ήτο μέσα είς 
τδ καπέλλον τδ κεφάλι μου, βιι μοϋ τδ έ- 
λυωνε ή αμαξα ;
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Ό πατήρ τοϋ μικρού Αλεξάνδρου τρώ
γει κρέας ψητόν, άλλά παραπονεΐται, ότι 
είναι δλο νεϋρα.

Καί τώ άπαντά δ μικρδς Αλέξανδρος.
— Φαίνεται, πάτερ μου, δπ τδ άρνάκι 

βά ήτο πολύ νευρικόν.

Ό υίδς έρωτά τδν πατέρα.
— Τί βά ’πή πεζοναϋται, πατέρα !
— Νά, πεζοί ναϋται, τί άλλο ;
— Μά πώς τότε είναι δυνατδν νά περ

πατούν μέσα στή βάλασσα;

ΣΓΝΑΤΛΙΑ ΕΝ ΤΩ-. ΠΑΡΝΑΣΣΈ

Η διοργανωθεϊσα έν τή Λίθο ίση τοϋ Παρ
νασσού Συναυλία ύπό τοΰ Συνδέσμου τοϋ Πε
ριοδικού Τυπου, τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 
ήτον έκτάκτως ωραία καί έπιβλητική. Τό 
προεδρεϊον μετά τοΰ Συμβουλίου καί δύο κο
σμητόρων έν έπισήμω στολή ύπεδέχοντο με
γαλοπρεπέστατα τούς προσκεκλημένους Αΐ 
χορωδίζι καί αί μονωδίζι τής ορχήστρας καί 
τοΰ κ. Αγγελοπούλου ήσαν έκτακτοι, αί δέ 
απαγγελία·, τών δεσποινίδων Άγγελ. Φώτη 
καί Συνοδινοϋ κατεχειροκροτήθησαν, ώς κζί ό 
χαιρ τισμό; πρός τόν Σύνδεσμον τοϋ έθν. ποι
ήσου μας κ.ΙΙ. Συνοδινοϋ. Ό Πρόεδρος τοΰ Συν
δέσμου κ. Φ. ΙΙρίν-εζη; καταλλήλως διέταξε 
καί προ-ηνέχθησαν ώρζϊαι μεγάλαι άνθοδέ- 
σμαι τζΐς Δεσποινΐσι και τώ Έθνικώ ποιητή.

-cagc=-

Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΝ ΤΛ, ΠΑΡΝΑΕΖίΙ.
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

ΈδόΟη προχθές έν τή αιθούση τοϋ Παρνασ
σού ή προζγγελθεΐσα καί ύφ’ήμών μουσική καί 
καλλιτεχνική έσπερί; ύπό τοϋ Συλλόγου τοΰ 
"Αγ.’Αντωνίου τών Καθολικών, στεφθεΐσζ ύπό 
μεγάλη; επιτυχίας. Κόσμος παρευρέθη πολύς 
καί καλός Πάντε; όέ έπαιξαν τά μέρη των 
έξζισίως. ‘Ιδίως κατε-χειροκροτήθησαν ή Κυ
ρία Μπαΐρα, ήτις έτρζγώδησε θαυμάσια δίς, 
ό χορό; τών Μουσών, όστις έξετελεσθη λαμ- 
πρώς ύπό δέκα δεσποινίδων, μετ’ζκρας δ’έπι- 
τυχίας ύπό τών Δίδων Ζιέτ. Δελένδζ, Στουρ- 
νάεα, Σεοούγια κζί Σμίτ- ή Δΐ; Σμίθ, ήτις 
άπήγγειλε έπζγωγότατα, ή Δί; Α. Ζιλλιε - 
ρών, ήτις έξ-τέλεσε τόν Μονόλογον τής χω
ρική; έν τώ ΙΙύργω τοϋ “Λϊφελ, έκτακτω; ώ- 
ρζίζ, τό κωμικόν μελόδραμα 1 OllllVncla, 
οπερ έξετελεσεν ό κ. X. Σιγαλκς μετά τοΰ 
χοροϋ τών νέων επιτυχέστατα, ώ; καί ή ορχή
στρα, ήτις όντως κατηυχαρίστησε τό κοινόν. 
Δικαίως οθεν ζπευθυνομεν κζί ημείς τά συγ
χαρητήριά μα; είς τήν διοργανώσζσαν τήν έ- 
ορτήν ταύτην επιτροπήν κζί είς τόν μουσικο
διδάσκαλον κ. Σταφολίνην, οΐτινες μετά πά- 
σης θυσίας προπαρεσκεύασαν τοιαύτην ώραίαν 
άπογευματινην. Φ Π.
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
36. Μαγική εϊκών.

Ποΰ εινε ό μυλωνάς ;
37. Αίνιγμα.

Μία πρόθεσις το πρώτον μου άποτελεϊ 
Tb άλλο εργαλείο·? χρήσιμον πολύ’ 
Tb σΰνολόν μου δέ άνήρ περικλεής 
Τοσουτον έδοξάσθη μόνον είς.

38. Γρίφος.
Ία Ύς Ύς Ύ; είνε I χήρα.

39. ΈΙΛειποαύμφωνον.
4- +"+ρ+ν τ+ π+ντ-}- »+*+

40. Γρίφος.
δ/ι

"Εσω ΜΘΕ ύς, ΰ;
ΚΐιΜός. 

Λνόεις 10 τενχονς.
28. Άνασιρεφομένης τής είκόνος έπί τής χειρός 

ζαί τοϋ στήθους τοϋ υψηλότερου.—30 ίΙίθος-Δίθος. 
— 81 "ΑμμοςΓάμος.—32 Άθήναι πρωτεύουσα.

Λϋται. Σπ. Ήλιόπουλος έξ ’Αθηνών 4. Δ. Γεωρ- 
γιάδης έξ ’Αθηνών 3, Γαλανή Έλληνίς έξ ’Αθηνών 
4, Δ. II. έξ ’Αθηνών 2, Ε. Δράκου έκ ΓΙειραιώ: 4.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις εΐς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσο’ν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ό 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπί τοϋ έξωτερικοΰ κατ’ 
έκλογήν τοΟ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τω Κεντρικώ Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς Ύπο- 
καταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ’/2 τοϊς έκατόν κατ’ έτος διά καταθ.
2 » » »
2/2 » » »
3 » » »
4 » » »

6 μην
1 έτ.
2 έτ.
4 έτ.
5 έτ.

εκΑί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων 
θέσεων έκδίδονται κατ' έκλογήν τοϋ καταθέ
του όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

ΜΕΓΑ ΑΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ—ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ
Τό κατάστημα τοϋτο φημίζεται δια τό εκλεκτόν 

καί εύθηνόν. Ή τελειοποίησή τής έλλην. άλαντο- 
ποιίας εύ'ρηται ένταϋθα. Λουκάνικα, σαλάμια, χοίρο- 
μήρια. φιλέτα, ρολέ καί πηκταί άμί/.λώμενα μέ τά 
αυστριακά. Τά χοιρινά προέρχοντχι άπό ειδικά χοι
ροστάσια τών ’Αδελφών Μηλιού. Καθαριότης απόλυ
τος κτλ

Έκζι.Ιιϊται οίαδή- 
ποτι Εργασία οι
κοδομών. μνημείων, 
ναών, λουτρών, α
γαλμάτων κτλ. έπί 
οΐουδήποτε σχεδίου.
ΜιγάΧη παραγωγή. 

Σχιστών μαρμάρων 
δι’ έπιπλα καί πλα
κοστρώσεις, εκκλη
σιών, οικιών, εργο- 
στασ. νοσοκομείων, 
θεάτρων, διαφόρων 
σχημάτων καί χρω
μάτων.
Συ.Μογι’ι Λρ/<αστρώκ 
Έξ όλων τών χρω- 
ματισών καί λευκών 
μαρμάρων διαφόρων 
ρυθμών καί σχεδίων 
άπό δρ. 100—5000

ΠΛονσΙα ΣνΛΛογή. - 
Μαρμάρινων χιγκλί- 
δων τόρνου δι’έξώ- 
στας καί κλίμακας, 
πτήρας.

ΑΠΕΟΦΟΙΠΡΟΜΗΟΕΥ1Α»
ΑΓΊ Ιϋ^^ΑΙίΛΣΟΙ
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ΛΑΤΟΗΙΙΑ ΓΡ-ηθ.’Τ£Λ9ϊίΔΕΛ1Λΐννκ.τ.Λ.

ΙΙωρ'.νων χιγχλ'.δων ομοίως. —Μχρμαρίνων άγγιίων γλαστρών χαί λΐυχών τόρνων δια νι- 
....Ir..w. 'Ετοίμων μνημχίων διαφόρων μκγιΟώ* χιί σ/ϊδίων Φοροσίων δι’ έξώστας.—Χυτοσιδήρων Οιρμα- 
στρών ’Αγγλίας και Γαλλίας άπό δρ. 20 — 500. —Πλακακίων πολυτελείας ’Αγγλίας λεπτά 50 έως δρ 3.

ΤΊΓΙΙΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ ΛΕΩΝΠ—‘Οδός Περικλέους. Άριθ. 1«.


