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Ή έιιπνευσις ι

έμπνεί'σις, κατά την ύ- 
ηόθυιιον γνώμην τής άο- 
νπίοτητος, υπηοί-εν εο- 
γον τοΰ Θεού και τοϋ 
υπερφυσικού τών Πνευ
μάτων κόσμοι;, ή ■·’ Α
γία Γραφή, αί Ίνοίαι, ή 
Πεοσία, ή Αίγυπτος, ή 
'Ελλάς και ή ’Ρώμηπα- 
οεδέχοντο τούτο.

,-,ατα τον I Ιυϋαγοραν, εί
ναι ύπο'ίολή τών Πνευμάτων, άτινα ούτως 
άποκαλύπτουσιν ίιιιίν τό μέλλον και άλλα 
απόκρυφα τέως γεγονότα- (Λιογ. Λαέρτ. 
VIII. 3i). Αλλά και ή γλώσσα, αύτη. 
κατά τόν έμόριΗή τούτον σκεπτικιστήν εί
ναι έμπνευσις. (Λιογ. Λαέρτ. VIII, 30. 
Τους δέΛόγοιςύυχής ανέμους είναι).

Κατά τόν Πλάτωνα 'Φαίδων, 241, 264) 
ή έμπνευσις είναι τό έργον καί ή 
πηγή παντός έξοχου καί ωραίου τώ 
άνθοώπω. '<) ποιητής δέν θά έγνώριζε 
νά στίΥουόγή.ούτε <’> προφήτης νά ποολέγη 
-ά μέλλοντα, εάν μή ένεπνέοντο. ’Ανέρ
χονται εις ανώτερα ϋϋη, ό δέ οιανοητικός 
αύτών όοίζων εύούνεται ύπό τοϋ ϋπεοφυ- 
< ή κού φωτός. ί 11 λα των ).

Ί1 άληθής Φιλοσοφία είναι απόρροια έμ- 
πνεύσεως, τή βοήθεια τής οποίας ό άν
θρωπος έρχεται οιά τής συνειδήσεων αυ
τού είς συνάφειαν μετά τού υπερφυσικού 
τών αοράτων δονών κόσμου. < ΙΙλάτων).

Κατά τόν Πλούταρχον, ο Πλατών και ο 

’Αριστοτέλης άποκαλοϋσιν ’Εποπτικήν 
φιλοσοφίαν τινά, δι’ ής έξικνούνται εις τό 
ϋφηλότερον σημεϊον της τελειότητος, καθ’ 
δ ή φιλοσοφία δύναται νά φθάση μέχρι τού 
Πρώτου "Οντος, ούτινος ή ΰπόστασις εΐνε 
’Αθάνατος.

Και ό ’Αναξαγόρας· έπίσης πρεσβεύει, 
ότι ή έμπνευσις· εΐνε έργον τών Πνευμά
των και τών Θεών. Κατά δέ τόν "Ομηρον, 
τα όνειρα και ετι μάλλον η εμπνευόις, 
ούρανδθεν προέρχονται. Καί όντως, διαρ- 
κ.οϋντος τοϋ ύπνου, ή έμπνευσις οδηγεί 
τήν ύυχήν είς τήν χώραν τών ονείρωνμέ- 
νοι τών χειλών τού κόσιιου τών πνευαά- ίν r μ V
των. Κατά τόν Κικερωνα (de Nalura Deo- 
rum, II. 66) έκ τής θείας· πνοής· πάσα 
πνευματική ζωή προέρχεται.

Ή κυρία ίοιότης της έμπνεύσεως συνί- 
σταται είς· ώθησίν τινα, εις άκατάβλητόν 
τινα ορμήν, μανίαν, ούτως- είπεΐν. Έξ οϋ 
και αί άρχαίκαϊ έκφοάσεις: .Μανία, όρμΐι 
κατέχεόθαι. έκ Οεοϋ φέρεόθαι. ιός και 
αί λατινικοί: Furor dii'inus, corripi, «;/»- 
tari l)eo.

Ή 'Αγία Γραφή εϋκοινώς διασαφίζει τήν 
άκάθεκτον τούτην ορμήν της έμπ· εύ- 
όεως. Ό δέ άγιος Ματθαίος (o' |) λέγει : 
« ’Ο Ίηόοϋς άνήχθη ύπό τοϋ Πνεύ
ματος είς τίιν έρημον, πειραχθήναι 
υπό τοϋ διαβόλου».

Κατά οέ τόν αγ. Μάρκον (αΖ 12), «Καί 
ευθύς τό Ιΐνεϋμα αυτόν έκβάλ.λει είς 
τήν έρημον».

ΊΙ έμπνευσις καταλαμβάνει και ώθεϊ τό 
πνεύμα τού άνθοώπου, κυοιαονούιιενον · ι · ·ν , >· / U U uούτως· υπο απόκρυφου και ξένης επιρροής, 
έξ ου καί ή παθητική ίδιότης τοϋ 
έμπνευόμένου άνθρωπον, ίίν ομοίως 
αναγνωρίζει ή Άγια Γραφή.
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Κατά τόν άγιον Ματθαίον (ι' 20), ό ’Ιη
σούς είπε τοΐς Άποστύλοις: «Ου γόο υ
μείς έστέ οί λαλοϋντευ, «ίλλά τδ 
Πνεύμα τον «ατοδς ύμών τδ λαλούν 
έν ύμϊν».

Κατά τόν άγιον Μάρκον (ιγ' 11), ό ’Ιη
σούς είπεν ώσαύτως τοΐς Άποστόλοις:

«’Όταν δέ άγάγωσιν νμας παραδι- 
δόντες. μηδέ μελετάτε, άλλ’ δ (έάν 
δοθίί ύμϊν έν εκείνη τη ώρα, τούτο 
λαλεϊτε· ον γάρ έστέ υμείς οί λα- 
λοϋντες, άλλά τδ Πνεύμα τδ άγιον».

Κατά τόν άγιον Λονκ.ΰν (ιβ' 12) <’> Χμΐ 
στός είπεν άμέσως: «Τδ γάρ "Αγιον 
Πνεύμα διδάξη νμάς έν αυτή τη ώ
ρα α δεϊ είπεΐν»·

Αί πράξεις τών ’Αποστόλων άναφέρουσι 
ίια' 28). «Άναστάς δέ είς έξ αύτών όνό- 
ιιατι "Αγαθός, έσήμανε δια τού πνεύ
ματος λιμόν μέγαν , μέλλειν εόεσθαι 
έφ’ δλιιν τίιν οικουμένην, δστις καί 
έγένετο έπί Κλανδίον Καίάαρος».

'Ομοίως α! Πράξεις τών ’Αποστόλων 
άναφέρουσι (ιθ', 21): "Εθετο ό Παύλος 
έν τώ ΙΙνεύματι διέλθών τίιν Μακε
δονίαν. κτλ».

Κι’ αρχαίοι Έλληνες ωσαύτως καλώς 
έ'/αρακτήοισαν τίιν παθητικήν κατάστασιν 
τού έμπνενσμενον άνθρωπον.

Κατά τόν Όμηρον: (Ίλλΐάς XII, 228) 
οί γόητες καί οί προφηται είσίν οί αντι
πρόσωποι τού Θεού (Οεοποοποί) καί 
χοηόιμεύουσιν ώς δργανα παθητικά 
τής θείας θελήάεως.

Ό οέ Πλάτων έν τώ Διαλόγω αύτοΰ «"Ιων 
καί Μενών» λέγει, οτι δέν όμιλούσιν οί 
προφίίται, οί γόητες καί οί ποιηταί, 
άλλ’δτι είναι ό Θεός διίτις όμιλεϊ δι’ 
αυτών (ούχ’ ούτοι είσιν οί ταύτα λέ- 
γοντες)

Κατά τόν Απολλωνίαν τόν Τνανέα. Φι- 
λόστρατος, ^ίβλ. ΙΓ κεΦ. στ' οί θεοί |λέ- 
πονσι τί'θά σνμ<ηι. ο! άνθρωποι τί συνέ
βη, ό σοφός (μάγος) τί μέλλει νά σνμβη.

'Ο Λουκιανός, ό οιάσηαοσ συννραΦεύι· 
τύΐν «Φαρσαλών», επικού ποιήματος· τον. 
δίδωσιν ήμϊν λεπτομερή άφήγησιν τής 
ακάθεκτου όριιήυ τής- έμπνεύσεως· καί τών 
ύπερφυσικών μονιών τών πυθιών, όπόταν 
αύται έξέδιδον χοησιιούυ. 1 Ιαοαθέτυιιεν έν 
μεταφράσει τούς· στίχους 7 1 —223 τοϋ 
ποιητού τούτου.

«Όταν έοόθη ή δίοίκησιυ τήσ Δηιιοκοα- 
τιας τώ Ηομπηιω. ο "Αππιος 1 μή τολμών 
ν’ άντιμετωπίση τάς· τύχας άμφιβόλον πά

1 "Αππιος Κλαύδιος, πατρίκιο; διαβόητος ύπατεύ- 
σας τής 'Ρώμης.

λης, μετέβη νά συμβονλευθή τό Μαντεϊον 
τών Δελφών. Έν ίση άποστάσει άπό τής 
Δύσεως καί τιις Ανατολής, ύφούνταΐ έν τώ 
κ.ενώ αί δύο κοουφαί τού Παρνασσού, τού 
προσφιλούς ορούς- του ΆποΛηωνος καί τού 
Βάκχον, ούτινος αί Θηβαϊαι Μαινάδες συγ- 
χέουσι τήν λατρείαν είς τάς· κιιτά τριετίαν 
έορτάσ, άς τελούσαν έν Δελφοίς.. .

«Ποια (-Ιεοτης κονπτεται εν τούτω τώ 
τόπω ; Ποιος Θεός κάτοχος πάντων τών μν- 
στυοίων τού αιωνίου κόσιιου καί τών ά- ν , ... Λπορριιτων του μεΛΛοντος υποτάσσεται να 
διαμένηέν τή γιιίνη κατοικία,έτοιμος πάν
τοτε ν’ άποκαλύπτεται τοΐς θνητοΐς καί νά 
ύποφέρη τήν μετά, τών ανθρώπων επαφήν, 
έζ ίσου πάντοτε θαυμαστός καί ισχυρός, 
είτε ιιόνον αποκαλύπτει τήν τύχην, είτε 
προσδιορίζει αύτήν διά τον λόγον; "Οπως 
ποτ’ αν η, μόλις ή θεία πνοή είσέλθη 
είς τδ παόθενικδν στήθος τής ίεοεί- 
ας, κραοαίνει μετά φοβερού πατάγου τήν 
άνθοωπίνιιν ταύτην ύυνήν διαοοηγνύει 
το στόμα της· προφητιοος, όπως η φλος 
οιασχίζει άναύράζουσα καί παφλάζουσα τόν 
κρατήρα τής· Σικελίας.... ’<) Θεός οείκνυ- 
ται αποδεκτός είς πάντας· καί ούόενί άρ- 
νεϊται τους· χρησμούς· του- άλλά μόνον 
ούδέποτε συμμετέχει τοΐς άνθοωπί- 
νοις πάθεσιν.

«ΊΙ μεγαλειτέρα άτυχία τον αΐώ. 
νος μας είναι, δτι άπωλέσαμεν τδ Οαν- 
μάσιον τούτο τού οι’ρανού δώρον. Ό 
χρησμός τών Δελφών σιωπά άφ* δτου 
οί βασιλείς φοβούνται τδ μέλλον 
καί δέν άφίνουΡι πλέον τους θεούς 
νά όμιλώσιν.., Οϋτιος έΦησύχαζον οί 
τρίποδες άπό πολλοΰ. άδοανοΰντες, ότε ό 
"Αππιος- ήλθε νά ταοάξη τήν ησυχίαν ταύ 
την καί νά ζητήση τήν τελευταίαν περί 
τιις εμφυλίου πολέμου λέζιν. . . . Έπί τών 
όχθών τής- πηγής τής· Κασταλίας·, πρός τό 
θάιίος· τοϋ αονιίρους· ι (ίσους, έθάοιζεν ανύ
ποπτος· καί εΰχαρις- ή νέα Φαιμονόη, ότε 
ό Ποντίφηξ συλλαικ’χίνει αυτήν καί Βιειί— * , -» , *
ως τήν άγει ποός τό άουτον. Τρεμουσα 
αί’-τιι τότε καί ηή τολμώσα νά έγγίση 
τόν τοοίιεοόν ούδόν, ποοσπαθεϊ δι' άνω- 
Φεηούς απόπειρας· ν’άπωθήση τόν "Αππιον 
έκ τής· σφοδρός του έπιθυμίας νά γνωοίση 
τό μέλλον... II προσπάθεια αί’-τη καί <’> 
ΦόΒου τή<· ίεοείαυ ποοδηλούσι τίιν πα- 
οονσίαν τού Θεού, ον εινεν αονηθίί. 
Γάτε πιχιοδενει τήν κόιιιιν ιΐύτήυ έπί τού V - ~ .
μετώπου της περιμαζεύει τήν έπιλοίπον. 
έπιπλέουσαν έπί τών ώμων της. διά λευ
κού πεοιδέειιτου καί διαπερά τόν έκ δάφ- 
νης έκ Φωκίδας στέφανον.

(Έπεπα ή συνέχεια).

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΚATΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΎ ΜΕΞΙΚΟΎ
(Συνέχεια)

Ό Ναρδάεζ ουτω ε'χε νιαηΟή, πρίν ή συναντήσει 
έπί τσϋ πεϊίσυ τής ν·^7/Λ ~·-'1 ά'τιπα'/.όν τευ.

ΚατσρΟώσας λσιπσν c Κσρτεζ την άπσσχ.· .τησιν 
ταύτην, ής μόνο» ήϊυνατο να σωΟς, άτήχεν έν 
Μεξιχω φρουράν έ: έζ.ατ'ον τοσσαράν,οντα άνορών 
ύπό τήν ίιοίζησιν τοΰ προσωπιζοΰ του φίλου Δον 
Άλβαράδου, άνορος σπανίας άφοόιας. Αύτός οέ με- 
τέόη εΐς Χολούλαν μετά έδϊομήζοντα στρατιωτών, 
ένθα συνηντήΟη μετά τοΰ Άλ6αρέζ ?έ Λέων, προη
γουμένως σταλέντος μετά έζατίν πεντήζοντα αν- 
ίρών, ί'να ϊδρύση άποιζίαν είς το στόμιον ένος των 
μεγάλων παραποτάμων τοΰ Μεςιζοΰ. ζαί οιατα- 
•/Οέντος να παλινϊρομήση. προς συνάντησιν τοΰ 
Κορτέζ. Έχτδς τούτων εύρεν έν Χολούλα ζαί 5ύο 
χιλιάοας ιθαγενών τή; επαρχίας Χινουτσας, οΰς 
στρατολογήσας ώπλισε οιά μαζρών λογχών, ΐνα 
τούς άντιταξη ζατά τών ιππέων τοΰ Ναρίάεζ

Ένισχύσας ουτω τον μιχρον στρατόν του χατήλθε 
πρδς τήν Ιίεμποάλαν έσπευσμίνως- Ό Ναρδάεζ ητο
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έστρατοπευϊευμένος έπί τοΰ ζυριωτέρου ναοΰ τής 
πόλεως. ’Επιπίπτει λοιπον ο Κορτέζ έν χαίρω νυ- 
χτος σχοτεινής χαϊ θυελλώίους, προζαταλαμδάνει 
τον εχθρόν ζαί τώ άφαρπάζει το πυρ'ίολιχόν. Μάχη 
πεισματώδης συνάπτεται πέριξ τοΰ ναοΰ. Ό Ναρ- 
6άεζ αμύνεται άνϊρείως, άλλα πλειστάχις πληγω
θείς χαί το ετερον οΰς άπωλέσας ϊιά λόγχης, πί
πτει είς τήν εξουσίαν τοΰ έχθροΰ του. Άμέσως δέ 
χα: οί στρατιώιαί του παϋοαντες τον αγώνα παρε- 
οοθησαν εις τόν Κορτέζ άνευ άντιστάσεως.

Ό νιχητής στρατηγός ένω άπελάμβανε τής ευ
τυχούς έχθάσεως τοΰ άγώνος, λαμίάνει απαίσιας 
ειδήσεις περί τών έν Μεξιχω- Ο: χάτοιχοι έπανα- 
στατήσαντες έζράτουν αιχμαλώτους τούς 'Ισπανούς 
έντώ στρατοπέδω των. Σπεύδει λοιπόν εΐς τήν Τλα- 
σχάλαν, παραλαμδάνει δύο χιλιάδας έπιχούρων χαί 
προχωρεί. Ή υποδοχή παρα τών ιθαγενών υπήρξε 
σιωπηρά ζαι απειλητιζή, τήν δέ πόλιν τοΰ Μεξιζοΰ 
εϋρίσζει έρημον.Διατάσσει τούς σαύ.πιγζτας νά σαλ- 
πίσωσιν, αμέσως δέ οί έν τώ έσωτεριχω τοΰ άνα- 
χτορου άποζρίνονται διά χανονιοθολισμών, άνοίγουσι 
τά; θύρας ζαί τρέχοντες, ρίπτονται είς τάς άγζά- 
λας τών συμπατριωτών αυτών.
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Ποιον δετό aktov τής έξεγέρσεως τών ιθαγενών; 

Πραξις απεχθής τοΰ Άλβαράόίυ. Ούτος ήν ιππότης 
εύγενοΰς αίματος ζαί ηρωικής άνορείσς, άλλά πλεφ- 
νε'ζτης ζαί σκληρός. Έξβζόσιοι εύγενεΐς Μεξικανοί, 
λαίόντες τήν άδειαν τον συνήχθησβν, ϊνα έερτασωσι 
τήν έτησίαν εορτήν τοΰ Αεοΰ τοΰ πολέμου. Άλλ’ οί 
'Ισπανοί είς τό μέσον τών χορών ζα1 τών θρη
σκευτικών ασμάτων έρρίφθτ,σβν κατ’αύτών ζαί τούς 
έσφαξαν μέχρι τοΰ τελευταίου. ·Το αίμα, λέγει χρο
νογράφος τις, έρρεεν έπί τοΰ λιθοστρώτου, ώς τό 
ύδωρ κατόπιν ραγδαίας βροχής>.

(1) 'Γάέν τή κίστη περικλειόμενα χρυσά ησαν: Τό 
μήλον τή: πεύκη; (συμβολον τή; γόνιμότητο;, τής 
γενέσεω;·. ό σπειροειδή; όφι; (σύμβολον τή; παγ
κοσμίου έξελιξεω; τή; ψυχής: τή; έν τή υ/.η δηλ. 
πτώσεως αύτή; καί τής διά τοΰ πνεύματο; απολυ- 
τρώσεωι). τό ώόν (ύπενθυμίζον τήν σφαίραν ή τήν 
θείαν τελειότητα, ήτις είναι ό σκοπό; τοϋ άνθρώπου)

Έκ τών τριών τούτων συμβόλων τή; αρχαία.' από
κρυφου επιστήμη;, έγένετο χρήσις τών μέν δύο εν 
τή 11. Γραφή, παρά τώ ι διακατόχων τή; εσωτεσική; 
κατά παράδοσ:ν μωσαϊκή: διδασκαλία; τοΰ δέ τρίτου 
τοϋ χρυσοϋ δηλ. ώοϋ, παρά τής χρηστιανική; θρησ
κεία; (ώ; ήμε"; τουλάχιστον νομίζομεν) τών κόκκινων 
πασχαλινών αυγών καί τών χρυσόϋντοιούτων τοϋ Πα
τριαρχείου.

Άμα τή είδήσει τής τοιαύτης τρομερά; σφαγή;, 
οί κάτοικοι τοΰ Μεξιζοΰ άφήζαν να έζραγή τό πρό 
πολλοΰ πιεζόμενον μισός των.Πλήρης οργής έσπευ- 
σαν ζαΐ _ έπολιόρζησαν τούς 'Ισπανούς, άποζρου- 
οθέντες άφοΰ προύξένησαν σημαντιζας απώλειας. 
Έν τούτοις τή παρακλήσει τοϋ Μφντεζουμα, δστις 
ϊιεφύλαττε τήν θρησκευτικήν γοητείαν, συγκατένευ- 
σαν ίνα την πολιορκίαν μεταδάλωσιν είς αποκλει
σμόν. Ουτω οί 'Ισπανοί Οά άπέθνησζον έζ τής κεί
νης άνευ τής έγκαιρου άφίξεως τοΰ Κορτέζ.

Ό αύτοκράτωρ έσπευσε νά έπισζεφΟή τδν Κορ
τέζ. Έγένετο δεκτός μετά ψυχρότητας ζαί άπή/θε 
ζατηφής. Ό στρατηγός δταν άνεχώρησε, δικαιολο
γούμενος έξεφρασθη διά τών έξής περιφρονητικών 
λόγων :

«Εις τί έχω να φιλονικήσω μέ τόν ζΰνα τοΰτον 
τοΰ βασιλέως, δστις μάς άφίνει ν’ άποθάνωμεν τής 
πείνης ;

'Ημέρας τινας δμωο κατόπιν, κατά προτροπήν 
τοΰ Μοντεζούμα έσωζε τήν ελευθερίαν εϊς τόν αδελ
φό" τοΰ μονάρχου Ιίουτλαχούα, δεσπότην τοΰ Ίτζα- 
παλαν, ώς ζαϊ εϊς τόν νεαρόν βασΓ· έα τοΰ Τεζ- 
ζοΰκο, οΰς είχε φυλακίσει ώς ένοχους τής κατά τών 
Ίσπανώ" συνωμοσία;. ΊΙλπιζεν, δτι ή έπιρροή τοΰ 
πρίγζηπος τούτου Οά ζατηύναζε τήν έπανάστασιν. 
Έν τούτοις ό Κοο-λαχούα: ού μόνον δεν έοέχΟη τον 
τίτλον τοΰ συμδιδαστοΰ, άλλ’ άπεναντ ας ύπέθαλπε 
τό μίσος τών Μεξικανών ζαϊ τήν επιθυμίαν τή: έ/.- 
δικήσεως, έξ ών ζαί ούτος ένεφορεϊτ:,μεγάλω: είς 
τοΰτο βοηθούμενος ζαί ύπό τοΰφανατισμοΰ -ώνϊερέων.

’Ιδού διατί ζαί παρα τήν παρουσίαν τοΰ Κορτέζ 
έντός τοΰ Μεξιζοΰ, ούτοι δέν παρητήθησαν τοΰ σκο
πού των, να γίνωσι κύριοι τοΰ άναζτορου δ:’ έοο- 
δου. Παρουσιάσθησαν λοιπόν ζα α πυκνά; σειράς, 
έν μέσω ών έχυμάτιζον αί ζωηροχροοι σημαία: τω>, 
ένώ συγχρόνως τά δώματα καί αί στέγαι τών γει
τονικών οικιών έδρι'ιον πολιμιστών. Αίφνης άνα · 
πέμψαντες άγριας πολεμικά; ίαχας προσχώρησαν, ο 
δέ ορίζων έσκοτίσθη ύπό νέφους «ξ ακοντίων, λίθων 
καί βελών. Μόλις αί σέ ρα: εφθασαν εϊς κζτάστη- 
λον άπόστασιν τας ύπεδέχθησαν δ:' ομοβροντία; 
τηλεβόλων ζα'ι όπλων έξ ών έκατοστύες έξ αύ
τών έδεζατίσθησαυ. Έν τούτοι: ούτε πρό; στιγμήν 
άνέζοψαν τήν ορμήν των. άλλ’ έπλησίαζον. Δευ
τέρα καί τρίτη ομοβροντία έχαλάρωσαν τήν πορείαν 
των, χωρ ς δμω: να τήν σταματήσωσι. Πάντοτε οι 
'Ινδοί έπροχωρουν, αί δέ τάξει; των παρα τά: φο
βερά; άπωλείας δέν έφαίνοντο άραιούμε-αι Τοσοΰτο 
πλήθος ήτο. Τέλος φθάσαντε; εϊς τα τείχη τοΰ προ- 
τειχ’σματος. ύπό τα στόμια μάλιστα τών τηλεβό
λων, προσεπάθουν νά τά ύπερπηδήσωσι. Νέοι άζ.α- 
ταπαύστως έρχόμενοι ανερριχώντο έπι τών πτωμά
των τών νεκρών κα: κατόπιν άπιστεύτου έπιμονής 
άπωθοΰντο.

Τότε προσεπάθησαν ν’ άνοίξωσι ρωγμήν, ώθοΰ*· 
τες διά χονδρών δονών τόν τοίχον, όστις όμως άν- 
τέσχεν. Άπελπισθέντες ζαί μανιώδεις έν τή λ.ύσσμ 
των έρριψαν έντός τοΰ άναζτόρου τόξα άνημένα. 
Άλλα τό κύριον ύλίζόν τής οικοδομής ήι λίθος καί 

επομένως δέν υπήρχε φόβος πυρζαϊάς. Μονον τά 
προσωρινά ξύλινα στεγάσματα τών επικουρικών 
Τλασζαλάνων προσεβλήθησαν, ατινα κατόπιν πολ
λών κόπων προσεδλήθησαν. Ό άγων ζατέπαυσε τής 
νυζτός έπελθούσης.

Λίαν ένωρ'ις τήν πρωίαν οί Ισπανοί εύρίσκεντ» 
έπϊ ποδό; κα: ένοπλοι, έ·ώ συγχρόνως οί έχθροϊ εύ 
ρίσκοντο έν ζ.νήσει, ετοιμαζόμενοι νά έπαναλάβωσ: 
τας εφόδους. Ό Κορτέζ άπεφασισε να τας προλάβη 
διά γενναίας έξοδου. Δια συμπυροβολισμοΰ φέρει άτα - 
ξίαν εί; τάς εχθρικά; τάξεις, ότε οί ιππείς άζο- 
λουθούμενοι ύπό τών πεζών έπέπεσαν κατά τών 
’Αζτέκων. Ούτοι πρό τής τοιαύτης έφοδου ύπεχώ- 
ρησαν καταουγόντες όπισθεν οδοφράγματος έκ ξύ
λων ζαϊ χωμάτων, έπί τής μεγάλης όδοΰ ανηγερ- 
μένου. Έζείθεν έπανήρχισαν ρίπτοντες βέλη ζατά 
τών 'Ισπανών. Ό Κορτέζ ϊιατάσσει τό βαρύ πυρο
βολικόν νά προχωρήση, ουτω δέ ευκόλως κατέστρεψε 
τό οδόφραγμα, άλλ’ είς μικράν τούτου άπόστασιν 
ύπήρχεν ετερον, δπερ παρέσχεν άσυλον, άφ’ οό οί 
Αζτέκοι ίσυνέχησαν τόν αγώνα. Έπειδή δέ συγχρό
νως έζ τών δωμάτων ζα: στεγών όλων τών οικιών 
οί ριπτόμενοι λίθοι άνέκοπτον τήν ορμήν τοΰ στρα
τού του, προξενοΰντες ζα'ι σημαντικός ζαταστρο- 
φάς, άπεφάσισε νά καύση τας οικίας ταύτας. Το 
πράγμα ήτο εύκολο», διότι περιεΐχον εύφλεκτους 
υλας. άλλ’ έπειδή έχωρίζοντο ύπό δύο οδών τό πΰρ 
δέν έξηπλώθη, ή δέ πόλις προεφυλάχθη ουτω άπυ 
τελεία; καταστροφής. Τή; νυζτός έπελθούσης οί 
'Ισπανοί άπβσύρθησαν άκόμη παραζολουθούμενοι 
ύπδ τών βελών τών Μεξικανών. Ίΐσαν βεβαίως νι
κήτα':. άλλά τί τό ώφελος έκ τής τοιαύτης νίκη; ;

Οί έχθροϊ δεν έφαίνοντο διόλου αποθαρρημένοι, ή 
δο ηρωική επιμονή των έν τέλει θα έθριάμβευεν. 
Ό Κορτέζ έσζέφθη να συνθηζολογήση ζα: μ’ όλους 
τούς έξευτελισμούς, οΰς παρέσχεν είς τύν Μοντε 
ζούμα, έζήτησε βοήθειαν διά τής μεσολαόήσεώς 
του Κατ’ άρχάς ούτος ήρνήθη Δέν έπεθύμε: πλέον 
παρα έν μόνον. Ν’ άποθάνη.

Τον παρεκίνησαν τω ύπεσχέθησαν, οτι Οά άπε- 
σύροντο οί 'Ισπανοί έζ τοΰ Μεξιζοΰ, τέλος δέ. ϊνα 
φεισθή τοΰ αίματος τοΰ λαού του συ-.ήνεσεν είς διά
δημα, δπερ κατ' άρχάς ήρνήθη.

ΙΙεριβληθείς τα αΰτοζρατοριζά ενδύματα ζα: πα- 
ρακολουθούμενος ύπό τής αϋτοζρατορικής φρουράς, 
ανήλθεν έπ: τοΰ κεντρικού δώματος τής προσοψεως 
τών ανακτόρων του. Ό λαός τον άνεγνωριζε, σιωπή 
δέ θρησκευτική βιεχύθη εί; τό άπειρον π/.ήθος. Τότε 
ο Μοντεζούμα δια φωνής παλλούσης, προέτρεψε 
τούς Μεξικανού; να παύσωσ: τά; εχθροπραξίας.Έαν 
άπεοίωζον τούς ξένους, τοϊς είπε, θα έτ'.μωροΰντο. 
Άφίεντο εϊς τήν διαθεσΐν των. Δεν ήτο ό αιχμά
λωτος τών Ισπανών, άλλ’ ό ξένος των ζαί φίλος.

Οί λόγοι ούτοι έξηρέθησαν τήν οργήν τοΰ λαοΰ, 
οστις άπέτεινεν υβοεις καί προσβολας ζατά τοΰ 
Μοντεζούμα. «Φαύλε, ποταπέ ’Αζτέκε, έφώναζον 
πανταχοθεν. Δειλέ ! οί λευκοί σέ μεταχειρίζονται 
ώ; γυναίκα « Εις άρχηγος έτεινε τό τόξου του, ά
μέσως δέ χάλαζα βελών καί λίθων προσέβαλε τό 
μέρος ενώ ίστατο ό μονάρχη; Οί στρατιώταί του 
λίαν άργα άντέ-.αξαν τάς ασπίδας των είς τήν αί- 
φνήδιον ταύτην προσβολήν, μέγας δέ λίθος έκτύ- 
πησε τόν αύτοζράτορα εϊς τόν κρόταφον. Τόν μετέ- 
φερον λιπόθυμου καί μετ'ύκίγον έπανή'.θεν εις τάς 
αισθήσεις του. Ή ζωή τώ ήτο πλέον άφόρητος. ’Α
πέσπασε τόν επίδεσμον τής πληγή; του ζα: άπέ· 
ζροντε πάσαν βοήθειαν. Σκυθρωπός, μέ τό μέτω- 
πον χαμηλούμενον τό βλέμμα έσβεσμένον, έσκέ- 
πτετο τό παρελθόν μεγα'λείον του ζαί τήν παρού
σαν καταισχύνην του (Έπεται συνέχεια).

ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΪΣΤΒΡΙΑ

Τά Μείζονα Μυστήοιζ, άτινκ άπετέλουν 
συνέχειαν τών ’Ελασσόνων Μυστηρίων, έτε· 
λοθντο άνά πάσαν πενταετίαν, τόν Σεπτέμ
βριον, έν Έλ.ευσϊνι.

Λί έορται αύται, ολω; συμβόλιζα; διηρζουν 
έννέα ημέρας. Τήν όγοόην διένειμον εί; τού; κό
στας τά σήματα τή; μυησεως, τόν θύρσον και 
τό ζάνιστοον, κίστην καλούμεον, τετυλιγμενα 
οιά ζλαόων ζισσοΰ. Ή κίστη περιέκλειεν αντι
κείμενα μυστηριώδη, ών ή ζατανόησις έξηγει 
τό μυστήριον τής ζωής ί1).1 Τίτον έσφραγισ- 
μένη- δέν έπετρέπετο ν’ άνοιχθή ή εϊς τό τέ
λος τής μυήσεως κκ'ι ενώπιον τοΰ ίεροφάντου.

Κατ' εκείνην ίέ τήν ήμέραν συνοδεία έκόμι- 
ζεν έ; ’Αθηνών εϊς "Ελευσίνα τό άγαλμα τοΰ 
Διονύσου, επικαλούμενου ’Ιάκχου, έστεμμέ- 
νον έκ μύρτων. ΤΙ εί; ’Ελευσίνα έλευσίς του 
άνήγγελλε τήν μεγίστην άναγέννησιν, καθότι 
παρίστα τό θειον πνεύμα, διεισδόον εί; παν 
πράγμα, τόν αναμορφωτήν τών ψυχών, τον με
σάζοντα μεταζύ γής και ούρκνοΰ.

Αύτήν τήν φοράν είσήρχοντο διά τή; μυ
στικής θύρας, ϊνα διανυκτερεύσωσι τήν ίεράν 
νύκτα, τή/ νύκτα τή; μυήσεως.

Είσήρχοντο έν πρώτοι; εί; εύρεϊαν στοάν, 
περιλαμβανομένην έντός τοϋ εξωτερικού περι
βόλου. ’Εκεί ό κήρυζ άπεμάκρυνε πάντα πα- 
ρείσακτον διά τρομερών απειλών καί αναφω
νώ·/: «Ές κάτω οί βέβηλοι !» Ύπέβαλεν ειτα 
είς όρκον τούς μύστας υπό ποινήν θανάτου, ϊνα 
μηδ εν άποκαλύψωσιν, έξ όσων ήθελον ί'δει- 

προσέθετε δέ ταϋτα : «’Ιδού ήμεϊς εί; τόν 
υποχθόνιον ούδόν τή; Περσεφόνης. "Ινα κατα- 
νοήσητε τήν μελλουσκν ζωήν σας και τήν έ- 
νεστώσαν καταστασίν σας, δέον νά διέλθητε 
το κράτος τοϋ θανάτου. Τοΰτό έσιι δοκιμα
σία τών μυστών. Δέον ούτοι νά άψηφήσωσι 
τόν ζόφον, ίνα άπολκύωσι τοϋ φωτός».

Ένεδύοντο είτα ιόν νεβροχιτώνα, εικόνα 
τής καταδίκης και τής καίριου καταθλίψεως 
τής έν τή έσωτάτν) ζωή βυθισθείσης ψυχής. Με- 
τέπειτα δε σβεσθέντων τών φώτων, είσήρ
χοντο είς τόν ύπόγειον λαβύρινθον.

Οί μϋσται έ'βαινον έν τώ σκότει ψηλαφητεί. 
"ΙΙκουον θορύβους, στεναγμούς, φωνάς τρομε
ρά;. ΆστραπαΙ μετά βροντών διέσχιζον τά 
σκότη. Εν τή λκυ,ψει αύτών παρετήρουν ο
πτασία; φοίεράς : ότέ μέν θηρίον τι, χίμαιραν 
ή δράκοντα, ότέ δ’ άνθρωπον σφκδάζοντα ύπό 
τούς πόδας σφιγγός τίνος, ότέ δ’ -ανθρώπινον 
φάντασμα. 'Ο Πλούταρχος παρομοιάζει τήν 
τών οπτασιών σούτων φρίκην πρός την κατά · 
στάσιν τοϋ έντός τής κλίνης έπιθανάτου άν
θρώπου.

ΤΙ μάλλον εκπληκτική σκηνή διεξήγετο εν
τός κρύπτης τινός, ένθα ίερεύς τις, φρυγιστί 
ένδεδυμέ-Ό;, καϊ παρά τινι ανθρακιά ίστάμε- 
νος, διέτασσε μετ’ έπιβκλλούσης χειρονομίας 
τούς προσερ'/ομένους νά καθήσωσι παρά τήν 
είσοδον, ρίπτων συνάμα έπί τή; ανθρακιά; ναρ
κωτικά αρώματα. Τότε δε τή; αιθούσης πλη· 
ρου.υ.ένης πυκνού κκπνοΰ, διέκρινον μορφάς με
ταβαλλόμενα; είς διάφορα ζώα καί ανθρώπους.. 
"Ετεινεν ένίοτε ό ίερεύς τήν βραχεϊαν ράβδον 
μεταξύ τών ατμών, και τότε ή απόρροια τής 
βουλήσεώς του παρήγαγεν είς τόν πολύμορφον 
έκεϊνον κύκλον κίνησιν στροβιλιστικήν καϊ δρά- 
σιν δραστικήν, λίαν εκφοβιστικήν.

ΙΙροσέλθετε ! έφώνει ό φρύγιος ίερεύς. Οί 
μύστκι τότε άνορθούμενοι είσήρχοντο είς τόν 
κύκλον ήσθάνοντο δ’οί πλεϊστοι έαυτούς πρόσω 
θουμένους, άλλοι ψηλαφουμένους υπό χειρών 
αοράτων, άλλοι δέ τινες κατερρίπτοντο βιαιως 
κατά γής.

Τότε τινές μέν ώπισθόχώρουν έκ τρόμου καί 
έπανήρχοντο οθεν ειχον έλθει· έτεροι δε, οί 
θαρραλεώτ ροι, διήρχοντο· καθότι άπόφασις 
σταθερά διαλύει τήν γοητείαν. 1

1 «ΊΙ σύγχρονος επιστήαη, λέγει ό Scliurii, απο
δίδει τά τοιαϋτα είς απλός παραισθήσεις ή ύποβολάς 
(suggestions). ’Αλλ’ ή αρχαία απόκρυφος επιστήμη 
άπέδιδβν ε ς αύτά τά φαινόμενα αξίαν τδσω ΰποκει- 
μενιχήν δσω καϊ αντικειμενικήν

«Έπίστευε κατά τήν γνώμην τών νεωτέρων θεο- 
σόφων) είς τήν ύ'παρξιν πνευμάτων elementaires 
(άνευ ψυχής ά ομικευθείση; ήμιαυτοσυνειδήτων, πλη- 
ρούντων τήν γήΐ’νον ατμόσφαιραν καϊ αποτελούντων 
οίονεϊ τά; ψυχάς τών στοιχείων Ή μαγεία,ήτις είνε 
ή βούλησις έν ένεργεία καί έκμεταλλεύσει τών άπο- 
κρύφων δυνάμεων, τά άπσκαθίστησ-.ν ορατά. Ό ΊΙ-
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Μετέβαινον είτα είς αί’θουσαν μεγάλην, πε
ριφερή κα'ι άσθενώς φωτιζομένην. Εις το κέν- 
τρον εις κίων, έν όρειχάλκινον δένδρον, ουτινος 
τό μεταλλικόν φύλλωμα έξαπλοΰται έπϊ τής 
οροφής άπάσης. Είς τό φύλλωμα τοΰτο προ- 
σηρτηνται χίμαιρα·., γοργόνες, αρπυιαι, βόες, 
στρύγες, κλπ. εικόνες λαλοΰσαι περϊ τών επι
γείων δεινών. περϊ τών κατά τοΰ ανθρώπου 
έκμενομένων δαιμόνων, τά θηρία τκΰτα φαί
νονται παραφυλάσσοντα τήν λείαν των. Ύπό 
τό δένδρον κάθηται έπϊ μεγαλοπρεπούς θρό
νου ό Άϊδωνέύς — ΓΙλούτων, φέρων πορφύραν, 
κρατών τήν τρίαιναν καϊ έ'χων. τό μετωπον 
σύνοφρυ. Ύπ’ αύτόν ή νευρή- παρ’ αύτόν, τόν 
ούδέποτε μειδιώντα τόν θεόν τοΰ "Λδου, ή σύ
ζυγός του, ή μεγάλη, ή ραδινή [Ιερσεφόνη Οί 
μΰσται τήν άναγνωρίζουσιν ύπό τά χκρακτη 
ριστικά τής ίεροφάν τιδος, τής ύποκριθείσης τήν 
Θεάν κατά τά Έλευσίνια Μυστήρια. Εινε 
πάντοτε ωραία ωραιότερα ΐ'σως έν τή μελαγ
χολία της· άλλά πόσον μεταβεβλημένη ύπό 
τήν πένθιμον έσθήτα, μέ τά άργυρά δάκρυα καϊ 
τό χρυσοΰν διάδημα! Δέν είναι πλέον ή παρ
θένος τοΰ σπηλαίου· ήδη γινώσκει τόν τοΰ 
κάτω κόσμου βίον και δεινοπαθεϊ. Βασιλεύει 
έπϊ κατωτέρων δυνάμεων· ύπερτάτη μεταξύ 
τών νεκρών, άλλά ξένη έν τη έπικοατεία της. 
Άμυδρόν ύπομειδίαμα διαφαίνεται έπί τοϋ 
προσώπου της. ’Λ ! έν τω ύπομειδιαματι τού- 
τω έγκλείεται ή γνώσις τοΰ Καλού καί τοΰ 
Κακού, τό άνέκφραστον θέλγητρου τής λύπης, 
τής ζησάσης καϊ βωβής λύπης. Ή δεινοπά- 
θεια διδάσκει τόν οίκτον. Ή ΙΙερσεφόνη 
ύποδέχεται μετά οίκτίρμονος βλέμματος τούς 
μυστας, τούς γονυκλινοΰντας καϊ προσφέ- 
ροντας στεφάνους έκ Ναρκίσσων. Τότε άνα 
λάμπει είς τούς οφθαλμούς της φλόξ τεθνη- 
κυΐα, έλπϊς άπωλεσθεϊσα, άνάμνησις άφεσιη 
κυϊα τοΰ ούρανοΰ !

Αίφνης, είς τό άκρον στοκ; τίνος κνάντους, 
λάμπουσι πυρσοί, δίκην δέ σζλπιγγος φωνή τις 
άνακράζει : «Προσέλθετε, μΰσται! Ό ’ ακχος 
έπανήλθεν; Ή Δημήτηρ αναμένει τήν κόρην

ράκλειτος φαίνεται οτι άναφορικώς τούτοις έ'λεγεν : 
• ΊΙ φύσις πεπλήρωται πανταχοϋ δαιμόνων·. Ό ΙΙα- 
ράχελσο; τά άποχαλεΐ elcmantaux. Κατά τόν θεόσο- 
φον τούτον διδάκτορα τοϋ 16ου αιώνας ποοσελχύου- 
ται ύπδ τής μαγνητικής ατμόσφαιρας τοϋ ανθρώπου 
χαΐ καθίστανται τότε ικανά νά περιβληθώσι πάσαν 
φανταστικήν μορφήν. Όσω δ'ε μάλλον ό άνθρωπος 
τυγχάνει παραδεδομένο; εις τά πάθη του, τόσω μάλ
λον καθίσταται λεία των. χωρίς νά τδ έννοή' δ Μά
γος μόνον τά δαμάζει χαί τά διαχειρίζεται κατά βού. 
λησιν Ούχ’ ήττον άποτελοϋσι σφαίραν τινα απατηλών 
παραισθήσεων καί μωριών, ας δέον νά ύπερπηδήση 
καί καταδαμάση χατά τήν είς τόν απόκρυφου’ κόσμον 
είσοδόν του», κλπ.

Ο! δέ νεότεροι σοφοί οϊ περί τδν νεώτερον πνευ
ματισμόν ασχολούμενοι έκφέρωσι και έτέραν γνώμην 
περί αύτών. 

της. Εύοΐ!» Ή ηχώ τοΰ ύπογείου έπαναλαμ- 
βάνει τήν κραυγήν. ΊΙ περσεφόνη άνίσταται 
ώσε'ι άφυπνισθεΐσα βαθέος ύπνου καί ύπό τίνος 
άστραπια·'ας ιδέας. αΤό φώς! ΊΙ μήτηρ μου! 
Ό Ίακχος! β αναφωνεί καί ζητεί νά έξορμή- 
ση· άλλ’ ό Άϊδωνέύς τήν αναχαιτίζει διά 
χειρονομία; καϊ κρατών αύτήν άπό τή; έσθή- 
τος. Έπαναπίπτει αύτη έπϊ τοΰ θρόνου, ώσεϊ 
νεκρά. Τότε οί λαμπτήπες σβέννυνται αίφνης 
καί φωνή τις ανακράζει : «Τό θνήσκειν είνε 
άναγέννησις !» Οί δέ μΰσται σπεύδουσι τότε 
διά τής στοάς τών ηρώων καϊ τών ημιθέων πρός 
τήν οπήν τοΰ ύπογείου, ένθα τούς αναμένει ό 
'Ερμής καί ό πυρσοφο'ρος. Τοΐς άφαιροΰσι τό 
δέρμα τού νεβρού, τούς περιβάλλουσι διά λι
νού ένδύματος κα τούς όδηγοΰσιν είς τόν να
όν, έκλάμπρως πεφωτισμένου, έυθα τούς ύπο 
δεχεται ό ιεροφάντης, ό μέγας ιεροφάντης, ό 
μέγας ίερεύς τής ’Ελευσίνας, γέρων μεγαλο
πρεπής. διά πορφύρας περιβεβλημένος . .

• ·
Ήδη δίδομεν τόν λόγον είς τόν Πορφύριον. 

’Ιδού πώς άφηγεΐται τά τής μείζονος μυήσεως 
τών Έλευσινίων.

«Ί'εροντες στεφάνους έκ μύρτων είσερχόμεθα 
μετά τών άλλων μυστών είς τόν πρόδρομον τοΰ 
ναού, τυφλώττοντες είσέτι- άλλ’ ό έν αύτώ 
ιεροφάντης θά μάς διάνοιξη όσονούπω τούς ο
φθαλμούς. ’Εν πρώτΟις δέ άς νιφθώμεν μέ τό 
ιερόν ύ'δωρ,καθότι προτρεπόμεθα νά εϊσέλθωμεν 
είς τόν ιερόν περίβολον μετά καθαρών χειρών 
κα'ι καθαράς καρδίας Όδηγηθέντων ήμών ένώ
πιον τοϋ Εεροφάντου, μάς άναγινώσκει ούτος, 
έκ τίνος λίθινης βίβλου 1 πράγματα, άτινα δέν 
έπιτρεπεται νά δημοσιεύσωμεν έπί ποινή θα
νάτου. Τούτο μόνον λέγομεν οτι αύτά συνά- 
δουσι καί σχετίζονται πρός τε τό μέρος καί 
τήν περίστασιν. Θά έγελάτε ΐ'σως αν τά ήκού- 
ετε έ'ξω τοΰ ναού. Αλλ’ έκεϊ ούδόλως θά έγε
λάτε άκούοντες τούς λόγους τοΰ πρεσβύτου 
καί παρατηροΰντες τά άποκαλυπτόμενα σύμ
βολα. ’Ετι δέ μάλλον θ’ άπόσχητε τοΰ γελάν, 
άν ήκούετε αύτήν τήν Δήμητραν έπιβεβαιοΰσαν 
διά τής ίδιαζ ούση; αύτή γλώσσης καί τών 
σημείων, διά τών ζωηρών φωτεινών σπινθηρο- 
βολισμών, διά τής έπισωρεύσεως νεφών έπί 
νεφών, παν ό,τι εϊ'χομενγί'δει καί άκούσει παρά 
τοϋ θείου ίερέως.

1 Τά επί λίθων γεγραμμένα έθωροΰντο παρά τών 
αρχαίων ώς έχοντα ύπέρτερον κύρος. ΤούτουΆνε- 
χα χαί δ Μωϋσής προσήνεγχε πρός τού; Εβραίου; 
τάς εντολά; έπί λίθινων πλακών γεγραμμένα;.

(Έπεται ή συνέχεια).

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν την εικόνα τον νέου συνεργάτου τής «.Φύσεως» κ. 
Ν. Μωραίτου, ιατρού έν Βερολίνω. οστις θέλει κρατεί τους άναγνώστας ήμών ένη - 
μέρους τής ίπισιη'μονικής κινήσεως τοϋ Βερολίνου. Κατωτέρω δημοσιεύομεν καί 
τήν πρώτην ανιόν Λξιόλογον όντως ανταπόκρισιν.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛ NOT

inn sswras
Βερολίνου. Τή 26η Δεκεμβρίου 1905.

Εί καί άπό μακροΰ αναγράφεται έν τη ’Ια
τρική βιβλιογραφία, οτι ασφαλώς δυνάμεθα τήν 
κατάστασιν τού νεκροφανούς άπό τοΰ πραγμα
τικός νεκρού νά διακρίνωμεν, όμως μέχρι προ 
ολίγων μόλις έτών. τα γνωστά μέσα, ήστό- 
χουν, όπως, ώς οίοντε ταχύτερου, ένα νεκρο
φανή έξεγείρωσιν. Όλοι δήλον ότι οί μηχανι 
κοϊ έρεθισμοί. ώς τό γαργάλισμα τής ρινός, ή 
ελαφρά ή βαρεία (βάναυσος) τοΰ όλου σώμα
τος έντριβή καϊ τά διά τής ισχυρής των οσμής 
έπιδρώντα φάρμακα. Άλλ’ εύτυχώς, ή άπο 
ολίγων μόλις έτών έπινοηθεϊσα, μεθοδική 
έκτέλεσις τής τεχνητής άναπνοής, μάς παρέ
χει ήδη άρκετά εύχάοιστα και σωστικά έπι 
νεκοοφανών άποτελέσματα. Πλήν πλέον ή 

άπαξ, ούχί έπί πρώτα λεπτά, άλλ’ έφ’ ολο
κλήρου; κατά συνέχειαν ώρας, μεθ’ ύπομονής, 
απομιμούμενοι πάντοτε αύτήν τήν φύσιν, ό 
ιατρός μετά τών βοηθούντων αύτόν, πρέπει 
νά έπιμείνωσιν εργαζόμενοι τήν τεχνητήν άνα- 
πνοήν. Έργον. εννοείται, άρκετά εργώδες· δι’ 
ό καί ούχί απίθανου, οί έπϊ μακρόν τήν τε
χνητήν αναπνοήν έπιτελοϋντες, ώς κεκμηκό- 
τες, ούχί κανονικήν κα’ι έν ρυθμω πλέον αύ
τήν έργάζονται, έπί προφκνεϊ όμως καϊ άνε ■ 
πανορθότω βλάβη, τοΰ τε άτυχούς νεκροφανούς 
καί τών μετά καί τοΰ ιατρού μοχθούντων. 
Τοΰτο τό κενόν, έρχεται ήδη νά πληρώση μη
χάνημα ύπό Ούγγρου ιατρού έπινοηθέντος

Διά τούτου, ώς ό έφευρέτης ισχυρίζεται, 
έχομεν πλέον άσφαλή έκάστοτε έν ήμϊν τήν 
δύναμιν, τής έφ’ όσον δήποτε χρόνον έν ρυ- 
θμώ έκτελέσεως τεχνητής άναπνοής και οΰτω 
είς πλείστας περιστάσεις, ταχέως εί; τήν ζωήν 
νά άνακαλέσωμεν τόν νεκροφανή.
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Τό μηχάνημα άποτελεΐτζι από ένα ι9ώ- 
) άποτελούμενον 

-Γ------- κατά τά πέρατά
των έκτάσει ένουμένων 

ζ—’ άλλήλων, ούτως ώστε 
ζποτελοϋσι χώρους καί οστις 
καί τοϋ κατωτέρου τμήμα- 
έφαρμόζετζι. Δι’ ένός δέ φυ- 

ται ύπό τόν ύώοακα, (θω- 
ζρζίωσις και

ρακα’(Θωρακοκοιλιοεπίδεσμον) 
εκ δυο πέταλων, ένουμένων κ 
των, έν δέ τή λοιπή 
κα'ι άφεστώντων 
κενούς διαφόρου; 
έπι τής κοιλίας 
τος του θώρακος, 
σητήρος, παράγε 
ρακοκοιλιοεπίδεσμον) έναλλάξ, ζ 
συμπύκνωσις τοΰ άέρος.

Ο εύκαμπτο; κοιλιοεπίδεσμος, φέρων ύπ’ 
αύτόν ρυθμιστικήν δύναμιν. (δυνζμόμετοον ρυ
θμιστικόν, ρυθμιστήρα) παράγει κινήσεις δλως 
φυσιολογικά;: αύται δέ προκζλοΰσιν ενα καρ
διακόν μασσάζ καί μίαν έπενέργειαν έπί τής 
γλωσσης· κατόπιν δε αύτών μία τεχνητή κυ
κλοφορία κα'ι μίζ τεχνητή αναπνοή ζποκζθί- 
σταται.

Ηδη δεν δυνάμεθα φυτικά σοβαεώςν’ ζπο- 
φανθώμεν διά τόν μηχανισμόν τή; κατασκευής 
καί γενικώς διά τό πρακτικόν και τό λυσιτε
λές ή μή τοϋ μηχανήματος. "Ας εύχηθώμεν 
μόνον αί έπιστημονικαΐ κορυφαΐ καί ό έπιστη- 
μ.ονικος κόσμος να επιβείζιώσωσι τό σωτήειον 
τοϋ νέου μηχανήματος.

Ν. Μωοιιΐτης 
ιατρός.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
Πολύ περίεργος και ένδιαφέρουσα πνευμα

τική συνδιάλεξις έγένετο πρό τινων ήμερών έν 
τή οικία μου, οτε τό εσπέρας μετά τό δεΐπνον 
προσήλθον παρ’ έμο'ι ό δημοσιογράφος κ. II... 
μετά τοϋ ίατροΰ κ. Μπ . .Δημοσιεύω δέ ταύτην 
κατά παράκλησιν τοϋ προσελθόντοςκα'ι άνακοι- 
νώσαντος τά κατωτέρω,κατά λέξινώς έγράφη- 
σαν, πνεύματος τής Μαρίας Μ.

Μετά διαφόρου; ομιλίας, συμπεσόντος λό
γου περί πνευματισμού, ό κ. ΙΙα... προσε- 
φέρθη νά μας χρησιμεύσν) ώς μεσάζων πρόσω
πον και άλλοτε μεσολάβησαν, ώς μας έλε- 
γεν, είς τοιαύτην μετά ψυχών συνεννόησιν, 
άλλ’ οτι δμως ύπόκειται είς νευρικά; ανησυ
χίας. Τόν διεβεβζίωσα,δτι θά διεξαγάγω ταύ
την άνευ ταραχή; καί τύν έτοποθέτησα παρ’ 
έμο'ι, παρά τή στρογγύλη τραπέζγι τοΰ γρα
φείου μου, παρά τή οποία έπλησίασεν ό ια
τρό;, εί; τών υιών μου καί ή μικρά μου θυγά- 
τηρ. ΐνα μ'ή τοΐς διαφυγή ούδέν έκ τών συμ- 
βησομένων.

Ό κ. ΓΙζ... έταράχθη όλίγον νευρικώς, έκι- 
νήθη άκουσίω; και μόλις ήρξάμην τή; προσ- 
κλήσεω; πνεύματος ή χειρ του έτινάσσετο 
έπι τοϋ χάρτου μετά τής μολυβδίδος.

— Επιθυμώ, εϊπον, νά συνεννοηθώμεν ή- 
σύχως καί άνευ ταραχή; καί άν ήλθεν άγαθόν 
πνεϋμα. πζρακζλοϋμεν νά άπομακρύν/) εντεύ
θεν τά πονηρά.

Άμέσως δέ τότε έγραψεν :
«Είμαι ή Μαρία Μ.»
— Γνωρίζει κανείς έξ ύμών, ήρώτησα, τό 

προσω-ον αύτό ;
— ”*ΙΧ1’ Η·0'1 άπηντησαν.
— Περίεργον, εϊπον άλλο πνεύμα έζήτησα 

κζΐ άλλο ήλθεν ήδη. ”Ας ίδωμεν λοιπόν. Έξη- 
κολούθησζ δέ έρωτών :

Έρωτ. Τί πνεϋμα είσαι κα'ι τί θέλει; ;
Άπόκρ. Είμαι πνεϋμα άγαθόν, δηλητήρια- 

σθέν έν τή γηϊνή ζωή πρό τριών μηνών έν 
Ζ.... Έρωτήσατε τί θέλετε κα'ι θά σζς 
εί’πω,

Έρώτ. Ν’ άποσυρθής καί νά έ’λθγ τό πνεύ
μα, δπερ έζητήσζμεν.

Άπόκρ. Σζς εϊπον. είμαι πνεϋμα αγαθόν, 
δεν ζφίνω νά έλθν; ήδη άλλο, διότι έχω νά σζ: 
ομιλήσω. Είναι ανάγκη. ’Ελπίζω νά σζ; εύ- 
κολύνω είς ο,τι θέλετε.

Έρώτ. Άμφ βάλλομεν και είς άπόδειξιν έ- 
ρωτώμεν, δύνασζι νά έγείργ,ς αύτό τό τεμά
χιον τού χάρτου καινά τό τοποθετήσγ; έκεΐ ;

’-άπόκρ. “Οχι, διότι αύτό είναι έ’ργον τών 
κακοποιών πνευμάτων! ’Εγώ. έάν έγγίσω τήν 
ύλην, ύλοποιουμζι. Πρέπει νά γνωρίζετε, δτι 
όταν σας δίδεται όμοια τή; σημερινής εύκζι- 
ρίζ. δέον νά κατζγινεσθε εί; ύψηλοτέρας έρω- 

τήσεις, παρά τών οποίων δύνασθε νά ώφελη- 
Οήτε.

Έρώτ Καλώς, ήδη έπείσθημεν, δτι εϊσθε 
όντως άγαθόν πνεύμα κζΐ λέγετέ μας, τι θε- 
λετε. Πρός τί αί ανακοινώσεις αύται;

Άπόκρ. Τάς άνακοινώσεις τάς έκαμα,διότι 
μετά τινας ημέρας δικάζονται οί γονείς μου 
έπί συκοφαντία, καθότι έπέδωκζν μήνυσιν 
κζτά τών ιατρών. Υπάρχει ψευδή; έκθεσις 
νεκροψίας, άλλά νεκροψία δέν έγενετο. Θά εί
μαι σύντροφό; σζς πιστό; κα'ι όδηγο; αγαθός, 
έάν φροντίσητε ν’άποκζλύψητε τομεγζσκζν- 
δαλον.

Έρώτ. Καλώς, θά πράξωμεν ο,τι δυνάμε- 
θζ· αλλά έπζνάλαβε τό όνομά σου 'ώ; κζΐ τοϋ 
συζύγου σ.υ καί ποΰ ήδη εύρίσκεται ουτος.

Άπόκρ. ’Ονομάζομαι Μαρία Μ·.., ο σύ 
ζυγό; μου Μάριο; Μ. ·, εύρίσκεται δε εις Ζ ■ ■

'Έρώτ. Καλώς. ΙΙώς έγένετο ή δηλητηρία- 
σις πότε κζΐ διά τίνα σκοπόν ;

Άπόκρ Φροντίσατε νά άποκζλύψη-ε τό 
μέγζ σκάνδαλον. Έγώ ύπό ίζτροϋ διά μορφί
νη; δηλητηριασθεΐσα. Σύζυγός μου ειχεν ε
χθρούς. Έγώ έδηλητηριάσθην τό Σζββζτον, 
τήν ήμέραν, καθ’ ήν έν τή γη'ίνν) ζωή έορτά- 
ζητε μεγάλην έορτήν τών πνευμάτων, πζ- 
θοϋσζ έξ έλειογενοϋ; πυρετού. Οί ιατροί έ- 
χοντες πάθη μετά τοϋ συζύγου μου, με έόη 
λητηρίασαν δΓ άφθονου δόσεως μορφίνης.

Έρώτ. Καλώ;, θά δημοσιεύσωμεν ταϋτα 
διά νά λάβουν γνώσιν οί αρμόδιοι, αλλά θά σε 
παρακαλέσω νά έρχεσαι οσάκις σέ καλώ.

Άπόκρ. Θά ήμαι μαζύ σας πάντοτε, φθά
νει νά κατζγινεσθε εΐς ύψηλοτέρους σκοπούς 
κζΐ πράγματα δυνάμενζ νά ωφελήσουν καί 
ύμζς καί άλλους.

Έρώτ. Καλώς. Δύνασαι νά μάς ε’πης ήδη 
τι περί τής πολιτικής, τί; θά σχηματίσ·/) νέζν 
Κυβέρνησιν ;

Άπόκρ. Θά σζς εΐτω, ζλλά πρέπει νά κα- 
ταγίνεσθε είς ύψηλοτέρας ερωτήσεις. Κυβερ- 
νησιν Οά σχηματίση δΓ όλίγον διάστημα ο 
Θεοτόκη;, πλήν1 θά έχητε άλλα; ασχολίας, 
καθ’ άς θά έχητε κυβερνητικήν μεταβολήν. 
Θά τόν διαδεχθή δέ άλλο; τι;, δστις μετά 
τινα χρόνον θ’άπομζκρυνθή τή; πολιτική; σζς. 
Εκλέξατε πολιτικού; άρχοντας, διότι .... 
παραλείποντζι τά περαιτέρω.

Συνεπείζ τώνζάνωτέρω αποκαλύψεων τοϋ 
πνεύματος τής Μαρία; Μ....... τά οποία ε-
θεώρησα κζΐ σπουδαία καί καταπληκτικά, έ
γραψα είς Ζ. .. είς συγγενή μου τινά, δ
πως βεβαιωθώ περί τής άληθείας τού πράγμα
τος, κζΐ κατόπιν προβώ είς τήν δημοσίευσιν 
αύτών, δτε πρός μεγάλην μου εκπληξιν λαμ
βάνω τάς ακολούθου; σχετικά; πΛηροφορίζς, 
μολονότι λήφθείσα; άνευ ενδιαφέροντος παρά 

γυναικός καί έκ τών διαδιδόμενων έν ταΐς οί- 
κίαις.

«Μοΰ γράφεις διά τήν Μαρία Μ ... Λύτή 
άπέθζνε πρό έννέα μηνών έδώ, δΓ 6 ημέρας, 
μέ πόνους τρομερούς είς τήν κοιλίαν. Φαίνεται 
δέ,δτι εϊχον υπάγει είς εξοχήν κζΐ έφαγαν σζ- 
ρακοστιανά καί φρούτα πολλά καί έζατάπινε 
τά κουκούτσια. Άφοϋ έφαγεν. έπήγεν είς τήν 
θάλασσαν νά κάμγ λουτρόν, αλλ’ ήτο καί είς 
θέσιν, οπού δέν τή; έπετρέπετο τούτο. Μόλις 
τήν εϊδεν ό σύζυγός τη; έτρεΐε καί τήν έπνρεν, 
άλλ’είχε καλά βραχή. Τήν άλλην ήμέραν έ- 
φυγεν ή μητέρα της, δπου έκλαυσε πολύ.

Έπήλθε καί σύγχυσις μέ τόν άνδρα της.’Έ
πεσε λοιπόν άμέσως ασθενής. Καθώς λέγουν, 
δέν τής έδωσαν λάδι οί ιατροί νά καθζρισθή, 
αλλά μέ ένέσεις έπολέμησαν, δπου έβγαλε τήν 
ακαθαρσίαν έκ τοϋ στόματός της. 1 ής έδιδον 
κατόπιν καθζρκτικά. αλλά δέν ωφελούν πλέον 
και άπέθζνεν.Ότζν ήλθε πάλιν ή μητέρα τη; 
έζήτησε νά γίν/) νεκροψία, άλλ’ οί ιατροί δεν 
ήθέλησζν, διότι ειχεν αρχίσει πλέον ή σήψις. 
Τότε λοιπόν ή μητηρ τη; κατήγγειλε τούς 
ιατρούς, ζλλά κζτόπιν ζπέσυρε τήν κζταγγε- 
λίαν καί έφυγε. Ό σύζυγός της είναι έδώ, 
άλλά δέν τήν λησμονεί.

Κζτόπιν λοιπόν τής έπαληθευσεω; τώ ύπό 
τοϋ πνεύματος τούτου άποκαλυφθέντων,φρονοϋ- 
μεν, δτι'ή Δικαιοσύνη δύναται καί αν τό νο- 
μίζγ, εύλογον κζΐ ύπάρχν) καταγγελία *ΧΤΙ* 
τών γονέων αύτής, νά λάβν) ύπ’όψει καί τάς 
περιπτώσεις τής μή πρζγματοποιήσεως έγκαι
ρου νεκροψίας.

Φ. II.

ΣΤΟ ΧΩΡΙΣΜΟ ΣΟΥ
Βάοτα τόν πόνο crou καρδιά
Άλλά, καρδιά, στοχάσου
ΊΙ άκριώι σου παναγιά 
δέ Οανε πειά κοντά σου.

ϊΐ-ε
Βάστα τούς· κτύπους σου καρδιά 
Ί'υχΐι Οταν πετάξής 
στοΰ ούρανοΰ την αγκαλιά 
στο δοόιΐο νά χαοάξης.

Μέ ταο'τρα τά ολόχρυσα 
στό σκότος ποΰ 0’ άόηνης 
νιά ιιιά νλυκικι άνοιινησιI - · ν - I — V
τό όνομα .... εκείνης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ίίειοάιιατα ’Irfoooo?oiac.V U V W *
Πολλά τοιαϋτα πειράματα έγράφηάαν έν τη 

«Φύσει» προκαλέσαντα τδ ένδιαφέρον καί τδν 
θαυμασμόν τών άναγνωΰτών. Πράγματι δέ 
είνε πολύ διαδκεδαάτικόν έ'ν τινι συνανα
στροφή. νά γνωρίζη τις σειράν τοιούτων παι- 
γνίων, Θέτων έν ίσορροπίμ εύθραυστα άντικεί- 
μενα πρδς μέγιδτον φόβον τών οικοδεσποίνων. 
Τοιοϋτον είνε καϊ τό παρόν παίγνιον. Λάβετε 
τρεις χάρακας καί δν ποτήριον καϊ προτεί· 
νατε τοΐς παοευρισκομένοις νά κατασκευά- 

σωσι δι’ αύτών τρίποδα' έφ’ ού νά στιιρίξωσι 
τό ποτήριον.

Ί’οϋτο κατορθοϋται ώς έξης. Έπί τοϋ ένός 
χάρακας στηρίζετε τήν άκραν τού δευτέρου, 
έπϊ τούτου δέ τήν άκραν τοϋ τρίτου, άφοϋ 
προηγουμένως έπϊ τοϋ τρίτου τούτου στηρί
ξετε τήν άκραν τοϋ πρώτου, ώς δείκνυται έν 
τη άνωθι είκόνι. "Ηδη έπ’ αυτών είνε εύκολον 
νά ίσορροπίσετε τό ποτήριον.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
«©>*>$> ο·--3

Καθαρισμός νάλων. — Πρός καθαρι
σμόν τών ύαλων τών —ζοζθύρων ή βυτοινών 
μή μεταχειρίζεσθε σαπωνάδαν, άλλά ύφασμα 
λινόν βρεγμένον δι’ ύδατος περιέχοντο; όλί- 
γην άμμωνίαν. “Επειτα τάς τρίβετε δι' ετέ
ρου λινού' καθαρού ύφασματος. "Αν ίμως εϊνε 
πολύ ακάθαρτοι ή έχωσι διαφόρους κηλίδας, 
έκτος ελαιοχρωμάτων, άλοίψατέ τας διά πολ
τού έξ ύδατος, αμμωνίας καϊ κόνεως τριπό- 
λεως· άμα δέ ξηρζνθή τό στρώμα τούτο, τό 
άφαιρεΐτε τρίβοντες διά στεγνής οθόνης.

Καθαοιείιιός θερμαστρών.— Αί σι- 
δηραί θερμάστρα:, αϊτινες μένουσιν έν αχρη
στία κατά τάς θεορ.άς έποχάς, έντός ύπογείων 
ποοσλαμβάνουσιν έπιπόλαιόν τινα σκωρίαν, 
ήτις έξαλείφεται έάν τριφθώσιν ίσχυοώς διά. 
βούρτσας καί κο'νεως γραφίτου.

Τίι μάλλινα νφάάηατα. — Δέν εινε 
εύκολον πράγμα έκ μόνης τής ό'ψεως νά δια- 
κρίνωμεν αν δφκσμά τι είνε καθαρώς μαλλί - 
νον ή μικτόν. Ό κζλείτερος τρόπος είνε νά 
ξεφτίσωμεν τήν άκραν καί νά καύσωμεν νή
ματά τινα, χωριστά έν έκαστον. Καί άν μέν 
εϊνε βαμβακερόν τό νήμα θά καγ ταχέως καί 
τελείως. “Αν όμως εϊνε μάλλινον καίεται βρα
δέως, άποδίδον οσμήν καιομένων τριχών.

>—<

Γ αλατομπονοεκον.
Κτυπατε 8 αυγά έπι 1 ώραν, έπειτα ρί

πτετε 1)2 όκάν γάλακτος, 35 δρ.σιμιγδαλιού, 
έν κοχλιάριον άλατος, 1)2 κοχλιάριον βουτύρου 
καί I 50 δρ. ζακχάρεως· τότε βάζετε τό δοχεϊον 
είς τήν φωτιάν καί όταν κοχλάσγ, τό κατεβά
ζετε, τό σκεπάζετε μέ μίαν πετσέταν καί μέ 
τό καπάκι. Βάζετε είς τό ταψίον 300 δρ. φύλ
λου, ζάκχαριν σιρόπι καί άνά δύο φύλλα τά 
αλείφετε μέ βούτυρον.

ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
Μία όυναυλία.

Τό ’Ωοειον Λόττνερ έσχε τήν επιτυχή έμπνευσιν 
νά εορτάτη τή- I όθην επέτειον άπό τής γεννήσεως 
ροΰ πσλλοΰ Μόζαρτ. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε 
σύντομον διάλεξιν περ:’του μουσουργοί καϊ τοΰ έρ
γου του κα: τήν έκτέλεσιν τοΰ αθανάτου «Ρέκβιεμ· 
τής ύπό λίαν μυστηριώδεις συνθήκας μελοποιηθεί- 
σης συνθέσεώς του, ήτις καί το κύκνειον τοΰ Μό- 
ζαρτ άσμα υπήρξε.

ΊΙ έκτέλεσις τής Άναπαύσεως ύπό τήν έξ αττι
κής δάφνης έστεμυ.ένην εικόνα τοϋ μουσουργο,ΰ έ- 
κράτησεν έν βαθεία συγκινήσε: τούς πολυπληθείς 
άκροατάς, οΐτινες είς έκάστην στροφήν έξέσπων είς 
χειροκροτήματα καί επιφωνήσεις. Άλλ’ έκτος τής 
μουσικής ταύτης άπολαύσεως, ο: παρευρεΟέντές 
άπεκόμισαν καί τήν άρ'στην έντύπωσιν περί τοΰ 
Ωδείου τούτου, καθόσον ή δυσκολωτάτη αΰτη σύν· 
0 = σ:ς έςετελέ-θη άριστα ύπδ τών μαθητριών καϊ 
μαθητών έξ ών διεκ.ρίθη"αν είς τάς μονωδίας ή υ
ψίφωνος Ήλεκτρα ΓΙαπαγεωργακοπούλου, ή μεσό
φωνός δεσποινίς Άνα-τασιάοου, ό οξύφωνος κ.Καμ- 
δύσης καί ό βαθύφωνος κ. Βολ.τσης.

Άληθώ; άξιοι Οεομοτάτων συγχαρητηρίων ήσαν 
ή κ. Λόττνερ »α· ό κ. Μπε'μμερ.

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΓΕΝΝΕΑΙ ΣΓΝ ΑΝΤΩΜΕΝΑΙ
Έπι, -ΰ εύκαιοία τοϋ θανάτου τοϋ βασιλέως τής Δανίας Χριστιανούς δημοσιεύομεν 

την εικόνα αϋτοΕ τού υίοϋ του Φρειδερίκου, τοϋ έγγόνου του ; καϊ τοϋ δισεγγόνου του. 
Ή γεννεαλογία αυτή παρέχει Λιΰνσπάνιον ίηιινόμενον έν τοϊς χρονικοϊς της ιστο- 
οίαςιιάς, ιδίως διά βασιλικούς οίκους.
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΑΙ ΚΓΔΩΝΙΑΙ
(το Αϊβαλή).

(Συνίχιιζ έκ τοΰ προηγουμένου).

Τέλος μετ’ όλίγον περιεμαζεύετο τό ίστίον 
καί προσηγγίσζμεν κατ’ όλίγον είτα άσφζ · 
λώς έπί τής ακτής.

’Αμέσως δ’ έξήλθομεν είς την ξηράν οπού 
μα; ζνέμενεν ή άμαξα μα; διά τήν έτέραν μέ
χρι Πλωμαρίου οδοιπορίαν μζ;.

Είς Γέρζν ή Ιερζν, διότι όδτως ονομάζεται 
τό μέρος τοΰτο, έ’νθζ, ώ; έπί τό πλεΐστον κ- 
ποθήκαι έλζίων κζί σζπωνοεργοστάσια υπάρ
χουν, έμειναμεν έπί ήμίσειαν ώραν, ϊνζ γευ- 
θώμεν όλίγον κζί μετά τκΰτζ έξεκινήτζμεν 
έν χαρα διάμεσου ώρζίων τοπείων καί ζ.ζ.τζ 
φύτων μερών. ΊΙ άπό Γέοζς είς τό Πλωμάριον 
οδοιπορία παρουσικζ ι μεγάλε ϊτερον ένδικφέ- 
ρον, διότι διερχετζί τι; δΓ ωραιότερων μερών, 
πλουσιωτερων καί ποιητικότερων κτημά
των ζκί ρωμα-τικωτάτων τοπείω/· ιδίως δε ή 
άνοδος βαθμηδόν τοΰ έπομέ.ου όρους Λεπιθύ- 
μνου καί είτα ή κάθοδος αύτοϋ διαμέσου πυ
κνότατων παρά τήν κλεισώρειαν κήπων κζί 
έκατέρωθεν δένδρων, είναι διζσκεδζστικωτάτη 
καί εύχάριστος, διότι δέν παρουσιάζει ούδένα 
κόπον καί ούδεμίαν σ-ενοχωρίζν, αλλά του
ναντίον είναι πλήρης απολαύσεων καί εϋζρέ 
στων απόψεων καί ιδού. Έδώ εύχζρ στος κατή
φορος έπί ωραίου δρόμον, έκεϊ ύψωμα μέ θεκ- 
ματικωτζτα; πολυσχιδείς τήδε ζζκεΐσε πκναρ- 
χαίας έλαίζς, μέ έδαφος καθαρόν κζί περί- 
ποιημένου, δεξιόθεν ώραΐος κήπο; με πελώρια 
δένδρα καί αγροτικά οικήματα, πζρέκει ή 
οδός κατζλήγουσζ είς καμπύλην λόφου έν τώ 
μέσω δρυμόνων κζί λειμώνων, ϊνζ έπανζ.χίση 
κζτευθυνομενη πρός τήν πζραλίζν. έ’νθζ έκ 
τείνεται ή θάλασσα τής Μεσογείου μέ έναντι 
τήν νήσο Χίο/ κζί ζνωθι ήμών ωραίο; ήλιος 
έν διζυγεΐ όρίζοντι έκπέμπων θερμά; ακτίνα; 
είς τήν κατκγέλκστον καί κνθίζουσαν εκείνην 
χαριτωμένη·/ φύσιν.

Αίφνης σταμκτώμεν καί ό συνοδοιπόρος μου 
μοι λεγει, ότι είναι καφενείου καί άν θέλω νά 
κατέλθωμεν διά νά ποτίσουν τού; ΐππου; μα;.

— Ώραΐα. πολύ ώραΐα θέσις είναι κζί νά 
πκρωμεν κζί ήμεΐ; κάτι τι, είπον.

Υπήρχε κζφφενεϊον τι λιθ .’κτιστόν κζί ζρ 
κετά ώραΐον κζί εύρύχωρον μέ ρω/.ζντικόν ε
ξώστην κεκζλυμμένον μέ κλίματα κζί παρέ- 
κει κήπο; έκ τεταμένος κζί πεφυτευμένο; έκ 
διαφόρων λαχανικών καί όπωρικών. "Έλπισα, 
οτι θά εόρίσκομεν κζί νά φάγωμέν τι, ελλά δύ 
στυχώ; ούδέν ύπήρχε.

— Κρίμα τό μέρος κζί ή ώραΐα θέσις, μά 

τέλος πάντων τί έχετε, έδω,ήρώτησα,τούλάχι - 
στον αύγζ, τυρόν ;

Τίποτε, μόνον καφέ κζί κρασί μας λέ
γει ό καφεπωλης.

— Καί νερό ώραΐον, επιλέγει γελών ό σύν
τροφός μου.

— Περίεργον, έπεΐπον, κζί οί διζβάται 
νερό, κρασί κζί καφέ τρώγουν ;

— Μόνον τό καλοκαίρι ευρίσκετε φρούτα, 
μας λέγουν καί δύο διζβζτζι, οϊτινες ήρκέσθη- 
σαν κζί αύτοϊ νά πιουν καφέ.

— Κρΐαζ, κρίμα, να μή έχετε τούλζχιστον 
ζύγζ, είπον εί; τήν Ελλάδα εϊς τοιαΰτα δια
βατικά μέρη καί εί; τάς μικροτέρας έτι νή
σου; θά σζ; παρουσιάσουν έξαιρέτου; μυζήθρας, 
ζζιόλογα λουκάνικα, αυγά φρεσκότατα καί 
τουρσιά μάλιστα διά τήν ό'ρεξιν.

— Φέρε μας τότε έλαια; μέ ψωμί κζί κρα
σί, είπον.

— Ούτε έληζϊς υπάρχουν μας άπζντοΰν. 
"Αλλοτε θά φροντίσωμεν.

Καί έν θλίψει, άλλά κζί γελώντες διά τό 
πζρ «ξένον έπίομεν κζί ήμεϊς άπό ένα ποτή- 
ριον δδατος κζί ένζ καφέ κζί ζπήλθομεν έν 
τζχει, διότι ή ό'ρεξις μζ; έδεκζτιζε τόν στό
μαχον.

Μετάμιζ; ώρα; εξακολουθητικήν ζμζξοπο- 
ρείαν καί άφοΰ διήλθομεν ώραίαν κωμόπολιν, 
τοΰ ΙΊλωμαρίου, έπλησιζσζμεν τήν ακτήν, 
όπου πλεΐστζ ύπάρχουν τήδε κζκεϊσε με
γάλα κζίώρζϊζ έλζιοεργοστζσια καί σαπω
νοποιεία. Ειτζ δέ άνελθόντε; μικρόν λόφον, 
παρά τήν παραλίαν, είσήλθομεν είς τό Πλω
μάριον είς τήν είσοδον τοΰ οποίου κζ.τήλθομεν 
τής άμάξης κζί προέβημεν τότε πεζή.

ΊΙ πόλις παρουσιάζει παλζιάν μεγάλην συ
νοικίαν, κατά μήκος τής οποία; προβζίνοντες, 
συνηντώμεν εκατέρωθεν πολλά μικροκαταστή- 
μζτζ καί μικ'.οεργζστήριζ,ών εξέχουν τά καφε
νεία ζτινζ υπάρχουν κατά σειράν είς μεγίστου 
αριθμόν κζί ήπορησζμεν. Ώς φαίνεται, ένεκα 
τοΰ πολυαρίθμου τών έρνζτών διά τήν καλ
λιέργειαν, συγκομιδήν καί επεξεργασίαν τών 
έλζίων κζί σζπώνων έν τή νήσω, ούτοι κατζ- 
φεύγουσιν είς τάς ώ.ζς τής αργίας έν αύτοϊς 
όπως διέλθωσι τάς ώρα; των έκεϊ. Είναι δέ 
τοσοϋτον περιζήτητοι πολλάκις, ώστε συν- 
τρεχουσιν είς τήν εργασίαν καί πολλζί γυ
ναίκες έργάτιδες μέ καλόν ημερομίσθιον.

Μετά εικοσάλεπτου περίπου πορείαν άφί- 
χθημεν εί; τό κέντρον τής πόλεως. όπου υπάρ
χουν τά καλείτερα οικοδομήματα καφενεία 
καί καταστήματα, έφ’ ένός τών όποιων ύπήρ
χε μέγα μέλαν παραπέτασμα, φέρον διά λευ
κών γραμμάτων τό ό'νομα «I. Αθανασιαδης». 
Δεν έβραδύναμεν δέ νά μάθωμεν οτι εϊχεν ά- 
ποθζνειό καλείτερο; ποοΰχων τή; πόλεως, ού
τ ινο; ή κηδεία είχε γίνει τήν πρωίαν καί ότι 

τό μελανηφόρον αύτό κτίριον, μέγα κεντρικόν 
κζφφενεϊον είχε δωρηθή ύπ’αύτοΰ είς τήν έλλ. 
έφορείαν. Ό μακαρίτης ήτο πολύ φιλάνθρωπος 
κζί πατριώτη; κζλλιστος, είχε δέ μεγάλως 
ευεργετήσει τόν τόπον καί πάντες Οθωμανοί 
κζί Έλληνες έλυποΰντο κζί πολλοί ώδύροντο 
διά τήν άπώλειζ.ν τοιούτου καλού ευεργέτου 
ζαί φιλευσπλάγχνου άνδρός.

Μίτο ήδη 5 ώρα μετά μεσημβρίαν κζί με- 
τέβημεν πρός συνάντησιν προσώπων τινων κα 
είτζείςέπ σκεψιν τή; πόλεως.ήτις ούδέν ενδια
φέρον παρουσιάζει ή τόν ζκζνόνισ-ον αύτής πα
λαιόν ρυθμόν καί τήν ακμήν αύτής έν πζλαιο- 
τέρα εποχή. "Ηδη δέν είναι άλλο ή μία παρά
κτιος εμπορική μικρά κωμόπολις,κατζγινομενη 
φιλοτιμώ; κζί μετά ζήλου είς τήν καλλιέργειαν 
καί προαγωγήν ιδίως τοΰ μόνου αύτής προϊόν
τος, τών έλζίων

Σημαντικά εργοστάσια είναι έκεΐσε τοΰ κ. 
I. Άθανζσιάδου, Τω. Παππαγεωργίου, Αδ. 
Χατζηβασιλείου καί άλλων τινών. Τό κλίμα εί 
ναι εύκρατου κζί ύγιεινόν, ή δέ γή άρίστη κζί 
εύφορωτάτη. παράγουσα παντός είδους προϊ
όντα, ιδίως έλαια εξαίρετα κζί σχεδόν ζπασζ 
ή νήσος είναι πεφυτευμένη έξ έλαιο’ένδρω-, 
παρέχουσζ ώραΐον θέαμα έκ τούτων Κατά 
τήν άρχαιότητζ βλη ή νήσος ήτο διήρημένη 
είς τάς περιοχές τών 5 πόλεων Μιτυληνης. 
Μεθύμνης, ’Αντίσσης, Έρεσοΰ καί ΙΙύρρας- 
ή δέ ιστορική σημασία τής νήσου χρονολογεί
ται άπό τής συνοικήσεως αύτής ύπό άποίκων 
Ελλήνων, αιολικής φυλής, κατά τον Γ π. X. 
αιώνα, ών άρχηγός κατά τήν παράδοσιν ήτον 
ό Πενθίλας. νόθος υίό; τοΰ Όρέστου. ού οί 
άπόγονοι Πενθελίδζι έβζσίλευσαν μέχρι τοΰ 
Η'αίώνος έφ’ολη; τής νήσου.Έν τή ιστορία δέ 
τοΰ πολιτισμού έγένετο γνωστότατη, ώ; έδρα 
τής μελικής ποιήσεω; κζί τή; μετά τζΰτζ 
στενώ; συνδεδεμένης μουσικής, κυρίως φημι- 
σθεΐσζ διά τών μεγάλων ονομάτων τοΰ Ί’ερ παν · 
δρου, Άλκζίου, Σζπ οΰ; καί Άρίωνος Διοι - 
κητικώς δέ ήδη ή νήσος διαιρείται είς ί έπαρ- 
χίας τήςΜιτυλήνης, ΙΙλωμαρίου,Καλλονής καί 
Μολύβου.

ΙΙρός τό εσπέρα: έπεσκέφθημεν τό άναγνω 
στήοιον Πλωμζρίου «Βενιαμίν» οπερ είναι κζί 
κέντρον τών έκεϊ φιλολογούντων και άν πτυγ 
μένων, εί; τήν κεντρικήν τής π λεως θέσιν 
κείμενον κζί όπερ πζρέχει πνευματικήν τοο- 
οήν είς αυτού; διά διαφόρων περιοδικών καί 
ημερησίων αναγνωσμάτων έκ τής Ελευθερζς 
καί Δούλης Ελλάδος λαμβανομένων. ΙΙζρεμεί- 
ναμεν έκεϊ έπ’ άρκετόν, συζητοϋν-ε; μετά δια
φόρων λογιών, είτα δέ μετά τοΰ κ. ΙΙζνζγ. 
Άντωνάζη, άξιολόγου νέου έπεσκέφθημεν διά
φορα μέρη τή; πόλεως. Έν αύτή διζζρίνοντζι 
οί καϊ έγγραφέντες συνδρυμηταί είς τήν «Φύ
σιν» κ κ. Κ. I. ’Αθανασιαδης, Ί. Παππα

γεωργίου, I- Π. Εμμανουήλ, Έμ. Τσαμουρ- 
γέλης ιατρός, Π. Δ. Γεωργζντέλης, Κ. Μπό- 
τσζλλος, Άδ. Μελανδρινοΰ, Εύστρ. Δ. Άθζ- 
νζσιάδης, Δ. II. Σαλζς, Τζάνος Σ. Τυροπού- 
λης, Μαλιζγκας Ράλλης, Ίω. Διαμαντίδης, 
κτλ. οϊτινες καί πζρακολουθοΰσι τήν ήμετε- 
ρζν φιλολογικήν πρόοδον κζί διζπρεπουσιν έπί 
φιλομαθεία. Τήν έπαύριον έγνιόρισζ καλειτε- 
ρον τήν πόλιν, έπισκεφθείς κζί τόν ύποδιοικη- 
τήν, οστις γνωρίζει φιλολογικώς τήν Ελληνι
κήν, κζί δστις έπεθύμει νά μέ ί'δ-ρ. ώς κατά 
πρώτον έπισκεφθέντα τόν τόπον, περιποιηθεις 
με πρεπόν-ως κατά τά εύγενή αύτοϋ αισθή
ματα, τήν δέ μετά μεσημβρίαν μετέβην πρός 
έπίσκεψιν τοΰ ιατρού κ. Τσουομαγέλη κζί τοΰ 
κ. Μπότσαλη, έν τή έξοχή αύτών,όπου διαμέ- 
νουσι τό θέρος, μίαν ώραν περίπου καί ήμίσειαν 
μακράν τής πόλεως. Μετέβην δέ έκεϊ εντελώς 
μόνος, μολονότι δέν έγνώριζον τά μέρη.

Μεταξύ τών άποληγόντων δύο όρέων παρά 
τήν κωμόπολιν ταύτην, ύπάρχει ποταμίσκος, 
έκατέρωθεν τοΰ οποίου παλαιόθεν οί προύχον
τες κατεσκεύασαν τού; ώραίου; κήπους των 
καί τά ώραΐα άγροτικά οίκήματά των. έμφυ- 
τεύσαντες καί ποικίλα κζί ώραΐα καρποφόρα 
κζί μή δένδρα καί φυτά έν αύτοϊς. ΙΙαρηκο- 
λούθησα μόνον καί θαυμάζων τήν διά μέσου 
τών κήπων καί πζραπλεύρως τής κοίτης τοΰ 
ποταμού άγουσζν, στενήν όδόν, είς τά; οικίας 
τών έν λόγω κυρίων. ΤΙΊτο όντως μαγεία καί 
θεία άπόλαυσιςή οδοιπορία μου αύτη. Δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν ή'κΟυον εύζρέστως τόν θροΰν 
τών ύπό τοΰ άνέμου κινούμενων φύλλων τών 
δένδρων καί ποΰ καί που τό γλυκύ κελάδημα 
εύτυχισμένης ζηδόνος ή άλλου μικρού πτηνού, 
προσκαλοΰντος ίσως τήν σύντροφόν του Και 
ένώ τό βλέμμα μου άνήρχετο προς στιγμήν 
τά δένδρα ϊνα ίδω αύτό καί τό έβλεπαν τε 
ρετίζ'.ν καί πετών άπό κλάδου είς κλάδον, ό 
φλοίσβος τοΰ προσρέοντος αριστερόθεν έμοΰ υ- 
δατος, τοΰ γλυκυλζλου ρύζκος. μέ ποοσεκάλει 
νά ίδω τήν χαρίεσσαν καί εύ'ηχον ροήν του. 
Κζί ένώ ό νοΰς μου ονειροπολεί έξετάζων ταΰτα 
κζί οί πόδες μου τυφλώς πρό αύτών έβάδιζον, 
χωρίς νά γνωρίζω καί έγώ ποΰ κατά πρώτον 
έβαινον. αίφνης πρός λίθον προσκόψας ε · 
κλινον τό σώμακζί θα κζτεκρημνιζόμην ζνέγ- 
κ.ζίοω; δέν έβζσταζόμην Κζί είτα πάλιν έβάδι
ζον ποός τά ένδότερα τών κήπων σύννους καί 
προσεκτικός, ϊνα μή προσκρούσω κζί πάλιν, οτε 
σύν τώ Οροι καί κελαδήματι γλυκεία φωνή κό
ρη; καλούσης τινά. μοί προσειλκυσε τήν προ
σοχήν μου

— Μά έλα έδώ, καϋμένη, νά καθήσωμε, 
σέ περιμένω τόσην ώρα.

Κζί τό βλέμμα μου συνήντησεν ζβράν κόρην 
καλοΰσαν τήν φίλην τη; πλησίον δένδρου.

«Εύτυχώς οί έν τοϊς μικροί; καί τοιούτοις
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έξοχικοϊς μέρεσι διαμένοντές, διότι καί υγείαν 
κα'ι ησυχίαν καί άπόλαυσιν έχουν, εϊπον κατ’ 
έμαυτόν. Άλλά και ούτε αυτοί είναι εύχαρι- 
στημένοι, διότι, ένώ ήμεϊς έπιθυμοΰμεν την 
απόλυτον ησυχίαν καί τήν εξοχικήν των άπό- 
λαυσιν, αύτοι τουναντίον θέλουν τάς μεγάλας 
πόλεις καί τήν τύρβην τοϋ κόσμου.

Μετ' όλίγον, οΰτω πορευόμενος άφικόμην 
πρό τοϋ απροχώρητου καϊ έδυσκολεύθην τί νά 
πράξω. Αίφνης είχον εύρεθή πρό δύο οδών και 
δέν έγνώριζον πο'αν διεύθυνσιν νά λάβω.

Περίεργον τοΰτο μοί έφάνη καί άπροσδόκη- 
τον καθόσον μοΰ είχον είπεΐ,δτι μίαν μόνον και 
εύθεΐζν οδόν Οά εΰρισκον μέχρι τέλους.

Μόνος δέ έν τοιαύτζ, έξοχι/.ή θέσει καί ε
σπερινή ώρα Ογ μ. μ.. ευρισκόμενός, έν ξένω 
ολως και ζγνώστω μοι τό—ω, έδυσανασχέτουν 
κάπως ·αί έσκεπτόμην π'Λχν οδόν ν'ζκολουθή- 
σω, βτε άπεφάσισα τέλος τήν πλατυτέραν νά 
λάβω. Όλίγον δ’έτι βαδίσας βλέπω έναντι μου 
μικράν οικίαν, πρό έκτεταμένου ωραίου κήπου 
και ευειδή τινα κόρην, παρατηρούσαν μ.ε έκ 
τοΰ παραθύρου. Δέν θά ήναι αδιακρισία, έσκέ- 
φθην τότε, καθ’ ο ξένος, νά τήν έρωτήσω καί 
πλησιάσας πρός αύτήν ;

— Γνωρίζετε, τή εϊπον, ποϋ είναι ή οικία 
τοϋ ϊατροϋ κ. 'Γσουρμαγέλη ;

Έμειδίζσεν έν τώ άμα καί :
— ΙΙώς δέν γνωρίζω μοι άπαντα μετά προ

θυμίας, άφοϋ είναι αΰτη έδώ καϊ έγώ είμαι 
ή θυγάτηρ του.

— Ά, είσθε ή θυγάτηρ του, τή απαντώ 
μετ’ έκπλήξεως, τότε χαίρω πολύ, καί ό κύ
ριος πατήρ σας"

— Έξήλθε, ίσως μετέβη είς τοϋ κ. Μπό
τσαλη τό κτήυ.α.

- ’Ά, έτσι· καί ποϋ είναι, παρακαλώ ή οι
κία τοϋ κ. Μπότσαλη.

— Αΰτη, έκεϊ. παραπάνω α.ιστερά, όλί
γον προχωροϋντες. ή πρώτη....

— "Α, σας εύχαριστώ, δεσποινίς, είσθε 
πολύ καλή. Χαίρετε.

— Τίποτε, Κύριε, μά ποιος είσθε σείς ; 
παρακαλώ.

— Έγώ χ ! δεν με γνωρίζετε σεις, είμαι 
ένας ξένος, Αθηναίος, Δεσποινίς.

— Αθηναίος; μά ποιος, πώς σας λέγουν, 
νά εΐπω τοΰ πατέρα.

— Θά τόν ΐδω έγώ τόν πατέρα. Χαίοετε. 
Δεσποινίς καϊ au ΓΰνΟΪΓ.

— Άντιχαίρετε, au rCVOir, Κύριε, μοί 
άπαντά, άπνροϋσα.

Έγώ δέ έπροχώρησα τότε εύχαριστημένος 
δτι έμαθα τέλος ποΰ εύρίσκομαι καί ποιαν ο
δόν έδει ν’άκολουθήσω. Μετά είκοσάλεπτον δ’ 
έτι οδοιπορίαν, είχον φθάσει πλησίον της οι
κίας τοΰ κ. Μπότσαλη. Διελθών δέ τήν μεσο

λαβούσαν ξυλίνην γέφυραν τοΰ ποταμοΰ, έπλη- 
σίασα καί έκρουσα τήν θύραν.

Δεσποινίς τις δεκαπενταέτις προσήλθε καί 
μοί ήνοιξε αύτήν.

— Έδώ είναι ό κ. Μπότσαλης; ήρώτησα.
— Μάλιστα, ορίστε μέσα, μοί άπαντα πάνυ 

προθύμως καί δοΰσα μοι κάθισμα έν τώ εξώ
στη πρό ωραίου κήπου, μέ παρεκάλεσε νά τόν 
περιμένω.

Ένώ δέ μετέβη νά τόν καλέση, έτέρα δε
σποινίς χαριτόβρυτος καί χαρίεσσα προσήλθε 
καϊ μοί έσυστήθη καί αυτή ώς θυγάτηρ τοΰ 
κ Μπότσαλη.

«Περίεργον, εϊπον κατ’ έμαυτόν, εις τά ω
ραία αύτά μέρη τόσαι πολλαί καί ώραϊαι δε
σποινίδες διαμένουν ή ονειρεύομαι δτιεύρίσκο- 
μαι είς κανένα κήπον νυμφών καί νηρηίδων ;»

Μετ’ όλίγον προσήλθε·/ ό κ, Μπότσαλης, 
τεσσαρακονταετής ώς έγγιστα, εύγενέστατος 
καί πολύ φιλότιμος άνήρ ώς καί ή άγαθωτάτη 
κα! περιποιητικότατη σύζυγός του, οΐτινες 
πολύ ηύχαριστήθησαν έπί τή έπισκέύει μου 
ταύτη καί έπροθυμοποιήθησαν τις πρώτον, τις 
ύστερον νά μοί πκρασχωσι τάς καλειτέρας 
των έκδουλεύσεις. Ιδία ή άξιόλογος θυγάτηρ 
των, δεσποινίς ΙΙελαγία, δέν εΐξευρε τί νά 
πράξή πρός εύχαρίστησιν μου, ένθουσιασθεΐσα 
πολύ, διότι τόσον άπροόπτως παρουσιάσθη είς 
τήν εξοχήν των ό διευθυντής τής «Φύσεως», 
ούτινος μετ’ ενδιαφέροντος, ώς μοί έλεγεν, ά- 
νεγίνωσκε πάντοτε τά ώραΐα ταξείδιά του. 
Ότε δέ τή εϊπον τό περιπετειώδες άπό Μι- 
τυλήνης είς Πλωμάριον ταξείδιόν μου καί τήν 
τρικυμίαν τοϋ περάματος, μοί διηγήθη έν έ
τερον παρόμοιον πολύ διασκεδαστικόν έπεισό- 
διόν της, δτε διήρχετο μετά τοΰ πατρό: της 
έκεΐθεν καϊ εύρίσκοντο καϊ πολλαϊ άλλαι γυ
ναίκες έντός τοΰ μικρού καϊκιού έκείνου.

Είτα ό κ. Μπότσαλης μάς έπρότεινε νάκα- 
θήσωμεν είς άλλην ώραιοτέραν θέσιν τοΰ κή
που του, δπου μάς έκόμισαν αί θυγατέρες του 
σπανίους κατά τήν έποχήν ταύτην καρπούς 
και οίνον έξαίρετον, παλαιόν καί ένώ συνεζη- 
τουσαμεν καί ώμιλώμεν μετά πολλής οικειό
τητας ώς πκλαιοϊ φίλοι, προσήλθον και άλλαι 
δεσποινίδες καί κυρίαι έκ τών πέοιξ, ώς καί 
ή μεγαλειτέοα του θυγάτηρ, ΰπανδρος ήδη 
ούσα.

Εί'μεθζ ήδη είς τήν 7 ώραν μ.μ. καϊ ήτοι- 
μαζόμην ν’ άπέλθω, δτε προσήλθον έν τάχει ό 
κ. Λουκέλλης μετά τοΰ κ. Διαμαντίδου έμπο
ρου, άναζητοΰντες με καϊ έν τέλει γελώντες.

— Καλέ έδώ είσαι; μοι λέγουν καί ήμεϊς 
σέ άναζητοϋμεν έπί δύο ώρας καϊ άνησυχοϋ- 
μεν, μή έπαθες τίποτε.

— Καί πώς ήλθατε έδώ ;
— Μάς είπαν, οτι σέ είδαν νά πηγαίνης 

πρός τούς κήπους καί έρωτώντας ήλθομενέδώ.

— Ώραΐα, άλλά εύτυχώς δέν έπαθα τί
ποτε, μολονότι δέν έγνώριζα τά μέρη.... 'Η 
«Φύσις» δέν χάνεται είς τήν Φύσιν. Ώραΐα 
μέρη καί ηύχαριστήθην πολύ.

Καί τότε μάς έκράτησαν περισσότερον,αί δέ 
Δεσποινίδες ζδελφα’ι ΙΙελαγία καί Ειρήνη ό- 
μολογουμένως έδείχθησαν ανώτερα·. έαυτών, 
παρασχοΰσαι ήμΐν άφθονους τάς περιποιήσεις 
των καί προσενεγκοΰσαι συνάμα πολλά άνθη 
έκ τοϋ ώραίου κήπου των

Είτα δέ μάς συνώδευσαν μέχρι τής οδού καί 
άπήλθομεν λίαν ευχαριστημένοι άποκομισαν- 
τες άρίστας έντυπώσεις έκ τής καλλίστης αύ
τής οικογένειας.

Τήν έπαύριον πρωίαν άνεχωρήσαμεν διά Μι- 
τυλήνην έκ Πλωμαρίου διά τής αύτής όδοΰ 
καί δι’ άμάξης, συμπεριλαβόντε; καί τόν κ. I. 
Παππαγεωργίου έργοστασιάρχην μεταβαίνοντα 
είς Ρωμουνίαν. Καθ’ οδόν δέ διήλθομεν ώραιο- 
τάτην καϊ διασκεδαστικωτάτην συναναστρο
φήν, καθόσον ό κ. Παππαγεωργίου τυγχάνει 
κάλλιστος πατριώτης, πεπειραμένος άνήρ καί 
έμβριθής κοσμοπολίτης. Ότε δέ διήλθομεν τό 
πέραμα τής Ίερά.ς εϊχε μείνη έντός τής άμά
ξης. Άλλά ή θάλασσα ήτο γαληνιωτάτη καί 
ούδένα κίνδυνον διετρέξαμεν τήν φοράν ταύτην.

Άφοϋ δέ παρέμεινα έπί διήμερον έτι είς 
Μιτυλήνην, άπήλθον διά τοΰ άτμοπλοίου τής 
Ρωμουνικής Εταιρείας είς Κωνσταντινούπολή.

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
• Πο.Ιϋ χάμνιις <ρω.1>)ά
καί θιϊ σοΰ απάσ’ ό κ.Ιώαο: 
θά σοι πττάζη τό πον.Ιί 
καί θά αοι /αίτ’ ό niroc·.

Ήτο θέρος τοΰ 1891ου, έποχή τών διακο
πών τών μαθημάτων πάντων τών σχολείων, 
έποχή τής αναστατώσεως τοϋ διδασκαλικού 
προσωπικού, τοΰ σπεύδοντος άπό τών έσωτε 
-ικών και άποκέντρων πολιχνών, κωμοπόλεων 
καί χωρίων είς τάς κεντρικωτέρας πόλεις, 
τάς χρησιμευούσας ώς κοινόν έντευκτήριόν ου, 
ελάχιστα έκτιμωμένων καί άδίκως περιφρονυυ- 
μένων τών έργατών τούτων τής παιδείας, Οτε 
κζτήρχετο άπό Ξάνθης, μιζρζς πόλεως, κεί
μενης είς τά δυτικά τής Θράκης καί γνωστής 
οΰσης, ώς και ή Δράμα διά τά περίφημα κα
πνά της, είς Θεσσαλονίκην ταπεινός τών 
γραμμάτων θεράπων, ό κ. Μαρτυρείδης.

Ή ζήτησις διδασκάλων κατά τό έ'τος εκείνο 
ήν άσυνήθως ύπερβολική καί φόβος περί δια- 
θεσιμότητος ούδείς ύπήοχε, τών πλείστων 
τούτων προτιμησάντων τήν άνανεωσιν τών συμ
βολαίων των μετά τών κοινοτήτων, έν αϊς 
έδίδ ασκόν τό παρελθόν έτος.

Κέντρα τών διδασκάλων καί τόποι έντεύ- 

ξεως κατά τούς μήνας τούτους χρησιμεύουσι 
τά βιβλιοπωλεία τόσον έν Θεσσαλονίκη, οσον 
κζί άλλαχοϋ, τόπος δέ διαχύσεως ώρισμένον 
τι καφφεΐον, ένθα σπανίως άπαντά τις άλλων 
επαγγελμάτων πολιτας.

Κατά έπικρατοΰντα ανέκαθεν έθιμα ό Μαρ
τυρείδης, άμα ώς κατεφθζσε, προέβη είς τά 
άπαραίτητα διαβήματα πρός ευρεσιν θέσεως, 
κατά τόν βαθμόν καί τά προσόντα, άπερ είχε.

Απαραίτητα δέ διαβήματα θεωρούνται, ά- 
ναφορά πρός τόν έπιτόπιον Μητροπολίτην, 
έτερα πρός τό Ελληνικόν Προξενεΐον καί δή- 
λωσις τής διαθεσιμότητος πρός τούς βιβλιοπώ- 
λας, δπως ώσιν ένήμεροι καί ούτοι έν περι- 
π ζώσει ζητήσεως διδασκάλων.

Προξενεΐον κζί Μητρόπολις έν τώ ζητήματι 
τούτω εύρίσκονται έν διηνεκεϊ συνεννοήσεικαϊ 
προβαίνουσιν είς διορισμόν ώς έπί τό πλεΐστον 
έκ συμφώνου τών καταλλήλων δΓ έκάστην 
χηρεύουσαν θέσιν ποοσωπων.

Τή έποχή έκείνη τής εκκλησίας τών Σερ
ρών εύρισκομένης έν δ.αστάσει πρός τόν έκεϊ 
άρχιερέα διαταγή τών Οικουμενικών Πατρι
αρχείων έστάλη πρός έξέλεγξιν καί συμβίβα ■ 
σιν τών διαμαχομένων μερίδων ή Αύτοΰ 11α- 
ναγιότης ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κατά 
δε τήν απουσίαν του ταύτην τοποτηρητής του 
ήν ό δεσπότης Άρδαμερίου καί Γαλατίστης.

Ανάγκη νά προσθέσωμεν, οτι κατά τήν έ
ποχήν ταύτην προξενεΐον καί Μητρόπολις πο- 
λιορκοΰνται ύπό διδασκάλων καί προυχόντων 
τών διαφόρων κοινοτήτων, ερχομένων τών μέν 
ϊνα έρωτήσωσιν, άν παρουσιάσθη θέσις τις, 
τών δέ όπως συμφωνήσωσι διδασκάλους.

Ήμέραν τινά ό κ. Μ-ρτυρείδης έρχεται 
παρά τώ άρχιερεϊ, δστις τόν πληροφορεί προς 
μεγάλην του χαράν,δτι ζητούνται διά τήν α
στικήν σχολήν Κοριτσας τρεις διδάσκαλοι,ήτοι 
διευθυντής και δύο βοηθοί καί δτι κρίνων αύ
τόν κατάλληλον διά διευθυντήν, τόν παρακα- 
λεϊ νά σπεύση είς άναζήτησιν καί καταλλή
λων συναδέλφων καί είτα νά έλθη είς συμφω 
νιας μετ' αύτοΰ.

Αύθημερόν ό κ. Μαρτυρείδης έπανέρχεται 
είς τήν Μητρόπολιν μετά δύο έτέρων διδασκά
λων, γνωστών αύτώ τε καί τώ άρχιερεϊ, καί 
αυθωρεί διατυπώσαντες τάς άπαιτήσεις των 
συντάσσουσι και τήν τηλεγραφικήν άπάντησιν 
είς Κοριτσάν.

Πρός τό έσπέρας, ένώ ό άγαθός Μαρτυρεί
δης έκάθητο έν τινι βιβλιοπωλεία), έν έλπίδι 
καί προσδοκία εύχαρίστου άπζντήσεως, προσ
έρχονται γνωστοί συνάδελφοί του κζί τώ άνα- 
κοινοΰσιν, δτι άντ’αύτοΰ προσλαμβάνεται ό Δ. 
καθ’ ού άπας ό διδασκαλικός κόσμος ήν κα- 
τηγανζκτημένος, ώς εξευτελίζοντας τό έπάγ- 
γελμα τοΰ διδασκάλου δι’ εξευτελιστικών μι- 
σθωμάτων κτλ.
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παρζτηοήσεις τοΰ πτωχού Μζρτυ-
..... .. .......... .....  ·’· - ----------- οτι οί 

αύτοΰ μζθόντες περί τή; διζ- 
του έπόθουν νά ΐ'ύωσιν

.... . κζΐ οτι 
ον κρατηστι έν

αύτόν δΐ- 
αύτό; ού- 
τή έπζρ-

*0 κ. Μαρτυρείδης θέλων νά βεβαιωθή περί 
τούτου, πορεύεται είς συνάντησιν αύτοΰ, τό 
μέν όπως βεβαιωθή, τό δέ όπως άκουσή τούς 
λόγο.; τούς κινήσαντας τόν ιεράρχην εΐς τοι
αύτην άδικον πράξιν.

Έλθών δέ καί λαβών οσζ; έζήτει πληρο
φορίας και έλέγξας τήν χαρμέπειαν τοΰ συ
ναδέλφου πορεύεται εΐς τήν Μητροπολιν ζαΐ 
εξηγείται διά τρόπου όλίγον αύστηροΰ τή α
λήθεια, άλλ’ έν τώ δικαίφ, παρατηιήσα; δτι 
έάν ό ποιμενάρχη; κήδεται τών οικονομικών 
μέσων τής κοινότητος, ώφειλεν έξ αρχής ν’ζ- 
πορρίψν) τάς απαιτήσεις καί ζητήσν) διδασκά
λους οίκονομικωτέρους.

Είς τάς : 
ρείδου ή πανιερότης του ά/τετασσεν. 
συμπατριώτζι 
θεσιμότητό;
δάσκαλον τοΰ χωρίου των 
τος έπεθύμει νά τ 
χία του.

Έξελθών έκεϊθεν τεθλιμμένο; ό κ. Μζρτυ- 
ρείδης ήλθεν εί; τόν οίκον τοΰ άδελφοϋ του κζΐ 
διηγήθη αύτώ κζΐ τοΐς γονεΰσι, ξενιζόμενοι; 
παρά τω άδελφώ, πάντα τά διατρέξζντζ, λυ- 
πήσαντζ τάμέγιστα πρό πάντων τούς γονείς, 
δι’ οΰς πάσα αντίρρησις κατά τοΰ ιερατείου, 
έστω καί δίκαια, έθεωρεϊτο άμζρτημα.'Γπεί- 
κων δέ είς παρακλήσεις τών γονέων, ποθούν- 
των νά τόν έχωσι πλησίον, κκί νομίζων ότι 
πράγματι οί συγχωριανοί του έσκόπουν νά 
τόν κρατήσωσιν έκεΐ ώς διδάσκαλον, άνεχώρη- 
σεν είς τό γεννέθλιον χωρίον. Οίζ δμω; ύπήρ
ξεν ή άπογοήτευσίς του, μζθόντος, οτι ούδένα 
τοιοϋτον σκοπόν είχον καί ούδένα περί τούτου 
πόθον έξε'φρζσζν τή Αύτοΰ πζνιερότητι.

Ίδών έαυτόν ούτως έμπζιχθέντζ ό κ. Μζρ- 
τυρειδης, άπεφάσισε νά ένεργήσν; άφ’ έζυτοΰ, 
μή θελησας πλέον νά καταφυγή παρά τοΐς 
ΐσχύουσι.

Κατά τήν έν Ξάνθη, τριετή διδασκαλίαν 
του, είχε σχετισθή κζΐ συνδεθή διά στενής 
φιλίας μετά τοΰ υίοΰ ενός τών έφόρω· τών 
σχολών Γιουμουρτζίνζς, πόλεως εσωτερικής τής 
Θράκης. Μέσον δέ τοΰ πζτρός τοΰ φίλου του 
τούτου κ. Τραυλού καί τή εύγενεϊ συνεργεία 
τοϋ αειμνήστου μητροπολίτου Μζρωνείζς Χρυ 
σάνθου Ιεροκλέους, έπέτυχε θέσεως έν τοΐ; 
σχολείοι; τούτοι; μετά μισθού Ικανοποιητικού.

’Αναστεναγμός ανακουφίσει·»; έξήλθε τοΰ 
στήθους του, οτε ε'λζβε τήν εύχάριστον άπάν- 
τησιν. Κατά δυστυχίαν όμως «οφείλε νά έπι- 
κυρώση τά έγγραφα κζΐ πιστωτικά του έν τή 
μητοοπόλει, ήτοι ώφειλε νά έπζνίδή κζΐ πά
λιν τόν ζρχιερεζ. Ήναγκάσθη όθεν νά πίη 
καί τό ποτήριον τοΰτο, ζφ’ ου μάλισ-ζ κζΐ οί 
γονείς του έπιμόνως έζήτουν τήν συνδιαλλα
γήν μετά τοΰ ποιμενάρχου. “Ερχεται δέ όν

τως καί έπιτυγχάνει τήν τακτοποίησιν τών 
έγγραφων του καί αποχαιρέτισα; γονείς άπα- 
ρηγορήτους. ότε πάλιν απέρχεται μακράν αύ
τών. άνζχωρεϊ, ΐνα μηδέποτε πλέον έπανέλθγ 
καί μηδέποτε έπανζθέση τόν πόδα του εί; τήν 
ποθητήν του Θεσσαλονίκην.

II

“Εκαστος τών ανθρώπων πολλά τά περί
εργα συμβεβηκότα τοΰ βίου του θά ήδύνατο νά 
περιγράψή ζαί άφηγηθή’ ένεκα δμω; τών τοΰ 
βίου περισπασμών, καί τών καθ’ ήμέραν έντυ- 
πώσεων, τά γεγονότα ταϋτα λησμονοΰνται, 
μέχρι; ότου περιστατικό* τι απρόοπτον άνα- 
κινεΐ καί έπανζφέρει τό ζήτημα είς τό μέσον.

Οΰτω συνέβη καί είς έμέ, όσον αφόρα τόν 
άτυχον Μαρτυρείδην. Είχον λησμονήσει καί 
αύτόν κζΐ τά κατ’ αύτόν, ώς καί τόσου; άλ
λου; μάρτυρας διδασκάλους,έξ ών ήγνόουν ποιοι 
έζων καί ποιοι είχον άποθάνει, οτε ή πρό τι- 
νων ήμερών συνάντησι; μετά τοΰ ομογενούς*. 
Ξεινείδου, υπαλλήλου τοΰ μεγάλου έν ΙΙετρου- 
πόλει καπνεργοστασίου. Βογδάνωφ, μοί ύπέ- 
μνησε τά κατ’ αύτόν.

Κατ’ έτος ό κ. Ξεινείδης κατέρχεται είς 
Γουρκίζν πρό: αγοράν καπνών Δράμας διά τά 

έργοστάσιά του. Κατά τό έφετεινόν δέ ταξεί
διόν του ειχεν άκούσγ περί τοΰ θανάτου τοϋ 
δέλφου του έκ μητρός Μαρτυρείδου καί, θέλων 
νά μάθή τά κατ’ αύτόν διήλθεν έζ τή; Γιου- 
μουρτζίνης.

Πρώτη του φροντίς εύθύ; άμα κζτέφθζσεν, 
ήν νά έλθή είς τό νεκροτζφεΐον καί ζσπασθή 
τό κζλύπτον τά λείψανα τοϋ έξζδέλφου χώμα. 
Ότε όμως έπλησίασεν είς τό μνήμα, είδε παρ’ 
αύτώ γονυπετή νεζν, προσευχομενην έν κζ.τζ- 
νύξει, και ταύτην μιμούμενο;, έγονυπέτησεν 
άνευ θορύβου καί ήρξατο προσευχόμενος.

Ή παρουσία τή; νέας εκεί 
έλπίδζ. ότι θά έμζνθζνε τά 
τοϋ υιζκζοΐτου.

Μετά τήν αποπεράτωσην τής 
έγερθεΐσζ αΰτη ζ 
ότε στραφεί; ό κ. Ξεινείδης είδε τ 
τήν έκπληξίν του. Ή νέα, 
έτών, ώ; ήδύνατο νά κρίνα, 
σωπο» τη; ςζνθη, αρκετά 
ικων καί άρτίζ έκ ποώτη; 
ήδη εν παρζδόςφ π 
κώ συνδυασμό» 
ΙΙόδε; μικροί, 
χεΐρε; δέ μζκρζί μετά δακτύλων ακανόνι
στων. Τό δέ βάδισμα τη; μετά τών κινήσεων 
τοΰ σώμζτο; δεςιζ κζΐ άριττερά δίκην χηνός 
προσέδιδον τώ άναστήυ,ζτί της μήκος όσον τό 
ήμισυ τοΰ ανδρικού αναστήματος.

Καταπνίγω* τήν έκπληξίν του ό κ. Ξεινεί- 
δη; πλησιάζει τήν νέαν καί συνιστών έαυτόν, 

προσευχή; της 
ήρχετο δε·.λη ολω; έκεϊθεν, 

τό κινήσζν 
περίπου ήλικία; 25 

. τι; άπό τοΰ π 
ά ευειδή; καί

ρο - 
νοη - 

δψεω;, πζρίστζτο 
ζρζμορφώσει, έν σωμζτι- 

παρεμφερεΐ τώ τών νάννων. 
κορμός βραχύ; καί άκομψος’

παρακαλεΐ αύτήν όπως τφ διηγηθή ο,τι περί 
τοϋ Μαρτυρείδου έγίνωσκεν.

Ή δέ νέα τφ είπε τά έξής :
— ΙΙρό ένδεκα ακριβώς έτώ' διωρίζετο έν 

τή πόλε·. μα; διδάσκαλος τή; κοινότητος ό κ. 
Μαρτυρείδης. Ο πατήρ μου τότε,εύκζτάστατο; 
ών καί μή θέλων νά φοιτώμε* εί; τήν σχολήν, 
ίσως ενεκζ τή; ζτελοΰ; σωματικής μου κατα
σκευής, άζούων δέ πολλά τά καλά, περί αύτοΰ. 
συνεφώνησεν αύτόν είς οικιακά; παραδόσεις 
έμοΰ καί τών αδελφών μου. Τό παράδειγμα 
τοΰτο τοΰ πατρός μου έμιμήθησαν κζΐ δύο άλ
λοι έκ τών πλουσίων, όπου έκτος τών άρρε 
νων ειχεν έπίσης ζαί μαθήτριας δύο.

Ό τρόπος του, ή διαγωγή του καί ή δι
δασκαλία του ή προσελκύουσζ καί κινούσα τό 
ένδιαφέρον τόσον τών τή; σχολή; μαθητών 
όσον κζΐ ήμών τών κατ’ οίκον διδασκόμενων, 
κατέστησαν αύτόν αγαπητόν τοΐς πάσι, τών 
Ουρών όλων άνοιχθεισών μετά τή; δεδοκιμασμε- 
νης έκείνης πεποιθήσεως πρό τής τιμιότητος 
καί ζκεραιότητος τοϋ σπανίου χαρακτήρός του.

Εύτυχήσα; δέ νά προικισθή ύπό τή; φύσεω; 
διά θελκτικής φυσιογνωμίας, έτυχε ανατρο
φής, φαίνεται, έπιμεμελημένης, ήτις έπηύ- 
ξησε τό ελκυστικόν γόητρο* του ατόμου του 
Ειχεν δμω; σοβαρότητα τινα έν έαυτώ καί 
μελαγχολίαν ύπολανθάνουσζν, ήτις κζτέκτζ 
τάς καρδία; πάντων κζΐ πασών.

Τοιοΰτος ών ζηλευτός καί μετά μέλλοντος 
εύρυτάτου καί μειδιώντος, ώ; έγω τουλάχι - 
στον κρίνω, άπήλθε* άτυχώς προώρως τοΰ κό
σμου τούτου, παθών ·κ μαρασμού, τί; οΐδεν 
άπό ποιας αιτία; κζτατρυχόμενος.»

Τού; λόγους αύτή; τούτους διέκοψζν δύο 
δάκρυα κζτζκλόσζντζ τούς οφθαλμούς τής 
νέας καί ήτις έφρόντισεν άμέσως να τά σπογ- 
γίσ’ή. Εύχζριστήσα; αύτήν τότε έ κ. Ξεινεί- 
δη; τήν άπεχαιρέτισε καί έλαβε τήν εί; τήν 
σχολήν άγουσαν, πρό; συνάντησιν τοϋ κ. 
Ι’οΰφα. μεθ’ ού. καθ’ α ή νεα είπε, φιλία 
στενή συνέδεε τόν μακαρίτην Μαρτυρείδην.

Βαρύτατη εινε ή υπηρεσία ήμών, τώ είπεν 
ό κ. Ρούφα; πλήν δέν δύναται νά συγκριθή 
πρός τό κοπιώδες τή; κατ’ οίκον παραδόσεως. 
Έν τή σχολή έχετε πάντα τά μέσα τοϋ σω - 
φρονισμοϋ. τής έπιτυχία; τοΰ έπιύιωκομενου 
σκοποΰ τή; νίκη; έπί τέλου; έν τή πάλγ προ; 
στρεβλά; φύσεις. Έν τώ οΐ/.φ όμως αν οί γο
νείς δέν συντρέχωσι, καθίσταται ζδυνζτο; ή 
έπιτυχία σκοποΰ τίνος καί ώς έ'. τούτου ή εύ- 
συνειδητου παιδαγωγού βάσανο; είνε φοβέρα, 
έκεΐ ένθα κακή ανατροφή, αμέλεια, οικιακή 
αταξία κτλ. κζτζπνίγουσι τήν έπί μίαν ή 
δύο ώρα; καθ’ έκάστην καλόβουλον δρ-2σιν.

Άν ήδη ό διδάσκαλος, νέο; ών, έσχε τό α
τύχημα νά άναλάβή τήν διδασκαλία* νέας, 
ήλικία; 15 έτών κζΐ άνω, υποβάλλεται εί; 

μαρτύρια, άτινα πιστεύονται μόνον ύπό τών 
λαβόντων πείραν. Τό φιλάρεσκον τοΰ γυναι
κείου φύλου, τό προκλητικόν ύπερισχόει γένι· 
κώ; παντό; άλλου αίσθηματο;, πρό πάντων 
έν ^συναναστροφή μετά νέου, καί παραλύει κζΐ 
έκμηδενίζει πάσαν πρόοδον οθεν εύχή; έργον 
θά ήτο ή άντικατάστασι; έν τοιαύτγ) περι- 
στάσει τών διδασκάλων διά διδασκαλισσών.

Κζΐ ταϋτα μέν γενικώς. Όσον αφορά δέ 
τόν φίλον Μαρτυρείδην ή παράδοσι; είς νεά- 
νιδζς ήλικίας 15 μέχρι; 20, είχε διπλοϋν μαρ- 
τύριον. Όσα χαρακτηριστικά έδωκέν ήμϊν ή 
έν τφ νεκροταφεία» νέα εινε ακριβέστατα, άλ
λως τε καϊ ήμϊν γνωστά, τό δέ βλέμμα του 
τό φλογερόν, τό ήλεκτρίζον καί μαγνήτιζαν, 
τό συνταράσσον καί αποσπών άπό τών γυναι
κών τό ένδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν, ήτο 
δώρημα φυσικόν, όπερ φρικωδώ; έβασάνιζεν 
αύτόν, καθόσον έκέκτητο κοίσιν τοϋ κόσμου 
άρτίαν καί σωφρονα.

Ειχεν δντως βλέμμα μαγνητίζον καί κατα- 
κτών. Όμιλών πρό; γυναίκα; καί δή νέας ό 
Μαρτυρείδης άπέφευγε τό βλέμμα των, καί 
ποοσεπάθει νά μή τά; ζτενίνν) διαρκώς, φο
βούμενο; τά; συνεπείζ;, διότι δΐ; έγένετο πα
ραίτιο, γενικής έξάψεως. άπαξ εί; μαθήτριαν 
του, άναπέ ψασζν κραυγήν νευρικού άνατινα- 
γμοΰ καί έννοήσζσαν τό αίτιον, καί άλλοτε 
εί; τινα τών άβρών συνάδελφων ήμών έπί πα
ρουσία τοΰ διδασκαλικού προσωπικού, έκλα- 
βόντος ώς λιποθυμίαν τήν ίσχυράν φρικίζσιν 
καί δόνησιν αύτής.

Όσον δμως περισσότερον άπέφευγε τό βλέμ
μα τών γυναικών, τό-φ περισσότερον έκεΐναι 
έξετιθεντο, μή γνωρίζουσαι ύπό ποία; σκλη
ρής συνθήκας ζή ό διδασκαλικός κόσμος, ύπό 
ποιας επιβλέψεις καί εξελέγξεις, διατελεϊ, α
δίκως περιφρονούμενος καί προπηλακιζόμενο; 
ύπό τή; κοινωνίας, οφειλών καί νά κρατή ύ- 
ψηλά τής σημαίαν τή; ηθικής, καί νά γ τό 
παράδειγμα καί ό ύπογραμμός τοϋ χριστιανι
κού καθήκοντος.

Έξ αιτία; τούτων όλων καί ένεκα ακατα
νόητων τάσεων και κλίσεων πάση; ανθρώπινης 
νεανικής καρδίας, έλκυοαένη; έκεϊθεν οπού 
έμπόδια καθιστώσιν απολύτως αδύνατον τήν 
πραγμάτωσιν αύτών, κζΐ οπού ό νεο; κατά 
κακήν συγκυρίαν είσερχεται ύπό περιστάσεις 
άπαγορευούσας τήν έλευθεραν καλλιέργειαν καί 
περιποιησιν τών αισθημάτων του, ό δυστυχής 
Μαρτυρείδης έφθινεν άπό νμέρας είς ήμέραν, 
πζΰαίων κατά δυστήνου έρωτικοϋ πάθους πρό; 
τινα τών μαθητριών του, έκ φόβου προσβολής 
τής οικογένειας, εί;ήν εϊσήχθη ώς διδάσκαλος 
καί έξ αίδοϋς πρός τήν κοινωνίαν, ή« τοσφ 
τιμιως συνζνεστρεφετο.

Και έπζσχεν ό τάλας άποκρυπτων τόν μυ ■ 
στικόν του, γνωστόν μόνον έμοί τώ στενωτέρω 



266 ________ ___________Η ΦΥΣΙΣ

φίλω του. Κατ’ άρχάς μετεχειρίσθην πασαν 
προσπάθειαν, όπως τόν παρηγορήσω, ύπομι- 
μνήσκων αύτώ, ότι αείποτε ή διαφορά τάξεων 
ύπήρχε καί δτι άπαξ έσχε την αδυναμίαν ν’ 
ζφήσν) την καρδίαν του νά δαμασθή, ώφειλεν 
ή'δη νά προσκτήσηται τήν δύναμιν νά παλαίση 
κατά τοϋ αισθήματος, ίνα μή κατόπιν μετα- 
μεληθή.'Ο δυστυχής!έλησμόνησιν δτι : «πολύ 
’ψηλά κάμνει φωλγ,ά καί θά τοΰ σπζσ’ ό κ’··.ώ · 
νος, θά τοΰ πετάξν) τό πουλί καί θά τοϋμείν’ 
ό πόνος» !

Κα'ι ούτως έγένετο καί τω έμεινεν ό θανα
τηφόρος πόνος, δστις έφερεν αύτόν είς τόν 
τάφον !

Έδείχθη μέν πρός τήν κοινωνίαν τίμιος, εύ- 
σταθής > αΐ αδέκαστος, πλήν ύπέκυψεν εϊς τό 
πεπρωμενον.

Έν τούτοις ή νέα εϊχεν ύπανδρευθή χωρίς 
νά λάβή ύπ’ όψει τήν τρικυμίαν τής καρδίας 
τοϋ φίλου ήμών ήν τόσον άπηνώς είχε γεννήστ) 
έν τή ψοχή του.

Ή εί'δησις τοΰ γάμου τούτου κατέβαλε τήν 
σιδηράν άλλως ύγιείαν τοΰ ταλαίπωρου συνα
δέλφου κα'ι παρέδωκε τό πνεύμα, βαρυνθείς, 
ώς έλεγε, ζωήν άπολέσασαν παν γόητρον, παν 
θέλγητρου.

— Άλλα τίς ή νέα, ήν εύρον έπϊ τοΰ τά
φου αύτοϋ θρηνούσαν.

— "Α ! αυτή εινε τούναντίον ή έρασθεΐσα 
αύτοϋ μέχρι καί πέραν τοΰ τάφου! Τί κόσμος! 
Είνε ή ύπό τής φύσεως άδικηθεΐσα καρδία, ή 
κατζδικασθεΐσα είς αίωνίαν μοναξίαν, τίς οιδε 
τίνος ένεκα λόγου, τίνων ένεκα προγονικών ά · 
μαρτημάτων.

Ταλαίπωρος κόρη ! μεμορφωμένη, εύγενής, 
νοήμων κα'ι πλούσια, πλήν ατελής καί ατυχής!

Έσαγηνεύθη ύπό τοΰ φίλου ήμών κα'ι τόν 
κρύφιον τής ψυχής αύτοϋ πόνον αγνοούσα, τον 
ήκολούθει τυφλώς ζώντα, τόν έμοιρολόγει δει- 
νώς θανόντα !

Ότε κατά πρώτον μοϊ έξεμυστηρεύθη ό 
μακαρίτης τόν διακαή πρός αύτόν έρωτα τής 
άμοιρου ταύτης νέας, έθλίβετο είλικρινώς έπί 
ώρας έλεεινολογών τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου 
καί τά έπακολουθοΰντα αδικήυ.ζτα.

’Αντί ν’ αγαπηθή ύπό τής άγαπωμένης ύπ’ 
αύτοϋ, ήγαπήθη τούναντίον ύπό τής κινούσης 
τόν οίκτον.

Καί ούτως άπήλθεν ό ατυχής Μαρτυρείδης, 
άφήσας διά πολύν χρόνον κενόν δυσαναπλήρω
του μεταξύ τών φίλων καϊ τών γνωρισάντων 
αύτόν.

Νίσνι 29 Μαρτίου 1905.

Ν. Κ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 ΣΓ

'Ο Λεωνίδας ούτος τής Μ.’Εκκλησίας ήτον 
ΊΙπειρώτης, Μολοττός, έκ τής μεγάλης καί 
πολυαρίθμου οικογένειας τών Ζώτων, ήτις εύ
ρίσκεται διαμοιρασμένη είς 43 τεσσαράκοντα 
τρεις πόλεις τής Εύρώπης κζί ’Ασίας, ώς έπί 
τό πλεΐστον δέ από τοΰ τυράννου τής Ηπείρου 
Αλή Τεπελενλή, ήτον είς τόν θρόνον τοΰ Χρυ

σοστόμου το 1873. Άξιον ιστορικής άνζμνή- 
σεως εινε, δτι δτε έζήτησε Σύνοδον οικου
μενικήν, διά τό σχίσμα τών Βουλγάρων, 
καϊ παργτήθη διά γνωστούς λόγους, έγραψε 
πρός τόν Υπουργόν τών Εκκλησιαστικών τής 
'Ρωσσίας τήν τολμηράν άπάντήσιν, δτι δέν 
σας έρωτώμεν πόσοι είσθε σεις οί πολλοί, ους 
θελωμεν άποσχίσει ήμεϊς οί ολίγοι, άλλοϋ ποΰ 
είσθε, πού εύρίσκεσθε ; βαδίζετε πρός τήν 
αίρεσιν τοΰ έθνοφυλετισμοΰ καί άποσχίζεσθε 
άπό τήν ολομέλειαν τής ’Ορθοδοξίας, μόνοι 
σας, ήμεϊς όμως εύχόμεθζ «ύπέρ τής τών 
πάντων ένώσεως». Γρηγόριος ό ^ϊ'

Τοιοϋτος ήν ό Μολοττός Οικουμενικός Πα
τριάρχης δρα δέ περί τούτου τήν πεντήκοντα- 
ετηρίδζ τοϋ Σωφρονίου (Ιατρός καί Πατριάρχου 
Λλεςανδρείας 1860, τ ίπυις Άνέστη Κω-.σταν- 

τινίδου. Άθήνησιν.
Β. Δ. Ζώτος ό Μολοττός.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΙΙαρακαλιιϋνται οί αξιότιμοι κ.κ. crvv- 
ορομηταί καί άνταποκριταί ίιιιών, όπως· 
τού λοιπού πάσαν παραγγελίαν καί έιιΐία- 
σιια στέλλωσι κατ’ εύσείαν πρός την ήιιε- 
τέοαν ΔιεύθυνσΊν καί όχι διά μέσου ξένων 
έψηιιεοίδων καί πεοιοδικών.w V V ν

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Είς τδ έξής ή μαγείρισσα θά δέχεται 
ευχαρίστως τδν έξάδελφον χωρίς φόβον 
νά καούν τά φαγητά. Τάκ τδ κουμπάκι 
καί άμέσως χύνεται νερό είς τήν κατσαρό
λαν, ή κάρβουνα είς τήν εστίαν, ένω άλλο 
μηχάνημα διηνεκώς ανακατώνει τήν σάλ
τσαν.

-α©β-

9Οσον αφορά τήν γερουσίαν, ηδονικό
τατα θά επιδίδεται καί αύτή είς την ζυ
θοποσίαν καί τήν πολιτικήν συζητησιν, 
ένω αι μηχανικοί χεϊρες στερεωμένοι επι 
τής τραπέζης άμερίμνως θα επιδίδονται 
είς τήν χαρτοπαιξίαν.

Είς τα σχολεία άκόμη πρακτικώτερα 
καί ωφελιμότερα τά αποτελέσματα τοϋ η
λεκτρισμού Πρδ έκαστου μαθητοϋ θά 
ύπάρχουν δ ώτοπιάστης καί δ κ ολ α
φ ι στη ς, όργανα αναγκαιότατα. Κάνει 
δ Τοτδς χαρτοκοκοράκια ; Πατάει τδ 
κουμπάκι δ καθηγητής καί χράπ ■' δ ώ- 
τοπιάστης πετάγεται καί τδν αρπάζει 
άπδ τδ αντί. Έτσίμπισε κατά λάθος δ 
Μίμης τδν διπλανό του; ΓΙλάφ δ κολα- 
φιστής τον σκάει ένα σφάλιαρο.

Οί συγγραφείς πλέον άπολαμβάνουν 
ύπέρ πάντα άλλον τών ευεργετημάτων τοϋ 
ηλεκτρισμού. Πίνουν αμέριμνοι Σάμιον 
οίνον καί ροφονν ηδονικός στρείδεια τοϋ 
Πόντου, ένω δ μηχανικός κάλαμος δεν 
παύει γράφων, χάρις είς τήν διά τής ηλε
κτρικής στήλης σύνδεσιν μετά τοϋ έγκεφά
λου τοϋ σνγγραφέως καί τής βιβλιοθήκης 
του. Ούτω είς τδ έξής οί ποιηταί δύνανται 
νά έ μπ ν έωνται άπδ τδν "Ομηρον, τδν 
Πίνδαρον,τδν Άνακρέοντα καί άλλους,χω
ρίς φόβον νά παραλείπουν ούτε ένα κόμμα.
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ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

51. Μαγική εϊκών.

Ποϋ εινε 6 &ραψ :

52. Αίνιγμα
Μ’ έ'να φθόγγον μουσικόν
·/.’ ένός γνωσϊοΰ αριθμητικού τό θηλυκόν 
μεγάλην πόλιν καί ώραίαν επίσης 
τής ’Ελλάδος, φίλε μου, Οί σχηματίσης.

53. Γρίφος
I Έλλην ήμΐς φωτίζει.

54. Έλλειαοοΰμφωνον
Ο-Η+»+ + ^+:+ +»+» +»++·,+:

+Τι+ +'·+η+ +-J.
53. Φύρδην μΐγδην

Ιλααγα, λαιγαα, τβνιγαι, η, ρουϊίαγα, μλιε.
Κιόιίός.

ΛΥΣΕΙΣ 14ου ΤΕΥΧΟΥΣ
51. Ή σύζυγος τοΰ κυνηγού σχηματίζεται έπι 

τών κλάδων τοΰ ϊένίρου, άνα-τρεφομένης τής εϊ- 
κόνος. Τό σώμα της σχηματίζει ό κορμός τοϋ δέν
δρου. Ή δέ κεφαλής της εόρ'σκεται μεταξύ τών 
κεφαλών τοΰ κυνηγού καί το3 u;o3 τ5υ._ jj. Ό
μηρος.— 43. ’Αποστολος. — 44. Τα μάρμαρα εΐσίν 
"ΖΡΛΥΤΑΙ. Γαλανή ’Ελλην!; έξ 'Αθηνών 4, Σπό
ρος Βάκας 2, Δ· Π' ’5 ’Αθηνών 1. Δ Ηλιόπουλος 
ίξ 'Αθηνών 2, Ε. Δράκου ·κ Πειραιώς 4, Δ. Γεωρ- 
γιάϊης έξ ’Αθηνών 3

ΓΡΗΓΟΡ1ΟΥ ξενοποτλοτ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑ

Μυθιστόρημα
Βιθκίον κομψότατων έκ σελίδων 200 και άνω, 
μέ καλλιτεχνικόν δίχ?ω.70ν εξώφυλλων.

θά εϊνε Ετοιμον τίμ. ]5 Νοτίου καί θά τι- 
μίται φρ. 3.

°ί έγγραφόμενοι άπό τ&·>$ε συνδρομή αί 
πληρώνουν φρ. 2 μόνον.

ΕΛΕΥΘ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
χχτάστην,χ (..σζγωγής κζί έ;x -

γωγής διαφόρων άποικιχχ.ών ειδών.
Εν Οδησσώ Ρωσσίας.

Η ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
και είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας εϊς ώρισμένην προθε ■ 
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ό 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπι τοϋ έξωτερικοϋ κατ’ 
εκλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρίζω Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς *Γπο- 
κατκστήμασι τής Τραπέζης.

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

6 μην
1 έτ.
2 έτ.
4 έτ.
5 έτ.

Αί ίμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκ 
θέσεων έζδίδονται κατ' έκλογήν τοΰ καταθέ
του όνομαστιζαί ή ανώνυμοι.

(Έν. τοϋ γραφείου).

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡ1ΔΗΣ
Εισαγωγείς δερμάτων κατεργασμένων
Δέχεται παραγγελίας άπό τό ’Εσωτερικόν 

καί ’Εξωτερικόν.
Γραφεία : ’Αθήναι, οδός Αδριαιοϋ. ΙΙει- 

ραιεύς, οδός Φίλωνος 82.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
monim τυρλν και βοππαη 

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ
Έν Κοινστάντζφ 'Ρωμουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλεως καί Άλεςαν- 
δρε.ας, λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες' ώς καί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
αλής ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει καί την κατα- 
ναλωσιν έν Τ'ωμΟυνία διαφόρων προϊόντων 
’Ανατολής καί 'Ελλάδος καί τήν άντιπροσω · 
πείαν διαφόρων οίκων.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΛΎΜΠΕΡΟΠΟΎΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ

’Αθήναι, Όδό; Σοφοκλίου; άρ. 8. ’Αθήναι.
Συνισταται τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις διά 

τήν ακρίβειαν, στερεότητα έπιτυχίαν καί 
περιποίησή.

ΤΓΠΟ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝ 11— Ό5ός Περικλεούς Άριθ. ΙΟ.


