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Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ορτάζομεν και πάλιν την Γέν- 

Κ νησιν τον Κυρίου ημών Ιησού 
ζ Χρίστου καί το γεγονός τούτο, 
5ώς καί παν άλλο σχετικόν τού 
'/·* βίου αυτού διερχόμεθα άνευ 

σχολίων, ανευ μελέτης καί άνευ 
*Υφ· τής άπαιτουμένης προς τήνπε- 

ρίστασιν σοβαρότητος. Δέν αρ
κεί δέ, φρονούμεν, διά τούς νομιζομένους 
λογικούς καί κριτικούς ανθρώπους,ή απλή 
άνάμνησις, δτι δ Χριστός εγεννήθη, διά 
νά μεταβάλωσιν απλώς τό είδος τής τρο
φής των επί τινας ημέρας καί μετά ταύ- 
τας νά θύσωσι τω Βάκχφ. Δεν πρέπει, 
διά τής έπαναλήψεως τής έορτής τούτης 
νά περιορισθή τις εις τά κοσμικά ταύτα 
καθήκοντα, ούτε α’ι θρησκεΐαι έγένοντο 
ως δ θεάνθρωπος έδίδαζε καί έμαρτύρη - 
σεν απλώς διά τον άνθρωπον καί την κο
σμικήν αυτού Ιδιότητα.

Τής Γεννήσεως τού Ιησού Χριστού 
προηγήθη εποχή έκλύσεως, μαρασμού, 
απιστίας, αδιαφορίας καί σκότους. Ό άν
θρωπος διήγεν ώς κτήνος, δ βίος αυτού 
όιήρχετο άσκόπως καί τδ μέλλον αυτού 
έλογίζετο ώς μηδέν. Τουντεύθεν ηϋξανον 
rd πάθη καί αί κακίαι, τά μίση και αί 
άπιστίαι καί ό προορισμός τού ανθρώπου 
παρηγκωνίζετο και ή μέλλονσα αυτού 
ζωή δεν έλαμβάνετο ύπ' δψει.

“Εδει λοιπόν νάγεννηθή εϊς έτερος άν
θρωπος μέ δύναμιν καί πειθώ, μέ γνώ

σεις και εφόδια τοιαύτα, άτινα να μετα
τρέφουν τάς επικρατούσας τότε σφαλεράς 
πεποιθήσεις'Εκείνου,νά φέρωσιν αυτόν εις 
τήν οδόν τού καθήκοντος καί τού προο
ρισμού του.

Και εγεννήθη δ Κύριος ημών Ιησούς 
Χριστός, δν προεΐπον οί μάντεις, έπρο- 
φήτευσαν οί προφήται καί ύπεδέγθησαν 
άμα τή γεννήσει του μετά σεβασμού καί 
εύλαβείας οί λαοί, έπροσκύνησαν οί μά
γοι και κατεδίωξαν είτα οί τού κόσμου 
τότε βασιλείς καί οί έν άμαρτίαις καί ά ■ 
δικίαις βιούντες, προβλέποντες δτι ή ψευ
δής βασιλεία αυτών ήθελε καταρρεύσει 
πρό τής αληθούς καί έκπάγλου τής τού 
ούρανόθεν έκπεμπομένου θείου Διδα
σκάλου.

Έπαίροντο οί τότε ισχυροί τής γης, λο
γάδες, τιτλούχοι καί μεγιστάνες, ήγεμό- 
νες καί βασιλείς, δτι οί εις μέλλοντα Χρι
στόν πιστεύοντες ήσαν μωροί καί έσκοτι- 
σμένοι, ανόητοι καί αγροίκοι καί άπηρ- 
νούντο πάσαν περί μέλλοντος ζωήν καί 
άθανασίας ψυχής πεποίθησιν δπόταν ό
μως ήκουσαν, δτι δ μέλλων νά διδάζη τήν 
φιλοσοφίαν ταύτην άνήρ έφθασεν, έκπεμ- 
φθείς ούρανόθεν, έθορυβήθησαν, έταρά- 
γθησαν, έπτοήθησαν.

Γεννάται λοιπόν καί ήδη πάλιν δ ’Ιη
σούς Χριστός καί ταράσσεται ό κόσμος.

Αλλά διατί πάλιν τούτο ; καί επανα
λαμβάνεται κατ' έτος;

Διότι υπάρχουν έτι άπιστοι καί άδικοι, 
απατεώνες καί κακοποιοί, ύλισταί καί λυ
μεώνες, μηδέν πέραν τού τάφου πιστευ-
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οντες και προ ούδενδς εγκόσμιόν πτοού- 
μενοι.

Έγεννήδη και δά γεννάται κατ' έιος 
δ δεάνδρωπος, μέχρις δτον δ άνδρωπος 
ώριμώτερον σκεφδή καί έμβριδέστερον 
τδ γεγονός μελετήση.

Διά τής Γεννήσεως τοϋ Ιησού Χρίστου 
μανδάνομεν, οτι δ βίος ημών έξαπλοΰται 
καί δή πέραν τοΰ βίου τούτου και οτι έ- 
χομεν στάδιον ευρύ έκεϊδεν νά διανύσω 
μεν. Ό Χριστός έγεννήδη καί τδ επικρά
τησαν πνεύμα έν τω σώματι τοΰ δεαν- 
& ρύπου, τον γεννηδέντος συνωδά πασι 
τοϊς φυσικοΐς νόμοις και λαβόντος πάντα 
τά φυσικά ιδιώματα καί σωματικά προ
σόντα, προήλδεν άνωδεν, ώς δύναται νά 
προέλδη έν παντί άνδρωπίνω σώματι παν 
πνεύμα, τέλειον ή ατελές,ευφυές ή μωρόν.

Ό Ίησοΰς Χριστός έπροικίσδη υπό 
τοιούτου πνεύματος σοφίας, (όσιε πάντα 
τά ύπ’ αύτοϋ λεχδέντα καί τελεσδέντα 
καά’ δλον αύτοϋ τόν βίον, ήσαν απόρροια 
πνευματικής δυνάμεως, μόνον ούρανόδεν 
έκπεμφδείοης. Καί διά τούτο έδαυμάσδη, 
έδοξάσδη, έλατρεύδη καί έπροσκυνήδη. 
“Εδει δμως καί ώς άνδρωπος καί νά μαρ - 
τυρήση καί ν' άποδάνη, διά νά νοηδή ή 
δεανδρώπησις καί μελ.ετηδή ή αιτία καί 
δ σκοπός.

Πλήν τήν σημασίαν, τον σκοπόν καί 
βαρύτητα τής δεανδρωπήσεως καί πνευ 
ματικής ταύτης δράσεως έν Βιδηνία, δέν 
ήδυνήδησαν είσέτι νά έννοήσωσιν οί σο
φοί καί έπιστήμονές, άστρολόγοι καί γε
ωλόγοι, φυσιολόγοι καί φυσιοδίφαι. Κα
ταγίνονται δέ νά διαλύσωσι τδ φώς καί 
τον άνεμον καί ν' άνεύρωσι τά μικρόβια 
τών νόσων καί δέν κατώρδωσσν δυστυχώς 
έτι νά καδορίσωσι τάς σχέσεις τοϋ άν- 
δρώπου πρδς τδ δεϊον.

Εις απλούς Ναζωραίος γεννηδείς έν τή 
πτωχεία καί τή άσημότητι, τή άμαδεία 
καί τή άνεχεία, έδίδαξε τήν ύψηλοτέραν 
φιλοσοφίαν μετ’ άνηκούστον ακρίβειας καί 
εύκρινείας καί διά τής διδασκαλίας αύτοϋ 
έδοξάσδησαν οί απόστολοι καί πατέρες 
τής Εκκλησίας καί έφωτίσδησαν καί ώ- 
φελήδησαν τόσοι λαοί, πήξαντες τήν ση
μαίαν τον είς βιβλιάριου ακαταμάχητου, 
δπερ ώνόμασαν εύ α γ γ έλιον. Εν τού- 
τοις δέν βλέπομεν τήν άξίαν ταύτην δε 
σπόζουσαν ώς εδει, σήμερον τών Καρδιών. 
Χριστός έγεννήδη, λεγομεν καί οί 

πλεϊσιοι, άν δχι δλοι, δέν έννοοϋσι τήν ά- 
ληδή σημασίαν τοϋ πράγματος.

Καί έξηγούμεδα.
Τδ παν διέπει έν τω σύμπαντι τδ πνεύ

μα. Πνεύμα άλάδητον καί πανίσχυρου ήν 
δ Θεός, δ δημιουργός τοϋ παντός καί 
πνεύμα έκ τοϋ ίδιου έκπέμπεται τω άν- 
δρώπω, οσάκις δέλει τά δοξασδή ή δέ- 
λησίς του. Τδν γεννηδέντα δεάνδρωπον 
έπροίκισε δεόντως καί βαδμηδδν άνδρού- 
μενον κατέστησεν αύτόν κοινωνόν πάντων 
τών δείων χαρισμάτων, δΤ ών έδίδαξε καί 
διέδωκε τή ύφηλίω τάς ύφηλάς έκείνας 
δεωρίας.

Διδάσκεται τις έπϊ σειράν ετών έν τοϊς 
Αυκείοις καί Πανεπιστημίοις τήν ιατρι
κήν καί νομικήν, τήν δεολογίαν καί τήν 
φιλοσοφίαν ύπό πολλών καδηγητών και 
τή βοηδεία απείρων συγγραμμάτων καί 
έν τούτοις, δσω λείπει ή πνευματική δύ- 
ναμις καί χάρις, κατά τοσοϋτον είναι ού- 
τος άτελής καί απαίδευτος.

Ό Ίησοΰς ούδαμού ίσως έδιδάχδη καϊ 
αν έδιδάχδη πεζώς έν τοϊς ναοΐς, δέν ν 
πήρχον τότε τάμέσα τής ννν εποχής μας. 
”.·1ρα φανερόν καδίσταται, οτι δ ’Ιησούς 
παιδιόδεν ήτο δεία δύναμις, ήτο δεϊον τι 
πνεύμα καί υιός Θεού.

Υιός Θεού λοιπόν γεννάται έκάστοτε 
καί διά τής γεννήσεως αύτοϋ διδάσκομε ■ 
δα, οτι έντανδα οδύνη καί πάδη, μαται- 
ότης καί άδικίαι επικρατούν καί δέον ν’ 
άναλογισδώμεν οτι δΊησοΰς ούτος διά τοϋ 
βίου αύτού καδιστά ημάς προσεκτικούς 
έν τή μελλούση πορεία μας, καδόσον <ιούκ 
έστιν έν τω “Αδει Μετάνοιαν.

Ό 'ιησούς απ' αύτής τής γεννήσεώς 
του έδίδαξε τήν άγάπην, τήν αύταπάρνη- 
σιν, τήν ματαιότητα τοϋ κόσμον τούτου, 
ώς καί τήν ανοχήν, τδ έλεος καί τήν υπο
μονήν.

Διατί λοιπόν άδιαφοροϋμεν; αφού δ 
Ίησοΰς είναι τδ παράδειγμα τής αρετής, 
τής άγιότητος καϊ τής έλπίδος;

' Ακολουδήσωμεν αύτόν!
ΊΙ κάδοδος τού Ιησού Χριστού έπϊ 

τής Γής δέν πρέπει νά παρατηρήται μέ 
αδιαφορίαν, αλλά δέον τοϋ λοιπού καί έν 
πλήρει 19ω αίώνι ή νά άποσκορακισδή ή 
τουναντίον νά βεβαιωδή καί καταστή παρά 
τής Πολιτείας, τής "Επιστήμης καί τής 
Θεολογίας έν γένει σεβαστή. Δέν χωρεϊ 
μέσος δρος ούτε δυνατοί είσι πλέον μεμ- 

■ψιμοιρίαι, οΰτε άμφιβολίαι, οΰτε υποδέ
σεις, άλλ'οϋτε καί νρεκφυγαί.

Ό Ίησοΰς Χριστός, εις απλούς άστδς 
τής Βηδλεέμ άνευ τίτλων καϊ αίματος, 
άνευ ισχύος καί περγαμηνών, μέ δυσίαν 
τής ζωής τον έκήρυξε τδ φώς, τήν αρε
τήν, τήν άλήδειαν καί τήν άδανασίαν, δια- 
κηρύξας στεντορείως καϊ άπεριφράστως 
διά τής δείας φιλοσοφίας τον τήν πνευμα
τικήν δύναμιν, ήν είχε καϊ τήν αποστολήν 
τοϋ Πατρός του.

Ή διδασκαλία λοιπόν τοϋ Θεού αύτοϋ, 
ώς τήν διέγραψεν ’Εκείνος,δέον έπισήμως 
πλέον ή νά δεωρηδή ώς αδύνατος καί χί
μαιρα, ένώπιον τής προόδου τοϋ νεωτέρου 
πνεύματος καί τών φωτοβολών έπιστημών 
ή νά κατακτήση τελείως τήν καρδίαν τοϋ 
άνδρώπου.

Είναι καιρός πλέον Θρησκεία καί Επι
στήμη, Κρίσις καί Πνεύμα νά βαδίσωσι 
παραλλήλως, ώς άπαιτούσι πάντες οί λαοί 
καί τά έδνη, πρδς τήν άλήδειαν, τδ φώς, 
τήν αρετήν καί τήν άφδαρτον ζωήν !

‘Ο Χριστός έγεννήδη ! ’Ακολουδήσω
μεν αύτόν.

Φ. Π.

ΤΑ ΕΑΕΤΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

(Εις τά Έλευσίνια Μυστήρια, είς τά Κα- 
βείρια Μυστήρια, είς τό Μαντείου τών Δελφών 
τοΰ "Απόλλωνος, είς τό ’Ασκληπιείου τής 'Ε
πίδαυρου Λιμηρας κτλ. διενηργοϋντο πνευμα- 
τιατικαί συνεννοήσεις και Αποκαλύψεις καί <iv 
κιοτεύσω μεν τους άρχαίους συγγραφείς, ό πνευ
ματισμός τότε ήτο γνωστός, άλλά περιορισμέ
νος μεταξύ τών*μεμυημένων. 'Ιδού δέ τί έ- 
φρόνουν).

Οί μύσται τών μυστηρίων ώρκίζοντο νά μή 
φανεοώσωσι τά περί αύτών έπι ποινή θανάτου. 

I Καί δχι μόνον τοϋτο, άλλά καί τδ όμ.ιλεϊν έτι 
περί τής κατασκευής τοΰ νκοΰ Έλευσΐνος ήτον 

I άπηγορευμένον. "Αν τις αμύητος είσήρχετοείς 
ι τδν ναδν τής Δήμ.ητρος, κατεδικάζετο εις θά- 
I νατον, ώς συνέβη καί εις δύο νέους’Ακαρνάνας, 

είσελΟόντας, είς αύτόν, έν άγνοια, μετά τών 
I μυστών καί άποδειχθέντας, ότι δέν ήσαν μύ- 
; σται. Ό δέ Όράτιος επί τή σιγή ταύτή λέγει, 
i ότι ή τοιαύτη σιγή έπάγεται βέβαιον μισθόν, 
■ ένώ ό προδίδων τήν μυστικήν τελετήν τής Δή- 
! μητρος θέλει τιμωρηθή παρά τοϋ Διός. κλπ., 
I ό δέ Πλούταρχος λέγει τά έξης : «"Οσον ά- 

φορ£ τά Μυστήρια, τά όποια μόνα ήδύναντο 
νά μας διδάξωσι τά βέλτιστα περί τής φύσεως 
τών δαιμόνων, οφείλω κάγώ συμφώνως τοίς 
λόγοις τοΰ Ηροδότου, νά σιγώ». Καί όμως έκ 
πολλών περισωθεντων αποσπασμάτων τών άο- 
χαίων συγγραφών έμφαίνεται ό κεκρυμμένος 
σκοπός τών Έλευσινίων Μυστηρίων, ον δμως 
οί νεότεροι συγγραφείς παρεΐδον, μή δυνηθέν- 
τες νά έμβαθύνωσιν είς αύτόν.

*

Ό Άπουλατος,όστις επί Άδρικνοΰ ήτο 
άρχιερεύς έν Καρχηδόνι καί όστις, μυηθείς είς 
τά Μυστήρια, είχεν άνέλθει είς τδν άνώτερον 
βαθμόν καί είχε καταστή έπόπτης, διαβληθείς 
δ’ώς μάγος έ'γραψεν απολογίαν τής Μαγείας, 
αποκαλύπτει περί τών Μυστηρίων πλείονα εί"- 
περ τις καί άλλος· άλλά τά γραφόμενα του 
φαίνονται απόκρυφα καί αινιγματώδη διά τδν 
μή μεμυημένον είς τά τοΰ νεωτέρου Πνευματι
σμού. Λέγει λ χ. συτος «Μετέβην είς τά σύνορα 
τής ζωής καί τοϋ άανάτου (έκστασις τών υπνω
τιζόμενων). Άφίχθην είς τδν ούδδν τής Περ- 
σεφόνης καί επανήλθαν, άφοΰ διήλ&ον δι’ δλων 
τών στοιχείων τής γής, τοΰ ϋδατος, τοϋ άέρος, 
τοΰ πυράς (δοκιμασίαι δι’ ϋδατος—έπιπλέειν 
τοΰ ϋδατος άνευ ύποστηρίγματος ή ιδίας ένερ- 
γείας—, δι< τοϋ άέρος—αόρεσθαι καί αίωοεϊ- 
σθαι εις τον άέρα—, διά τοΰ πυρδς—μή προ- 
σβάλλεσθαι, μηδέ βλάπτεσθαι ύπ’ αύτοϋ -). 
Ειδον, ίν τφ βάάει τοΰ μεσονυκτίου τόν ήλιον, 
λάμποντα έν μέγαλοπρεπεΐφωτί (πνευματιστικά 
φαινόμενα τοϋ φωτός)- συνάμα δέ τούς τε υ
ποχθονίους καί υπέρτερους Θεούς πρόσωπον 
πρός πρόσωπον (ένσαρκώσεις πνευμάτων, φαν
τάσματα ομιλοΰντα κλπ.), οΰς πλησιάσας έ- 
πλήρωσα τδν πρδς αύτούς φορον εύλαβοΰς λα
τρείας». “Αλλοθι δέ γράφει '. «Ή μύησις είνε 
εκούσιός τις παράδοσις εί; τδν θάνατον καί ά- 
ναγέννησις είς νέαν ζωήν. Ό δέ άνθοώπινος νοΰς 
(ό παιδικός καί άπλοΰς μάλιστα) δύναται διά 
μαγικών ασμάτων καί θυμιαματικών έ'ργων νά 
ύπνωτίζηται, νά έκβακχεύηται, νά λησμονή 
τά παρόντα καί ούτως, έπιλήσμων γενόμενος 
βαθμηδόν τοΰ σώματός του, νά έπανέρχηται 
είς τήν πρώην αύτοϋ φυσιν, τήν θείαν, τήν 
αθάνατον, ώσεί δέ κατ’ δ'ναρ νά βλέπγ τά πα
ρελθόντα, νά προβλέπη τά μέλλοντα».

Ό Άοιάτοτέλιις άποκαλεϊ τά έν’Ελευ- 
σϊνι Μυστήρια τδ λαμπρότατον καί θαυμαστό- 
τατον τών έργων, όπερ οφείλει πάς τις ύπέρ 
παν άλλο περί πολλοΰ ποιεϊσθαι.

Ό 'Ιπποκράτης θεωρεί αύτά ώς τδ μέ- 
γιστον τών δώρων, τών δοθέντων είς τούς άν- 
θρώπουο- συνεπώς δέ όφείλουσιν ούτοι παντοΰ 
καί πάντοτε ν’ άναμιμνήσκωνται αύτά εύγνω- 
μόνως ενεκεν τοΰ μεγαλείου καί τής σπουδαι- 
ότητός των. Άλλοθι δέ λέγει ; αΟί άνθρωποι 
ένεκα τοΰ δή χαρίσματος τών Έλευσινίων 
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Μυστηρίων, άποχωροϋσι τοϋ κόσμου τούτου 
μετά πολ.λω πλείονος έλπίδο; οιά τό μέλ
λον . . »

Ό ΙΙλουταρχος έγραφε πρός την σύζυ
γόν του, πενΟοϋσαν έπί τω θανάτω της Ουγα- 
τρός των, βτι έκ τών Μυστηρίων, είς ά άμφό- 
τεροι ήσαν μεμυημένοι, έγίνωσκον, δτι ή ψυχή 
μετά θάνατον έξακολουθεΐ νά ζ?, νά αίσΟάνη- 
ται, κλπ.

*0 Κτκέοων : Έξ όσων αγαθών έργων έ- 
πετέλεσαν αϊ Άθίίναι διά την κοινωνίαν τών 
ανθρώπων, ούδέν κάλλιον τών’Ελευσινίων Μυ
στηρίων... Αύτά ώνομάζοντο lnitia (άρχαί), 
καθά άληθεΐ άρχαί της ζωή;, παρέχουσαι τδν 
λόγον εύαρέστου τε βίου και εύε'λπιστικοΰ 
θανάτου». “Αλλοθι δέ πάλιν; «Μέμνησο, καθό 
μύστης, τί έν τοΐς Μυστήριοι; ακούει τις, καϊ 
θά έννοήση; ό ίδιος πόσον άληθές είνε, οτι οί 
Θεοί μας ύπήρξάν ποτέ άνθρωποι»-

*0 ΙΙανείανίας έλεγεν, οτι οί Έλληνες 
άπέδιδον εΐς τά Μυστήρια τόσω ύψηλήν θεσιν, 
άναφορικώς τών λοιπών θρησκευτικών έργων, 
δσω ύπεράνω τών ηρώων κατέταττον τούς 
Θεούς.

Ό ’Ανθύπατος τίΐς Άχαΐας είπε 
πρός τόν αύτοζράτορα Ούαλεντιανόν,δτι ή ζωή 
παρά τοΐς Έλλησι θά ήτο ανυπόφορος, άνευ 
τών Μυστηρίων.

Ό ρύιτωρ ΆοκίτείΒιις έλεγε περί αύ
τών καϊ τή; μυήσεώς των: «Ένόμιζον, δτι α
ληθώς ήπτόμην τοΰ Θεοΰ και οτι αύτός ήτο 
παρ’ έμοί· εύρισκόμην δέ μεταξύ έγρηγόρσεως 
και ύπνου· τό πνεύμα μου ήτο πάντη ελεύθε
ρον. Συνέβαινέ μοί τι, δπερ ούτε δύναται τις 
νά παραστήση, ούτε και νά τόέννοήσ·/), αν δέν 
τυγχάνρ μύστης.

*0 Θεμίάτιος, ΐνα δώσ·/ι ιδέαν τινά τών 
μακαριοτήτων της μελλούσης ζωής, παρομοιά
ζει αύτάς πρός τά Έλευσίνια Μυστήρια.

*0 Στοβαίος παρομοιάζων τήν μύησιν πρός 
τον θάνατον, λέγει, δτι ή ψυχή μας έν τώ θα- 
νάτω συναισθάνεται αύτό τοΰτο, δπερ και ό 
μυούμενος έν τοΐς Μεγάλοις Μυστηρίοις. Ή δέ 
λέξις συμφωνεί πρός τήνλέξιν, ώς τό πράγμα 
πρός τό πράγμα, καθότι τελευταν=θνησκειν, 
τελεΐσθαι δέ=μυεΐσθαι είς τά Μυστήρια.

*0 Ιίέλόος εί; τήν πρός τόν Ώριγένην ά 
πάντησίν του λέγει, δτι είς τά μυστήρια έδι- 
δάσκοντο μέλλουσαι άμοιβαι καί τιμωρίαι.

Κατά τόν Ενριπίδην, οί μύσται περιήρ- 
χοντο είς έκτακτον κατάστασιν ευδαιμονίας, 
ήτις ήτο άγνωστος τοΐς άμυήτοις. Ή άνωτάτη 
κατάστασις, ή τής έποπτείας, έθεωρεϊτο ώς ή 
ύψίστη μακαριότης.“Αλλοθι δ’ εϊπε:«Τίς οίδε, 
άν ή ζωή δέν είνε άποδίωσις, ή δ’ άποδίωσις 
πάλιν, άν έκεΐ πέραν δέν θεωρείται ώς ζωή;» 

Ό ΣοόοκΛίίς είπεν ; «Όπόσον εύδαίμο- 
νες άφικνουνται είς τον “Αδην οΐ μύσται! Μόνον 

αύτο'ι ζώσιν έκεΐ, οι δέ λοιποί πόνους μόνον 
και δεινά άναμένουσιν».

Και πάλιν: «Μακάριος έκ τών βροτώνόίδων 
τάς έν Έλευσΐνι τελετάς! Ό άμοιρος αύτών 
δέν απολαύει όμοιας τύχης, καθό είς σκότος 
κατερχόμενος»

ΤΗτο λόγιόν τι παρά τοΐς άρχαίοις: «Φαί
νομαι διατελών έν τή καταστάσει τοΰ επό
πτου, τοΰ τά Μυστήρια καθορώντος», δπως η
μείς λεγομεν! «Είμαι ώς έν ούρανώ».

*0 Audio ς έν τώ λόγω κατά τοΰ Άνδό- 
κίδου, έταίρου τοΰ Άλκιβιάδου, διακηρύττει 
τήν πρός τά Μυστήρια γιγνομένην ασέβειαν ώς 
τό μέγιστον πρός τήν πόλιν άσέβημα. Ό πα- 
ραβαίνων τό πρός αύτά όφειλόμενον σέβας έθε- 
ωρεΐτο μάλλον ένοχος τοΰ άποπειρωμένου τήν 
κατάλυσιν τής πολιτείας τής πατρίδος του

Τω Διαγόοα είρωνευσαμένω, ούχί έντο- 
πίων, άλλά ξένων Μυστυρίων, έπεκηρύχθη εν 
μέν τάλαντον είς τόν παραδόντα αύτόν νεκρόν, 
δύο δέ τάλαντα είς τόν παραδόντα αύτόν 
ζώντα.

Ό τολμήσας νά παρουσιάσ·/)
τινά τών Μυστηρίων τής ’Ελευσίνα; έπ'ι τής 
σκηνής, δέν ήδυνήθη νά σωθή έκ τής μανίας 
τοΰ λαοΰ ή διά τής προσφυγής είς τόν βωμόν 
τοΰ Διονύσου. Ήθωώθη δ’ ύπό τοΰ δικαστηρίου 
έπϊ μόνγ τή άποδείξει, βτι ούδόλως έτύγχανε 
μύστης.

Ό Νέοων δέν έτόλμησε νά μυηθή τά Έ
λευσίνια καθότι οί κακούργοι άπεκλείοντο αύ
τών. ’Απεναντίας ο Μ όρκος Αυριιλιος 
ε’μυήθη, ίνα δημοσία άπαλλαγή τής ύπονοίας, 
μήπως είχε λάβει μέρος είς τόν φόνον τοΰ έ- 
πάρχου Όβιδ. Κασσίου.

Έκ τούτου εικάζεται, οτι τής μυήσεως 
προηγείτο εΐδός τι έξομολογήσεως αμαρτημά
των κα'ι οτι ό Αύόαν&οος ύπεχρεώθη νά 
όμολογήσγ, τήν μάλλον παράνομον πραξιν τής 
ζωής της.

Κοινή πεποίθιιήις ήτο, δτι τά Μυστή
ρια άπαλλάττουσι τοΰ φόβου τοΰ θανάτου· δι’ 
δ και ό μΟθος, δτι ό Ηρακλής έκ τών Έλευ- 
σινίων τελετών ήρύσθη τό θάρρος τής είς τόν 
“Άδην καθόδου του. είπών κατά Εύρυπίδην: 
«“Ημην μακάριος, ίδών τά Μυστήρια».

"Η Πεοάεόόνη έθεωρεϊτο ή ψυχή τής 
Γής- διό, κατά τήν τέλεσιν τών’Ορφικών Μυ
στηρίων, αί πέριξ αύτής άνακινούμεναι άνθοώ- 
πιναι σκιαι έψιθύριζον: Θεά τών νεκρών, ψυχή 
τής γής, Περσεφόνη ! Είμεθα θυγατέρες τοΰ 
ούρανοΰ’ διατΐ λοιπόν νά έξορισθώμεν είς αύτό 
τό σκότειον βασίλειονί Ώ θερίστρικ τοΰ ούρα
νοΰ διατί έδρεψα; είς τό πεδίον τοϋ αίθερος 
τά; ψυχάς μας, αϊτινες άλλοτε έπέτων μακα
ρίως έν τω φωτί, μεταξύ τών αδελφών μας;

*Η Περσεφόνη άπήντα: έδρεψα τόν νάρκισ
σον· είσήλθον είς τόν νυμφικόν θάλαμον· ύπε- 

στην τόν θάνατον μετά τής ζωή;· στενάζω ώς 
ύμεϊς, έντός τοΰ σκότους.

— Πότε θά λυτρωθώμεν ;
— “Οταν ελθ-/) ό έπουράνιος νυμφίος μου, ό 

θείος λυτρωτής, άπήντα ή I Ιερσεφόνη....
Ό Όρφεύς διά τοΰ ίεροφάντου τών ’Ορ

φικών Μυστηρίων, τών έν τή κοιλάδι τώνΤεμ- 
πών τελουμένων, έλεγε τοΐς μύσταις πρός τοΐς 
άλλοι; τάδε:

«Άκουσον λοιπόν τάς άληθείας, ά; ύέον ν’ 
άποκρύπτωμεν τοΰ πλήθους...

«Ό Θεός είνε εις, άείποτε βμοιο; έαυτώ. 
Δεσπόζει πανταχοΰ. Άλλ’ οί θεοί είνε άπει- 
ράριθμοι, διάφοροι, καθότι ή θεότης είνε ά
πειρος, αιώνιος· ύπέρτεροι έξ αύτών είνε αί 
ψυχα'ι τών αστέρων. Έκαστος τών άστέρων, 
οί ήλιοι, αί γαϊαι, αί σελήναι, έχουσι τήν ψυ
χήν των· άπασαι δ’ αύται προέρχονται έκ 
τοΰ θείου φωτός, έκ τοϋ άρχικοϋ φωτός...

. «Χαίρετε οί προσελθόντες, ίνα άναγεννηθήτε 
μετά τούς μόχθου; τής γής. Πίετε έκ τοΰ φω
τός τοΰ ναοΰ οί έκ τής νυκτός έξερχόμενοι 
μύσται, γυναίκες, μεμυημένοι. Άγαλλιάσθε οί 
δεινοπαθήσαντες. Άναπαύθητε οί παλαίσαν- 
τες.'Ο ήλιο;, όν επικαλούμαι έφ’ύμκς. δέν είνε 
ό ήλιος τών θνητών· είνε τό αγνόν φώς τοΰ 
Διονύσου, ό μέγα; ήλιος τών μεμυημένων. Διά 
τών παρελθόντων μόχθων υμών, διά τή; άγού- 
σης ύμά; ένταΰθα παρορμήσεω;, θά νικήσητε. 
"Αν δέ πιστεύητε είς τού; θείου; λόγους, έ- 
νικήσατε ήδη· καθότι μετά τήν έκτενή περιέ- 
λιξιν τών σκοτείων υπάρξεων θά έξέλθητε τέ
λος τοΰ οδυνηρού κύκλου τών γενέσεων καί 
άπαντες θά έπανευρεθήτε ώς έν μόνον σώμα, 
ώς μία μόνη ψυχή έντός τοϋ φωτός τοϋ Διονύ
σου ! Ό έπϊ τής γής κκθοδηγών ύμά; θείος 
σπινθήρ ένυπάρχει ύμϊν. Ούτο; καθίσταται 
δάς έν τώ ναώ, άστήρ έν τω ούρανώ. Οΰτω 
μεγαλύνεται τό φώς τής Άληθείας...

«Αγαπάτε — διότι τό παν αγαπά—τούς 
δαίμονας τής άβύσσου, τού; Θεούς τοϋ αίθερος. 
Αγαπάτε—διότι τό πάν άγαπκ—άλλ’ άγζ- 
πάτε τό φώς, ούχϊ τό σκότος...

«Μέμνησθε τοϋ σκοποϋ κατά τό ταξείδιόν 
σας. Αί ψυχαί, έπανερχόμεναι είς τό φώς, φέ- 
ρουσιν, ώσεϊ κηλΐδας ειδεχθείς έπί τοϋ άστρώου 
σώματός των, άπαντα τά παραπτώματα τής 
ζωής... Ίνα τά έξαλείψωσιν, άπαιτεΐται νά 
έξαγνισθώσι κα'ι νά έπανελθωσι πάλιν έπϊ τής 
γής...Άλλ’ οί αγνοί, οί ισχυροί ύπάγουσι πρός 
τόν ήλιον τοϋ Διονύσου...

«Καϊ τώρα ασατε τό Εύοϊ !»
Εύοΐ! έκραύγασαν οί κήρυκες τών τεσσάρων 

άκρων τοΰ ναοΰ. Εύοΐ ! άντήχησαν τά κύμ
βαλα. Εύοΐ · άπήντησεν ή έπϊ τών βαθμιδών 
τοΰ θυσιαστηρίου ένθους όμήγυρις.Και ή κραυγή 
τοΰ Διονύσου, τό πρός τήν άναγεννησιν, τήν 
ζωήν ιερόν τοΰτο κέλευσμα αντήχησε καθ’δλην
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τήν κοιλάδα έπαναληφθέν ύπόμυρίων στομάτων, 
άντηχολογήσαν καθ’ολα τά δρη. Καί οί βοσκοί 
τών φαράγγων τή; Όσσης, μετέωροι παρά τά 
νέφη μετά τών ποιμνίων των καθ’ ολην τήν 
έκτασιν τών δασών, άπήντησαν, εύοΐ ;...

( Επεται συνέχεια)-

Η ΚATAKTHZIZJOY ΜΕΞΙΚΟΥ
(Συνέχεια)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V’·
ΊΙ στρατιά προχωρεί.— ΊΙ ΞαΛάπα.— Ώραΐον θέαμα.

— ΊΙ άημοχρατία τών ΤΑασχα,Ιάνων.— Δεινή μά~ 
χη.— Ό Ξιχοτινχύτ.Ι —ΣνμμαχΙα ώφεΑιμωτάτη ■
Ή στρατιά άνεχώρησεν έκ Κεμποάλλας τή 16 

Αύγουστου 1519 συνισταυ.ένη έκ τετρακοσίων πεζών 
δέκα πέντε ιππέων καί επτά τηλεβόλων. Πρδς τού
τοι; δέ καί ύπδ χιλίων τριακοσίων ίνδών πολεμιστών, 
οΰς τώ έδωκεν δ κασίκος κα'ι μετά χιλίων φορείων. 
Ό Κορτέζ όμως εκτός αυτών παρέλαβε καί πεντη- 
κοντάδα έκ τών κυριωτέρων κατοίκων ώς Όμηρους, 
οϊτινες βραδϋτερον τώ άπέβησαν χρησιμότατοι.

Οϋτω διέσχισαν πρώτον τάς θερμάς χώρασ καί ειτα 
άνερρίχήθησαν έπί τών κλιτύων τών είς Μεξικών αγου- 
σών. Περί τά τέλη τής δευτέρας ημέρας οί Ισπανοί 
έφθασαν είς τήν ΐαλάπαν, ήτις έχει δώσει τδ όνομά 
της εΐς τδ περίφημου ιατρικόν φυτόν. 1 Έκεϊθεν ά- 
πηλαυσαν ώραιοτάτου θεάματος. Πρδ αυτών είχον 
απόκρημνου όρος νά διαβώσι. Δεξιά τήν Σιέρραν Μά- 
Λραν μέν τήν έκ πεύκων πυκνήν κορυφήν καί τάς μα- 
κράς σειράς τών σύσκιων λόφων της.

Πρδς νότον ύψοϋτο ό μεγαλοπρεπής Όριίάίας,σχη- 
ματίζων τήν λαμπροτέραν άντίθεσιν μέ τήν χιωνίνην 
έσθήτα του, κατωτέρω τών κλιτύων του κατερχομέ- 
νην. Φάσμα γιγάντειον τών “Ανδεων, τόσον επιβλη
τικόν έν τώ μονήρει μεγαλείω του. Όπισθεν αυτών 
άνελίσσετο ύπδ τούς πόδας των ή μεγαλοπρεπής θέρμη 
χώρα μέ τόν χαρίεντα κυκεώνα τών πεδιάδων της, 
τών ποταμίων, τών ανθηρών δασών κα! τών μικρών 
Ινδικών -χωρίων, ένώ μακρά φωτεινή γραμμή έν τώ 
δρίζοντε τοΐς «δείκνυε τδν Ωκεανόν, πέραν ού αφή- 
καν πατρίδα καί οικογένειας, άς πολλοί αυτών δέν Οά 
έπανέβλεπον I

Άνερχόμενοι έπί τών πλευρών τών οροπεδίων είδον 
τήν φύσιν διάφορον. "Ερημος καί ξηρά εί« τινα μέρη 
μέ ηφαιστειώδη δρη καϊ στενάς διόδους.

Ή θερμοκρασία είχε κατέλθει έπαισθητώς. Έφθα- 
σαν οϋτω άνευ σοβαρού επεισοδίου είς πόλιν έκτισμέ- 
νην έπί βραχώδους καί τραχέως έδάφους, ης οι κά
τοικοι έγκαρδίω; έδέχθησαν τούς Ισπανούς. Εΐς τδ 
μέρος τοΰτο έστάθμευσαν καί συνεσκεφθησαν περί τής 
όδοϋ, ήν έμελλαν ν’άκολουθήσωσι. Τέλος δέ άπεφα- 
σίσθη νά διέλθωσι διά τής χώρας τών Τλασκαλάνων, 
γηραιάς δημοκρατίας, κρατούσης υψηλά τήν κεφαλήν 
άπδ πολλών έτών, είς τάς Μεςικανικάς δυνάμεις. Ό 
Κορτέζ ΐνα καταστήση ευνοϊκούς τους Τλασκαλάνους 
τούς έστειλε πρεσβείαν μετά στρατιωτικού δώρου έκ 
ξίφους καί άσπίδος. “Ηςευρεν, ότι τά όπλα είχον με- 
γίστην αξίαν παρά τοΐς Ίνδοΐς. Συγχρόνως δέ καί δι’ 
έπιστολής συνέχαιρεν αύτούς διά τήν κατά τοϋ Με
ξικού άντίστασίν των, ής τυραννίας έπεζήτει τήν κα- 
τάλυσιν. Έπανέλαβε δέ τήν πορείαν, έπί σκοπώ επι- 
βραούνων ταύτην, ΐνα έπιστρέψωσιν οί απεσταλμένοι.

’ Τδ φυτόν τοΰτο καλείται ΙαΛάπα έκ τοϋ γαλλικού 
jalap χρησιμεύει δέ ώς καθαρκτικδν κτλ.
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Αίφνης εύρεθησαν πρό κυκλοπείου μνημείου, ζωηρώς 
διεγείραντος τόν θαυμασμόν των. Ήτο τείχος έκτά- 
σεως δύο λευγών, ύψους τεσσάρων ποδών, πάχους εί
κοσι, μή έχον παρά μίαν μόνην στενήν είσοδον εΐς 
τό μέσον. Τό οχύρωμα τοϋτο δεικνύον τά όρια τών 
Τλασκαλάνων «χρησίμευε διά τήν ύπεράσπισιν τής 
χώρας κατά τών Μεξικανικών επιθέσεων. Οί Ισπανοί 
έδίσταζον νά προχωρήσωσιν, άλλ' ό Κορτέζ άνελθών 
έπί τοΰ ίππου του, έφώνησεν: «’Εμπρός στρατιώται, 
έχομεν τόν σταυρόν ώς σημαίαν καί δι’ αύτοΰ θά νι · 
κήσωμεν». Είσήλθε λοιπόν διά τής άνυπερασπίστου 
κατά τήν στιγμήν εκείνην πύλης, ακολουθούμενος 
κατά πόδας ύπό τής στρατιάς άπάσης.

Οί Τλασκαλάνοι, ών οΰτω παρεβίασαν τό έδαφος 
οί Ισπανοί, έσχημάτιζον έθνος ορεινών αγροτών, 
ηθών άγνών καί σκοτεινών- ήσαν δέ γενναίοι καί 
άλαζώνες. μύσται, καθώς πάντες οί ’Αζτέκοι, όλων 
τών τεχνών καί τοΰ πολιτισμού. Οί αϋτοκράτορες 
τοΰ Μεξικού πολλάκις έπεχείρησαν νά κχταλύσωσι τήν 
άνεξαρτησίαν αύτών, άλλά συνετρίβοντο πρό επιμόνου 
καί νικήτριας άντιστάσεως.

Οί Τλασκαλάνοι εϊχον διαιρέσει τήν δημοκρατίαν 
των εις τέσσαρα ιδιαίτερα κράτη, έκαστον έχον ίδιον 
ύπέρτατον αρχοντα. Οί τέσσαρες δέ ουτοι άρχηγοί συ- 
νεσκέπτοντο από κοινού διά τά συμφέροντα τής δη
μοκρατίας. Ύπ’ αύτούς ήτο ή φεοδοΰχος άριστοκρα- 
τία, 'ομοία ταϊς ευρωπαϊκά?; μέ άξιώματα ιπποτών. 
Ό λαός ούδέν άξίωμα έλάμβανε, μάλιστα δ' έφερε 
καί ιδιαίτερον ένδυμα.

Ή αποστολή τοΰ Κορτέζ εξέπληξε τού; Τλασκα- 
λάνους, οίτινες δεν έπϊστευον, ότι οί Ισπανοί θά 
διήρχοντο τήν περιφέρειάν των. Μέγα λοιπόν συμβού
λων συνεκλήθη, έν ω οί μέν, διαβλέποντες έν τοϊς 
λευκοί; ξένοι; τού; ύπό τών προφητειών άγγελθέντας, 
έπρότεινον νά τούς ύποδεχθώσι καλώς, οί δέ τού; 
έθεώρουν ύποπτου; καί μεταβαίνοντας εΐ; Μεξικόν,ΐνα 
προσφέρωσιν υποταγήν τώ Μοντεζούμα Ό Ξικοτεν- 
κάλτ, γέρων όγδοηκοντουτη; καί εΐς τών τεσσάρων 
άρχηγών, συνεβούλευσε νά προσβάλωσι τούς 'Ισπα
νούς διά τοΰ υίοΰ του, συνωνύμου νεαρού πολεμι- 
στού γενναιοτάτου, καί άν τά πράγματα έβαιναν κατ’ 
ευχήν, καλώ;" άλλως θ’ άπεδοκίμαζον την προσβολήν. 
ΊΙ πονηρά αΰτη συμβουλή έγένετο παραδεκτή, οί 
δέ άπεσταλμένοι τοΰ Κορτέζ συλληφθέντε; έφυλακί- 
σθησαν.

Αί μεταξύ τών Ισπανών καί τού νεαρού Ξικοτεν- 
κάτλ έχθροπραξίαι δέν ήργησαν, ό δέ Κορτέζ ένόη- 
σεν, ότι ένώπιον του εΐχεν ανθρώπους, ών όμοιου; δέν 
είχε συναντήσει.

Ό νεαρό; άρχηγός άπεκρίθη ύπεροπτικώς τοϊ; ξέ
νοι;, οτι τά σώματά των θά διεμελίζοντο καί θά προ- 
σεφέροντο τοϊς θεοϊς, άν ετόλμων νά προχωρήσωσι 
πρός τήν Τλασκαλάνην ΙΙρός στιγμήν, ή μικρά στρα
τιά έταράχθη "Εβλεπεν, ότι εύρίσκετο εΐς τάς πα- 
ραμονάς άγώνος φοβερού, πρός πολεμιστές αποφασι
σμένους μέχρι θανάτου, ίνα ύπερασπίσωσι τήν χώραν 
αύτών. II δ’ επιφυλασσόμενη τοϊς ήττηθησομένοις 
τύχη, έδιδαν εΐ; τόν αγώνα έτι φοβερώτ--ρον θέαμα. 
«Έφοβούμεθχ τόν θάνατον, λέγει ό Βερνάρδος Διάζ, 
διότι εϊμεθα άνθρωποι. ■ Ό πατήρ Όλμέδο; «χρησι
μοποίησε την νύκτα, έξομολογών αρχηγούς καί στρα- 
τιώτα; καί δίδων αφεσιν τών αμαρτιών, οΰτω δέ 
μεταλαβόντες τών άχράντων μυστηρίων οί καθολικοί 
στρατιώται, έκοιμήθησαν άφόβως, ύπομένοντε; τά 
πάντα διά τόν θρίαμβον τοΰ στρατού.

"Εκαστο; ένόει, δτι μεγάλη μάχη έπέκειτο. Τήν 
πρωίαν τής 5 Σεπτεμβρίου 1 19 ό Κορτέζ επιθεωρεί 
τήν στρατιάν του, συνιστών τοϊς μέν πεζοϊς τήν 
χρήσιν τής σπάθης, τοϊς δέ ίπτεϋσι μικρόν καλπα
σμόν και κατά προτίμησιν νά στρέφωσι τά; λόγχας 

κατά τών οφθαλμών τών Ίνδών. Πανταχοϋ ευρισκε- 
ται εφ’ όλων άγρυπνων.

Μετ’ ολίγον έφάνησαν οί Μεξικανοί. Ούδέν γρα- 
φικώτερον τοΰ θεάματος τούτω« Τά μέν τών απλών 
πολεμιστών γυμνά σώματα 'ησαν πεποικιλμένα διά 
ζωηρών χρωματισμών, τα δέ ΐδιόρυθμα κράνη τών 
αρχηγών έ'λαμπον εκ χρυσού καί πολυτίμων λίθων 
"Απασα ή πανοπλία των ητο κεκαλυμμένη διά πτε
ρών θαμβωτικών, δάσος δέ λογχών καί ακοντίων ώπλι- 
σμένων δι' αιχμών έκ χαλκού λαμπυρίζοντας η διαφα
νούς "ζτλι1 ,ήςραπτον ύπό τάς ακτίνας τοΰ άνατέλλοντος 
ήλιου, ώ; φωσφοριζουσα τεταραγμένη θάλασσα, ενώ 
ή οπισθοφυλακή τοΰ μεγαλοπρεποΰς τούτου στρατοΰ 
ήμαυροΰτο ύπό τής σκιάς τών σημαιών, έν αί; επε- 
δεικνύοντο τά σήματα τών Τλασκαλάνων καί Ότο- 
μίων αρχηγών.

1 Μελανωπόν όουκτόν τών ηφαιστείων
2 Ούτως ώνομάζετο ό βασιλεύς τής 'Ισπανίας Κά

ρολο; ό Ε’.

Οί Μεξικανοί ήσαν ώπλισμένοι διά σφενδονών, τό
ξων, βελών, ακοντίων καί δοράτων. Τοξόται επιτη- 
δειώτατοι, ήδύναντο διά μιας, δύο καί τρία νά εκτο- 
ξεύωσι βέλη. ΙΙολύ δέ έφοβοΰντο οί Ισπανοί, είδος 
τι άκοντίου δεδεμένου δι’ ίμάντος, δπερ οί Ινδοί 
έκράτουν ύπό τήν εξουσίαν των καί άφοΰ τό έρριπτον. 
“Απαντα τά όπλα των ησαν εφοδιασμένα δι’ αιχμη
ρών όστέων καί όψιδιακής ύάλου ώς ξυράφια πολλά
κις κοπτερών, άντί δέ ξιφών έ’φερον ράβδους μετά 
διπλής λαδής, μήκους μείζονος μέτρου, εφοδιασμένης 
έγκαρσίως καί κατά διαστήματα κανονικά δι’ αιχμη
ρών έλασμάτων' τό οπλον τοϋτο εις χεΐρας των ητο 
τρομερόν, ώς δ’ ό Ραμούσιος λέγει, ήδύνατο να κα- 
ταόάλη ίππον δι’ ένός μόνου κτυπήματος

Άνέπεμψαν λοιπόν οί Τλασκαλάνοι τάς πολεμι
κά; των κραυγάς καί έρριψαν κατά τών Ισπανών 
χάλαζαν βλημάτων, ώς νέφ-.ς έπισκιασάντων τόν ήλιον 
πρός στιγμήν.

Ούδέν δέ άνεχαίτισε τήν 'ορμήν των, ούτε αί ομο
βροντία! "Sv τυφεκίων, ούτε αϊτών τηλεβόλων, ούτε 
αί έφοδοι τών ιππέων Τυφλώς ερρίπτοντο κατα τών 
έχθρών μέ φωνάς οξείας.σώμα πρός σώμα αγωνιζόμενοι, 
καί μετά τυφλής μανίας. "Η 5 Σεπτεμβρίου ύπήρξεν ή
μερα κρίσιμος καί αξιομνημόνευτος έν τή ίστορίμ τής 
κατακτήσεως. Ό άγών ύ ήρξε μακρός, πεισματώδης, 
πλήρης επεισοδίων, τό δέ άποτέλεσμα μέχρι τής τε· 
τευταίας στιγμής έφαίνετο άβέβαιον. Ή ύπεροχή τής 
τακτικής τών Ισπανών καί τοΰ όπλισμοΰ των οεν 
Οά ήρκει. ίνα τούς φέρη τήν νίκην, αν μή έπήρχετο 
διχόνια εις τάς εχθρικά; τάξεις. Δύο αρχηγοί όργι- 
σθέντες έκ τής άλαζωνείας τοΰ Τλασκαλάνου στρατη
γού απεχώρησαν.

Ό Κορτέζ δέν έπλανήθη- μία άκόμη τοιαύτη μά
χη θά έξήντλη τόν στρατόν του, οστις θά συνετρι- 
βετο ύπό τοΰ αριθμού. 'Έστειλε λοιπόν καί δευτέραν 
πρεσβείαν, ζητών ειρήνην.

Οί Τλασκαλάνοι σχεδόν απεθαρρημένοι, επιχείρη
σαν νυκτερινήν έ'φοδον κατά τών 'Ισπανών, άλλ’ ού- 
τυι έχοντε;, ώς συνήθως, φυλακές, άπέκρουσαν έπι- 
τυχώς τού; έπελθόντας. Τότε οί Τλασκαλάνοι συνε- 
ναίσαντες εΐ; τήν κατάπαυσιν τών εχθροπραξιών, 
άπεφάσισαν νά ύποδεχ ώσι τόν Κορτέζ. Μόνον ό νεα- 
αρός Ξικοτενκτάλ ηρνει’το να διαλύση τήν στρατιάν 
του καί προμηθευτή τροφάς τοϊς Ίσπανοις. Ή διο- 
ρατικότης καί ό πατριωτισμός του ευλόγως τόν εφό- 
βιζον περί τών ριψοκινδύνων αύτών ξένων. Δι’ αύτόν 
δέν ήσαν παρά άνθρωποι καί δσω καί άν έφαίνοντο 

’ισχυροί δέν άπηλπίζετο, δτι θά τούς ένίκα.
'Ημέρας τινας κατόπιν ό Κορτέζ θριαμβευτικώς 

είσήλθεν εΐς τήν Τλασκάλαν, πόλιν ήτις. ώς έγραφε 
πρός τόν Κάρολον Κουιντον, 2 ήτο μεγάλη, ώς ή 

Γρενάδα. Πάντες έξήλθον εΐς προϋπάντησίν του, ά'ν- 
δρε; δέ καί γυναίκες εσκόρπιζιν ά»Οη καί δΓ αύτών 
έκόσμουν τήν χαίτην τών 'ίππων. Αύτοΐ οί ίερεϊ; έν- 
δεδομένοι τούς λευκού; χιτώνας, έμίγνυντο μετά τοΰ 
πλήθους, διαχέοντες νέφη λιβάνου ύπέρ τά; κεφαλά; 
τ-.ύ πλήθους. Έντός τής πόλεως αί οίκίαι ησαν κε- 
κοσμημέναι διά στεφάνων, είς πλεϊστα δέ μέρη εϊχον 
κατασκευάσει αψίδας. Ό γηραιό; Ξικοτενκάτλ ύπε- 
δέχθη τόν Κορτέζ μέ περιέργειαν άπλοϊκήν καί όλίγω 
θρησκευτικήν καί οι τέσσαρες δέ άρχηγοί έθεώρη- 
σαν τιμήν των νά φιλοξενήσωσι κατά σειράν τόν 
Κορτέζ καί τού; συντρόφου; του. Μετά τάς πρώτα; 
ημέρας τάς άφιερωθείσας εΐ; τάς έορτάς, έκλεισαν 
συμμαχίαν, έν ή ή μικρά δημοκρατία διετέλεσε τε
λείως πιστή, χάρις δέ είς τήν ειλικρινή ταύτην συμ
μαχίαν. κατέστη δυνατή καί ή κατάκτησις τοΰ Με
ξικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI'
Άπε.Ιπισία τοΰ Μοντεζούμα.— Έν ΧοΛούΛα —Συνω

μοσία των ιθαγενών. — Φοβερά ύπό τών '/σπανών 
σφαγή.—Έν τή Μεζικανική κοιΛάδι —Είσοδοι: ίν 
τή πρωτευούση.— Ή υποδοχή — Τό στρατόπεδο? 
τών '/απατών.—δώρα καί φιΛοφροσύναι.— 'Ππό- 

και ό ρίγας ναός.— Φρικώδεις άνθρωποθνσίαι.
Ό Μοντεζούμα μαθών καί τήν τελευταίαν νίκην 

τοΰ Κορτέζ, κατά λαού, όν ούτε αύτός, ούτε οί προ- 
κάτοχοί του ήδυνήθησαν νά ύποτάξωσι, περιέπεσεν 
εΐς αμηχανίαν αγωνιώδη. Ένόμιζεν εαυτόν ώρισμέ- 
νως καταδικασθέντα ύπό τών Θεών έβλεπε τόν αί- 
γλείεντα θρόνον του καταρρέοντα ώς εν όνειρω. Τότε 
ή μικροψυχία του τόν ώθησε μέχρι τοΰ σημείου νά 
προσφέρη διά τοΰ Κορτέζ. φόρον τώ βασιλεϊ τής 
'Ισπανίας, συνεβούλευε δέ προσέτι τόν ίσπχνόν στρα
τηγόν, άν έπέμενε νά έλθη εΐς Μεξικόν νά προτι 
νήση τήν διά τή; Χολούλας οδόν, οπού τά πάντα 
ήσαν διατεθειμένα διά τήν ασφάλειαν τών 'Ισπανών. 
Οί Τλασκαλάνοι όμως απέτρεψαν τόν νέον αύτών 
σύμμαχον νά μεταβή εΐ; Μεξικόν καί μάλιστα δια 
τής Χολούλας Άλλ’ ό Κορτέζ μή λαβών ύπ’ δψει 
τούς φόβους των, άνεχώρησεν, άφοΰ παρέλαβε μεθ’ 
εαυτού έξ χιλιάδας εκλεκτών Τλασκαλάνων πολεμι
στών.

ΊΙ Χολούλα ητο αοχαία καί έπιφανης πόλις, προ
πάντων διά τάς παλαιάς θρησκευτικά; παραδόσεις 
της. Έκεϊ ύπήρχε ναό; έπί γιγαντιαίας πυραμίδας, 
αφιερωμένο; τω Θεώ Καντζαλκοάτλ. Ώ; έκ τούτου 
ήρχοντο πολλοί προσκηνηταί έξ 8λων -ών επαρχιών 
τής Άναχουάκης.

Οί κάτοικοι τής Χολούλας ύπεδέχθησαν τότε εΰμε - 
νώς τούς Ισπανούς, ώς τούλάχιστον έδείκνυον. 'Οδέ 
Κορτέζ έστρατοπέδευσεν έν τώ εύρεΐ προαυλίφ του 
ναοϋ. Δεν παρήλθεν ομω; πολύς χρόνος καί συνωμο
σία έξυφάνθη κατ' αύτών ύπό τών εν Χαλούλμ κα
τοίκων κατά προτιοπήν αυτού τού αύτοκράτορα;. Οί 
δυστυχείς Ισπανοί θά έσφάζοντο κατά τήν έξοδον, 
Χν ιαή ή Μαρίνα ήγρύπνει καί «μάνθανε τά τή; συ- 
νωιιοσίας. Τότε ό Κορτέζ αδιστάκτω; προέβη εις εκ» 
δίκησιν τρομεράν. "Εξ χιλιάδες άνθρωποι έσφάγησαν, 
μεταξύ τών όποιων και ό κασίκο; τής Χολούλας, πρά- 
ξις πολύ πλέον απάνθρωπος, καθότι έξετελέσθη κα
τόπιν ψύχραιμου άπουάσεω; καί προμελέτης.

Άλλ’ ό στρατηγός ήθελε διά τοϋ αιμοχ αρούς τού 
του παραδείγματος νά πτοήση τούς ιθαγενείς καί άπο 
τρέψη πασαν κατ’ αύτοΰ έν τω μέλλοντι επίθεσιν.

’) Συνιστώμεν τώ άναγνώστη μεγίστην προσοχήν 
έν τή περιγραφή τή; πεδιάδος τοΰ Μεξικού καί τής 
θέσεως τής πρωτευούση;, διότι θά τώ χρησιμεύση έν 
τοϊς μετέπειτα κατά τήν περιγραφήν τοΰ μαχών. 

Ειτα, άποκαταστσ.θείσης τής τάξεως έν Χολούλα, έπα- 
νέλαβε τήν πρό; τό Μεξικόν πορείαν. Οί στρατηγοί 
κατ’ άρχάς παρήλασαν μεταξύ δύο μεγάλων όρέων τού 
Ποποκατεπέτλ (καπνίζον Epoc") καί τοΰ Ίτζακο- 
χούατλ (Λευκή γυνή) καί μετ’ ολίγον εϊσήλθον εΐς 
τής κοιλάδα τοΰ Μεξικού. ’Εκτάκτου μαγείας ήτο τό 
πρό τών οφθαλμών τών 'Ισπανών πανόραμα."Εξοχος 
συνδυασμός ύδάτων,δασών καλλιεργημένων πεδιάδων, 
κήπων καί άνθέων ποικιλοτάτων, πόλεων λαμπουσών 
ύπό τόν ήλιον καί λόφων σύσκιων. Ύπό τούς πόδας 
των άνελίσσοντο δάση δρυών, κέδρων καί συκομο·· 
ρεών. Είς τό κέντρον δέ τής άπεράντου ταύτης πε- 
διάδος ήπλοΰντο αί λίμναι, ών αί δχθαι ησαν πεποι- 
κιλμέναι δΓάπειρίας κομψών έπαύλεων" τέλος δέ εΐς 
τό μέσον τών λιμνών τό Μεξικόν (ή πρωτεύουσα) καί 
τό βασιλικόν όρος Χαπελτεπέκ,ώς άγρυπνών φύλαξ τής 
πρωτευούση; τής αυτοκρατορίας. Μακρότερον πέραν 
τών ύποκυάνων ύδάτων ή Τεζκοΰκο. δεύτερα πρω
τεύουσα τού Μ-ξικοϋ καί έτι άπωτέρω ό πορφυρίτης 
βράχος, χρησιμεύων οί προπύργιον τοϋ παραδείσου 
τούτου.

Ό Μοντεζούμα άπηλπίζετο έπί τή προσεγγίσει 
τών 'Ισπανών έμενε κεκλεισμένος έν τώ άνακτόρω 
του, άρνούμενος νά ίδη τινα. Τέλος έξήλθε κα! άπε- 
φάσισε νά δεχθή φιλοφρόνως τούς έπισκέπτας, κατά 
συμβουλήν τού νεαρού ανεψιού του, βασιλέως τής 
Τεζκοΰκο, ον καί άπέστειλεν. ίνα εύχηθή τό ·ώ; εύ 
παρέστη» τΰ> στρατηγώ.

Ό βασιλεύς τής Τεζκοΰκο εδρε τόν Κορτέζ έν Ίζ- 
ταπάλαν, αύτοκρατορική διαμονή, περιφήμω δια 
τούς κήπους της, Τήν επιούσαν δέ, 18 Νοεμβρίου, 
ή-.οιμάσθη τέλος ό στρατηγός νά εΐσέλθη είς τήν 
πρωτεύουσαν ταύτην, ήν έπλησίασε μετά τόσα εμπό
δια, ώς έκ θαύματο; ύπερπηδηθέντα. Πρώτος έβάδι- 
ζεν ακολουθούμενος ύπό τών ιππέων του, ώς έμπρο- 
σθοφυλακή" ειτα εΐποντο οί πεζοί καί μετ’ αύτούς οί 
Τλασκαλάνοι σύμμαχοι, σκυθρωποί κχί απειλητικοί.

Επεται συνέχεια)

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΪ ΠΟΣΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γ[ζν ζώον, 5πως διατηρείται ό όργανισ[χός 
αύτοΰ έν πλ.ηρεστάτη ύγεία. πρεπει νά προσ- 
λαιαβκνη έν ώρισμένω χρόνιο ώρισμ.ενον ποσόν 
τροφής, δτζν, έννοεϊτζι, καί αί λοιπαΐ του βίου 
αύτοΰ συνβήκζι είσιν εύνοϊκώτατζι. ’Ανεπάρ
κεια τροφής, καθώς έπίσης και ύπερβολική 
πρόσληψις αύτής θά φέρη ίιζτάραξιν τών λει
τουργιών τοϋ οργανισμού ή τήν φθοράν αύτοΰ. 
Τό ώΰΐσμένον τοϋτο ποσόν τής τροφής, ίι’ ου 
απολαύει, ώς είρηται, ό οργανισμός πλήρους 
ύγείζς. είναι λίαν δυσχερές νά προσδιορισθη, 
άτε έξαοτώμενον έκ πολλών καί ποικίλλων 
συνθηκών. Έν γένει όμως δύναται τις νά ει"πγ, 
Sri τό έν ώρισμένω χρόνω άναγκαιοϋν ποσον 
τροφή; είναι έν στενή συναρτήσει ζνκλογον πρώ
τον πρός τήν μάζαν του σώματος τοΰ ζώου καί 
δεύτερον πρός τήν έντασιν τών ενεργειών τής 
ζωής. Έν μέγα ζώον έχει απολύτως άνάγ - 
κην πλείονος τροφή; παρά έν μικρόν. Ό έλέ-
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φας δεΐται πλείονος τροφής ή ό άνθρωπος, 
ό άνθρωπος πλείονος ή ό κύων και ό κύων 
πλείονος ή ό μϋς. ‘Αλλά μεγάλη θά ήτον ή 
πλάνη, άν ήθέλομεν νά έπεκτείνωμεν γενικώς 
τόν κανόνα τούτον. Διότι πολλάκις έν μικρόν 
ζώον κέκτηται μείζονα έ’ντασιν ζωικής ένερ- 
γείας ή άλλο μέγα. Επειδή δέ ή μείζων αΰτη 
ζωική ένέργεια συνεπάγεται καϊ μείζσνα τοϋ 
οργανισμού αύτοϋ φθοράν καϊ κατανάλωσιν, 
διά τοϋτο είναι ήναγκασμένον, όπως ίσορρο- 
πίσγ καϊ άντικαταστήσγ ταύτην, νά προσλάβή 
και μεϊζον τι ποσόν τροφής. Ζώον, τό όποιον 
διατελεΐ έν τή άναπτύξει αύτοϋ καταναλίσκει 
σχετικώς μεϊζον ποσόν τροφής ή άλλο τοϋ αύ
τοϋ είδους, μεϊζον κατά βάρος τοΰ οποίου όμως 
ό οργανισμός συνετέλεσε τήν άνάπτυξιν του. 
Αί κάμπαι τών έντόμων καταναλίσκουσι κο- 
λοσσαίας ποσότητας φυτικών ούσιών, μεχρισοΰ 
συντελεσθή ή άνάπτυζις αύτών, ένώ τά τέλεια 
έντομα προσλαμβάνουσι σχετικώς λίαν μικρόν 
ποσόν τροφής.

Τό ποσόν τής είσαγομενης τροφής κανονίζει 
ού μόνον τό μέγεθος (βάρος) τοϋ ζώου, άλλά 
καϊ ή έντασις τής ζωικής αύτοϋ ένεργείας, 
κατ’ άκολουθίαν ή φθορά καϊ ή κατανάλωσις 
τοϋ οργανισμού του, ήν πρεπει νά ίσορροπίσν) 
τό ποσόν τής εϊσαγομένης τροφής. Είς ίππος, 
όστις μένει άδρανής έν τώ σταύλφ, έχει ά- 
νάγκην έλάσσονος ποσού τροφής ενός άλλου, 
όστις βαρέα φέρων βάρη ή άλλας έργασίας 
έπιτελών, φθείρει τόν όργανισμόν αύτού. Ό 
έργάτης καταναλίσκει μεϊζον ποσόν τροφής ή 
ό εύπορος, όστις τό πλεϊστον τής ημέρας διάγει 
άργός. 'Ο είς έντεταμενην πνευματικήν έογα- 
σίαν ύποβάλλων τόν έγκέφαλον αύτού, έχει 
άνάγκην πλείονος τροφής ή έκεΐνος, τοϋ οποίου 
τό πνεύμα μένει νωθρόν.

Τό θήλυ γένος, άτε μή ύποβαλλόμενον είς 
τάς πνευματικάς έκείνας καϊ σωματικάς έργα
σίας, είς άς ύποβάλλεται τό άρρεν, καταναλί- 
σκει έν γένει έλασσον ποσόν τροφής.

Τούτου ένεκα, τόν χειμώνα έσθίομεν περισ
σότερον ή τό θέρος, οί δέ λαοί τών ψυχρών 
κλιμάτων, έσθίουσι περισσότερον ή οί τών θερ
μών Οί αύταί ’Άγγλοι στρατιώται, έν τή πα- 
τρίδι αύτών, έν ’Αγγλία, έσθίουσι πολύ πε
ρισσότερον ή έν ταϊς άποικίας τών ’Ινδιών.

"Αν ζώόν τι δέν προσλάβη τό διά τάς ώρι - 
σμένας συνθήκας τής ζωής αύτοϋ έπαρκοΰν 
ποσόν τροφής, τότε γεννήται έν αύτώ τό αί' 
σθημα τής πείνης. Τό αίσθημα τοϋτο δέν εί
ναι άλλο ή ή άντίδρασις τοϋ όλου οργανισμού 
πρός τόν ένεκα έλλείψεως έπαρκοϋς τοοφής 
γεννώμενον έρεθισμόν Ή ίκανότης τοΰ ύπο- 
φέρειν τήν πείναν, είναι διάφορος παρά τοϊς 
διαφόροις ζωοις. Έν γένει δύναται τις νά εί'πη, 
ότι έκείνα τών ζώων ύποφερουσι περισσότερον 
τήν πείναν, έν τώ όργανισμω των οποίων ή 

έναλλαγή τής ύλης έπιτελεϊται νωθρότεαον, έν 
οίς κατ’ άκολουθίαν ή φθορά καϊ ή κατανά- 
λωσις τού οργανισμού αύτών γίνεται βραδυ- 
τέρα καϊ μετ’ έλάσσονος έντάσεως. Αί χελώ- 
ναι καϊ οί δφεις δύνανται νά ζήσωσιν έπ'ι έτος.

Έν γένει τά ψύχραιμα ζώα άντέχουσι πε
ρισσότερον χρόνον έν άσιτεία ή τά θερμόαιμα, 
τά σαρκοφάγα περισσότερον τών φυτοφάγων. 
Μικράς ηλικίας ζώα θνήσκουσι ταχύτερον έξ 
άνεπαρκείας τροφής καϊ άσιτίας ή τά ώριμον 
έχοντα ηλικίαν, τά ζωηρότερα πρωϊαίτερον 
τών νωθρών. Ούτω τά νεογνά τών άηδόνων δύ
νανται νά ζήσωσι μόλις είκοσι τέσσαρας ώρας 
έν άσιτία, έν κοκκοφάγον πτηνόν δύο ημέρας, 
ό μϋς τρεις ήμέρας, ό κόνικλος δώδεκα ημέρας 
μέχρι δέκα έξ, ή γαλή δεκαέξ μέχρι τριά
κοντα έξ, ό σκόρπιός έννέα μήνας, ό κροτα
λίας δφις είκοσι καϊ έξ μήνας, ό πρωτεύς (ρΓΟ- 
teus Sanguineus) πέντε έτη. Τά εξαγό
μενα ταϋτα έλήφθησαν έκ μερικών παρατη
ρήσεων και τούτου ένεκα ή γενικότης αύτών 
ισχύει ύπό περιωρισμενας συνθήκας.

Δ. ΓΙ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Παν πρός πόσιν ύδωρ εμπεριέχει καϊ διά

φορα άλλα σώματα, ορυκτά, οργανικά και αέ
ρια, ηνωμένα μέ τό ΰδωο· ταϋτα δέ είσί τό 
ανθρακικόν άσβέστιον, τό θειικόν άσβέστιον, 
τό ανθρακικόν μαγνησιον, τό θειικον καϊ χλω- 
ριούχον μαγνησίου, ή μαγνήσια, (οξειδίου μα
γνησίου), τό χλωριοϋχον άσβέστιον, ή σόδα, 
ή πάτασσα, ή φυτική ή οργανική ύλη, ό ατμο
σφαιρικός άήρ και τό ανθρακικόν όξύ. 'II διά
φορος ποσότης τούτων αποτελεί την διάφορον 
ποιότητα τών ύδάτων, έκαστον τών οποίων 
διαφόρως ενεργεί έπϊ της ύγιείας.

Τό καλόν καϊ ωφέλιμον ύδωρ καταπαύει 
έντελώς τήν δίψαν, δροσίζει καϊ εύχαριστεϊ 
τήν γλώσσαν, τόν φάρυγγα καί τόν στόμαχον 
διαλύει τάς έν τώ στομάχω τροφάς καϊ εύκο- 
λύνει τήν χώνευσιν πρέπει δέ νά πίνή τις 
οσον αρκεί, πρός κατάσβεσιν τής δίψης του.

Τό καλόν ύδωρ πρέπει νά περιέχγ άέρα καϊ 
μάλιστα ανθρακικόν οξύ· τοϋτο διακρίιεται, 
όταν τό ύδωρ θερμαινόμενου, παρέχγ πολλάς 
φυσσαλίδας τοιούτου άερος· διά τοϋτο τό έν 
τοϊς ύπογείοις μένον ύδωρ εινε ένίοτε προτι- 
μώτεοον άλλου" τό δέ άπεσταγμένον ή βοα· 
σμενον ύδωρ δεν καταπαύει τήν δίψαν, άλλ’ 
ούτε εύάρεστον τήν γεΰσεν είναι.

Τό ύδωρ πρέπει νά εινε διαυγές, λευκόν 
καϊ κοΰφον κατά βάρος, νά μή έχν) γεώδη 
πολλά μόρια, νά διαλύρ καλώς τόν σάπωνα, 
νά βράζη ταχέως τά όσπρια- διό παν ύδωρ,δι’ 
ού δέν βο άζουσι κκ/ώς τά όσπρια άλλά σκλν)- 

ρύνονται, δέν είνο καλόν ούτε πρός πόσιν τό 
ύδωρ δέον νά εινε άγευστον, άοσμου.

Κατά δέ τόν Ίπποκράτην ούχϊ τό έλαφρό- 
ρον κατά βάρος ύδωρ, άλλά τό ταχέως θερ- 
μαινόμενον καϊ ταχέως ψυχραινόμενου είναι 
καλόν και ύγιεινόν «ύδωρ ταχέως θερμαινό- 
μενον καϊ ψυχόμενου, άεϊ κουφότερον».

Παν ύδωρ, τό όποιον δέν είνε πολύ διαυ 
γές, δέν είνε άχρουν, έχει γεύσίν τινα ή όσ- 
μάν ή είνε πολύ ψυχρόν, είνε έπιβλαβες, ώς 
ακολούθως λέξομεν ωσαύτως δέν είνε καλόν 
τό ύδωρ, έάν φέρεται έκ πετρών καϊ ούχϊ διά 
γής καλής, διότι τοϋτο καϊ πολύ ψυχρόν είνε, 
και μόρια πολλά φέρει έν έαυτω, έάν διέρχη - 
ται διά κακής γής, ωσαύτως έάν ζυγιζόμενον 
ύπό ίσον όγκον μέ άλλο, είνε βαρύτερου. ΙΙάυ 
τοιοΰτον ύδωρ έχου τά ρηθέυτα συστατικά, ή 
τά πλεϊστα ή τιυά τούτωυ, είυε πάυτοτε κα
κού και έπιβλαβές είς τήυ ύγίειαυ. Τό τοιοΰ- 
του ύδωρ πιυόμευου, έπιφέρει βάρος είς τόν 
στόμαχον, έξογκόνει τούτον, διότι άναπτύσσει 
άέρια, διά τής κινήσεως δέ θορυβεί ό στόμα
χος, ώς άσκός ήμίπληρης ύγροϋ- Ή δρεζις 
παύει καϊ ένίοτε διά κινήσεως έπέρχονται άλ- 
γηδόνες είς τό δεξιόν ύποχόνδριον ή καϊ είς τό 
άριστερόν.

Τό ύδωρ μένον έπ'ι ήμέρας είς άγγεΐον, με
ταβάλλεται πρός τό χείρον ή τό βέλτιον· δι
ότι σήπονται αί δργανικαϊ ύλαι αύτοϋ, τά δέ 
γεώδη συστατικά του διά τής έπιρροής τής 
ατμόσφαιρας κατακάθηνται.

Τό πρός πόσιν ύδωρ είνε διαφόρων ειδών καϊ 
διακρίνεται έκ τοΰ τόπου, ένθα πηγάζει- είνε 
δέ πηγαίου, φρεάτειον, ποτάμιον, όμβριου καϊ 
διατηρούμενου έν δεξαμενή !} έν λίμνγ).

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

did νά ηταί τις ευδαίμων, -τρ/πει νά εχη 
καλήν υγείαν, εύπορίαν τινά, καλούς φίλους, 
Ιοαομίαν σύζυγον, ν’ άγαπει τα βιβλία καί την 
μουσικήν καί άπέχων τών θλιπτικών έργων, 
νά διαθέτη την Ανεξάρτητον άνεση· ανιόν εις 
Απόλαυσιν ηδονών απλών και Αθώου βίου.

Δρώζ.
94$

Ή τών ώρσιοτέρων πραγμάτων Λπόκτησις 
δέν είναι ευδαιμονία δι'έκεινον, δοτις δέν γνω
ρίζει ν’ άπολανοη αυτών.

/7ώ.ί Ζανέ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
Μακράν τοΰ κόσμου περπατώ 
δίν Ιχω ησυχίαν, 
μόνος γυρίζω καί ζητώ 
μικράν παρηγοριάν.

Μία κόρη νόστιμη, καλή 
αγάπησα μί πόνο 
καί πάσχω ίι' αύτήν πολύ 
ενα καί μισό χρόνο !

Κ' ίκείν' ΙμΙνα στήν άρχή 
“Αχ ! πόσον μ’ άγαποΰσε ! 
μί τήν καρδιά μί τήν ψυχή 
καί πάντα με φιλοΰαε I

’Λ.1.ία δεν 'ζεύρω διατί ; 
χωρίς καμμίά αιτία ! 
μέ Αποφεύγει τώρ’ αύτή 
με τόση άπονία !

5^-5
Γ1’ αύτό μί πρόσωπο ωχρό 
πάντα τήν γή κυττάζαμ 
μ’ Άσκοπο βήμα προχωρΰ, 
βαθείά αναστενάζω !

δΫδ
Κατάντησα σάν τό πουλί, 
ποΰ χάνει τή λαλιά του I 
καί παύει πια νά κελαδή 
άπ τι) μελαγχολίά του !

Τά πάντα μί βαρύνουνε 
καί μί αηδιάζουν. 
πόνοι μί βασανίζουνε, 
μεσ’ στήν καρδιά ui σφάζουν !

94$
Φιΰ ! Χγεινα ό δυστυχής 
τοΰ Ιγωτός μου θΰμα
Γ1ά τήν άγάπη μιας ψυχής 
θά κατεθΰ 'στό μνήμα !

’Αλλοίμονο·! ιίς τόν θνητόν, 
ποΰ μίαν άγαπήση 
κΐ' ai-.ή δίν συμπαθήσ' αύτόν 
καί τόν περιφρόνηση !

22 S—905. I. Π. Κ.

Τίμιός τις άνθρωπος δύναται >ά είναι μέχρι 
τρέλλας έρωτόληπτος, άλλ’ οΰχί καί μέχρι μω
ρίας.

zl<if<wj>ovx<0.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΊΙ διαλείπουιία δεξαιιενή.
’Ιδού και τιία διαλείπουβα πρόχειρος πηγή 

διά τούς καταγινομένους είς τά φυσικό-μη
χανικά.

Λάδετε μίαν ύαλον λυχνίας πετρελαίου, 
Οχήματος κοίλου πρός τόμέσον, ίίτις Οά χρη- 
σιμι ύιή,ι ώς άποθήκη καί. δύο φελλούς, δι’ ων 
Οά κλείσητε ερμητικώς τάς δύο αυτής ύπάς. 
Τότε άναστρέφετε αύτήν καϊ διαπερατέ τό λε- 
πτότερον μέρος διά μέσου έτέρου μεγαλειτέ- 
ρου φελλού, κάτωθι τοϋ όποίου στηρίζετε τρία 
όμοια περούνια, Οχηματίζοντες τρίποδα, ώς 
άκριβώς παρίσταται έν τώ έναντι σχήματι 
καί ό όποιος θά βαστάζμ τήν δεξαμενήν σας.

Ήδη λάδετε βαθουλόν στρογγύλον πινάκιον 
καϊ θέσατε έπ’ αύτοΰ τρεις φελλούς, έπί τών 
οποίων τοποθετείτε έτερον όλίγον μικρότερου 

πινάκιον διατετρυπημένον είς τό κέντρον αύ- 
του ύπό μιας όπής ή άν έχητε καλείτερον. 
κάλυμμά τι κατάλληλον ξύλινον ή καί έκ 
κασσιτέρου, στρογγύλον πάντοτε. Έπί τού
του τότε τοποθετείτε τάς άκρας τών λαβών 
τών’περονίων σας, έΦ’ών, ώς είπομεν, στηυΐ- 
ζετε"τό ύδροδοχεΐον σας.

Σημειώσατε ίήδη, δτι ό κάτωθι τής ύάλου 
τοποΟετηΟησόμενος φελλός θά φέριι τέσσαρας 
όπάς. Μίαν είς τό κέντρον δ·.’ ής Οά περά- 
δητε εν μακρόν μακαρόνιον, οϋτινος ή άνω 
μέν άκρα Οά έξέχη τής έπιφανείας τοΰ ύδα
τος, ένώ ή κάτωθι Οά φθάνη πολύ πλησίον 
τοϋ πρώτου πινακίου, χωρίς όμως νά έφά- 
πτεται αύτοΰ, καί έτέρας τρεις ύπάς, πέριξ 
τοΰ φελλού, έν αίς Οά τοποθετήσατε τρία μι
κρά μακαρόνια ή έξ άλλου είδους σωληνάρια. 
(Τό μακαρόνιον λαμβάνει οίον σχήμα θέλετε, 
μαλακώνοντας έντός θερμοΰ ύδατος καί άπο- 
ξηραίνοντες διά τής ξηράς θερμότητος).

Ήδη προδαίνομεν είς τήν έφαρμογήν.

Ό εισερχόμενος άήρ διά τής κεντρικής ό
πής τοϋ μεγάλου μακαρονιού φθάνει άνωθι 
τής έπιφανείας τοϋ ύδατος, έπί τοΰ όποίου 
έξασκεϊ πίεσιν καί συνεπώς τό ύδωρ κατέρ
χεται διά τών τριών κατωτέρω σωληνάριων 
καί πίπτει έν τώ πρώτω πινακίω, διά τής 
κεντρικής πάλιν όπής τοϋ όποίου φθάνει έν 
τω έτέρω κάτωθι αύτοΰ εύριβκομένφ. Άλλ’ 
έπειδή ή όπή αύτη είνε μικροτέρα τοϋ συνό
λου τών τριών Λνωμένων σωληνάριων, ή έπι- 
φάνεια τοϋ έν τώ πρώτω πινακίφ κατερχομέ- 
νου ύδατος άνέρχεται καϊ θά φΟάσιι τό κάτω 
μέρος τοΰ κεντρικού σωλήνος (μακαρονιού), 
όστις ούτω θά χωθμ έντός τοΰ ύδατος καί συ
νεπώς ό άήρ δέν θά δύναται πλέον νά εισέρ
χεται έν τώ ύδροδοχείφ, έξ ου ή ροή τοΰ ύδα
τος έκ τών τριών μικρών σωλήνων θέλει παύ- 
σει έπί τινας στιγμάς. Άλλά μετ' όλίγον θά 
έπαναλάδιι ζωηρότεροι·, μόλις τό ύδωρ τοϋ 
πρώτου πινακίου ρεύση είς τό κάτωθι έπ’ 
άρκετόν καί δέν έφάπτεται τοϋ μακαρονιού, 
έξ ού πάλιν ό αήρ 0’ άρχίσχι νά εισέρχεται έν 
τώ ύδροδοχείω καί νά πιέζι,ι άνωθι τό ύδωρ.

Ούτως ή δεξαμενή σας Οά έξακολουθμ φέ
ουδα περιοδικώς, έφ’ όσον ύπάρχει ύδωρ έν 
τφ δοχείο;. Φ· Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Έντός μι5ίς καί ήμισείας όκας αλεύρου μπο
μπότας ρίπτετε ήμίσειαν όκαν ελαίου ζερ.χ- 
τιστοϋ και τό τρίβετε καλώς, έπειτα ρίπτετε 
όλίγην κανέλλαν, φλοιόν πορτοκαλιού, ίμί- 
σειαν όκαν μέλιτος, όλίγον ζεστόν νερόν καί 
όλίγον λεμόνιον και άμα γίνουν όλα χυλός, 
τόν θέτετε έντός ταψίου και άμα ψηθγ, περι
χύνετε μέ ζε-τόν μέλι.

Κοέας μέ «ίέ^.ινον.
Γιαχνίζετε τό κρέας.’Ιδιαιτέρως δέ κόπτετε 

τά σέλινα,τά ζεματίζετε μέ βραστόν νερόν καί 
τά ρίπτετε είς τό κρέας σας. Σερβίρατε είτα 
μέ αύγολέμονον και τρώγετε μέ ορεξιν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
ΊΙ δυιίπεύία.

Ή δυσπεψία φυσικώς επέρχεται ένεκα έξ- 
ασθενήσεως τοϋ στομάχου μετά τό τεσσαρα
κοστόν έτος της ηλικίας, ότε δέον νά προλαμ
βάνεται τό κακόν, διότι αυξανόμενον, επέρ
χεται δυσκοιλιότης·' πονοκέφαλος, ανορεξία, 
κτλ. Δέον έπομένως, ό ύποφέρων την νύκτα 
ιδίως έκ δυσπεψίας, και μη κοιμώμενος άνέ- 
τως, νά τρώγγ, καλώς άπαξ τής ημέρας, την 
μεσημβρίαν, νά κινηται κατόπιν η έργάζεται 
καί τό έσπέρας νά λαμβάνγ έλαφράν τροφήν, 
δηλ. αύγά βραστά, γαλακτερά, βούτυρον καί 
γιαούρτι, τέιον καί παξιμάδια κτλ.

Ό Ιατρός dac·

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ

"Εόλεπεν ή πεντάρφανη 
ή κόρη ’ς τ’ όνειρό της, 

ΙΙώς είχε τ’ άδελφάκια της 
π ώς είχε τό γονειό της.

Κ’ έκάνανε Χριστούγεννα 
μαζή χαριτωμένα 

όπως γιορτάζαν μιά φορά 
’σέ χρόνια περασμένα !

Άλλ’ ήταν ύεύτικ’ όνειρο 
ξυπνά ή κόρη πάλι ;

Ή κόρη πούχε ολόδροσα 
καί ζηλεμένα κάλλη.

Και νοιώθει πάλι μονυξιά 
καί έρημιά μονάχα.

Καί λέγει: Θεέ μου σ’ ώφταιξα 
έγώ ’ς τόν κόσμο τάχα;

' Αθίΐγαι 1905 Γ· Α. ΙΙολίτιις.
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑΙ
(τδ Αϊβαλή).

(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου).

Ειτα δέ άποσυρθέντες έκεϊθεν, μοί έπρό - 
τεινενό κ. Κονταξής νά μεταβώμεν, άν θέλω, 
ολίγον περίπατον έντός τής πόλεως κα'ι έξωθι 
αύτής, οπως’ϊδω και ταύτην κα'. τά περίχωρα. 
Καί όντως περιήλθομεν μέρος αύτής καί είδον, 
ότι ομοιάζει πρός παλαιάς άνατολικάς πόλεις, 
όπως είναι άπασαι αί έν Τουρκίο; έλληνικαί 
συνοικίαι. ‘Οδοί έλικοειδεϊς πλακόστρωτοι.ποΰ 
μέν στενώταται, ποΰ δέ πλατύτεραι μέ μικράς 
πλατείας καί θύρας στρογγύλας άνωθι, οίκίαι 
μονόρωφοι ώς έπί τό πλεϊστον, τινές δέ διώ
ροφοι, σπανιώτατα δμως τριώροφοι, εΐς μερι - 
κάς τών οποίων κάτωθι ύπάρχουν γραφεία και 
άποθήκαι έλαίων. Παρά δέ την παραλίαν εύ- 
ρίσκονται και έργοστάσιά τινα σαπωνοποιίας. 
Κίνησις έν ταϊς όδοϊς δέν παρατηρεϊται ζωη
ρά, ούτε και ένδιαφέρουσα· είς τινας δμως μι- 
κράς οικίας ΐστανται παρά τήν θύραν ή τήν 
θυρίδα γυναίκες δρθιαι ή καί καθήμεναι καί 
αΐτινες παρατηροΰσι τούς διερχομένους μετά 
περιεργείας. Είναι ή μόνη των μετά τά οι
κιακά διασκέδασις.

Μετ’ ού πολύ έξήλθομεν τής πόλεως πρός 
τό τέλος τής όδοΰ τής οποίας υπάρχει τουρκι
κός στρατιωτικός σταθμός μετ’ ολίγων έν αύτώ 
στρατιωτών, διότι οί κάτοικοι είσί φιλησυχώ 
τατοι καί δεξιόθεν παρατηρώ ώραϊον κτίριον 
μέ κήπον καί μέ μεγάλην εύρύχωρον θόραν.

— Είναι τό νοσοκομείου μας, Κύριε ΓΙρίν 
τεζη, μοί λέγει ό συνοδός μου.

ΙΙεριειργάσθην αύτό έπ’όλίγον καί είδον ότι 
ήτον αρκετά καλόν καί εύρύχωρον,λειτουργούν 
κάλλιστα. ’Επειδή δέ έπλησίαζε νά νυκτώση, 
έγένετο σκέψις, αν έπρεπε νά έπιστρέψωμεν ή 
νά προχωρήσωμεν.

— Είναι ή νέα έξοχή μας, τό Νέον Φάλη- 
ρον, μοί λέγει ό κ. Κονταξής καί έπειδή εϊ- 
μεθα πλησίον, άν θέλετε,πηγαίνομεν εως έκεϊ.

— Ναί, μοΰ τό είπε καί ό άδελφός σου, τώ 
άπηντησα καί μάλιστα κατοικεί έκεϊ καί ό 
κ. Ά.’Αναστασίου, συνδρομητής μας,ον έπεθύ- 
μουν νά ί’δω.

— Όλη έκείνη ή νέα συνοικία είναι ίδική 
του καί ίσως τόν εύρομεν έκεϊ.

— "Ας ύπάγωμεν, είναι ώρζία καλοκαιρινή 
ημέρα καί ό καιρός ώραιότατος.

Έπροχωρήσαμεν δι’ ώραίας παραλιακής α- 
μαξητής καί πλατυτάτης όδοΰ,ένθενμένέχον- 
τες τόν κόλπον τής θαλάσσης, μέ δροσερωτά- 
την αύραν καί έκεϊθεν διαφόρους απόψεις έξ ώ- 
ραίων οίκίσ,ων, κήπων, λόφων, χαραδρών καί 
πετρωδών υψωμάτων. 'Η θέα όντως ήτο χα- 

οιεστάτη, οσω δέ έπροχωροΰμεν, κατά τοσοΰ- 
τον τό μέρος τής ώραίας αύτής έξοχής ήτον 
άπολαυστικωτάτη διττώς καί ύπό έποψιν θέας 
καί καλλονής καί ύπό έποψιν κλιματολογικής 
καί ύγιεινής ώφελείζς. Άνέπνεέ τις βαθμηδόν 
άέρα εύάρεστον καί δροσερώτατον.

Μετά εΐκοσάλεπτον τέλος τοιαύτην εύχάρι- 
στον οδοιπορίαν έφθάσαμεν είς τήν ώραίαν αύ
τήν νέαν συνοικίαν, ήτις περιλαμβάνει εκτός ε
κατέρωθεν άλλων οικημάτων καί σειράς νεόκτι
στων διωρόφων οικιών μετάώραίων αύλών,περι
τοιχισμάτων καί κηπαρίων."Εξωθι δέ παρά τήν 
ακτήν υπήρχε κομψόν παράπηγμα διά θαλάσ
σια οικογενειακά τής συνοικίας ταύτης λουτρά 
και περαιτέρω έτι πρός τήν έξοχήν καί τήν 
παραλίαν, Καφενεϊον έξοχικόν καί παρέκειώ- 
ραΐον εύρύχωρον περίπτερον, διά τούς παροι- 
κούντας καί διαβάτας.

— ’Εδώ κατοικεί όκ. Ά.’Αναστασίου, μοί 
λέγει τότε ό εύγενέστατος σύντροφός μου,δει- 
κνύων μοι τήν πρώτην διώροφον οικίαν, άλλ’ 
ίσως ό κ. ’Αναστασίου νά ήναι αύτήν τήν ώραν 
είς τό καφενεϊον καί άν θέλετε, πηγαίνομεν 
πρώτον έως έκεϊ.

— Όχι, άς έρωτήσωμεν πρώτον, είπον, είς 
τήν οικίαν του καί άν δέν είναι, πηγαίνομεν 
τότε είς τό καφενεϊον. Καί πραγματικώς ευ
ρομεν αύτόν οίκοι.

Ό κ. Ά. ’Αναστασίου, ηλικίας τριάκοντα 
έτών περίπου, έσπευσε νά έλθγ είς συνάν- 
τησίν μας, μόλις τώ άνηγγελθη ύπό τής υπη
ρέτριας ή έπίσκεψίς μας.

— Ώ, σείς κ. Πρίντεζη, μοί λέγει άμέσως 
μετά πολλής χαράς, πώς ήτο τοϋτο .., είναι 
δυνατόν νά έπισκεφθήτε καί τήν πόλιν μας. 
"Α, μά τοϋτο είναι άνέλπιστον. ‘Ορίστε, 'Ο
ρίστε, σάς παρακαλώ.

Καί άμέσως ειτα μάς λέγει ;
— Αί', ποΰ θέλετε νά καθήσωμεν, κ. Πρίν- 

τεζη, μέσα ή έξω, οπού σάς άρέσει.
Παρατηρών δέ μετά περιεργείας καί θαυμα

σμού τήν ώραίαν εκείνην θεάν καί άπόλαυσιν 
έν τή δροσερωτάτη ταύτη έξοχή καί τόν ώ
ραϊον έπίσης παρά τή θύρα έξώστην, έξ ού έ- 
βλεπέ τις άποψιν λαμπράν και έκτεταμενην.

— Έδώ, έδώ, είπα, κ. ’Αναστασίου, νά 
καθήσωμεν, έδώ έχετε τόν παράδεισον, τήν 
θείαν άπόλαυσιν καί νά καθήσωμεν μέσα; Τί ώ
ραία, τί μαγική οπτασία! Τί δροσερός καί κα
θαρός άήρ.Τί ώραία θάλασσα μέ τά πέριξ καί 
εκατέρωθεν τοπεϊα καί είς τό μέσον τα πλοι
άρια έκεϊνα μέ τά άναπεπταμένα ιστία, δια- 
σχίζοντα τήν ύδατίνην έπιφζνειαν.

Ίδέτε ! τί μαγεία καί τά μικρά μικρά 
κύματα φλοισβίζοντα παρά τήν άκτήν. . .

Καί ένώ έλεγον ταΰτα καί παρετήρουν πρός 
τήν θάλασσαν καί τόν διαυγέστατον άνωθι 
ορίζοντα, θαυμαζων τά πέριξ, νεαρά τις γυνή, 

εύειδεστάτης καί γλυκυτάτης μορφής, μέ ο
φθαλμούς διαπεραστικούς καί εκφραστικούς, 
άνάστημα μέτριον καί περιβολήν άπλουστά- 
την καί χαρίεσσαν, εΐχεν ήσύχως πλησιάσει 
πρός με καί ΐστατο παρατηροΰσά με μετά χά- 
ριτος καί μειδιώσα.

Στραφείς αίφνηδίως, εξεπλάγην.
— Ό κ. Πρίντεζης, μοί λέγει, τί κάμνετε; 

καλώς ορίσατε.
— Ή κυρία μου, σάς συνιστώ τήν Κυρίαν 

μου, μοί λέγει τότε ό κ. ’Αναστασίου.
—'Ώ χαίρω πολύ, χαίρω πολύ, είπον,άλλά 

πώς ήδη έγνωρίζετε, ποιος είμαι καί πόθεν 
ήλθετε καί δέν σάς είδομεν.

Μοί έφάνη περίεργον, διότι δέν έξήλθε τής 
οικίας καί παρουσιάσθη ώς φάντασμα.

Ή Κυρία ’Αναστασίου έξερράγη είς γέλω- 
τας τότε, άλλά τόσον χαοιέντως, ώστε μάς έ
καμε νά τήν θαυμάσωμεν.

— Ήμην άπέναντι, μάς λέγει, είς τήν οι
κίαν τοΰ πενθεροΰ μου καί σάς είδον έρχομέ- 
νους μακρόθεν μετά τοΰ κ. Κονταξή καί πα- 
ρατηρούντας μετά περιεργείας καί δεικνύον
τας μέ τήν ράβδον σας, πότε τήν θάλασσαν, 
πότε τά πέριξ έδώ μέρη καί πότε βαδίζοντας 
καί πότε ίσταμενους καί συνομιλοΰντας καί εϊ
πον κατ’έμαυτήν κάποιος ξένος θά είναι.Όταν 
δέ είδον, οτι είσήλθετε είς τήν αύλήν μας καί 
έκαθήσατε μέ τόν σύζυγόν μου καί πάλιν δει
κνύοντας δεξιά καί άριστερα καί όμιλοΰντας 
τόσον ζωηρώς καί ένδιαφερόντως, έκάλεσα τήν 
υπηρέτριαν καί έμαθα, ότι εϊσθε ό κ. Πρίντε- 
ζζς, καί έτοεξα άμέσως, διότι σάς έγνώριζα 
άπό τήν «Φυσινκ.

— “Ωστε είσθε εύχαριστημενη, όπου ήλθον 
καί έως έδώ ;

— Πώς όχι, άναγινώσκω πάντοτε τά τα- 
ξείδιά σας καί έσκεπτόμην πότε άρα θά έλθη 
καί είς ’Αϊβαλή.

—Νά λοιπόν όπου έπραγματοποιήθη καί ή 
έπιθυμίζ σας καί ηύχαριστήθην καί έγώ πολύ 
οπού ήλθον νά ί’δω αύτό τό Θεσπέσιον έδώ 
μέρος;

— Σάς άρέσει. άληθώς. κ. Πρίντεζη ;
— Τί λέγετε, Κυρία, εϊσθε εύτυχής καί σάς 

ζηλεύω, διότι κατοικείτε είς ώραϊον μέρος καί 
ήσυχον καί υγιεινόν καί πλήρες Οελγήτρων καί 
άπολα.ύσεων.Έδώ πνέει ό θαυμασιώτερος άήρ. 
Ίδέτε' τί δρόσος τί θάλασσα, τί όρίζων. "Αν 
ήδυνάμην νά ζηλεύσω έξοχήν, θά έπροτίμων 
έδώ την ίδικήν σας.

— Ναί, εύχαρίστως νά έλθητε, θά σάς 
δώσωμεν όποιανδήποτε έκ τών τριών αύτών 
άνωθι οικιών μας, μοί έλεγον μετά χαράς άμ- 
φότεροι οί καλοί σύζυγοι.

— Εύχαριστώ πολύ. Τί ώραία και ποιος 
κατοικεί είς τό πρώτον ήδη οίκημα ;

— Είς έκεΐνο ; ό διοικητής μας, άλλά ση

μειώσατε, είναι άλβανός, πλήν έλλη'^καθ’ολα 
καί έχει πολύ καλήν οικογένειαν,,: ί-’

— Χαίρω πολύ καί πώς τό πνεύστε έδώ;
- Πολύ ώραία, βπως βλέπετε, μέ τήν φύ- 

σιν καί τούς περιπάτους. "Εχομεν ώραϊον πε
ρίπατον πρός τά εξω έκεϊ καί μέ τάς περις 
έδώ οικογένειας, αΐτινες μάς έπισκεπτονται 
συνεχώς.Τό πρωί δέ κάμνομεν θαλάσσια λουτρά.

— 'Ωραία, ώραία, καί εύγε, είσθε εύτυχεϊς, 
όπου ζήτε είς τό ώραϊον αύτό μέρος.

Καί άφοΰ διεμείναμεν έπ’ άρκετόν ένταϋθα 
καί είπομεν πολλά περί ’Αθηνών, Αίγύπτου 
καί Μυτυλήνης, προσεκλήθημεν μετά τοΰ κ. 
Κονταξή νά έπανέλθωμεν τήν έπιοΰσαν, όπως 
μεταβώμεν πάντες εϊ'τε έφ’ άμάξης, είτε διά 
λέμβου είς τήν όπισθεν τοϋ λόφου ώραίαν έξο
χήν, όπου ύπάρχουν κήποι καί ώραϊαι έξοχαι 
καί μεταβαίνουσιν συνεχώς οί προύχοντες τοΰ 
τόπου.

Τήν έπαύριον μετά του κ. Σολομωνίδου, αν
τιπροσώπου τής «Άμζλθείας» Σμύρνης καί Ί. 
Ματθαίου άνταποκριτοΰ έπεσκέφθημεν τόμεγα 
κατάστημα καί έργοστάσιον σαπωνοποιία; τοΰ 
κ. Κατσακούλη καί Σας έντός τής πόλεως, 
παρά τήν παραλίαν κείμενον έν νεοδμήτφ ιδι
οκτήτη* μεγαλόπρεπε^ κτιοίω εύρισκομενω, 
δπερ όντως έθαυμάσαμεν διά τήν ώραίαν τάξιν, 
άνελλιπή διάταξιν καί καταπληκτικήν έργα- 
σίαν Άπουσιάζοντος δέ τοΰ κ. Κατσζκουλη, ο 
άντιπρόσωπος αύτοΰ καί άνεψιός μάς ώδήγη
σεν παντοΰ άνω καί κάτω είς πάντα τά δια
μερίσματα καί μάς έπέδειξε πάσας τάς λε
πτομέρειας, άποκομίσαντες τάς καλειτερας εν
τυπώσεις.

Ειτα μετ’ όλίγας άλλας έπισκέψεις έπε 
στρέψαμεν είς τοΰ κ. Κονταξή, όπου μετ’ολί
γον προσήλθε καί ό κ. ’Αναστασίου μετά τής 
Κυρίας του, έπί τούτω κατελθόντες είς την 
πόλιν καί μάς προσεκάλεσαν έκ νέου είς τήν 
έξοχήν των, παρακαλέσαντες έν ταύτώ, όπως 
ενωρίς μεταβώμεν είς τήν οικίαν των, διά νά. 
ύπάγωμεν είς τήν 'Αγίαν Παρασκευήν ή ”Λγ. 
Νικόλαον καί μετά τήν έπιστροφήν έκεϊθεν, 
νά συμφάγωμεν πάντες παρ’ αύτοϊς.

Καί όντως μετά τό γεΰμα περί τήν δευτέ- 
ραν ώραν μ. μ. τοΰ κ. Κονταξή άρχηγοΰντος 
καί όδηγοΰντος εΐσήλθομεν άπό τοΰ καφενείου 
τής παραλίας έντός μεγάλης καί ώραίας και 
νουογοΰς λέμβου, τής υπηρεσίας τοΰ καλοΰ 
πάντοτε καί προθύμου κ. Κονταξή, τή συνο
δεία καί τών προσκεκλημένων έπίσης κ. κ. 
Σολομωνίδου καί Κάβουρα καί άνατετάσαν- 
τος τοΰ λεμβούχου τό ίστίον, ήρξάμεθζ πελα
γοδρομίας πρόςτό Νέον Φάληρον. Ό καιρός ήτο 
αντίθετος τή πορεία μας, άνεμος έφυσα σφο
δρός καί τά κύματα ένίοτε μάς περιέλουον έν 
τή λέμβφ. Ήτο καί ώραϊον καί επικίνδυνον τό 
πέραμα, άλλ’ επειδή πάντες τήν μεσημβρίαν
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εί'χομεν φάγει όμοϋ καί εΓμεθα είς εύθυμίαν 
καί ζωηρότητα,δέν έλα[χ.βκνομεν ύπό σπουδαι
ότατα τ’. ..( άλλ’έγελούσαμεν καί έκαγ-
χάζομεν οσάκις ή λέμβος άφ’ ύψηλοϋ κύματος 
κατήρχετο παταγωδώςέν τω χάσματι τών με
ταξύ κυμάτων και τό ύδωρπιεζόμεν ν, έσφεν- 
δονίζ ετο πρός ήμάς.

Τέλος έπλησιάσαμ.εν τήν άκτήν μετά ήμί- 
σειαν ώραν και πηδήσαντες εΐς έκαστος ημών 
εΐς την ξηράν, άνήλθομεν είς τήν οικίαν τοΰ 
κ. ’Αναστασίου, όστις μάς έπερίμενε μετά τις 
κυρίας του. Άλλ’ επειδή ό καιρός ήτο τρικυ
μιώδης, ή δέ κυρία είχε νά έτοιμάσγ τά τής 
επιστροφής καί τοΰ δείπνου, άπεφασίσθη νά 
μεταβώμεν πάντες μόνον οί ανδρες είς τήν 
ώραίαν έξοχήν, διά τής ιδίας λέμβου μας καί 
ν’ άφήσωμεν τάς γυναίκας οίκοι, δπερ καί έγέ
νετο.

Καί είσήλθομεν πάλιν είςΆήν ώραίαν λέμ
βον μας, προστεθέ.τος καί τοΰ κ. ’Αναστασίου, 
οστις, είρήσθω έν παρόδω, είναι πάντοτε εύ
θυμος καί ζωηρός, κοσμοπολίτης καί πάνυ εύ- 
γενής, bon vivailt καί διασκεδαστικός καί 
άναπετάσαντες πάλιν τό ίστίον έπλέοαεν έναν- 
τίον τών ούριοδρομούντων κυμάτων πρός τόν 
κόλπον αριστερόθεν τής Αγία: ΙΙαρασκευής. 
Καί πάλιν έπαλαίομεν καί έκαγχζζομεν καί 
έβρεχόμεθα καί ένίοτε έτρομάζομεν, αλλά τή 
βοήθεια καί ίσχυροπάλγ τοΰ ό'ντως γενναίου καί 
έπιτηδείου ημών λεμβούχου πάντοτε τά έκα- 
ταφέραμεν καλά,έπλησιάσαμεν πρός τήν ακτήν 
τής Αγίας Παρασκευής, ής ό ναός κεϊται έπί 
λαμπροτάτης θέσεως έφ’ ύψηλοΰ καί περιβλέ
πτου κωνοειδούς πετρώδους'ψώματος καί είτα 
διηυθύνθημεν πρός τόν "Αγ. Νικόλαον παρά τή 
ακτή τοΰ όποίου ποοσηγγίσαμεν.

Έξελθόντες είς τήν ξηράν, έΟαυμάσαμεν τήν 
καλλονήν τής φύσεως καί τά λαμπρότατα πέ
ριξ τοπεΐα, όπου -ήδη πολλαί οικογένεια·, καί 
περιπατηταί, άλλοι διά ξηράς καί άλλοι διά 
λέμβων καί άλλοι άπό πρωίας είχον ήδη έκεΐ 
έπίσης πρός έξοχικήν άπόλαυσιν πρ-.σέλθει.

Ήμεΐς έκεΐ διηρεθημεν τότε, διότι ό κ.’Ανα
στασίου πιοσλαβών μέ ώδήγησε διά μέσου τών 
πευκοφόρων λόφων, όπως ι"δω τά περίεργα έκεΐ 
τοπεΐα, οί δέ άλλοι ώς γνωρίζοντες ταϋτα εζ-η- 
'jocv πρός τόν νχόν, οστις κεΐται έναντι πρός 
τήν πεδιάδα άνά μέσου τών λόφων.

Άναβάντες τόν πρώτον λόφον μετά τοΰ κ. 
Αναστασίου άνά μέσον τών πεύκων καί τών 

θάμνων, κατήλθομεν όπισθεν αύτοΰ, όπου μα- 
γευτικώτατον θέαμα έζετυλίσσετο ένωπιον η
μών. Δεξιόθεν καί άριστερόθεν λοφίσκοι πλή- 
οεις πεύκων καί δενδρυλίων. σειρά: λοφοσειρών 
είσδύουσαι πρός τήν θάλασσαν κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, είτα δέ έπιστρέφου σαι κυκλοτερώς 
καί σχηματίζουσαι κόλπους καί έν τω μεταξύ 
τούτων τό ύδωρ έντελώς καί μακαρίως ηρε

μούν, έν σχήματι μεγάλων λεκανοειδών έπι- 
φανειών.

*Εστην έπι τής ράβδου μου άκουμβήσας καί 
έθζύμαζον τό μεγαλεϊον αύτό τής έκεΐ φύ
σεως. Ήτον όντως μεγαλοπρεπές καί θαυμα- 
σιον καί ένώ είς τήν αντίπεραν όχθην ό άνε
μος καί ή θάλασσα έμαίνοντο, ένταΰθα έκυ- 
ριάρχει γαλήνη καί ησυχία άπόλυτος.

Έπιστρέφοντες, τό έδαφος άριστερόθεν ήτο 
κατάμεστον μελανών κατακεκαυμένων λίθων, 
έξ ηφαιστειώδους παλαιας έκρήξεως προερχο- 
μένων καί λαβών μεθ’ εαυτού ένα μικρόν πρός 
άνάμνησιν, έχωρήσαμεν δεξιά, οπότε μετ’ όλί
γον εύρέθημεν έναντι παρακειμένων δύο-τριών 
έκτεταμένων άγροκηπίων. Είσήλθομεν έντός 
τοΰ καλειτέρου, όπως δοκιμάσωμεν καί τό έν 
αύτώ ένυπάρχον ώραΐον καί γευστικώτατον 
ύδωρ,ώς μοί έλεγεν ό κ ’Αναστασίου, οτε παρ’ 
έλπίδα εύρΐσκομεν έντός αύτοΰ καί τούς ήμε- 
τέρους συνοδοιπόρους καίσυντρόφους.Έκαθήσα- 
μεν παρ’ αύτοϊς καί ό φιλότιμος κηπουρός μάς 
έφιλοξένησε πάνυ εύγενώς, προσενεγκών ήμϊν 
μετά τοΰ ώραίου ύδατός του και φιάλην ρα
κιού μετά σταφυλών. Παραμείναντες δ’ έπ’ 
αρκετόν καί γελασαντες ούκ όλίγον, άπήλθο- 
μεν καί έκεϊθεν, άποφασίσαντες νά έπιστρέψω- 
μεν είς τήν πόλιν πεζή, καθόσον ή τρικυμία 
έμαίνετο έτι καί τις λέμβος, ώς μάς έλεγο1 , 
όλίγον έλειψε ν’ άνατραπή μετά τών έν αύ - 
τή έπιβκινόντων, ή δέ οδοιπορία μας έποομη- 
νύετο διασκεδαστιζωτάτη, ένεκα τής μεσο- 
λαβούσης ώραίας άμαξητής όδοΰ καί τής δια- 
βάσεως έκεϊθεν καλοΰ καί έκλεκτοΰ κόσμου, 
πρός αναψυχήν.

(Έπεται τό τέλος).

η mmis tot aawopw μοϊ
Προχθές έν τω κζταστήματι τής Εθνικής 

Τραπέζης καί έν Δημοσία συνεδριάσει τοϋ 
Συμβουλίου έγένετο ή 103η κλήρωσις τοΰ έξ 
60,000,000 δανείου αύτής.

Εξήχθησανδέ οί έξης έννέ» αριθμοί !
92’όϋ() δοαχ. ' 100.000

88,920 10,000
180,122 0 2,500
135.270 » 2,500
126,422 ο 1,000
99.000 » 1 000

135.362 » 1,000
67,785 » 1,000

107,220 » 1,000

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΜΜΙΑΣ
— Ούτε εύπιστος είμαι, άλλ’ ούτε καί δει- 

σιδαίμων,πεπεισμένος όμως τυγχάνω,οτι ούδε 
μία ύπερφυσική δύναμις εισχωρεί εις τάς ένερ
γείας καϊ τά παράδοξα ύπό τών φακίοων διχ- 
ποαττόμενα*,  ώς καί είς τά θαυμάσια πνευ- 
ματιστικά φαινόμενα καί τάς προφητείας τών 
μάντεων καί ότι πάντα ταϋτα οφείλονται είς 
τήν άγνοιαν ημών, ώς πρός τήν έξήγησιν τής 
πραγματικής καί φυσικής αύτών ίδιότητος.

(*) Μηναγύρτης, επαίτης Περσίας. Δερβίσης.

'Αλλ' έν τούτοις, δεν δύναμαι ν’ άποκρύψω 
τήν Οαυμασίαν έντύπωσίν μου καί άπέναντι τοΰ 
έξης γεγονότος, όπερ, μολονότι δύναται τις νά 
καταλεξή είς σύμπτωσιν, ενέχει όμως μεγά
λην παραδοξότητα.

Ούτως ώμίλει άγγλος τις συνταγματάρχης, 
ό Χόβαρτ,πρός τινας συναδέλφους αύτοΰ άξιω- 
ματικούς έν Ίνδίαις, έσπέρας τι έν τω άνδήρω 
τής στρατιωτικής Λέσχης, μετά τό δεϊπνον, 
ότε έν ήδυτάτγ καί δροσερωτάτγ, νυκτί, κα
τόπιν θερμοτάτης ημέρας, είχον έξέλθει τής 
αιθούσης τοΰ φαγητού, όπως άναπνεύσουν κα- 
Οαρώτερον άερα.

— Νομίζω, κύριε συνταγματάρχα, τώ α- 
πήντησεν είς τών συνάδελφων του, οτ·. ή μνήμη 
σάς καθυποβάλλει αύτήν τήν στιγμήν τό γε
γονός, βπερ μέλλετε νά μάς διηγηθήτε.

— Πραγματικώς αύτό [συμβαίνει, έπιλέγει 
ΰ συνταγματάρχης καί ιδού ή άφήγησίς του, 
μολονότι είναι έτών τινων ή ιστορία αυτή. Τό 
ενθυμούμαι όμως κάλλιστα

Καί αφού άπεπεμψε τολύπας τινάς καπνού 
έκ τοΰ σιγάρου, οπερ έκράτει έν τώ στοματί 
του, έξηκολούθησεν.

—Ότε έξήλθον τής στρατιωτικής σχολής, 
έγενόμην άνθυπολυχαγός καί προσεκολήθην,τή 
αιτήσει μου, έν τώ στρατώ τών ’Ινδιών, κα
θόσον τίς άγγλος δέν επιθυμεί έν τοιαύτή πε- 
ριστάσει, νά Γδτ) καί γνωρίση έκ τού πλησίον 
τό χάρμα τοΰτο τών ήμετέρων άποικιών ;

Πάντες έκλιναν τήν κεφαλήν έπιδοκιμαστι- 
κώς.

— Άναχωοησας έξ ’Αγγλίας, έγνωρισα έν 
τώ άτμοπλοίω τόν λόρδαν Ούιλδμώρ οστις εί- 
κοσαεξαέτης μόλις καί κάτοχος μεγίστη; πε
ριουσίας, είχε περατώσει τάς σπουδάς του έν 
τφ Πανεπιστημίω τής Κανταβριγίας καί τό 
πρώτον έπεχείρει μεγάλον άνά τόν γΰρον τού 
κόσμου τζξείδιον ίνα συμπληρώσει τάς γνώ
σεις του διά τής άποκτήσεως καί τών πολυτί 
μων έφοίίων τών έκ τών ταξειδίων έκάστοτε 
παρο-σιαζομένων.

Συντόμως άμφότεροι συνεδέθημεν δια στε
νής καί αφοσιωμένης φιλίας Ό λόοδος Ούϊλ- 

δμώρ ήτον ήδη έξησκημένος δι’έκτάκτου δυνά 
μεως είς όλα τά σπόρτ (ασκήσεις) καί έκτος 
τών φυσικών του τούτων προσόντων, έκέκτητο 
καλλίστην καρδίαν καί πολλήν πνευματικήν 
Ιδιοφυίαν. Αί δέ ποικίλαι καί απεριόριστοι αύ- 
τοΰ γνώσεις προσέδιδον τή συναναστροφή του 
δλως έκτακτον εύχαρίστησιν καί ένδιαφέρον τι 
γόητρον τω πλησιάζοντι αύτόν. ΤΗτο δέ τέλος 
είς συνταξειδιώτης θαυμάσιος.

Τοΰτο μέ ήνάγκασε νά διαμείνω έπί τινας 
ημέρας μετ’ αύτοΰ είς Αίγυπτον. Συνεφωνή- 
σαμ-ν δέ, νά έπισκεφθώμεν όμου τάς διαμε 
νούσας έτι σώας ώραίας αρχαιότητας τής Οαυ- 
μασίας χώρας τών Φαραώ, παρά τάς τόσα, 
έπισυμβάσας . έκεΐ καταστροφής καί δγώσεις, 
τάς πολεμικάς ένεργείας κτλ. διά μέσου τού 
μεγαλείου τόσων έξαφανισθεντων πολιτισμών. 
Ούτως έπεσκέφθημεν τάς πυραμίδας καί τήν 
Μέμφιδα, τό Λουξόρ καί τό Καρνάκ, τάς Θή
βας καί τήν περίφημον νησίδα τής Φιλής, ήν 
δυστυχώς έσχάτως τά ύδραυλικά έργα τοΰ πε
ριφράγματος τών ύδάτων τοΰ Νείλου σχεδόν 
κατεπλημμύρησαν Άλλά, φεύ, ή ιεροσυλία 
αύτη, ήν άπέφυγον νά διαπράξωσιν έπί τόσα 
έτη οί εϊσβαλόντες είς τήν χώραν ταύτην Πέρ- 
σαι, Αλέξανδρος ό Μέγας, οί Ρωμαίοι, ’Άρα
βες καί ό Βοναπάρτης, έπέπρωτο νά ένεργηθή 
ύπό τών ήμετέρων μηχανικών.

Ώς γνωρίζετε, έν Αίγύπτω, πλανώδιοι έμ
ποροι μεταπωλοΰσιν είς τούς προσερχομένους 
έκεΐ ξένους άρχαϊα άγαλμάτια. κοσμήματα, 
νομίσματα, άβάσκαντα, αγγεία καί ο,τι άλλο 
περιέχουσιν οί άρχαΐοι αιγυπτιακοί τάφοι καί 
πολλάκις καί αύτόν τόν περιεχόμενον έν αύ- 
τοΐς νεκρόν, έπιμελώς διατηρούμενου μεταξύ 
περιδεμάτων καί τελαμώνων καί, ώς γνωστόν, 
μομμίαν, έπικαλουμενον.

Άλλά, αγνοείτε ίσως, οτι πωλοΰσιν οί άν
θρωποι ούτοι καϊ τήν εύχαρίστησιν ν’ άνακα- 
λύψητε, όρύσσητε καί συλήσητε έτι τάφον τινά 
τοιοΰτον. ' 1’πάρχουσιν έκεΐ “Αραβες άναζητούν- 
τεςπαρά ταΐς άρχαίαιςπόλεσιν αύτούς καϊκα- 
τορθώνουσι πράγματι διά. τίνος ειδικού αύτοϊς 
τρόπου ν’ άνευρίσκωσι τά μέρη, ένθα κρύπτον
ται τάφοι άσύλητοι μέχρι τοΰδε. Σημειοϋσι 
δέ τότε τό μέρος και σπεύδουσι νά εύρωσιν 
αγοραστήν, Ον όδηγοΰσιν έκεΐ, άμα ώς λά- 
βωσι τό ζητούμενον παρ’ αύτοϊς χρήμα, κα
θόσον τ ϋτο στοιχίζει ούκ όλίγον, καί είναι 
συνειθισμένοι, γνωρίζοντες τάς συγκινήσεις καί 
τό ένδιαφέρον, όπερ έδοκίμασεν ό Αύγουστος 
Μαριέτ, όπόταν άνεκάλυψε τό Σεράπιον τής 
Μέμφιδος καί τόσας άλλας θαυμασίας αρχαιό
τητας.

Άκρ βώς δέ, όπόταν διηρχόμεθα έκΘηβών, 
είς τοιούτο; άρχαιοκάπηλος μας έπλησίασε καί 
ήρώτησε τόν λόρδον Ούιλδμώρ, έάν θέλγ νά 
τώ πωλήση ένα τάφον πρός έξόρυξιν.
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*0 φίλος μου έδέχθη τήν πρότασιν ένθου- 
σιωδώς και τώ προεπλήρωσε μάλιστα τό ή'μισυ 
τής συμφωνίας.

Μετά δύο ήμέρας ήρξάμεθα τής έξορύξεως 
τοΰ τάφου μετά συνοδείας πελωρίων φελλάχων 
καί δέν ήργήσαμεν νά φέρωμεν είς φώς μίαν 
σφίγγα έκ γρανίτου, είτα έτέραν και κατόπιν 
σειράν τοιούτων, αΐτινες έ'φερον πρός επίσημον 
τάφον. Μερικαί έξ αύτών έλειπον καί τινες 
ήσαν έκτοπισμένζι πλέον ή ήττον τής θέσεώς 
των. ’Επειδή ή εργασία αΰτη, ώς έκ τής χρο
νοτριβής άπητει νά μένωμεν έκεΐ έπϊ τινας η
μέρας, διεμένομεν ύπό τινα σκηνήν, κομισθεϊ- 
σαν ημΐν έπ1. τούτω. Την τοίτην νύκτα, ένώ 
έκοιμώμεθα, ήλθον έσπευσμενως καί μάς αφύ
πνισαν, λέγοντες ημΐν, οτι η σκαπάνη τοΰ έρ- 
γάτου είχε προσκρούση έπϊ όρειχαλκίνης θύ- 
ρας, ήν αμέσως έκαθάρισαν έκ τής άμμου. Έ- 
σπεύσαμεν έπϊ τόπου καί τΤι βοηθείο: άνημμέ- 
νων πυρσών, έβεβαιώθημεν, οτι δέν μάς ήπά- 
των. Ό λόρδος Ούϊλδμώρ Ακτινοβολεί έκ χα
ράς. Μετά δέ πολλής προφυλάξεως Ανοιξαν 
την θύραν καί πρώτος έίσήλθεν ούτος έντός τοΰ 
υπογείου

‘Επί τής προζιωνί υ άμμου διεκρίνοντο τά 
ίχνη σανδάλων ίερέως, δστις τελευταίος, φαί
νεται, έξήλθε τής κρύπτης πρό τριών περίπου 
χιλιάδων έτών. Μετά προσοχής δέ καί περι
έργειας συνάμα παρετηροΰμεν καί τά έλάχι- 
στα, βαθμηδόν προχωροΰντες έντός.

Διάφορα δωμάτια εύρίσκοντο κατά σειράν 
και παραλληλως τό έν κατόπιν τοΰ άλλου, 
καταλλήλως καί πλουσίως κατά πένθιμου δψιν 
διεσκευασμενα. Είς δέ τού; τοίχους,παρζδόξως 
οί χρωματισμοί διετηρουν έκτακτόν τινα νωπό- 
τητα καί ένόμιζέ τις. οτι άπό της προτεραίας 
είχον διασκευασθή ούτως.

Βεβαίως, έσκεπτόμεθα, έν δσω έπροχωροΰ- 
μεν, υψηλόν τι πρόσωπον. άνηρ η γυνή θά έχη 
ταφή έν τοιούτω πολυτελεϊ κζί άξιοπεοιέργω 
διαμερίσματι.

Μετ’ ού πολύ άφικόμεθα έν τή μάλλον άπω- 
τέρω τοϋ ύπογείου αιθούση, οπού ό αήρ καθί 
στατο έπϊ μάλλον δύσπν.ευστος καί είς τό μέ 
σον τής όποιας ύπήρχε παμμεγέθης σαρκοφά- 
γοςίξύλινος, χρωματισμένος καί κεχρυσωμένος.

Ό λόρδος Ούϊλδμώρ διέταξε τότε τού: φελ- 
λάχους ν’ άφαιρέσουν έκεΐθεν τό κιβώτιου καί 
μεταφέρουν έξω τό λείψανον έκείνου ή εκεί
νης, ήτις θά ήθελε βεβαίως διά παντός καί 
αιωνίως ν’ άνεπαύετο έν ειρήνη έν τή ώραία 
ταύτη τελευταία κζτοικίη της.

Μόλις ημέρα έγένετα,άφηρεσαν τό κάλυμμα, 
τής σαρκοφάγου καί άμέσω; άπό τών αποξη
ραμένων εύωδών άνθέων καί αρωμάτων, δι’ ών 
περιέβαλλαν τότε τού; νεκρούς έξήλθε ευωδία 

τις αλλόκοτος, άπό τριών χιλιάδων έτών κε- 
κλεισμένη έκεΐ μετά τής μομμίας.

Τότε μετά μεγάλης προσοχής ήρχισαν ν’ 
άπαλάττωσι τήν μομμίαν τών περιβαλλόντων 
αύτήν δεμάτων καί επιδέσμων καί μετ’ούπολύ 
άνεφανη τό πρόσωπον παραδόξως διατηρούμε- 
νον, έν καλλίστη καταστάσει. Ήτο τό σώμα 
νεαράς γυναίκας, ήτις έφαίνετο ούσα ώραιο- 
τάτη είς τόν καιρόν της. ’Οφθαλμοί ζωηροί 
καί σμαλτώδεις διετηροϋντο ύπό τά άπεξηοα- 
μένα αύτής βλέφαρα. Τά δέ λεπτά της χείλη 
άπεκάλυπτον ώραιοτάτους λεπτοφυείς όδόντας 
και ώς τό γάλα λευκούς. Οί βαλσαμώσαντες 
αύτήν είχον μετά προσοχής καί έπιμελείας 
διασκευάσει τήν ώραίαν καί πυκνοτάτην αύ
τής κόμην, ήτις έφζίνετο έτι κανονική καί με- 
ταξώδης, τά δέ εύρισκόμενα παρ’ αύτή κο
σμήματα, πολύτιμοι λίθοι καί χρυσά αντικεί
μενα, άτινα έστόλιζον τότε τό ώραϊον αύτό 
σώμα, έφαίνοντο έτι καί τώρα προσδίδοντα 
αύτή μεγάλην λαμπρότητα.

Ό λόρδος Ούϊλδμώρ έγνώριζε τήν άνάγνω- 
otv τών ιερογλυφικών χαρακτήρων, τήν ίεράν 
γραφήν τών άρχαίων Αιγυπτίων καί μοί έξή- 
γησεν, οτι οί έπϊ τής σαρκοφάγου κεχαραγμέ- 
νοι χαρακτήρες έδήλουν, δτι ή μομμία αυτή 
ήτον ή Φίλοκρις, μεγάλη ιέρεια τοΰ Άμμώ- 
νος, έπϊ τής βασιλείας Τουτμέ τοΰ Γ’, ενός 
τών μεγαλειτέρων βασιλέων τής δεκάτης ό
γδοης δυναστείας.

Αίφνης όμως μεταξύ τών περιδεμάτων,άτινα 
περιεβαλον τό σώμα τής μομμίζς, άντικείμε 
νόν τι κεχωρισμένον, είδος ταινίας έκ παπύ
ρου είλκυσε τήν προσοχήν του. Μετά πολλών 
δέ προφυλάξεων έκτυλίξας αύτήν, χωρίς νά 
ύιαρραγή, προσεπάθησε νά έξεύρη τήν έννοιαν 
τών ευρισκόμενων ιερογλυφικών σχημάτων.

Τόν ειδον δμως άνελπίστως νά ώχριάση.
— Τί είναι ; τόν ήρώτησα.
— Περίεργον πράγμα, έμορμύρισεν.
— ’Αλλά τί τρέχει;
— Πολύ περίεργον, ή έπιγραφή αυτή.
— Τί; τί λέγει;
— Ιδού, φίλε μου, μοί λεγει μετ’ έκστά- 

σεως: ’Ιδού τί γράφει : «"Οστις συλήση τόν 
τάφον μου, θζ. ΐ'δη τό σωμζ του διαλυόμενου 
καί ούδ’ ίχνος έξ αύτοϋ θά μείνη πρός ταφήν».

’Εγώ έγελασα άμέσως μετά τοϋτο.
— Τί, τω λέγω τότε, μήπως τοϋτο σέ έκ- 

πλήττει :
"Α, όχι, μοί άπαντα, άλλά μετά τίνος 

ύποκρύφου στενοχώριας
Άφοΰ έτελείωσε πάσα σχετική έργασία κζί 

προσελάβομεν έκ τών λειψάνων αύτής δ,τι 
μάς ένδιέφερεν, ό λόρδος διέταξε νά έπισπεύ- 
σωμεν τήν άνζ.χώρησίν μας κζί σχηματίσας 
κιβώτια τών Αντικειμένων τούτων άπέστειλεν 

αύτά είς ’Αγγλίαν, είς τό οικογενειακόν αύτοϋ 
μέγαρον, έν τή κομητείιη τοΰ Κέντ.

“Εκτοτε όμως τόν έβλεπον πάντοτε κατη- 
φή. ’Απέφευγε νά όμιλή περί τοΰ τάφου αύ
τοϋ, τής μομμίας καί τοΰ παπύρου, Αλλαζε 
δέ ομιλίαν, οσάκις έγώ έφερον τό ζήτημα 
τοϋτο είς τό μέσον. Άλλά τό σπουδαιότερον, 
δτι περιέπιπτε συνήθως είς βαθυτάτας ονειρο
πολήσεις, άπό τάς οποίας μετά κόπου κατώρ- 
θωνον νά τόν έξαγάγω.

’Εν Βομβάη, ένθα άπεβιβάσθημεν βραδύτε
ρου, έφάυη κάπως άναλαμβάνων του πρώτον 
αύτοϋ εύχαριν χαρακτήρα καί έπειδή ώφειλον 
μετ’ όλίγον νά τόν έγκαταλείψω, διά νά με
ταβώ είς τήν θέσιν μου, άπεφζσίσαμεν, ϊνα, 
πριν ή άποχωρισθώμεν, μεταβώμεν είς τό κυ- 
νήγιον τών τίγρεων καί φονευσωμεν ομοΰ την 
πρώτην.

Ή θήρα αΰτη διωργανώθη έν τάχει καί 
άπήλθομεν έπϊ τόπου, πρώτον σιδηροδρομικώς 
καϊ είτα διά τοϋ έλέφαντος.

Τό λυκαυγές τής έπομένης εύρισκόμεθα είς 
τό καρτέρι, πλησίον ρύακος, οπού τά μικρά 
τών τίγρεων προσήρχοντο νά πίωσιν ύδωρ. Εί- 
χομεν δέ τοποθετηθή αρκούντως μακράν ό εις 
τοΰ άλλου, δπως μή έμποδιζόμεθα είς τήν 
βολήν καϊ βοηθούμεθα έκάτερος ύπό μερικών 
ίνδών ύπηρετών.

Ούτως άνεμένομεν έν άπολύτω σιγή τάς τί
γρεις, ότε μετ’ού πολύ μία τοιαύτη, θαυμασία 
βασιλική τίγρις άνεφάνη αίφν.δίως είς εξήκοντα 
ύάρδας άπόστασιν άπό τοΰ μέρους, ένθα παρε- 
μόνευεν ό λόρδος Ούϊλδμώρ,οστις άμέσως σκο- 
πεύσας, έπυροβόλησεν. Ή βολή άτυχώς, μο
λονότι, ώς προείπομεν, ό λόρδος ήτο θαυμά
σιος σκοπευτής, ήστόχησεν. Άγανακτήσας δέ 
έπ'ι τούτω, άναπληροΐ τό δπλον του καί πυρο
βολεί έκ νέου, άλλά καί τότε έτέρα άτυχία 
έπηκολούθησεν. Ή έσπευσμένη δέ β.α του τόν 
κάμνει νά μή προσέξη καλώς καί ή έκπυρσο- 
κρότησις είχε γίνη, πριν ή καλώς διευθετηθή 
ό μηχανισμός τοΰ δπλου, έξ ού καί τό φυσιγ
γίου είχε σφηνωθή έν τή οπή.

"Εως ού δέ έπανορθώση τό κακόν, ή τίγρις 
πήδα κατ’ αύτοϋ, τόν καταξεσχίζει διά τών 
ονύχων της καί διά τής πελώριας σιαγόνας της 
ήρξατο νά τοΰ άποσπα τεμάχια έκ τοΰ σώ
ματός του. Δέν έπρόφθασα νά τόν καταφθάσω, 
οτε βλέπω τού; ίνδούς ύπηρέτας μα; έν τρόμω 
φεύγοντας τήδε κακεΐσε.

Ή τίγρις τότε σύρουσα τό έπίλοιπον σώμα 
τοΰ λόρδου έφερεν αύτό έντός τοΰ δάσους,οπού 
καί έξηφανίσθη.

Είς ‘Ινδός είχεν άναρριχηθή έπί τίνος φοί
νικας καί μέ έξώρκιζε νά πράξω τό αύτό, δπως 
σωθώ.

Άνήλθον καί μετ’ όλίγον, οτε προσήλθον 
οί άλλοι ίνδοί, άνθρωποί μας, άνεζητήσαμεν 

τόν άτυχή λόρδον, ουτινος μόνον τεμάχιά τινα 
έκ τών όστών του καί ράκη έκ τών αίμοφύρ- 
των ένδυμάτων του άνεύρομεν.

Μικρά σιωπή, όλίγον άγωνιώδης έπηκολού- 
θησε τήν τελευταίαν ταύτην περικοπήν τής 
άφηγησεώς του, οτε ό συνταγματάρχης Χόβαρτ 
προσέθηκεν έν τέλει:

— "Ιδατε ; ή μομμία τό είχεν άκριβώς προ- 
είπει.

(Έκ τοΰ γιλλικοΰ Henri Malo).

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

ΤΟ ΘΑΥΜΑ
Τι) χάρι της γίορτάζ' ή Παναγίά
Μικροί, μιγάΛοι προσκυνούντ 
όΛοι πηγαίνουνι στην ΈκκΛησίά 
μία προσιυχή θτρμή νά πούντ.

X
Δύο ζητιάνοι μοναχά. σκυμμένοι 
στής ΈκκΛησΙας τό σκαΛοπάτι 
κι’ αόμματοι, κουρι Λιασμένοι 
ζητούν μισθό άπ’ τόν διαβάτη.

X
Ή έκκΛησίά σέ Λίγο άπωΛα 
καί κάθτ χριστιανός άφήνιι 
στόν ίνα ζήτουΛα όταν πτρνα 
κάτι τι έΛιημοσύνη.

X
Τόν αΛΛο ή τύχη κατατρέχιι 
ιιναι τό αίμά του πικρό 
Σ’ αύτόν κανένας δέν προσέχιι 
όΛοι τού θέΛουνι κακό.

X
Ή καρδιά τού ζήτουΛα ρογίάζιι 
κρύο νιρό τόν πτριχάιι 
καί ίνα παράπονο δέν βγάζιι 
τίτοια ημέρα ζά π£ΐ>-άΐ).

X
Τόν πόνο του, τό δάκρυ μάρτυρα 
ποΰχιι βαθτιά μία' τήν ψυχή του 
όποιος όέν πάθτι τέτοια συφορά 
δέν ιιδι πίκρα στη ζωή του !

X
Στή ΘΛίψι μέσα πού παραδέρνιι 
κρύβτι χαρά τό πρόσωπό του 
καί νΐώθιι μΐά δύναμι νά πέρνη 
τη σκοτιινί’ άπ' τό μέτωπό του·

X
Καί βουβός στι'ι Παναγία έΛπίζιι 
ς’ τόνομά της προσκυνάτι.
Ξάφνου μία Λάμψι τόν φωτίζιι.. 
τήν ^Λέπιι ’μπρός του να πβρνώ),

Μίλτων Βετάλης.
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Έν τή Πινακοθήκη.
— Αΐ, πώς ευρίσκεις την εικόνα μου;
— Έν ειλικρίνεια, δεν είναι ώραία.
— ’ Α ληθώς;
— Ναί, άλλά σας ομοιάζει όμως.

Έν τή συναναστροφή τής Κυρίας Δ... 
<5 άειθαλλής κ. Κ... συναντά τήν ώραίαν 
Κυρίαν Τ.... ήτις έρωτά διά τήν υγείαν 
τοϋ Κυρίου καί ειτα τδν κολακεύει διά 
τήν διαρκή νεότητά του.

— Κυρία μου, τή άπαντά ό κ. Κ.... 
προσκλίνων, είμαι διαρκώς νέος διά νά 
σάς ευρίσκω θελκτικωτάτην και άρκετά 
γέρων διά νά δύναμαι rd σάς τδ βεβαιώσω.

Καθ' οδόν.
Κύριός τις έξ άπροσεξίας έπάτησε τδν 

πόδα μιας Κυρίας.
— Ανόητε, βλάκα, τώ λέγει άμέσως 

αΰτη μετά θνμοϋ, δέν βλέπεις ;
—- Συγγνώμην, Κυρία, ύπέλαβεν εκεί

νος, δέν τδ ήθελον, έπειτα, οί πόδες σας 
είναι τόσον λεπτοί και μικροσκοπικοί, ώ
στε δέν κατώρθωσα νά τους ιδω.

Τότε ή Κυρία εύγαριστηθεϊσα διά τήν 
κολακείαν, τώ άπηύθυνε τά εύαρεστότερα 
αυτής μειδιάματα.

Έν τώ κακουργιοδικείω ό κατήγορου 
μένος άπαγγέλλει μακράν απολογίαν, ήν 
εΐχεν έκμάθει έκ στήθους. Διακόπτων δέ 
αύτδν ό πρόεδρος, έν άγανακτήσει :

— Αί', ανακράζει ό υπόδικος, έχετε 

καί σείς υπομονήν. Έάν βαρύνεσθε, νά 
μέ ακούσετε, βαρύνομαι και έγώ νά σάς 
βλέπω.

Έν τινι συναναστροφή, άλλοι έπήνουν 
τάς ξανθός καί άλλοι τάς μελαγχροινάς, 
οτε μία""κυρία παρακαλεϊ τδν σύζυγόν της 
rd τήν ύπερασπισθή.

— Ή Κυρία μου, λέγει ούτος τότε, 
ήτον ξανθή και τώρα είναι μελαγχροινή, 
επομένως νομίζομεν, ούδέν παράπονου 
έχω δΤ αύτήν.

Ό 'Αγησίλαος μετά σοβαρότητος :
— Μαμά, σέ παρακαλώ μή σβύσης τδ 

φώς τδ βράδυ.
— Διατί τοϋτο παιδί μου ;
— Διότι απόψε θέλω νά ΐδω όνειρον.

Μεταξύ ένός μικροϋ και μιά; μικρός.
— Διατι δ ποντικές έχει μα κρυά ουρά; 

είξεύρεις, Πιπίτσα;
— Νά, γιατί έως ότου τήν φάγη ή 

γάτα, αυτές έχει φύγη.

Μεταξύ δύα Ιατρών κατόπιν έγχειρί 
σεως λαπαροτομίας άποτυχούσης καί σπευ- 
δόντων ν’ άπέλθωσι μετά τήν συρραφήν.

— Μοΰ λείπει μία φαλλίς, μήπως κατά 
λάθος τήν έβαλες είς τήν εργαλειοθήκην 
σου, έρωτά δ εΐς τον συνάδελφόν του.

— "Οχ// άλλά μοϋ φαίνεται τήν άφη 
σες εντός τής κοιλίας, τφ άπαντή. δ έτερος.

Εΐς τάς στρατιωτικός άσκήσεις.
— Φέρτε άρμ ! διατάσσει δ δεκανεύς.
— Πάρτο·’ αναφωνεί είς νεοσυλλέκτης, 

νομίζων,δτι ώφειλε rd τοϋ δώσητέ δπλον 
του.

Ό Περικλής έρωτά τδν έξάδελφόν του: 
Νΐκον,πότε εγεννήθη. Καί καθώς ήκουσε 
δτι εγεννήθη τοϋ Άγιου Νικολάου, άνέ- 
κραξε:

— Τί σΰμπτωσις, rd γεννηθής τήν η
μέρα'· τής εορτής σου καί ακριβώς εις 
τήν έποχήν τών λουκουμάδων.

Άκρον άωτον φρονήσεως.
Αποφεύγετε νά έρυθριάσητε προ τής 

απειλής, διότι ερεθίζετε τέν εχθρόν σας.

Αφορισμός.
Ό κάμνων καλδν’γαμβρόν, αποκτά ένα 

υίόν, καί δ κάμνων κακδν γαμβρόν, χά
νει μίαν κόρην.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
’Εξεδόθη τδ προαγγελθέν ε=γον τοΰ ήμετέρου συν

εργάτου κ. Θρασυβούλου ΒληΟίδου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Τό ώραϊον τοϋτο παιδαγωγικόν σύγγραμμα είνε 
αληθώς τύπος φιλοκαλίας χαί πολυτελείας, εν ω έν 
συνδυασυ.ώ άρμονικωτάτω άμιλλώνται ή καλλιέπεια 
τοϋ κειμένου, ή περιεκτικότης καί ταξινόμησις. το 
καινοφανές τής πολυτελούς έκτυπώσεω; καί ό πλού
τος τών καλλιτεχνικωτάτων καί λίαν θεαματικών ει
κόνων. ’Αληθώς τά «Στοιχεία Γεωλογίας» τοΰ κ. 
Βλησίδου, άποτελοΰσιν έξοχον διάκρισιν μέσω τής 
πολυτόμου σ/ολικής Βιβλιοθήκης. _ ήτις. σπανιώτατα 
δυστυχώς έν 'Ελλάδι, φιλοξενεί εκδόσεις τοιαύτας. 
ένδιικνυούσας ούχί χρηματισμόν, άλλ’ενθουσιώδη αγά

πην πρδς τδ καλδν καί ωφέλιμον. “Αλλως τε δέ τυ
χόντα καί τής έγκρίσεως τοΰ διακεκριμμένου Γεωλό
γου κ. Κ. Μητσοπούλου, καθηγητοΰ τού Πανεπιστη
μίου, Βεβαίως είνε τδ μόνον κατάλληλον είς τδ είδος 
του σύγγραμμα διά τά Γυμνάσια, σύμφωνον δέ πρδς 
τδ πρόγραμμα τοϋ υπουργείου καί προσιτόν καί τοϊς 
μάλλον απόροις τών σπουδαστών, τής τιμής αυτού 
δρισθείσης μονοδοάχμου.

Οί κ. κ. καθηγηταί διευθυνταί εκπαιδευτηρίων καί 
Βιβλιοπώλαι έλευθέρως δύνανται νά ζητήσωσιν εν άν- 
τίτυπον, ώς δείγμα, απευθυνόμενοι :

Πρδς τδν κ. θρ. Βληΰίδην
δδδς Ιίαλλιδρομείου άρ. 32, ’Αθήνας

*Η εΐς τά γραφεία τής «Φύσεως».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Ε Μ Μιτνλήνην. ’Επιστολή καί χρήματα έλή

φθησαν. Προσεχώς γράφομεν. —J. Μ. Πύργον. Επι
στολή καί χρήματα έλήφθησαν. “Εχει καλώς. Εύ/α- 
ριστοΰμεν —Α. Π. Ζίομόαηκ. Επιστολή έλήφθη. Άνα- 
μένομεν νεωτέραν σας μέ χρήματα —.4. .4 Consple. 
Δελτάριον έλήφθη Φύλλα σας άπεστείλαμεν. Γρά
φομεν καί ταχυδρ.— Ν. Α. Αϊγιον. Ήλλάξαμεν διεύ- 
θυνσιν. Γράφομεν.— Π. Β. Πύργον. Βραχεία έλήφθη. 
Γράφομεν.—A. X Βονχουρίστιοτ. "Εχει καλώς. Εύ- 
χαριστούμεν, ίύνασθε άποστείλητε θ Κ Μι Αϊτήν. 
Περίεργον, στέλλομεν έκ νέου καί γράφομεν. — // Ν. 
’ΑργοοτύΑιον. Δελτάριον καί επιταγή έλήφθησαν. Δι- 
εύθυνσις ήλλάγη Εύχαριστοΰμεν.— Π Μ. Κωνοτίιν- 
τσαν ’Επιστολή έλήφθη. θά φροντίσωμεν, ήσυ/εϊτε 
Παραγγελία σας άποσταλήσηται. ώς γράφετε, ταχυ- 
δρομικώς.— zl 31. Κίρχνραν. ’Επιστολή μετά συνδρο
μής σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις μετ’ 
αριθμού λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ. ΓΝΩΣΤΟΙΙΟΙΗΣΙΣ

Ό κ. ’Ιωάννης Καραζήσης, έμπορο; διαφό
ρων ρωσσικών καί ξένων οίνων καί πνευματο- 
δών ποτών, έν Όδησσω, φέρει είς γνώσιν τή; 
πολυαρίθμου πελατεία; του, οτι καταγινόμενος 
εις τήν διάδοσιν εκλεκτών καί αμέμπτων προϊ 
όντων, πρωτίστως δέ Ελληνικών, οϊον διαφό
ρων οίνων καί τών έξαιρέτων Κονιάκ τού κ. 
Άνδρ. Καμπα, έπΪΛνττ&ζν έσχάτως τό κατά
στημά του διά τής προσθήκης καί τών ’Ελαί
ων τοϋ γνωστού έν Έλ.λάδι έλαιουργείου τών 
κ.κ· Δαμαλά καί Πλάτη, άτινα. διά τής εύ- 
αρέστου καί άρωματώδους γεύσεώς των, τής 
γνησιο’τητος καί διαύγεια; των, δέν λείπουσιν 
άπό τάς καλειτέρας τραπέζας, άντικαθιστών- 
τα τελείως πάντα τά εύρωπαϊκκ.

ΜΕΓΑ ΑΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ—ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ
Τό κατάστημα τούτο φημίζεται διά τό έκλεκτδν 

καί εύθηνόν. Ή τελειοποίησις τής έλλην. άλαντο- 
ποιίας εΰρηται ένταϋθα. Λουκάνικα, σαλάμια, χοίρο- 
μήρια, φιλέτα, ρολέ καί πηκταί άμιλλώμεναι μέ τά 
αυστριακά. Τά χοιρινά προέρχονται άπό ειδικά χοι
ροστάσια τών ’Αδελφών Μηλιού. Καθαριότης απόλυ
τος κτλ



224 Η ΦΥΣΙΣ

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
41. Μαγική ΐϊκών.

ΙΙοΰ εΐνε ή σύζυγος τοΰ κυνηγού ;

42. Αίνιγμα
Τις αρα δύνατ’ έξ ύμών, φίλτατοι άναγνώσται, μέ 

χυδαιότατου μη·.όν άρχαϊον άνδρα χαϊ κλεινόν ευθύς 
νά σχηματίση ;

43. Αίνιγμα
Μίαν πρόθεσιν καί δύναμιν θαλάσσης 
Ό κόσμος εΰλαβώς λατρεύει 
καί θαύματα εξ αύτοϋ γυρεύει 
φαντάσθητι λοιπόν έν πλοϊον 
νά προσκυνάς ώς όνομα άγιων.

44. Γρίφος
Τά δύο Μαρ A I ήν ΧΡ 1 ιμα

Κιόΰός.

ΛΥΣΕΙΣ 11-12 ΤΕΥΧΟΥΣ
32 Ό Βούδας σχηματίζεται τής είκόνος άναστρε- 

φομένης, επί τού στήθους του.—33 Παν—ά'μα—Σ. 
— 34 Ύπ-ανδρος —35 Ό ΰπανδρος εΐνε ζώον ύπο- 
ζύγιον.

Λΰταε.—Δ. Λ. έξ ’Αθηνών 2, Ε. Δράκου έκ Πει
ραιώς 4, Γαλανή Έλληνίς έξ ’Αθηνών 4, Σπ. ‘Η- 
λιόπουλος έξ ’Αθηνών 3, Δ. Π. έξ ’Αθηνών 2, Δ. 
Γεωργιάδης έξ ’Αθηνών 4.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 

εντόκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσόν, 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 δ 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής όψεως (Cheque) έπϊ τοΰ εξωτερικού κατ’ 
έκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφαλαίου καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικφ Καταστήματι

θέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέ
του όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς •Τπο-
κατκστήυ.ασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ’/, τοϊ; εκατόν κατ’ έ'-ο; διά καταθ. 6 μην.
2 η » » 1 έτ.
2/j » » » 2 έτ.
.3 -η » » 4 έτ.
4 τ> Λ » 5 έτ.

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκ

Έκπ.ΙιΤιαι οΐαίή.τοτε μαρμαρική έργασία Οικοδομών. Μνημείων, Ναών, Λουτρών. ’Αγαλμάτων. ’Επί
πλων επί τή Βάσει καί εφαρμογή παντός πχρουσιαζοαένου σχεδίου κτλ. — ΙίιγάΛη παραγωγή. Σχιστών 
μαρμάρων δι’ έπιπλα καί 
Λουτρών, Θεάτρων, 
Ποικιλία σχημάτων 
καί χρωμάτων είρ- 
γασμένων καί μή.

-=*§*=-
Π.Ιουσία σν.ΙΛογή 

βιρραστρων Έξ όλων 
τών χρωματιστών 
καί λευκών μαρμά
ρων καί διαφόρων 
£υθμών καί σχεδίων 
άπό’δρ. 100—5000

ΠΛοναία Σν.ΙΙογή. - 
Μαρμάρινων κιγκλί- 
δων τορνου δι’εςώ- 
στας καί κλίμακας. 
ΙΙωρινων κιγκλίδων 
τόρνου δι’ έξώστας 
καί κλίμακας κτλ.

Μαρμάρινων αγ
γείων γλαστρών καί 
λεκανών τόρνων διά 
νιπτήρας. Έτοιμων μνημείων διαφόρων μεγεθών καί σχεδίων. Φοροσίων δι’ έξώστας οικιών, διαφόρων με
γεθών καί σχεδίων. — Χυτοσιδήρων θερμαστρών ’Αγγλίας καί Γαλλίας άπό δρ. 20—500. —ΓΙλακακίω* πο
λυτελείας ’Αγγλίας δι’ έπι-.λα καί θερμάστρας άπό λεπτά 50 εως δρ 3.

λαχοστρώσεις, διά στρώσιμο * ’Εκκλησιών, οικιών. Καταστημάτων, Νοσοκομείων,

ΛΟΕαΦΟίΠΡΟΣΗΛΥΤΑ»
1ΜΙ ΑΗ.ΙΟΥΪΑΪΙΛΕΓ
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