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ΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ά Έλά<Μονα Μνότύ- 
οια έτελοΰντο τον Φε
βρουάριον έν "Αγραις, πο- 
λυχνίω παρά τάς 'Αθήνας. 
Οί μΰσται άφοΰ προηγου
μένως ύπεβάλλοντο εις έ
λεγχον καί άπεδείκνυον 
τά τής καταγωγής, τά τής 
άνατροφής, τά τοΰ εντί
μου χαρακτήρός των, εΐ- 

παρά τοΰ ίεροκήρυκος φυλκσ- 
*0 ίερεύς ουτος

σήγοντο εις τόν 
σόμενον περίβολον. Ό ίερεΰς ούτος παρίστα 
τον Έρμήν, φέροντα τό κηρύκειον καί επί κε
φαλής τόν πέτασον. Αυτός ήτον ό οδηγός, ό 
μεσάζων, ό εξηγητής τών Μυστηρίων. Όδήγει 
τούς προσερχομένους πρός ναΐσκον, έκ κιόνων, 
ρυθμοΰ ίωνικοΰ, αφιερωμένου δέ πρός την Κόρην, 
την μεγάλην Παρθένον Περσεφόνην. Τό χάριεν 
άδυτον τής Θεάς έκρύπτετο εις τό βάθος ήσυχου 
μικρϊς κοιλάδος, έν μέσω ίεροΰ άλσους έκ λευ
κών αίγείρων καί σμιλάκων. Τότε ίέρειαι της 
Περσεφόνης, αί ίεροφάντιδες, έςήρχοντο τοΰ 
ναοΰ μετά πέπλων άσπιλων, μέ τούς βραχίο
νας γυμνούς καί στεφανηφόροι έκ ναρκίσσων. 
Κατετάσσοντο επί τοΰ άνω μέρους της κλίμα
κες καί έψαλλον μελ'.ποιϊαν βαρεΐζν. κατά 
τόν δώρειον ρυθμόν. Έλεγον δ’ έμμέτρως καί 
μετά χειρονομιών, ως έζής '.

u'lJ έραστα'ι τών Μυστηρίων ’ "Ιστασθε επί 
τής οΰδοϋ τής Περσεφόνης. Θά Γδητε πράγ
ματα εκπληκτικά. Θά μάθητε.οτι ή ένεστώσα 
υπαρξις τυγχάνει ύφασμα ψευδών καί συγκε
χυμένων όνείρων.Ό ύπνος, ό περιβάλλων ύμάς 
διά ζώνης σκότους, παρασύρει τά όνειρα και 
τάς ημέρας, έν τή παλίρροια του, δίκην συν
τριμμάτων, κυμαινομένων καί εξαφανιζόμενων.

Άλλ* έκεϊ πέραν εκτείνεται ζώνη φωτός, αι
ώνιον. Εί'θε ή ΙΙερσεφόνη νά γίνγ) ΐλεως ύμϊν, 
να σάς διδάξη ή ιδία νά ύπερπηδήσητε τόν 
ποταμόν τοΰ σκότους καί νά διεισδήσητε μέχρι 
τής ουρανίου Δήμητρος».

Ειτα ή πρόφαντις ή προφήτις, ή οδηγούσα 
τόν χορόν, κατέβαινε τρεϊς βαθμίδας τής κλί
μακες και άπέτεινε μετά φωνής πανδήμου καί 
μετά τρομερού βλέμματος την άράν ταύτην: 
«Ούαί δ’έκείνοις τεϊς προσερχομένοις, ινα βε- 
βηλώσωσι τά Μυστήρια ! ΤΙ Θεά θά καταδι
ώξει έκείνας τάς διεφθαρμένας καρδίας, καθ’ 
άπαντα τόν βίον ούδ’ εις αύτό δέ τό βασί ■ 
λειον τών σκιών θά παύσηται τής καταδρο
μής».

Πολλαί ήμέραι διήρχοντο εϊτα έν νηστείαις, 
καθαρτικαϊ; έπιλούσεσι, προσευχαΐς, διδασκα- 
λίαις.

Την εσπέραν τής τελευταίας ημέρας οί νεό
φυτοι συνήρχοντο εις τό μάλλον άπόκρυφον 
μέρος τοΰ ίεροΰ άλσους, ΐνα παραστώσιν εις 
τήν «απαγωγήν τής Περσεφόνης». Η σκηνή 
παρίσταται έν ύπαίθρω, ύπό τών ίερειών τοΰ 
ναοΰ. Ύπό τοΰ ίεροφάντου δέ οδηγούμενοι οί 
ανώνυμοι ποιηταί τών Έλευσινίων, έποίησαν, 
επί τγ σκηνή ταύτη, μικρόν δράμα, ούτωσεί 
πως έκτυλισσόμενον:

(Οί νεόφυτοι αφικνοΰνται άνά δυο εις 
ύπαιθρον.Εί; τό βάθος βλέπει τις βράχους μεθ' 
ενός σπηλαίου εντός άλσους έκ μύρτων καί τι- 
νων λευκών αίγείρων. ’Επί τοΰ έμπροσθεν μέ
ρους αυτού τοΰ λειμώνος, νύμφαι κατακλίνον- 
ται πέριξ πηγής. Εις τό βάθος τοΰ σπηλαίου 
φαίνεται ή Περσεφόνη, καθημένη έπί έδρας- 
Είνε γυμνή μέχρις όσφύος· ή δέ ραδινή προ
τομή της έαθρώσκει σεμνώς έξ υφάσματος πε- 
ριελιγμένου δίκην ατμοΰ κυανοΰ περί τάς πλευ
ράς. Φαίνεται ευδαίμων, μή συνειδυϊα τήν 
ωραιότητά της καί διαποικιλοΰσα μακρόν πε-

ο
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πλον Six πολυχρόων νημάτων. ΊΙ Δημήτηρ, ή 
μήτηρ της, ϊσταται όρθια παρ’αύτήν, φέρουσα 
τό σκήπτρον είς την χεϊρα και τόν κάλαθον έπί 
κεφαλής).

Έοιιης (πρός τούς παρεστώτας). — ΊΙ 
Δήμητρα δωρεΐ ήμϊν δύο εξαίσια δώρα- τους 
καρπούς, ίνα μή ζώμεν, ώς τά άγρια θηρία, 
καί την μυσταγωγίαν, τήν έτι μάλλον ήδεϊαν 
ελπίδα, παρέχουσαν είς τού; συμμεριζομένους 
αύτήν, διά τε τό τέρμα αύτής τή; ύπάρξεως 
καί δι’άπασαν τήν αιωνιότητα. ΙΙρόσχετε κα
λώ; τους λόγους, ου; θ’ζκουσητε καί τά πράγ
ματα, ά θά Γδητε.

Δημήτηρ (διά τόνου σοβαρού).Κόρη αγα
πητή τών Θεών, ποικίλου τόν πέπλον μου καί 
μή άπομαζρύνου του σπηλαίου μέχρι τή; επι
στροφή; μου. Ό Ούρανός εινε ή πατρίς σου, 
ό δέ κόσμο; σό;. Βλέπει; τού; Θεού;· έρχονται 
εί; τήν πρόσκλησίν σου· άλλά μή άκουε τής 
φωνής τοϋ πανούργου Έρωτος μέ τά ερατεινά 
βλέμματα κζί τά; δολερά; προτροπά; του. 
Πρόσεχε νά μή έξέλθη; τοΰ σπηλαίου, μηδέ 
νά συλλέξγι; ποτέ τά γοητευτικά τή; γή; 
άνθη. Τό διεγερτικόν καί δλέθριον αύτών ά
ρωμα θά σοι έπενέγζουν τήν απώλειαν τοϋ 
ούρανοϋ καί αύτής τής άναμνησεως αύτοΰ. 
'ϊ'φαινε τόν πέπλον μου καί ζήθι ευδαίμων, 
μετά τών συνωδών νυμφών μέχρι τή; επιστρο
φή; μου. Τότε δε έπί τοΰ πυρίνου οχήματος 
μου. τοΰ υπό οφεων συρομένου, Οά σε επανα
φέρω εί; τήν λάμψιν τοΰ Αιθέρας ΰπερθεν τοΰ 
Γαλαξίου.

ΙΙεράεώόνη.—Ναί, ικήτερ σεβαστή κζί 
τρομερά, σοϋ υπόσχομαι, μά τό περικυκλοΰν 
σε αγαπητόν μοι φώς. Οί Θεοί άς με τιμωρή- 
σωσιν, άν δέν κρατήσω τόν όρκον μου !

Ό Χορός τών Ννιιφών.—Ώ ΙΙερσε- 
φόνη ! Ώ Παρθένε, σεμνή μνηστή τοΰ Ούρα- 
νοΰ, ήτι; διαποικιλοΐς τήν μορφήν τών θεών 
έπι τοΰ πέπλου σου, εί’θε νά μή γνωρίσγς ποτέ 
τά μάταια ονειροπολήματα καί τά άνάριθμα 
δεινά τή; γής. ΊΙ αιώνιο; ’Αλήθεια υπομειδιά 
σοι. Ό ουράνιο; σύζυγό; σου. ό Διόνυσο; ανα
μένει σε εί; τά Έπουράνια. Έμφαίνεταΐ σοι 
ένίοτε ύπό τό σχήμα άφεστώτος ήλιου· αί α
κτίνες του σε θωπεύουν αναπνέει τήν πνοήν 
σου, σύ δέ απορροφά.; τό φώ; του. . . *0 εί; 
προώρισται διά τόν έτερον !. . . ΤΩ Παρθένε, 
τί; λοιπόν εύτυχεστέρα σου ;

ΠερΟεφόνη.—Έπί τοΰ κυανού καί πο
λυπτύχου τούτου πέπλου διαποικιλώ, διά τής 
έλεφαντίνης βελόνη; μου, τά; άναριθμήτους 
μορφάς τών όντων καί παντός πράγματος· α
ποπεράτωσα τήν ιστορίαν τών θεών διεποι- 
κίλωσα τό τρομερόν εκατοντακεφαλον ζαί χι- 
λιόχείρον Χάος.’Εκ τούτου δέον νά προέλθωσι 
τά θνητά ό'ντα· άλλά τί; ό παραγαγών αύτά; 
'Ο Πατήρ τών θεών μοί τό είπε· τάπαρήγα-

ζζί Θεούς μάλιστα.

γεν ο "Έρως. Άλλ’ έγώ ούδέποτε είδον αύτόν 
αγνοώ τήν μορφήν του- τί; λοιπόν θά μοι ιχνο
γράφησή τό πρόσωπόν του \

Αί Νύμφαι.—Άμέλει τούτου. Πρό; τί ή 
ματαια αΰτη έρωτησι;

Περάε^όνη (άνεγερθεϊσα καί άπορρίψασα 
τόν πέπλον).—ΤΩ Έρω; ! ό αρχαιότερος άμα 
δέ καί νεώτερος τών Θεών, πηγή ανεξάντλη
το; χαρά; καί δακρύων —καθότι οΰτω μοί ώ- 
μίλησαν περί σοϋ—Θεέ τρομερέ, μόνε άγνωστε , 
μόνε ζόρατε τών ’Αθανάτων καί μόνε περιπό
θητε. Έρω; μυστηριώδη ! όποια διαταραχή, 
όποιο; ί’λιγγο; καταλαμβάνει με έπί τώ όνό- 
ματι σου I

Ό Χορός. —Μή ζητεί νά μάθ-ρς πλείονα 
περί αύτοΰ. Αί κινδυνώδεις ζητήσεις άπώλε- 
σαν άνθρώπου;

ΙΙεριίεόόνη (άτενίζουσα μετά δέους πρός 
τό κενόν).—Μήτοι είνε άνάμνησί; τι; j Μητοι 
είναι προαίσθημά τι τρομερόν ; χάος... άβυσ
σος γενέσεων, φωναί τοκετών, κραυγαί μανι
ώδεις μίσους, πολέμων... βάραθρον τοΰ θανά
του! ’Ακούω, βλέπω ταΰτα πάντα· αύτή δέ ή 
άβυσσο; μ’ ελκύει, μέ καταλαμβάνει. Πρέπει 
νά κατέλθω εΐ; αύτήν. Ό Έρως μέ βυθίζει 
διά τοΰ έμπρηστοϋ πυρσού. "Α ! Θ’ άποθά- 
νω ! Μακράν μου αύτό τό τρομερόν όνειρον ! 
(Καλύπτει τό πρόσωπόν διά τών χειρών καί 
κλαίει).

Χοοός.—Ώ ! θεία παρθένε, τούτο είνε 
ήδη απλοΰν όνειρον άλλά θά λάβγ σάρκζ θά 
γίνη, άναπόφευκτο; πραγματικότης· ό ούρανός 
σου θά έκλίπγ, είς μάταιον όνειρον, άν ύποκυ- 
ψης εΐ; τόν ένοχον πόθον σου. Έπάκουσον είς 
αύτό τό σωτήριον προμήνυμζ.Έπανάλαβε τήν 
βελόνην καί διαποικίλου τόν πέπλον σου. Λη
σμόνησαν τόν πανοϋργον, τόν αναιδή, τόν ένο
χον Έρωτα !

Περάεφόνη (άφαιρεΐ τήν χεϊρα από τοΰ 
προσώπου, οπερ πλάσσει έκφρασιν. Μειδιά διά 
τών δακρύων). Τρελλαί ποΰ είσθε ! ’Ανόητο; 
δέ καί έγώ! Τώρα τό ενθυμούμαι. Ήκουσα νά 
λέγουν εί; 
Ό “Ερως 
δοεύει έπί 
ελιγμούς τών 
ποωτιστων ουσιών, j 
λεους άνδρα;, τού; ■ 
Χάους εί; τάς κορυφά: 
τά πάντα. Διέρχεται, 
δι’ όλων τών κόσμων κρατεί τά; κλείδας τοΰ 
Ούρανοϋ καί τή; Γής ! Θέλω νά τόν ί’δω !

Χορός.—Στήθι ! Δύστηνε !
"Ερως. (’Εξέρχεται τοΰ άλσους ύπό μορ

φήν πτερωτοΰ μειράκιου). — Μέ προσεζάλεσε; 
ΙΙερσεφόνη ; ’Ιδού έγώ !

ΙΙερϋεφόνη (έπανακζθηται).—Σέ λέγουν 
πονηρόν, ζαί όμως τό πρόσωπόν σου είνε αύτή 

τά ’Ολυμπιακά μυστήρια τά εξής: 
είνε ό ωραιότερος τών Θεών 
πτερωτοΰ οχήματος κατά το'~

Αθανάτων,
Αύτός 
ήρωα;
; του

ώ;

προε- 

ς 
είς τήν μίξιν τών 
άγει τού; θαρρα- 

έκ τοΰ βυθοϋ τοΰ 
Αίθέρο;. Γ.νώσζει 
τό ’Αρχικόν ΙΙΰρ,

ή άθωότης· σέ λέγουν πανίσχυρου, καί όμως 
ομοιάζεις πρό; εύθραυστον παιδίον σέ λέγουν 
προδότην, καί όμως δσω παρατηρώ τούς οφθαλ
μού; σου, τόσω ή καρδία μου φαιδρύνεται τό
σω λαμβάνω έμπιστοσύνην πρό; σέ, ώραϊον, 
πρόσχαρου παιδιού. Σέ λέγουν σοφόν καί έπι- 
τήδ ειον. Δύνασαι νά με βοηθήσν); νά κεντήσω 
αύτόν τόν πέπλον ;

’’Ερως.—Προθύμως· ιδού έγώ πλησίον σου, 
εί; τούς πόδας σου. Όποιο; θαυμάσιο: πέπλος! 
Φαίνεται έμβεβαμμένος έντός τοΰ ζυανοΰ τών 
οφθαλμών σου. Όποϊαι αξιοθαύμαστοι εικόνες 
έζεντήθησαν ύπό τής χειρός σου, εικόνες, έν 
τούτοις ήττον ώραϊαι τή; θείας διαποικιλτρία;, 
ήτι; ούδέποτε είδεν έζυτήν έντός κατόπτρου. 
(Υπομειδιά πονήρως).

ΙΙεοϋεφόνη. — Νά ί’δω έμαυτήν ! Είνε 
τοϋτο δυνατόν: (έρυθριζ).Άλλά γνωρίζεις αύ
τά; τά; εικόνα; ;

Έρως.—Άν τά; γνωρίζω ! Είνε ή ίστο- 
όϊα τών Θεών. Άλλά διατί νά σταματήσης 
είς τό Χάος-, Έκεϊ άρχεται ή πάλη. Δέν θά 

τών ανθρώπων, τού; έρωτά; των
ΙΙερσεφόνη.—Ή μάθησίς μου σταματά 

έω; έδώ· δέν ενθυμούμαι άλλο τι. Δέν θά με 
βοηθήσν); νά κεντήσω τήν συνέχειαν ;

’Έρως. (Τή έκτοξεύει βλέμμα φλογερόν). 
Ναί, Περσεφόνη, άλλ’ ύπό μίαν συμφωνίαν 
νά. έλθη; δηλ. έν πρώτοι; νά. δρέύγ; μετ’έμοϋ 
έν άνθος από τόν λειμώνα, τό ωραιότερου 
πάντων.

Ι1εο«ίεόόνη ’σοβαρά).—ΊΙ σεβαστή καί 
συνετή μήτηρ μου δέν μοι τό έπέτρεψε. «Μή 
ακούε τής φωνής τοΰ Έρωτος, μοί είπε, μή 
δρέψη; άνθη τοΰ λειμώνας, άλλως θάκαταστής 
ή μάλλον άθλια τών Αθανάτων !

Έοως.—Εννοώ. Ή μήτηρ σου δέν θέλει 
νά μάθγι; τά μυστήρια τής γή; κζί τοϋ "Αδου· 
ά.ν άνέπ/εες τά άνθη τοΰ λειμώνας, θά σοι ά- 
πεκαλύπτοντο ταΰτα,

Ιϊεράεώόνη.—Καί τά γνωρίζεις σύ ;
Έοως. — Όλα· καί, ώς τό βλέπεις, δ ά 

τοϋτο δέν είμαι ή έτι μάλλον νέος, έτι μκλ - 
λον ζωηοός. ΤΩ κόρη τών Θεών, ή άβυσσος έ
χει φρικιασει; και τρόμους, ού; ο ουρανο; α
γνοεί· ό μ.η διελθών δέ τήν γήν καί τόν ζδην, 
δέν δύναται νά έννοηση τόν ούρζνόν.

ΙΙεοιίεόόνη. — Κζί δύνασαι νζ ιλοι δείξης, 
ί » 'ν ' “ ’ · 'ϋ’.ζ νζ τζ εννοήσω ,

'Έρως.—Ναί, ϊδέ ! (Άπτεται τή; γής 
διά τοΰ άκρου τοΰ τόξου του, έξέρχεται δ’αύ- 
τή; είς μέγα; νάρκισσος).

ΙΙερσεφόνη. — “Ω τί έξζίσιον άνθος ! 
Τοϋτο διεγείρει έν τή κχρδίζ μου θείζν τινά 
άνάμνησιν. Ένώ έκοιμώμην ένίοτε έπί τίνος 
κορυφή; τοϋ προσφιλούς μοι άστρου, οπερ χρυ
σίζει αιώνιος λάμύις δύοντας ήλιου, έ'βλεπον,

άφυπνιζομένη, έπί τοϋ πορφυρού όρίζοντος έν 
άστρον άργυρόχρουν έντός τοΰ μαρμαροειδοΰ; 
κόλπου τοΰ ύποπρασίνου ούρανοϋ.Μοί έφαίνετο, 
τότε, οτι τοϋτο ήτο ή δα; τοΰ καθ’ ύπόσχε- 
σιν τών Θεών, αθανάτου συζύγου μου,τοΰ θείου 
Διονύσου. ’Αλλά τό άστρον κατήρχετο... κα- 
τήρχετο,.ή δέ δα; έξηφζ.νίζετο μακράν.—Αύτό 
τό θαυμάσιον άνθος ομοιάζει πρός έκεΐνο τό
άστρον

’Έρως.—Έγώ, οστις μεταβάλλω καί συν
δέω πάν πράγμα· έγώ, οστις σχηματίζω έκ 
τοΰ μικροϋ τήν εικόνα τοϋ μεγάλου ζαί έζ τής 
αβύσσου τό κάτοπτον τοΰ ούρανοϋ- έγώ, οστις 
μιγνύω τόν ούρανόν καί τόν ζδην έπί τής γής· 
έγώ οστις κατεργάζομαι δλα; τά; μορφάς έν- 
τό; τοΰ βαθέο; ώκεζνοΰ, έγώ ένήργησα τήν έκ 
τής αβύσσου γένεσιν τοΰ άστρου σου ζαί τήν 
μεταμόρφωσίν του εί; άνθος, ίνα δυνηθήςνάτό 
ψηλαφήσ·/)ς, νά τό όσφρανθγς.

Ό Χορός. — Πρόσεξε καλά" ή μαγεία 
αΰτη είνε έσω; παγί; !

ΙΙεοσεόόνη.—Καί πώς άποκαλεϊ; αύτό 
τό άνθος ;

'Έρως.—Οί άνθρωποι τό αποκχλοϋν νάρ
κισσον· έγώ δέ Ηδονήν. Ίδέ πώς σέ βλέπει, 
πώ; στρέφεται πρός σέ. Τά λευκά του πέ
ταλα φρικιώσιν ώσει ζώντα.Έκ δέ τής χρυσή; 
καρδίζς του έκφεύγει άρωμα πληρούν τήν ατ
μόσφαιραν ήδυπαθείας. Άμα ώς πλησιάσν);, 
αύτό τό μαγικόν άνθος εί; τό πρόσωπόν σου, 
θά ί'όγς, ώ; έν τινι θχυμασίω καί άπείρω εί- 
ζόνι, τά θηρία τή: αβύσσου, τά βάθη τή; γής, 
τήν καοδίχν τών ανθρώπων. Τίποτε δέν θά σοι 
είνε κεκουμμενον.

Περιίεφόνη.—Ώ άνθος έξαίσιον! έπί τώ 
μεθύοντι άρώμχτί σου ή καρδία μου πάλλει, 
έπί τή ύαύσει σου οί δάκτυλοί μου καίουσι. 
Θέλω νά σε όσφρανθώ, νά σε άσπασθώ, νά σε 
θέσω έπί τή; καρδίζς μου —καί ζ; χποθάνω!

(Ή γή ήμιανοίγεται παρ’αύτή.Ό Πλούτων 
ανέρχεται έζ τοϋ χάσματος έπ' οχήματος ύπό 
δύο μελανών ίππων συρομένου. αρπάζει τήν 
Περσεφόνην, ζαθ’ ήν στιγμήν έδρεπε τό άνθος 
ζαί την σύρει πρός έαυτόν. Εί; μάτην αποπει
ράται αΰτη ν’ ζποσπζσθή τών βραχιόνων του, 
έκβζλοϋσζ μεγάλην φωνήν. Τό όχημα βυθίζε
ται. έξαφανίζεται. 'Ο ήχο; τών τροχών έξα- 
σθενεΐ βαθμηδόν ώς ύπόγε-.ος βροντή. Αί νύμ- 
φαι όδυρόμεναι διασκορπίζονται εί; τό δάσος. 
Ό Έρω; φεύγει τότε καγχάζων).

ΊΙ φωνή τής Περσεφόνη; (ύπό τήν γήν).— 
Μήτέρ μου! Σώσόν με ! Μήτέρ μου !

Έοιιϊις. — Ώ έρασταί τών Μυστηρίων, 
ών ό βίος είσέτι διατελεϊ έσκοτισμένο; ύπό 
τής ζχλύο; πονηρά; ζωή;, ιδού ή ιστορία σας. 
Φυλάξατε καλώ; καί μελετήσατε αύτόν τόν 
λόγον τοΰ Έμπεδοκλέους. «'Η γεννησι; είνε 
τρομερά καταστροφή, μετακομίζουσα τούς 
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ζώντα; μεταξύ τών θνητών. Άλλοτε έζήσατε 
τήν αληθή ζωήν· είτα δ’έλκυσβέντες ύπό θελ- 
γήτρου τινός, κατερρίφθητε είς τήν επίγειον 
άβυσσον, ύπό τδν ζυγόν τοΰ σώματος. Τό ένε- 
στώς σας εΐνε ό'νειρον μοιραίων. Μόνον τό πα
ρελθόν καί τό μέλλον όφίστζνται άληθώς. 
Γνώτε τό άναμιμνησκεσθζι. Γνώτε τό προ- 
ορϊν».

Έν τούτοις ήρχιζε νά νυκτών·/], ήναπτον 
λοιπόν πυρσούς πένθιμους μεταξύ τών κυπα · 
ρίσσων, οί δέ θεαταί άπεχώρουν έν σιγή, κα~ 
ταδιωκόμενοι ύπό τών κλαυθμηρών ασμάτων 
τών ίεροφαντίδων άναφωνουσών : Περσεφόνη ! 
Περσεφόνη! ..

Καίούτω λαμβάνει πέρας ή τελετή τών Έ
λευσινίων Μυστηρίων. Οί νεόφυτοι έγένοντο 
μΟσται. Έπανήρχοντο είς τάς συνήθεις εργα
σίας των, άλλά μέγας πέπλος τών Μυστήριων 
έπεξετάθη επί τών οφθαλμών των. Μεταξύ 
αύτών καί τοΰ εξωτερικού κόσμου νέφος τι 
παρενέπεσε. Συνάμα διηνοίχθη έν τώ πνεύ- 
ματί των έσωτερικός τις οφθαλμός, δΓού πα- 
ρετήοουν άμυδρώ; άλλον κόσμον, κόσμον πλήρη 
ελκυστικών μορφών, μορφών κινουιιένων έντός 
βαράθρων, ότέ μέν λαμπρών, ότέ δέ ερεβωδών.

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΖΤΑ0ΕΡΟΤΗΖ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΛΤΟΕ
Είς άναμφιβόλω; τών κυριωτέρων πκραγόν 

των, άφ* ών ή τελειοποίησις τοΰ ανθρώπου έ- 
ξαρτάτζι,είνε οί κλιμζτολογικοί οροί τής χώ- 
ρας, έν ή ούτος ζή. Αί κοινωνικά·, έξεις, τά 
ήθη καί έθιμα τόπου τινός τά μεγάλην έξα- 
σκοϋντζ έπενεργειάν έπϊ τοΰ ατόμου, έξαρ- 
τώνται αμέσως έκ τοΰ κλίματος τοΰ τόπου,ό- 
περ κλίμα είνε ιδίως μέν ή θερμομετρική, γε
νικώς δέ ή ατμοσφαιρική καθόλου κατάστασις, 
ή χαρακτηρίζουσα τόν τόπον.

"Οτι δέ ή μεταβολή τών κλιμάτων τά αέ- 
γιστα συντελεί εϊ'ς τε τήν σωματικήν καί 
πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ ανθρώπου καί γε · 
νικώ; τών οργανισμών, καταφαίνεται έκ τής 
μεταβολής τών κλιμάτων, κατά τάς διαφόρου; 
παναοχαίζς γεωλογικά; έποχάς. καθ’ ας με
ταβαλλόμενων τών κλιμάτων, μετεβάλλοντο 
ούσιωδώς οί ζώντες οργανισμοί, ώς τοϋτο θέ
λει φανγ έν προσεχεΐ άρθρω τοϋ φίλου καί συ
ναδέλφου κ. Γ Γεωργζλζ. Έν τή ιστορική 
όμως εποχή τά κλίματα δέν μετεβλήθησαν. 
Ούτω λ. χ. ό Biot έκ τής μελέτης τών καλ· 
λιεργουμένων φυτών κατά τε τούς αρχαίους κζί 
νεωτέρους χρόνους, έκ τών άποδημούντων πτη
νών καί άλλων τοιουτων φαινομένων συνεπέ- 
ρανεν οτι ή θερμοκρασία τή; Κίνας δέν μετε- 

βλήθη αίσθητώς άπό τής άρχαιότητος.Όμοίως 
ό Arago απέδειξε τοϋτο διά πλεϊστα σημεία 
τής γής.

Βεβαίως δέ λέγοντες,ότι τά κλίματα δέν με
τεβλήθησαν έν τή ιστορική έποχή, δέν νοοΰμεν 
άπόλυτον σταθερότητα, διότι διάφορα τεχνητά 
μέσα, ώ; λ. χ. αναδασώσεις καί τά τοιαΰτα, 
βελτιοϋσι τό κλίμα, έν ώ άπ’ εναντίας ή κα
ταστροφή συντρεχόντω/φυσικών ορών, ώς λ. 
χ. ή άποψίλωσις τών χωρών, μεταβάλλει τού
το. Μεταβολή όμως τοιζύτη, ώστε νά έπέλθη 
ριζική τοΰ κλίματος μεταβολή όφειλομένη είς 
μεγάλα γεωλογικά φαινόμενα, ώς συνέβη κατά 
τάς παρελθούσας έποχάς, ούχϊ δ’ είς τεχνητά 
καί πρόσκαιρα δέν έγένετο, ώς άποδεικνύεται.

Έοευνήσωμεν ήδη είδικώτερον τά τοϋ κλί
ματος τής έλληνική; χώρας, βάσιν έχοντες τό 
κλίμα τών ’Αθηνών, οπού αί πλεϊσται παρατη
ρήσεις έγένοντο.Άναγράφοντες δέ τά κατά τό 
ζήτημα τοϋτο, άποκρούομεν ιδέαν αντεθνικήν 
δι* ημάς, καθ’ Οτι δυστυχώς ύπήρξαν έπιστή- 
μονες δολιευθέντες τό κΰρος τής επιστημονι
κή; έρεύνης δι’ άλλους σκοπούς, τή έπιστήμη 
άπάδοντας. Οί άνδρες ούτοι έξήνεγκον τελε
σίδικον τήν άπόφασιν~2αύτών, οΐ τε δηλαδή 
Fallmerayer καί Fl'aaS, ό σοφός Λέψιος καί 
άλλοι, ότι τό ελληνικόν κλίμα ούσιωδώς άπό 
τών άρχαιοτάτων μετεβλήθη χρόνων, άποχαυ - 
νωτικόν κατασταν, θερμότερον καί ψυχρότερου 
καί οτι ό πολιτισμός ό άπό τής Αίγυπτου είς 
τήν Ελλάδα έλθών μετηνάστευσεν είς ’Ιτα
λίαν, έκεΐθεν δέ εις τήν βόρειον Εύρώπην,έγ- 
καταλιπώ* ήμϊν τήν τοΰ Άνατολίτου νωθρό- 
τητα, ούτω δ’ άφ’ ημών έντελώς άποστάς ά- 
φήκε κζταδεδικασμένου; είς τό άδύνατον 
τής είς τόν πολιτισμόν επαναφοράς, έξαγοντες 
καί τό τρομερόν συμπέρασμα, ότι ή 'Ελλη
νική όνλϊι καθ’ όλοκληοίαν ά«ώ- 
Λ V

1 Κ Μητσοπούλου Στοιχεία Γεωλογία; τόμ. Β'. 
σελ. 586 μέχρι τέλους.

λετο.
Τοιαΰται αναξιοπρεπείς διά τήν επιστήμην 

γνώμαι μή επί τών πραγμάτων στηριζόμεναι 
άφ’ εαυτών καταπίπτουσιν, εκτός δέ τούτου 
καί πολλοί νεωτεροι γεωλόγοι,περιηγηταί καί 
γεωγράφοι σφοδρώς κατά τούτων άντεπεξήλ- 
θον καί τά αρχαία κείμενα άριδήλως ταύτας 
ζνατρέπουσι. Καί οί Έλληνες δέ καθηγηταί, 
άφ’ ενός μέν ό τής Γεωλογίας κ. Κ. Μητσό- 
πουλος έν τοϊς έαυτοϋ Στοιχείοις Γεωλογίας,1 
άφ’ ετέρου δέ ό τής ’Αστρονομίας κ. Δ. Αί- 
γινίτης έν ίδιαιτέρω έκ 220 σελίδων συγγράμ- 
ματι «Leclimat d’Athenes» καί άνακοινώ- 
σει εν τώ ένταΰθα συγκροτηθέντι Α’ αρχαιο
λογικοί συνεδρίω τοϋ 1905, τάς γνώμας ταύ
τας έξωνύχησζν, σφοδρώς κατά τών άντιφρο- 
νούντων έπιτεθέντες.

Ή μάχη τών,Ίόπανών καί τών Ίλ<ι<ίκαλάνων. (Ή κατάκτησις του Μεςικοϋ).

“ίδωμεν νΰν ποιον τό κλίμα τών 'Αθηνών, 
λαμβάνοντες τά στοιχεία τούτου έκ τοΰ aLe 
climat d’ Athenes»». Ούτω ή μέση κανο
νική έτησία άτμοσφζιρική θλΐψις έν Άθηναις 
είνε 761,χμ71 λογιζομένη είς τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης καί άφορώσζ τήν μέσην τοϋ τό
που θερμοκρασίαν, μή παρουσιάζουσζ δέ με
γάλα; διαφοράς άπό τοΰ ενός είς τό ετερον 
έτος. Ή ήμερησία δέ βαρομετρική κύμανσις 
είνε 1,5. Ή δέ μέση κανονική θερμοκρασία 
είνε 17°,28 παρουσιάζουσζ κύμανσιν 18°,96 
μή βαίνουσα όμως κανονικώς άπό τοϋ μεγίστου 
μέχρι τοϋ έλαχίστου, άλλά παρουσιάζουσζ α
νωμαλίας τινάς. Ούτω έχομεν τάς περί τό τέ
λος ’Οκτωβρίου θερμά; ημέρας, τά κοινώς λε
γάμενα «καλοκεράκια τοΰ Αγίου Δημητρίου» 
τάς θερμάς ήμέρας τοΰ Ιανουάριου κλπ. Ή 
μέση δέ κανονική άπόλυτος υγρασία εινε 10,

Εξαιρέσει τών μηνών Μαρτίου, ’Απριλίου, 
Μαΐου καί ’Ιουνίου, κατά τούς λοιπούς έπι- 
κρατοΰντες άνεμοι ισχυρότεροι δέ τών λοιπών 
εΐνε οί ΒΑ, πνέοντες κατά διαφόρους έντάσεις 
καί μεγάλας ατμοσφαιρικά; πιέσει; φέροντες· 
ούτοι προσέτι περιέχουσι τάς περισσοτέρας ή
μέρας τή; βροχής. Κατά τούς έξαιρεθέντας δέ 
μήνα; έπικρατοΰσι ΝΔ, είτα δέ γενικώ ; έρ
χονται κατά σειράν συχνότητο; οί Ν, Β κλπ. 
σπανιώτερον δέ πάντων ό Α, διότι πρό; άνα- 
τολά; τών ’Αθηνών κεϊτζι ό ‘Υμηττός. Έ- 
χουσι δ’ οί ανατολικοί άνεμοι ελασσόνα πάν
των έντασιν, εΐνε όμως μζλλον συνεφώδεις, 
ηττον ομω; βροχεροί τών λοιπών. Χιόναςφέ- 
ρουσιν οί Β. καί ΒΑ, σπζνίω; δέ οί Ν. καί 
ΝΔ. Καταιγίδα; δέ φέρουσι τά; μέν πλείονζς 
οί Β. τάς δέ όλιγωτέρας οί ΝΔ.

Τό κανονικόν ύψος τής βροχή; έν Άθηναις 
εΐνε 0,4059 μ., όπερ εινε αρκετόν σχετικώς 
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μή συμπεριλαμβανομένης τής δρόσου καϊ πά
χνης.

Έκ τών στοιχείων τούτων καί δη έκ της 
μέσης θερμοκρασίας καϊ τοϋ εΰοους αύτής τό 
κλίμα τών ’Αθηνών εινε εύκρατου καί μέσον ·ή 
μεταβλητόν.

Τό κλίμα τοΰτο εινε τό αύτό άπό τής αρ
χαιότατης εποχής, διότι αί ώραι τοϋ έτους, 
αίτινες παρατηρούνται σήμερον εύκρατοι ήσαν 
καϊ έν τγ χοχκίχ έποχή. Ούτως, ό Ξενοφών 
λέγει διά τά προϊόντα

«...... ταϋτα πάντα ενταύθα προΐαίτατα μέν
αρχεται, δψιαίτατα <5έ λήγει». 1

1 Τά χωρία τών αρχαίων κειμένων έλήφΟησαν τά 
πλεΐστα μέν έκ τοϋ ·ί>0 climat d’Athenes» τινά δέ 
καί έκ τών «Στοιχείων Γεωλογίας» τοϋ κ. Κ. Μη- 
τσοπούλου.

Αί ολίγα·, δέ θερμα'ι ήμέοαι τοϋ ’Ιανουά
ριου ησαν κα'ι έν τή άρχαιότητι λεγόμεναι 
Άλκυονίδες. Κα'ι ό Ηρόδοτος δέ λέγει διά 
τάς έποχάς

κ’Η Ελλάς τάς ώρας πολύν τε κάλλιστα 
κεκραμένας ελαχενη.

Όσον αφόρα τά τής θερμοκρασίας, ητις ό 
κυριώτερος παράγων τοϋ κλίματος εινε, αύτη 
ούδόλως μετεβλήθη άπό τής άρχαιότητος, ώς 
άποδεικνύεται έκ τής καλλιέργειας τοϋ φοίνι
κας. Ούτος, ώς γνωστόν, φύεται και καρπο
φορεί είς τόπους ών ή μέση θερμοκρασία είνε 
26° καϊ 25°. Είς θερμοκρασίαν δέ 21° ό φοϊ- 
νιζ φύεται μέν, άλλά δέν καρποφορεί πάντοτε 
έν ω είς θερμοκρασίαν 17° ή δέν φύεται ή 
φυόμενος δέν καρποφορεί. Είς τόπους δ’ έχον
τας θερμοκρασίαν μεταξύ 17° καϊ 18° φύεται 
ούτος καϊ καρποφορεί, άλλά δέν καθιστά βρω
σίμους τούς καρπούς του, ώς έν Άθήναις, 
Κέρκυρά κλπ. Είς θερμότερα δέ κλίματα ών 
η θερμοκρασία εινε 18° καϊ 19° οί καρποϊ κα
θίστανται πως καϊ βρώσιμοι. Άποέλέποντες 
δμως είς τό χωρίον τοϋ Θεοφράστου,

« Ο δε φοϊνιξ, περ'ι μεν Βαβυλώνα θαύμα· 
οτός, έν τή Έλλάδι δε ουδέ πεπαίνει, παρ’ ε- 
νίοις δε ουδέ προφαίνει καρπούς»· 
καί είς τό τοΰ ΙΙαυσανίου περϊ Αύλίδος όμι- 
λοϋντος

«Φοίνικες δέ πρδ τοϋ ίεροΰ πεφύκασιν, ούκ 
έζ ιίπαν εδώδιμον παρεχόμενοι καρπόν ι'όσπερ 
έν Παλαιστίνη, τοϋ δε εν Ίωνίρ τών φοινίκων 
καρποϋ πεπαναινερον» 
συμπεραίνομεν, οτι ή θερμοκρασία τών ’Αθη
νών από τής άρχαιότητος κυμαίνεται μεταξύ 
17" καϊ 18°, διότι αύτη ελάχιστα διαφέρει 
τής τής Αύλιδος καϊ ’Ιωνίας. "Αν δέ καϊ κατά 
βαθμόν ή θερμοκρασία ανηρχετο οί καρποϊ τοϋ 
φοίνικος θά καθίσταντο βρώσιμοι, δπερ δέν 
έγένετο· ώστε ή θερμοκρασία ουδέ κατά βαθ
μόν άνήλ&εν.

Άναλόγως τοϋ ποσοϋ τής ύγρασίας τό κλίμα 

κατά τόν κ. Αίγινητην, δέν εινε ούτε πολύ 
υγρόν καϊ συνεπώς νοσηρόν, ούτε πολύ ξηρόν 
καϊ άρα δυσάρεστου. Τήν τοιαύτην δέ τοΰ 
άερος πρόσφορου κατάστασιν άνευρίσκομευ καϊ 
έυ τή άρχαιότητι, διότι ό μέν ’Αριστείδης έν 
τοΐς Παναθηναίοις λέγει

«....τοϋ δέ της πάσης ’Αττικής άέρος ούτως 
έχοντας άριατος και καθαρώτατός έστι ό τής 
πόλεως υπερέχων».

Ό δέ Εύρυπίδης έν Μηδεία
«...αεί δια λαμπροτάτου βαίνοντες άβρώς 

αίθερος».
’Επίσης δέ Δίων ό Χρυσόστομος κοϋφον 

καλεϊ τόν αέρα. Καϊ έν τή άρχαιότητι λοι
πόν ή αύτή τής ύγρότητος μετριότης έπε- 
κράτει.

Οί ετήσιοι άνεμοι εινε γνωστοί άπό τής άρ
χαιότητος. Ούτω ό’Αριστοτέλης λέγει:

«Οί δ' έτησίαι πνέουσι μετά τροπάς καϊ κυ- 
νδς επιτολήν και οΰτε τηνικαϋτα δτε πλησιάζει 
μάλιστα δ ήλιος, οΰτε δτε πόρρω· καϊ τάς μεν 
ημέρας πνέουσι τάς δέ νύκτας παύονται».

’Ομοίως δέ ό Θεόφραστος, ό Γέμινος^καϊ 
άλλοι περιγράφουσιν αύτούς όπως καϊ νϋν γί- 
γνονται. Όσον δ’ άφορα τάς ύπό τών άνέ- 
μων φερομένας βροχάς καϊ χιόνας ό μέν ’Αρι
στοτέλης λέγει, δτι έν ’Αττική ό Έλλησπον- 
τίας (ΒΑ^ φέρει τάς βροχάς, ώς νιφετώδεις δέ 
άναφέοει τόν μέσην καϊ άπαρκτίαν, τοϋτον δέ 
καϊ ώς καταιγίδας προξενοΰντα.

Έλθωμεν ήδη εΐς τήν βροχήν καϊ έξετάσω- 
μεν τήν σήμερον παρατηρουμένην πως ξηρό
τητα, ήτις καϊ έν τή άρχαιότητι έπεκράτει, 
μή υπαρχόντων πολλών ύδάτων. Ούτως ό 
Στράβων πεοιγράφων τόν Κηφισσόν λέγει :

«...-χειμαρρώδης τδ πλέον, θέρους δέ μει- 
οϋσθαι τελέως».

'Ομοίως Δίων ό Χρυσόστομος λέγει
«Τήν μέν γάρ 'Αττικήν μήτε δρη έ-χειν μήτε 

ποταμούς διαρρέοντας καθάπερ Πελοπόννησον 
και Θεσσαλίαν· είνε γάρ τήν -χώραν άραιάν και 
τδν αέρα κοϋφον ώς μήτε ΰεσθαι πολλάκις μήτε 
νπομένειν τδ γιγνόμενον ΰδωρ».

Καϊ ό ΓΙλάτων δέ περιγραφών έν Φαίδρω 
τόν Ίλισσο'ν, τάς αύτάς εκθέτει πληροφορίας. 
’Επίσης ό Άλκύφρων τό νϋν άποδοθέν αυχμη
ρόν τοϋ τόπου τονίζει καϊ ό Ξενοφών έν τοΐς 
οίκονομικοϊς αναφέρει:

«Έπειδάν γάρ ό μετοπωρινδς χρόνος έλθη. 
πάντες οί άνθρωποι πρδς τδν Θεδν άποβλέ- 
πουσιν, οπότε βρέξας άφ.ήσει αυτούς σπείρειν».

Άλλά καϊ έκ πολλών άλλων εθίμων καϊ έκ 
τοϋ καθόλου βίου τών άρχαίων ’Αθηναίων τό 
συμπέρασμα τοΰτο εξάγεται. Αί δέ εύχαϊ τών 
’Αθηναίων

«Ύσον, ναόν, ώ φίλε Ζεϋ, κατα τής Ά
ρουρας τών Αθηναίων καϊ τών πεδίων», 
κα· αί πρός τοΰτο τελεταϊ κα· τά σχετικά 

αγάλματα, αί έορταϊ τής Άγραύλου, Παν- 
δρόσου καϊ των Σκιοφοριών, τό πολιδίψιον τοϋ 
Όμηρου Άργος, ούδέν άλλο ή τήν λειψυδρίαν 
τής χώρας κατά τάς αρχαίας ταύτας έποχάς 
έκδηλοϋσιν.

Τοιαϋται αί άπαντήσεις τών άρχαίων κει
μένων κατά τών μή μελετησάντων βεβαίως 
ταϋτα άντιδοξούντων. Άλλά καϊ τών νεωτε- 
ρων πολλοί τάς ιδέας ταύτας άπέκρουσαν. Ό 
γεωλόγος λ. χ. PllilippsOn λέγει, οτι ούδα- 
μοΰ έν τή έλλην. χώρα εύρε ένέργειαν παγε
τώνων ώς έν βόρεια Εύρώπν]. "Αρα ούδέ κατά 
βαθμόν άνήλθεν ή θερμοκρασία, διότι άνκατά 
τούς άρχαίους χρόνους ή θερμοκρασία ητο κα- 
τωτέρα, θά παρείχε βεβαίως παγετώνας έπι 
τών διαρκώς χιονοσκεπών κορυφών τοΰ Παρ
νασσού, Πίνδου, Ταΰγετου κλπ. ’Επίσης οΐτε 
Neumann καϊ Parish άφ’ ένός καϊ ό Un
ger άφ’ έτέρου έπισταμένως τό ζήτημα έρευ- 
νήσαντες καϊ τά τοϋ βίου τών άρχαίων παρα- 
κολουθήσαντες, άπέκρουσαν τάς τών άντιφοο - 
νούντων ιδέας, ύποστηρίξαντες τό άμετάβλη- 
τον τοΰ κλίματος καϊ τό δυνατόν τής τελείας 
έκπολιτήσεως τής Ελλάδος έκ τών φυσικών 
αύτής δυνάμεων, ’Επίσης δε ορθώς ό ήμέτε
ρος καθηγητής κ. Κ. Μητσοπουλος τονίζει, 
δτι τό κλίμα τών Σαλαμινομάχων καϊ Μα
ραθωνομάχων παρήγαγε τούς άνδρας τής έξό- 
δου τοϋ Μεσολογγίου, τήν Ουσίαν τών Σου- 
λιωτισσών έπϊ τοϋ Ζαλόγγου και τά λοιπά τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως θαυμάσια, τονίζων 
έπίσης, οτι τά εύγενή φυτά ή έλαια καϊ ό κό
τινος, ή δάφνη καϊ ή άμπελος, άείποτε εν 
τή χώρα ήμών βλαστάνουσι, μήτε έν Αΐγύπτω 
εύδοκιμήσαντα,μήτε έν Γερμανία μετενεχθέντα 
σύν τώ πολιτισμώ.

Ίκανώς, λοιπόν, κατεδείχθη, οτι τό ήμέ
τερον κλίμα ουδόλως άπό τών άρχαιοτα- 
των μετεβλήθη χρόνων. ΊΙ Ελλάς άείποτε 
ύπό τών αύτών έξαισίων διακοσμείται φυσι
κών ορών, όπως πνεύματα μεγαλουργά πα- 
ράγγ, μέγα διαδραματίζοντα ποόσωπον ε’ν τε 
ταΐς έπιστήμαις, ταΐς τέχναις καϊ τω καθό
λου πολιτισμώ. Γεωγραφική θεσις έςαισια, 
θαυμάσιος τών όρέων διαμελισμός, τοπεΐα μα
γευτικά, πολυσχιδής τών άκτών διάταζις 
κα'ι λααπροτης τοΰ ούρανοΰ καθιστώσι τό 
κλίμα εΰκρατον κα'ι μεταβλητόν. Έκ τών με
ταβολών δέ τούτων τοΰ κλίματος τό τε σώμα 
καϊ ή ψυχή λεπτύνονται καθιστάμενα εύγενή. 
ΊΙ Ελληνική ψυχή δέν εινε δυνατόν ή νά 
έχη άποτετυπωμένον έν έαυτή τό χαριεν τοϋ 
ούρανοΰ, άπηλλαγμένη τής σκυθροπώδους καϊ 
μελανής αύτοΰ δψεως. ΊΙ περιβάλλοντα αύτήν 
ανθηρά καϊ γελώεσσα φύσις προσδίδει αύτή 
τήν χάριν τής άληθοΰς εύγενείας καϊ τά προ
σόντα τρΰ άληθοΰς πολιτισμού. Άν βαρβαρι- 

καϊ έπιδρομα'ι έκ τών νϋν μοναδικών πεπολι- 
τισμένων έθνών και αΐ'τια τυχαία άπεψίλωσάν 
πως 
αύτη έπανέλθή άκριβώς είς 
τής

τήν χώραν, άρκεϊ ολίγη θίλησις, όπως 
' τό αύτό σημεΐον 

άφ’ ής νομίζεται, οτι άπέχει εύκλειας, 
ΐνα καϊ πάλιν διά τών έπωφελών επιδράσεων 
της διδάξη τούς άντιφρονοΰντα:, δτι ή πρός 
τούς εύεργέτας ευγνωμοσύνη τόν αληθή άπο- 
τελεϊ πολιτισμόν, ούχϊ δέ ή ύβρις καϊ τής ά
ληθείας ή στρέβλωσις κα'ι ή συμφεροντολογική 
τών πάντων ύπό τής διπλωματίας διάταξις.

0<><ιι5. Σ- Βληόίδης 
τΐλειόφ. Φυσικ. Επιστημών.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΝ
Π ΣΥΝΟΔΙΝΟΝ

Ι'λυκολαλέ μου ποιητή
τό άσμα σου. μ' ευφραίνει. . . 
θέλω νά ψάλλ ·> σάν και σέ 
μά ή φωνή μου σβένει. . ■

&-J-S
θέλω νά ι^ά,ίάω Άσματα 
σάν τής γλυκείας λαλιάς σου 
μά ! παγωμένη ή μούσα μου 
στέκει βουβή σιμά σου. . .

Μ*
θέλω νά πω ’στόυ “Ολυμπο 
κ' έγύ δική του είμαι 
πλήν Παρνασσέ πέτρα μικρή ! 
Έγω εμπρός σου κείμαι.

θέλω νά πω σείς .Χάριτες, 
ατήν μούσα Μελπομένη 
μά σάν σέ βλέπω γίγαντα ! 
Νεκρά ή φωνή μου μένει.

θέλω ατά νέφη νάναβω 
τραγούδι ν’ άρχινήσω 
μά βλέπω πως έκεΐ ψηλίι 
(σένα θ' απαντήσω.

Και τότε μένει ή φων>ϊ 
ατά χείλη μου κομένη 
καϊ σκύβω καί σέ προσκηνω' 
μούσα γιγαντωμένη ! . . .

Σούία Ιί. Oiv.ovouioou.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΣΜΑ
Ψιθυρισμούς ακούω 'στής αύ’ρας τή σιγή 

μήν είτε τής αγάπης μου οί μαύροι στεναγμοί ; 
μήε είνε ω ! μήν είνε κατάραι καϊ άραί 
μήν είν’ τής μαύρης μου ζ·.·ής αί ϋστεραι ώόαί,

Μήν εινε τής καρόίας μου παλμοί και θρηνωόϊαι 
μήν είνε τής αγάπης μου γλυκεΐαι ύμνωίίαι ; 
μήν είν' ιίναστενάγματα μή ! τού βορρηίΐ μανία 
μήν είν’ τού έρωτος παλμός ή θεία λειτουργία ;

Μήν είνι τής άγά.τηο μου ή ύστερη έλπίόα. 
μήν είν’ τής μαύρης μου ψυχής ή τελευταία άχτίόα ; 

6J7)i9(>5 Σοόία Κ. Οίκονοιύδον.



ί Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

(Συνέχεια)
I - *
I "Οταν ή στρατιά έφθασεν εις τήν πρωτεύουσαν κα- 

τεγοητεύθη έχ τοΰ μεγαλείου τής πόλεως. Αίφνης 
έοάνη χαί ό Μοντεζούμα έπί φορείου, Βασταζόμενου 
ύπό πολλών εύγενών, κατήλθε δέ στηριζόμενος έπί 
τών ώμων τοΰ νεαροΰ άνεψιοΰ του χαί τοΰ άδελφοΰ 
του. 'Ητο αναστήματος ύψηλοΰ χαί ευθέως, είχε τήν 
χόμην μέλαιναν, τό γένειον αραιόν,τήν δέ φυσιογνω
μίαν γλυκεία ν χαί μελαγχολικήν.

Ό Κορτέζ έπί τή εμφανίσει του έπήδησεν έπί τοΰ 
ίππου, πλησιάσας δέ τδν έχαιρέτησε χαί έθεσεν έπί 
τοΰ λαιμοΰ του περιδέραιου έξ ύαλουργημάτων. Άμ- 
οότεροι έμειναν πρός στιγμήν σιωπηλοί, ειτα δέ 
μετά βραχείαν, έγκάρδιον συνομιλία-, ό Μοντεζούμα 
έπεφόρτισε τόν αδελφόν του νά όδηγήση τούς 'Ισπα
νούς είς τά προετοιμασθέντα διαμερίσματα, αύτός δ' 
έχάθη έν τώ μέσω τοΰ προσκυνοΰντος αύτόν πλήθους. 

Τότε έπροχώρησαν καί οί Ισπανοί διά τής μεγά
λης όδοΰ τοΰ Μεξικοΰ τών σημαιών αναπετάσθει- 
σών καί παιζουσών τών σαλπίγγων, ενώ τά πλήθη 
έτρεχον περί αύτούς. Έφθασαν οϋ'τω εις τό ανά- 
κτορον τό ίδρυθέν ύπό τοΰ Άξαγιακάτλ, πατρός 
τοΰ Μοντεζούμα, γιγαντιαΐον οικοδόμημα, δπερ κα-ά 
τήν περίστασιν ταύτην Οά έχρησιμοποιεΐτο ώ; στρα
τών τών 'Ισπανών. Μόλις εισήλθον ό Κορτέζ επε- 
θεώρησε λεπτομερώς τούς τόπους, ίνα βεβχιωθή, 
οτι οέν διέτρεχε κίνδυνόν τινχ καί έτοποθέτησε τά 
τηλεβόλα του εί; τρόπον, ώστε νά δύναται νά δια- 

_ σκορπίση τού; τυχόν έμφανσθησομένους έχΟρού;. 
Παρά τών στρατιωτών δέ άπήτησε την μεγαλειτέραν 
πειθαρχίαν, άπαγορεύσχ; έπί ποινή θανάτου την εκ 
τοΰ στρατοπέδου έξοδον.

Ό Μοντεζούμα ήλθε προ; επίσκεψίν του Ήρώ 
τησε τόν στρατηγόν διάφορα περί τοΰ Βασιλείου τής 
Ισπανίας καί έζήτησε νά γνωρίση τό πλεΐστον τών 
συντρόφων τοΰ Κορτέζ καί τήν θέσιν ην εν τώ στρα- 
τεύματι εΐχεν έκαστος’ είτα άπεσύρθη μετά τής συ
νήθους πομπής. Τήν εσπέραν δέ οί Ισπανοί έκαμαν 
γενικήν ομοβροντίαν τοΰ πυροβολικού, ού οί κρότοι 
καί αί δονήσεις τών γειτονικών οικιών κχτεπ;όησαν 
τούς Μεξικανούς. Οΰτω έπεζήτε: ό Κορτέζ νά ένισχύη 
τήν ιδέαν αύτών, δτι οί 'Ισπανοί ησαν πεπροιχισαέ- 
νοι δι’ ύπερφυσικής δυνάμεως.

Τήν επιούσαν έζήτησεν άχρόχσιν παρά τοΰ Μον
τεζούμα, δν ούτος έσπευσ: νά παραχώρηση.

Ό Κορτέζ κα-.ά τήν δευτέραν ταύτην συνάντησιν 
έθιξε τό ζήτημα τής θρησκείας, δπερ πλειότερον εν 
τή καρδία του εΐχεν επιχείρησε λοιπόν, ίνα ό μο
νάρχη; καί ό λαός του άσπασθώσι τόν χριστιανισμόν, 
έπεξηγήσα; τό κατά δύναμιν τήν θειαν πηγήν και 
ύπεροχήν τής πίστεώ; του. Ή Μ κρίνα, βεβαίως, έ- 
χρησίμευεν ώς μεσάζων. Ό δέ Μοντεζούμα ηκουε 
προσεκτικώςτήν Ινδήν, ής δμως οί λόγοι ώλίσθαινον 
είς τό πνεΰμα του, ούδεμίαν αφί/οντε; εντυπωσιν. 
Άλλά περισσότερον εύσυμβίβαστο; έφά/η έπί τή; πο
λιτικής ύπεροχής. Άνεγνωρίσθη υποτελής τώ βχσι- 
λε" τής Ίσπχνίχς, έκφοχζων δέ τήν συγκατάθε- 
σιν τχύτην έδάκρυε. Ένώ οί Ίσπχνοί ήτοιμάζοντο 
ν’ άναχωρήσωσιν, έδωχεν εΐς τινα; βαμβακερόν έ’ν- 
δδμα καί χρυσήν άλυσσιν, έκ τών φιλοφρόνων δέ 

τρόπων του χαί τής έπικεχυμένη; θλϊψ’ως έπι τοΰ 
προσώπου του,it στρατιώται συνεχινήθησανκαί πάν- 
τες παρήλασαν πρό αύτοΰ άποκαλυπτόμενοι καί βα- 
θέως χαιρετώντε;.

Ό Κορτέζ είτα έζήτησε νά έπισχεφθή τήν πόλιν, 
όπερ έπέτρεψεν ό αύτοχράτωρ, καθώς καί έτέραν 
αύτοΰ έπιθυμίαν, νά έξετάση λεπτομερώς τό εσωτε
ρικόν τοΰ μεγάλου ναοΰ, τοΰ ΰψουρένου πλησίον 
τοΰ στρατοπέδου τών 'Ισπανών, καί ακριβώς είς ην 
θέσιν σήμερον εύρίσκεται ή Μητρόπολις τοΰ Μεξικοΰ. 
Κατά τήν έπίσκεψιν ταύτην ό Μοντεζούμα έζήτησε 
νά παρευρεθή καί ούτος, φοβούμενος βεβήλωσίν τινα. 
Άνήλθε λοιπόν ό Κορτέζ μετά τοΰ αυτοκράτορος επί 
τοΰ ύψηλοτε'ρου δώματος τής οικοδομής, όπόθεν θαυ- 
μάσιον θέαμα είδον οί οφθαλμοί του. Όλην τήν πρω
τεύουσαν μέ τάς κανονικά; 'οδούς καί πλατείας, μέ 
τάς γραφικά; στέγα; καί τά δώματα, χεκαλυμμένα 
ύπό ευωδών κήπων, τήν λ'μνην Τεζκοΰκο μαύρην εχ 
τών άπειρων πιρογγών,τήν τοΰ Χαλκό.μέ τά κχθαρα 
υδατα καί τέλος σειράν σκιερών δασών.χλειόντων τόν 
ορίζοντα Ό Κορτέζ έν τώ άπείρω Ονυμασμώ του 
έξεφράσθη προς τόν πάτερ Όλμέδον, πόσον θαυμά
σιος τόπο; ήτο τό δώμα έφ’ ού εύρίσκοντο, ίνα πή- 
ξωσι τόν χριστιανικόν σταυρόν, άν ό Μοντεζούμα τό 
έπετρεπεν" άλλ' ό καλό; πατήρ, φρονιμότερου σκε- 
πτόμενο; άνέστειλε τόν πρόσκαιρου τοΰτον ζήλον.

Έπειτα ό Κορτέζ ήθέλησε νά είσελθη εΐ; τά διά · 
φορά ά’δυτα τοΰ ναοΰ, τοΰθ' δπερ καί πάλιν επετρε- 
ψεν ό Μοντεζούμα. συμβουλευθει; πρότερον του; ιε
ρείς.Έν αύτοΐ; είδον οί'Ισπανοί διαδοχικά; τό ε'ίδω - 
λον τοΰ Χουτζιλοπότχλι, άγριου Οεοΰ τοΰ πολέμου, τό 
τοΰ Τεζκατλιπόκα,οστις έθεωρεΐτο ώ; πλάστης τοΰ κό
σμου καί πρόνοια τοΰ έργου του, τόν τοΰ Καιτζαλ- 
χοάτλ. θεού εκπολιτιστικού καί μυστηριώδους. "Α
παντα ταΰτα τά είδωλα ησαν συμβολικαί καί άπε- 
χθεΐς μορφαί, πρό τών όποιων ήσαν τοποθετημένα·, 
έντό; χρυσών λεκανών, αί καρδία·. τών σφχγιασθέν- 
των θυμάτων. Έκ τών αιμάτων ησαν έρυθροΐ πλέον 
οί τοίχοι καί τών ιερέων δέ τά ένδύματα, οίτινες 
πρό τών επισκεπτών διήρ/οντο, ησαν κεκοσμημενα 
διά κηλΐδων αίματος.

Τά φρικώδη ταΰτα θεάματα έξηρέθισαν τού; 'Ι
σπανούς. Ή οσμή ή άναδιδομένη έκ τών ιερών τού
των φόρων, αναφωνεί ό Δ·.άζ, εΐ: τών συνεργών και 
χρονογράφων τή; κατακτήσεως, ητο πλέον αφόρητο; 
τή; τών σφαγών τή; Κχστίλλης.

Ή επίσκεψι; αύτη συνέτεινεν εις την ενίσχυσιν 
τή; ιδέα; τών 'Ισπανών, οπω; καταλύσωσι τήν λα
τρείαν τών ειδώλων, έστω καί διά τών σκληρότερων 
μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII'
At όνσχο.Ιίαι'τη·: ε.τιγτι ρήσεως.—Jpilf '/σ-τανώι- μέ

ση» μυριάδων ίβαγενΐ»· — ΙΙρνιτάχονστοη σχέιίνς. 
— Επιτυχία τον σχειί/'ου. —Ό αύτοχράτωρ οίχ- 
μά-Ιωτος και δέσμιος. — *0 θάνατος τοΰ Κωττο- 
πόκα.— Ά.τε.ΙειιΛφωσκ: τοΰ Μοντιζούμα.—*Ε(ιυ· 
τεΛιαμοι καί παραχωρήσεις αύτοΰ.

Άπό οκτώ ήδη ημερών εύρίσκετο έν Μεξικω ό 
Κορτέζ, ή δέ αγωνία του έπετίνετο νΰν, δτι εύρίσκετο 
κχτα πρόσωπόν τώ/ δυσκολιών τή; κινδυνώδους τχύ- 
τη; έπιχειρήσεω;, δυσκολιών ανυπερβλήτων κατά τά 
φαινόμενα Ένομίζετο απολωλός μέ τήν δρακα τών
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συμπατριωτών του εΐς τό κέντρον πλήθους, ύπέρ τά; 
τριακόσια; χιλιάδα; καί εις τήν διάθεσιν μονάρχου, 
απολύτου ισχύος, δυναμένου δι’ ένός μόνου σημείου 
νά διεγείρη τήν μυρμηκιάν ταύτην. Ήδύνατο νά έ
χη πεποίθησιν είς τήν εύμενή δεξίωσιν τοΰ Μοντε
ζούμα. τήν έμπνευσθεΐσχν μόνον έχ φόβου ; "Ινα δέ 
τοϋ; έμποδίση τήν μέ/pt τοΰ Μεξικοΰ άφιξιν, δέν 
είχ;ε σπείρη καθ’ οδόν έμπόδια κα1. κινδύνου; ; Άφ* 
έτερου δέν ήδύνατο νά φύγη, διότι οί μέν Μεξικανοί 
θά τού; προσέβχλον έν τή αναχωρήσει, οί δέ σύμμα
χοι θα τούς έγκατέλειπον. Εί; τά; κρίσιμους ταύτα; 
περιστάσεις ό Κορτέζ δέν έδίστασε. Άμέσως έ'λαβ-ν 
απόφασιν, παραφρονώ; τολμηράν, άλλά καί τήν μό
νην σωτήριον διά τούς Ισπανούς. Συνήθροισε λοιπόν 
τού; συντρόφους του καί τοΐς έκοινοποίησε τό έξή; 
σχέδιον. Νά άναγκάσωσι τόν Μοντεζούμα διά τής 
πειθοΰς ή καί διά τή; βία; νά έγκαταλείψη τό άνά- 
κτορόν του καί κατοικήση μετ’ αύτοΰ, χρησιμεύων 
οΰτω ώ; όμηρος χαί ένέχυρον χατά τών υπηκόων 
του. Ή ιδέα αύτη τοΰ Κορτέζ δέν έξέπληξε τού; 
τολμηρούς στρατιώτας του, οίτινες άπεφάσισχν τήν 
έφαρμογήν ταύτη; άνευ αργοπορίας. Πρός τοϋτο έ- 
χρειάζετο πρόφασίς τις. ήν και εύρον έν τινι έπει- 
σοδίω, συμβάντι κατά τά παράλια τή; χώρας καί 
ούτινος έλαβε γνώσιν ό Κορτέζ έν Χωλούλμ. Εί; 
χάσικος, ονομαζόμενο; Κωποπόχα, έζήτησε παρά 
τοΰ διοιχητοΰ τή; Βερακρούζα; τέσσχρα; λευκούς, 
ί'να τόν βοηθήσωσι κατά τινο; γειτονικής φυλή; 
Άλλ’ εξ αύτών οί μέν δύο έφονεύθησχν κατά διατα
γήν του, οί δέ επίλοιποι έσώθησχν φυγόντες.

Οΰτω προετοιμασθεί; ό Κορτέζ, ζητεί τήν έπαύιιον 
ακρόασιν, ην πάραυτα δίδει ό αύτοκράτωρ. Αχούσα; 
λοιπόν τήν λειτουργίαν τοΰ πατρός Όλμέδου, ινα 
έπισΰρη τήν εύνοιαν τοΰ ούρανοϋ διά τό τόλμημά 
του, παρέταξε τό πλεΐστον τοΰ στρατού του είς τήν 
αυλήν τοΰ παλατιού καί διέταξε πεντήκοντα άνδρα; 
να εισεχθωοιν εν αυτώ ολίγον κατ’ ολίγον, αύτός δέ 
παρουσιασθη μετά πέντε έμπιστων ιπποτών.

Ό αύτοκράτωρ τόν ΰπεδέχθη φιλοφρονώ;, άλλ’ ό 
Κορτέζ, ευθύς λαβών σοβαρόν έκφρασιν, διηγείται τό 
πραξικόπημα τοΰ Κωποπόχα, κατήγορων συνάμα τόν 
Μοντεζούμα, δτι ην συνένοχος. Ούτος διαμαρτύρεται, 
ό δέ Κορτέζ ζητεί ν’ άνακληθή εΐς Μεξικόν ό ένοχος 
κασίκος. Ό αύτοκράτωρ συναινεΐ καί αποστέλλει εύ- 
γενή τινα μετά τή; αύτοχρχτορικής σφραγίδος, ί'να 
τόν φέρη. Ό στρατηγός τότε έκφεάζει τάς ευχαρι
στία; του ο·.ά την πρόθυμο/ συγκατάθεσιν τοΰ αύτο- 
χράτορος, καί ομολογεί οτι, όσον άφορρί αύτόν ατο
μικά;, ήτο πεπεισμένο; περί τή; άθωότητος τοΰ Μον
τεζούμα, αλλ’ ό κύσιό; του, ό βασιλεύ; τή; ’Ισπα
νίας θά έπείθετο ; "Ινα δέ τώ άρήρει πάσαν ύπο- 
ψιαν, ήτο ανάγκη ό Μοντεζούμα νά κατοική μετά 
τών 'Ισπανών μέχρι τής άφίξεω; τοΰ Κωποπόχα.

Τοιαύτη πρότασι; έρριψεν εί; βχθυτάτην άπόγνω- 
σιν τόν αύτοκράτορα' θανάσιμο; ώ/ρότη; έκάλυψετό 
πρόσωπόν του, καί ή ώ; μονάρχου υπερηφάνεια του 
εξανέστη. »Άπό πότε, αναφωνεί, εί; ισχυρός μονάρ
χης εγκαταλείπει τό άνάκτορόντου, ί'να καταστή φυ
λακισμένο; τών ξένων του ; · Ό Κορτέζ άμέσως δι
καιολογείται. οτι δέν Οά είνε ποσώς ουλακισμένο;’ 
αλλ’ ό μονάρχη: δέν πείθεται κα! παρατηρεί, ότι 
αφ’ η; στιγμής ήθελεν οΰτω ταπεινωθή δέν θά τόν 
ήνείχετο πλέον οί ύπήκοοί του. Οΰτω ή συζήτησις έ- 
μηκύνετο, εις δε τών άκολουθούντων ιπποτών, ό Δόν 
Άλβαρέζ δέ Λέων, δι’ οργίλου ύ'φου; κα! χειρονο
μιών άπειλητικών αναφωνεί. <Πρός τί τόσοι λόγοι 
μέ τόν βάρβαρον αύτόν ; Άς τόν άρπάξωμεν καί X/ 
άντισταθή βυθίζομεν τά ξίφη μις εί; τό στήθόςτου!» 

Ανήσυχος ό Μοντεζούμα έρωτά τήν Μαρίναν τί 
λέγει ό οργισμένο; ούτος ιππότης. Ή έξήγησις τή; 

νεαρά; ΐνδής, ό'σω γλυκεία καί άν έγένετο, κατετρό- 
μαξε τόν δυστυχή, οστις περί αύτόν δέν βλέπει ή 
πρόσωπα απειλητικά, διά φωνή; δέ μόλις άκουομέ- 
νη; λέγει, ότι εινε έτοιμο; νά έγκαταλείψη τό άνά
κτορόν του.

Ο Μοντεζούμα έφέρθη ύπό τών 'Ισπανών μετά 
πολλοΰ σεβασμοΰ. Ούδέν άφηρέθη έκ τής συνήθους 
εθιμοτα'ίας· εδεχετο εις άκρόασιν τοϋ; ύπουργούς του 
κα! έστελλε διαταγάς εΐ; τά; μεμακρυσμένα; έπαρ- 

αινετο βασιλεύων άκόμη, καίτοι οί κάτοικοι 
τοΰ Μεξικοΰ δεν επλανώντο περί τής άληθοΰ; κατα- 
στασεω; τοΰ βασιλέως των. Δύο φρουραι έξ εξήκοντα 
άνδρών έκαστη, έφύλασσον νυχθημερόν τόν βασιλι- 
λικόν Οεσμώτην, ή μέν έμπροσθεν, ή δέ όπισθεν τοΰ 
άνακτόρου.

Τούτων συμβαινόντων φθάνει ό Κωποπόχα, συνο- 
δευόμενος ύπό τοΰ υίοΰ του καί δεκαπέντε άρχηγών 
’Αζτέκων. Ό Μοντεζούμα τότε άνχθέτει είς τόν Κορ- 
τεζ τήν διαδικασίαν τής ύποθέσεως. οστις καταδικά
ζει τόν κασίκον κα! τού; συντρόφου; του, ί'να καώσι 
ζώντες. Ούτοι βλέποντες αύτούς άπολωλώτας κραυ- 
γάζουσιν, ότι ΰπήκουσαν εί; τά; διαταγάς τοΰ αύτο- 
κράτοοος. Διαρκούση; λοιπόν τής έκτελέσεως, πα
ρουσιάζεται πρό τούτου ό Κορτέζ, άκολουθούμενο; 
ύπό στρατιώτου, κρατούντο; σιδηρά, χαί άναφωνεΐ, 
ϊτι δέν ύπήρχε πλέον άμφιβολία περί τής ένοχή; του, 
ώφειλε δέ νά ύποστή τήν ποινήν του. Συγχρόνως έ
δωσε διαταγήν τω στρατιώτη νά θέση τά σιδηρά έπί 
τών ποδών τοΰ Μοντεζούμα, τούτου δέ γενομένου ά- 
πήλθε ψυχρώς.

Ό αύτοκράτωρ', ώ; ζαλισθεί; ύπό τοιούτου προ- 
πηλακισμοΰ, ούδέ λέξιν άφήκε’ γογγυσμοί υπόκωφοι 
έξέφευγον τοΰ στήθου; του. Οί δέ ύπηρέται του τε
θλιμμένοι καί κλαίοντες έρρίφθησαν έπί τών γονάτων 
του και εκράτουν τού; πόδας του, ίνα τόν άνακουφί- 
ζωσιν εκ τοΰ βάρους τών άλύσεων.

Μετά τινας ώρα: ό Κορτέζ έπανήλθε καί άπέσπα- 
σεν ό ίδιο; τσς άλύσεις τοϋ αιχμαλώτου του.Άλλ’ ό 
ύπερβολικο; ούτο; έξευτελισμός άπετελείωσε και συ- 
νέτριψεν ό,τι άπέμεινε» έκ τής ηθικής ένεργείας τοΰ 
δυστυχούς πρίγκηπος. Τοΰ στρατηγού είπόντος, 8τι 
τοΰ λοιποΰ ήν έλεύθερος νά έπιστρέψη εΐ; τό άνά
κτορόν του, ήρνή'ιη, μή τολμών άναμφιβόλως νά πα- 
ρουσιασθή προ τών ύπηκόων του κατόπιν τοΰ τοιού
του επονείδιστου εςευτελισμοΰ τής αύτοκρατορικής 
μεγαλειότητό; του. ’Αληθώς είπεΐν άπό τή; στιγμής 

ταύτης είχε παραιτηθή τοΰ άξιώματός του είς χεΐ- 
ρα; τοΰ Κορτέζ, οστις λαβών οΰτω παρ’ αύτοΰ τόν 
βασιλικόν θησαυρόν, διεμοίρασε μεταξύ τών στρατιω
τών του. ΙΙρό; τούτοι; τόν ήνάγχασε νά όμώση πί- 
στιν τώ βχσιλεΐ τής 'Ισπανία; καί νά παραδώση μό
ρο; τοΰ ναοΰ, πρό; άφιέοωσιν εί; τόν χριστιανικόν 
θεόν, εφ’ ω έγένετο τελετή, έορτασθεΐσα μετ’ έκτα
κτου έπισημότητος.

II τελευταία αΰτη θυσία ύπήοξεν ή όδυνηροτέρα 
δια τήν καροίαν τοϋ Μοντεζούμα. Ένώ δέ πριν ηύ- 
χαριστειτο εν τή μετά τών Ισπανών συναναστροφή, 
αίφνης απεμακρύνθη τούτων, έγένετο σκυθρωπός, καί 
μυστικώς συνεσκέπτετο μετά τών εύγενών καί ίε - 
ρέων.

Λαός είθισμένο; είς τήν δουλείαν τά πάντα υποφέ
ρει, εκτός τή; πρό; τήν θρησκευτικήν αύτοΰ πίστιν 
ΰβρεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII-
Χία txarpatda ιοΐί BrX ioxiC. — Ό ΧαρΰαΙζ πρός τι

μωρίαν τόι! Κορτίζ. —Ή ττο.Ιιτιχι'ι τούτου. — Σύγ
χρονος των άντιπά-Ιων, ήττα τοΰ Χαρβάιζ.—’Α- 
ητλχιοτιχαϊ ΐχ Μεζιχοι! ιΐόήσειο.—Έτίανάαταος 
των Μιίιχανων. — Τό ανοσιούργημα ToV ΆΛβαρά- 
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(!ου. — Οΐ ' Ισ.-aCol ποΛιοηχοννται. — Αί ΐφοθοι 
των IffayerSr.—Τραυματισμός Γοΰ όίοττίίούμα — 
Κατορθώματα *ω>· 'Ισχανων.—θ.ίνα-oc -οΰ Μον- 
τιζοΰμα.—Ά~αισία τύζ

Οί Μεξικανοί ήτοιυ.άζοντο κρυφίως 3ιά τήν έπα- 
νάστασιν, ότε φοβερώτεφου ταύτη; συμβΐν ήπείλησε 
τόν Κορτέζ. Ό διοικητή; τής Κούνα; Βελασκέζ, 
μαΟών τά; θαυμαστά; περιπετεία; τοΰ Κορτέζ, τήν 
έν τω Μεξικω παρουσίαν του καί τού; εύρεΟέντα; 
θησαυρού;, ύπό τή; φιλοδοξία; οέ καί φιλοχρηματία; 
κινούμενο;, άπεφάσισε νά έκστρατεύση καί αύτό; έ- 
κεΐσε, ί'να έπανακτήση τήν λείαν, ή, ό άρπχξ τόπο- 
τηρητής του εσφετερίζετο. Πρό; τούτο ήρξατο έτοι- 
ΐαάζων αξιόλογου εκστρατείαν, μή άναμένων τήν ά
δειαν τή; Ισπανικής αυλής. Ό στόλο; του συνίστατο 
έκ δεκαοκτώ μικρών καί μεγάλων πλοίων, φέρων έν- 
νεακοσίου; άνδρας, έξ ών οί όγδοήκοντα ιππείς, πρός 
τούτοι; δ'ε καί βαρύ πυροδολικόν. '11 στρατιά έτεθη 
ύπό τά; διαταγάς τοΰ Ναρβάεζ. αξιωματικοί δεδο- 
κιμασμένης ανδρείας, αλλά κενοδόξου καί λίαν άλα 
ζώνος διό τήν αξίαν τοΰ ατόμου του. έν γένει δέ ό
λίγον έκτιμωμένου καϊ όλιγώτερον άγαπωμένου παρά 
τών στρατιωτών του.

Άποδιβάσθεί; εί; Μερικόν ό Ν'αρζχεζ, ήθέλησε νά 
στρατοπεοεύση είς τήν πόλιν Κεμποάλαν, έν ή οί 
ιθαγενείς έκπληκτοι έμχνθανον,οτι οί νέοι ούτοι λευ
κοί ν,σχν ταύτοχρόνως πατριώται καί εχθροί τών 
πρότερον ελθόντων.

Ούτω ήθέσι; τοϋ Κορτέζ απέβη κρισιμωτάτη.*Αν 
εγκατέλειπε τό Μεξικό·», θά έ/ανε τόν καρπόν τή; 
ευτυχούς τόλμη; του. Αν περιέμενε νά προσβάλη 
τόν Ναρβάεζ έν τή πρωτευοίσγ,, έκινδύνευ- νά πο- 
λιορκηθή ύπό Ισπανική; στρατιά; εϋχριθμοτέρας τή; 
έαυτοΰ, καί τοΰ έξεγερθησομένου Μεξικού. Τότε έ 
δώσε δείγμα έτοιμότητος συλλήψεως καί έκτελέσεως, 
πράγματι θαυμαστή; απόφάσέω;. "Εγραψεν έπ.στο
λήν προ; τόν Ναρβάεζ λίαν φιλόφρονα, ήν έστειλε 
δι’ εΐδικοΰ απεσταλμένου, τοΰ πχτεός Όλμέδου. έ- 
πιδεξίου καί επαγωγού προσώπου.Ούτος έλθω» ουτω, 
εί; συγκοινωνίαν μετά των αξιωματικών καί στρα
τιωτών τοΰ Νερβάεζ δέν έκοπίασε πολύ, ί'να τού; 
απόσπαση έκ τοΰ στρατηγού των, οστις ασθενή ε
πιρροή·» εξήσκέι επ’ αύτών.

("Επεται συνέχεια).

Το έγκριτον αγγλικόν περιοδικόν Annals 
of Plii/sical Sciences άναφέρει γεγονός· λίαν 
ά:·ιοθιιύμπστον καϊ πεοίεογον. ύπό πολ- 
Αας επουεις, οημοσιευθεν και ύπό τάς 
περί τάς μεταφυσικάς επιστήμης' άσ·.·ολου- 
μεΆης οιιη >συ»γραφίας. Μέχρι τούδε ϋπήο- 
χεν έλλειιξις βεβαιότητας ιός πρός· τήν πι
θανότητα τιίς· περί πολλαπλής ένσαοκώ- 
σειος θεωρίας·. Έάν όμως· δώσωι.ιεν πίστιν 
είς- τά ΰπ<> τον συντιινιι ιτάονον de Ro- 
elms ιίναΦιρ iinvd πειραιιατα. έν τιί έψη- 
μερίοι «7/if Regression of Memory» άνό- 
μεθα νιι υποθέσω,μεν. ότι εύοισκόιιεΟα είς· 
τ<ι πρόθυρα επιστημονικήςάποδείξεως: τής- 
θεωρίας- ταύτιις·.

Ό Συνταγματάρχης· de Rochas άο-εται 
τοΰ άρθρου του, ιός· εξής:

«Είνε γνωστόν, ότι εις τινας περιστά
σεις καϊ ιδίως κατά τάς τελευταίας τοϋ 
βίου στιγμής, ή άνάμνησις τοΰ παοελθόν- 
τας επανέρχεται, πολλάκις- μάλιστα μετά, 
μεγάλης έντάσεως καϊ αξιοσημείωτου α
κρίβειας. Ι Ιαρ ιτηρήσας τοϋτο, κατώοθωσα 
νά. σχηματίσω τήν πεποίθηση·, οτι τό φαι
νόμενων τοϋτο εΐνε δυνατόν να ποαγμα- 
τοπιηηθή έπί τινων προσώπων δι’ ϋπνω- 
τίσεως αύτών. Τοιουτοτρόπως δε εξαναγ
κάζονται τ.ιϋτ ι νά όπισθοδρομήσωσι καϊ. 
διατρέξωσιν έκάστην πεοίοδον τοϋ βίου 
των. Ιουναντιον οε, το υπνωτιί,ομενον 
πρόσωπον, κατόπιν έξαναγκαζόμενον ν’α
κολουθήσει τήν αντίθετον πορείαν, επα
νέρχεται είς τήν φυσικήνζτου κατάστασιν. 
όπότε καϊ αί φάσεις διαδέχονται άλλιϊλας 
ιϊοη πλέον, καθ’ ήν σειράν ποαγματικώς 
οιεδέχΟησαν άλλιϊλας έν τή ζωή καϊ ό 
ύπνοιτι/ίμενος· έπιστρέΦει είς- ϊϊν ζή επο
χήν καϊ ηλικίαν. Κατωρθώθη ούτω νά δια- 
πιστευθή, ότι αί άΦυπνισΟείσαι τοιουτο
τρόπως άναιινιϊσειυ ήσαν άκοιοεϊυ καϊ ότι 
τα οιαφ ιρα ποοσωπ ι εζαιιυιανον αήάηΛυ- > ·· , _■ α ι.ο>χως τον εις· εκαστην αυτών ηλικίαν 
σχετικόν χαρακτήρα ».

11 ίί '>ιι γενομένιι άξιοθαύααστος αϋτη 
άνακιίλυζις συνίστατ.ιι είςήτο ίίτι καθί
σταται τις- ικανός· ν' αφυπνίσει αναμνήσεις 
προηγουμένων ενσαρκώσεων.

Τά έν λύνω πειοάηατα ήονισαν κατά , ,, · · V ·> <· ίν
Δεκειιΐιοίον τοϋ 11)0 ί τή ποοτοοπή τήυ 
Κας· Μπεζάντ. Υποκείμενον δέ ήτο ή <>ε- 
σποινϊς Μαρία Μεγιό. θυγάτηο νάλλου ι,ιη- 
χανικοϋ, οιεΛθαντος πολλά ετιι εν Ανα
τολή καϊ άποθανόντος έκεΐ. Έν ηλικία, 
περίπου εννέα έτών, εϋρίσκετο μετά τής: 
οικογένειας· της είς· Βυρηττόν, όπου έδι 
<>άχθη τήν Άοαόικήν. καϊ ιιετά τόν θά να- ‘ ~ ·υ ..k · 1 τον τοϋ πατρος της· έπέιχτρεϋεν είς· Γαλ
λίαν, ένθαέτέθη ύπό τήν κηδεμονίαν θείας· 
της τινός. κατοίκούσης έν Προβηγκία.

’<) Συντανιιατάονης· de Rodins ύηνωτϊ- 
σας· την οεσποινυ-α Μ. Μεγιό. άπο τής 
πρώτης· καταστή<ίεως τής ληθαογίας· τήν 
μ.ιτιρρίύεν είς τήν ύπνο ίασίαν καϊέκ ταύ
της.· είς τήν τοίτην κατάστασιν τής κιιτα- 
ληια’ας·, όπότε :

«’Εξωτερικέύει έαυτίιν καϊ αισθάνεται 
τάς συναισθήσεις· μου. λέγει ό <//· Rodins. 
καϊ ακόμη, όταν δέν τήν έγγίζω. έφ’όσον. 
εννοείται, δέν άποιιακούν«ηιαι πολύ. Βλέ- ν C.
πει κατ’ι’ιοχας· κυανοϋν Φάσμα πρός: τά 
(ΐρΐ,στερά της- καϊ έφ’όσον τό πείραμα έξ 
ακολουθεί, κατά τήν πεμπτην κατάστα- 
σιν. βλέπει έουθοοϋν Φάσιια έκ δεξιών της·.

Οταν τό άστοωον της σώμα έντεζ.ώς 
έξωτερίκενθή. αποσπά εαυτό έκ τοϋ Φυ- 

σικοϋ τοιούτον καϊ ή κόρη βλέπει είς· άπό- 
στασιν σχεδόν ενός μέτρου πρός· τά αρι
στερά εν δίχρονν, κυανοϋν καί έρυθοοϋν 
Φάσμα, ένούμενον μέ τό Φυσικόν της σώμα 
διά ταινίας πάχους ενός δακτύλου καϊ δ- 
ύεως μάλλον όμοιαζούσης πρός σώμα 
υγρόν. ’Επαναφέρω τήν προτέραν κατά- 
στασιν καϊ τό άστοωον σώμα εισέρχεται 
έκ νέου έν τώ φυσικώ, χωρϊς νά, διαιοήται 
είς δύο, ήτοι εις κυανοϋν καϊ έρυΟροϋν 
φάσμα».

Ότε ό de Rochas τήν ήρώτησε νά όρίση 
τό μέρος όπουτόπνεύμα της εΰοίσκεται, 
ή κόρη άπήν.ησε μετά τίνος δισταγμού, 
ότι είνε ώς' λευκή φλόξ, ώς φωτοβόλος δά
κτυλος μεταξύ τοϋ παρόντος σώματός της 
καϊ τοϋ σμικοοϋ άστρωου αύτής' σώματος.

« Έφ ’ όσον ή δϊς Μεγιό ανατρέχει όπι- 
σθοδατικώς τά τελευταία έτη τής· παρού- 
σης αύτής· ζωής, βλέπει τό άστοωον της 
σώμα νά λαμβάνη βαθμιαίως νεώτερον 
σχήμα. Διακρίνει τό πρόσωπον καϊ τάς 
χεΐρας καθαρώς· τό λοιπόν σώμα εΐνε μάλ
λον σ υγκε χνμέ ν ον.

Τήν έρωτώ τήν ηλικίαν τιις καϊ άπαντά 
οτι είνε δέκα όκτώ έτών. Τή λέγιο νά έπι- 
στοέφη είς τό δέκατον έκτον ϋπακούει, 
καϊ βλέπει τό παρόν αύτής σώμα μεταβαλ
λόμενοι· άναλιίγως. Τοϋτο συμβαίνει καϊ 
διά τό 1 Ιον, 12ον καϊ ΙΟον έτος τής ηλι
κίας της, όπότε τήν έρωτώ, ποϋ βλέπει, 
ότι εύρίσκ.εται. Άπαντα δέ αέν Μασσαλία» 
όπερ εΐνε αληθές καϊ όπερ ιϊγνόουν. Έν 
ή?ΛΓ.ίιι όκτιο έτών. βλέπει, ίίτι εΰοίσκεται 
έν Βυοηττώ· καϊ τοϋτο <ίληθές. Ενθυμεί
ται τούς· φίλους, οΐτινες έσύχναζον έν τή 
οικία τών γονέων της. Τήν έρωτώ πώς λέ
γεται τουρκιστί ή Φράσις «καλή ’μέρα» 
καϊ άπαντά «σελάμ άλέκιουμ» όπερ έοιο- 
τηθεΐσα άλ?«>τε έν τή φυσική τιις· κατα
στήσει, είχε λησμονήσει.

Έν ηλικία δύο έτών εΰοίσκεται έν Κού- 
γερ, χωοίω τής Προβηγκίας. ’Ακριβέστα
τοι·. Έν ήλικίιι ενός· έτους, δέν δύναται 
νά όμιλήση, περιορίζεται δέ μόνον νιϊ 
βλέπιι πρός· εμέ καϊ νιϊ άπαντά «ναϊ» ίι 
«όχι» διά κινήσεως τής χειριίς. Έκεΐθεν 
άκόιιη εις· τό παρελθόν «δέν εΐνε τίποτε» 
(she is nothin<i more). Αισθάνεται, ότι ύ- 
πιίρχε1, τοϋτο μόνον. ’Έτι μακρότερον, εύ- 
ρίσκετο έν άμαυοω περιβάλλοντι καϊ ένθυ- 
μεϊται. ότι εϊχέ ποτέ άλλιιι· ϋπαρξιν».

Κατορθώσαντες τό υποκείμενον αύτών 
νιϊ «ΐπισθοδοομήση πέραν τής· γεννήσεως 
του, έφαντιίσθησαν οί πειραματιζόμενοι ότι 
εΐνε δυνατόν ν’ άφυπνίσωσιν αναμνήσεις 
τής προγενεστέρας ΰπάρξεώς· του.

«Τήν ήνάγκασα vet οπισθοδρομήσει καϊ 

πέραν τής εποχής τής γεννήσεως της . . . 
είς· τ(ϊ σπλάγχνα αύτά τής μητοός της . . . 
καϊ έτι περισσότερον, λέγει ό de Rochas 
καϊ μάς άπαντά, ότι αισθάνεται, ότι κάτι 
τήν ωθεί είς τήν έκ νέου ένσάρκωσιν 
καϊ ότι κατήλθεν είς· τήν μητέρα της κατά 
τήν εποχήν τής εγκυμοσύνης της. Ή δϊς 
Μ. Μεγιό βέβαιοί, ότι τιι άστρωον της· σώ
μα εισέρχεται είς το φυσικόν, μόνον στι
γμής τινας πρό τής- γεννήσεως· καϊ τότε, 
μόνον μερικώς. Πρό τούτου, δέν εύρίσκε- 
ται είς τό μικρόν έμβρυον, άλλά. πέοιξ 
τής μητρός της. Έν τούτοις, άρχεται. λέ
γει, αίσθανομένη συναισθήματά τινα. Έρ- 
χομένη δέ έν τή γή, έν μόνον συναισθά
νεται, ότι αναπνέει, καϊ οτι τό άστρωον 
της σώμα έλαβε σχήμα, όπόταν έκόπη ό 
ομφαλικός λώρος».

Τό υποκείμενον, διαταχθέν νιϊ έξακο- 
λουθήση έτι, οπισθοχωρούν είς· τήν πρό 
τής· εισόδου του εις τό σώμα τής μητρός 
του κατάστασιν, λέγει, ότι τότε εϋρίσκετο 
έν άμαυοω περιβάλλοντι, έλθόν έκεΐ κα
τόπιν αύτοκτονίας έν προγενέστερα αύ
τοϋ υπάρξει ύπό τό όναμα Λίνα. Λίνα ήτον 
ή θυγάτηο άλιέως τινός τής· Βοεττάνης, 
νυμφευθεΐσα έν ηλικία εϊκοσιν έτών. Ό 
σύζυγός της ήτον έπίσης αλιεύς, όνόματι 
Υβόν. Έν τούτοις δέν ενθυμείται τό οι
κογενειακόν των όνομα. Εΐχον δ’ έν αό- 
νον τέκνον, όπερ άπέθανεν έν ήλικία ούο 
έτών. Ό σύζυγός της· έχάθη έν τινι ναυα- 
γίω, καϊ έν τή απελπισία της έρρίφθη 
αϋτη έκ τίνος βράχου είς τήν θάλασσαν, 
τό δέ σώμα της έγένετο βορά τών ιχθύων. 
Δέν ήσθάνθη τίποτε πρός· στιγμήν, άλ?ά 
μετά τόν θάνατον άνυύώθη πρός τό κενόν. 
Έκεΐ είδε φωτοδόλα όντα, άλλά δέν τή 
έπετοέπετο νιϊ συνομιλήση. Έν τή κατα
στήσει ταύτιι δέν ύπέφερε καϊ δέν ήσθά- 
νετο κόπωσιν. Έδοκίμασεν. <ιλλ' έπϊ αα- 
ταίω ν’ άνεύοη τόν σύζυγον καϊ τ<’> τέ
κνον της. Ούτε εύτυχής ήτον. άλλ’ ούτε 
καϊ δυστυχής.

’Ενόσω τό ύποκέίμενον διήρχετο τήν 
εποχήν τής· ζωής’ του. ώς Λίνα, ύπέστη 
καϊ τάς αγωνίας· τοϋ τοκετού ώς καϊ τοϋ 
πνιγμού.

Έν τούτοις ό de Rochas διατάττει τό 
υποκείμενόν του νά όπισθοχωρήση μέχρι 
τής έποχής τής- ζωής του πρό τής γεννή- 
σεώς του ώς Λίνα :

«Εύρίσκεται έν τώ σκότει. Υποφέρει 
καϊ δέν δύναται νιι έξηγήση τό είδος τών 
βασάνων της. Δέν εΐνε δέ φυσικαϊ βάσα- 
νοι. άλλιϊ κάτι τι ομοιον πρός τάς τύϋεις 
τής συνειδήσεως. Ενθυμείται κάλλιστα. 
ότι έζησε κατά τήν εποχήν Λουδοβίκου
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τοΰ ΙΗ', οπότε ήτον άνήρ, όνόματι Κάρο
λος Μωβίλλ. Ήκολούθησε πολιτικόν βιον, 
ώς γραφεύς εΐς τι τών έν ΙΙαρισίοις υπουρ
γικών γραφείων. (Ματαίως προσπαθώ νιϊ 
μάθύ) παρ’ αύτής τό ακριβές άέρος τοΰ 
γραφείου τούτου καϊ τό όνομα τοΰ υπουρ
γείου). Κατά την εποχήν ταντιιν ό λαός- 
έμάχετο διαρκώς εΐς τας οδούς· αύτός δέ 
ό ίδιος έφόνευσέ τινας καϊ έχαιρε Φονεύων. 
ΤΗτον άνθρωπος κακοποιός. ΙΙολλοϊ άπε- 
κεφαλίζοντο είς τάς δημοσίας όδούς. ’Ολί
γον μετά ταϋτα απέθανε. Δύναται νιϊ πα- 
ρακολουθήση, τίιν κηδείαν του. Ώθώ τάς 
αναμνήσεις του έτι περισσότερον πρός τιϊ 
όπίσω, εΐς τήν παιδικήν ηλικίαν τοΰ κα
κού Μωβϊλλ καϊ ποονωοώ ιιαλλον άπω- 
τέρω. Ποότουτου ήτο κυρία, της όποιας ό 
σύζυγος ήτον είς εΰγενής αύλικός. Τότε 
ώνομάζετο Μαγδαληνή Ac St. )larc. Καθ’ 
ήν στιγαήν τη θέτω τίιν ποιότιιν έοώτιι- 
σιν, είνε ηλικίας έτών. ώραία καϊ σύ
ζυγος τοΰ αύλικοΰ Γάστωνος Saint Marc. 
Υπάγει εΐς Βερσαλλίας καϊ όμιλε! μέ με
γάλην οικειότητα περϊ τοϋ βασιλέιος, τών 
Υπουργών καϊ τών 'Γφηλών Κυριών. Έ- 
γνώρισε καϊ τίιν δεσποινίδα ,/ε l.aralliire. 
ίίτις τήν συνεπάθει πολύ. Μόλις γνωρίζει 
τήν κυρίαν de Monlespan. Ί I ι:ι,·ρί<ι όμως (θ' 
Maintenon δέν τήε· είνε άοεστή. Μετιιβαί- 
νει εΐς τήν εκκλησίαν διά νά άκούση τόν 
Βοσουέτον. Άνθίσταται τοοιιεοα. νιϊ όιιι- - - ν νΛύση περί τής μεγα/αιτερας ήηιυ,ίας, είς 
ήν εφθασεν. Έν τούτοις έξακολουΟών,τήν 
ιιεταφέοω εΐς τό ί.όον έτος της. Άποθνή- 
σκει φΟισικιϊ. Γίνομαι ιμάοτυς συντόμου 
άκηνης θανάτου καϊ μετά ταϋτα τό υπο
κείμενον εισέρχεται πάλιν είς σκοτεινόν 
περιβάλλον. Προσπαθώ τότε νιι τήν αναγ
κάσω νιϊ εξακολούθηση έτι τίιν όπισΟονώ- 
οησιν ποος τό παοελθόν τιιυ καϊ έπέτν- 
\·ον ποάγιιατι νιϊ ιιεταφέοω τήν Δα Μενιό ‘X ,ν ίΕ . u , · 1εις την επο··ην τας υπαοσεωο της· ωυπαι- 
οίον, οπεο άπέθανε νεώτατον. ’Λλλά. θλέ- 
πων, ότι ή έντασις ήά,,Οεΐσα είςτήνύπνο- 
τίσθεϊσαν ήτο πολύ μεγάλη, δέν έπέμεινα 
πεοισσότειιον.»U V β

I [αοατηρούιιεν ό()εν. ότι έχοΐιεν λεπτο-- - - , *· · - η - 1μέρη οιηνησιν τοιων οιαφοοων ποοηνου- 
μενών ένσαρκώσεων.ληΦίΙεϊσαν παρ' ύπνο- 
τισΟεντος προσώπου, ύπό πρωτοτύπους ‘ί
σους καϊ παοά πεπειηαιιένου έοευνητοΰ.

ΈξακολουΟών ό συνταγματάρχης Rochas 
λέγει:

«.’Εάν ΛουνάαεΟα ιΐπερίΦράστως ν’ άπο- 
δείΕωιιεν. ότι τά έκάστοτε ύπό τών ύποκει- 
ιιένων «.παιζόιιινα » .πρόσωπα t-ουσι ποάν- *· » / Ζ V AS V u , Λ . ν , ’ιιατι υπαοτεις. θα ευ'οιιεν αεναΛίκ- ισγυος 
άπόδειξιν τής έπιοιώσεως τής ΰυχής καϊ 

τών διαδοχικών της ένσαοκώσεων. Δυστυ
χώς όμως ή τοιαύτη άπόδειξις δέν έλήφθη 
εΐσέτι έπαρκής. Τό μόνον δέ τό όποιον δύ- 
ναταί τις νάεΐπη, είνε, ότι τά προλεχθέντα 
ύυνατόν νιϊ μήν είνε απίθανα. Εΐς τινας 
περιστάσεις ό αναχρονισμός παρουσιάζε
ται αρκούντως φυσικός, έάν παρατηρήσω- 
ιμεν. ότι ή αναζωογονούμενη άνάμνησις, 
μεταχειρίζεται, έξωτερικευομένη, τούς οι
κείους ορούς· τής συγχρόνου αύτή ζωής.»

'( ) κ. Jc Rochas έξακολουθεϊ:
Δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν τιϊ φαινόμενα 

ταϋτα εΐς απλά όνειρα;—Βεβαίως όχι, 
διότι υπάρχει έν αύτοϊς σταθερότης καϊ 
κανονικότης, αϊτινες δέν παρατηρούνται 
κατά τήνέζέλιξιν τών ονείρων.»

ΊΙ άναστάτωσις, τήν όποιαν ή θετική 
λύσις τού ζητήματος τούτου δύναται νά 
έπιφέοη είς τήν θεολογίαν καϊ τήν ιστο
ρίαν, είνε τρομερά.

Ούδέποτε προηγουμένως έπεθύμησα νά 
ύποστώ ύπνωτισιιόν, άλλ’ έάν κατόπιν τού- 
των, ήουνάμην. συμπεραίνει όέργάτηςτοΰ 
έν λόγω άρθρου, ν’άναγνώσω τήν ιστορίαν 
τών πεοιπλανήσεών μου, διά μέσου τών , , S , r , V » Τ Ταιωνων. τή αλήθεια ο πειρασμός αυτός εινε 
ίσΫυοός.Α ν -

(Έζ τής Review οΓ Reviews)
Ιίωνιίτ. Κονμάκης.

Αω>·ίΓΓΠ»·Γ<νού.το.ίίς-

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ

ι
Ήταν ήμερα φθινοπώρου, έ; έχβίνων τας όποια; 

άπλέτω φωτί καταυγάζει καί κοσμεί ό ύπερήφανο; 
αριστοκράτης του Στερεώματος, ό διά τών παγχρυ- 
σων αχτίνων του δωρών πασαν ζωήν εν τή φύσει, 
ήμέρα. ήν ήδύνατό τις νά «ίπη ότι τό φθινόπωρου είχε 
δανεισθή ύπό τοϋ θέρους.

Οί λόφοι ύπό παχύτατης χιόνος καταστόλιστοι δια 
τοϋ οιαχεομένου πέρι; αύτών αρώματος, τή; θυμή
σου; ευωδίας τοϋ άγριου φυτικοϋ βασιλείου προσείλ- 
κυον τήν ανάδασιν έπί τών κορυφών των παντός πε- 
ριπατητοϋ, πλειότερον όμως εκείνου, ούτινο; ή ψυ/η 
έζήτει τήν άνακούφισν, τήν λήθην έκ τών βιωτικών 
φροντίδων καί τήν έπούλωσιν "πληγών, τάς όποιας 
άλλεπαλλήλως έπιφέρει ή ύπό οδυνηρός καί άλλο- 
προσάλλους συνθήκας τήν σήμερον διανυομένη ζωή

II
Μόλις παρήλθεν ή μεσημβρία. Βεβαίως ώρα περι

πάτου τακτικού δέν εινε- ’Αλλ’ ό άνθρωπος, ό ύπή- 
κοος τοϋ βασιλείου τοϋ πόνου, δέν έχει ώρισμένην 
ώραν περιπάτου. Ή ώρα τοϋ περιπάτου του δύναται 
νά λέγηται πρωία, άλλά καί μεσονύκτιον. Καί ό 
θνητό; οΰτο; δέν έπιζητε" αμαξιτόν, ίνα περιπατήση, 
επιθυμεί μάλλον τόπον -χέρσον καί 'ύσβατον, Ον στο
λίζουν βρύα καί άκανΟαι, ό Οϋμος καί ή πίκρα δά
φνη, διατρέχει παρά τάς μονήρεις χαράδρας, εν αίς 
ί-δει ό ρύας τό θλιβερόν άσμα του, ένθα ψάλλει τό

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΙΓΦΡΕΙΔΟΥ

’<) Σιγφρεΐδος (5ϊ<·ί//·Γί«/, σκανδιναυϊστϊ Siijurd') είνε είς τών κυι.ιωτ.ίτων ήοώων τής 
γερηανικής μιάΙολογίας, άοχικώς οέ θεός τοΰ φωτός.

Έν τή Σαιιιοννδείο) ή παλιιι·>τέμ<ι Έ“δα ;=ΙΙρομ<ίμη) ήτις είνε συλλογή 30 πεσίπου 
έπικών ποιήσει.)ν. ών τό άντικείμεν/.ν εινε είλημμένον έκ τής Σκανδιν<ιι·ϊκής κσϊ 
γερμανικής μυθολογίας, έξυμνεϊοαι ό ηρως Σιγφρεϊδος, πού πάντων όμως έν τώ 
έπει τών Νιβελσύγγων.
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τττηνόν έγκαρδίω; κχκεΐ ρεμβάζει καί ψυχικώ; ανα
παύεται. Ρίπτει εΐς λήθη< ζοφερόν παρελθόν καί έκ 
τής είκόνος τής παραδείσιου ητύχου εκείνης φύσεως 
άναπλάττει, φαντάζεται καϊ ελπίζει παρόν καί μέλ
λον ύπό αισίους οιωνού; ελευσόμενον Έν τή στιγμή 
του ταύτη τή ίερ/, καθ’ ήν ή ψυχή του προσεύχε
ται και ή φαντασία του άσπάζεται εν βάθρον τοΰ ου
ρανού χαιρετρί τό μέλλον, συγχρόνως δέ ελπιοοστε- 
φή; εΐς τόν αγώνα του χωρών απεκδύεται.

III
Τήν ημέραν εκείνην δύο φίλοι εΐ; λόφον τινα τήί 

γενετείρας ήμών άνέιρχόμεθα λόφον, οστις, σιγηλώ- 
μεγαλαυχών, φαίνεται, διά τήν απερίφραστου χάριν 
κα'ι μεγαλοπρέπειάν του, διά τοΰ όπωσοΰν σεβαστών 
μέτρων ΰψου; του άπήτει οπω; διά συνεχών άλλ’ α
κουσίων γονυκλισιών μα; ύποβάλλωμεν αύτώ τήν ευ
γνωμοσύνην μα; δια τήν πα:εχον.ένην ήμϊν φιλοξε
νίαν. Έφ’ όσον επλησιάζομεν, ό θαυμασμός ήμών ε- 
κορυφοΰτο. Τί θεσπέσιον τό όραμα ! Τί γλυκυτάτη 
δέ ή ώρα εκείνη, καθ’ ήν ό πρός τήν διανοιγομένην 
εκείνην εικόνα θαυμασμός συμφιλιώνει τόν άνθοω- 
πον τής γής μέ τό πνεύμα τοΰ Ούρανοϋ, καθ' ήν δ 
Ιίροφητάνχξ παρελαύνει πρό ήμών διά τοΰ 103 ψαλ- 
μοϋ του καί τί ασύγγνωστος ή αδιαφορία ήμών πολ
λάκις. όπόταν άντί τή; άπολαύσεω; τοιούτων οραμά
των. καταναλίσκομεν ματαίως τόν χρόνον εις τόπους, 
ένθα κυριεύει ή ΰλη τήν ψυχήν, χαλαροΰσα παν ιδα
νικόν καί ψοφοδεή καθιστώσα τόν άνθρωπον.

Ό κάτωθεν εν νηνεμία άκρα διάσελών Οεόκτιστο; 
λιμήν. ώ; άλλος χάρτη; λείος και στιλπνός παρί- 
στατο τή ψυχή, ί'να γράφη μακρόθεν έπ* αύτοΰ τού; 
πόθους τη;, αυτήν την προσευχήν τη:, οπω; τήν εΐ- 
σακούη δ έν αύτώ αντικατοπτριζόμενο; όμοιόχρου; 
ούρανός

Τά άκάτια τά διασχίζοντα αύτόν, ώ; άλλοι διαβή- 
ται καλλιτέχνου, διέγραφον τό κύμα, δπερ εκύμαινε 
τήν καρδίαν μας. αί δέ συνεχείς απηχήσεις τών δια
φόρου ύφους, ρυθμοΰ καί χρόνου μέχρι; ήμών άφι- 
κνουμένων φωνών τών εν τή πόλει πλανοδίων πω- 
λητών, μιγνυόμεναι μετά τών φωνασκούντων άλε- 
κτόρων καί τοΰ γλυκέος κα: ποιητικωτάτου κλαυ- 
θμηρισμοΰ τών πέριξ νεμομένων ποιμνίων μετά τής 
ήρέμου κα! μεθυσκούση; τήν ψυχήν άομονία; τών 
κωδων'σκων αυτών, συναπετέλουν τό άσμα τής ερ
γασίας, τήν προσευχήν τής ζωή; πρό; τδν Θεόν, τήν 
δικαίαν ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνην.

1111
ΊΙ υ,αγευτική αύτη είκών τή; φύσεως προσελάμ- 

βανε μεγαλειτέραν αϊγλην καί ένίσχυε τήν φαντα
σίαν, καθ’ ήν στιγμήν βλέποντε; τάς άμφιθεατρικώς 
έκτισμένας οικία; τής πόλεως ώνειροπολ.οΰμεν μεταξύ 
όλων τών άλλων καί τού; ύπό τήν στέγην έκάστης 
αύτών γεννηθέντας.ζώντας κα: τεθνεώτας, τού; έν τή 
αλλοδαπή νοσταλγοΰντα; τόν τόπον, όπου έγεννήθη- 
σαν, τού; πάντα;, τούς μέν ύπό τών άκαταλήπτων 
βουλών τή; τύχης υίοθετηθέντα; ή υίοθετηθησομένους 
ύπό τής ευτυχία; καί δόξης, ωφελήσαντας ή ώφελή- 
σοντας τήν κοινωνίαν, τού; δέ προσενεχθέντα; εΐς 
τον βωμόν τής δυστυχία; καί τή; παντοειδούς άθλιό- 
τητος ή ί'να πρό τοΰ ιδεώδους κόσμου χρησιμεύσωσιν 
ώ; πρότυπα διατηρήσεω; σταθεροΰ καί άκραδάντου 
χαρακτήρος ή ταφώσιν ύπό τά κεραυνώοη ερείπια 
τών έν άφανεία κοχλαζόντων εύγενών πόθων των. ή 
διά τή; μεταβολή; αισθημάτων φορέσαντε; τήν προ
σωπίδα τή; άστασία; καί αναλγησίας πολλαπλασιά- 
σωσι τόν όμιλον τών έν τή κοινωνία, τοΰ είδικοΰ εΐς 
ταΰτα, είκοστοΰ αΐώνος μετημφιισμένων, πνίςωσι παν 
ευγενές. διαφθείρωσι παν τω δσίωαρεσκον καί τέλος... 
πληρώσωσι τά κενά τών ειρκτών... ,πατήσωσιν έπί 

τής.... λαιμητόμου, ή κρεμάσωοι τού; σκοτείους 
σκοπού; καί τά φρικώδη όνειρά των έπί τής αγχόνη;, 
έπισφραγίζοντες οΰτω τό τέλος ένός άθλιου βίου, διά 
τήν τοιαύτην έκτύλιξιν καί άποπεράτωσιν τοΰ όποιου 
καθίσταται ή κοινωνία ούχί ολίγον ύπεύθυνος.

V
Εΐς τήν άκραν τής πόλεως έν μονήρει κοιλάδι, ής 

ολίγοι άρέσκονται τήν έπίσκεψιν. πολλοί ομω; έκ 
θρησκευτικού καθήκοντος ποιοΰσιν αυτήν, διαλύει 
τού; ρεμβασμούς ήμών μία πόλις μαρμάρινος, μία 
χώρα σιγηλή, ένθα τού; πάντα; έξισοΐ δ έν αύτή α
νάσσων, άλλά τόν πτωχόν τόν μή δυνάμενον και εν 
αύτώ τω τόπω τή; έντελοΰ; ϊσότητος νά κατοική εν 
μαρμαρίνω κλωβώ περιπτύσσεται ή φύσις, καθιστώσα 
έ'τι μυροβόλον τήν κατοικίαν του, όσον φλογεροί ύ- 
πήρξαν οί ποτέ στεναγμοί του.

Ναί! ή χλόη τη; τόν στολίζει καί ή βάτο;" τδν 
στεφανώνει, καθότι έν τή ζωή ύστερεϊτο τοΰ'στολι- 
σμοΰ καί τή; ποαγματοποιήσεω: τών ερώτων καί 
ονείρων, τά όποια έλάτρευσε καί’μέ τά όποια1πάν
τοτε περιπεπλεγμένο; έζη, σοβαρά; δέ κα! μελαγχο
λικής κυπαρίσσου ή σκιά φιλοξενεί έκεϊ τλήμονα καί 
κεκμηκότα δδοεπόρον, νανουρίζουσα βαουθύμω; αύ
τόν διά τοΰ ψιθύρου τών φύλλων της.

Και πρό τής θέας τοΰ τόπου εκείνου, οστις εγκλείει 
μυστήρια χαί πόθους ή μάλλον αναπαύει τήν μα
ταιότητα, ή μελαγχολία άντικατέστησε τήν πρώην 
εύχαρίστησιν. ήν ησθάνθημεν έπί τή σκάψει, οτι καί 
ό θάνατο; συμπαθεί καί άντιπαθεΐ πολλάκις τό θΰμά 
του, διότι εύτυχή; ό ταφείς έκεϊ· ύπό τά; εύχάς τής 
εκκλησία; καί ύπό -χειρών μητρικών, αδελφικών καί 
αύτή; τή; ερωμένη; του. θυμιάζεται, ή δέχεται την 
έπίσκεψιν ένό; άληθοΰ; φίλου, ί'να σπείση εν θερμόν 
δάκρυ έπί τοΰ τάκου του, καί φωτίζεται ύπό ακοίμη
του κανδήλα;. άτυχή; δέ έκεΐνο; ούτινο; τό ταλαι- 
πωρηθέν σώμα έχρησίμευε βορά τών κυμάτων, τοΰ 
καρχαρίου, τή; ύαινη;..................................... .............

VI
Και ή κα’άβασις ήμών έκ τοΰ λόφου ύπήρξε ψυχι- 

κώ; κοπιώδης όσον καί ή άνάβατις, τρανόν παράδειγ
μα τή; ανθρώπινη; ζωή;, ήτι; J άναβαίνει έπί τή; 
σκηνή; τοΰ κόσμου τούτου μέ τόν πόνον καί τό δάκρυ 
μοχθούσα καί παλαίουσα όπως συλλαβή τήν άπάτην 
καί ειτα τήν καταβιβάζουσιν εΐ; τόν τάφον, ένθα ή 
γλώσσα τοΰ λευίτου επισφραγίζει τό δρά ια. ή δε 
σκαπάνη καί τό πτυάριον τοΰ τή αδιαφορία έπί τοΐς 
πέριξ αύτοΰ τελουμέ·.ο·.ς έξοικειωθέντο; νεωκόρου 
παίζει τήν.κωμωδ'.αν. ήν διαδέχεταιξή'σιωπή καί ή 
λήθη.

’£.· KvJmrliuc 16\'1ον 05.
Φιλάρετος 'Οδοιπόρος.

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

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Αί έξοχοΓΟέσεις ύμοιάζονν τάς κορνφάς 
τών βράχων.' Μόνον <»ί ιιετοϊ καϊ’τά έμπετά 
δύνανται νά φΟάσουν είς αύτός.

— “Ολοι σχεδόν οί άνθρωποι ευχαρι
στούνται άπό τούς επαίνους. Άλλ’ οί μέν 
όσφοαίνονται εύναοίστως ιιόνον την σιιύο- 
ναν και την <ΐΛ<»ήν. οι οε ευχαριστούνται 
είς τόν καπνόν «ίουδήποτε θυμιάματος·.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τδ πλέον κηοίον («ίτεατόκηοος).

’Ιδού καί. Εν παίγνιον Επιστημονικόν, δια- 
σκεδαστικόν, δλως άθώον καί άόλαόΕς, δπερ 
δύναται νά τέρψμ έν συναναστροφή καί όιιη- 
γύρει.

Κατατάξατε πέριξ κάδου ϊι άλλου άνοικτοϋ 
δοχείου, περιΕχοντος ύδωρ, τούς νέους ιίρωας 
συμπαίκτοράς ϋας,τούς έπαιρομένους συνήθως 
οτι δλα τά γνωρίζουν καί θέσατε έπί τοϋ ϋδα- 
τος τεμάχιον στεατοκηρίου, ώς Εμφαίνεται έν 
τώ έναντι σχήματι. Τότε παοτείνατε αύτοΐς έπί 
ϋποσχέΟει μεγάλης άμοιόΰς, ν’ άποσύρωσιν 
αύτό έκ τοΰ ΰδατος’διά τοΰ στόματος, έχον- 
τες τάς χεΐρας όπισθεν.

Μολονότι τό πείραμα φαίνεται εύκολώτατον 
έν τούτοις εινε, ώς θά ίδητε, δυσκολωτατον 
καί προκαλεΐ μεγάλους γέλωτας ύσάκις ή κε-

- ··

φαλιϊ τού άγωνιζομιϊνου αποάύρεται έκάστοτε 
μι μορφασμούς έι: τοϋ βρεξίματος. Δύνασθε καί 
άντί στεατοκηρίου νά θέσατε τόπιον έκ καου- 
τσοί κ έν τώ ΰδατι καί τό πείραμα καθίσταται 
έτι διασκεδαστικώτερον.

Μύτην οί πειραματιζόμενοι 0’ άγωνίζωνται, 
χωρίς νά κατορθώσωΟι νά συλλάδωάι τό ύντι- 
κείμενον, διότι τούτο εΐς έκάστην προσπά
θειαν 0’ Απομακρύνεται τών χειλέων αύτών. 
’Ιδού δέ καί τό μυστικόν.

Πλησιάσατε τό στόμα δύω τό δυνατόν πλη- 
σιέστερον τοΰ στεατοκηρίου καί είσπνεύόατε ό- 
λίγον,προξενοΰντες κενόν έν τμ έπιφιινεία τοΰ 
ύγροΰ. Τότε τό στεάτοκήριον ϊι τό τόπιον δει
κνύουν Επιφάνειαν μεγαλειτέραν, δτε δύνασθε 
εύκΰλως.νά σνλλάόετε αύτό διά τών χειλέων.

Προσέξατε δμως νά μή βραχιΐτε.
Διά τοΰ στεατοκηρίου τό παίγνιον τούτο είναι 
ιδίως διασκεδαστικώτερον καί προκαλεΐ πολ
λούς γέλωτας.

π.

ΜΙα ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ό χορός.

’Επειδή κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλη 
γίνεται χρήσις χοροΟ,Οεωροΰμεν λίαν έπάναγ- 
κες νά δώσωμεν τήν εξής απαραίτητον συμ
βουλήν είς τούς χορευτάς.

Ό χ<ρός είναι μία σωματική έξάσκησις, 
τήν οποίαν οί αρχαίοι λαοί έΟεώρουν ώς άναγ- 
καίαν καί διά τοϋτο είς τάς έορτάς καί πα · 
νηγύρεις έχορευον συν γυναιξί καί τέκνοις κτλ. 
Οί δέ ιατροί συμβουλεύουσιν ένίοτε τόν χορο’ν, 
ώς υγιεινόν ©κρμακον καί μέσον. Άλλά ση
μειώσατε καλώς, οσον ωφέλιμος καί υγιεινός 
είναι ό χορός, τοσοΟτον βλαβερός καί θανάσι
μος είναι είς περιστάσεις τινάς καϊ παραδεί
γματα εχομ.ν άπειρα, εξαρθρώσεων, κρυολο
γημάτων, πτώσεων καί τά τοιαϋτα.

Δέον επομένως οί χορευοντες πρωτιστως νά 
μή χοοεύωσιν ό’ντε; κεκοπιακότες πνευματι
κής ή σωματικώς ή ίδρωμένοι ή αμέσως μετά 
τό φαγητόν. Κατά δεύτερον λόγον νά φέρω- 
σιν έλευΟέραν περιβολήν καί νά μή είναι σφι
γμένοι πε:ί τήν όσφύν, οΰτε καί νά φερωσιν 
υποδήματα στενά καί ζατά τρίτον μετά τόν 
χορόν νά μήν έξέρχωνται είς τήν ατμόσφαιραν, 
άν δέν παρέλθγι τουλάχιστον ήμίσεια ώρα. 
Τουναντίον άν μετά τόν χορόν καθήσωσιν είς 
γεΰμα, είναι έ'τι ώφελιμώτερον. Άλλά μετά 
τό γεΰμα νά μή χορεύσωσιν έκ νέου, διότι 
ακριβώς τοϋτο είναι τό χείριστον.

Ό ιατρός δας.

ΑΛΗΘΞΙ ΑΙ
ΊΙ ίσό-ης δίν έγκειται tic τήν ομοιό

τητα τοΐί έπαγγέ2,ιιατι>ς·, άλλ’ είς τόν βαθ
μόν τής τελειότητας καϊ ΰπολήΨεως καϊ 
δικαιωμάτων.

— Καλός γεωργός· είνε ϊ<Τος μέ κα
λόν ποιητήν ιϊ έξοχον πολιτικόν, άλλά 
ιιέτοίος ποιητήν, οαδιονογος πολιτενόηε- 
νος η απειρόκαλος ·η['ίπλουτος ούόαμώς 
δύναται νά ΟεωοηΟΰ ϊ<>ό<· καλοί· γειοονοΰ.

— Ουοεν ον/,ηοοτεοον άνίΐοωπου <>ιη- Λ ν # ν ν
γουιιενον πις έπιτυχιας τον-

— Τά γελοιοδέατερα έίΐιιια καϊ οί άνοη- 
τοτεροί τύποι έ.πικ<·(ΐτ<)ΰ<τιν ίντό την 
στασιαν τοϋ ρητού. Τοιαυτη’ουνήΟεια επι- 
κοιιτεϊ παρ’ ήιιϊν. Ούτως άπεκοίνοντο καϊ 
οί άγονη τής Αμερικής· είς· τούς Εύοιο- 
παίονς, οί όποιοι ήοιότων διατϊ ιίνε άν- 
• Ιριοποφάγοι.

— ΊΙ ναοά τήν όποιαν ποοίενοΰιιεν εΐυ
τον πλησίον εχει τό γλυκύ, ότι <ίντϊ νά
έλιιττωΟή ώς πΰοαάντανάκλαοιν. επιστρέ
φει είς· ημάς ίλ,αρωτέρα.

—Έββϊββϋ—



240 Η ΦΥΣΙ2 Η ΦΥΣΙΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕ1ΔΙΑ ΜΟΥ

ΑΙ ΚΤΔΩΝΙΑΙ
(τδ Αϊβαλή).

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).
Και όντως διήλθομεν δύο ώρας μέ αξιόλογον 

περίπατον παρά τήν παραλίαν πάντοτε, συνο- 
μιλούντες, γελώντες καϊ βραδέως βζδίζοντες, 
συναντήσαντες πολλούς έπίσης διαβάτας καϊ 
οικογένειας γνωστάς καϊ μη και περϊ λύχνων 
άφάς άφικόμεθα έξωθι τής οικίας τοΰ κ ’Α
ναστασίου, οπού ή αξιόλογος Κυρία του μζςά- 
νέμενε μετ’άνυπομονησίας.

— Καλέ, πόσον αργήσατε, μας έλεγε, μει- 
διώσα- μας είπαν, οτι άνετράπη μία λέμβος, 
κα’ι ήμουν πολύ ανήσυχος.

— Δέν άνετράπη, αλλά καταβρεγμένοι και 
τρομαγμένοι οί έν αύ-ή ήναγκάσθησαν νάποοσ- 
ορμισθώσιν (είς μίαν ακτήν έκεΐ και νά έλθωσι 
πεζή. Οΰτω τά έμάθομεν. Άλλά, αν έπνιγό- 
μεθζ ημείς, τί Οά έκάμνετε ;

— Θά έριγνόμην εΐς τήν θήλασαν και Οά 
ήρχόμην νά σάς εΰρισκα.

— Εύγε, νά εύγενής ψυχή καϊ άφοσιωμένη 
σύζυγος. Σέ συγχαίρω. Κύριε Αναστασίου.

— Τό είξεύρω, δι’ αύτό τήν έπήοα.
Είτα ή Κυρία ’Αναστασία μαςήρώτησε πώς 

έπεράσαμεν είς τήν λέμβον πηγαίνοντες καί 
ποιοι έφοβοΰντο.

— ’Ά, αύτό έγώ Οά σας τό εί'πω, άπήντη- 
σεν ό κ. Κονταξής.

— *θΧι> '-'/?> σείί- άλλ’όκ. Πρίντεζης, σείς 
Οά μεροληπτήσετε.

— Πολύ καλά, άς αποφζνθή ό κ. Πρίντεζης.
— ’Ιδού λοιπόν, τή είπον, ή καθαρά αλή

θεια. Ό κ. Σιμωνίδης ήτο ζαρωμένος είς μίαν 
γωνίαν τής λέμβου καϊ δέν ώμίλει. Προφανώς 
δέ Οάήτο φοβισμένος. Ό κ. Κάβουραςέν διεφέ- 
ρετοομως πολύ, ώς φαίνεται διά τήν ζωήν του 
καϊ όλονέν μάς έλεγε πότε νά έπιστρέψωμεν, 
πότε ότι ό καιρός ένδυναμόνει περισσότερον, 
πότε ότι είναι καλήτερα νά πηγαίνωμεν πεζή. 
Ό κ.Κονταξής έδείκνυε ζωηρότητα καϊ άφοβίαν 
καϊ ήθελε νά κρκτή τό πηδάλιοναλλά δέν τόν 
άφήσζμεν νά μάς πνίξη καί τό έκράτησεν ό 
λεμβούχος. Φαίνεται βαστά ή καρδιά του καί 
είναι συνετισμένος. Ό δέ κ. Αναστασίου πεν · 
τάρα δεν έδιδε καί ώς ατρόμητος ναύτης «ευ.- 
πρός» «εμπρός» έφώναζεν καϊ όλο έγελοΰσε 
και ηυχαριστεϊτο. Ο λεμβούχος ένδιαφεοόμε- 
νος μάλλον διά τήν λέμβον του δέν έβλεπε τήν 
ώραν νά ποοσαράξωμεν είτε είς τήν 'Αγίαν 
Παρασκευήν, είτε είς τόν Άγιον Νικόλαον,καϊ 
μάλλον είς τό πρώτον έπροτίμα μέρος όπου κα1. 
διηυθύνθημεν κατ’άρχάς, άλλά κατόπιν έστρά- 
φημεν είς τό δεύτερον. ’Εγώ δέ, έγώ. . . δέν 
ξεύρω, περί έμοΰ άς σάς είπή ό κ. ’Αναστασίου.

— Ά, ναί, ό κ. Πρίντεζης ήτο όπως πρέ
πει δηλαδή δέν έφοβεϊτο, άλλά μάλλον μάς 
διεσκέδαζε καϊ μάς έξήγει τόν καιρόν, ότι 
είναι πέραμα καϊ Οά περώσση άμα προχωρή- 
σωμεν καί προσπαθούσε διά τής όυ.ιλίας του 
να μάς άπομακρύνη τοΰ φόβου.

— Ώραΐα, έπεϊπεν ή Κυρία’Αναστασία καϊ 
άφοΰ μάς συνέστησε τήν αδελφήν της, τήν μη
τέρα και τον πατέρα της, οΐτινες τότε προσ- 
ήλθον, μάς ήρώτησεν, άν ή έκδρομή μάς έφερεν 
δρεξιν, διά νά έτοιμάσουν τήν τράπεζαν.

— Μάλιστα, μάλιστα, άνέκοαξαν όλοι.
— Έγω πρό τούτου έπροτιμοΰσα ήδη μίαν 

μπύραν, άπό έκεΐνας όπου έστειλεν ό κ. Κον
ταξής μέ όλίγον μεζέ, εί δυνατόν,πρό τοΰ φα
γητού, είπον, διότι εί'μεθα πολύ κουρασμένοι 
καί χρειαζόμεθα άμεσον άναψυχήν.

— Νά άνθρωπος ειλικρινής, μάλιστα, αμέ
σως καϊ διέταξε τά δέοντα ή Κυρία ’Αναστα
σία. Καϊ άμέσως έκομίσθησαν ήμϊν τρεις φιά- 
λα·. ζύθου Βιένης δροσεραϊάπό του φοέατοςκαί 
τινα πινάκια μέ σωρείαν μεζέδων.

— Μετά τοιαύτην θαλασσίαν εκδρομήν και 
τόσην πεζοδρομίαν,είπον, έχρειάζετο νάκατευ- 
νάσωμεν προς στιγμήν τήν δρεξιν, μέ όλίγον 
μεζέν καϊ έν τουλάχιστον ποτήριον ζύθου.

— Βλέπω, Κύριε Πρίντεζη, ότι ξεύρετε 
περίφημα νάζήτε καϊ πίνω είς τήν ύγείανσας, 
μοϊ λεγει τότε ό κ. ’Αναστασίου. Δέν εί'ξερον, 
ότι ή συναναστροφή σας είναι τόσον εύχάρι- 
στος.

— Συμμορφοΰμαι, φίλε μου, μέ τάς περιστά
σεις καϊ πίνω ήδη καί έγώ είς τήν ύγείαν όλων 
σας.

— Εύγε, εύγε, εύχαριστοϋμεν. Τώρα ποϋ 
θελετε νά φάγωμεν μέσα ή έξω ; Ποϋ σάς α
ρέσει, έρωτά ή πάντοτε περιποιητική Κυρία 
Αναστασία.

Όλοι άπεφασίσαμεν έξωθι τής οικίας, οπού 
τό μέρος ητο καθαρότατου καί περιποιημένον 
καί ή θεα πρός τήν θάλασσαν έναντι καί τήν 
ξηράν δεξιόθεν έξαισία και λζμπροτάτη. Καί 
άμεσως διεταχθησαν τά δέοντα ζαί έν όλίγοις 
ήτοιμασθη ώραιοτάτη καί δι’ άφθονων ορεκτι
κών καί φαγητών έστολισμένη έν ύπζίθρω με
γάλη τράπεζα, παρ’ ή μετ’ όλίγον έτοποθε- 
τήθημεν πάντες.

’Αριστερόθεν έμοΰ είχον τήν Κυρίαν ’Ανα
στασίαν μετά τοΰ συζύγου της καί δεξιόθεν 
τόν αντιπρόσωπον τοϋ Τύπου τής Σμύρνης κ. 
Σιμωνίδην, έναντι δέ τόν κ. Κονταξήν μετά 
τής Δος αδελφής τής Κυρίας ’Αναστασίας, 
κτλ. Καί άμέσως ήρξάμεθα έν ζωηροτάτη καί 
εύθυμοτάτη διαθέσει τής καταβροχθίσεως ποι
κίλων ορεκτικών καί είτα ωραίων φαγητών, 
άτινζ αλληλοδιαδόχως έκομίζοντο ήμϊν μεταξύ 
τών όποιων διεκρίνοντο οί οολέδες, τά σου- 
τσουκάκια καϊ ώραίον ψητόν γαλοπούλας, ότε 

πλέον ήρξαντο άλλεπάλληλοι προπόσεις πε- 
ζαί τε καϊ έμμετροι διά ζύθου καϊ εκλεκτού 
οίνου. Τοσαύτη δέ εύχαρίστησις ύπήρχε καϊ 
έκτακτος παρά τών οικοδεσποτών περιποίησις 
καϊ φιλοξενία, ώστε πάντες οί προσκεκλημένοι 
προσεπαθοΰμεν παντϊ σθένει νά φανώμεν αρε
στοί καϊ εύγνώμονες. Ούδέν δέ πζρημελήθη 
άπό μέρους αύτών,όπως ή έσπεοίς φανή άντα- 
ξία τοΰ μέρους, ένθα έδίδετο καϊ τών προσώ
πων, ζτινα προεκάλεσαν ταύτην. Με τά δέ τό 
δεΐπνον, παρεμείναμεν καϊ πέραν τοΰ μεσονυ
κτίου, άπολαμβάνοντε; τής θείας έκείνης παρα- 
κτείου δρόσου καϊ θαυμασίας έσπερίδος, έξα- 
κολουθητικώς όμιλοΰντες καί συζητούντεε, 
γελώντες και διασκεδάζοντες. Αΐ ώραι πα- 
ρείρχοντο, χωρίς νά τό άντιλαμβανόμεθα, οτε 
δέ πλέον τό καθήκον μάς ήνάγκασε νά έγκα- 
ταλείψωμεν τήν ώραίαν έκείνην θέσιν καί εύ- 
χάριστον συναναστροφήν, μία άφατος μελαγ
χολία μάς κατέλαβε καί πάντες έθλιβόμεθζ 
έπϊ τώ άδοκήτω άποχωρισμω.

Τέλος ήγέρθημεν καί άπεχαιρετίσαμεν τούς 
φιλότιμους οίκοδεσπότας,οΐτινες έπίσης κατα- 
γοητειμένοι έκ τής συναναστροφής, μάς προ- 
σεκάλεσαν νά πάρωμεν τήν έπιοΰσζν τό τεϊον 
μετ’ αύτών καί νά διέλθωμεν πάλιν τήν έσπε
ρίδα όμοΰ.

Δέν ήρνήθημεν, άλλά τήν έπομένην ήμέραν 
έπανήλθομεν μετά τό δεΐπνον έκεΐ καί έπειδή 
έπνεεν ισχυρότατος άνεμος, προσεκληθημεν έν
τός τής οικίας ένθα διεσκεδάσαμεν έτι ωραιό
τερα τής προτεραίας καϊ μέ παντοίας εύαρε 
στους αστειότητας καϊ ποικιλότατα παίγνια. 
Παρεμείναμεν δέ καί πάλιν μέχρι τής δευτέ- 
ρζς μετά μεσονύκτιον, ότε προκειμένου τήν 
έπιοΰσαν ν’ αναχωρήσω διά τήν Μιτυλήνην, 
μάς συνώδευσαν πάντες μέχρις ικανής άποστά
σεως τής όδοΰ, όπου άπεχαιρετίσθημεν μέ 
άλησμονητους έντυπώσεις.

Τήν έπιοΰσζν έπεσκέφθην πάντας σχεδόν φί
λους καί συνδρομητάς κα! διήλθομεν τήν ήμέραν 
ωραιότατα μετά τοΰ κ. Κονταξή, ότε προ 
σεκλήθημεν καϊ πάλιν παρά τώ κ. Άναστά- 
σίω νά διέλθωμεν τήν έσπερίδα όμοΰ, διότι τό 
άτμόπλοιον 0’ άνεχώρει τήν έπιοΰσαν τήν 
πρωίαν. Καϊ ό'ντως καϊ πάλιν μετέβημεν εκεί, 
διότι ώς προεΐπον, ή έξοχική αΰτη θέσις τυγ
χάνει ωραιότατη καί μοναδική διά τό θέρος, 
καί περνά τις τήν ώραν του πολύ εύχάριστα 
και δή, όταν έχη γνωστήν οικογένειαν, παρ’ή 
νά διζμείνη. Μόλις δέ έφθάσαμεν έκεΐ, ό κ. 
’Αναστασίου μάς άνήγγειλεν, ότι θά εί'ρχετο 
καϊ αύτός μετ’ έμοΰ είς Μιτυλήνην, ίσως δέ 
καί ή Κυρία του, άν ό καιρός ήτο εύνοϊκός.

— Τόσω τό καλείτερον, είπον καί θά πε- 
ράσωμεν ακόμη ωραιότερα.

Άλλά τήν έπιοΰσαν έφύσζ ό'ντως αρκε
τός άνεμος καί άνεχωρήσαμεν μετά τοϋ κυ

ρίου ’Αναστασίου τήν έβδ μην τής πρωίας με 
οΰριον άνεμον καϊ αρκετήν θάλασσαν καί μο
λονότι τό άτμόπλοιον ήτο μικρόν καί έκινου- 
μεθα αρκετά αίσθητώς, έν τούτοις έπεράσαμεν 
πολύ εύχάριστα και έφθάσαμεν περϊ τήν με
σημβρίαν είς Μιτυλήνην όπου καί έγευματίσα- 
μεν όμοΰ ζαί τήν έσπέρζν μετέβημεν είς τό 
θέατρον, διότι έν Μιτυλήνη ό κόσμος διασκε
δάζει καί έχουν καϊ ώραΐον κήπον καί δύο 
μικρά θέατοζ μέ θιάσους έξ ’Αθηνών.

ΜΙΤΥΛΗΝΗ —ΠΛΩΜΑΡΙΟΝ

Τήν έπιοΰσζν άπεφάσισα νά μεταβώ είς 
Πλωμάριον,οπου έχω μερικούς συνδρομητάς καϊ 
τοσάκις ήλθον ένταΰθα καϊ ούδέποτε άπεφά- 
σιζον νά μεταβώ έκεΐ, μολονότι πολλοί με 
παρεκίνουν καθόσον καί πλούσια κωμ.όπολις 
είναι καί πολλοί καλοί ομογενείς μας δια
μένουν.

Τό Πλωμήριον κεΐται είς τήν άπέναντι βο- 
ρείζν ακτήν τής νήσου καί δέον νά διασχίσετε 
ταύτην κατά πλάτος διά νά έλθητε έκεΐ.

Άνεχωρήσαμεν έφ’ άμάςης μετά τοΰ κ. Π. 
Λουκέλλη, άνταποκριτοΰ ’Εφημερίδων, όστις 
είχε ζαί αύτός έργασίαν νά μεταβή έκεΐ περί 
τήν έβδόμην ώραν τής πρωίας. Μοί έλεγον δέ, 
ότι ή διάβασις τής ζμαξητής ταύτης όδοΰ εί
ναι ώραιωτάτη, ποικιλότατη καί ρωμαντικω- 
τάτη ύφ* ολας τάς έπόψεις καϊ οτι θά εύχα- 
ριστηθώμεν. Καϊ ό'ντως, κατ’ άρχάς μόλις 
έξήλθομεν έκ τής πόλεως, άνηρχόμεθα τό ορος 
διά μέσου έλαιών καί κτημάτων δι’ έλικοει- 
δοΰς λοφοσειράς πότε ζνερχόμενοι καί πότε 
κατερχόμενοι διά μέσου πυκνών έλαιοδενδρων 
καϊ άλλοτε ήραιωμένων, έως ού φθάσαντες είς 
τό ΰψος τοϋ όρους, ήρξάμεθα κατερχόμενοι 
καϊ ώραία άποψις παρουσιάσθη πρό τών οφθαλ
μών μας. Εκτεταμένος βαθύς κόλπος είσέδυεν 
είς τήν ξηράν καί έκατέρωθεν όροι, κοιλάδες 
καί πεδιάδες κατάφυτοι έξ έλαιοδενδρων κα
τέκλυζαν τό έδαφος. Είναι τό μόνον προϊόν 
τοΰ τόπου καί ό καλείτερος πλουτολογικός 
παράγων τής νήσου έξ ού εύποροΰσιν ιδίως οί 
κάτοικοι. Έλαΐζι, έλαιον καί σάπων καλλιερ
γούνται είς εύρεΐαν κλίμακα κα! άπανταχοΰ 
βλέπει τις έκεΐ ελαιώνας, εργοστάσια καί 
άποθήκας.

Μετ’ άνζζουφίσεως ήδη κατερχόμεθα τόν 
κατήφορον τοΰ όρους καί ό συνωδός μου μοϊ 
δεικνύει τό μέρος, οπού θά κατέλθωμεν τής 
ζμάξης, ΐνα διαπεραιωθώμεν είς τήν αντίπε
ραν όχθην διά καΐκίου.

Είναι τό λεγόμενον Πέραμα τής Γέρας.
— Ά ! ενθυμούμαι,ειπον,ήλθα καϊ άλλοτε 

έδώ, άλλα μέχρι τών λουτρών, καλαυμένων 
«Θερμαι» όπου καϊ έκάμαμεν ώραΐον θερμόν 
λουτρόν έντός τεχνητού κτιστού λουτήρος, έδώ
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κάτωθι ύπό τό όρος αότο', άν 5έν μέ χπχτχ 
Γ. μνήμη.

— Ναί, άκριβώς έκεΐ είναι και θά διέλθω- 
μεν άπ’ έκεΐ Είναι είς ό δρόαος.

Μετά τινας έλιγμούς καί κατηφορίας καθ’ 
ας ή αμαξά μας έκυλίετο μετά μεγάλης τα
χύτητας, κατήλθομεν τάς κλιτύας τοϋ πρώτου 
πρό ήμών όρους καί είτα του δευτέρου, οτε 
πλησιάζυντες πρός την θάλασσαν, διήλθομεν 
πόλύ πλησίον τών λουτρών «Θερμών», ένθα 
ύπάρχουσι κατοικίαι τινες, κήποι καί κα
φενεία καί ών τά ΰδατα ταϋτα φημίζονται διά 
νευρολογικάς τινας νο'σους, καί μετ’ όλίγον 
άφικόμεθα είς τό πολυθρύλλητον λεγόμενον πέ
ρασμα δι’ ού άκαταπκύστως οί ταξειδεύοντες 
έκεΐθεν διαβάται είναι ύποχρεωμένοι νά διέρ
χονται διά τοΰ ύπήρχοντος έκεΐ έπϊ τούτω 
ιδιωτικού καϊκιού, διά νά μη κάμουν μέγαν 
έκτεταμένον γΰρον, διότι, ώς εΐ'πομεν ό θαλάσ
σιος κόλπος πολύ προχωρεί πρός την ξηράν.

Μικρόν πτωχόν καφενεΐον ύπάρχει παρά 
την ακτήν, οπού εύρίσκεται καί μικρά λιθό
κτιστος προκυμαία, δι’ ής έπιβιβάζονται έπϊ 
τοΰ πλοιαρίου οί διά την αντίπεραν όχθην 
προσερχο'μενοι.

Παρεμείναμεν ένταΰθα περί τά είκοσι λεπτά 
τής ώρας καί έπίομεν καφέ. Τό μικρόν αύτό 
καφενεΐον, ολως άγροτικοΰ τύπου, διατηρείται 
άπό χωρικόν τινα αγαθόν καί φιλότιμου, ’Ανά
στασην ονομαζόμενου.

— Καί πότε θά έπιστρέψν) τό καΐκι νά μας 
παραλάογ ; ηρωτησαμεν.

— Σέ μίση ώρα μάς άπήντησεν,είναι ολίγη 
τρικυμία καί ό καιρός ένάντιος καί δι’ αύτό 
αργεί.

— 'Ένα μόνον είναι ;
— Ναί, ένα καί έχει ένοικιάση άπό την 

Κυβέρνησιν τό δικαίωμα.Τώρα, νά, ξεκίνα άπό 
πέρα. Δέν θ’ άργηση.

Καί όντως μετ’ όλίγον μέγα ίστιοφόρον 
σκάφος έφαίνετο διασχίζον τά κύματα καί 
κλίνον πλαγίως αύτοϋ έκ τοϋ άνέμου.

Τό έπεριμέναμεν μετ' ανυπομονησίας καί 
περιέργειας καθόσον έπρόκειτο μετά της άμά- 
ξης νά μας μεταφεργ είς τήν αντίπεραν όχθην.

Ήδη όλονέν έπλησίαζε καί μετ’ ού πολύ 
αρκετών διαστάσεων ίστιοφόρον σκάφος μετ’ 
Ιπιτηδειότητος καί τέχνης προσωρμίζετο ενώ
πιον ημών. "Αμα τή άγκυροβολήσει του, διά
φορα όντα καί αντικείμενα άπεβιβάσθησαν είς 
τήν ξηράν, ή'τοι άνθρωποι καί κτήνη όμοϋ,τρά
πεζα·., βαρέλια καί καθήκλαι. Τό πλοΐον αύτό 
ώμοίαζε πρός τήν κιβωτόν τοΰ Νώε καί είχε 
χωρητικότητα τοιαύτην, δυναμένην νά περι- 
λάβη παντός είδους έμψύχων καί άύύχων αντι
κείμενων.

Ήρξάμεθα τότε τής έπιβιβάσεώς μας, άλλά 
μεθ’ήμών καί πολλοί άλλοι είσήλθον έντός τής 

κιβωτοϋ ταύτης καί άπροσδοκτήτως τό σκάφος 
μας ταχέως έπληρώθη κόσμου.

'Είαβον θέσιν παρά τώ πλοίαρχο», όρθιος, 
πλησίον τοΰ πηδαλίου, διά παν ένδεχόμενον 
καί διότι έν τω κέντρο» τής κιβωτοϋ εΐ'χομεν 
εύωδίαν τινά τών περιττωμάτων τών συνταξει- 
δευόντων κτηνών καί άμα ώς πάντες κατε- 
λαβον τάς οικείας θέσεις, βουλήσει έκαστου, ό 
πλοίαρχος διά σημείου τής χειρός καί μέ τήν 
λέξιν «έμπρός» διέταξε τόν έναντι αύτοϋ ί- 
στάμενον έπϊ τής πρώρας σύντροφόν του καί 
άμέσως ούτος άνεπέτασε τό μέγα τοΰ σκά
φους ίστίον καί αυθωρεί τό πλοΐον βοηθούμε- 
νον ύπό του άνέμου έξεκίνησε μεθ’ ορμής πρός 
τά έμπρός.

— Θά ήσθε βεβαίως ό πλοίαρχος, τόν ήρώ- 
τησα τότε.

— Ναί, μοί άπήντησε μετά σοβαρότητος 
καί προσε.τοιήθη, ότι έστρεφε τό πηδάλιου.

— Καί ό άλλος έκεΐ;
— Ό ύποπλοίαρχος.
— Χαίρω, χαίρω πολύ καί όνομάζεσθε ;
— ’Εγώ Καπετάν Γεώργης καί τοϋ λόγου 

του Καπετάν Άγγελής.
— Χαίρω πολύ καί έκαμες καί άλλου πλοί

αρχος ή μόνον είς αύτό τό πέραμα ;
— Πώς; είχα καί δικό μου καράβι καί έ- 

ναυάγησα, άλλά ή τύχη μ' έφερεν έδώ ;
— Έναυαγησες ; κύτταξε νά μή μας ναυα- 

γήσγς καί έδώ καί δέν είμεθα έτοιμοι ακόμη.
Ό πλοίαρχος τότε προσέβλεψε μετ’αύστη- 

ρότητος καί χωρίς νά μοϋ άπαντήση :
— Τέντωσε ορέ τό πανί, κράζει πρός τόν 

σύντροφόν του καί ή βρατζέρα έκτύπα τά κύ
ματα μεθ' ορμής.

Εί'μεθα ήδη είς τό μέσον τοΰ περάματος, 
οπερ είχε μήκος ενός μιλλίου περίπου καί ό 
άνεμος έφύσα πολύ σφοδρώς

— Δέν μοϋ λέγεις, τω λέγω, είναι φόβος 
νά πνιγή κανείς έδώ μέσα είς τό πέραμα ;

— Καί είς τήν άμμον ακόμη πνίγεται, μοΰ 
άπαντά ύπερηφάνως.

— Καλά, τζάνεμ, άλλά μέ πλοίαρχον σάν 
τοΰ λόγου σου, μοϋ φαίνεται, προσέθεσα, οτι 
καί είς τόν ωκεανόν ακόμη τά βγκνωμε πέρα. 
Τίλές, καπετάνιε;

'Ο Καπετάν Γεώργης τότε τό πήρε επά
νω του.

— ’Εγώ; μοϋ άπαντα, νά ’σουνα μαζύ μου 
σ’ταΐς μπόραις ποϋ τράβηξα καινά ’βλεπες τί 
θαλασσινός είμαι.

Στούπ ! Στούπ ! Δύο μεγάλα κύματα προ- 
σέκρουσαν μετά πατάγου είς τά πλάγια τής 
κιβωτοϋ μας καί όμοϋ μετ’ απότομον κλίσιν 
αύτής βροχή ϋδατος μάς περιέλουσεν όλίγον.

Μερικοί κάπως έοοβήθησαν καί περΐεμαζεύ- 
θησαν έν τώ σκάψει, ένώ ό ύποπλοίαρχος ά- 

Ψήκεν όλίγον ελεύθερον τό ίστίον και άνέκρα- 
ξεν είς τόν πλοίαρχον :

— Δεξιά / δεξιά !
— "Αμ δεξιά πάω, δέ βλέπεις ; άπήντη- 

σεν ούτος.
— Ωραία, ώραία πάμε,καπετάνιε, μή φο

βάσαι, τά θαλασσοπούλια δέν τρομάζουνε άπό 
τέτοιαις μικρό-μπάρες, τω λέγω τότε, ένθαρ- 
ρύνων αύτόν. Τράβα κουράγιο καί φθάσαμε.

— Έγώ νά φοβηθώ ; σέ τέτοια θάλασσα ; 
"Λμ τοϋτα τά χέρια ‘τί σου λένε ;

— ΙΙραγματικώς έχουν φάει πολύ θάλασσα, 
φαίνονται, άπεκρίθην. (Έπεται τό τέλος).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Γνναϊκες «ίώόοονες

Δύο φίλαι έναντι άλλήλων καθήμεναι, έτα- 
ξείδευον σιδηροδρομικώς. Καί ή μέν ξανθή ά- 
νεγίνωσκεν βιβλίον τι, ή δ’έτέρα, μελαγχροι- 
νή, παρετήρει διά τής θυρίδος τά πρό αύτών 
φεύγοντα ποικίλα καί ώραΐα τοπεΐα ένθεν δι- 
ήρχοντο. Έπλησίάζον τάς ’Αθήνας. Είς δέ τήν 
γωνίαν του βαγονιού, ή σεβαστή αύτών θεία, 
ολως αμέριμνος είχεν ήδη άποκοιμηθή.

Μεταβάσαι, όπως διέλθωσι δύο μήνας τοΰ 
θέρους είς τήν Κέρκυραν, έπανήρχοντο είς τάς 
κλεινάς ’Αθήνας ολως εύχάριτες καί ζωηραί μέ 
νέας σκέψεις καί πολλάς ελπίδας περί τής 
μελλουσης άποκαταστάσεώς των. Μή έχουσαι 
χρηματικήν προίκα, έκαυχώντο, ότι ήσαν ώ- 
ραΐαι καί πνευματώδεις,μολονότι ή μέν ξανθή 
ήγεν ηλικίαν τριακονταετή, ή δέ μελαγχροινή 
μόλις είσήοχετο είς τδν τριακοστόν δεύτερον 
ενιαυτόν.Άμφότεραι έν καιρώ εύθέτω είχον ά- 
ποφύγει τόν κίνδυνον τής έξασθενήσεως καί 
άπογοητεύσεως καί δέν είχον έτι έξοφλήσει τόν 
έρωτα μέ τά καθήκοντα τής καλής ανατροφής 
καί τής μελλούσης ευτυχίας καί άποκαταστά- 
σεως. Έν τούτοις τά έτη παρήρχοντο καί έ- 
λυποϋντο, οτι ούδείς καλός καί όπως πρέπει 
νέος τάς έζήτει.

Είς τήν ’Ελευσίνα τό τραίνον σταματά καί 
νεαρά τις κυρία εισέρχεται, ολως ζωηρά καί 
μειδιώσα, συνοδευομένη ύπό τών δύο τέκνων 
της, μιας ωραίας κόρης καί ενός ροδοχρόου 
υίοϋ της.

Αί δύο <5εσποι»·/<5ες μόλις ίδοΰσαι ταύτην, 
άνακράζουσι μετά χαράς:

— Καλώς τήν Ιωάννα !.. τί σύμπτωσις... 
νά συνταξειδεύσωμεν !.. μετά τόσον καιρόν !

Καί άλληλοασπάζονται χωρίς νά δώσουν 
καιρόν είς τήν ’Ιωάνναν νά συνέλθγ έκ τής έκ- 
πλήξεως.

Αΰτη έφαίνετο όλίγον νεωτέρα τής Μαρίας 
καϊ Μαγδαληνής. Ήτο λεπτοφυής, μικρά, μι- 
κροπρόσωπος, μέ οφθαλμούς ζωηρούς καί γορ

γούς, ένεΐχον δέ έκφρασιν ένεογείας καί τρυφε- 
ρότητος, χάριτος και άποφασιστικότητος.

— Ναί, ταΐς είπε τέλος, θά συνταξειδεύ- 
σωμεν, είμαι πρό μιάς έβδομά >ος έδώ καί έ- 
πιστρέφω είς τάς ’Αθήνας. Σείς άπό ποϋ έρ- 
χεσθε. Είσθε είς σάς Πάτρας;

— "Οχι, είς τήν Κέρκυραν, έπεράσαμεν τό 
καλοκαίρι καί τώρα έπανερχόμεθα είς τάς ’Α
θήνας. Διεσκεδάσαμεν πολύ ώραΐα. Τί νόστιμα 
παιδάκια όπου έχεις, πόσον έτών είναι ;

— Χαίρω, χαίρω πολύ. Ό υιός μου ό Άν- 
τωνάκης είναι έξ έτών καί ή Έλενίτσα μου 
πέντε έτών.

— Καί ό σύζυγός σου, είσαι εύχαριστημέ- 
νη ; τί κάμνει; είναι καλός ;

—"Ω, πολύ.πολύ εύχαριστημένη. Είναι τό
σον καλός καί μέ περιποιήται οσον δύνασθε νά 
φαντασθήτε. Μά.ς έστειλε ν’ άλλάξωμεν άέρα 
μερικάς ήμέρας είς τήν Ελευσίνα εις συγγενι
κήν του οικογένειαν, διότι ή Έλενίτσα μου 
ύπέφεοεν άπό πυρετούς.

— Τί εργασίαν κάμνει ;
— Μηχανικός. Ήτο σύντροφος μέ ένα φίλον 

του πριν στεφανωθοΰμεν. Τώρα έχει ίδικόν του 
έργοστάσιον καί είναι εύχαριστημένος.

— Μπά. άλήθεια, άλήθεια, ήρώτα έπανει- 
λ.ημένως μετά ποιάς τίνος πικρίας ή πρεσβυ
τέρα.

— Πώς ; θά σάς γελάσω ; έχετε δίκαιον 
διότι έχετε τόσα χρόνια νά μέ ίδήτε. Είμαι 
εύχαριστημένη καί αγαπά πολύ καί τά παιδιά 
του. Τό βράδυ έρχεται τακτικά είς τό σπήτι 
του καί παίζει μέ αύτά.

— Κερδίζει, κερδίζει χρήματα ; Έχετε 
εξασφαλίσει τό μέλλον;

—Νά σάς ’πώ. Δέν είμεθα πλούσιοι βέβαια, 
άλλά καί δέν στενοχωρούμεθα. Τίποτε δέν μάς 
λείπει. Διά τό μέλλον, έχει ό Θεός.

Ή Μαρία καί ή Μαγδαληνή έξέφρασαν καί 
πάλιν διά ψιθυρισμών τά συγχαρητήριά των 
εις τήν παλαιάν γνώριμον καί μετά δισταγμού 
άνεμνήσθησαν τής πτωχής ταύτης κόρης, ήτις 
έστερεΐτο τότε καί καλοΰ φορέματος διά νά 
έξέλθγ) καί τών πτωχών γονέων της καί τής 
μικράς οικίας των, είς ήν σπανίως είσήρχοντο 
ώς γειτόνισσαι ένεκα τής πενιχρότητος αύτής. 
Καί ταΐς έφαίνετο παράδοξον πώς ήδη τυγχά
νει τόσον καλή σύζυγος, μέ δύο τέκνα ρόδινα 
καί ώραΐα καί περνά τό θέρος είς τήν εξοχήν, 
ένώ αύ-αι, είσετι δέν εύρον τούς εκλεκτούς τής 
καρδίας των.

— Καί σείς, Κυρίαι Μαρία καί Μαγδαληνή 
τί κάμνετε, ήρώτησεν είτα ή’Ιωάννα. Πώς ά- 
κόμη δέν ύπανδρεύθητε ;

— *Α, ημείς, ακόμη δέν ευρομεν εκείνους, 
οπού μας αρέσουν. 'Ο γάμος ή πρέπει νά γίνγ 
καλός ή νά μή γίνφ διόλου. "Αν δέν είναι μία
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κόρη έξησφζλισμ,ενη,δέν πρέπει νά παίρνη τόν 
τυχόντα.

— Αί, άκόμη καλείτερον. Κζί δεν τούς ηδ- 
ρατε άκόμη, ήρώτησενή Ιωάννα τότε, αστει- 
ευομένη.

— Άκόμη, άκόμη, άγαπητή μας, ’Ιωάννα, 
γνωρίζεις κανένα ; ήρώτησαν άμφότεραι σοβα- 
ρευόμεναι.

Καί ένω η ’Ιωάννα έσκέπτετο, ή Μαγδα- 
ληνή προσέθηκεν.

—Ναί, δέν ύπανδρεύθημεν ακόμη,ένω ούτε 
άσχημοι εί'μεθα, οΰτε τοϋ δρόμου.Άλλά ξεύ - 
ρεις, δέν έχομεν προίκα ! Καί εΐς τήν τάξιν, 
οπού άνήκομεν, οί νέοι δέν μας θέλουν διά συ
ζύγους, άλλά διά νά παίζουν. "Εν, άγαπητή 
μου άπό ημάς θέλουν, ώς ένοήσαμεν ή προίκα 
ή έρωτα ένω ημείς ζη.-οϋαεν ασφάλειαν καί 
άποκατάστασιν. Ή νεότης σήμερον, θά είπη 
«ανανδρία, ατιμία».

Ή Μαρία έπίσης κινούσα τήν κεφαλήν, επι
καλείται τό παρελθόν καί άναμιμνήσκεται 
τών φίλων της καί έαυτής, όταν είχον 16 καί 
18 έτών ηλικίαν, καί έπήγαινζν περίπατον 
σχεδόν καθ’έκάστην, είς τούς χορούς, συνανα
στροφής καί τά Θέατρα. Πεπροικισμέναι άλλως 
τε ουσαι μέ τρυφερότητα, ωραιότητα καί 
γνώσεις άρκετάς, μέ εύφυίαν καί ευφράδειαν 
καί τόσα άλλα καλά, περιεστοιχίζοντο από 
τούς καλειτέρους νέους τής έποχής και ήδύ- 
ναντο κάλλιστα νά ύπανδρευθώσι καί νά διευ· 
θυνωσιν άξιοπρεπώς τόν οίκον των, μέ γεύ
ματα έπίσης, χορούς, συναναστροφής κτλ. Είς 
τά κέντρα, άτινα έσύχναζον. πολλοί νέοι τάς 
εθαύμαζον, άλλά ούτοι, δικηγόροι ώς έπί τό 
πλεϊστον, ιατροί, τραπεζοϋπάλληλοι, μηχα
νικοί καί έμποροι,άνεζήτουν συζύγους μέ χρή
ματα πρός τό συμφέρον τοϋ σταδίου των. Είς 
τά κέντρα ταϋτα δέν συναντά τις νέους τα
πεινούς καί καλών διαθέσεων, άνευ τύχης καί 
παρελθόντος, οΐτινες νά μή φιλοδοξούν καί νά 
μή κομπάζωνται καί οΐτινες στηριζόμενοι έπί 
μόνον τών βραχιόνων καί τής ικανότητάς των 
νά παίρνωσι σύζυγον, οΐαν τοΐς αρέσουν καί νά 
βαδίζωσιν εμπρός !

— Άλλά,ύπέλαβεν ή ’Ιωάννα, μετά τίνος 
σεμνο’τητος. άμφότεραι είσθε ώραΐαι καί άδύ
νατον νά μήν ήγαπήθητε. Ούδέποτε δέ σας 
έζήτησαν εΐς γάμον;

— *12 ! άπήντησεν άμέσως ή Μαγδαληνή, 
ή Οεΐά μου ήθελε νά μοϋ δώσν) ένα δάσκαλον, 
οστις έκέρδιζε 180 δρ. κατά μήνα! Ώραία 
θά περνούσαμεν μέ 180 δραχμάς! "Αλλη μιά 
φορά μέ έζητησεν εις τραπεζοϋπάλληλος μέ 
160 δρ. άλλά ήθελε νά ένεργήσωμεν νά ποο- 
βιβασθή ! Τοιοϋτοι γαμβροί άς λείψουν.

Καί ή Μαρία προσέθηκεν:
— Έάν πρόκειται νά ύπανδρευθώ, διά νά 

ήμαι όλιγώτερον εύτ <χής, καλε·'τερον νά μένω 
είς τούς γο-εΐς μου.

— Μη το λέγετε κ<τ->. «νά ήζζι όλιγώ- 
τερον ευτυχής». Έξκρτάται ! ...‘Ο έρως, τά 
παιδία. ό κανονικός βίος τής γυναικός, μέ τάς 
χαράς καί τάς θλίψεις της. παντα ταϋτα άξί- 
ζουν καλείτερον. βεβαιωθείτε, τοΰ άνέτου καί 
ίσως αμέριμνου βίου μιας κόρης ή γεροντοκό
ρης ίσως, ήτις ούδέν πράττουσα, φθίνει...

— Όμιλεϊς οΰτω, δι’ έσέ, άγαπητή μου, 
ήτις ήσο ευτυχής, άπεκρίνατο ή ξανθή Μαγ- 
δαλινή, ούχί άνευ πικρίας τινός.

— Άλλά, φιλτάτη μου. όταν ύπανδρεύθην, 
ό σύζυγός μου δέν έκέρδιζε περισσότερα; τών 
120 δρ. κατά μήνα Έν τούτοις συνεμεοίσθην 
τάς τύχας και τούς κινδύνους τοϋ γάμου. Τά 
πρώτά μας έτη ήσαν σκληρότατα καί βαθμη
δόν έφθάσαμεν είς τό σηκεϊον τής σήμερον. 
Όπόταν δέν υπάρχουν χρήματα, δέν πρέπει 
νά επιβάλλεται ή γυνή είς τόν σύζυγον καί 
νά όμοιαζ·/) ώς είδωλον, ώ; έπιπλον πολυτε- 
λείας ή ώς είκών βαρύτιμος, κατάλληλος μό
νον διά πλαίσιον. Άλλά, δέον νά έπιζητή τό 
αντιστάθμισμα διά τής άγάπης, τοϋ θάρρους 
καί τής καλής θελήσεως. Πρέπει, όταν ή γυνή 
βλέπγ τόν σύζυγον άγωνιζόμενον καί μή έ- 
παρκοϋντα, νά τόν βοηθή καί έν ανάγκη νά 
έργάζεται καί κύτη. Ή εργασία τήςγυναι- 
κός είναι προίξ

Αί δύο ήλικιωμέναι δεσποινίδες έμόρφασαν.
— 'Ιχνογραφώ αρκετά έπιτηδείως. είπε 

τότε ή ξανθή
Ή δέ μελαγχροινή :
— Έγώ δύναμαι νά δώσω μαθήματα κλ'ΐ- 

δοκυμβάλου, προσέθηκεν, άλλ’ ό πατήρ μου 
δέν θέλει τοΰτο και έάν ύπανδρευθώ, εννοώ νά 
κρατήσω τήν θέσιν μου.

— Διά νά πλέκγις κάλτσαις καί νά μα- 
γειρεύης μόνον; ήρώτησεν ή ’Ιωάννα.

— Ά, όχι, δέν θά κάμω τήν ύπηρέτριαν 
είς τόν σύζυγόν μου.

Ή νεαρά μήτηρ άνεστέναξε καί μειδιάσασα:
— Τά βλέπω, είσθε λεπτοφυείς καί σώ- 

φρονες. Δέν θυσιάζετε τήν ησυχίαν καί τό εύ 
είναι διά τήν εύτυχίαν τοΰ έρωτος, άλλά θέ
λετε μέλλον ασφαλές καί άκίνδυναν, Κι’ έν 
τούτοις, τό μυστικόν πάσης έπιτυχίας έγκει
ται είς τόν κίνδυνον καί είς τό προνοεϊν. Πολ
λαί κόραι σκέπτονται ώς ύμεϊς. Είσθε φρόνι
μοι, άλλά θέλετε τήν τύχην έτοιμον, άφοΰ 
δέν έχετε προίκα ! Περιστάσεις σάς έπαρουσι- 
άσθησαν καί τάς αφήσατε νά φύγουν, νομί- 
ζουσαι, οτι θά έκλέξητε καί θά συζευχθήτε, 
οίον σείς νομίζετε καλόν, φρόνιμον καί πλού
σιον σύζυγον, άλλ’ ήπατήθητε Εννοώ τό λά
θος σας. Έσφάλατε καί δέν έγνωρίσατε τόν 
έρωτα καί τήν μητρότητα. Αύτά τά δύο εί
ναι ή κλείς τής εύτυχίας, ήτις έρχεται μέν 

συνοδευομένη ύπό άγώνων, άλλ' άσφαλώς έρ
χεται καί είναι αύτά τά δύο παιδία, τά ό
ποια μέ τόσην συμπάθειαν κρατείτε ήδη είς 
τάς χεϊράς σας. Αύτά εινε ή εύτυχία τής μη
τρός καί όχι, ώς λέγετε, τό διασκεδάζειν καί 
άπολαμβάνειν. Ήδη δι’ αύτών αισθάνομαι, 
ότι λαμβάνω μέρος είς τήν άνθρωπίνην εύτυ
χίαν, άλλά....παρατηρώ, σάς έλύπησα....καί 
άς άλλάξωμεν ομιλίαν. Καί πώς έπεράσατε 
είς τήν Κέρκυραν ;

— ’Ακριβώς τά ίδια καί πάντοτε τά ίδια 
περνοΰμεν χωρίς ν’ άλλάζωμεν βίον, άλλ’ ι'σα 
ίσα δι’ αύτό έπιθυμοΰμεν ν’ άλλάξωμεν διά 
τοΰ γάμου ζωήν.

Καί έν ταυτώ παρετήρουν άμφότεραι μετά 
συμπάθειας τά τέκνα τής ’Ιωάννας, δπερ ή- 
νάγκασε ταύτην νά είπη είς άπάντησιν :

— Έάν είχατε καί σείς δύο τοιαΰτα ρό
δινα παιδία !

Καί αύται έπεΐπον πάνυ όρεκτικώς:
— ’Αλήθεια! Έάν ειχομεν καί ήμεϊς δύο 

τοιαΰτα ρόδινα παιδία !
Ρονς.
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— Τί κυττάς, ρέ, Κύριε ;
— Τά μούτρα σου, κάπου νομίζω τα 

είδα.
— Ά ναί, καλά λες, στη φυλακή, κυρ

Μεταξύ δύο άχρηματούντων;
— Βρε άδελφέ, κατήντησεν ανυπόφο

ρος μέ την μονοτονίαν του αύτός δ άν
θρωπος. "Ολο και την Ιδίαν ομιλίαν μοϋ 
κάμνει....

— Τί δηλαδή;
— Νά, δλο και μοϋ υπενθυμίζει πόσα 

τοΰ χρεωστώ.
— Τδν άνόητον ! θά ήνε ηλίθιος.

Ή Κυρία. "Ωστε γνωρίζεις καλά νά 
σιδερώνης ;

Ή υπηρέτρια. Πώς, άφοϋ ήμουν 
καϊ σιδερότρια.

Ή Κυρία. “Ετσι; και πώς εννοείς, 
όταν τδ σίδηρο είναι πολύ ζεστό ;

'Η υπηρέτρια. Εύκολο Κυρία. Από 
τή μυρωδιά ποΰ καίονται τά ρούχα.

‘Η Κυρία. Εύγε, άλλά δέν μοΰ κά
νεις.

— Μοΰ είπεν, δτι έχάρισες τής γυναι- 
κός σου ένα ωραίο δακτυλίδι. Δέν είναι 
περιττόν έξοδον αύτό ;

— Διόλου, είναι μάλιστα οικονομία 
και σέ συμβουλεύω νά τό κόμης και σύ. 
Έπϊ έν έτος μοΰ έδωκε τόν λύγον της νά 
μή τής πάρω γάντια.

— Ή πονηρά διά. νά τό δείχνη.'

— Μεταξύ δύο φίλων συζύγων:
— Έμενα δ ανδρας μου, είναι κακός 

καϊ μέ κακομεταχειρίζεται, άλλά τί θά 
θέλης άγαπητή μου, μοϋ κάμνει ο,τι τοΰ 
ειπω’ οπού θέλω μέ πηγαίνει καί δ,τι 
θέλω μοϋ αγοράζει.

— Καϊ σοΰ τις βρέχει πριν ή μετά ;
— Μά. . πριν... διατΐ.
— Νά δι αύτό σέ καλομεταχειρίζεται 

κατόπιν, διά νά μή έχης δικαίωμα νά τού 
κόμης παρατηρήσεις.

— “Αμ’ εσένα, Μαρίκα μου, δ ανδρας 
σου, πώς είναι καλός ή κακός;

— “Α, εμένα ; είναι πολύ καλός...
— Καϊ σοΰ άγοράζει βέβαια, πολλά 

διαμαντικά καί...
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— Τίποτε, τίποτε απ' αύτά, Θεοδώρα 

μου, απολύτως τίποτε.
— Μά πώς γίνεται τοϋτο, άφοΰ είναι 

καλός...
— Νά, άπλούστατα, διά νά μή είμαι 

υποχρεωμένη, και έπειτα έχει δικαίωμα 
και μοΰ τις βρέχει.

Ή Μαρίκα άναστενάζουσα:
— Τί μοΰ κοστίζουν τά χρυσαφικά μου!

Είς τδ ξενοδοχείου είς Κύριος καιϊημε- 
νος είς την τράπεζαν, φωνάζει :

— Αρνάκι ψητό και άπδ φαχνδ, πα
ρακαλώ.

Και δ ξενοδόχος πρδς τδν μάγειρον 
κατ' ιδίαν :

—Άπδνεϋρα καί κόκκαλα, γιατί είναι 
βερεσές.

Μετ' ολίγον δέ διατάσσει :
— Μία ομελέτα άπδ φρέσκα αυγά και 

κρασί καθαρόν.
Καί δ ξενοδόχος κατ’ Ιδίαν :
—Τά χειρότερα βάλτου, είναι κανονιέ

ρης καί στδ κρασί του νερό.
Μετ' ολίγον πάλιν :
— Απίδια καί γλύκισα,α.
Καί δ ξενοδόχος, πρδς τδ γκαρσόν :

— Τά χειρότερα, μάς έβαλε γιά καλά μέσα.
Αλλά παρά προσδοκίαν δ κύριος πλη- 

ρόνει μέγμρι λεπτού τδν λογαριασμόν, υ δι
ξενοδόχος τδν έρωτα :

— Έλπιζα), κύριε, εύχαριστήίέητε.
—”Α πολύ, πολύ,καί έφαγα μέ όρεξιν.

Μεταξύ δύο κεφαλαιούχων :
— *4ι, πώς τά πέρασες τδ νέον έτος; 

’ Εγω πολύ άσχημα, φίλε μου. J [ρέπει rd 
έμέτρησα GO χιλ. δρ. δάνεια έντδς τής 
ημέρας, δεξιά καί άριστερα. Καί σύ δέν 
αμφιβάλλω τά ίδια, Δέν δύνασαι ν’ άρνη- 
ύ>ής.

— -1, έγώ τίποτε, τίποτε, φίλε μσυ, 
δέν έδωσα.

— Καί πώς τδ κατώρϋ-ωσες;
— Απλούστατα. ΙΤροσεποιήΌ-ην τδν 

άσ&ενή. Δέν έξήλ&ον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νικολάου Χατζιδάκη (Καθηγητοΰ τοϋ Πα

νεπιστημίου). Νέα Ζωη Ήμερολάγιον 1906. 
—Έξεδόθη ή «Νέα Ζωή» εικονογραφημένο? 
'Ημερολόγιο?, λογοτεχνικόν καί εγκυκλοπαι
δικόν, δπερ αληθώς νέα? ζωήν προώρισται νά 
τάμη είς τήν ήμετέραν φιλολογίαν. Έν τώ 
προλόγω ό κ. Χατζιδάκη; εκθέτει τό οπερ 
ακολουθεί πρόγραμμα, καί, ούτινος σκοπός 
εινε ή προσέγγισες ήμών μετά τών διαφόρων 
πεπολιτισμένων κρατών, διά διηγημάτων, 
ποιημάτων, άρθρων του κτλ. (μεταφρασμέ
νων άπό τάς ποικίλας ευρωπαϊκά; γλώσσας.

Πράγματι δέ μετ’ ακρίβειας έξεπλήρωσε 
ταϋτά έν τω έκδοθέντι Α' τόμω μέ πολλήν 
καλλιτεχνίαν, άριστον χάρτην και καλάς ει
κόνας, διηγήματα τοϋ "Ανδερσεν, τοϋ Ίσλαν- 
δοΰ Πάλσον, τοΰ Ζολα, διάφορα άλλα άρθρα, 
ποιήματα έκ τή; αγγλικής. γαλλικής, ιταλι
κής, ισλανδικής, δανικής, γερμανικής, σουη
δικής, νορβηγικής κτλ. φιλολογίας, μεταξύ 
τών οποίων διζπρέπουσι τά ποιήματα τοϋ κ. 
Χατζιδάκη.

Κατίνας Ηλιακοπούλου. — Τό Ποινικόν 
Ήιιερολόγιον 1906.—Πρώτην φοράν πέ- 
ρυσιν, ώς γνωστόν, έκυκλοφόρησε τό Ήμερο- 
λόγιον τοϋτο, ευθύς κατακτήσαν λάς συμπά
θειας τοΰ κοινοΰ, διά τε τήν επιμελή έκδο - 
σιν καί τήν ποικιλίαν και τερπνήν ύλην."Ηδη 
έξεδόθη καί ό δεύτερος τόμος, τοϋ 1906, μέ 
τό αύ-ό πρόγραμμα πάντοτε, άλλά μέ πολ- 
λάς βελτιώσεις καί προσθήκας. Εΐς τάς άνω 
τών 300 σελίδας του περιέχονται πολλαι 
διάφοροι μελέται, ώραία διηγήματα καί ποιή
ματα πολλά τών όποιων οφείλονται είς τόν 
χαρίεντα κάλαμον τής Δδος Ηλιακοπούλου. 
ΓΙρός τούτοις κοσμείται και ύπό πολλών εικό
νων και μουσικής. Είναι τέλος άριστον ύφ’ 
ολας τάς έπόψεις.

-=ogcs-

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ
Ή Μέθοδοι και νεωτερισμοί έπί τής δδον- 

τοϊατρικής. Ύπό Θεοθώρου Μποσινάκη, όδον- 
τοϊατροϋ κτλ.

Είνε τό μοναδικόν εί; τό είδος του σύγ
γραμμα, τό πρώτον νΰν έν Έλλάδι γραφέν.

Έκδοσις πολυτελής έπί χάρτου λαμπροΰ 
μετά 258 καλλιτεχνικών εικόνων καί 250 σε
λίδων.

Τιμάται χρυσόδετος δρχ. 12
χαρτόδετος » 10

Εν τω Έζωτερικώ είς χρυσόν.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΕΝ ΝΑΞΩι

Πολιτική, Κοινωνική, Φιλολογική.
Πάνυ έπαξίως έκδίδεται τό «Αίγαϊον» έν 

Νάξω, ύπό τοΰ λογίου κ. Γ. Βυρίνη καί έπί τγ 
εύκαιρία τής είς τό 6ον έτος έσχάτως εισόδου 
του εύχόμεθα αύτώ πρόοδον καί μεγαλειτε- 
ραν έτι κυκλοφορίαν.

-=>®c=-

Έν Παρισίοις παρά τοϊς κ. κ. de Roths- 
child Freres.

Έν Βιέννη παρά τή Wiener Bank Ve- 
rein.

Έν Κωνσταντινουπόλει παρά τώ κ. Λ. Ζα
ρίφη-

Έν ’Αθήνα·.; τή 3 ’Ιανουάριου 1906.
Ό Διοικητής
Στ. Στοέϊτ

Ε0ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 

έντοκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καϊ 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 ό 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ έπιτα- 
γής οψεως (Cheque) έπί τοϋ έξωτερικοϋ κατ’ 
έκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

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

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
τοΐς έκατόν κατ’ έτος διά καταθ.

»
»
»
»

Αί όμολογίαι

ι Έ
27,
3
4

A Λ Α11ΛΟ ΓΡΑΦΙΑ «ΦΥΣΕΩΣ».
J. Α’. Κωνστάνταν Σας άπηντήσαμεν καί άναμέ- 

νομεν νεωτέραν σας — A’. Α. Σουέζ. Δελτάριον έζ.ή— 
φθη. Άπόδειξις μετ’ άριΟμιϋ λαχείου σας έστάλη 
ύμΐν καί έγράψαμεν. — Μ. Craiova. Συνδρομή καί 
άπόδειξις έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. —Φ. Δ. Πύργος 
Βου.Ιγ«ρΙ«ς. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — 
Δ. Κ ΜιΜπιν Δελτάριον έλήφθη σας άπηντήσαμεν. 
Δ. Δ Καιρόν. ’Επιστολή έλήφθη. Διεύθυνσις ήλλάγη. 
Απηντήσαμεν. — Δ Κ. Ά.Ιιίάνδρτιαν. Συνδρομή σας 

έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόόειξις μετά λαχείου 
έστάλη ύμΐν ταχυδρομικώς. — Ν. Γ- Κάϊρον. Επι
στολή μετά συνδρομής σας έλήφθη- Άπόδειξις μετ’ 
άριθμοΰ λαχείου σας ταχυδρομικώς. - Α.Α Σικάγον. 
Έπισ-ολή έλήφθη καϊ συνδρομηταί _ένεγράφησαν; 
Σάς άπηντήσαμεν. — Κ. Μ Κ. Γαλατα Επιστολή 
μετά περιεχομένου έλήφθη. Εεωροΰμεν αύτό ώραϊον 
καί κατάλληλον. Άπηντήσαμεν.—Δ. Σ Πόρτ-Λαγώ. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόοει’ις μετ’ άριθμοΰ λα
χείου σας έστάλη ύμΐν ταχυδρ μικώς. = Λ. Μ. Λά- 
piaoar. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. 
- A Ε. Καρπτνήσιον. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαρι- 
στοΰμεν. ’Εγράψαμεν. - Γ. Γ. Δ Χαρτούμ. Έπιστο- 
λαί καί σύνδρομα· έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ 
Γράφομεν. — θ. X. Ζήμνιτσαν Δελτάριον έλήφθη. 
“Εχει καλώς. Περιμένομεν έτέραν συνδρομήν. — Τ. 
II. ΤοΐΙρνο Μαγουρέ.Ιι. ’Επιστολή χρήματα έλήφθη- 
σιιν. Εύχαριστοΰμεν. — Γ. Σ Καρδίτσαν ’Επιστολή 
κρι περιεχόμενα έλήφθησαν. "Εχει καλώς Γράφομεν 
προσεχώς. _____ ______

6 μην.
1
2
4
5

»
»
»
»

ετ.
V ετ.
έτ.
ετ. 
έκ 

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

(Έκ τον γραφείου).

»
»
»
»

τών έντοκων καταθέσεων

ogc-

Η ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΗΖ ΣβΜΚ.ΤΚ ΒΑΔΑΔΟΖ 
ΔηΧοποιεΐ ότι

κατ’ άπόφασιν τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου συγ
καλείται τήν 6/19 Φεβρουάριου έ. έ. έν τώ 
Καταστήματι τή; Τραπέζης ή έτησια τα
κτική Συνέλευσις τών Μετόχων, είς ήν παρα- 
καλοΰνται νά παρευρεθώσιν οί κατά τό άρθρον 
47 τοϋ Καταστατικού δικαιούμενοι νά μετά- 
σ/ωσιν αύτής κ. κ. μέτοχοι καί οί ειδικοί 
τούτων αντιπρόσωποι.

Οί κάτοχοι ανωνύμων μετοχών θελοντε; να 
λάβωσι μέρος είς τήν τακτικήν ταύτην συνέ- 
λευσιν, δφείλουσι κατά τό έδάφιον α' τοΰ^ άρ
θρου 51 τοΰ Καταστατικού δεκαπέντε ημέ
ράς τούλάχιστον πρό τή; ένάρξεω; τών συνε
δριάσεων νά καταθέσωσιν έπί αποδείξει τούς 
τίτλου; αύτών. έντός μεν τής Ελλάδος ει; το 
Κεντρικόν τή; Τραπέζη; Κατάστημα, ή τά 
υποκαταστήματα αυτής, έκτο; δε παρα τοις 
έκεϊ άνταποκριταϊς της.

ΦΑ Ρ ΜΑΚΕ10Ν 
ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ 

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

Χημικά ζαί φαρμακευτικά προϊόντα πρώτης 
ποιότητο; καί πάντοτε πρόσφατα.

Είδη έξ έλαστικοΰ πάσης χρήσεως Σκευα- 
σίαι γαλλικαί καί άγγλικαί. Μυρωδικά διά
φορα, υδατα, μεταλλικά υδατα κτλ. κτλ.

ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
MmomsmMrmTminoN

Α. Δ. ΝΟΜΙΚΟΥ
Έν Ταϊγανίω Ρωσσίας.

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



248 Η ΦΥΣΙΣ

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
45. Μαγική εϊκών.

Πού ε'ινε κρυμμένη ή ύπηρέτσια :

46. Αίνιγμα
Α·/ τό δέλτα κάνη; π“ 

λύτα, Οά σχηματισΟή 
από ένδοξο δενορί 
κάτι τι πολύ γνωστόν 
πρϊγμα μετεωρολογικόν.

47. Αίνιγμα
Μέ μΐά πρόβισι 

σ’ έ'να ποτάμι 
Ποιός, μεγα ζώον 

μπορεΓ νά κάνη ;

48. Γρίφος
Π Τ 1 = Δ I Δ ΡΝ

49. ’Ελλεί^οηνμφωνον.
Ο +«+«+·<)+ η+ο +ε+α+

50. Φίρδην μϊγδην
Ο Ρισε ευ νειε Σατεσβο;

ΠΡΏΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
EMOTION Η “Μ„

Σ ΣΠΟΡΔΤΛΗ

‘Οδός Πουάκινάκάγια καί 

Πολυτσέόκαγια έν ΌδηΟΟώ 

άριθ. 14.

ΚιΟόός-

ΛΥΣΕ1Σ 13 ΤΕΥΧΟΥΣ
36, Τοΰ μυλωνά ή κεφαλή σχηματίζεται επί του 

οοου;, έαν στρέψητε τήν εικόνα ουτω; ώστε ό τρο 
χό; τού μύλου, νά εΰρεβη άνωθι —37. Περικλή; — 
38. Ή Αυστρία είνε ισχυρά. — 39. Ή ύπομονή τά 
πάντα νίκα. — 40 'Έσω προμηϋεΰ; καί ουχΐ επι- 
μηθεύς.

Λνται- Δ Γεωογιάδη; ές ’Αθηνών 4.— I·'.. Δρά
κου έκ Πειραιώ; 3. Γαλανή ΈλληνΙς ές ’Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ

Μ. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
’Εάν θέλετε λευκώματα διά τάς έορτάς, 

εργόχειρα καί ωραία χρυσόδετα βιβλία νά δέ- 
σητε μέ Οζυμασίαν καλλιτεχνίαν, ύπζγετε εις 
τό βιβλιοδετείου Μιχ. Άρνιώτου, τοΰ πατρι- 
άρχου τής βιβλιοδετεκής. τό όποιον έτίμησεν 
ή Λ. Μ. πρό 25 ετών μέ τον τίτλον τής Βα
σιλικής Αύλής, οδός Νομισματοκοπείου άριθ. 
I), παραπλεΰρως τοΰ γραφείου «'Εστίας". 

= ΤΡΑΠΕΖΑ ΙμΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΤΕΡΟΡΓΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κεφάλαιον Δρ. 9,000,000 όλοσχερώς 
καταβεβλημένον.

'.4 &ήται= Σοφόκλειον.
Έργαοίαι. Συνάλλαγμα. = Έπιταγαί επί 

τοΰ εξωτερικού. = Πιστωτικαί έπιστολζί. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια. =Προεξοφλήσεις. =Κα- 
ταθεσεις εις χρυσόν καί δραχμάς.=Ταμιευ- 
τήριον.=Φύλαξ’.ς τίτλων. = ’Αγοραπωλησίαν 
χρεωγράφων. = Χρηματιστικαί έντολαί. = 
Τμήμα ίμπορικόν. Ιίρομήθειαι εμπορευμάτων 
=Άντιπροσωπεΐαι οίκων. = Πληροφορίαι έμ- 
πορικαί.

Κεΐται είς τό κέντρον της τΜ.εως καί παρά τόν λιμένα. ΙΙληιΙΙον 
των θεάτρων καί τών βουλεβάρτων. Τηλέφωνον καίφωτιύμός άοιάτος. 
Καθαριότης. τάξις καί άκρίδεια άμεμπτος.

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ-Όδός Περ.κλέου; Άριθ. 10.


