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Η ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ
ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ

KAI TO ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Συνέχεια χαϊ τέλος).

λήν κ ιί πάλιν αμφιτα
λαντεύεται καί οεντοΛ- 
ιιά νά ποογωοήση. <"·~ε ο 
ίΐ’ο.ιφάντπζ· 6)πεϊ ανπίν 
Γ{ηιίω<· έν τώ έσωτερικώ 
τον ναού... ΊΙ παρθέ- 
νι><■ <τπεύ' >ει τ· >τε πρι ><· 
τ· ιν «I»·1 >εοον τοιποοα. εις ν *■ . » σδήει έν τώσπη/.αιω καν 
σταιιατίϊ, όπως οεχθή 
ιιντι'ι πλάσεως έν τώ ι:··?»- 
π<·> την τον θεόν, ον 
τή «ιπιχίτέλλει ή υπό
γειος πνοή, ης την 
δύναιιιν δεν ήδυνή- 
θηάαν οί αιώνες νά ε- 

ξαντλήσωιή.Ι<·-■ ·ι.»ς· τέλος γινόμενός· τής· 
ι·.α<"'ί'υ.· την ίερείας· τον. ο Άηόλλων, 
τήν καθυποτάσσει.... ΈκμανΛς καί εκτός 
έαντΰς. ή ιέρεια τρέχει έν άιταΗ ι οΐά μέ- 
it.iv τού ναόν, κινούσα ζωηρως· τήν κεφα
λήν. ιιτις δεν τή ανήκει πλέον. Λι τρίχες’ 
τής· κεφαλής· τιις άνορθούνται. οί ιεροί τε- 
λαιιώνες και. ο προφητικός· έκ οαΦνιις στέ
φανος· δονοννταιεπιτον μετώπου τιις” άνα- 
στοέφει δε έν τή πορεία της· τόν τρίποοα. 
ηστις έμεσολάβει καν αφρίζει έν τή κατα- 
τριχονση αντήν θέρμη: Ή θεία πνοή 
έκνριάρχει ήδη αυτής?

η Ή άνελισσοιιένιι ένώπιόν τιις· εϊκων 
είναι απεριόριστον· το μέλλον άπαν προσ- 
ωθεϊται, όπως διέι μιας έςέλθιι <ϊπ αυτής· 
και τιι νενήσόηενα άμφισβητοϋσι τήν προ 

ίηιτικήν έξέλιξιν. Τό παρόν και ή τελευ
ταία ήμερα τοΰ κόσμου, ή έκτασις της θα
λάσσης και «'ι αριθμός τών κόκκων τής άμ- 
ηον, όλα τή παρουσιάζονται έν ταύτώ.

)·«<ι διαόΰγης, εΐπε τότε αντη τους 
κινδννονν τον απαίσιοι· αύτοϋ πολέιεον καί 
ιιόνος σύ (Ιιί εϋοης τήν άνάπαυσιν εντός· 
ενοειας κοι/αιοος, επι την ακτής της Εύ
βοιας». Ή πυθώνισσα μετά τούτο ποοσέ- 
κρονΟε διά του στήθους· προς τήν θύραν, 
ι’ίτιυ ϋπο’-ωοεϊ καί διαφεύγει έκεΐΟεν, άλλ’ 
ιΊ ποιητική αντιιν πανια ύεν κατα.ποαC- 
νεται έτι καί φαίνεται ότι δεν είπε τιι πάν
τα. διότι ό θεός δάτις εύοίσκεται έν τώ 
«ίτήθει της, τίιν έξθυσιάζει πάντοτε. 
Τό ποιίσωπιίν της· δί ν έχει σταΟεοάν έκ- 
Φιηισιν. ή απει/.ή καί <> ψιίίίος απεικονίζον
ται έναλλάξ. φλογώδες· δέ έρύθιιμα χρωμα
τίζει αι’τό καί διαδέχεται τήν ωχρότητα 
τών παοειών τιις. ίίτις προύξένει Φρίκην 
καί τρόμον. ΊΙ δέ καρδια της- καταβεβλη
μένη δεν έφιισσχάζει. άλλ’ ανακουφίζεται 
δκί πολυαρίθμων αναστεναγμών όμοιων 
ποι'ις· ύποκιίφους· τόνους. ονς· ιί θάλασσα 
άναπέμπει έτι μετά τίιν κατάπαυσιν τοϋ 
3οι>οα έν τοϊς κνμασιν. Ό ’Απόλλων 
εϊ/εν επιβάλλει τίιν λήθην έν τή 
καρδία της, διά νά τή άποσπάση τά 
απόρρητα τοϋ ουρανού καί ούτως ή 
έπιστήμη τον μέλλοντος έκφεύγει έκ της· 
ποοΦήΰη·. ίίτι<· ιιντά τοϋτο έπανέινεται είς· 
είς· τόν τοιποοα. Σννελσοΰσα ο" ειτα εις· ε- 
αντήν. ή δυστυχής παρθένος’ πίπτει έι.- 
πνέονσα ».

Έκ τούτων πείθεται τις. ότι οί ελληνι
κοί πυθίαι, όπως οί ήαέτεοοί συνχοονοι 
υπνοβάται καί εκστατικοί ύεν προεφή- 
τενον οντ’έδιδαν χρησμούς ιί δτε μετέ- 
βαινον Από τής κανονικής των κατα-
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στάσεως εις υπερφυσικήν τοιαύτην. 
Αί πυθία» έλησμόναυν, όπως: και οί. μαγνη- 
τικοϊ και οί τεχνικοί ύπνοβάται μας ο,τι 
έβλεπον, ήκουον ίι έλεγον έν ώρα τής έκ- 
στάσεώς των. ΊΙ διαύγεια τής .πυθίας γε
νικώς έπροκαλεϊτο τότε διά, τών τεχνικών 
μέσων τής μαγείας· τούντεΰθεν ή λήθη 
μετά τίιν αφύπνισήν. δ.πως συμβαίνει 
πάρει τοΐς πλείστοις μαγνητικοϊς ύπνο- 
βάταις. Δέν συμβαίνει δμως τδ αύτό, 
όπόταν ή διαύγεια είναι αύτόματος, καθ’ 
όσον ό φυσικός εκστατικός, ό αύτόμματος 
μάντις γενικώς διατηρεί τήν μνήμην παν
τός ο,τι είδε κατά τήν διάρκειαν τής έκ- 
στάσεώς του.

Τεϊ ανώτερα» άοκοΰσι ποός είπόδειί·ιν. δτι 
οι αρχαίοι, μόνοι και ΐοίως ή 'Αγία 
Γραφή , ο'Όμηρος, ό Πυθαγόρας καί 
<’> Πλάτων καλώς έγνώριζον τί εινε ή 
έμπνευσες καϊ ίι έκστασις. ένώ οί λιγόιιε- 
νοι σύγχρονοι φιλόσοφοί μας, δι’ ονς ό 
υπερφυσικός κόσμος δέν είναι ή νεκρόν 
γράμμα, ίι έν X, έντελώς άγνωστον αύτοϊς. 
πιστεύονσιν, δτι ή έμπνευσις είναι κατά
σταση· καθαρώς έσωτερική καϊ- υποκειμε
νική. Οί φευδοφιλόσοφοί μας δέν έννοοϋσι 
τήν αντικειμενικήν καϊ υπερφυσικήν αι
τίαν τίϊς ύψηλής ταύτης καταστάσεως.

Οί. οπαδοί τοΰ Μεσμέρου 1 * * * * έξέλαβον τήν 
έκστασιν καϊ τήν έμπνευσιν. ώς απλήν εγ
κεφαλικήν έξαψην. παραγομένην ύπό 
τής συνενώσεως τών ζωικών δυνιίιιεων 
τών δύο όντων (πνευμάτων) έν ένϊ καϊ μό- 
νω άτόμω. Ούτοι δέν είχον παοατηοήσει. κ_, ■ . -, ''■τ τ- · ν ,

1 Φρ. ’Αντώνιο; Μέσμερος, ιδρυτής τοϋ μεσαερι-
σμσδ, ζωϊχοϋ μαγνητισμού, δν εφήρμοσε πρακτιχώς
έτ Βιέννη χαΐ είτα, 1978, έν Παρισίοις, χαί βιτα έν
Άγγλί? χαί Γερμανίά- Ή Γαλλία άπέρριψε τήν
θεραπευτικήν αύτοΰ μέθοδον.

<>ιΐ ο μαγνητισμός οεν είναι αΛΛο ιι α- 
π/,οΰν ιιεσον ίπνιοτικόν ικαοωτικόν ποόυ• · - , .., ‘ . τ ν :αποναρκωσιν των αισθήσεων, ως είναι το 
ήπιον. τό χλεύοοφόρμιον. ό αιθήρ, τό σόμα 
τών Ινδών καϊ δλα τά άλλα ιιέσα τής ηα- 
γείας. πρός έπίτενξιν τής τεχνητής διαύ
γειας. ΊΥ> αύτό συνέβαινεν έν τιϊ Άθ'·αία
' , , .. · - » V u . ·Αιγυπτω, ένθα μετεχειριζοντι» τας αναθυ
μιάσεις τον Κόοη άοωιια συνισταιιενον
• » J- $* · · ** *ζν- — . *εκ οεκαεσ οιαφοηων ουσιών ο.πε·· ι«Γ·ν<κο<·• »rx · ’ , _ · V· , Χ ‘ *
επεορα επι τιις· Φαντασίας, την εοοαν τών 
ονείρων, ήν καθίστα διαυγέστεραν καϊ κα- 
θαρωτέραν. Αί αναθυμιάσεις· αύται δέν ή
σαν κατά τόν 11λούταο”<>ν “Ισιο και "Οσι-

Λ\ ·»· · ' νοϊς ίηττον (ΐ.ποτιΛεσικιτιν.αι των ηνων ττι<· 
λύρας.εΐς ονς οί πυθαγόρειοι ήθιζον 
ν’άποκοιμίζονται. 1 Ιόντα ταϋτα τα κυ
ρωτικά μέσα.δέν δύνανται νά έπιόέοω- 
<ίι τήν διαύγειαν, άλλά μόνον τήν

σικοϋ κόσμοι.'. πριν ίι άόρα- 
δυνηθή νιϊ καταλάβει 

άνΟριόπου, ή ο'χέσις τής 
άνωτέοον κόσιιου τών L· V

λίαν ατελής. Τούντεΰθεν 
... / πλεϊστον
; έξελίξεως τών ιδεών καϊ συμ- 

τοϊς όνείροις, τή νυκτοβασία 
έοα η ηϊι έιιπνευόιιένη

προετοιμάζουόιν, άπομακρύνοντα τά 
παρεμπίπτοντα εμπόδια έκ τής έπι- 
δράόεως τοΰ υλικόν κόσμου.

Τά ιιέσα ταϋτα άποναοκοΰσι τάς αίσθή- ν. - ,'· , , σεις· και συνεπώς οιακοπτουσι ταςσχεσεις 
τής ψυχής μετά τοΰ υλικού κόσμου. "Ωστε 
ή ύυχή άποιίονουιιένη καϊ έλευθεοουιιένη 
έκ τοϋ ζυγού τών άλικων έντυπώσεων. 
τη βοήθεια τών αισθήσεων, ϋπόκειται εύ- 
κολώτερον εΐς’ τήν έπίδρασιν τού ύπερφι- 

vArtor... >βν τούτοις. - 
τόν τι δν ίπνεύαα 
τήν ψυχήν τοΰ 
ψυχής μετά τού 
1 Ινευμάτων είναι 
ή’άταξία καϊ σύγχυσις κατά τόν 
χρόνον τή<· έύελίίεως τών 
θαινοντωνεν τοι<· ονειρυκ:* ·* ν καϊ τή κατωτττ:: “ "h ___
’ e .· ,- τ ■- c . ,& . ν-. < ■υπνοβασία. Και όντως, η ψυχήαπαη/αισ- 
σεται τών συνήθων ιΐρίων τοΰ χρόνου καϊ 
τοϋ διαστήματος καϊ απολαμβάνει έντελώς 
τών θαυμάσιων εύκ.ολιών, τών συμφυών 
τιϊ έαυτή φύσει, οίον τής έξ άποστάσεως 
όράόεως, τοϋ βλέπειν διά μέσου πυκνών 
σωμάτων, τής· άντανακλάσεως τών σκέ- 
ψεων κτλ. άλλά στερείται μόνον τής θείας 
πηξίδο . τήυ άνωθεν έπιδοάσεωυ. ΐίτισ ιιό- 
νη ουνσται να την ζωογόνηση.

Ό Σοφός- Σολομών καλώς έχθοακτήρίσε 
τήν φάσιν ταύτην της· άναπτυξεως τών 
δυνάιιεων τήυ άνθοω.πίνηυ ΐη-ήυ, δπως· 
πεοιέλθη αΰτη εί<· τήν άληθΐίν έαπνευσιν.ο , . , . f ·Και. λεγει οντωςεν ταΐς· ΙΙαραβολαις αυ
τού ΚεΦ. Χ\ I . «'Ο άνθρωπος προπα
ρασκευάζει τά τής καοδίας καί ο Αιώ
νιος τά τοΰ λόγου». Καϊ αληθώς έν 
ί>σω ή ψυχή δέν έμπνέεται. άπαΡαι α! 
ώραϊαι δυνάμεις, ών έντελώς· ιΐνε κάτοχος, 
οιατεΛοΰσι πλέον η ήτταν στεΐοαυ οιότι ίι . . .> . , . ¥. ,επιοοασισ των ου<> κ.ασιιων UAtKou κα>. 
πνευιιατικου1 οιασταυοουνται ετι. ινεκα 
της’ Φαντασίας· καϊ τής· ιινήμης. παρά τήν 
άπσμόνωσιν. ήτις· ούδέποτε δύναται ν«ϊ η 
πλήρης. έΦ’ όσοι· ή ΐ'υχϊι δέν άπαλλάσσε- 
ται έντεΛώς· τών οεσιιών τού σώιιατος· «·ιά 
τοΰ θανάτου. Αί χημικαϊ καϊ φυσικαϊ λει- 
τουργύιι τον σώματος καϊ- ή ίιχιο τού υλι
κού κόσιιου σταιιατώσι τήν ϊ·ι··.-ή\· έν τιϊ 
ΐ’ύηΑή οϋτής ποός τήν ·οίοαν τών ΙΙνιυ- 
ματων καϊ τών άορατωναιτιών πτίισει αύ
τής. Τ<Ί πάντα αίφνιδίως μεταβάλ
λονται, οπόταν καλόν πνεϋμα κατα- 
κυριεύόιι τήν ψυχήν ή γαλήνη έπανέρ- 
'•εται είυ τήν κααοίαν. ή ΐσοοοοπία απαθών Ύ ' ' s* , η L ς.των διανοητικών και ηθικών ουναιιεων 
άποκαθίσταταυ ή δέ φυγή απαλλάςίιίε-* * 'ται τών γήινων φανταριών καί έξι-

κνεϊται είς τίιν αληθή και θείαν κα
τάληψην. Άφ'ετέρου, έφ’ όσον αί σχέ
σεις τής ανθρώπινης ψυχής μετά τών 
πνεί’ΐιάτων γίνονται στενότεροι, κατά το
σοΰτον αί σχέσεις αύται διαρκοϋσι καϊ έπϊ 
ιιάλλον αί εκδηλώνεις τών πνευμάτων 
γίνονται άμεσώτεραι, ύλικαϊ καϊ α
πτοί. Τό σώμα τού μάντεως ή τού εκστα
τικού αρχίζει καϊ δή νεϊ αισθάνεται τήν 
έ.πιοοοήν τού ϋπερφυσικού κόσμου καϊ νά 
γίνεται συμμέτοχος τών πνευματιστικών 

παοιιτηοούνται 
“,.ν . , - - ,υ ·τ LκαΛίστα υπο ταιν χονορων και εςιοτερικων 

καταστάσει τής συνήθους 
τότε κατάστασις 
καϊ ϊσως μάλλον 

καταστάσεως

γίνεται συμμέτοχος τών 
φαινομένων. Αί όπτασίαι 

αισθήσεων, έν 
προτεραιότητας. Καϊ δή 
έπϊ μάλλον παράδοξος 
θαυμασία τής- έκστατικής 
τοϋ μάντεως έκδηλοϋται.

Άόοατον όν καταλαμίΐάνει ένίοτε το 
σώιια τοϋ μάντεως ή προσώπου τινός· εύ- 
αισθήτον, χωρϊς νιϊ έκτοπίση τήν ψυχήν 
του καϊ δή χωρίς νιϊ τό έμπνεύση ίι νιϊ το 
Φέοη είς- κατάστασιν ανωτέραν. ΊΙ ψυχή 
τού άνθρώπου άπ’ έναντίας διατηρεί τάς: 
σκέψεις· αύτής καϊ τόν τρόπον τοΰ σιόραν, 
ούτως ώστε δύο ψυχαί,ών αί σκέψεις 
δια«:»έοουν, έμψυχΟΰιίι παροοικώς το 
αύτόσώμα.‘Έν τούτοις· τό σωμά ύφίσταται 
ιιετ’ όέ.ίγον πεοισσότερον τίιν ανωτέραν 
έπίδοασιν τοΰ καθαοοϋ Πνεύματος, 
ιιολονότι τό αόρατον τοΰτο πνεϋμα 
πόοω απέχει τοϋ νιϊ θέλη νιϊ δαιιάση τήν 
ΰυ··'ήν ταύτονοονωυ τι» σωιιατι. οπωςσυμ- ύ ί V ‘ VV , 7*1
βαίνει είς· τά φαινόμενα της κατα/.ηυεως· 
καϊ τής κατοχής.

Τό ύπεοφυσικόν λοιπόν πνεϋμα ά- 
φίνει έν τή καταότάσ ι ταύτη τη άν- 
άνθρωπίνη ψυχή τήν πλήοη καί εν
τελή αυτής έλευθερίαν καί δέν έπο- 
όθαλμια ή νά μεταχειριόθή ανευ όυ- 
ναιόθήσεως τόν 3ραχίονά του διά νεϊ 
έκφραση τάς ιδέας: του. Τα περιερχείμενα 
εΐς τοιαύτην παράδοξον κατάστασιν πρό
σωπα. καλούνται έπϊ τών ήμερών μας 
μεσάζοντα, (mediums) διότι χρησιμεύ- 
ουσιν ώς διάμεσα είς τούς θέλοντας· νά συγ- 
κ.οίνωνήσωσι μετά τών πνευμάτων. Τό με
σάζον λοιπόν πρόσωπον είναι Οργανον 
τοσοΰτον εύπειθές. ώστε διαθέτει είς τον 
παοείσακτον τοΰ άλλου κόσμου ξένον μό
νον τδ σώμα του καϊ ιδίως τήν χεϊρα του. 
ΐνα έκφράση έκεΐνο διά τής· γραφής τας· 
σκέύεις τοΰ άοράτου οντος. Ιο μεσάζον 
πρόσωπον είνιΐι μία εύπειθής χειρ, όργα
νον έντελώς παθητικόν οιευθυνομενον ύπό 
τών πνευμάτων,δπως αί τράπεζαι και άλ/,α 
αδρανή ήάύυχα αντικείμενα, ΐνα έκδηλω- 
σωσι τήν παρουσίαν των καϊ έκφράσωσι

τάς ιδέας των. Τό μεσάζον πρόσωπον δέν 
είνε άλλο ή ήήχώ καθαρού 1 [νεύματος,δπερ 
καταλαμβάνει τό σώιια του προσκαίρως.. . ν - . / U . I· Λ Ζ υΟι αρχαίοι έγνωρισαν την αποΛυτως πα
θητικήν ταύτην κατάστασιν. Ό δέ Όμη
ρος (Ιλλιάς XII, .228) όμιλεϊ πεοϊ τών 
χρησιμευόντων.ώς παθητικά δργανα 
τή θεία 3ονλήσει. Τό αύτό αναφέρει 
καϊ ό Ηλάτων έν τω Διαλόγω αύτοΰ εν τω 
Ιώ καϊ Μένωνι. Άλλά μόνον ή Αγία 

Γραφή εύκρινώς διασαφηνίζει ήμϊν έν τή 
οιηνήσει τού πειοασηοϋ τού Ιησού έν τή 
εριιμω, την οιαφοραν μεταξύ της κατα
στάσεως τοΰ μεσάζοντος καϊ τής έμ- 
πνεύσεως. Ό Ίησοΰς ώδηγήθη η όί- 
σθη ύπό τοΰ Πνεύματος έν τή Έ- 
ρήμω- ένεπνεύσθη ύπό τού 'Αγίου Πνεύ- 
ιιατος. ούδόλως δυναμένου τού Διαθόηου 
νιϊ τόν έπηρεάση. ούτε ηθικώς οΰτε πνευ- 
ιιατικώς. Έν τούτοις ό πειρασμός έκίνησε 
καϊ αετέφεοε τό σώιια τού Ίιισοϋ εΐς άηλο 
μέρος. Ο "Αγιος Ματθαίος λέγει (ΚεΦ. δ' 

καϊ 6) «Τότε παραλαμβάνει αύτόν ό 
διάβολος εΐς τήν αγίαν πόλιν καϊ ϊστησιν 
αύτόν έπϊ τό πτερύγιον τοϋ ιερού, καϊ λέ
γει αύτώ: (μολονότι τδ "Αγιον ΙΙνεύμα ώ- 
διίγιισεν αύτόν έν τή έρήμω) Εί υιός εί τοϋ 
Θεού, βάλε σεαυτδν κάτω».

'() "Αγιος- Λουκάς λέγει ωσαύτως- (Κεφ. 
ο' 9) Καϊ ίιγαγεν αύτον εΐς Ιερουσαλήμ 
καϊ έστησεν αύτδν έπϊ. τδ πτερύγιον τού 
ίεοοΰ καϊ είπεν αύτώ: Εί <’> υιός εί τοϋ 
<-)εοΰ. βάλε σεαυτδν έντεΰθεν κάτω.

Φ. Π.

ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

(Suvi/εια χχί τέλος).

«Έπί τέλους, Οαυμάσών τι γαλήνιου φώς 
έπλήρωσε τόν ναόν. Βλέπομεν τά Ήλύσια πε
δία’ άχούομεν τόν χορόν τών μαχάρων. Τότε 
ό'χι μόνον δι’ εξωτερικού προσχήματος ή διά 
Φιλοσοφικής ερμηνείας, άλλ’ όντως κζΐ πράγ- 
άατι ό Ιεροφάντης καθίσταται ό δημιουργός 
ζαΐ άποκαλυπτής παντός πράγματος. Ό "Η
λιος είνε ό πυρσοφόρος του, ή Σελήνη ή λει
τουργούσα παρά τφ βωμω, ό Έρμης ό μυστι
κός του κηρυξ.

«Άλλ’ έλέχθη ή τελευαία λέξις : Κόνξ ομ
Πιάξ.

«Ή τελετή έτελείωσεν. Ημείς δ' έγενό-
υ.εθα έπόπται διά παντός».

Τί έλεγε λοιπόν ό μέγας ιεροφάντης. Ό
ποιοι ήσαν αύτοϊ οί ιεροί λόγοι, αύτή ή ύπερ-
τάτη άποκάλυψις )
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Οί μυσταγωγηθέντες έμάνθανον, οτι ή θεία 

I Ιερσεφόνη, ήν είχον ίδει έν μέσφ τοΰ τρόμου 
καί τών βασάνων τοϋ Άδου, ήτον ή είκών τής 
ανθρώπινης ψυχής, δεσμευμένης είς τήν ΰλην 
έν τή ζωή ταύτη, ή παραδεχόμενης εις χί
μαιρας καί βασάνου;, έτι μάλλον τρομερά;, αν 
έζησε δούλη τών παθών της. Ή έπίγειος ζωή 
τυγχάνει εξιλασμός ή δοκιμασία τών προϋ
πάρξεων της. Άλλ’ ή ψυχή δύναται νά έξαγ- 
νισθή διά τής διαπαιδαγωγήσεις; δύναται ν’ 
άναμνησθή καί προαισθανθή διά τή; συντόνου 
προσπάθειας, συνδυαζομένης διά τή; μυήσεως. 
τοϋ διαλογισμού, τής βουλήσεω; καί νά συμ- 
μερισθή έκ προκαταβολής, τά; εύρείας αλή
θειας, ών Οά λάβη πλήρη κατοχήν έν τω ά- 
πείρω πέραν.

Κατά τού; αλεξανδρινού; σ.φού; είχον οί 
ύπεροχοι τών μυστών, έν τώ έσωτερικώ τοϋ 
ναοΰ, οπτασίας χαρακτήρας έκστατικοϋ καί 
θαυμάσιου.

Ιδού τί έγραψε καί ό Ηρόκλος έν τοΐς σχολ. 
τής Δημοκρ. του Ιίλάτ.

«Κατά τάς μυήσεις καί τά Μυστήρια, οί 
Θεοί (ή λέξις αΰτη σημαίνει ένταϋθα τάς τά
ζεις τών πνευμάτων) έπιφαίνονται έν διά
φοροι; μορφαΐς. Άλλοτε έν εϊ'δει φωτός άνευ 
σχήματος,άλλοτε τό φώς τοΰτο μεταβάλλεται 
είς μορφήν άνθρωπίνην, άλλοτε είς αλλοΐον τι 
σχήμα ο.

”0 δέ Άπουλαΐο; έγραψεν : «Έπλησίασα 
πρός τά σύνορα τοΰ θανάτου· άφικόμην εί; τόν 
ούδόν τής Περσεφόνης· έπανήλθον, άφοϋ δίήλ- 
θον δι’ όλων τών στοιχείων. Είδον έν τώ βάθει 
τοϋ μεσονυκτίου τόν "Ηλιον λάμποντκ έν αε- 
γαλοπρεπεΐ φωτί, συνάμα δε τούς τε ύποχθο 
νίου; καί τού; ύπερτέρου; θεού;·πλησιασας πρό; 
αυτού;, έπλήρωσα τόν φόρον εύλαβοΰ; λα
τρεία;» κλπ.

"Οσω αορίστους καν θεωρήσγ, τι; αύτά; τά; 
μαρτυρίας,φαίνεται ούχ ήττον οτι διενηογοΰντο 
φαινόμενα απόκρυφα. Κατα την απόκρυφου έπι
στήμην, αί εκστατικά· οπτασία; τοϋ ναοΰ πζ- 
ρήγοντο ύιά τοΰ αγνότερου τών στοιχείων, 
δηλ. τοΰ πνευματικοΰ φωτός, είκονιζομένου 
διά τής ουρανία; Ίσιδος. Οί χρησμοί τοϋ Ζω- 
ροάστρου το ζποκζλοΰσι : Φύσιν λαλοϋσζν ζφ’ 
έαυτής, δηλ. στοιχεΐον, δι’ ου ό Μζγο; παρά
γει μίαν έκφρζσιν ορατήν κζί στιγμιαίζν τή; 
ιδέας, στοιχεΐον χρησιμεϋον ώ; σώμα κζί ώ; 
ένδυμα τών ψυχών, αϊτινες πάλιν είνε ίδέαι 
τοϋ Θεού. Τούτου ένεκα αν ό Ιεροφάντης έκέ- 
κτητο την δύναμιν τοϋ παρζγειν αύτό τό φαι
νόμενου, τοΰ θέτειν τούς θνητού; είς συγκοι
νωνίαν μέ τά; ψυχάς τών ηρώων καί τών Θε
ών (αγγέλων καί αρχαγγέλων) έξωμοιοΰτο. 
κατ’ έκείνην τήν περίστασιν. πρός τόν Δημι
ουργόν.

Όπως καί άν θεωρηθώσιν αί οπταοίαι αύ

ται, ζπαντες οί αρχαίοι όμοφώνω; άναγνωρί- 
ζουσιν οτι αί τελευταΐαι αποκαλύψεις τών Έ- 
λευσινίων πζρήγον γαλήνιου ενθουσιασμόν. Κα- 
τήρχετο τότε πρό; τήν καρδίαν τοΰ μυσταγω - 
θέντος άγνωστο; μακαριστής καί ύπεράνθρω- 
πος γαλήνη. ΤΙ ζωή έφαίνετο ήττημένη, ή 
ψυχή λυτρωθεΐσζ, ό τρομερός κύκλος τών ύ- 
πάρςεων ζπηρτισμενος Άπαντες έπζνεύρισκον 
καθαράν αγαλλίζσιν, ανέκφραστου πεποίθησιν 
είς τόν καθαρόν αιθέρα τής παγκοσμίου ψυχής.

Εννοείται, ότι έ'κζστος ήνόει αύτά τά 
πράγματα άναλόγως τοϋ βαθμού τή; καλλιέρ
γειας του, τής διανοητική; του ίκανότητο;, 
καθότι, λέγει ό Πλάτων,—τούτο δ’ είνε αλη
θές καθ' όλα; τάς έποχάς,—«πολλοί μέν φέ- 
ρόυσι τόν θύρσον καί τήν ράβδον, ολίγοι δ’ εί- 
σίν οί ένθεοι.» καί ό Ήσαΐα; : ’Ακοή άκούοετε 
-καί ού μή συνήτε, καί βλέποντες βλέψετε, καί 
ού μή ί'δητε».

Μετά τήν έποχήν τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, τά 
Έλευσίνια έπηρεασθησαν,έν τινι μέτρω ύπό τής 
έλληνικής κζταπτώσεως· άλλά τό βάθος τής 
ούσίας των διέμεινεν· αύτό δέ τά διέσωσεν τής 
έκπτώσεως,είς ήν οί άλλοι ναοί περιήλθον.Διά 
τοΰ βάθους τής ίερζ; των διδασκαλίας,διά τής 
πομπής τοΰ δια δ ραματισμοΰ των, τά Μυστή
ρια διετηρήθησζν έπί τρεις αιώνας πρό τών 
οφθαλμών τ.ύ μεγεθυνόμενου Χριστιανισμού. 
Συγκατελεγοντο τότε μεταξύ τών οπαδών αύ
τώ οί άριστοι, οΐτινες μή άρνούμενοι τήν θεί- 
αν έκδήλωσιν τοΰ I. Χριστού, ούχ’ ήττον συ 
νεσπειροΰντο περί αύτζ, μή έπιλανθανόμενοι. 
ώς ή Εκκλ.ησία τής εποχής, τή; ζοχαία; έπι
στήμη; καί τή; ιερά; αύτής διδασκαλίας. Έ 
δεησε νά έκδοθή διάταγμα τοΰ Κωνσταντίνου, 
διατάσσον τήν κατεδάφισιν τοΰ ναού τής Έ- 
λευσΐνος, ϊνα παύση, ή σεβαστή αΰτη λατρεία, 
εν ή ή μαγεία τής ελληνική; τέχνη; ένετύ- 
πωσε τάς ύψηλάς διδασκαλίας τοϋ Όρφέως, 
τοΰ Πυθαγόρου, τοϋ Πλάτωνος. Σήμερον τό 
άσυλον αύτό τή; αρχαία; Δήμητρος διατελεΐ 
νεκρόν. Μόνον ή χρυσαλλί; πτερυγίζει περί ζύ- 
τό κατά τά; ημέρα; τής άνοίξεως, έπενθυμί- 
ζουσα οτι έκεϊ, πάλαι ποτέ, ή μεγάλη Έξό- 
ριοτιις, ύ, ανθρώπινη ψυχή έπεκαλέσθη τού; 
θεού; καί ζνεγνώρισε τήν αιώνιον πατρίδα της.

Γην ανωτέρω γνώμην έξέφερε πρό δεκαεπτά 
έτών ό Edouard Schlire. άγνοών τά έργα 
τής άρχαιολογικής έτζιρίζ; μας πρό; ζνασκα- 
φην καί τακτοποίησιν ζφ’ ένός τών έοειπίων. 
προ; γνωρισιν δ’ άφ' έτέρου τής διδασκαλίας, 
ήτις ποτέ άντήχησεν επί πλείστου; αιώνας έν 
έκείνω τώ περιβόλω, κζί τής ηθικοπλαστικής 
άνζμορφωσεως. ήν αΰτη παρείχε τώ τότε'Ελ· 
ληνισμώ.

Οι σοφοί εκείνοι ίεροφάνται έμυσταγώγουν 
το άνθος τής κοινωνία;· τούτο δέ πάλιν, διά 
τής εύσεβοϋς διαγωγής κζί διδασκαλίας, διε · 

τηρεί, άνεζωπύρει τό θρησκευτικόν αίσθημα 
τοΰ πλήθους, τήν εύσέβειαν, τό ιδεώδες κζί 
παν άλλο γενναίου καί εύγενές αίσθημα, κατ’ 
άντίθεσιν τών σήμερον γινομένων, κατ’ άντί- 
θεσιν τών νΰν καθηγητών, ιερέων, πολιτευτών, 
ών ή δηλητηριώδης ύλοφροσύνη, ή αμάθεια, τό 
φζΰλόν, κακοήθες καί ασεβές παράδειγμα προ- 
σωθοΰσι τό μιμητικόν πλήθος, τήν κοινωνίαν 
πρό; τήν κατάπτωσιν.

Ό πάλαι θεουργός ίερεύς ώφειλε νά διέλθη 
άπάσας τάς χρησίμους βαθμίδα; τής μαθή- 
σεως, ώφειλε νά γ άμεμπτος τά ήθη καί τήν 
καταγωγήν· πριν δ’ ή λειτουργήσει ώφειλε νά 
προπζρασκευασθή διά προσευχών, νηστειών, 
σκληραγωγιών, καί τότε μόνον τώ έπετρέπετο 
ή εις τό άδυτον τοΰ Ναού είσοδος, ένθζ τό 
πνεϋμά του, έκτός πάση; γήινου ιδέα; διατε- 
λοϋν, διεφωτίζετο διά τών φώτων τή; θεία; 
έπιστήμη;.

Τό πλήθος βλέπει καί ακολουθεί τά έργα 
τών διδασκάλων, τών ιερέων, τών αρχόντων. 
Ό δέ άόρατος πάλιν κόσμος άποστρέφει τά 
ό’μματα άπό τά; τών φαύλων διανοίας.

Άλλ’ έπί τό προκείμενον.
«Οί μΰσται, έξακολουθεΐ λέγων ό SllUl'B, 

μεθ’ ολας τάς πρός έξάπλωσιν τής διδασκαλία; 
των άνά τήν ’Ασίαν, τήν ‘Αφρικήν, τήν Εύρώ- 
πην, δεν ήδυνήθησαν ν’ ζρθώσιν εΐ; τό ΰψος 
τής κοσμογονίας τοΰ Όρφέως, τή; τόσω μεγα- 
λοπρεπώς παρ’ αύτοΰ εξυμνησθείση;. ΊΙ δυσ
κολία έγκειται έν τώ δτι ή ανθρώπινος φύσις 
άδυνατεΐ νά συγκρατηθή εί; τι διανοητικόν 
ΰψος. Τά μεγάλα τής άρχαιότητο; πνεύμα
τα έθεώρουν τούς Θεούς ώς έκφρασιν μόνον 
ποιητικήν τών ίεραρχικών νόμων τής φ 
σεως. ώς εικόνα λαλοϋσζν περί τοϋ εσωτερι
κού αύτής διοργανισμοΰ, ώς σύμβολα τών κο
σμικών καί ψυχικών δυνάμεων. ’Εν τή ιδέα 
τών μυστών αύτή ή ποικιλία τών Θεών ή τών 
δυνάμεων έδεσπόζετο καί διεχωρεΐτο παρά τοϋ 
ύπερτάτου Θεού ή τοΰ αγνού Πνεύματα;. Ό 
κύριος σκοπός τών αδύτων τή; Μέμφιδος, τών 
Δελφών, τή; Ελευσίνας ήτο ζύτή αΰτη ή 
γνώρισι; τής μονάδος τοϋ Θεού μετά τών θεο- 
σοφικών ιδεών καί τή; πρό; αύτά; συνδεδεμέ- 
νη; ήθική; έκπαιδεύσεως. Άλλ’ οί μαθηταί 
τού Όρφέως. τοΰ Πυθαγόρου, τοΰ ΙΙλάτωνος 
ά.πέτυχον συγκρουσθέντε; πρός τόν εγωισμόν 
τών πολιτευόμενων. τήν φαυλότητα τών σοφι
στών, τά πάθη τού πλήθους. ΤΙ κοινωνική 
κζί πολιτική ζποσύνθεσι; τής Ελλάδα; ήτο 
συνέπεια τή; θρησκευτική; καί διανοητικής 
ζποσυνθέσεω;. Σιγά πλέον ό Απόλλων, ό η
λιακός λόγος, ή έκδήλωσις τοΰ ύπερτάτου 
"Οντα; καί τοΰ ύπεργη’ίνου κόσμου διά τοΰ ώ- 
ραίου, τοϋ δικαίου, τής προμαντεία;. Έςε- 
λιπον πλέον οί χρησμοί, οί ένθεοι καί αληθείς 
ποιηταί. 'Η "Αθήνα- Σοφία, ή Πρόνοια κα

λύπτεται τό πρόσωπον πρό τοϋ λαού της, με- 
ταβληθέντος εί; σζτύρους βεβηλοΰντας τά Μυ
στήρια, περιυβρίζοντας σοφούς τε καί Θεούς έν 
τώ θεάτρω τοϋ Βάκχου, έν άριστοφανείαις δια- 
κωμωδήσεσι. Καί αύτά τά Μυστήρια διαφθεί
ρονται, παραδεχομένων εί; τά; έορτά; τής’Ε- 
λευσΐνος τών συκοφαντών καί τών εταιρών '.

Τής ψυχής σκληρυνομένης ή θρησκεία απο
βαίνει είδωλολάτρις. Τής ιδέας υλοποιούμενης, 
ή φιλοσοφία έμπίπτει έν τώ σζεπτικισμώ, συ · 
νεπώς ό Λουκιανός, μικρόβιον άνζφυέν έπί τοΰ 
πτώματος τής πολυθείας, έμπζίζει τού; μύ
θου;, άφοϋ πρότερον <5 Κορνεάδης παρεγνώρισε 
τήν έπιστημονικήν άρχήν των.

Δεισιδαίμων έν θρησκεία άδαήμων έν φιλο
σοφία, εγωιστική, διαιρετική καί διαλυτική έν 
πολιτική, έμπλεω; μέν Αναρχικής δομής, μοι- 
ραίως δέ παραδεδομένη είς τήν τυραννίαν, 
ιδού τί άπέγεινεν ή θεία "Ελλάς, ή μετζδοϋσζ 
εΐ; τήν 'Εσπερίαν τήν αιγυπτιακήν έπιστή
μην καί τά μυστήρια τή; ’Ασίας, ύπό τάς ά- 
θανάτους μορφάς τοΰ ώραίου ■

«Άν τι; κατενόησε τι τό έλλεΐπον εις τόν 
άρχαΐον κόσμον, άν τις έπειράθη νά τόν άνε- 
γείργ διά τινο; κατορθώματος ήρωίκοϋ, μεγα
λοφυούς, ούτος ήτο ό Μ. Αλέξανδρος. Αύτός 
ό ύπέρτατο; κατακτητής, μυηθείς, ώς ό πατήρ 
του Φίλιππος, είς τά Μυστήρια τής Σαμοθρά
κης. τά Καβείρια Μυστήρια, ζνεδείχθη μάλ
λον διανοητικός υιός τοΰ Όρφέω; ή μαθητή; 
τοΰ Άριστοτέλους. Βεβαίως ό Άχιλλεύς Μα 
κεδών, διελζσζ; τήν Ασίαν μέχρι τών ’Ινδιών 
μετά μια; δράκος 'Ελλήνων, ώνειρεύθη τό 
παγκόσμοιον κράτος, άλλ" όχι κατά τόν τρό
πον τών Καισάρων διά τής κζταδυναστεύσεω; 
τών λαών, τής θρησκείας, τή; έλευθέρας έπι
στήμη;. ΊΙ μεγάλη του ιδέα ήτο ή συμφιλίω- 
σι; Άσίζς καί Εύρώπης δια τίνος συνθέσεως 
τών θοησκειών, έπί έπιστηυ.ονική; αυθεντίας 
βασιζομένη;. "Ώριμο; έν τή ιδέα ταύτγ, έσε- 
βάσθη τήν έπιστήμην τοΰ Άριστοτέλους ώς 
καί τήν Άθηνάν τών Αθηναίων· τόν Ιεχοβά 
τής Ί-ρουσαλήμ ώς κζί τόν Αιγύπτιον Όσιριν 
κζί τόν Βράχμα τών Ίδιών, άνζγνωρίσα; ώ; 
αληθής μύστης, τήν αύτήν θεότητα, τήν αύ
τήν σοφίαν ύφ’ ολα ταϋτα τά σύμβολα. Εύρύ 
διορατικόν, λαμπρά προμαντεία αύτοΰ τοΰ 
νέου Διονύσου ! Τό ξίφος τοΰ Αλεξάνδρου ήτο 
ή τελευταία λαμπηδών τής τού Όιφεω; Ελ
λάδος. φωτίσασα Ανατολήν καί Δυσιν. Άπε- 
θζνεν ό υιός τοϋ Φιλίππου έν τή μέθη τών 
νικών καί τών ονείρων του. άλλ’ ή ιδέα του 
δέν συνζπέθανεν. Είχε θεμελιώσει τήν Αλε
ξάνδρειαν, ένθα ή ασιατική φιλοσοφία, ό ιου
δαϊσμός καί ό έλληνισμός ώφειλον νά συγχω- 
νευθώσιν εϊς τό χωνευτήριον τοΰ αιγυπτιακού 
εσωτερισμού, μέχρι τή; έξαναστζσεως τοϋ 
θείου λόγου τοΰ Τ. Χριστού. Ί». II.
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Η ΚATΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΎ ΜΕΞΙΚΟΥ
(Συνέχεια)

Ό Μέγας ναός του Μεξικού ήγείρετο έμπροσθεν 
καί πλησίον τοϋ ανακτόρου τοϋ Άξαγιακάτλ, εϊς 
ύψος πλέον τών έκατ'ον πεντήκοντα ποοών. Ήτο οι
κοδόμημα πυραμοειδές, έ’χον πέντε άνδηρά, τό μέν 
υπερκείμενον τοϋ δέ, επ’ αύτών δέ ύπήρχον τά δώ · 
ματα ένθα εΰρίσζοντο τά άδυτα καί οί βωμοί οί α
φιερωμένο! είς τάς θεότητας τών ’Αζτέκων.

Έπί τών άνδηρων ησαν τοποθετημένοι εξακόσιοι 
Μεξικανοί πολεμισταί. ρίπτοντες συνεχώς βέλη καί 
λίθους έντός τοϋ στρατοπέδου τών Ισπανών. Έπειδή 
δέ ή θέσις αύτών ουτω καθίστατο ανυπόφορος, διε- 
τά/θη ό Δόν Έσκόβαρ νά καταλάβη τόν ναόν Άπο- 
τυ/όντος δέ τούτου έπήλθεν αύτός ό Κορτέζ έπί κε
φαλής τών έκλεκτοτέρων ’Απώθησε διαδοχικώς τούς 
Μεξικανούς έπί τοϋ δώματος, έκεϊ δέ συνήφθη εναέ
ριος ούτως εϊπεϊν, μάχη έπί τρίωρον, άνευ εύσπλαγ- 
χνίας καί χάριτος, μή οΰσης δυνατής τής φυγής 
Ήγωνίζοντο σώμα πρός σώμα, πολλάκις δέ δύο ενάν
τιο: παρεσΰροντο εις πτώσιν θανάσιμον. Αύτός ούτος 
ό Κορτές έκινδύνευσε διά τοΰ αύτοϋ τρόπου, σωθείς 
ένεκα τής εκτάκτου αύτοϋ ρώμης. Ο! Ισπανοί τέλος 
έθριάμ-βευσαν, άπωλέσαντες τεσσαράκοντα πέντε άν- 
ορας, απάντων τών Μεξικανών σφαγέντων. Είτα οί 
νικήτα·, είσήλθον εις τά άδυτα ιερά, άνέτρεψαν τό 
ειδεχθές ειδωλον τοϋ Χουτζιλοπότχλι καί τό έρριψαν 
κάτω τών βαθμιδών τοϋ ναοΰ, ύπό τούς διθαλυ,ούς 
τών κατάπληκτων ιθαγενών. Κατόπιν έθεσαν πϋρ 
επι τών κατηραμένων ιερών, μαρτύρων τόσων αιμα
τηρών βεβηλώσεων, ή δέ πυρκαϊά έφώτιοε οιά τών 
φλογών της τήν πόλιν, τήν πεδιάδα καί τά ΰδατα 
τών λιμνών, μέχρι τών πλέον μακράν όρέων.

Μετά τήν άλωσιν τοϋ ναοϋ, ήνοίχθησαν διαπραγ
ματεύσεις τινές πρός συνομολόγησιν ειρήνης, αίτινες 
ϊμως άπέτυ/ον Τότε ό Κορτέζ έσκέφθη σοβαρώς να 
εγκατάλειψη τό Μεξικόν. Έξήτασενϊνα βεβαιωθή άν 
ή οδός διά τοΰ Τλακόπαν, ήν έτκέπτετο ν’ άκολου- 
θήση. ητο ελεύθερα, άλλ’ έ'μαθεν οτι ή γέφυρα ή έ- 
νοϋσατήν πόλιν μετά τής αντίπεραν δγθης τής λίμ- 
-'ης, εί-χε καταστραφεί. Έχρειάσθη δύο ημέρας μα
χών, ϊνα τήν κτίση έκ νέου. Όταν δέ επανήλθε μέ 
τα δυσηρεστημένα καί καταπεπονημένα πλήθη του, 
είς τό στρατόπεδόν του, έμαθε εϊδησιν θλιβερόν. Ό 
Μοντεζούμα άπέθνησκε’ διετέλει βυθισμένος έν τή 
θανασιμω αγωνία."Ηδη μάλλον τό πνεϋμα του έξη- 
σθένει ή τό σώμα. Ίππόται δέ τινες έχοντες έπί κε
φαλής τόν ιερεα Άλμεδον. προσεπάθουν νά τόν φέ
ρουν εις τούς κόλπους τοϋ χριστιανισμού Ήρνήθη, 
καλεσας δέ παρ’ αύτόν τόν Κορτέζ, τόν παρεκάλεσε 
νά συστήση τώ βασιλεί τής "Ισπανίας τάς όρφανάς 
θυγατέρας του. Ό κύριός σας, είπε, δεν θά τούς 
α?ήσή εν ενδεία, άναγνωρίζων τάς ύπηρεσίας, άς τώ 
προσεφερα καί τήν φιλίαν, ής δείγματα έλάβατε. κα: · 
τοι πάντα ταΰτα μέ κατήντησαν ουτω. Καί έν τού- 
τοις δεν σας θέλω!» Τοιοϋτοι υπήρξαν οί τελευταίοι 
του λόγοι. Έτελευτησε τή 30 Ιουνίου 1520.

Ο θάνατος ούτος. όστις τοϋ λοιποϋ άφήρει άπό 
τάς χειρας τών Ισπανών πολύτιμον ένέχειρον, καθι
στά δλως αναπόφευκτου τήν έξοδον αύτών. Έγε- 
νετο λοιπόν πολεμικόν συμβούλιον, έ'νθα άπευα · 
σίσθη νά έξέλθωσι διά τής όδοΰ τοϋ Τλακόπαν, διαρ- 
κούσης τής νυκτός’ ε'ιτα ελαβον τά κατάλληλα μέτρα 
προς μεταφοράν τοϋ θησαροϋ καί έκανόνισαν τήν τά- 
ζιν τής πορείας. Ό Γονζαλέζ δέ Σάνδοβαλ θά ώδή- 
γει τήν εμπροσθοφυλακήν. Ό Άλβαρέζ δέ Λέων 
μετά τοϋ Άλβαράδου τήν οπισθοφυλακήν, ό δέ Κόρ
τε, τό κέντρον. Οί σύμμαχοι Τλασκαλάνοι διεμοιρά- 

σθησαν έξ ίσου καί είς τά τρία τμήματα. Ή οδός ήν 
έμελλον νά διατρέξωσι, είχε μήκος δύο μ'.λίων, διε- 
κόπτετο δέ ύπό τριών διωρύγων, διά τάς όποιας κα- 
τεσκεύασαν γέφυραν’κινητήν, ήν διαδοχικώς”θά έθε- 
τον έπί μιας έκάστης. Τήν φύλαξιν τής γεφύρας ένε- 
πιστεύθησαν είς τόν Μαγαρϊνον.γενναίον αξιωματικόν, 
έχοντα ύπό τάς διαταγάς του τεσσαράκοντα’ άνδρας.

Τών προφυλάξεων τούτων ληφθεισών, ή ’στρατιά 
ήρξατο προ/ωροϋσα σιωπηλώς έν νυκτί βροχεοα καί 
σκοτεινή. Αί οδοί ήσαν έρημοι. Φθάσαντες 'εις τήν 
πρώτην διώρυγα ήτόιμάϊοντο νά θέσωσι τήν γέφυ
ραν, οτε'ϊοί τεταγμένοι’-έκεϊ φύλακες Μεξικανοί, έφυ
γαν, καλοϋντες τούς συντρόφους των. Άμέσως δέ 
καΓ οί'άγρυπνοϋντες · έπι τών ναών ιερείς εξάγουσι 
διά .'τών σαλπιγκων ήχώδεις σαλπισμούς. Τό πελώ
ριον τύμπανον, κρεμάμενον έπί τοϋ ναοΰ τοϋ Θεοΰ 
τοϋ πολέμου κρούετα: καί διαχέει ήχους παραδόξους 
καί πένθιμους, ούς τό Μεξικόν δέν ήκουε παρά μό
νον έν ήμέραις δημοσίας τινας συμφοράς.

Οί 'Ισπανοί ένόησαν, ότι δέν ειχον καιρόν να χά- 
σωσιν ή κινητη γέφυρα προσηρμώσθη καί ο Σάνδο
βαλ προχωρεί έπί κεφαλής τής μοίρας του. Ό 
Κορτέζ τόν' ακολουθεί ότε αίφνης ύπόκωφος κρότος 
εγείρεται έκ τής λίμνης· άπειροι πιρόγαι πλησιά- 
ζουσι, φερόμεναι ύπό Μεξικανών ένδεδυμένων λευκά, 
όμοιων πρός νυκτερινά φαντάσματα. Τά τόξα των 
ώς βροχή πίπτουσιν έπί τών Ισπανών, οϊτινες έν 
τούτοις, μέχρι τοϋ τελευταίου, διήλθον τήν διώρυγα. 
Ό Μαγαρϊνος ήδη προσπαθεί νά άποσπάση τήν γέ
φυραν καί τήν'μεταφέρει είς τήν αντίπεραν. άλλά ώς 
εκ τοϋ βάρους τών διελθόντων ανθρώπων, ίππων καί 
τηλεβόλων, ένεπήχθησαν έπί τοϋ λασπώδους έοάφους 
οί δίπλακες έπ! τοσοϋτον, ώστε καθίστατο άδύατος 
ή άφαίρεσις αύτών.

Ή άπαισία αυτή ε'ίδησις διατρέχει τήν στρατιάν 
άπό στόματος είς στόμα κα! διασπείρει τήν άπόγνω- 
σιν. Ή θέσις των είνε κρίσιμος Πρέπει ή νά προχω- 
ρήσωσιν ή ν απωλεσθώσι. Βιάζονται άλλοι διέρχον
ται επί τών πτωμάτων τών ασθενών καί πληγωμέ
νων. Ό Σάνδοβαλ μετά τών ιππέων ρίπτονται έντός 
τών ύδάτων. ϊνα κολυμβώντες προχωρήσωσι μέχρι 
τοϋ άλλου χείπους. Δέν είνε όμως εύ'κολον δι’ όλους. 
Τό πεζικόν ακολουθεί έν τή τρομερωτέρα συγχύσει, 
πολλοί δέ τών στρατιωτών, πεσώντες έν τή λίμνη 
πνίγονται, η συλλαμβάνονται ύπό τοϋ Μεξικανών, ί'να 
χρησιμεύσωσι διά τήν θυσίαν Έκ τής άγριας ταύ
της συμπλοκής ύψοϋται άπειρος βοή. άραί 'οργής καί 
μίσους ή παρακλήσεις πρός τήν παρθένον καί 
άγιους.

τους

Οί επιζών-ες καταφΟάνουσι τήν τελευταίαν διώ
ρυγα, όπου ϊστανται μή έχοντες θάρρος Γνα καί ταύ
την διαβώσι. Οί αρχηγό: καί πάλιν δίοουσι τό πα
ράδειγμα, και οί στρατιώται τούς άκολουθοΰσι. Οί 
μεν κολυμβωσι, οί δέ σύρονται 'κρατούμενοι άπό τής 
χαίτης τών ίππων. Τέλος εύρίσκονται έν άσφαλεϊα, 
οποτε φωναί αγωνιώδεις προσβάλλουσι τά ώτα των. 

II οπισθοφυλακή συνετρίβετο. Οί Μεξικανοί ώθοϋσι 
τας πιρώγας των, έπί τοΰ πρανούς τής όχθης, ανέρ
χονται έξ όλων τών μερών καί συμπλέκονται μετά 
μανίας. Οι Ισπανοί δέν διστάζουν, διέρχονται τήν 
όιωρυγα καί βοηθ.οϋσι τούς συντρόφους1των, άφήσαν- 
τες νεα θύματα έπί τής όχθης καί τής διώρυγο:.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή φοβερά αύτη νύξ, ήν οί χρονι

κογράφοι τής κ.ατακτήοεως έκάλεσαν άπαισίακ νύχτα. 
Αί άπώλειαι τών 'Ισπανών φέρονται εις εκατόν πεν
τήκοντα άνδρος ύπό τοϋ Κορτέζ, άλλ’ άναμφιβόλλως 
ή αλήθεια εκράβη. Δυστυχώς τότε έφονεύθη ό Άλβα- 
ράδος δέ Λέων., σκληρά! άπώλεια διά τόν Κοοτέζ. 
Τουλάχιστον εύρε τήν Μαρίναν σώαν καί ύγεια. Πάν
τες δέ ο! Μεξικανοί αιχμάλωτοι, έν οίς ό’πρϊγκηψ

τοϋ Τεζκοϋκο καί ό υιός τοϋ_ Μοντεζούμα άπωλέ- 
σθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX
Μάχη χαθ’ όύόν — Ή πίστιΐ, τίΛτ TXaaxa.lavwr — 

Τύ σχίύιον τοΰ Κορτέζ. Ί'ττοζαγή ό.ί..,>· των er τω 
χοι.Ιαίι KoJewr.— Ή ττο.Ιιορχία τοΰ Μιξιχοΰ. — ' I- 
απιινιχοί όρόμωνιι: ίν τη .Ιί/ινη.— Ά.τόύρασιη. 
σύ.Ι.Ιη^'ΐς χαί (Ιάνατοη τοΰ Σιχοτ/rxac.l — Μία ναυ
μαχία Μάχαι .ίυσσώόειι;.—Σχεύιον όΛέθριον 
Μετά τά φοβερά ταϋτα γεγονότα διηυθύνθησαν 

“,σπενσμενως εις Ύλ’σκαλαν, ύποφέροντες τάς σ</η- 

Ό Μιϊιικινϋς ϊερεϊ’ς ίδόνιι κρατών τίιν αϊαοϋταγϋ ράχαιραν.

οοτέρας στερήσεις. Έν τή’.'κοι/άδι Ότούμπα ένοιξαν 
μάχην πρός τούς ιθαγενείς, οϊτινες ημπόοιζον αύτοϊς 
τήν δίοδον· χά.ις όμως είς τήν άφοβίαν τοϋ Κορτέζ, 
οστις ίδιοχείρως έπλήγωσεν είς τήν χείρα τόν αρ
χηγόν τοΰ έχθροΰ, διέσπασαν τούς πολιορκητάς καί 
εξηκολούθησαν τήν πορείαν των.

Ή ύποδοχή τών Τλασκαλάνων ύπήρξεν έγκαρδιω- 
τάτη. Έδήλωσαν δέ. οτι θά διέμενον πάντοτε πι
στοί πρός τούς 'Ισπανούς κατά τοϋ δολίου καί μυσα- 
ροϋ έθνους τών ’Αζτέκων. Μόνος ό νεαρός Ξικοντεν- 
κάτλ διετήςει τήν δυσπιστίαν του καί τό μίσος.

Ό Κορτέζ έβιάζετο νά κατακτήση τόΜεξικόν, μή 

θέλων μάλιστα ν’ άναμείνη τήν άποπεράτωσιν τών 
δρομώνων, τών κατασκευαζομένων ύπό τοϋ μηχανι
κού Μαρίνου Λοπέζ, διά τήν άπό τής θα/άσσης προ
σβολήν τής πρωτευούσης."Αλλως τε σπουοαϊαι μετα- 
βολαΐ έπήλθον έν Μεξικώ. Ό Κουτλαχούα άπέθανε 
καί άντεκατεστάθη ύπό τοϋ άνεψιοΰ του Γκωχτε- 
μότζιν. Ό νέος δέ μονάρχης, παρά τήν ηλικίαν του 
είχε πείραν τών πολεμικών πραγμάτων, ώμωσε οέ 
μίσος άσπονδο? κατά τών κατακτητών.

Μόλις λοιπόν έμαθε οιά τών κατασκόπων του τά 
σχέδια του Κορτέζ ήτοιμάσθη νά τόν άποκρούση 
σθεναρώς.

Τό σχεδιον τοϋ στρατηγού ήτο νά κυριευση πρώ- 
-ον άπάσας τάς έν τή κοιλάδ: πόλεις, πριν έπιχει- 
ρίση την ζατά τής πρωτεούσης προσβαλήν. “Ηρξατο 
λοιπόν από τής Τεζκοϋκο, τής σπουδαιοτέρας όλων, 
ής ή υποταγή κατωρθώθη άνευ μεγάλων δυσκολιών 
Τοϋ δέ βασιλεύοντος πρίγκηπος φυγόντος, ό Κορτέζ 
άνεβίβασεν επί τοϋ θρόνου ένα αδελφόν τοϋ τελευ
ταίου μονάρχου Ίξτιλκόχλ, ότ·ς καϊ συνήνεσε νά 
βαπτισθή. Ό βασιλεύς ούτος διέμεινε πάντοτε πι
στός εις τους νέους ομοθρήσκους αύτοϋ καί συνείρ- 
γησεν, όσον ούδείς άλλος, εις την ύποταγην τής χώ
ρας του. Όταν τέλος άπασαι αί πόλεις τής Μεξ'.κα-



276 Η ΦΥΣΙΣ Η Φ Υ* Σ [ Σ

.ο; ίρόμων:; έρρίφβησαν έν- 
παρου-:^ τοΰ στρΧτοΰ. Ο: Ισπανοί 

Drum» ένώ

ΚχστΪΛΛης.

οπεδον, μή ύποίεφων νά ύπηρετή έπί πλέον 
>υ:. ούς άπεστρέφετο. Τό το:οΰτο ν-ο ίπι- 
παρχδειγμα. Πχραυτα λοιπόν ό Κορτέζ ε

σύ λ

πο-

νικής χοιλχδος ύπετάγησαν, «πλησίαζε τό τέλος τοΰ 
ΑϋγούσΓβυ 1521.

"Ποη τά πάντα ήσαν έτοιμα διά τήν πολιορκίαν, 
οτ= ΧνεκαλύφΟη συνωμοσία έν τώ στοατώ κατά τοΰ 
Κορτέζ. Αρχηγός ταύτης ήτο άσημος τις στρατιώτης, 
ο Αντώνιος Βιλαφάνας έκ τών έλΟόντων ιαετα τοΰ 
Ναρβάεζ. ΊΙ συνωμοσία χνεκχλύφβη τήν παραμονήν 
τής διά τήν προσβολήν ώρισθείσης ημέρας, ό δέ άρ 
/ηγός ταύτης πάρχυτα έκρεμάσΟη. Καίτοι δέ ό Κορ- 
τεζ κατείχε τόν κατά/ογον τών ονομάτων τών συνω
μοτών καί έρριψεν επ’ αύτής ταχύ τό βλέμμα, ίσχυ 
ρισθη, ότι ό απχγχονίσθεί: ούδένα τών συνεργών του 
ώνόμασε. Τοΰτο δέ βεβαίως έπραξε, καθόσον ό αριθ

μός τών Ισπανών στρατηγών ήτο τόσον μικρός, ώστε 
δέν ητο φρόνιμον νά ΟυσιασΟώσι πολλοί έστω καί 
διά νόμιμον έκδίκησιν.

Ημέρα; τινας κατόπι 
τός τής λίμνης, 
ενθουσιώδεις έκ χαρας ε'ψαλλον τό «Τι ....... ____
τα ελαφρά πλοία άνχπτύςαντα τα λευκά των ιστία’, 
καί ύψώσαντα τά βασιλικά σήματα τή 
ώλίσόησαν έπί τής έπιφανείας τών ύδάτων

Ούτω ολως έςαίανης ό νεαρός Ξικοτενκάτλ, οστις 
ώοήγει τού: συμμάχους Τλχσκαλχνους, έγκατέλειψε 
τό στρατί 
τούς ξένους, 
κίνδυνον : 
στείλε κατασκόπους οΐτινες καταδιω:α·.τ=ς καί 
λ.αβόντες τόν φυγχίχ. έπανέφερον αύτόν είς τό t 
τόπεοον, οπού ντο ήδη εστημένη αγχόνη. Ό ί 
τενκάτλ ύπέστη τότε τήν ποινήν -ου' ί·, -ύ.,
συμπατριωτών καί στρατιωτών του. οΐτινες δέν έία- 
νέστησαν ποσώς καίτοι ό Τλασκαλάνος ήρως τοίς 
ητο προσφιλής, καί τοΰτο διότι ό Κορτέζ ήσκει έπ’ 
αυτών ισχυρόν γοητείαν.

Ό στρατηγός άπεφάσισε νά επιχείρηση τήν 
λιορκίαν διαιρών τόν στρατόν του είς τρία σώυατα 
άτινα ήθελε τοποθετήσει εις τάς εισόδους τών κύριω- 
τέρων οδών. Διό τής διατάςεως ταύτης ό στρατός 
τ:υ ήδύνατο νά δρ-μ καϊ συγχρόνως νά εμποδίζή τας 
έκ των γειτονικών επαρχιών επικουρίας πρός τούς Με
ξικανούς. ΊΙ έκτέλεσις τή: έπιχειρήσεως ταύτης, ώ; 
εκ τών πολλών εμποδίων, άπήτησε πολλάς ήμέοας. 
ώς καί ναυμαχίαν. Αϊ ίνδικΧί πιρόγχι έγχ.αταλεί'ψχ 
σαι τόν λιμένα τής πόλεως, έπί τή θέα ’ των έςχο- 
μένων δρομώνων, διηυβύνβησιν κατ’ αυτών νσεν 
πλείονβς των εκατόν ό δέ αγών διήρκεσεν έλάχιστον 
ώς έκ τής δυσαναλογίας των μχχομένων δυνάμεων. 
Αί πιρόγαι μόλις πλησιχσασαι πρό τοΰ ροβ.ροΰ αντι
πάλου. προσεβλ ήΟηταν ύπό αδιάκοπου πυιός, άπασαι 
κατεποντισ'ιησαν καί ή λίμνη έκαλύφΐη ύπό τών επι
πλεόντων Λειψάνων, τών νεκρών πτωμάτων καί τών 
κολυμβόντων ιθαγενών

Απαξ κατχληφβείσης τής κυριωτέρας τών τριών 
πρός τδ Μεςικόν οδών, ύπό των 'Ισπανών, ή πο
λιορκία υπήρξε πλήρης, ή δέ πείνα Οά έόέριζε τούς 
Αζτέκους. Έν τούτοις ό Κορτέζ δεν ήθελε νά πε- 

ριμενη τά βραδέα αποτελέσματα τοΰ αποκλεισμού, 
προτιμών νά έςχσΟενίση τούς ’Αζτέκου: δι’ έπανει- 
Λημμενων έροδων καί έπιτύχη ού'τω -ήν παράδοσιν 
τοΰ φρουρίου.

Προσχώρησε λοιπόν επί κεφαλή: τοΰ πρωτίστου 
μέρους τοΰ στρατοΰ. διά τής όδόΰ Ού’χταπάλαν ύπο- 
ατηριζόμενο; ύπό τών δρομώνων. Ούτοι άκολουόοΰν- 
τες τάς δύο δχΟα; τής όδοΰ, εδεκάτ ζον διά συνεχών 
κανονιοβολισμών τούς Μεξικανού:, ιίϊ; ήνιγκαζον νά 
οπισΟοχωρώσι. ’Αλλ' ή οδός διεκόπτετο υπό πλεί- 
«των τάφρων, άς έδει νά πληρώσι διά χώματος διά 
το έργον δέ τοΰτο οί σύμμαχοι ύπήςξαν ώφελιμιότα- 
τοι. Εφβασαν οΰτω, παρά τήν άπεγνωσαένην άμυ
ναν τών πολιορκουμένων, μέχρι τής μεγάλης λεω

φόρου, εις τήν είσοδον τών προαστείων καί έρρίφβη- 
σαν έπ: τής όδοΰ. ήτις χωρίζει είς δύο τό Μεξιχόν, 
εις Βόρειον καί Νότιον. ΊΙ οδός αυτή ήτο πλήρης 
οικιών, ών αί στέγαι καί τά δώματά έ'βριΟον μαχη
τών ριπτόντων έπι τών εχθρών βροχών λίθων, βελών 
καϊ ακοντίων Έκ τούτον ό στρατηγό: ήναγκάσΊη 
νά κατεδάφιση καί καταστρέψη ταύτα: διά τών συμ
μάχων.

< υτω οΐ 'Ισπανοί εφβασαν είς τήν κεντρικήν πλα
τείαν, λίαν γνωστήν καί ένβύμίζουσαν ολας τάς δυ
στυχίας τής πρώτης κατοχής ’Εκεί ύψοΰτο ό μέ
γα: ναός καί πλησίον άλλήλων τό ανάκτορου Άξα- 

γιακάτλ, τ·. οποίον τοίς έχρησίμευεν ώ; στοατων, 
καί τό τοΰ Μοντεζούμα Ένταΰβα ί’στανται. Οϊ δέ 
Αζτεκαι ιδοντες αύτού: εις τό κέντρον τής πρωτευ- 

ούση:. πα;ά τα τόσα ληφΟέντα αμυντικά μέτρα ά- 
πη/πισβησχν καί επαυταν άγωνιζόμενοι. Στρατιώται 
τινες διεκριναν επί τοΰ ναοΰ τούς ιερείς ένδεδυαένους 
τά ειδεχθή αίματόστικτα αύτών άμφια, έπικαλουμέ- 
νου: τους θεούς των καϊ δι’ ασπόνδων ά:ών έξορκί- 
ζοντας τούς Μεξικανού: νά έπαναρχίσωσι τόν ό.νώνα. 
Οργίζονται Λοιπόν ο! Ισπανοί όρμώσι καί άναριι- 

χ/)έ·.τες επί τοΰ ναοΰ άρπάζουσι τούς ιερείς καϊ τούς 
ρίπτουσι κάτω. "Επειτα εισέρχονται είς τό ιερόν τό 
άφιερωμένον τώ Θεω τοΰ πολέμου. Εκεί εύρον έτε
ρον ειδωλον εις αντικατάστασιν τοΰ ύπ' αύτών πρό- 
τερον καταστραφέντος, πρό αύτοΰ δέ έκάπνιζον άκόμη 
έντ.ς τών χρυσών λεκανών αί αιμοστάζουσάι καρ 
διαι άναμφιβόλως 'Ισπανών αίχμαλωτισβέντων. Τότε 
ανα-σέπουσι τό νέον ειδωλον καί τό ρίπτουσι κάτω 
καθώς τό πρώτον

Πρό τής νέας ταύτης βεβηλώσεως ή λύσσα τών 
Αζτέκων έπανανάπτει καί φθάνει μέχρι μανίας. Ρίπ- 

τονται κατα τών Ισπανών καί τούς διασπώσιν' εις τήν 
βορυβώοη ταύτην σύγχυσιν, Άζτέκαι. 'Ισπανοί και 
σύμμαχο: μάχονται άπερισκέπτως. ΊΙ φωνή τοΰ Κορ
τέζ είνε ανίσχυρος, ϊνα σανασπίση τού: ίδικούς του 
οτε αίφνης ακούεται τό βαρύ βήμα τών 'ίππων. Οΐ 
εχθρό: τότε ύποχωροΰσι. ακάθεκτος προσβολή τούς 
οιασκορπίζει καί οί Ισπανοί εν τάξει επανέρχονται. 
Ιίαρομοία σκηνή έπανελήφθη :ήν ύστεραίιν μέ δλι- 
γώτερα όμως εμπόδια καί θύματα. "Επειτα έκαυσαν 
τό ά-άκτορον Άξανιακάτλ καί τό τοΰ Μοντεζούμα. 
ο: δε Μεξικανοί 'ερριψαν οΰρλιασμούς άπογνώσεως καί 
Χπελπ'σϊας. ιδόντες παραδεδομένην είς τά; φλ όγας 
τήν Ιεράν κατοικίαν τών αύτοκρατόρων. Αί προσβο- 
λαί έπανελήφθησαν έπϊ πολλά; ημέρας, καίτοι δέ ο: 
πολ'.ορ'.ουμενοι ύπέϋερον, ούδέν άπώλεσαν έκ τής 
άδ ασε.στου επιμονής των. Ό Γκωχτεμότζιν διηύ- 
θ >νε τήν .πεεάσπισιν μετά πολλής οοαστηριότητος 
ψυχραιμίας καί γ·ενναιότητος. οϊ δέ Ισπανοί ώφειλον 
πολλά άκόμη δεινά νά ύποστώσιν Ο; στρατιώται τοΰ 
Κορτέζ έζήτουν γενικήν έξοδον άλλ’ό στρατηγός ένό- 
μίζεν οτι ώβειλε να γίνη πολεμικόν συμβούλιου. Έν 
αυτώ επρότειναν τινες να γινωσι κύριο: τή: πόλεως 
διά τολμηρά: προσβολής

(Έ.τιται τό τέ.ίος .

ΑΝ-ΠΡΙΝ.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛίΣ 
ΚΑΙ Η ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΙΪΙΟΥ

‘Οπόταν τις ταξειδεύη καί Ι^ίχ έν πάση 
έποχή καϊ ώρα καϊ εϊς αέρη δύσκολα καί αμ
φιβόλου τάξεως καϊ ησυχίας, πρέπει όλα να 
τά περιμέν·/), έχων ύπ' θύει, οτι τά πάντα 
δύναται νά ύποστή, άπό τής μεγαλειτέρας ευ
τυχίας. μέχρι τής δεινοτέρας δυστυχίας, ού 
μην αλλά καί τόν θάνατον αυτόν μετά θάρρους 
καϊ Ψυχραιμίας νά ύποστή. Επειδή 5έ πολ- 
λζκις δυσκολζι περιστάσεις μέ κατέλαβαν, 
ναυζγιον ΰπέστην, φοβεράς τρικυμίας ίιήλθ>ν, 
κίνδυνον θανάτου άντ μετώπισα. έσυνείθισα 
άκουσίως μου τόν θάνατον μετά σθένους καί 
ζπκθείας νά ύποίέχωμαι,χωρίς τό παράπζν νά 
μέ πτοή. 'Έπειτα ώς πνευματιστής, άκρα · 
δαντον πεποίθησιν έ’χων, οτι τό ενΧυμα τοϋ 
σωυ.ατός μου θ’ αλλάζω μο'νον καί τόπον δια
μονής θά μεταβάλω, οπού θ’ ζναμείνω καί 
όλους, όσοι ή^η μέ άναγινώσζετε, τότε μάλ
λον εύχαρίστησιν πρέπει νά αίσθάνωμαι ή 
λύπην καϊ πόνον διά τήν καλλιτέραν αύτήν 
μεταβολήν μου.

Λοιπόν έπϊ τοΰ προκειμενου. Μετά τόσην 
περιποίήσιν. εύχαρίστησιν καί ^ιασκείασιν έν 
Μιτυλήνη κζί ’Αϊβαλή καί κατόπιν ώραιοτζ- 
του κζί άπολαυστικωτζτου ταζειίίου μεχοι 
Κωνσταντινουπόλεως, έπεπρωτό μοι ένταϋθα 
νά φυλακισθώ καί άκων τάς φοίεοάς τής Κων
σταντινουπόλεως φύλακας ώς κατάδικος νά 
έπισκεφθω. Είχον φθκσει εις Κωνστζντινούπο- 
λιν δέκα ημέρας μετά τήν απόπειραν κατά 
τοϋ Σουλτάνου, οτε ολως έκτακτα κζί δρα
στήρια μέτρα έλάμβάνοντο κατά παντός υπό
πτου ξένου καί μή πρός ζνζκζλυύ'.ν τών δ.ζ- 
στών τή; απόπειρας ταύτης.

Είχον έξέλθει κα’· έπιθεωρήσει τό διαβατή- 
ριόν μου κατά τό συνηθες, οτε οί έλεγκταϊ ήρ- 
χισαν να έπιθεωρώσι τάς άποσκευάς μου. Έν 
τή βαλιζζ μου. φυσικώς. ώς πζντοτε. εύρον 
βιβλιάοικ τινζ επιστημονικά, έν ήμερολόγιον 
καί χειρογράφους σημειώσεις διά την «Φύσιν» 
Τοΰτο ήρκεσεν νά θεωρηθώ ώς ύποπτο; κζί 
πζρά τάς διζμζ:-υριας μου, ότι ούδέν τό ενο
χοποιητικόν ταϋτα έχουν κζί ότι έπι τέλους 
δύνανται νά τά κρατήσουν ή σχίσουν, με έκρά 
τησαν είς ιδιαίτερον όπισθεν τοϋ τελωνείου 
δωυ.άτιον. οπερ χρησιμεύει ώ; κιατητήριον διά 
τούς ξένου; κζί μετά δ-.ωρον έκεϊσε διαμονήν 
•Λου, καθ’ ήν ήτοίμζσαν τά σχετικά έγγραφα 
μέ πζρεπεμύαν μετ' άλλων ει; την ζνζκρισιν, 
τοΰτέστιν έναντι έν Στζμπουλ. μεγάλα; φυ- 
λακά; τοϋ Ζαπτιέ.

Ταύτας οΰκ έγνώρ.ζον. οΰτε τά; διατυπώ
σεις. αϊτινες προηγούνται και έπονται καί θά 
τά: διηγηθώ, διότι εϊναι ζξιαι αναγραφής.

Μόλις έξήλθομεν τοϋ κρατητηρίου τοϋ τε
λωνείου, ό συνοδό; μου φόλζξ μ’ ήρώτησεν άν 
θέλω νά μεταβώμεν διά θαλάσσης ή δι’ ζμά- 
ξης καί έπί τή απαντήσει μου «διά θαλάσσης» 
διήλθομεν τόν Κεράτειον κόλπον διά λέμβου 
κ>ϊ είτα έπροχωρήσαμεν πεζή, άνελθόντες 
πρός τήν ‘Αγίαν Σοφίαν καϊ είτα κάμψαντες 
δεξιή. Μετά μιας ώρας καϊ πλέον κοπιώδη 
καϊ αγωνιώδη πορείαν άφικόμεθζ πρό μεγά
λης ανοικτής τετραγώνου πύλης, ένδοθι τής 
οποίας υπήρχε« εύρυτάτη αύλή καϊ είς τό βά
θος μεγζ τριωροφον παλαιόν κτίριον. ’Αριστε
ρόθεν δέ ήσαν αί φυλακαϊ κα'ι δεξιόθεν έτερον 
μέγα οικοδόμημα οπού είσϊ τά γραφεία.

Έξωθι καί έναντι τής μεγάλης πόλης εδ- 
ρηνται καφενεία, παρ’ οίς πολύς κόσμος πάν
τοτε παραζάθηται ει”τε έκ περιέργειας, είτε 
ενδιαφερόμενος διά τούς κρατουμένους.

Κίνησις δέ μεγάλη παρατηρείται, καθόσον 
έντζϋθζ μεταφέρονται καϊ ζνακρίνονται καθ’ 
έκάστην πάντες οί ύποπτοι καί έγκλημα- 
τοϋντες.

Εΐσήλθομενέντός τής αύλής καί προχωρή- 
σαντες πρός τό μεσαΐον κτίριον, άνηλθομεν 
διά μεγάλης κλίμακας εις τό άνώτερον διαμέ
ρισμα, οπού μ’ έτοποθέτησαν μεταξύ άλλων 
έν στενοχώρω δωματίω. Μετά διαμονήν δ’ έν
ταϋθα έπϊ ήμίσειαν ώραν έκλήθην διά τοϋ 
ονόματος μου καί ώδηγήθην παρά τώ πασσα 
δικαστή.

Έν εϋρεία παρακείμενη αιθούση κεχωρισμε 
νη διά κιγκλίδων έκάθητο ηλικιωμένος μικρό
σωμος άνήρ έν άπολυτω ψυχραιμία καί σοβα- 
ςότητι ποοσβλέπων μοι, παρ’ αύτώ δέ δύο 
• εώτεροι υπάλληλοι. Τή άληθείζ, οί άνθρωποι 
ούτοι εϊπον. συναισθάνονται τήν θέσιν των και 
μετά θρησκευτικής ευλκβείας έκτελοϋσ; τό κα
θήκον των. 'I Ιτοιμαζομην δε νά άπολογηθώ 
δεόντως, όπως μέ απαλλάζουν πζσης ύποτι- 
θεμένη; κατηγορίας, οτε ή Αύτοΰ Έξοχότης 
μοί αποτείνει τόν λόγον τουρκιστί.

— Ιόίμαι “Ελλην, τώ απαντώ καϊ δεν γνω
ρίζω την τουρκικήν, άν θέλετε γαλλιστί, ΐτα- 
λιστΐ, γερμανιστί. εύχαρίστως δύναμαι νά σάς 
απαντήσω.

Άλλ’ αντί τούτου, μή έχοντε:, ώς έφάνη, 
προχειοον διεομηνέα,ήσύχως ολως καϊ απαθώς 
κάτι είπεν ό πασσάς καί ό όδηγήσα; με φόλας, 
μοΰ λεγει «π/με» καί με οδηγεί έκ νέου δθεν 
μέ παρέλαοεν. είς τό παρακείμενον μικρόν δω- 
μάτιον, ένθα πολλοί άλλοι μέχρι συνωστισμού, 
ποικίλων αποχρώσεων καί πάση; ηλικίας καί 
έθνικότητο; υπόδικοι είχον μεταφερθή.

Έν τούτοις ή ώρα παρήρχετο καί έγω εζη- 
κολούθουν νά διαμένω έκεϊ, ένω βαθμηδόν άλ
λους μετέφερον έκεΐθεν πρός άνάκρισιν καί είτα 
άπέλυον ή έουλάκιζον καί άλλους προσεκόμι- 
ζον πλησίον μα:, μέχρις οτου, ελθουσης τής 
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εσπέρας υ.χς ώδήγησαν πάντας κάτω εΐς τήν 
ζύλήν, όπου μάς έκλεισαν έντός σκοτεινού καί 
βρωμερού διαμερίσματος.

Τότε ήρχισα νά στενοχωροΰμαι και δυσανα
σχετώ καί πλησιζσας τινά :

— Δεν μοϋ λές, σέ παρακαλώ, τώ λέγω, 
τί είναι έδώ καϊ τί θά μάς κάμουν ;

— Δέν ςέρει γραικικά, μοϊ άπαντα.
’Ερωτώ άλλον:
— Τούρζη μπιλίρσιμ ; μοΰ λέγει.
— Δεν ξέρω τουρκικά, τώ απαντώ.
Τότε μέ πλησιάζει τρίτος.
— Είσαι γραικός; μ’ έρωτα.
— Ναι, τώ λέγω.
— Δόσε μου ένα τσιγάρο, μοΰ λέγει.
Ώραΐα, εϊπον, καϊ καλή συντροφιά, θέλει 

πρώτον πληρωμήν. Τώ δίδοι τσιγάρον καϊ ερωτώ 
καϊ αύτόν τό ίδιον.

— Τώρα, μοί λέγει θά μας πηγαίνουν έκεΐ 
ςτή μεγάλη φυλακή.

— Καλά, είναι τούλάχιστον ώραΐα ;
Μέ παρατηρεί μέ περιέργειαν.
— ΑΓ, βέβαια, άπ’ έδώ καλλίτερα, μά 

πάντα φυλακή είναι, σύ τί έκαμες, κανένα 
καυγά ;

— Ά, ό'χι δέν συνειθίζω, ήλθα μέ τό βα
πόρι καϊ εΐς τό τελωνεΐον ηύραν στή βαλίζα 
μου βιβλία.

— Ά, ξεύρω, δέν είναι τίποτε. Δόσε μου 
ένα τσιγάρο.

— Μπά τό κάπνισες κι’ όλα ; Νά άλλο. 
Είσαι βλέπω φουμαδόρος πρώτης τάξεως. Καϊ 
είς τή φυλακή έχει φαγί, καπνό, κρασί ;

— Έχει άπ’ όλα. Έχεις γρόσι, έχει καλό 
πράμα, δέν έχεις γρόσι, έχεις μόνο ψωμί κου
ραμάνα. ’Αλλά σύ δέν έχεις άνάγκη, κύριον 
θά φυγής.

Καϊ όντως μετ’ όλίγον ήλθον τρεις φύλακες 
καϊ άφοΰ μάς κατεμέτρησαν καλώς καϊ προ- 
φορικώς καϊ έγγράφως μάς ώδήγησαν δεξιόθεν 
τής αύλής. εΐς τάς γενικάς λεγομένας φυλά- 
κάς τοΰ Ζαπτιέ. Καϊ έγέλων έν έμαυτώ διά 
τήν διακωμώδησιν αύτήν τών κοινωνικών άσχη- 
μιών καί έδυσανασχέτουν διά τόν εξευτελιστι
κόν περιορισμόν τής ελευθερίας μου.

Μεγάλη ξύλινη Ούρα ήνεωχθη πρό ήμών καί 
είσήλθομεν έντός αύλής, είτα δέ έτέρκ στερεά 
καί σιδηρά κκί είσήλθομεν έντός δικδρόμου είς 
τό βάθος τοΰ όποίου έτέρα κιγκλιδοτή Ούρα 
εφερε ύπόγειον διαμέρισμα,, ένθα πολλαί κε- 
φαλαι φυλακισμένων.

— Μετ’ όλίγον έσκέφθην καϊ έγώ Οά είμαι 
μεταξύ αύτών. Άλλά διατί ; Τί έκαμα ;

Ησθάνθην παράπονον πικρόν έν έμο’ι, καϊ 
θά έβλασφήμουν τήν τύχην, τόν κόσμον, τό 
πεπρωμενον ζαί πάν όσιον, αν άμέσως δέν ή'ρ- 
χετο εΐς τόν νοΰν μου ό Χριστός, οστις καίτοι 
άθώος καϊ διδάσκαλος τής προόδου καϊ τοΰ

μοι τούλάχιστον τά ψιλά
παρη-

μοϊ άπήντησαν καί οσάκις

άγαθοΰ καϊ ύπερκοσμίου φωτός, έν τούτοις 
ύπεστη τά πάνδεινα καϊ είς μαρτυρικόν θά
νατον ύπεβλήθη ύπό τών έπικρατουσών τότε 
δοξασιών.

’Εν τώ φυλακείω μοϊ έζήτησαν τό ώρολό- 
γιόν^μου καϊ τά χρήματά μου καϊ τά άπερ 
είχον έν τώ θυλακίω μου γράμματά μου, έγ
γραφα κτλ. ίνα μή μοϊ ύπεξαιρεθώσιν ύπό τών 
τυχόντων έν τή ειρκτή λωποδυτών, διαβε- 
βαιοΰντές με ότι μετά τήν άπαλλαγήν μου θά 
μοϊ τά έπέστρεφον.

— Αφήσατε μοι τούλάχιστον - 
χρήματα καϊ τό ώρολόγιον μου, διά 
γορίαν, είπον καϊ θά τό προσέχω.

— Μάλιστα, 
λαμβάνεις άνάγκην χρημάτων μάς ζητείς.

Μεθ’ ό ή'νοιξαν τήν τελευταίαν θύραν καϊ μέ 
είσηγαγον είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών φυ
λακών, ένθα πληθώρα φυλακισμένων ύπήρχον, 
άλλων μέν ίσταμένων, άλλων καθημένων, άλ
λων περιδιαβαζοντων καϊ άλλων περιτριγυρι- 
ζόντων με καϊ διερωτώντων τά αίτια τής έγ- 
καθείρξεώς μου. Έγώ όμως έπιμελώς άπέφυγα 
κατά πρώτον πάσαν ομιλίαν καί συνάφειαν και 
ήθέλησα νά επισκοπήσω τά πάντα καϊ ποΰ εύ- 
ρίσκομαι.

Αί φύλακα! αύται απαρτίζονται άπό μεγά
λην τετράγωνον λιθόστρωτο·/ αύλήν, περιβαλ- 
λομένην άπό μεγάλα καί υψηλά στερεά τείχη, 
δεξιόθεν τής όποιας ύπάρχουσι τρία μεγάλα 
δωμάτια, ώς κοιτώνες χρησιμεύοντα καϊ είς τό 
βάθος δεξιόθεν διαμέρισμα μέ γοΰρνες καϊ 
υδατα άφθονα καϊ τά άπαραίτητα άποχωρητή- 
ρια. Είς δέ τό μέσον μεγάλη καϊ εύρεΐα κλί- 
μαξ φέρει πρός τό άνω πάτωμα, οπού ευρη- 
ται μεγάλη αίθουσα καϊ εκατέρωθεν έξ δωμά
τια, 
είσί καί μερικ.αϊ θυρίδες πολύ υψηλά 
πρός άποφυγήν άποδράσεως κτλ. 
φώς μόνον έκ τών (* '" ’ ~
νά Γδη καϊ πρέπει νά 
τοΰτο ύψηλά.

Άφοΰ έπεσκέφθην πάντα ταύτα καϊ είδον 
ότι εύρισκόμην μεταξύ τριακοσίων καταδίκων, 
ένοχων κζΐ 
δυμένων κα’ι 
άποχρώσεως, 
τής κλίαακος

— Έχεις,
— Πέντε ημέρας, 

ρανέδώ χωρίς αί-'~·; 
μοϊ λέγει.

— Νά καϊ μένα χωρίς

κοιτώνες. "Άνωθι τά πάντα έστεγασμένα 
: κεΐνται 

Ήλιον καϊ 
θυρίδων αύτών δύναται τις 
: προσβλέψη έκάστοτε πρός

ϊ μή. καλών καί κακών, καλοενδε- 
ρζκοφερόντων, πάσης φυλής καϊ 
έπλησίασα τινά καθήμενον έπϊ 
καί καπνίζοντα. 
καιρόν έδώ ; τόν ερωτώ.

, μοϊ απαντά καϊ μ’ έφε- 
αίτίαν, τοΰ λόγου σου πώς έδώ ;

οτε, ξεύρω καϊ
έγώ τί συμβαίνει ;

Παοά σύν αίγιαλόν·

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ
— Ώστε λοιπόν, είπεν ή κυρία Κρούσου 

με τόνον ένέχοντα κάποιαν δόσιν είρωνίας καϊ 
διευθετούσα τά ξύλα τής θερμάστρας, ώστε 
λοιπόν δέν θέλετε νά νυμφευθήτε ;

Ο νεαρός δόκτωρ, προς τόν όποιον ή έοώ- 
τησις άπηυθύνετο, έγέλασε μέ τήν επιμονήν 
τής παλζιζς οικογενειακής των φίλης, έν τώ 
οΓκω τής όποιας έσύχναζεν άπό’μικροτάτης 
ηλικίας.

Έγέλασεν, έζίνησεν άρνητικώς τήν κεφα
λήν καί άπήντησεν.

— Άλλά, θεέ μου, όχι!
— Κρίμα ! ’Εκείνη τήν όποιαν σοΰ προετοί

μαζα είνε νεζ έξοχος καϊ δέν έχει τό ταίρι 
της έδώ είς τήν πόλιν. μας.

— ’Εννοώ καλλιστα, είπεν ό ιατρός.
— Μάλιστα, κύριε, έχει διακοσίας χιλιά

δας προίκα καί—έδώ έκάμυσε τόν δεξιόν οφθαλ
μόν της—χωρίς νά λογαριάσωμεν κάτι άλλας 
ελπίδας.

— Καί άλλοτε μ’ έπληροφορήσατε περϊ 
τούτου.

— Πρός τούτοις, φίλε μου, εϊνε κόρη νεζ- 
ρωτάτη, θαυμασίως ώραΐα, πνευματώδης, καϊ 
σωστή νοικοκυρά. Όλα αύτά δέν σοΰ λέγουν 
τίποτε ;

— Απολύτως τίποτε.
— ”Α ! μά είσθε πολύ δύσκολος.
— Καθόλου. Άλλά σάς τό έπαναλαμβανω, 

ό λόγος εινε ότι δέν θέλω νά νυμφευθώ.
Τάς τελευταίας δέ ταύτας λέξεις επροφερε 

μετ’ έμφάνσεως μή έπιδεχομενης άντιρρησιν 
άλλην άλλ’ ή κ. Κρούσσου ένόμισε πρέπον νά 
πρόσθεση άκόμη !

— Τέλος πάντων κάτι ύπάρχει είς τό μέσον. 
Κάποιος λόγος είνε, διά τό·/ όποιον ελάβατε 
τήν άπόφασιν αύτήν. Έγώ είμαι παλαια σας 
φίλη. ’Ήμουν άπό τάς πιστοτέρας φιλάς τής 
μητρός σου καί ή επιθυμία μου ήτο και εινε 
νά σάς ί'δω εύτυχή. Αύτοϊ όλοι οί τίτλοι με 
δίδουν, νου.ίζω, κάποιο δικαίωμα επί τής εμ
πιστοσύνης σας. Λοιπόν όμιλεΐτε... Διατΐ δεν 
θέλετε νά νυμφευθήτε; Ποιον είνε τό μυστι
κό/ σζς ;

— ’Επιμένετε ;
— Πολύ! ii’έμέ πλέον είνε ζήτημα γυ

ναικείου έγωϊσμοϋ. Σκεφθήτε ότι είχα διά σάς 
ένα καλό σχέδιο, τό όποιον ήδη καταρρέει.

Ά ! μά πρέπει νά μάθω τόν λόγον.
’Επήλθε στιγμή σιγής άμφοτέοοθεν, καθ’ ήν 

ή μέν μέ μειδίαμα άόριστον καϊ περίεργον 
άνέμενεν, ένώ ό ιατρός μέ μελαγχολικόν τοι- 
οϋτο έβυθίζετο είς τάς άναμνήσεις του, ζητών 
ίσως τήν άρχήν τοΰ νήματος.
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Μετ’ ολίγον ήρχισε.

— Άναμφιβόλως, αγαπητή μου κυρία, θά 
γνωρίζετε on κατά τήν τελευταία? είς τάς 
Αθήνας διαμονήν μου περιήλθον εις έριδα μέ 
τον πατέρα μου. Ή δέ μητέρα μου, ή οποία 
σάς ήγάπα πολύ καί σάς έξεμυστηοεύετο τά 
πάντα, Οά σάς είπε το αίτιον.

Εις τό σπίτη μου ύπελόγιζον, οτι αί έν -γ 
ιατρική σπουδαί μου Οά έπροχώρουν κανονικώς 
καί οτι κατά τό εικοστόν πέμπτον Οά έ-έ- 
στρεφον τελειος ιατρός εϊς τήν μικράν μας πό
λιν, οπού ήδη μ’ έπερίμεν-ν ή μικρά μου πε
λατεία. Καί δμως έφθασα τά εΐκοσιοκτώ έ'τη 
καί είχα δύο άκόμη εξετάσεις νά διέλΟω, μή 
συμπεριλαμβανομένης καί τής άδειας- Εννο
είτε λοιπόν, οτι έσκέπτοντο μύρια οσα περί τής 
διαγωγής μου. ώς βέβαιον δέ ύπέθετον είς μέ
σον τήν γυναίκα.

Φαίνεται λοιπόν,ότι καταστοωθέντος οικογε
νειακού συμβουλίου άπεφασίσΟη ή ενέργεια αύ- 
στηροτάτων άνακρίσεων, κκί αμέσως λαμβάνει 
τόν σιδηρόδρομον ό πατέρας μου καί έρχεται 
εϊς τάς ’Αθήνας, διά νά μέ πιάσγ άμερίμνως 
βυθισμένου είς τά οργιά. ’Αλλά άπό τούς θυ
ρωρούς τοϋ ξενοδοχείου μου παραδόξως μανθά
νει ότι ό βίος μου ήτο κανονικός καί ήσυχος. 
Βέβαια δέν τοϋ είπον ότι έζων ώς ασκητής, 
άλλά καί δέν έκαμνα τίποτε τό ανάρμοστου. 
Άφοϋ δέ έτελείωσε τάς πρώτας ταύτας ανα
κρίσεις. άνέρχεται καί εισορμά ώς κεραυνός είς 
τό δωμάτιόν μου Ήτο ή έννάτη πρωινή ώρα 
καί έν τούτοις,πράγμα παράδοξον διά φοιτητήν 
ζώντα μόνον είς τήν πρωτεύουσαν, μέ εύρε 
σκυμαένον έπί τίνος ιατρικού βιβλίου καί μετά 
σπουδής μελετώντα τάς άθλιας τής ζνθρωπό- 
τητος πληγάς.

Δεύτερα λοιπόν έκπληξις αλλά καί εΰχαρί- 
στησις τοϋ πατρός μου, οστις κάθε άλλο έπε 
ρίμενε νά ίδή. Άλλά κζί πάλιν πρός στιγμήν 
διήρκεσεν ή χαρά του. διότι ήρχισε τήν κατ’ 
οίκον έρευναν, μήπως άνζκαλύψη. ενοχοποιη
τικά στοιχεία. Φεΰ ! δέν έβράδυνε πράγματι 
ή άνακάλυψις αυτή, διότι έστάθη άποτόμως 
συνοφρυούμενος πρό τής φωτογραφίας μικρού 
παιδίου, ίδανικώς ώραίου, τό όποιον τόν πα - 
ρετήρει μέ οφθαλμούς χερουβίμ καί τώ έγέλα 
με μειδίαμα άγγέλου. Στρέφεται λοιπόν άπο
τόμως κζί μοϋ λέγει ζγριωπώς.

— Κύριε, τί πάει νά ’πή αύτό ;
— Τίποτε ! Έψιθύρισζ έκπληκτος διά τήν 

τοιαύτην αλλαγήν τής σκηνής Εινε τό παιδάκι 
ενός φίλου μου.

— Δέν θέ)ω έγώ ψέμματα 1
— Άλλά δέν ψεύδομαι.
— Μάλιστα ! . . ψεύδεσαι . . . Νόστιμο καί 

τοΰτο ! . . .

Ή κατάιγίς έπήρχετο. Ι,Ιαρά τάς άντιρρή- 
σεις μου δέ, ό γέρος έμεινεν άμετάπιστος είς 
τήν ιδέαν του.

Κατά δυστυχίαν μου, τήν ημέραν εκείνην ή 
τύχη μέ κατέτρεχε· θόρυβος βημάτων πλη- 
σιαζόντων ήκούσθη καί μζντεύων κζποιζν 
συμφοράν έπροχώοησα πρός τήν θύραν. Άλλ’ 
ητο πλέον άργα.· μόλις έθεσα τήν χεΐρα μου 
έπι τοϋ στροφέως, άνοιξεν ή πόρτα καί ένα 
παιδάκι — ακριβώς τό ίδιο παιδάκι τής φω
τογραφίας — ώρμησεν είς τάς άγκζλας μου 
τεΐνον τά αγγελικά του χείλη. "Οπισθεν αύ- 
τοϋ ζαί παρά τό κατώφλιον έστάθη νεαρά 
γυνή.

Μπαμπά !
Φωνή ζποκαλυψεως ! '() πατήρ μου φαί

νεται τήν έπερίμενε καί μέ περιέβαλε διά κε- 
ρζνοβόλου βλέμματος ένω ό δυστυχής έγώ τζ 
έχασα ζαί δέν ήξευρα τί ν’ άποφασίσω. Εύ- 
τυχώς ή νεαρά κυρία εννόησε τό δύσκολον τής 
θεσεώς μου έλαβε τό παιδάκι άπό τό χέρι καί 
άπεσύρθη ζητΟϋσζ συγγνώμην. Τήν ζναχώ- 
ρησίν της έπηκολούθησε φρικώδης σιγή. Ό πα
τήρ μου δέν έχοράτευε μέ τάς έρωτικάς υπο
θέσεις κζί είχε δίκαιον, διότι ήμουν μονο
γενής. Καί όμως ήτο ήδη παππούς χωρίς νά 
τό είξεύργ,· φαντζζεσθε πώς τοϋ έφάνη . . .

Άφοϋ λοιπόν μ* έκύττζξεν άρκετά χωρίς νά 
μιλήσγι είπε:

— Νόστιμο καί τοΰτο ! Καί μετ’ όλίγον 
προσέθηκεν έν είδε·, τελεσιγράφου.

— Σοΰ δίδω έν έτος άκόμη προθεσμίαν διά. 
νά τελείωσές τάς σπουδάς σου. “Ενζ έτος· 
ακόυσες ; ’Έπειτα δέν θά σοΰ στείλω πεντάρα 
πλέον.

Λάβε τά μέτρα σου.
Τήν ίδιαν εσπέραν άνεχώρητε κατάπληκτος 

καί εξωργισμένος με τάς αποκαλύψεις του.

'Ο δόκτωρ έσταμάτησε τήν διήγησίν του 
επ’ ολίγον, ή δέ κ. Κρούσου έπωφεληθεϊσα 
τής εύκζιρίας, δέν έκρατήθη νά τόν έρωτήσγ, 
με πονηρόν μειδίαμα είς τζ χείλη της.

— Ώστε είνε αληθές ; “Εχετε ένζ παι
δάκι ;

’Εκείνος έγελζσε καί έξηκοκούθησεν
— Δεν είνε παράδοξον νά είχζ ένα παι

δάκι. άν πραγμζτικώ; έκαμνα τοιοϋτο.
Τά φαινόμενα, αληθώς, μέ καταδικάζουν. 

Εν τούτοις τό παιδάκι δέν ήτο ίδικό μου. 
μάλιστα δέ ούτε τή; γυναικός έκείνης.

Ή κυρία Κρούσου έσήκωσε τήν κεφαλήν 
της έ’πληκτος καί είπε.

— Δεν καταλαμβάνω τίποτε.
Ώ δόκτωρ έξηκολούθησε.
— Δεν υ,έ πιστεύετε, καθώς καί ό πατήρ 

μου τότε- ζαϊ όμως ό,τι σας διηγούμαι είνε ή 
μόνη άλήθειζ. Σζς επαναλαμβάνω Οτι είς τήν 

πρωτεύουσαν δέν έζων βίον άσκητοϋ. Καθώς 
όλοι οί φίλοι μου ήγάπησα καί έγώ οχι μίαν 
άλλά πολλάς. μεταξύ δέ όλων αύτών μία 
ύπήρςεν ήτις περισσότερον μέ ε’ίλκυε. Ώνομά- 
ζετο. . . . "Ας ύποθέσωμεν, ότι ώνομάζετο 
Νιόβη. . .

— "Εστω Νιόβη. . . είπεν ή κυρία Κοού 
σου χαμογελώσα.

— Θά σάς διηγούμην τήν ιστορίαν της 
λεπτομερώς, άλλά θά χρειασθώμεν πολύν χρό
νον.Έν όλίγοις λοιπόν μάθετε,ότι ή Νιόβη δέν 
ήτο καμμία βασιλοπούλα, άλλ’ απλώς θνητή 
μοδιστρούλα, ή οποία όμως είς τούς οφθαλμούς 
τών νέων έφαίνετο ώς θεά άξια τοΰ Όλύμπου.

Καθ’ ήν δέ εποχήν τήν έγνώρισα ήγάπα νά 
αισθάνεται είς τάς παρειάς της τήν επαφήν 
τών μικρών φοιτητικών μυστάκων. Τό κατά 
δύναμιν τήν ηύχαρίστησα, άναμφιβόλλως δέ 
έμεινα καί έγώ αρκετά ευχαριστημένος έκ μέ
ρους της καί ούτω είς όλίγας ημέρας έγενόμεθα 
οί καλλίτεροι φίλοι τοΰ κόσμου.... Άλλά συγ
γνώμην· μήπως σζς σκανδαλίζω;...

— Έμέ ; διεμαρτηρήθη ή συνομιλήτρια τοϋ 
ίζτροϋ. Άπ’ εναντίας, σάς ακούω μετά με
γίστου ενδιαφέροντος.

Ό νεαρός ιατρός, πάντοτε μειδιών. έξηκο
λούθησε.

— Τήν έγνώρισα μόλις ειχον αρχίσει τά μα
θήματα αίδέ δια
σκεδάσεις έξηκο- 
λούθουν διηνεκώς 
οτε έπήλθεν ό χει- 
μών. Είς τάς ’Α
θήνας οχειμών εί
νε πολύ εύχάρι - 
στος. διότι κατά 
τάς μζκρά; νύκτας 
παντού διασκεδά
ζουν. Ήτο ’Ιανου
άριος κζί ένα βρά
δυ ένώ εΰρισκόμην 
είς τό δωμάτιόν 
μου σκυμμένος έπί 
τ ή;« Ά ν α τ ο μ ι κ ή ς » 
αίφνης ακούω ri6- 
z-jS'jv ζνερχομένων 

βημάτων έκ τών όποιων εννόησα οτι έπέδοααον 
οί φίλοι μου. Πράγματι μετ’ όλίγον ήνοίχθη 
ή θύρα κζί εισώρμησαν οί φίλοι μου μέ τάς 
φιλενάδας των κζί τής Νιόβης μου.

Έγώ προθύμως έτινάχθηκα άπό τήν θέσιν 
μου. ή δε «ανατομική μουν έλαβε τήν εύχζ- 
ρίστησιν νά έπιστρεψγ είς τήν βιβλιοθήκην μου.

’Ολίγα λεπτά μετά τήν οικιακήν μου αύ
τήν άναστάτωσιν εύοισκόμεθα είς τόν δρόμον 
άγγαλιασμένοι εύθυμοι κζί τρζγουδώντες σιγά, 
σιγά. Άλλά, άς ζφήσωμεν τάς λεπτομέρειας 
τής βρα.δυζς έκείνης. Ένοεϊτε, ότι έπερκσαμε 

ΊΙ Νι·,ΰη ΐξηκο.1ούθιι νά ιίι 
μήτηρ πάντοτε....

θαυμάσια είς τάς μπυραρίας ζαί τά γαλακτο
πωλεία.

Έπειτα έξήλθομεν καί διευθυνόμεθα είς τό 
σπίτη τής Νιόβης, ή οποία μζς προσεζάλεσε 
νά παρωμε τό τσάι. Μεσάνυζτα . . . είς τούς 
δρόμους έφαίνοντο σαν φαντάσματα αί σκιαί 
τών ολίγων περιπατητών, μεταξύ τών οποίων 
μερικοί μετεχειρίζοντο ασταθή ισορροπίαν άπό 
τής κεφαλής μέχρι τών ποδών. Τέλος κατά 
την μιαν έφθάσαμεν είς τό σπίτη τής φίλης 
μου καί ή Νιόβη έσπευσε ν’ άνοιξή τήν θύραν, 
οπότε τήν βλέπω νά παρατηοή προσεκτικώς 
χάμω, λέγουσα.

— Μπά ! τί δέμα είνε αύτό ; Τί γυρεύει 
στήν πόρτα μου ;

— Είνε άδεσποτον καί ζητεί κτήτορα,είπεν 
είς έξ ήμών.

— Λοιπόν τό παραλαμβάνω έγώ, είπεν ή 
Νιόβη.

ηρχισε να 
κατάπλη- 
διότι τό

Ά τό
δέυ.αΚ

δυστυχές 
περιεΐχεν ένα 

ι ποϋ έ-

θά

ώραΐα κράτησε το σήμερα 
ο εθα καλλίτερα, 
τό δωμάτιόν τής 

οόχειρο 
:ό έβά- 

όλίγον 
ου καί έκίνει 
τον όλους μας. 

ά χρυσά α,αλά- 
ρολά γύρω

ΖΖ·.

Ταύτοχρόνως δε τό έσήκωσε ζαί 
τό εκτυλίσσή μετά προσοχής, οτε 
κτοι όλοι ζαί άφωνοι έβλεπόμεθα, 
δέμα περιήχε ....

— Τό έμαντεύσατε ; 
πλάσμα. Μάλιστα, τό 
παιδάκι, ένα μικρό νόστιμο άγγελούδι 
κοιμζτο-

—"Αχ ! τό τσζμένο μου...Τί κακή μητέρα!..
Ήτο συγκεκινημένη καί τό παρετήρει μέ 

δάκρυα είς τούς οφθαλμούς.
Μία δέ έκ τών γυναικών είπε.
— Τί κάθεσθε. Δέν θά τό άφήσωμεν 

βζια νά κοιμηθή είς τήν πόρτα !
— ’Εννοείται ! διεμαοτυρήθη ή Νιόβη, 

τό πάρω μαζύ μου.
“()λοι δέ έφωνάξζμεν
— Ώραΐα ! ώ ' '

αύριον έρχόμεθα ζαί σζ.επ·
'Έπειτα είσήλθομεν είς 

Νιόβης, έβζλζμε τό παιδάκι είς ένα 
λίζνον — ένα πανεράκι τή; δουλειάς — 
λαμέ κοντά εις τήν φωτιά καί μετ 
θερμζνθέν άνοιξε τά ματάκια ι 
τά χεράκια, μετ'έκπλήξεως βλε

Ήτο σωστό άγγελούδι μέ 
κια του, πού έπεφταν σε μακρυα 
στό προσωπάκι του.

Έκεϊνο τό βράδυ εκτάκτως έκζθήσαμε φρό
νιμοι κζί έπήραμε τό τσάι μζ; χωρίς φωνές 
καί τραγούδια.

Ή κιθάρα έμεινε βωβή έπκνω είς τόν κα
ναπέ. ένώ ήμεϊς. αληθινά σοβαροί, ήρχισαμεν 
φιλοσοφοϋντες περί τή; ανθρώπινης ζωής, ήτι; 
τόσον συχνά ρίπτεται είς τήν τύχην τών 
δρόμων. 'Εκαστος, κζί πρό πάντων αί γυναί
κες εύρον ευκαιρίαν νά όμιλήσωσι περί τής μα- 
τζιότητος τοΰ κόσμου καί τής ζωής— πράγ
μα ασυμβίβαστον μέ τάς πρό ολίγων στιγμών
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τρελλας μ,χς — καί άπεσύρθημεν ψιθυρίζοντες 
κωμικώς ό ενχς πρό; τόν άλλον «Σσσσ. ..σσ..» 
διά νά μή ταράξωμεν τόν ύπνον τοϋ μ.πευ.~έ 
μ.ας.

τα

— Τήν έπομένην έξηκολούθησεν ό ιατρό; με 
καταφανή συγκίνησιν, συνηθροίσθημεν πάντες 
είς τό σπίτι τής Νιόβης. ΤΙΙτο περιχαρή;, 
μάτια της έλαμπον καί αί παρειαί της ησαν 
κόκκινες. Μάς ύπεδέχθη μέ ασυνήθη σοβαρό
τητα καί μάς άνεκοίνωσε μέ ΰφος σπουδαΐον, 
οτι άπεφάσισε νά κράτηση τό μωρόν.

— *θΖι είναι δυνατόν, τη; εί'πομεν 
είσαι τρελλή· Τί ; Θά κράτησης τό παιδί; 
Δέν σκέπτεσαι καλά τί ζητεί; ;

— Μπά ! δλη την νύκτα τό -σκέφθην έγώ.
— Δέν θά είμπορέσης νά τό α-αθρέψης.
— Θά τό άναθοέψω.
'Ολοι ειχομεν ενα γελοίο δυσπιστίας είς 

χείλη, κάποιος δέ έτόλμησε νά είπη:
— Καλά καί ό κόσμο; τί '.’ά ’πή’ ; . . . 

τιμή σου ;
Καί ή λέξις αύτή έπέφερεν εκρήξεις γέλω

τος . . . Μάλιστα, ή τιμή ! . . . Ένα παιδί 
εί; παρομοίαν δίνην ζωή; ! . . .

Άλλ* ή Νιόβη δέν έγέλα καθόλου. Έγινε 
καταπόρφυρος έξ εντροπής καί όργής.

— Είμαι ποιο ηθική άπό σάς !...............
Είπε. Ταυτοχρόνω; τό τόξον τών όφρύων τη; 
συνεστάλη άποτόμως καί καθώ; έγώ έγέλων 
άκόμη προσήλωσεν έπί τών οφθαλμών μου έν 
βλέμμα περικλεϊον απειλητικούς κερανούς.

— Έσύ ξέρεις . . . Ούτε λέξιν ! . . . 
Άλλως . . . νά ή πόρτα . . .
—Τι; Τί ε'καμε λέει ; Είπα, γελών.
Έπειτα ή Νιόβη προσέθηκεν, άστειευομένη 

είς όλους·

τα

Ή

— Θά μέ βοηθήσετε νά τό αναθρέψω καί 
αν απαντήσω δυσκολίαν θά υ.έ ύποστηοίξετε.

Είς τό πρόσωπον της έφαίνετο άδάμαστος 
αποφασιστικότη^. Πάντες ένέκριναν τούς λό
γους τη;. "Επρεπε δέ ή νά συγκατανεύσω ζ’ 
έγώ ή ν’ άποσυρθώ- άλλ’ έπροτίμησκ τό πρώ
τον, μέ τήν σκέψιν ;

— Μπά! άπλή ιδιοτροπία γυναικός . . . . 
Δέν θά βαστάξη πολύ. . . .

Άλλ’ ώ γυναικεία καρδία, πόσα μυστήρια 
εγκλείεις ! Έλογάριαζα οτι εί; έξ εβδομάδα; 
ή Νιόβη θά έγκατέλιπε τήν νέαν της άπό- 
φασιν.

Καί δμω; παρήλθεν έτος ολόκληρον καί ή 
Νιόβη έξηκολούθει νά εϊνε μήτηρ πάντοτε καί 
καί έπομένω; έγώ. . . . πατήρ !

'Ο ιατρό; μετ’ όλίγον έξηκολούθησε·
Ή ζωή αύτή διήρκεσεν έπί πέντε έτη, 

δταν ό πατήρ_ μου έκαμε τήν έφοδον έκείνην 
είς τό δωμάτιόν μου καί άνεκκλυψε τήν φωτο

γραφίαν τοΰ . . . παιδιού μου! Σάς είπα κα'ι τό 
τελεσίγραφό·/ του. Έν μόνον έτος καί κατό
πιν ούτε πεντάρα.

Τόν πατέρα μου τόν γνωρίζετε· εϊνε απο
φασιστικός. Έγώ πράγματι έτελείωσα τάς έ- 
ςετασει; μου καί ήμην πλέον έτοιμος. . . Τό 
τέλος τοϋ έτους έφθασε· καί έφθασε πολύ τα
χέως. Είχα πλέον αγαπήσει αύτή τή ζωή, 
τάς συνήθειας μου. Και τό παιδάκι έκεΐνο το 
αγάπησα σαν νά ήταν δικό μου. Είχε πλέον 
μεγαλώσει, τοΰ έφορέσαμε παντελονάκια καί 
έκαβαλίκευε τά γόνατά μου. Κα’ι έπρεπε νά 
έγκαταλείψω δλα αύτά,■’διά νά ύποταχθώ εί; 
τάς πατρικά; αποφάσεις. Τοΰτο δέν μοί έφαί
νετο καθόλου εύχάριστον, έάν δέ ήδυνάι/,ην νά 
έπαρκέσω εί; δλα; μου τά; άνάγκα; θά έμενα 
διαρκώς έκεΐ κάτω, μαζύ τους. Άλλ’ ήτο α
νάγκη νά τού; έγκαταλείψω καί τέλο: ένα 
βράδυ έγώ ή Νιόβη καί τό παιδάκι μα; έχω- 
ρισθήκαμε. Ά ! τί σκληραί στιγμαψ . .

— ’Εννοώ είπεν ή κ. Κρούσου καί προσε- 
πάθη νά τακτοποίηση τά ούλα τή; εστία; διά 
νά κρύψη τήν συγκίνησίν της. Καί λαμβάνετε 
νεα τους ;

— ’Άν λαμβάνω ; Κάθε εβδομάδα έρχεται 
ογκώδη; επιστολή τή; Νιόβη;. Είνε βέβαια ο
λίγο σκανδαλώδες, άλ.λά τί νά γίνη ! Καί εί; 
τό τέλος τή; επιστολή; γράφει καί τό παιδί 
μας κάτι Αναμνηστικόν είς τόν «μπαμπάκα 
του» ώς μέ άποκαλεΐ άκόμη.

Ό νεκρό; ιατρός ήτο δακρυσμένος έσυρε δέ 
άπό τό θηλάκιόν του μίαν έπιστολήν—τήν 
είχε λάβει τήν ιδίαν ήμέρκν—καί τήν έτεινε 
πρό; τήν γηρκιάν του φίλην.

— Με εννοείτε τώρα, πιστεύω, διατΐ δέν 
νυμφεύομαι...Ή καρδιά μου εϊνε δεμένη...

Ή κυρία Κρούσου δέν άπήντησε, διότι προσ- 
επάθει νά κράτηση δύο δάκρυα, έτοιμα νά 
άποκαλυφθοΰν εί; τήν άκραν τών οφθαλμών 
της.

[διασκευή| Άν. Σιιάραγδιις·

ΑΠΟ ΤΟΥΣ -ΠΑΛΜΟΥΣ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
ΔλΛ /ιάε2α ,σορ .Ια/τιίρισε μί πόνο ή χμρδίό μου 
Κα'ι είπα μέ παράπονο στιι ραΰιια ι!«Λρυιί μου 
Γιατί γυρεύετε Χιιϋ/ιού; νιϊ σθύσετε .πνιγμένου^·. 
Τί θέ.Ιετε σέ //νήματα ποΰ κρύβουν πεθαμένου/; ; 
Τί θέΛετ’ άπό μένανε ποΰ πει/ι δέν ζΰ, δέν είμαι 
Στόν κόσμον είμαι, περπατώ. '/ιιί πεθαμένη κείμαι

Άνάστασιν γυρεύονμεν ώε τοΰ .Χριστοΰ απ' tor 'Αδη 
θίΑουμε φως νιϊ χύσουμε στό μαΰρο σου σκοτάδι 
θέΑουμε φως ν ανθίζουμε σ' Ονειρο πεθαμένο 
ποΰ τωβραμε ολομόναχο ορφανό και πλανεμένο.

Κείπα στά μαΰρα δάκρυα ίο εινε, σάσ πιστεύω 
Έσεΐ·: γυρεύετε καρδιά, κ' έγδ> όνειρο γυρεύω

Σοόία Κ. Οΐκονομίδον.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΙΙΑΙΓΝΙΟΝ

ΊΙ ιιετέωοος όιάΛη.
Τό πείραμα τοΰτο είνε δμοιον περίπου πρός 

τό τοϋ προηγουμένου τεύχους, μέ διάφορα 
όμως αντικείμενο καί περιόοότερον φόβον τών 
οικοκυρών.

Λαμβάνετε λοιπόνζτρία ποτήρια, τρία μα
χαίρια καί μίαν φιάλην, ών τό όχημα καί τό 
μέγεθος καλόν εϊνε νά πληγιάζουν πρός τά 
τής ήμετέρας είκόνος', καί προτείνατε τοΐς πα- 
ρευριόκομέ.νοις νά "καταοκευάδουν διά τών 
τριών ποτιιρίων καί μαφαιρίων βάόιν, έφ' ής 
νά στηρίξουν τήν Φιάλην.

Τοΰτο γίνεται ώς έξης. Τοποθετείτε τά τρία, 
ποτήρια, ούτως ώο’τε νά σχηματίζουν έν τοί-

γωνον. Έπί τοΰ ένός δέ αυτών στηρίζετε τήν 
^άσιν ένός μαχαιριού- είτα έπί τοϋ δευτέρου 
ποτηριού στηρίζετε τίιν ^άσιν τού δευτέρου 
μαχαιριού, τίιν δέ άκραν τίϊς λεπίδος του 
στιιρίζετε έπί της λεπίδος τοϋ πρώτου, πλη
σίον τής λαβίδος. "Ηδη τό τρίτον μαχαίριον 
τοποθετείτε ούτως ώστε τό άκρον τής λαβίδος 
του νά στηρίζεται έπί τοϋ τρίτου ποτηριού, 
τό δέ άκραν τής λεπίδος του νά στηρίζεται έπί 
τής λεπίδος τοϋ δευτέρου μαχαιριού, έπί τής 
λεπίδος δέ αύτοΰ τοΰ τρίτου μαχαιριού νά 
στηρίζεται ή άκρα τής λεπίδος τοϋ πρώτου. 
Οϋτω ή βάιίις έσχηματίσθη καί δύνασΟε άφό- 
βως νά Οέόητε έπ' αύτής τίιν φιάλην.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
“ΙΙ νγεία καί τά νοοταοικά.

Έφ' ολοκλήρου τοΰ επιστημονικού κόσμου 
πανθομολογεϊται ή ώφέλια πολλών λαχανικών. 
Τά κάτωθι γραφόμενα πείθουσι πάντας αν 
πρέπη νά λείπη μία σαλάτα χόρτων άπό τό 
τοαπέζι. Καί έν πρώτοι; άναφέρομεν τό σπου- 
δαιότερον όλων,τό σπανάκι, τό όποιον περιέχει 

πολύν σίδηρον καί είνε κατάλληλον δι’ αναι
μικούς και άδυνάτους, επιδρά δέ καί έπι τών 
νεύρων κατ’ εύθεΐαν.

Αί τομάται περιέχουσι πολύ θειον, τό 
όποιον εϊνε Απαραίτητον διά τά νεΰρα, ώφε- 
λοΰσι δε καί τό ήπαρ. Τά κρόμμυα διεγεί- 
γουσι τού; άδυνάτους στομάχους. Τό σκόροδον 
εινε παχυντικόν ώς καί αί έλαΐαι, ύποβοη- 
θουσι δέ τήν κυκλοφορίαν τοΰ αΐματος καί τήν 
άποχωρησιν τοΰ σιέλου καί τοΰ πεπτικού 
ύγροΰ. Τά κοκκινογούλια ωφελούν τό αίμα, 
τά δέ σπαράγγια τό καθαρίζουν. Τό σέλινον 
εϊνε κάλλιστον θεραπευτικόν τών ρευματισμών 
και νευραλγιών. Ή άνδράκλα έχει περίπου 
τάς ιδιότητας του σπανακιού, τά δέ κολοκύν- 
θια είνε φάρμακα κατά τής ταινίας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΑΛΤΣΑΙ

Σάλτσα Μαγιονέζη.
Βάλε είς μίαν μετρίαν τερίναν δύο κροκά- 

δια τοΰ αύγοΰ φρέσκα, όλίγον άλας, καί όγί- 
γον πιπέρι άσπρον, έάν έχης καί όλίγον καλόν 
ξύδι· άνακάτωσε ολα αύτά μέ ταχύτητα 
μέ ενα χουριάρι ξύλινο, ή μέ ενα σύ μα, καί 
άμέσως ποΰ άρχίυει νά δένη, βάζεις μιά χου- 
λιαριά τοϋ φαγητού λάδι καλόν καί όλίγον 
ξύδι, άλλά πρέπει πάντοτε νά προσέχης νά 
τριβής την σάλτσαν είς τόν γύοον τής τερί- 
νας, έπειδή τρίβοντε; μέ ταχύτητα καί μέ 
αύτόν τόν τρόπον ασπρίζει, καί δαίνεται ή 
μαζιονέζ θέτοντες λάδι μέ κονσομέ, ζάκ- 
χαριν, μοσχοκαρυδον. Άφοΰ ψηθή τά κρομ
μύδι, βάζει; δύο χουλιάραις άλμάντ, γλάσον 
πουλιών, όλίγον βούτυρον. Πέρασέ την άπό τό 
κόσκινον, καί τήν ώραν ποΰ θά τήν μεταχει- 
ρισθγ,ς, βάλε όλίγον σερφόλιον ψιλοκομμένον 
καί ζεματισμένον.

Σάλτ<ϊα πεοιγγέ.

Βάζει; εντός κατσαρόλας έν κρομμύδιον ψι- 
λοκομμένον μερικά αρωματικά κα'ι ολίγον βού
τυρον· τήν θέτει; έπί τής φωτιά; διά νά ξαν
θίσουν, κατόπιν τά βρεχεις μέ έν ποτήριον μα
δέρας. Άφοΰ βράσουν καί μείνη τό ήμισι 
κρασί, ρίπτεις 3 κουταλιαΐ; έσπανιωλ όλίγον 
ζωμόν καί τήν ούσίαν ένός κουτίου άπό τρού
φες : έξαφρίζεις τήν σάλτσαν καί τήν άφίνει; 
έως νά δέση, πρέπει δέ ν' άνακατώνη;· κατό
πιν τήν περνάς άπό κόσκινο καί τήν βράζεις είς 
μπαίν-μαρί. Τήν ώραν ποΰ θά σερβίρης ψιλο- 
κόπτει; τάς τούφας καί τά; ενώνεις είς την 
σάλτσαν.
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Β ΕΝ AAHTM ΙΙΑΑΡΠΙΟΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η-ΟΡΘΡΥΣ

’Αξιότιμε κ. Αιευ&υντά τής «Φύσεως» 
Άθιϊνας.

'Επόμενος είς ύμετίραν πρόσκ.Ιησιν περί των κατά 
τήν ήμετίραν Φιλάρχαιοι- 'Εταιρείαν, ευχαρίστως 
άτιί τίνος έτερον αποστέλλω ύμϊν .πρός δημοσιεύσω- 
co υπόμνημα. δπερ ίκ μέρους τής εταιρείας έστειλα 
πρός τόν κ ΛΓ. Γεωργιάδην, δήμαρχον ΙΙαγασων, ώς 
ΙΙρόεδροτ τής τε θεσσαλικής ίκδέσεως καί τοΐ! Συνε
δρίου τών Θεσσαλίαν δημάρχων, των κατ’ Αύγουστον 
ίν Βάλω τελεσθίντων.

Έν έτος προ τοϋ πολέμου, τήν 28 ’Απρι
λίου 1896, συνήρχετυ έν τω παρθεναγωγείο» 
Άλμυροΰ δωδεκάς προσώπων άντιπροσωπευ- 
όντων πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις—άπό τοϋ 
ίερέως και διδασκάλου και επιστήμονας. μέχρι 
τοϋ έμπορου καί κτηματίου κζί τεχνίτου — 
άλλ’ άνζμφιβόλως καλώς έννοο μένης πάντες 
άναπτύξεως, καί ϊδρυον τήν Φιλάρχαιου Εται
ρείαν ή «’’Ορθρυςν, ής σκοπός άνεγράφη έν τω 
πρώτω καταστίζω αύτών νά περισυνάγω καί 
διαφυλάξη τά έν τή ’Επαρχία Άλμυροΰ—τή 
αρχαία Φΰια—καί άλλαχοϋ εύρισκόμενα έτι 
λείψανα τής τε αρχαίας «Ελληνικής ίποχής 
και τής Βυζαντινής ώς και τών κάτω χρόνων 
—^7.?'· '/·χ:· τ'θί Παλιγγενεσίας —ών ή διζ- 
σωσις καί μελέτη συμβάλλουσιν διασάφησιν 
τής πατρώας ήμών ιστορίας καί τέχνης» σκο
πός έκ τών μάλλον εύγενών καί έκ τών μάλ
λον τιμώντων ημάς τούς νεωτέρους Έλληνας, 
τούς μή ό'ντως έπιλανθανομένους τής πρός τούς 
προγόνους ευγνωμοσύνης. Ήμεϊς σήμερον χρε- 
ωστοΰμεν τοιαϋτα εις τήν ίεράν μνήμην τών 
αθανάτων εκείνων άνδρών, ώστε έν απειροελά
χισταν δείγμα τής πρός εκείνους εύγνωμοσύ- 
νης είναι καί ή εκσκαφή καί διζφύλαξις. 
αλλά καί ιερά προσζύνησις παντός, ό. τι συν
δέεται πρός τόν βίον εκείνων. Άλλ’ δχι μόνον 
τοΰτο, άλλά κζί αύτό έκεΐνο τό έθνικόν ήαών 
συμφέρον σήμερον ύπό πζσζν έποψιν έπιβάλ- 
λει ήμϊν τήν τοιαύτην πρός τ’ αρχαία κημεί- 
λια φροντίδα ήμών καϊ στοργήν.

Οΰτω λοιπόν έκ τοϋ μή δντος καί έκ μόνου 
τοΰ πρός τά πάτρια έρωτος τής μικρά; έκεί- 
νης όμάδος. ίδρύθη πρό δεκαετίας περίπου ή 
Φιλάρχαιος. Πρός ταύτην εύθύς άμέσως, κατα- 
νοήσαντες τόν μέγζν αύτής σκοπόν, ήλθον α
ρωγοί χρήμασί τε καί λοιποϊς ΐδιώταί τε πολ
λοί καί δήμοι καί κοινότητες έξ όλης τής 
Θεσσαλίας· τοιουτοτρόπως δέ βλέπομε·/ ζθρόας 
τάς δωρεάς, τά δέ άρχαΐ’ αντικείμενα πλη- 
ροΰντα σύν τώ χρόνω τάς αϊθούσας τών ποικί
λων τμημάτων τοϋ μουσείου τής εταιρείας, 
καί τήν βιβλιοθήκην αύτής γέμουσζν.

Νομίσματα αργυρά και χαλκά άπό τών πα- 

λαιτάτων χρόνων μέχρι τών βυζαντινών καί έκ 
τών νεωτέρων τά σπάνια έπλήρωσαν τάς θή· 
κας τοΰ νομισματικού τμήματος, τά μέν δω- 
ρηθέντα, τά δέ καί άγορασθέντα, ένίοτε καί 
δι’ αδρής τιμής.

Αίθοι ενεπίγραφοι, έξ ών πολλάκις πολλά 
τά καινά ήλθον εις φώς, τέως άγνωστα τή 
αρχαιολογία έναπετεθησαν είς τά εύρέα δια
μερίσματα τοϋ επιγραφικοί’ τμήματος, παν- 
τοΐζ δέ καί έτερα λίθιν’ άντικείμινα. ώς ανά
γλυφα, αγάλματα, κιονόκρανα καί άλλα ποι
κίλα έπίσης πάσης έποχής.

Άθρόα δέ προσέτι καί πήλινα καϊ χαλκά 
καί οστέινα καί σιδηρά τά λοιπά ζρχαΐ’αντι
κείμενα έπλήρωσαν ωσαύτως τάς αϊθούσας.

Βιβλία δε παντοΐα, χειρόγραφα καί έντυπα 
παλαιό, άλλά καί νεώτερα, δωρεαί ιδιωτών 
καί μονών και κοινοτήτων έπλήρωσαν τήν εύ- 
ρείαν βιβλιοθήκην, προσιτήν είς πάντα φιλό- 
μουσον κατά πάσαν στιγήν. Έπίσης δέ καί 
έγγραφα παλαιά πατριαρχικά, τής έπανζ- 
στάσεως, οικογενειακά κ,λ.π.1

1 Τελευταίω; εύτυχώς συνεστήδη τοιοΰτο; ένταϋΟχ 
καί ελπίζεται ή ύπ’ εκείνου χνάληψ'.ς τής τελέσεως 
τών αγώνων.

Ό δήμος 'Αλμυρόν προθύμως προσέφερε 
χώρον έν τώ παρθεναγωγεία) πρός έναπόδεσι)’ 
τών όγκωδων λίθινων αντικειμένων καί τό 
υπουργείου τής παιδείας ετΛα-ης παρεχώρησε τάς 
αίθουσας τοϋ ένταϋθα σχολαρχείου πρός φύ- 
λαςιν τών άλλων πολυτίμων κημειλίων. Δεί
γματα μεγάλης εύνοιας πρός τήν ήμετέραν 
έταιρείαν.

Είς τό έργον δ’ αύτής αργότερο·/ καί ή 
’Λρχαιοζοχί/ίή έταιρείζ Αθηνών προσέρχεται 
μεγας άρωγός διά σεβαστού χρηματικού ποσοΰ 
επί σειράν έτών διδομένου, άλλά κζί διά τών 
εκδόσεων αύτής πλουτιζουσα τήν καθ’ ημάς 
βιβλιοθήκην, ό'περ πράττουσιν έπίσης πλήν τών 
ιδιωτών καί ποικίλα σωματεία καί έταιρεΐαι, 
ών άνζφέρομεν τόν Παρνασσόν τών Αθηνών, 
τήν χριστιανικήν αρχαιολογικήν εταιρείαν, τήν 
’’Ιστορικήν καί εθνολογικήν τοιαύτην, τάς έν 
Άθήναις ξένας Αρχαιολογικός σχολάς ■/.·/■. ίδίζ 
τήν Γερμανικήν.

Έκ δε τών ιδιωτών ζδυνατοΰμεν νά μή 
άναφέρωμεν τόν μεγάτιμον τοΰ έθνους εύεργέ- 
την Γρήγορων Μαρασλήν πό·> δωρούμενον 
ύλην τήν σειράν τής ομωνύμου περισπουδάστου 
βιβλιοθήκης, ον καί επίτιμον πρόεδρον ζνεζή- 
ρυξεν ή έταιρείζ.

Ούτως έβαινον κατ’ ευχήν τά πράγματα 
οτε ό πόλεμος τοΰ 97 έπήλθεν, ϊνα έπιφέρη 
τήν διζζοπήν του έργου κζί τήν ύπό τών επι
δρομέων διαρπζγήν τών περισσοτέρων αύτής

*. ΙΙρος πλουτισμόν ο’ ζύτής εύγνωμύνως δέχεται 
ή εφορία τής βιβλιοθήκης παντοΐα βιβλία, άποστέλ- 
Λουσα άμα τή αιτήσει τοΰ δωρητοϋ, έτερα έκ τών 
έκονσεων τής εταιρίας εις αντάλλαγμα. Οΰτω ο’ 
έπίσης εις εφημερίδας καϊ περιοδικά.

έργα δέν 
ΰπάρξεώς

κανα
τών εύ- 

έργάταις αύτών,

προσητημάτων, ολίγου δέ δεϊν καί τήν τελείαν 
αύτοΰ καταστροφήν.

Άλλ’ όχι, ποτέ τοιαϋτα 
στρέφονται, όταν ή ίδεα τής 
ρίσζετζι ακμαία παρά τοΐς 
δσω ή έςωτεριζή βία καί αν θελήση, τζνζντία, 
οσω καί είναι μεγάλη αΰτη. Ώς ή ζλήθειζ 
διαφαίνεται καί νικά μεθ’ όλα τά κακουργή
ματα. ώς ό άδάμζς καί έν μέσω τοΰ βορβό
ρου έτι ών διαλάμπει ύπέροχο; καί έξζισίας 
μαρμαρυγής ρίπτει τάς ακτίνας αύτοΰ, ούτω 
κζί τά τοιαϋτα έργα κζί έν ταΐς μεγίσταις 
τών δυσχαιρών περιστάσεων έπιπλέουσι τής 
γενικής καταστροφής, ϊνα μετά ταϋτα ποο- 
σφέρωσι τούς έξοχους αύτών γλυκερούς καρ
πούς τή κοινωνία, ήτις έσχε τό ευτύχημα νά 
περιζ,λείη ταϋτα έν τοϊς κόλποι; της,..

Έκ τής καταστροφής διεσώθησζν όσα ήτο 
δυνατόν κατά τάς ολέθριας έκείνας περιστά
σεις, ιδία τά πολύτιμα νομίσματα, ών ήτο εύ 
χερής καί ή διζσωσις. Καί άλλα δ’ αντικεί
μενα έξηγοράσθησζν αργότερου άπό τών Τούρ
κων, τά όποια είχον ούτοι διζρπάσει κατά 
τάς απαίσιας μνήμης ημέρας τής καταστρο
φής καί

Οΰτω 
του όλέθοου.
μετά τήν δευτέραν είτα ταύτην θεσ- 

σζλικήν άπελευθερωσιν
τής έταιρείζ: 
εοτεοζι πλέον 
άναπλήρωσιν

εύρίσκετο ήδη αύθις 
έν ένεργεία, περί τόν 
ένέργειαι κατεβλήθη- 
τών ζατζστραφέντων, 

τοΰ όλου έργου. 
ι ή εται

ρεία καί τό θάρρος νά λαβή μέρος καί είς τάς 
έορτάς τής είκοσιπενταετηρίδος τής έν Άθήναις 
Γαλλικής σχολής, έπισήμως άντιπροσωπευθεΐσα 
ύπό τοΰ διαπρεπούς ΓζλζτΟυ κζί 
φιλέλληνας κ. Hottiolle,

Άλλά καί είς τό κατά 
συντελεσθέν έν Άθήναις ζρχαιολογ 
θνές συνέδοιον έπίσης έδόθη εντολή ·

ο πυρην 
όποιον ύπ 
σαν πρός 
συμπλ.ήρωσιν δε καί συνέχισε·/

Ούχί δέ μόνον τοΰτο άλλά έσχεν 
........; -1 f‘~........../ζ λαβή μέρος r~

τό έφετεινόν έαρ 
‘ογιζόν διε- 

Γ... ----- ... . ; πρός αντι
προσωπείαν τής έτζιρείζς ύπό τοΰ διακεκρι
μένου Έλληνος πολιτευτρϋ κζί βουλευτοϋ 
τή: ήμετέρζς έπζρχίας κ. Γ. Μ.παλταζή.

Εν έτος δ είχε πζρέλθει άπό τής νέας άπο- 
ζζταστάσεως τών τής Εταιρείας κζί άρχε- 
ται ήδη άπό τοΰ 1899, ή έκδοσις Αελιίου ττ,ς 
εταιρείας κζτά τεύχη έτήσιζ, έν οίς έκάστοτε 
έγγςάφονται τά σπουδαιότερα τών πραττο- 
μένων. καταγραφή τών πρυσκτωμενων αρχαιο
τήτων, περιγραφή τών αρχαιολογικών έζδρο- 
μών. εκθέσεις τών ανασκαφώ·/, πζντων τού
των ύπό τής έτζιρείζς ένεργουμένων, δημο- 
σίευσις επιγραφών, εί'τ’ εν τώ μουσείω 
ευρισκόμενων είτε και άλλαχοϋ 
Ηεσσαλίζς κζί πέραν έτι τών 
έπίσης δε κζί ποικίλα ξένα δημοσιεύματα συ- 
ναφόμενα πρός τόν σκοπον τοΰ Δελτίου.

Κζτά τό έτος λοιπόν τοΰτο, 1899, έξεδό- 

----------> ημών 
έξ όλης τής 
όιίων ταύτης.

θησαν δύο τεύχη τοΰ Δελτίου, ών τό μεν Α\ 
περιέχει τάς ποικίλας άίλλας έργασίας τής 
εταιρείας άπό τής αρχής μέχρι τής έποχής 
ταύτης· τό δέ Β'. τάς έν τω μουσείω κα- 
τατεθειμένας έπιγραφάς είτε σχολιασμένζς 
είτε μή.

Καί ήδη έξεδόθησζν πέντε έν ολω τεύχη, 
εύρίσκεται δέ ύπό έκδοσιν καί τό έκτον.

Κζτά τό 1902 έκλεισαν άκριβώς 100 έτη 
ζπό τής άνεγέρσεως έν Άλμυρω τοΰ πρώτου 
χριστ ανικοΰ ναοΰ. 'Π 'Εταιρία άπεφάσισε νά 
έορτάσγ, τήν εκατονταετηρίδα ταύτης διοργα- 
νοϋσα Ιππικούς και γυμνικους αγώνας,ούς ώνό- 
μασε «Τά Κρόκιατ> διά την έν τώ Ιίροκίω πε- 
δίω, τοΰ Άλμυροΰ, τέλεσίν των. Είναι αλή
θεια ότι άπό πολλών έτών—χανομενων είς 
τό βάθος τής δουλείας—οί χωρικοί—γνήσιοι 
απόγονοι τών ’Ολυμπιακών — έτέλουν αύτοδι- 
δάκτως είδος τι αγώνων, κζί ιππικών έτι, έ- 
τησίως έπ’ εύκαιρία τής μεγάλης τοπικής θρη
σκευτικής πανηγύρεως, κατά τάς δύο ημέρας 
20ής καί 21ης Μζίου, άλλά τούτους μέλλον
τας νά νεκροθώσιν ένεκα τής παοοιμιώδους ζ- 
μεριμ-ησίας πρός παν πάτριον ήμών τών έλευ- 
θερωθέντων, άναδιωργάνωσεν έπιτηδείως ή Ε
ταιρία καί έσυστημζτοποίησεν έπι τοσοΰτον, 
ώστε ήδη μετά πάροδον -ί έτών έξακοκουθοϋ- 
σιν άνελιπώς τελούμενοι κατ’ έτος, συγκεν- 
τροΰντες πολύ πλήθος καί έκ τών πλησίων 
θεσσαλικώ·' διαμερισμάτων, συναρπζζοντες τόν 
θαυμασμόν αύτοΰ καί διακεντώντες τήν πρός 
τόν αθλητισμόν ροπήν τών νέων, έξ ού πολλά 
τά ζζλά προκύπτουσι.

Διενεργοΰνται δ’ ούτοι δ’ έκτελεστικής έπι- 
τροπείας, ζναπληρούσης οΰτω τόν έλλείποντζ 
Ι'υμναστικόν Σύλλογον, 1 άποτελουμέεης έκ 
τών έκάστοτε άνωτερων άρχών τής πόλεως 
εκλεγόμενης δ’ ύπό τής ήμετέρζς Εταιρείας, 
ήτις άπονέμει καί βραβεία είς τούς νικήτας. 
ΊΙ τελευταία δε τέλεσις τών αγώνων, κζτά 
τόν Μάϊον τοΰ παρόντος έτους 1905 ύπήρξεν 
είς ζκρον επιτυχής

Τζΰτζ περίπου έν συντόμω τά τελεσθεντα 
κατά τό όλιγοχρόνιον διάστημα, τό άπό τής 
ίδρύσεως τής 'Εταιρείας, τοιαϋτα δέ τινα έ- 
σονται καί τά είς τό μέλλον καί μείζονα καί 
πλείονα έλπίζομεν. έάν αί εύκαιροι περιστά
σεις φέοωσι ταϋτα.

Μεταξύ δε τών άπό σήμερον προμελετομέ- 
νων, τά σπουδαιότερα είναι ή σύστασι: επι
τροπής, ής σκοπός έστζι ή έξεύρεσις τών 
καταλλήλων άντιστοίχων έλ.ληνιζών ονομάτων 
πρός άνττκ.χτάστασιν τών ζχρι τοϋδε είς τά 
πλεΐστα χωρία ήμών. κζί τάς τοποθεσίας έν 
γένει ύπζρχόντων ξένων καί βαρβαρικών.
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Άπεφασίσθη δ’δπωςκατάτό ερχόμενον έτος 

1906. δτε κλείουσιν ακριβώς δέκα έτη άπό 
τής ιδρύσεως της Εταιρείας,τελεσθώσιν έορταί 
έπί τή δεκαετ»;ρίδ(,διωργανουμένων αθλητικών 
καί “πνευματικών πανδαισιών.

(Έπονται αί εύχαί τής 'Εταιρείας πρός τό 
Συνέδριον).

Σημειωτέου ο’ 8τι, κ. Διευθυντά τής άξιολόγου 
«Φύσεως», ή ελλανόδικος τής εκβέσεως επιτροπεία 
εκτιαήσασα τό έργον τής καθ’ ήμϊς Φιλάρχαιου Ε
ταιρείας «Όοθρυς» έτίμησε τά εκθέματα της διά 

χρυσοί! άτωτάτου βραβείου.
Τοιαύτη τις ή εταιρεία ήμών. αξιότιμε κύριε, καί 

θεωρούμαι εύτυχής, οτι είς έμέ έλαχε νά δώσω ι
δέαν τινα περί αύτής είς τάς πολυτίμους στήλας τής 
«Φύσεως».

Αλμυρός 1906. Μεθ’ ύπολήψεως καί αγάπης 

Άιίτέο. ’Αλέξανδρος.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ 1906.

Ή ένδοξος έκείνη γωνία τών ’Αθηνών, ή 
έν ταΐς άγκάλαις της περικλείουσα τδ πάλευκον, 
τδ μοναδικόν εν ολω τφ κόσμο) Στάδιον, πρό
κειται κατ' ανίας νά καταστή καϊ πάλιν εύγε- 
νής τόπος άμίλλης, στάδιον παγκοσμίων άγω ■ 
νων και νά προσλάβη την πανηγυρικήν εκείνην 
δφιν, ήν άπό τών πάλαι χρόνων, άφ' υτου έπι 
τών αύτών θεμελίων άνήγειρεν δ ’Αττικός 'Η
ρώδης τδ Παναθηναϊκόν Στάδιον, κατά δια
στήματα προσλαμβάνει. Καϊ ή ζωή τών Αθη
ναίων εξακολουθεί ώς έν δνείρω. Οί προσφι
λείς άγώνες, ίν τώ Ελληνικά) έδάφει γεννη- 
θέντες κα'ι προαγθέντες, έδει έν αύτώ τούτο) 
τφ έδάφει νά τυγχάνωσι μείζονος μερίμνης. 
Και πράγματι, χάρις τή μεγαλοδωρία τοϋ Ά- 
βέρο φ τό περίφημοι· Στάδιον τέλειον ήδη άνη- 
γέρθη, θαμβοϋν ίκ τής λευκότητας καϊ μεγα
λοπρέπειας αύτοϋ. Ούτω δέ καϊ κατά τόν 
αιώνα τόνδε, οπότε είς δλα τά κράτη ή γυμνα
στική έξασκεϊται μετ' έπιμελείας καϊ μεθοδικό- 
τητος, όπότε καθ' δλα τά κράτη διενεργοΰνται 
περίφημοι άγώνες, καϊ πάλιν ή Ελλάς, ώς εν 
τή άρχαιότητι, κατέχει τά πρωτεία τής τελέσεως 
άγώνων, διά τής έπανιόρύσεως τών ’Ολυμπια
κών τοιούτων. Τό πράγμα είνε βεβαίως πολ
λού θαυμασμού αξιον. διότι έν καιρούς χαλε- 
ποΐς δΤ ήμας, εν καιροΐς καθ' ούς τά μέγιστα 
καϊ ανθηρότατα κράτη έπιδίδονται μετά ζέσεως 
είς τδν Αθλητισμόν,έν τούτοις ή πτωχή 'Ελλάς 
κατιόρθωσε νά κράτηση τδ προνόμιον τής τε- 
λέοεως τών πρώτων παγκοσμίων άγώνων, εν 
τφ περιφήμφ αύτής Σταδίω.

Ή επιτροπή τών 'Ολυμπιακών άγώνων, 
θαυμασίως άργανωθεϊσα και ύπερανθρώπως 
έργαζομένη, έπέτυχε τήν συμμετοχήν τών κα- 
λειτέρων άθλητών τοΰ κόσμου καϊ ομάδων πε
ρίφημων, τήν κάθοδον πολλών εστεμμένων κε

φαλών καϊ τήν παροχήν επάθλων καϊ έκ βασι
λικών έτι χειρών. Ή συρροή προμηνύεται α
ληθώς πρωτοφανής. Πλεϊστα καϊ μέγιστα ξε
νοδοχεία άνηγέρθησαν αι δδοϊ καϊ πλατεϊαι Α
σφαλτοστρώνονται καϊ τά γυμναστήρια μετά ζέ
σεως ίργάζονται.

‘Ιδού καϊ άποσπάσματά τινα τ· ϋ έκδοθέντος 
επισήμου προγράμματος :

Κυριακή, 2)22 ’Απριλίου, απόγευμα. Πα
νηγυρική έναρξις τών άγώνων είς τό Στάδιον. 
Τήν έσπέραν φωταγώγησις τής Άκροπόλεως. 
Είτα άπό τής προιίας τής Δευτέρας θ' άρχίση 
ή έκτέλεσις τών άγώνων, τήν εσπέραν υποδοχή 
τών άθλητών ύπδ τής επιτροπής, τήν έπομέ
νην ίκδρομή είς Αίγιναν καϊ Σαλαμίνα. Πα
νηγυρική παράστασις, ύποδοχή ύπδ τοΰ Σύλ
λογον «Παρνασσού». ’Επίσημος ’έπίσκεφις τής 
Άκροπόλεως Ένετική εορτή είς τδν Πειραιά. 
Φωταγώγησις Άκροπόλεως καϊ Λυκαβητοϋ, 
Παράστασις του «Οίδίποδος Τυράννου»^ είς τό 
Στάδιον. Φωτεινή πομπή. Διάλεξις τοΰ συντα- 
γματάαχου κ. Μπάλ.ε περ'ι τών άγώνων τοΰ 
Βορρά. Έπίσκεφις επίλοιπων Αρχαιολογικών 
τόπων καϊ τέλος Αποχαιρετισμός τών ’Αγωνι
στών.

Τοιοϋτο εν ολίγοις τδ πρόγραμμα τών προσε
χών άγώνων, καθ ούς άπειροι ομογενείς κα'ι 
ξένοι θά συρρεύσωσι καϊ πάλιν είς τήν φιλόξε
νου ήμών γήν.

Ν Ε A 1 Ε Κ Δ 0 Σ Ε I Σ
Οδηγός

ΤΟ ΓΤΟΑΖΟΝΕΝΟ
Ύπό Νικολάου Σαχίνη 

Καθηγητοϋ τής Γυμναστικής 
και Διευθυντοϋ τοϋ έν Λαείσση 

Γυμναστηρίου.

Μοναδικόν βιβλίον διά τούς 
γυμναζόμενους, κοσμούμε- 
νον καί ύπό 210 εικόνων,δι' 

ων εύκόλως γίνονται άντιληπταί αί πολύτιμοι 
τοϋ συγγράμματος όδηγίαι και συμβουλαί. 
Ιίεριεχει πάσας τάς ασκήσεις εικονογραφημέ
να; καθώς καί πάντα; τούς κανονισμούς τών 
αθλητικών αγωνισμάτων. Πωλείται δραχ. 2.

«ΠΑΛΜΟΙ» ύπό Σοφίας Οίκονομίδον. — 
Ύπό τής'λογίζς συνεργάτιδος ήμών κ.Σ.Οίκονο- 
μίδου,γνωστής τοϊς άναγνώσταις τής «Φύσεως» 
«κ τών ωραίων αύτής δημοσιευμάτων καί ποιη
μάτων έκδίδεται λίαν προσεχώς κομψότατος 
τόμος ποιήσεων ύπό τόν τίτλον «Παλμοί».

Εκαστος τόμος τιμάται έν τώ Έσωτεοικω 
δρ. 2, έν τώ Έξωτερικφ φρ. 2. Πάσα”αΓτησις 
δέον νά συνοδεύηται ύπό τοϋ αντιτίμου καί 
προς τήνκ. Σοφ. Οίκονομίδου, οδός Προαστείου 
40, ’Αθήνας.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Διατί είσαι λυπημένος·;
— Άπέθιινεν ή πενθέοά ιιον. ρ s , V ' U
— Αι και. tie τούτο;
— Μοΰ είπεν οτι Οιϊ ιΓ ενθυμείται κ<ιϊ 

μετά Οανατον. Δέναοκει, δτι την είχα Φόρ
τωμα ι-.α(Γ ολην μοι- τήν ζωήν, άλλά καϊ 
μετά θάνατον;

Μεταξΰ οΰο πενήτων :
— ΙΙόσον 6ι ιφορετικά, Φίλε μου, βλε- 

πομεν ήμεϊς τους· πλουσίους άνΟοιόπους!
— Ναι, <ίλ/αϊ ι:«ϊ πόσον ηια<ί>οοετιι:α 

βλέπουν και αύτοϊ ήμας· !

Είς τό κουμεϊον :
Ό πελάτης.— Διατί. Φίλε μοι· όταν αον 

κόπτεις τά μαλλιά, μοΰ διηγείσαι τοοιιιι- 
κ.τικάς ιστορίας-;

Ί) κοΓοει’ς.— Δι<»τι σηκόνονται αί τ<»ί- 
χες σας καϊ κουμεύονταιεήκολώτεοον έτσι.

Μι.’ωυ τις· παρεπονεΐτο. οτι οέν τσλαα να 
έξέρ^ηται τήν νύκτα, διότι αέν βλέπει τάς 
άΐ.ι<ίυα<·.w ·

— Ξέρεις· τί νά κάανης ; τω λέγει είς 
Φίλος· του. Νά κρεμάσης επάνω σου δύο 
Φα νούς, διά νά σέ βλέπουν οί άμαζηλάται.

■—f

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα διένειμε τό έξής ανα
κοινωθέν :

Συνήλθε κατά τά κεκανονισμένκ ή έτησία 
τακτική συνέλευσις τών μετόχων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, καθ’ ήν παρέ
στησαν μέτοχοι καί αντιπρόσωποι 10 4, έν οί; 
πλεϊστα έξέχοντα μέλη τής ήμετέρας κοινω
νίας άντιπροσωπεύοντες έν συνόλω ί 16 ψή
φους.

Μετά τήν κατάρτισιν τοϋ Προεδρείου άνε- 
γνώσθη πρός τήν συνελευσιν ό απολογισμός 
τοΰ παρελθόντος έτους, έπί τοϋ οποίου εζητή- 
θησαν διασαφήσεις τινές ύπό τοϋ μετόχου κ. 
II. Καράλη, αΐτινες καί έδόθησαν ύπό τοϋ Δι- 
οικητοϋ τής ’Εθνικής Τραπέζης. θεωρηθεϊσαι 
επαρκείς ύπό τε τής Συνελεύσεως καί τοϋ ζη- 
τήσαντος ταύτας μετόχου. Έπηκολούθησε·/ 
είτα ή εκλογή τής έπταμελοϋς έξελεγκτικής 
’Επιτροπής, ήτις θέλει πρό'βή κατά τό κατα
στατικόν εις τήν έξέτασιν τής διαχειρίσεως 
τοϋ ύπό έλεγχον έτους καί ύποβαλ·/) τήν σχε
τικήν εκθεσίν της, μεθ’ ο έλύθη ή συνεδρίασις.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΡΟΛΟΥ I. ΦΙΞ
Πρδς τούς κ.κ. Μ. καϊ Ε. Κλωναρίδην

Έπανελθών έκ Πατρών, βπου μετέβην ΐνα 
παραστώ εϊς τά εγκαίνια τοΰ μεγάλου ζυθο
πωλείου Γρηγαρκκη, ένθα μέχρι τής χθές έπω- 
λεΐτο ζΰθος Κλωναρίδου καί ανήκοντας είς τόν 
κ. Γρηγοράκην τέως γενικόν αντιπρόσωπον έν 
Πελοποννήσω τοϋ εργοστασίου Κλωναρίδου, 
σπεύδω νά απαντήσω είς τήν μετά τόσης κα
κής πίστεως άμα δέ καί ύστεροβουλίας γενο- 
μένην κατ’ έμοϋ δήλωσιν τών κκ. Μ. καί Ε. 
Κλωναρίδου.

Τό ταξείδιον μ.ου τοΰτο φαίνεται, οτι έπί 
τοσοϋτον έκίνησε τόν χόλον τών κυρίων τού
των, όίστε προέβησαν είς δήλωσιν ούδεμίαν 
έχουσαν σοβαράν ύπόστασιν γενομένην δέ απο- 
κλειστικώς πρός πρόκλησιν θορύβου καίρεκλάμας 
είς αντιστάθμισμα ίσως τής ήττης αύτών έν 
τω συναγωνισμώ καί τή ποιοτητι τοϋ ζύθου.

Έάν που εύρέθησαν φιάλαι πεπληρωμέναι 
ζύθου μου φέρουσαι έπί τής ύέλου κεχαραγμέ- 
νον τό ό'νομα Κλωναρίδου, τοΰτο πιθανόν νά 
συνέβη έζ άναμίξεως τών φιαλών μου μέ τάς 
τοϋ εργοστασίου των κατά τήν επιστροφήν 
τών κενών, ώς ασφαλώς θά συνέβη καί είς 
αύτούς, καί ώς συχνότατα συμβαίνει καί μέ 
τάς φιαλας τάς φερούσας έν άναγλύφω τό Ο
νομα τοϋ εργοστασίου Δρέερ.

1 Ιλήν πάσα φιάλη πλήρης ζύθου έξερχομένη 
τοΰ εργοστασίου μου φέρει, κατά την δή- 
λω<ίιν καϊ τοϋ ίδιον ΙίΣωναοίδον τό 
σήμα, τό περιλαίμιου καί τήν ετικέταν τοΰ 
έργοστασίου μου, έν ή μεγάλοι; γράμμασι ά- 
ναγράφεται «ΖϋΟος Καούλον I. Φίξ».

Πρός τούς θορυβοποιούς οθεν τούτους συνα
δέλφους μου δηλώ,οτι έπί τοσοϋτον έβελτίωσα 
την ποιότητα τοϋ ζύθου μου, άντιθέτως πρός 
ό,τι έπραξαν έκεϊνοι χειροτερεύσαντες τήν ποι
ότητα τοϋ ίδικοΰ μου, ώστε μεγίστην ζημίαν 
δι’ έμέ θά άπετέλει καί ή έξίσωσις τοΰ ζύθου 
μου πρός τόν ίδικον των.

Έπί πόσον δέ καταπληκτικώς ηύξησεν ή 
κατανάλωσίς μου, τοΰτο δύνανται νά μαρτυ- 
ρήσωσιν τά πολυάριθμα καταστήματα έν τε 
ταΐς έπαρχίαις καί τή πρωτευούση, άτινα έγ- 
κατέλειψαν τόν ζϋθον Κλωναρίδου καί είσή- 
γαγον τή απαιτήσει τών πελατών των τόν ί- 
δικόν μου ζϋθον.

Έν τέλει δηλώ οτι έπιδίδω σήμερον μήνυ- 
σιν είς τόν κ. Εισαγγελέα κατά τών κυρίων 
τούτων συναδέλφων μου, οϊτινες άφοΰ άπέτυ- 
χον έν τω συναγωνισμοί έθεωρησαν καλόν πρός 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων των νά δυσφη- 
Μ.ίσωσι την τε ατομικήν μου ύπόληψιν καί τό 
προϊόν τοϋ έργοστασίου μου.

Άθήναι τή 4 Μαρτίου 1906.
Κάουλου I. Φίξ.
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56. Αίνιγμα.

Τό πρώτον είν’ ίπίθετον

χα: κτήμα φεϋ I ολίγων 
τό δεύτερον τής πό.λεω;

τμήμα, πολλών θορύβων.

Το τρίτον εινε σύμφωνον 
— ολοι Οά τό εϋρήτε— 

Φιλόσοφος δέ τ’ δλον. 
μέγας, έν μέσω όλων.

ο®ο

57. Φωνηεντόλιπον.
+ Σμ+ρφγδ-h ++ν+ π+λ + τ+μ + ;

τ·®ο

58. Φύρδην ιιίγδην.
Ο σεθο ενιε απμενυ

59. Γρίφος.
Ο — υιός ητο ΙΙογπ.'ι ιός

Κιιίιίύς.

ΙΙαρακζλούντζι οί κατά τό άρθρον 47 τού 
Καταστατικού μέτοχοι καί ειδικοί τούτων 
αντιπρόσωποι οί συγκροτούντο; τήν έτησίαν 
τακτικήν συνέλευσιν τή; Έθν. Τραπέζη; τή; 
Ελλάδος νά παρευρεΟώσι σήμερον ήμέραν Σζβ- 
βζτον καί ώραν 3ην μ.μ. έν τώ καταστήματι 
τή; Τραπέζη; πρό; συνεδρίασίν.

Άθήνησι 24 Φεβρουάριου 1906.
Ό Πρόεδρο; τή; Συνελεόσεω; τών 

Μετόχων τή; Έθν. Τραπέζη; 
τή; ’Ελλάδος

Δ. Τ<ίι 6α νόπονλος.

Όί γραμματείς
X. Βουρνάζος 
Π. Α. ΚουτσαΙέξης.

Η ΕΘΝΙΚΗ MEZA THZ EAAAAQS
Γνωστοποιεί.

. 15 ου ΤΕΥΧΟΥΣ
; υπηρέτριας σ/ην-ατίζεται. τής 
'ς. επί τοΰ αλεξηλίου τής κυ- 

7. ‘Ιπποπόταμος.— 
Ο Πεσίκλή; ήτο ιαέ- 
τός.

— Δί; Σμαράγδα Β. έξ Αθηνών 5. Δ·ς 
έξ ’Αθηνών .Τ Δ:ς Ειρήνη Π. έξ Ά9η- 
Ήλιόπουλο; έξ ’Αθηνών 2. Ε. Δοάκου 

.....----- , .. Δ. Γεωργιάδη; έξ Αθηνών 4. Γαλανή
Έλληνίς έξ Αθηνών 3. καί Χρ.Χχλκιδεύ; έκ Τρικ- 
κάλων 4 .

ΛΥΣΕΙΣ

’Κ κεφαλή τής 
είκόνος άναστρεφομένη 
ρίας. 46. Δάφνη—Πάχνη. — 47 
48. Πίτυς είνε δένδρον.— 49. "η 
γας. — 50. Ό ΐερεΰς είνε σέβα

ΛΥΤΑΙ. 
Φθίώ Σ. 
νών 5, Δ. 
Πειραιώς 4.

45.
κζτετέθη παρ’ αύτή τό ζπα.ιτοόμενον 
διά τήν πληρωμήν τού τοκομεριδίου 

. ’ ’\πριλίου 1906 έ.έ.) τών έξή;

οτι
σόν
ξεω; 1η; Ά 
θνικών δανείων:

4 % 1889. Παγίου (Bente; πού; φρ. 
■>.20.

■> "',. 1893. Κεφζλαιώσεω; (Bunting) τ>ρ 
ζ?· 4·

Έν Αθήνα·.; τή 27 Φεβρ. 1906.

(Έζ την γραφείου).

Ζ?·

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
3ΕΒ0Μ Η “ΜΠΙΡΖΑ.

Σ- ΣΠΟΡΔΙΛΗ

’Οδός Ιίουΰκινοκάγια ι:αϊ 

Πολυτοέϋκαγτα έν Όοηβιίώ 

άριθ. (4.
ο

αW
I
ο
ζU1

Κεΐται είς τό κέντρον της πόλεως καί παρά τόν λιμένα. ΓΙληβίον 
τών θεάτρων καί τών βουλιόάυτων. Τηλέψωνην καί φωτιΟμός άριότος. 
Καθαριότης. τάξις καί άκρίδεια άμεμπτος.
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ΤΥΠΟΙΣ Ι1ΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΙΙ—Όδός Περικλεούς. ’Aprf. 1(ί.


