
( Ί ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ί 906 ')
/ ΛΘΙΙΝΠΕΙ «ΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ιοι '
\ Συνίρο/ιή Έξωηριχοΐ! Φρ. 20. I

( ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ . j AiErer.xrfiS και κκδοτηβ
ΤΕΥΧΟΣ Ίθον ί noiM-rr-7ur

( Σντ/ρομ,} ’Εσωτερικοί jf. 16. ) ΦΡ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΤΡΕβΗ Η ΟΡ ;

έν άπέχομεν πολύ από τοΰ χρό
νον καθ’ δν αρκετός ήγέρθη θό
ρυβος διά τών έγημερίδων περί 
τής λύσεως τών μέχρι τον νϋν 
μυστηριωδών θεωρούμενων τραί
νο μόνων, διαλέξεις δέ και δημο
σιεύσεις άρκεταί διεσάλπισαν τήν 
άποκάλυψιν τον μ, υσ τικοϋ τ ή ς 

ζ ω ή ς. Τούτο δέ ού/1 τόσω ενεκα τής 
επιστημονικής ίκανττητος τον ίδρυτοΰ τής 
νέας θεωρίας κ. II. Δημητρακοπούλον, 
δσω ένεκα τής σοβαρότητος διακεκριμμέ- 
νων ενταύθα επιστημόνων, οιοι οί κ. κ. 
Κατσαράς, Μιταυτσής, Βλαβιανός καιτοι- 
ούτων Ευρωπαίων ,οίοι οί κ.κ. Λομπρόζο, 
Πώλ Ζουάρ κλπ. έπικυρωσάντων τά τής 
θεωρίας.

Καί δεν ηύτήχησα μέν δυστυχώς ούτε 
τά έν ταϊς έιρημερίσιν σχετικά ν’ άναγνώσω, 
ούτε τάς διαλέξεις ν ακούσω, ηύτύχησα 
όμως τελευταίως ν' άναγνώσω κεφάλαιά 
τινα έκ τών ουσιωδών τής θεωρίας έν τώ 
έγκρίτωπεριοδικά» τοΰ κ. Βλαβιανοΰ « Ψυ
χιατρική καί. Νευρολογική Επιθεώρη- 
σις». ”Ετι δέ μάλλον εις τήν μελέτην τών 
κεφαλαίων τούτων έγκύψας ομολογώ, ότι 
δεν κατώρθωσα ν’ άντιληφθώ ούδ' έπ έ- 
λάχιστον τήν άποκάλυψιν τοΰ μυστικό ΰ 
τής ζωής, μάλλον δέ δύναμαι νά ομολο
γήσω, ότι περισσότερον έσκοτίσθην, είσελ- 
θών εις μυστηριωδέστερον καί σκοτεινό
τερου περιβάλλον.

Και τούτο μέν κατιόντες θ' άποδείξω- 
μεν. "Εστω δ’ ήμϊν πρότερον δ λόγος έπ 
ολίγον έπ'ι τοΰ προλόγου τοΰ κ. Σ. Βλα- 
βιανοΰ, διότι περί τών λοιπών ύποστηρι- 
ζόντων δεν γνωρίζω τί λέγουσιν.Έντούτω 
πλέκων δ κ. Βλαβιανός τό έγκώμιον τοΰ 
ίδρυτοΰ τής νέας θεωρίας και δίδων έν 
γενικωτάταις γραμμαΐς τάς βάσεις αυτής 
δμολογεΐ, δτι ή βάσις τής θεωρίας ταύτης 
( ήτοι τά θεμέλια αυτής, ών μ ή καλώς τε
θειμένων βεβαίως άπασα ή θεωρία κατα
πίπτει) δεν είνε ούτε τι δεδθμ.ένθν ή 
γνωστόν ούτε εύαπόίϊεεκτον. Πα
ραδέχεται δέ πρός τούτοις, δτι <ϊθΟέν- 
τος, δτι δ ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς ε ί ν ε 
δ τ ά πάντα δ ιευθύνων και 
κανόνιζαν, δ λ α τ ά φ α ι ν υ
μένα τής ζωής καί τοΰ θα
νάτου εξηγούνται και τ ό 
μυστικόν σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι 
καί αποκαλύπτεται θ α υ- 
μ α σ ί ω ς ά) ς ό ι ά μαγεία ς. 'Ο
μολογεί, λοιπόν, αυτός ούτος δ ύποστηρι- 
κτής, δτι ή βάσις τής θεωρίας πρέπει νά 
γίνη δεκτή κατά συνθήκην, οπότε ουδό
λως τό μυστήριον αποκαλύπτεται Δυνα
τοί τις έν τοιαύτη περιπτώσει νά ε'ΐπη, α
πλώς μόνον δτι γίνεται μία εικονική τού
του παράστασις, όπως θά είνε εύκολον εις 
έκαστον φαντασιώδη νά διαπλάση άλλην 
τινα έξήγησιν. Αί έξηγήσεις δμως αύται 
δυνατόν νά είνε ώραΐαι φαντασίαι και ά
ριστα μυθιστορηματικώς διασκευασμένοι, 
ώς αί τοΰ ’Ιουλίου Βέρν, ούχί δμως επι
στημονικές αληθείς καί μαθηματικώς α
κριβείς, ώς έν τοίς καθ'έκαστο κεγαλαίοις
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τονίζει ό ιδρυτής τής νέας θεωρίας.
Αλλ. έν ω τοιαΰτα λέγει ό κ. Βλαβια- 

νός έν τω δευτέρω παραγράφρ) τοΰ προ 
λογου τον, εν τώ τρίτο) τονίζει, δτι άνα- 
γινωσκων τις τήν νέαν θεωρίαν γ ί ν ε- 
ταιδέσμιος τον κ. Δημητρακοπού ■ 
λον καί Πυσκόλως Οα ΠυνηΟ^ ν' 

τ ή ν αλήθειαν τ ώ ν έ- 
πιχειρημάτων του και τύ προφανές 
καε αρεοηλον τών συμπερασμάτων 
του. Μετά λύπης μου καί σχεδόν άνευ τής 
θελήσεώς μου Αναγκάζομαι νά παρατη- 
ρησω εις τον κ. Βλαβιανόν, δτι ούδεμία 
λογική εϊνε δυνατόν νά συμβιβάση πώς τό 
προφανές καί ά ρ ί δ η λ ο ν δέν εινε 
ε ν α π ό δ ε ι κ τ ο ν, καθ' δσον προφανή 
και αριδηλα συμπεράσματα προερχόμενα 
έκ μή ευαπόδεικτου βάσεως εΐνε ασυμβί
βαστα^ τή λογική έκφράσεις.

Γράφοντες καθαρώς άπό επιστημονικής 
άπόψεως είσερχόμεθα άιιέσως ειςτήν άνά 
λυσιν ενός έκάστου τών 
λαίων, άφίνοντες τόν 
πλέκΐ] έν τοΐς λοιποί;
προλογου του τό εγκώμιου τοϋ

πρό ήμών κεφα ■ 
κ. Βλαβιανόν νά 
παραγράφοις τοϋ 

» κ. Δημη-
τρακοπούλου.

I
I ό παγκό<ίμΕΐον ρειυίτόν.

Εκ τοϋ πρώτου τούτου κεφαλαίου τής 
θεωρίας οπερ χρησιμεύει ώς εισαγωγή είς 
την εωρίαν καθ δλον, Αποσπώ ιιεν τά 
^ξης:
• ύν^ΐ Λϊ^αΐ έ^ταΟθα «ερί τού τρόπου καθ’
• καί Λπή ι?”5 °-βτη ,Λ έν τ’·* Φύ<ίΒι ύπάρχουσα 
•διευθύνει τήν'έξέλΐζξν 1̂-'1^'’ άν^'εουμένη,' 
;χγ£Τ.

•SUSttVte i? ’"..’•Μ8·
4^ -‘ν όκρ5α-·αί 

X έξέτασιν ούδενός γηίνον άντικειμέ- 
•Φύσεωο—πη’ηί< ," «εος—Λ Δύναμις τής 
•τίιν ίδιότητη *” 6 ς άνθρώπινον πνεϋμα·ζ«νΧη;·Γ ^τεσθαι και ύπολογί- 
•θανοτήτων. T°'’ νη°λ°ΥωμοΟ τών πι-

Κατά ταϋτα, λοιπόν, ούδενός γηΐ- 
ακτ,χ«^, ή τελ£κ. ,ζ,τηαί; ,m_ 

^.επεται Αλλα και δ άνθρωπος Ανήκει 
ζ ταγηιια αντικείμενα' συνεπώς ούδέ 

κοντού η τελική έξέτασις εΐνε εφικτή. Άρα 
μοι ον νυν, άλλα κατά τήν θεωρίαν καί 

«’μελλο™ Αποκλείεται ή άπο'κάλυψις 
τοϋτομ7τίκ°· ,ζω^ ϋιότι

II e τελική έξέτασις τοΰ άνθρώπου. 

Εύθύς λοιπόν έκ τών πρώτων τούτων 
γραμμών ή θεωρία άφ' έαυτής Αναιρείται.

Τούτου δ’ ούτως έχοντος υπόσχεται ή 
μϊν ό ιδρυτής τής θεωρίας τήν λύσιν τοϋ 
ζητήματος διά τοϋ υπολογισμού τών πι
θανοτήτων τον χρησίμου έν ταΐς φυσικαΐς 
καί μαθηματικοί; έπιστήμαις. Σημειωτέου 
δμως δτι ό ύπολορισμός τών πιθανοτήτων 
δέν δίδει λύσεες ζητημάτων, άλλ' Α
πλώς δεικνύει κατά πόσον ή ου θεωρία 
τις ή λύσις ζητημάτων δύναται νά εϊνε βά
σιμος. Προϋποθέτει δέ πάντως, άν πρό
κειται περί λύσεως ζητήματος κατά γνω
στός θεωρίας, τήν τελείαν πρός ταύτας 
συμφωνίαν, έν ω, ώς θά ίδωμεν παρακα- 
τιόντες, ουδόλως τοΰτο έν τή προκειμένη 
θεωρία γίγνεται.

Καταρριπτομένης λοιπόν τής ιδέας δτι 
ή λυσις καθίσταται εφικτή διά τοϋ νπο - 
λογισμού τών πιθανοτήτων καί έχοντες 
τήν γνώμην τοϋ ίδρυτοϋ τής θεωρίας δτι 
τελική έξέτασις τοϋ άνθρώπου εινε ανέφι
κτος, σνμπεραίνομεν, δτι ή θεωρία ούδέν 
θά δώση ήμϊν θετικόν συμπέρασμα καί 
το μυστικόν Φά παραμείνη μυστικόν.

Ούχ ήττον θά προχωρήσω μεν καί πε
ραιτέρω' ούτωπαρακατιόντες έντώ πρώτω 
κεφαλαίφ, άνευρίσκομεν τά έξής:

• Ό Θάνατος δέν είναι άλλο, εί μή κα 
■τάσταΟις ΰπάοξεως τό δέ λεγόμενον Π ν ε ϋ-
• μα είνε κατάστασις, προεοχομένη έκ της
• Ψηλαφητής ύλης τής άποτελούσης τό σώμα,
• ύλη ωσαύτως λεπτοτάτη, τής όποίας Λ ϋ-
• παρξις άποκρύπτεται καλώς καί άπ’ αύτοΰ
• τού δώματος τάς αίσθήσεις, διότι αύτή καθ’ 
•έαυτήν εΐνε ήαΐδθηδις τοϋ ί ώ μα- 
"το ς · δπως δέ άναγνωοιΟθμ πρέπει τό
• δώμα νά ένισχυθϊϊ άπό άλλην τινα δύναμιν,
• άκόμη ύπεοτέραν, διά νά δ όση είς τόν άν-
• θρωπον τήν ιδέαν καί γνώάιν αύτής

• Διότι έν τώ κόσμιρ τών όντων ιί αύτογνω-
• σία καί ή αύτοΟινείδιιΟις δέν είνε πλήρεις·
• όπως λοιπόν τό Έγώ άναγνωριάθμ άφ’ έαυτΟϋ
• δέον νά μεσολάβηση άλλη δύναμις, ή οποία
• νά παράσχιι αύτώ τήν Ιδέαν εαυτού.

Είναι, λοιπόν, τό πνεϋμα, κατά τήν θε
ωρίαν ταύτην, ύλη λεπτοτάτη, φυσική» τώ 
Άγω δέ. άποκρύπτεται τών αισθήσεων τοΰ 
σώματος, καθ δτι ό νοΰς ιος πεπερασμέ
νος μέχρις ορίων μόνον αντιλαμβάνε
ται. Ούτω δέν βλέπομεν τούς μικροοργα
νισμούς, δέν Ακούομεν ήχους πέραν ώ- 
ρισμένων ορίων οξείς ή βαρείς κ. τ. τ. 

Υπάρχει, λοιπόν, Ανάγκη άλλης δυνά
μεως πρός αίσθησιν τής λεπτοτάτη; ύλης 
τον πνεύματος. Άλλ' ή δύναμις αΰιη, ή- 
τις βεβαίως θά είνε έντός τοϋ σώματος,
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θά είναι ύπερτέρα τής προηγούμενης λε- 
πτοτάτης ύλης, τον πνεύματος, έτι ταύτης 
λεπτοτέρα, άν είναι ύλη, δέον δέ νά έχη 
όργανα κατάλληλα δΤ ών ν' άντιληφθή τής 
έτέρας καί έδραν ένεργείας,διότι τά υπάρ
χοντα νυν εινε δργανα τοϋ πνεύματος. 
Έν αύτή άρα, ώς νϋν διά τών παλαιών 
θεωρώιν έν τω πνεύματι, θά άρμόζη τό 
Έγώ, οπότε τό Έγώ τούτο κατά τήν θε
ωρίαν θά δήται άλλης δυνάμεως πρός γνώ- 
σιν αύτοΰ. Διότι βεβαίως είνε λογικόν νά 
παρατηρήσωμεν, δτι διά νά.διΐδη τις τήν 
δύναμιν έκείνην, διιι τής όποίας θά γνω- 
ρίσωμεν τό πνεϋμα, πρέπει νά έφοδιασθή 
πάλιν δΤ άλλης δυνάμεως άνωτέρας, ό 
πότε πάλιν ίνα Αναγνώριση αύτήν θά δή
ται άνωτέρας καί ούτω καθεξής. Διότι αν 
παραδεχθώμεν δτιμία τών άνωτέρωντούτων 
δυνάμεων μένει άποκεκρνμμένη, ποϋ έγ
κειται ή ιιποκάλυφις τοϋ μυστηρίου; Είς 
τό δτι άντι τοϋ πνεύματος ' ώς Ανωτέρω 
θέτομεν έτέραν μυστηριώδη δύναμιν; ‘Υ
ποθέτω δτι τοΰτο δένείνε άποκάλυ-ψις μυ
στικού.

Άλλ’ άς άφήσωμεν τοΰτο. Ή νέα 
θεωρία επαγγέλλεται έν τώ προοιμίω τού 
τω δτι πρέπει τό σώμα νά ένισχυθή άπό 
άλλην δύναμιν πρός γνώσιν τής αίσθή- 
σεως αύτοΰ. "Ωστε <5 κ. Δημητρακόπουλος 
διείδε τήν αίσθησιν τού σώματος. Τώρα 
έρωτώμεν αύτόν πώς όιεΐύε ταύτην' έν· 
νοήσας έν έαυτώ τήν Ανωτέραν, ώς λέγει 
δύναμιν ή διά τής κρίσεως καί τής λογι
κής; Διότι, αν μέν διΐ’δε ταύτην σκε- 
πτόμενος δέν άνευρίσκομεν τήν Ανωτέραν 
καί άγνωστον μέχρι τοΰδε δύναμιν, διότι 
αύτη εΐνε κοινή τοΐς πάση’. "Αν δέ διά 
τής άνωτέρας δυνάμεως, άλλοτρίας βε
βαίως τής κρίσεως, τότε, ώς είκός, προσ- 
απεκτι/σατο δύναμιν τινα άλλοτρίαν τών 
άλλων Ανθρώπων, έφ’ δσον τούλάχιστον 
ούτοι δέν τήν έννοοΰσι, ήτοι έγένετο Α
νώτερος τούτων."Αραγε έχει πάλιν συναί
σθηση· τούτου καί διαβλέπει τήν δύναμιν 
ταύτην ή έξακολουθεϊ φρονών ">τι είνε ό 
αύτός τοΐς λοιποΐς άνθρώποις καί μόνον 
δτι δι<ί τής κρίσεώς του ή τής φαντασίας 
του έφερεν είς φώς τάς ιδέας ταύτας Ακρι
βώς δπως ό είς Ανακαλύπτει τούτο, ό έτε
ρος έκεΐνο κλπ ; Είνε ό αύτός τοΐς λοιποΐς 
άνθρώποις μετά τήν θεωρίαν ταύτην ή αί- 
σθάνειαι έν έαυτώ ήδη τήν γνωστήν πλέον 
συν αίσθ η σιν τοΰ σώ ματ ος καί έχει
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σαφή ιδέαν τοϋ Έγώ αύτοΰ διά τής άνω
τέρας δυνάμεως; Έν τοιαύτη δέ περιπτώ- 
σει πώς αισθάνεται τοΰτο ;

Άλλά καί αν εϊπη ήμϊν δτι διείδε μέν 
διά τής κρίσεως τήν δύναμιν, θέσας δ
μως τήν κρίσιν ώς τόν αρνητικόν πόλον 
τής ηλεκτρικής στήλης κατέχει τό μυστι
κόν αύτής, τότε βεβαίως θά θέληση νά 
έξηγήση ήμϊν πώς δ αρνητικός πόλος στρα
φείς πρός έαυτόν ήρεύνησε τόν εαυτόν του 
καί ποιος εΐνε τότε ό Δημητρακόπουλος 
δν διέταξε νά έκθέση τά τής λειτουργίας 
αύτοΰ.

IV
Οί πόλοι τοϋ άνθρωπίνον όώιιατος.

Δίδων ό ιδρυτής τής θεωρίας εικόνα τής 
Ισορροπίας τής ζωής έν τώ III κεφαλαίω 
εισέρχεται είς τόν καθορισμόν τών πόλων 
τοϋ ανθρωπίνου σώματος θεωρούμενου ώ; 
ηλεκτρικής στήλης λέγων ταύτα :

• Άποδεδειγμένον είνε καί ούδείς αμφισβη
τεί, δτι άπό τοΰ ένός είς τόν έτερον πόλον

• τής γηίνης σφαίρας ρέει είδος τι ρευστού μα-
• γνητικοΰ, τό όποιον τήν καλύπτει καί πάλ-
• λεται έφ’ ολοκλήρου τής έπιφανείας αύτής.

«Ό αύτός τύπος μερικής ροής άπαντα καί 
»έφ’ έκάστου σώματος, έμψύχου ή άφύχου, 
«σχετικώς πρός τόν βαθμόν τής εύαισθηδίας
• τής ύλης του.

Τό δτι περί τήν γήν κνκλοφοροΰσιν η
λεκτρικά ρεύματα καί ούχί ε ΐ· 
δ ο ς τ ι ρευστού μ α γ ν η τικ ο ΰ 
ούδαμώς άπορον, μάλιστα δ’ ίκανώς απο
δεδειγμένου διά τής θεωρίας τοΰ Λι)1- 
pere σιηριζομένης έπί τοΰ γεγονότος ότι, 
άφ’ ού ή γή ένεργή έπί τών μαγνητών 
ώς καί τά σωληνοειδή ήλεκτρικιι ρεύμα
τα, εΐνε προτιμώτερον νά παραδεχθώμεν 
δτι κυκλ.οφοροΰσιν ηλεκτρικά ρεύματα περί 
ταύτην ή δτι εΐνε παμμέγιστος μαγνή
της, άφ' ού άλλως τε άνεκαλύφθη καί ό 
έι· τή ατμόσφαιρα ηλεκτρισμός. ΊΙ νέα δ
μως θεωρία παραλαμβάνει τούτο ώς δε
δομένου καί διά τό Ανθρώπινον σώμα. 
Άφ' ού, λοιπόν, τούτο, εΐνε άπλουστάτη 
στήλη ηλεκτρική, ής μάλιστα ή θεωρία 
ορίζει τους πόλους, πώς δέν επενεργεί καί 
τοΰτο έπί τών μαγνητών δπως τά ηλεκτρι
κά ρεύματα καθόλου καί ή γή; Διότι αν 
τό σώμα ώς στήλη μέ καθαρισμέ
νους πόλους δέν έχει τάς ιδιότητας 
τούτων, τότε ού μόνον δέν εύρίσκεται τό 
μυστικόν καί δέν λύονται τά μυστηριώδη 
ζητήματα, άλλ’ είσερχόμεθα είς έτερα μυ
στήρια μεγαλείτερα τών προηγουμένων.
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Και ον μόνον τοΰτο, άλλά και την λογι ■ 
κήν δολόφονοΰμεν, διότι, εν ω λέγομεν 
dtp' ενός οτι αιρομεν τδν πέπλον τοΰ μυ
στηρίου άνάγοντες τά μυστηριώδη φαινό
μενα είς γνωστά ήμϊν πράγματα, λέγο- 
μεν άφ’ ετέρου δτι ταϋτα δέν έγουσι τάς 
αύτάς ιδιότητας πρδς έκεϊνα είς ά τά άνά- 
γομεν !

Προγωροϋντες περαιτέρω ιιν ευ ρίσκο μεν: 
»'Η Ολη ού·3α ό αγωγός τών ρευστών, προ- 

ηλΟεν έξ αύτών τούτων τών ρευβτών, ών Οή- 
• μερον αποβαίνει ό φορεύς.

Ίϊ ύλη, λοιπόν, κατά τδ συμπέρασμα 
τοΰτο προήλθεν έκ τών ρευστών τούτων 
ών δμως σήμερον αποβαίνει ό φορεύς. 
Άλλά. δέν διεγείρεται ?/ έρώτησις ποΰ έ 
φέροντο τά ρευστά ταΰτα πριν ή προέλθη 
έκ τούτων ή ύλη; Έξ άλλου τδ συμπέρα
σμα τοΰτο αντιβαίνει πρδς τδ αξίωμα τής 
χημείας δτι ή ύλη είνε αιώνιος και μόνον 
μεταπλάσσεται καί δτι ουδέποτε υπήρξε 
στιγμή καθ’ ήν δέν ύπήρξεν ύλη. "Αλλως 
τε, άφ’ ού τδ παραδεδεγμένου ώς μή ύλη 
πνεΰμα, ανάγεται ύπδ τής θεωρίας είς ϋ 
λην, διατί νά έγωμέν τι αυλόν, δπερ rd 
παράγη τήν ύλην ; Διότι βεβαίως τδ ρευ
στόν δπερ παράγει ύλην θά είνε αυλόν, 
διότι, άι· άέτ είνε τοιοϋτο, θά είνε ύλη, 
δτε κατά τδ συμπέρασμα θά εινε πάλιν 
φορεύς ρευστού και ούχί αυτό καθ’ εαυτό 
ρευστόν.

Εκτός δέ τούτου σήμερον είνε παραδε
δεγμένου δτι ούδεμία δύναμις φυσική δύ
ναται νά νοηθή εκπεφρασμένη άνευ ύλης. 
Ή δέ μαθηματική φυσική άποδεικνύει 
δτι ηλεκτρισμός είνε κύμανσις τών μορίων 
τοϋ αίθέρος, ύλης άραιοτάτης και αβα
ρούς,ώς τοιαύτη είνε καί ή θερμότης κτλ. 
έπικυροϋσα οΰτω καί τδ ρητόν τά πάν
τα ρεϊ.

Προκειμένου είτα έν τή θεωρία νά δ- 
ρισθώσιν οί πόλοι τής ήλεκρικής στήλης, 
λαμβάνεται ώς βάσις ή ύπαρξις κατη
γοριών τής ένεργείας τοϋ ανθρωπίνου σώ 
ματος, ή εργασία τής σκέψεως καί ή 
εργασία τής δυνάμεως. Γούτων ή μέν 
σκέψις κεϊται έν τώ έγκεφάλω, όπου τί
θεται ό άρνητικδς πόλος(—), ή δέ ζωική 
δύναμις έν τώ ήλιακώ πλέγματι, μέ κο
ρυφήν τδν δμφαλόν, οπού τά. πλεϊστα νεύ
ρα (οί αγωγοί τών ρευστών) εύρίσκονται.

Ενταύθα τά έξής εχομεν τά παρατη- 
ρήσωμεν δτι τά δυναμικά φαινόμενα, ή

τοι κίνησις καί τ.τ. έξαρτώνται πρωτί- 
στως έκ τής σκέψεως, διότι κατά τήν ψυ
χολογίαν πάσης κινήσεως προηγείται τρό
πον τινα διαταγή έκ μέρους τοΰ έγκεφά
λου, δστις άλλως τε κατά τήν ανθρωπο
λογίαν είνε τδ κέντρον τοϋ νευρικού συ
στήματος, δπως τοιοϋτο κέντρον είνε καί 
ό νωτιαίος μυελός καί γενικώς κατά τήν 
ζωολογίαν τά χάχχ2<α. Έκεϊ δέ είς τά κέν
τρα ταϋτα, συγκενιροϋνται άπαντα τάνεΰ- 
ρα, τά τε αισθητικά καί κινητικά. "Αν 
π ο λ λ ά νεύρα εύρίσκωνται είς τδ ηλιακόν 
πλέγμα, δέν επεται δτι έκεϊ είναι καί ή 
αρχή αύτών, τδ κέντρον αύτών. Ή επι
στήμη λοιπόν δέν διήλθε τυφλτάττ ο υσα 
καί ά δ ι α φ ο ρ ο ϋ σ α πρό τοϋ όμφα
λοϋ, ώς λέγει ή νέα θεωρία, διότι άνε 
γνώρισεν ώς κέντρον τοϋ νευρικού συστή 
ματος τδν έγκέφαλον.

F

ΊΙ διανοιιΐι τών όευάτών.
Έντώ κεφαλαίω τούτω ή νέα θεωρία ορίζει 
έκ τοΰ λόγου τού αρνητικού ρευστού πρδς 
τί> θετικόν τήν υπεροχήν τής σκέψεως ή τής 
δυνάμεως έκάστου σημείου τού σιόματος, 
θέτει δέ ώς ήλεκτρούυναμικδν τών δύο πό
λων τοϋ μέν αρνητικού—100, τού δέ θε- 
τικοϋ-\-100. Έκ τοϋ λόγου λοιπόν τοϋ 
άρνητικού πρδς τδν θετικόν, ήτοι έκ τής 
αξίας τού κλάσματος ( ζορίζεται άν ορ

γάνου τι άνήκη είς τήν σκέψιν ή τήν δύ- 
— 44. 4

ναμιν’ ούτω λ.χ. τδ κλάσμα —δεικ

νύει δτι ή σκέψις υστερεί τής ζωϊκής δυ
νάμεως κατά ό, U βαθμούς. Τδ κλάσμα 
τούτο αντιστοιχεί είς τήν ζώνην τής καρ
διάς καί εκφράζει κατά τρόπον ακριβέστα
τοι’ τήν δύναμιν τής αίσθήσεως σχετικώς 
πρδς τήν δύναμιν τής σκέψεως.

("Κπεται τό τέλος .

Θραόνβονλος -- Βλησίδης
των Φυσιχων ’Επιστήμων.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

0 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Ιίολλάς καί διαφόρους εξηγήσεις, πεοϊ τών 
αιτίων και τίς φύσεως. της ζποτροπζίου τοϋ 
καρκίνου νόσου, μας αναγράφει ή Ιατρική βι
βλιογραφία.

Ώς θετικωτέρα επικρατεί τών λοιπών ή 
γνώμη, καθ' ήν ή τε γένεσις και ένάπτυξις τών 
καρκίνων οφείλεται είς εμβρυϊκά τοΰ οργανι
σμού μας κύτταρα (οργανικές μονάδας μακρο
σκοπικά τής έυ,βρυϊκής τμήματα), άτινα μή 
παρακολοηθήσαντα τήν έκ παραλλήλου ζνά- 
πτυξιν καί τον πολλαπλασιασμόν τών λοιπών 
κυττάρων, παρεμειναν οΰτω άνζνάπτυκτα. 
ύπελήφθησαν έν άνενεργεϊ. ούτως εϊπεϊν, κα
ταστήσει, μέχρι της τελείας τοΰ ολου μας ορ
γανισμού άναπτύξεως. Τότε δέ δτε τά λοιπά 
περί αύτά κύτταρα, τών διαφόρων μας ιστών 
(παυόμενης καί της αναπαραγωγής όμοιων κυτ
τάρων, αύτών πολλαπλασιαζομένων) μένοντα 
στάσιμα, ούδέν τοϊς έπιφέρουσι κώλυμα, τά 
εμβρυϊκά κύτταρα, ώσεί κοιμώμενζ πριν, έξε- 
γείρονται ήδη. έρχονται είς ενεργόν κατάστζ- 
σιν καί άρχοντα·. έλευθέρως αυξανόμενα κζί 
πολλαπλασιαζόμενα. Οΰτω δι’ αύτής τής έρ- 
μηνείας, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν, τήν τόσον 
συχνήν φιλοξενίαν έπϊ διαφόρων τμημάτων κζί 
οργάνων τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού· καϊ δή 
έπί μοιρών τοϋ πεπτικού σωλήνος, τών έπϊ 
γερόντων αναπτυσσόμενων κζοκίνων. Τό πε
πτικόν δέ σύστημα, τό πρώτον, ώς έπϊ τό 
πολύ, αισθάνεται την έπίδρζσιν τοϋ βάοους 
τών γεροντικών έτών, τά κύτταοα τούτου, ή 
πολυετής εργασία ζίσθητώς ζλλοιοϊ, ταϋτα 
ήδη ού μόνον δέ ζύξάνονται καί πολλαπλασιζ- 
ζόμενα έπζυσζν. αλλά κζί ίσηυ,ειζι πεοιπί- 
πτουσι πλε'σα είς νεκοωσιν. ή νωθεώς υ.όνον 
έν ζωή διατηρούνται. Άλλ’ έξ ί'σου ζνζλόγως 
έννοοϋμεν άφ" έτερου τήν ζνζπτυξιν καρκίνων, 
έπί τε τών μαστών κζϊ τοϋ συνόλου τών γεν- 
νητιζών οργάνων, τών πέραν τής κρίσιμου 
ήλικίας παρηλΐκων -,-υναικών τότε δήλον οτι, 
ότε ή ένεργητικότης τοϋ θήλεως (τεκνοποίη- 
σις, γζλούχησις κ.τ.λ.) πζύετζι. τότε διηνε- 
κώς, τά κύτταρα τών προκειμένων μερών, ώς 
υ.η λειτουργοΰντα. (ώς μη εργαζόμενα πλέον, 
ζτροφοϋσιν, άλλοιοϋντζι. διαφόρως εκφυλίζον
ται ή καί είς νέκρωσιν κζταλήνουσιν.

Κζϊ ενώ οΰτω, διά γενικών γραμμών, τήν 
φύσιν κζϊ τήν γένεσιν τοϋ καρκίνου γνωρίζο
μεν. λυσιτελές κατ’ αύτοϋ θεραπευτικόν μέ
σον, μόνη, καϊ ώς οιόν τε έγκαιρον ή χει
ρουργική έπέμβζσις κεϊται μόνον, ζτυχώς, 
μέχρι τής σήμερον είς χεϊρζς μας. Καί ώς είνε 
επόμενον, εύρισκόμεθα οΰτω πλέον ή συχνά, 
πρό τής θλιβερζς συνήθους έκείνης είκόνος. 
καθ’ ήν οτε ό ασθενής, έννοών την νόσον του, 

άναγνωρίζων τό σοβαρόν της καϊ αποδεχόμενος 
τήν σύστασιν τοΰ χειρουργού, έρχεται έπί τής 
χειρουργικής τραπέζης, είνε συνήθως αργά, 
πολυτιμότατος δέ χρόνος, μάτην ήδη έχει πα- 
ρέλθει· τοΰτο δέ, καθόσον τά κύτταρα (μι- 
κροσκοπικαϊ μονάδες), έξ ών άποτελεΐται ό 
καρκίνος, κατζπληκτιζώς πολλαπλασιάζονται 
καϊ άναπαράγονται, είσχωροΰντα κζϊ κατα- 
στρέφοντα παρακείμενα ύγιζ μέρη τοϋ οργα
νισμού μας ή κζϊ μακράν τού αρχικού ό'γκου, 
διά τής τών λεμφικών αγγείων κυκλοφορίας 
μετοχετεύονται- ώστε, έάν τόν αρχικόν, τόν 
σαφώς εμφανή, καρκινώδη όγκον, σπεύδει, 
(τότε αλλ’ αργά κληθείς) ό χειρουργός ζφαιρών 
έτεροι διάδοχοι καρκινώδεις όγκοι, έχουσιν 
ήδη παραχθή καϊ έν βραχεί χρόνω έκδηλον, 
ώς τοιοϋτο·. καθίστανται, τήν φθοροποιόν τοΰ 
άρχικοΰ ό'γκου ένεργειαν συνεχίζοντες ζαϊ οΐ- 
τινες τέλος, τόν τελικόν τού ανθρώπου όλεθρον 
απεργάζονται.

Πλήν, ώς έδει, τό πενιχρόν τών τοιούτων 
γνώσεών μας,περί τε τών αιτίων καϊ τής θερα
πείας τής φοβέρας ταύτης νέσου, πζρώτρυνε 
πανταχοϋ τοϋ πεπολιτ σμένου κόσμου, σοφούς 
έρευνητάς, νά έπιμάνωσι πζρζτηροΰντες καί 
ποικίλως πειραμκτιζόμενοι, μέχρις ου νεώτε- 
ρζι γνώσεις έλθωσιν είς φώς, σαφηνίζουσαι τό 
τήν νόσον ταύτην περιβάλλον μυστήριον.

Καϊ οΰτω, εύτυχώς ήδη, οί μεγαλείτεροι 
τών έπιστημόνων τόσον όλων τών ένταΰθα 
Γερμανικών κρατών, δσον τής ’Αγγλίας κζϊ 
τής Αμερικής, μεγίστην σημασίαν καϊ άνζμ- 
©ισβητήτου κύρους μας παρουσιάζουσι, κατ' 
αύτάς, παρατηρήσεις·, αΐτινες συναντώμεναι 
είς τά κύρια αύτών σημεία, δύνανται είς τά 
έξής δύο περισπούδαστα πορίσματα νά συγκε- 
οαλαιοθώσιν.

1) 'ι I καρκίνος ούδεμίαν δικκρισιν ήλικίας 
ή φίλων ποιεϊτζι. αναπτυσσόμενος μέν έπϊ 
τών ηλικιωμένων, άλλά καί τών νέων ούχί 
έλασσον χζριζόμενος. ’Αναπτύσσεται δέ έπϊ 
τών μερών έκείνων τού ένθρωπίνόυ οργανισμού, 
ών τά κύτταρα, δι’άλλοτε άλλον λόγον, δια
φόρων όντα ήλλοιωμένα, νωθρώς, ούτως εϊπεϊν, 
ζώσι, πλημμελώς εργαζόμενα κζί ζσθενώς 
δλως ζντιδρώντζ.

2 : ’Επαγγέλματα τινα. ιδιαζόντως ύπό τού 
καρκίνου προσβάλλονται Οΰτω είς τήν σει
ράν, τής έκ καρκίνου θνησιμότητος, την πρώ- 
την θέσιν ζατέχουσιν οί έργάτζι τών έργοστζ- 
σίων σιδηρικών κζί ύζλικών ειδών, τήν δευ- 
τέραν οί ύπηρετοΰντες είς Ζυθοπωλεία καϊ 
παντοϊα Οινοπνευμζτοπωλεϊζ, την τρίτην οι 
ζτίσται καί οί έργάτζι μεταλλείων, την δέ 
τετάρτην οί διευθυντζϊ και οί Γερμανοί σπου- 
δζσταί ! !

Λζμβζνοντε; δέ ύπ’ ό'ψιν. οί παοατηοηταϊ 
τόν βίον κζί τάς έζεις, τών ατόμων τών πιο- 
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κειμένων τάξεων, τό μέχρι άπιστεύτων ποσών, 
ύπό [κορφήν άλλοτε άλλην πινόαενον ύπό τού
των οινόπνευμα καί τήν πλημελεστάτην άλ
λως σχεδόν διά μόνου κρέατος, λοιπήν δια
τροφήν των, κατέλ-ηξαν παραδεχόμενοι ταϋτα 
(Οϊνοπνευματική κοεοφαγία), ώς τά κύρια αί
τια, τής έπί τούτων άναπτύξεως τοϋ καρκί
νου. Καί οΰτω εξηγείται εύχερέστερον ήδη, 
διατί τόσον εϊς τούς γέροντας οσον καί είς τούς 
νέους, ό καρκίνος έπί τοΰ πεπτικού συστήμα
τος αναπτύσσεται Διότι τά προ<είμενα κύτ
ταρα, έν σχέσει μέ τά λοιπά τοϋ οργανισμού 
τοιαϋτα, είς τούς γέροντας, ώ: πλειότερον ερ
γαζόμενα, κύπτουσιν ύπό τήν πολυετή έργα- 
σίαν, άκολουθοΰντα τόν νόμον τής γενικής όρ
γανικής φθοράς· είς δέ τούς νέους, είς τούτους, 
τό οινόπνευμα καί αί έξ ίσου δηλητηριωδώς 
δρώσαι τοξϊναι τών εντέρων, αί ύπερ-φθονοΰσαι 
είς τούς ύπεράγαν κρεοφάγους, έπετέλεσαν 
έπί τοΰ συνόλου τοϋ οργανισμού, καί δή έπί 
τών κυττάρων τοΰ έντεοικοΰ συστήματος, έν 
βραχεί χρόνω ίμιάς ή δεκάδων έτών), ό,τι 
έπτά η οκτώ δεκαετηρίδες ήδυνήθησαν, έν 
φυσιολογικό» βίω, νά συ-αποκομίσωσιν ώς λά
φυρα τ ϋ μακροΰ άγώνος των, παρά τών συνε
τών καί έν μετρώ βιοσάντων άτόαων.

Άλλ’ ήδη, πώς καί άλλαχοϋ τοΰ οργανισμού 
μας καί ούχί μόνον είς τό πεπτικόν σύστημα, 
ό καρκίνος αναπτύσσεται, έρχόμεθα σαφηνί- 
ζοντες. Τό Οινόπνευμα καί αί ποικΐλλαι τού 
οργανισμού μας τοξϊναι, διά τοΰ έντεοικοΰ σω- 
λήνος άπορροφώμεναι, έν μέρει μέν διά τών 
ούροφόρων οδών (καί βραδέων) απεκκρίνονται 
έν μέρει δέ ύπό τών διαφόρων μας οργάνων, 
καί δή τό πρώτον τοΰ έγκεφάλου, άπορροφών- 
ται καί συγγρατοΰνται. Συνεπώς καί τά κύτ
ταρα τών μερών τούτων, ύπό τήν έπίδρασιν 
οινοπνεύματος ή τοξινών. έξασΟενοϋσιν, άλ- 
λοιοϋνται και τών καρκίνων, τών νεφρών, 
τής ούροδόχου κύστεως, καί τού έγκεφάλου, 
τό έδαφος προλειαίνουσι. Πλήν έκτος τούτων, 
τό οινόπνευμα καί αί τοξϊναι, ώς κυλοφορού- 
σαι είς τό κυκλοφορικόν ήμών σύστημα, όλε- 
θρίως, διά τοϋ χρόνου, τήν άλλοίωσιν τούτου 
απεργάζονται.

Οΰτω έπέρχεται σκλήρυνσις τών αγγείων, 
άρτηριοσκήρωσις, δυσχέρεια, ώς έκ τούτου είς 
τήν γενικήν κυκλοφορίαν, -ή καρδία καί τά 
άλλα τού οργανισμού μας ό’ργανα καί οί διά
φοροι ιστοί, ώς μή δεχόμενα έγκαίρως καί 
έπαοκώς τήν πρός διατροφήν των άναγκαι- 
οΰσαν ποσότητα αίματος άτροφοϋσι καί είς 
έκφύλλισιν περιπίπτουσιν. Έπί τούτων δθεν, 
τών έξησθενημένων, τών διαφόρων ιστών καί 
όργάνων μας κυττάρων, δύναται νά λάβγ γέ- 
νεσιν καρκινώδης όγκος.

Καί ιδού τέλος, ότι διά τών έργασιών, 
μεγατίμων επιστημόνων, είς πλέον η εύχάρι-

στον θέσιν ήμεϊς σήμερον εύρισκόμεθκ, νά κα- 
τέχωμεν μέν τήν αιτίαν, τής ύφ’ οίουδήποτε 
τμήματος τοϋ ανθρωπίνου όργανισμοΰ άνα
πτύξεως τού καρκίνου, ένώ έν ταύτώ δέν ύ- 
τεροΰμεν τής γνώσεως διατί όλαι αί ήλικίαι, 
καί δή άμφότερα τά φύλα τήν αύτήν άπο- 
δοχήν καί τύχην έχουσιν.

Καί απέναντι τοΰ φοβερού κινδύνου, τοΰ 
άπειλούντος ατόμων καί φυλής τήν ϋπαρξιν, 
τοΰ άπό έτους είς έτος μεγεθυνόμενου, κατό
πιν νέων σωτηριωδών, τής επιστήμης αποκα
λύψεων. πρέπει καί ήμεϊς νά μή μείνωμεν ψυ
χροί (τοϋ κινδύνου) θεαταί,άλλάμιμούμενοι τό 
παράδειγμα Γερμανίας καί 'Αγγλίας, άς άνα- 
λάβωμεν τήν διδασκαλίαν καί μόοφωσιν τής 
κοινής γνώμης, κατά τε τής οίνοπνευματοπο- 
σίας καί απολύτου κοεοφαγίας

Οΰτω, έάν θελήσωμεν νά έργασθώμεν, πρέ
πει νά έλπίζωμεν, οτι προλαμβάνοντες τήν 
έξάντλησιν τών ανθρωπίνων οργανισμών θέλο- 
μεν επιτύχει έν ταύτώ ν’ άπομακρύνωμεν, ώς 
οϊόν τε, άφ’ ήμών μίαν τών άπαισιωτέρων 
τοϋ αίώνος μας νόσων, τόν θανατηφόρου καρ
κίνον.

Ν· I. Μωραΐτης
’Ιατρός

Τ. Γ. Συμπληρωματικά ταύτης μιου, είς 
προσεχή μου έπιστολήν σας αποστέλλω.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ε@ο

'ϊ.πάρχουαε μέσα πρός θεραπείαν της τοέλ- 

λας, <Wd δεν νπάρχουσι μέσα πρός έπανόρ- 
θωσιν διεστραμμένου τινός πνεύματος,

Ή γυνή ενωρίς οφείλει να μά!)η rd εΤιε 

γραία, γνώσις ήτις δεν αποτελεί μικρόν προσόν,
-=>go-

' Υπάρχουσιν άνθρωποι, περί τών όποιων 
είναι προτιμότεροι· rd σιωπά τις ή νά επαινή 
αυτούς κατά λόγον της άςίας των.

Τό επάγγελμα τίμιας γυναικός, καίτοι δλι- 
γώτερον περϊπλοκον η ιό τοΰ άνδρός. είνε έν 
τούτοις κατά τή»· ένάσκησιν αύτοΰ δυσχερέ
στεροι·.

Μόνον οί αξιοκαταφρόνητοι φοβούνται μή 
περιφρονηθώσι.

Περισοότερα είναι rd θύματα τής υπερβολι
κής οικονομίας "j rd τής άφειδίας.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος).

Έτεροι, έν οις καί Abv Αλδερέδος, βασιλικός θη· 
σαυροφύλαξ, άνήο διακρινόμενος έπί ευγενεΐ κατα
γωγή, ζηλώ καί θαρρεί, ήσαν τής γνώμης νά κα- 
ταλάβωσι τήν μεγάλην οδόν τοΰ Τλατελόλκο, ης αί 
εύρειαι στοαί θά έχρησίμευον ώς άξιόλογον οτρατό- 
πεδον. "Απας δέ έγκατνσταθέντες έν τή καρδία τοΰ 
Μεξικού Οά ήσαν κύριοι αύτοΰ καί έγγύς τοΰ τε
λείου θριάμβου των. Ή γνώμη αΰτη έγένετο παρα
δεκτή παρά τάς συμβουλή; τοΰ Κορτέζ, δστις διά 
πρώτην φοράν άφήκε νά έπιβληΟή γνώμη άλλου

Τήν a ' \ ----- -
ςατο διασχϊζουσα τά προάστεια. Φθασασα δέ 
τριών μεγάλων παραλλήλων δδών, αγουσών 
αγοράν

Ίι-

πρωίαν τής όρισθείσης ημέρας ή στρατιά ήρ-
. _ ■»------ ------- ·.-------- ΛΟ----------ήρ

εις τήν 

ι τοΰ Τλατελόλκο, διγ)ρέθη ύπό τοΰ Κορτέζ 
εις τρία σώματα. Τό πρώτον τίθεται ύπό τάς διατα- 
γάς τοΰ δέ Άλδερέδου. τοΰ δεύτερου ήγείται ό Άν- 
δρέας δέ Τάσσα καϊ ό Γεώργιος Άλβαράδο, αδελφό: 
τοΰ ΙΙέτρου.Τό δέ τρίτον κρατεί ό Κορτέζ,δστις συνι- 
στά τοΐς ύπαρχηγοΐς νά βαδίζωσι προσεκτικώ: κα'ι 
νά μή άφίνωσιν όπισθεν αύτών τάφρους, ί'να δυνηΟώ 
σιν ευκόλως νά ύποχωρήσωσιν έν ανάγκη.

Προχωρεί δέ αυτός ούτος διά τινο: τών λεωφόρων 
μετά τοΰ ύπ’ αύτόν σώματος Κατ’ αρχά; δέν συ 
ναντα τίποτε σπουδαίου- ολχ τά οδοφράγματα εκ
τοπίζονται. αί δέ τάφροι πληρόΰνται. Άλλ’ ή φαι- 
νομένη αΰτη ησυχία καί ή έπιτυχώ: Βαίνουσα πορεία 
ποοξενοϋσι τώ Κορτέζ δυσπιστίαν Φοβείται παγίδά 
τινα καί ί'σταται. Τήν στιγμήν ταύτην ό Αλδερέδος 
τώ αγγέλλει, οτι είνε έτοιμος νά προσβάλη τήν αγο
ράν. Αί ύπόνοιαι του Κορτέζ αυξάνουσι καί θέλει 
αυτοπροσώπως ν’ άντιληφθή άν έλήφΟησαν αί άναγ- 
γκαίαι προφυλάξεις. ’Εγκαταλείπει λοιπόν μετά τινων 
στρατιωτών τήν οδόν, ήν ήκολούθει. μόλις δέ έπρο- 
χώρησεν όλίγον, συνήντησε τάφρον πλάτους δώδεκα 
ποδών, ήν άτελώς είχον πληρώσει. Αιονης μέγας 
θόρυβος ακούεται οί δέ στρατιώτη τοΰ Άλδερεδου 
φαίνονται φεύγοντες πρό τών Μεξικανών και ΐστάμε- 
νοι πρό τής κατηραμένης τάφρου Ό Κορτέζ προτιμά 
ν’ άπολεσθή μάλλον η νά εγκατάλειψη τούς συντρό
φους του. ’Από τάς δύο πλευράς τής τάφρου ανοίγε
ται πεισματώδης μάχη καί όλεθριωτάτη, τών μέν 
Άτζέκων μή έννοούντων ν’ αφή ίωσι τήν λείαν των 
τών δέ'Ισπανών ποοσπαθούντων νά σώσωσι τούς συμ- 
πατριώτας των

Ό Κορτέζ διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον- περι- 
κυκλωμένος ύπό εξ ΐνδών γιγαντιαίου αναστήματος 
βαρέω; πληγώνεται είς τόν μηρόν καί πα: ολίγο» 
πίπτει εις χείράς των. άν δέ δέν έσπευδε» ό Χριστό
φορος δέ Όλε*. Τέλος κατόρθωσε »ά διαφυγή ό 
στρατός άφησα; είς χεΐρας τών Μεξικανών εξήκοντα 
δύο αιχμαλώτους Ισπανούς καί μέγαν αριθμόν ιθα
γενών. Οΰτω ό Κορτέζ μετά τών ϊ ~ 
έπιστρέσουσιν εις τα μέρη των περίλυποι 
έξευτελισμοΰ καί τοΰ φοβερού ολέθρου.

Τήν αύτήν μάλιστα ήμέραν καθ' ήν 
ό ήλιος εύρίσκετο επί τών δυτικών λόφων, 
τάς τελευαίας ακτίνάς του επί τής κοιλάδας 
ξικοΰ, οί στρατιώται τοΰ 'Αλβαράδο. οΐτινες 
έστρατοπαιδευμένοι εν μίλλιον έξω τής πόλεως, 
δον θέαμα θλιβερώτατον Τό δυσοίωνο» τύμπανο» 
ναοΰ ήχησε στραφέντε;
θλιβεροί ήχοι ήρνοντο δ έκριναν μακράν πομπήν 
ιερέων καί πολεμιστών έλισσομένην περί τας εύρείας 
πλευράς τοΰ ναοΰ Όταν εφθασαν έπί τοΰ έν τή 
τή κορυφή δώματος, διέκρινα» μεταξύ τώ» φερομε- 
νων γυμνών θυμάτων καί τούς αιχμαλώτους Ισπα

λοιπών αρχηγών 
ερΐλυποι έκ τοΰ

στιγμήν 
διαχέων 
τοΰ Με

ν ησαν 
, ?·_- 

ι τοΰ 
δέ πρός τό μέεος όπόθεν οϊ 

μακράν πομπήν

νούς. ώς έκ τής λευκότητος τοΰ δέρματος Οΐ δυστυ
χείς οιά τής βίας ήναγκάζοντο νά προχωρώσι καί 
συμμετέ-χωσι τών χορών τών πολεμιστών καί ίερεων. 
Είς τό θέαμα τοΰτο οί [στρατιώται τοΰ Άλβαράδου 
έμειναν άφωνοι, κλαίοντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X
Άποτυχοϋΰα προφητεία.— Ή πείνα τών πο- 

λ.ιουκουμένων.— Λοιμός κατ έριϊμωΰις έν 
Μεξικώ. — Τό πεϊΰμα τών ’Αζτέκων.—Ή τε
λευταία μάχη —Οί Ισπανοί κύριοι τοϋ Με
ξικού.—Σφαγή καί πνιγμός. — Αίχμαλωόία 
τού Αύτοκράτορος.—

Ό Κορτέζ άμα έπιστρέψας έκ τής ολέθριου εκεί
νης έπιχε ρήσεως άφήκε τή- στρατιάν του νά άνα- 
λάβη έκ τής καταπονήσεως καί άποθαρρύνσεως, ένώ 
συγχρόνως οί Μ ,ξικανοί έμεθύσκοντο έκ τής βραχείας 
καί άγώνου νίκης των πρός τούτοις οϊ ιερείς ίνα 
έξάψωσιν έπί μάλλον τόν φανατισμόν καί ζήλον τών 
’Αζτέκων άνήγγειλον οτι ή οργή τώ» θεών κατηυ- 
νάσθη καί δτι οί ξένοι θά έσφάζοντο έντός οκτώ 
ήμερων. Ή τολμηρά αΰτη προφητεία, γνωσθεΐσα 
μεταξύ τών συμμάχων, προύξένησε τοιοΰτον τρόμο» 
ώστε άνεχώρησα» άπαντες, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών πιστών Τλασκαλάνων.

Άλλ* αί οκτώ ήμέραι παρήλθον, οί δέ Μεξικανοί 
ήσαν έκεϊ πάντοτε,κρατούντες εις στενήν καί άδυσώ- 
πητον πολιορκίαν τό Μεξικόν Τότε εννοήσαντες οί 
σύμμαχοι οτι οί ιερείς έψεύσθησαν, έπανήλθον ύπό 
τάς σημαίας τοΰ Κορτέζ- Έν τώ μεταξύ ή δυστυ
χής πόλις είχε» εξαντλήσει τά συνήθη μέσα τής δια
τροφής, ώς καί τά αποτρόπαια ύπολείμματα. άτινα 
εύρον έν ταΐς σαρξ! τών προσφερθέντων τοΐς θεοΐς θυ
μάτων. Ή πείνα έπέφερε τάς μεγαλειτέρας κατα
στροφές. Οί κάτοικοι έχάνοντο κατά χιλιάδας- αί 
οδοί ήσαν έστρωμέναι ύπό πτωμάτων, κατά σωρούς 
τών μέν έπί τών δέ-"Δέν ήδύνατο νά κάμη τις βήμα 
λέγει ό Διάζ. παρά έν μέσω κορμών καί κεφαλών·. 
ΊΙ ενέργεια τών βροχών καί τής θερμότητος απε- 
συνέθεσαν έντός όλίγω» μόνον ώρών τά άταφα ταϋτα 
πτώματα. Έκ τής σεσηπυίας δέ αύτών μάζης άνε- 
δίδοντο δηλητηριώδη μιάσματα, έξ ών προήλθε λοι
μό; καταστρεπτικώτερος τή; πείνης Τό Μεξικόν 
ώμοίαζε πρό; άπέραντο» νεκρούπολιν. Οί έπιζώντες 
εκειντο έπ! τών νεκρών ίνα καί αυτοί μετ ολίγον 
άποθάνωσι.

Τότε έπανήρχισε τάς έχροπραξία; ό Κορτέζ, προ
χωρώ» μετά τών ύπαρχηγών του Τάσσα καί Άλβα
ράδου. αετ' έκτακτου προσοχής, πληροΰντες όλα; 
τά: άπαντωμένας τάφρους καί κατεδαφίζοντες πάσας 
τάς έπί τήςδιόδου των οικίας.Οί σύμμαχοι προπάντων 
μετ’ άγρια; χαράς έπεδιδοντο είς τό έργον τοΰ αφα- 
νισμοΰ. Οΰτω οί κάτοικοι ταχέως συνεσωρεύθησαν 
καί περίωρίσθησαν έ» τή πλατεία τής άγορας Τλατε- 
λόλκο Τότε ό Κορτέζ άνέστειλε τήν πορείαν, ελπί- 
ζων οτι ό Γκουχτεμόζιν μόνο; του θά ήρχετο νά πα- 
ραδοθή. Άλλ’ή ύπερηφανεια τοΰ νεαρού βασιλέως δέν 
τον άοινε νά ύπ.κύψη είς τοιοΰτο διάβημα.

Ώς έκ τούτου έρεθισθεί; ό στρατηγός διά τό τοιοΰ- 
το πείσμα, άπεφάσισε νά διύση εν πέρας, αφού αλ- 
λ<·ις τε δέν ήδύνατο νά κρατήστ, τήν άνυπομονησίαν 
τών στρατιωτών του. Ήτο ή 13 Αύγούστου 1521. 
καθ’ ήν ήμέραν διά τελευταία» φοράν ώδήγει τήν 
άτρόμητον στρατιάν του, οιά μέσου τών έρημων καί 
πυρπολημένων μερών, άτινα περιέκλειον τά λείψανα 
τής πρωτευούση; τών Αζτέκων. Ούτοι άφ* ετέ
ρου έξησθενημένοι έκ τοΰ πεισματώδους καί μα
κροΰ τούτο-, άγώνος, προπάντων οε υπό τών στερή
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σεων, άς ύπέφερον, άντέταξζν βρζχεϊαν καξάνίχυρον 
άντίστασιν. ’Αληθώς είπε”'ή έφοδος αυτή ί το τρο
μερά σφαγή. Πλεϊστοι έζ τών φυγάδων έπνίγησαν 
έντός τών διωρύγων, έκ τών πτωμάτων οε τούτων ςί 
πολιορκηταί κατασκεύασαν γέφυραν, ίνα φθάσωσι τήν 
άντίπερνν βχθην. Έτεροι Μεξικανοί προσεπάβουν 
νά διαφύγωσι ριπτόμενοι εις τάς πιρόγας των, άς οί 
δρόμωνες δέν έκοπϊαζον πολύ νά χαταβυθίζωσι.

Ό Γκάρκης Χόλγκαουίν, διοικητής ένός οοόμωνος 
διηυθύνθη κατά τίνος πιοόγας καλλίτερου εξωτερι
κού. μόλις δε οί στρατιώταί του έρριπτον επ’ αυτής 
τάς βαλλιστρίδα:, είς τών φυγάδων. νεαρός πολεμι
στής άνεγερΟείς εφώναζε’ «Είμαι ό Γκωχτεμότ'.'.ν 
φεισΟήτε τής γυναικός μου καί τών θεραπόντων μου». 
Ό Χόλγκουίν άνεβίβασεν άμέσως τόν αύτοκράτορα 
έπί τοΰ Ορόμωνός του καί τόν ώδήγησε πρός τον 
Κορτέζ. «Έκαμα, τω είπε, παν οτι ήδυνάμτ,ν ίνα 
ύπερασπίσω εμέ καί τόν λαόν μου’ Αι’ έμέ πράξατε 
οτι σας άρέσκε·.».

Ό Κορτέζ βαυμάσας τό ν,θος τοΰτο άξιον Ρω
μαίου τής άρ/αίας Ρώμης, άπεκρίθη' Θά σας έστιά- 

σωμεν μ’ δλας τάς όσειλομίνας ύμϊν τιμάς. Οί 
Ισπανοί ήξεύρουν νά σεοωντα: τόν γενναιον εχθρόν»

*Π αιχμαλωσία τοΰ αύτοκράτορος έπέφερε τήν 
παντελή υποταγήν τών ’Αζτέκων. Οΰτω λοιπόν έπε
σε τό Μεξικόν άφοΰ ύπέστη πολιορκίαν έκ τών 
ήρώϊκωτέρων άς άναγράφη ή ιστορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI
ΊΙ τύχη τοϋ αύτοκράτορος.— Ό Κορτέζ μετά 

τήν κατάκτηβιν.— Ή ζηλοτυπία έν Ισπα
νία. - Άνάκλησις τοϋ Κορτέζ.— ' Γποοοχή 
καί τιματ αύτοϋ. — ’Επάνοδος έν Μεξικώ.— 
Άνακάλυήας τής Καλλιφρονίας.—Άντΐκατά- 
ύτασις τοϋ Κορτέζ- — Τελευταίοι προσπά
θεια!.—Θάνατος τοΰ κατακτητοΰ.—
ΊΙ τύχη τοΰ Γκωχτεμότζιν είνε γνωστή. Ίνα 

τόν αναγκάσουν ν’ άποκαλύψη τό μέρος όπου έκρύ- 
πτετο υποτιθέμενος θησαυρός οί πλεονέκται στρα- 
τιώται εϊς άπήτησαν παρά τοΰ Κορτέζ νά τόν ύπο- 
βάλωσιν 3αβανιστή:ια. εις τοΰτο δέ ό Κορτέζ έν 
τη αισχρά' του αδυναμία συνήνεσεν. Όλίγω οέ κατό
πιν κατηγορήΟη έπί συνωμοσία καί έΟανατώΟη Τον 
έκρέμασαν ώς τόν έσχατον τών αθλίων.

’Αφοΰ τά πράγματα ησύχασαν ό Κορτέζ άπεφά- 
σισε να κτίση έκ νέου τό Μεξικόν. Άφοΰ ύπήρξεν 
αιμοχαρής τύραννος, ηθελησε νά γίνη όεσπότης δί
καιος. Επίδόθη λοιπόν μετά ζέσεως είς τό ειρηνι
κόν καί εκπολιτιστικόν εργον, μεθ’ όσης επεδίδ-το 
καί είς τάς στρατιωτικός παρασκευας. Εϊχεν έν έαυ- 
τώ τό πνεύμα του οργανισμού, τόσω σπάνιον μεταξύ 
τών ανδρών τοΰ ξίφους, καί όπερ τόν έθεσεν ύπε- 
εάνω πλείστων συγχρόνων του.

Άλλά τό πνεύμα τής ζηλοτυπίας έτρεχε τόν δρό
μον του ΊΙ Ισπανική αυλή τόν ήπείλει’ μετ’ όζ.ί- 
γον δ’ έλαβε εϊόοποίησιν περί τής προσωρινής άνα- 
πληρώσεώ: του καί διαταγήν νά κατέλθη εις ‘Ισπα
νίαν. Έν μεγίστη αγανακτήσει αναχωρεΓ καϊ φθάνει 
εις ΙΙάλος τώ I 528.άκριβώς εϊς τόν λιμένα έν ώ πρό 
τριάκοντα πεντε έτών άπεβιβάζετο ό Κολόμβος, επα
νακάμπτω» ·κ τής άνακαλύψεως τοΰ νέου κόσαου

Θλίβει τήν χεΐρα τοΰ Ιΐιζάρου. τοϋ μέλλοντος τυ
ράννου τοΰ λαοΰ 1 όστις τότε ευρίσκετο εις τάς άπαρ- 
χας του. Ειτα ευλαβής άνάμνησις τον παρασύ- 
δρει πρός τό μοναστήριον Ραδίδα - καί κατόπιν

’ Ό Φραγκίσκος Πιζάρος άνεκάλυψε καί υπέταξε 
τό Ιίεροΰ, υπήρξε δέ κυβερνήτης μεγίστης ώμότητος.

- Τό μοναστήριον τής Ραβίδα έμεινεν ιστορικόν 
διότι αυτό ύπεστήριξε τήν περιφρον,υμ.νην ιδέαν τον 
Κολόμβου. 

διευθύνεται είς τό Τολεδον. ΊΙ μεγαλοπρεπέστερα 
ύποδοχή τόν αναμένει έκ μέρουςζτοϋ λαοΰ καί τοΰ 
βασιλέας Ό Κάρολο; Κουίντος τόν ονομάζει μαρ- 
κήσιον τής Ούαξάκας καί γενικόν διοικητήν τής 
Νέας-Ισπανίας, άλλ’ αί τιμαί αύται δι’ ών τόν πε- 
ριέβαλον ησαν μόνον διά τόν τύπον. Έφοβοϋντο τήν 
Βίζ.οδοξίαν του καί ηθελον νά τόν καταστρέφουν. Έν 
τή επιστροφή του έτοποθετήθη παρ’ αύτώ είδος διοι- 
κητοΰ διά τάς πολιτικά; ύποθέσεις. Ό Κορτέζ ουτω 
εϊχεν εί; χεϊρά; του μόνον τό Στρατιωτικόν ‘Υπουρ
γείου.

Κατόπιν έπιζητε" νέας επιχειρήσεις εμφορούμενος 
ύπό τών αύτών ώς ό Κολόμβος κα! οί διάδοχοί 
του σκέψεων, τουτεστιν ίνα εύρη δίοδον'ελεύθερα» 
μεταξύ Ατλαντικού καί Ειρηνικού Ωκεανού. ’Ανα
λαμβάνει λοιπόν τώ I ϊ 36 τή; αρχηγίαν αποστολής 
καί ανακαλύπτει τήν Καλλιφορνίαν. πλεύσα; έν τή 

εσωτερική ταύτης θαλάσση, ήτις εκτοτε εκλήθη θά- 
.ί'ίσσα Επίχρυσος ή καί τοϋ Κορτίί.

Έπιστρέψα; εί; Μεξικόν εύρίσκει αντικαταστάτην 
απεσταλμένο» ύπό τή; Ισπανικής αυλής, όστις έθε
τε» ουτω εί; παντελή μηοαμινότητα τό αξίωμα τού 
Κορτέζ.

Δικαίω; λ.οιπον όργισθείς ύπό τή; τόσης άγνωμο- 
μοσύνης τής πατρίδος του. διέρχεται πάλιν τόν Ωκεα
νόν καί φθάνει είς Ισπανίαν, όπου όμως ήδη ψυχρώς 
γίνεται δεκτό; ύπό τού βασιλέως, σχεδόν δέ περιφρο- 
νητικώς.Έγήρασεν ίσως καί αί ύπηρεσίαι του ήσαν 
ανώφελε”;

Τότε έπι έλπίϊι οτι θά έπανακτήση τήν εύμέ- 
νειαν τή; αύλής λαμβάνει μέρος είς τήν πολιορκία» 
τού ’Αλγεριού, άλλά ζαί έζεϊ* μόλις ευδοΖούσι νά τόν 
παρατηςήσωσ ν. Οΰτω οι μήνες και τά έτη ρέουσιν. 
ή δέ λήθη τόν περισφίγγει έπ; μάλλον καί μάλλον.

Ένταΰθα δέον ν’ άναφερωμεν καί έν ανέκδοτον, 
άναφερόμενον ύπό τοΰ ΓΙολταίρου έν τώ έργω του 
• Ίοκίμιον έ.τί τών ηθών.» ‘Ημέραν τινά ό κατα
χτητή; τοϋ Μεςιζοΰ μή δυνάμενος νά επιτυχή άκρόα- 
σιν παρά τοϋ Καρόλου Κουι.του, διασχίζει τό περι- 
ζυζλοΰν τήν άμαξαν πλήθος καί ανέρχεται έπι τοΰ 
αναβάθρου. -Ποιος λοιπόν είνε ό άνθρωπος ούτος». 
κραυγάζει ό μονάρχης.

Είμαι, άπεκρίθη ό Κορτέζ. ό άνθρωπος, οστις σας 
έδωκε περισσότερα βασίλεια. παρ’ όσα; πόλεις σας 
άφήκαν οϊ πρόγονοί σας .

Τέλος ένώ προύτίθετο νά έπανέλθη εϊς Μεξικόν, 
ό θάνατο; τον άφήρπασε τήν 2 Δεκεμβρίου Ι5ί7 έν 
Καστελέγια τής Κουέσα; εν ηλικία 63 έτών.

Ό Κορτέζ λοιπόν οΰτω ύπέκυψεν εί; τόν κοινόν 
νόμον. ΊΙ αχαριστία τόν εφόνευσεν. Έν τ·.ν·. επι
στολή του πρό; βασιλ.α χρονολογούμενη άπό 3 Δε
κεμβρίου 154 4. θρήνε” δια την πτωχείαν του. Έχει 
χ;έη σημαντικά, τά όποϊα δεν δύναται νά πληρώση, 
αλλά τό υοβερώτερον εινε ό μάκρος λογαριασμό; δι’ 
όν οφείλει να δώση λόγον εις τόν Θεόν- Τό ύπόλοι- 
πον τή; ζωής του εινε πο ύ ελάχιστο» ίνα πρτετοι- 
μασθή. Κατόπιν όλων, προσθέτει, καλλίτερον είναι 
νά χάση τις την ευτυχίαν του ή τήν ψυχήν του. ΊΙ 
επιστολή τον αΰτη ήτις δέν είνε άλλο τι παρά μακρα 
θρηνολυ -ια. πολύ όλίγον δύναται νά παραβληθή πρός 
τήν τοΰ Κολ όμβου, άλλ’ ούτος δέν είχε τύψει; !

Ί α λείψανα τού’ ενδόςου κατακτητοϋ βραδύτερο·/ 
μετεφερθησαν εί; Μεξικόν ένθα έμελλον νά ύποστώσι 
βεόήλωσιν ύπύ τοΰ λαού κατά τήν διακήρυξιν τής 
ανεςαρτησΐα; τή; Χέα; Ισπανίας.

ΤΕΛΟΣ

(Έζ τή; Xouielle llisloire <1 s i.iyagi-- τού 
llielinril i'.nrlninlu-rt}.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Η Φ Υ Σ Γ Σ

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

Η ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

Καί χωρίς νά θέλω ολίγον κατ’ όλίγον έγνώ- 
οισα πζντας τούς έν τή φυλακή συντρόφους, 
οϊτινες παοαδόζως μοί παρεπονοΰντο πάντες, 
οτι αδίκως καί χωρίς αιτίαν τού; συνέλαβον.

'Ο μ,έν διϊσχυρίζετο, ότι έκζθητο έπί πολ
λήν ώραν έξωθι καφενείου τινο: καί έπειδή 
ιίέν εϊχεν εργασίαν καί τόν ύποπτευθησαν, τόν 
ώ^ήγησαν εις τήν φυλακήν πρός έξέτασιν καϊ 
έν τούτοις έκρατεϊτο έτι.

Άλλος, ότι συνωμίλει μέ δύο ξένους ύπο
πτου; καί τόν εξέλαίον ώς αναρχικόν και τόν 
έφυλακισαν.

“Αλλος, οτι είχε μεταφέρει 5ιά τής λέμβου 
του ξένον τινα καταζητούμενον κζί επειδή δέν 
ή^ύνκτο νά απόδειξη τήν διαμονήν του, τόν 
έκράτησαν. Άλλος έπιπλοποιός, οτι μετεχει 
οίσθη χάλκινα καρφία είς κατασκευήν κιβω
τίου τίνος άνευ απόχρωση; δικαιολογίας καί 
τόν ώδήγησζν μέσα ενα δώση έξηγήσεις. Και 
άλλοι άλλα διετείνοντο περί τής άθωότητός 
των καί τής αδίκου ποοφυλακισειός των. συ
νήθη είς τήν περίστασι». Τό βέβαιον ομω; εί
ναι, οτι καθ' έκάστην πολλαϊ συλλήψεις έγέ
νοντο δι’ ασήμαντους αιτίας, όπως έζ σμικρών 
καϊ τυχαίων γεγονότων δυνηθώσι νά εΰρωσι 
τόν μίτον τών δραστών τής κατά τοΰ Σουλτά
νου απόπειρας, οΰς δέν ειχον εισετι ανακαλύ
ψει. Εις δέ. ώς έ’λεγεν, είχε συλληφθή γαμ
βρός, οτε μετά τήν επιστροφήν έκ τής έκλη ■ 
σίας διεσκέδαζεν έν τή οικία του. Καί τόν εϊ- 
χον φέρει έκεϊ ώς γαμβρόν ένόεουμενον, πα- 
ραπονοΰμενον οτι δέν ηύτΰχησε νά χαρή τούς 
•■αμους του καϊ τόν περιεκυκλουν μετά π ριερ- 
γείας πάντες οί φυλακισμένοι γελώντες καί 
συζητοϋντες εϊς βάρος του.

Είτα έμοίρασζν οί φύλακες άρτον κζϊ πιλα
φιού εις πάντα;, έγώ δέ μή έ’χων διάθεσιν νά 
φάγω τίποτε έκάθισα εί; την κλίμακα μή ύ- 
πάοχοντος άλλου καθίσματος κζϊ έφιλοσόφουν 
στενοχωρούμενος τήν θεσιν μου.

11ε;ϊ τήν όγδόην ακούω τό όνομά μουήχη- 
εώς έκφωνοόμενον καί τή ούηγια φυλακος με ■ 
ταφέρομαι έ'ξωθι είς τό παρακείμενον μεγα 
οικοδόμημα, ένθα μέ ειχον οδηγήσει πρό τής 
Φυλακίσε'ός υ.ου ενώπιον τοΰ πζσσα. 11')η με 
όιδήγησαν εις ιδιαίτερόν τ; δωμάτιο», όπου δύο 
υπάλληλοι μέ άνέμενον πρός ανάκρισιν.

— Κάθησον μοϊ λέγει ό είς έλ.ληνιστί, δει- 
κνύων ν.οι πτό αύτοϋ κάθισυ.ά τι.

— Άπό ποΰ είσθε. ποιο; ό πατήρ σου,έχεις 
παιδιά, εϊς ποιαν οδόν κατοικείς, τί έπζγ- 
- ε?μα έχεις διατί ήλθες έδώ και σωρεία σχε- 
τικών'έρωτήσεων μοΰ αποτείνονται άνευ τέλους
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καί μέχρις άγανακτήσεώς μου, δτε ό άνακρί- 
νων με μοι προσθετει:

— Μή στενοχωρεΐσθ-. Κύριε, έτσι είναι, θά 
έλευθερωθήτε αύ'ριον, δέν βλέπετε τι μας ζά - 
ανουν καθ’ έκάστην; ησυχίαν δέν εχομεν μέ τούς 
κακοποιούς, μέ απόπειρας καί πότε με τα- 
ραχάς.

— Καλά, μά τί σχέσιν έχω έγώ ;
— Καϊ μήπως οί καλοί φέρετε καμμίζν 

βοϋλαν είς τό μέτωπον ; μοί λέγει -
— Καλώς αλλά τί θέλετε τέλος άπό έμέ ;
— Τι σκοπόν έχουν κάτι έγγραφα τήςΈλλ. 

Κυβεονήσεως όπου εύρέθησζν είς τήν βαλίζαν 
σας καϊ μερικά βιβλία περί μαγνητισμοί), ύ- 
πνωτισμοΰ καί πνευματισμού;

— ‘Απλούστατον Κύριε, ήμην 'υπάλληλος 
τής Κυβερνήσεως καί τηλεγραφητής τού βα- 
σιλέως ζαϊ τζξειδεύων, φέρω έπιστημονιζά 
τινα βιβλία πρός άναγνωσιν κατά τάς ώρας τής 
ανίας.

— Καλά, άλλά δεν γνωρίζετε οτι είς Τουρ
κίαν άπαγορεύεται ό μαγνητισμός, ηλεκτρι
σμός καϊ υπνωτισμός κτλ. ;

— “Οχι. διότι παρατηρώ τηλεγράφους καϊ 
ηλεκτρικόν φωτισμόν έχετε, όπου ενεργεί ό η
λεκτρισμός καϊ ό μαγνητισμός, είς δε τά θέα
τρα σας συχνάκις παρέστησαν ύπνωτιστικά 
και πνευματιστικά φαινόμενα, ό Πίζμαν καί 
άλλοι, ολα δέ τά ιατρικά συγγράμματα όμι- 
λοΰσι πεοϊ τοΰ ύπνωτισμοΰ. ιοστε δέν βλέπω 
τον λόγον, έγώ τί σάς έπταισα διά τής ευ- 
ρέσεως έν τή βαλίζα μου απλώς δύο έπιστη- 
αοιικών βιβλιαρίων, απανταχού κυκλοφορούν- 
των. "Αν δέ άλλη τις υποψία πζοεκίνησε τά 
όργανα σας νά μέ φέρουν έδώ, ελπίζω ήδη νά 
έπείσθητε ότι εύρίσκεσθε έν τή πλάνη καϊ νά 
μέ άφήσετε έλεύθερον.

— Καλά, καλά, μή ταραττεσθε Κύριε.αύ*- 
οιον θά σας άφήσωμεν έλεύθερον, διότι τώρα 
πλέον είναι αργά.

— Δέν τζρκττομαι. ως βλεπετε. άλλά λυ
πούμαι οτι μέ έχετε είς κακήν θεσιν καί με
ταξύ ανθρώπων....

— Ναί, έχετε δίκαιον, άλλά τί να ζάμω- 
μεν, είναι έδώ αί γενικαι φυλαζζί. Τώρα θά 
ύπζγετε έκεϊ να κοιμηθήτε καί αύριον θ’άπο- 
φασίση ό πζσσάς.

Κζϊ ώδηγήθην άνευ άλλη; διζτυπώσεώς 
πάλιν είς τάς φύλακας, όπου μετά περιέρ
γειας ζαϊ αγαθότητάς μέ παρετήρουν οί εν 
αύτή έπιστρέφοντα καί μετά συμπάθειας διε- 
πυνθάνο-.το τί έπραξα.

Τήν νύκτα όλην διήλθον σχεδόν έπϊ ποδο; 
ζαί ένδεδυμένος ώ; εύρισκύμην, πότε ισταμε- 
νος και σκεπτόυενος, πότε έξετάζων καϊ μετά 
• Λ ' * ·.·*** ’·ενδιαφέροντος παρατηρών τα περιζ μου από
βλητα τής κοινωνίας μέλη φύρδην μίγδην κζϊ 
τήδε κακεϊσε εκτάδην κατακείμενα άνευ ού - 
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δεμιάς ύποστηρίξεως καί στερούμενα καί τής 
ελάχιστης εύκολίας, έγκαταλελειμέναζδέ καί 
ρακένδυτα καί γυμνά καί πειναλέα, διότι εγ
κλιμάτισαν ή καί ΐ'σως διότι παρέπεσαν ζ- 
κουσίως είς παράπτωμά τι. Καί άλλους έβλε
πον περιδιαβάζοντας άπελπιστικώς καί άλ
λους ήμικαθημένους έπί τών ποδών των καί 
άλλους άγρύπνως καπνίζοντας, διότι ΐ'σως εί
χον κοιμηθή την ημέραν. Καί ποΰ νά μοΰ έλθΤ) 
ύπνος κατά την νύκτα έκείνην, δπου εΰρισκό- 
μην κατά πρώτον ενώπιον τοΰ ελεεινού θεά- 
υ,ατος, τοΰ τρόμου καί της απελπισίας, της 
άπομονώσεως καί τοΰ θανάτου ! Τότε ένεθυ - 
μηθην τόν Βίκτορα Ούγγώ καί εϊπον, δτι δέν 
έφυλακίσθη ποτέ ό Ούγγώ, ούτε διήλθε νύ
κτα τοσοΰτον άπαισιαν μεταξύ τών φυλακι
σμένων, ούτε έδοκίμασε καν τάς ταλαιπωρίας 
αύτών, διότι δέν περιέγραψεν όρθώς τήν φυ 
σικην καί πραγματικήν κατάστασιν αύτών. Ό 
Ούγγώ έγραψε μάλλον ποιητικώς καί φαντα- 
στικώς καί μας παρουσιάζει τόν Άγιάννην 
είς τούς Αθλίους ζητοϋντα τήν φυλακήν, δι
ότι έτρωγε καλώς καί έκοιμάτο ήσύχως, ένδι- 
αιτώμενος έν καλή συναναστροφή φαίνεται εύ- 
πρεπώς, άλλ’ έδώ ό φυλακισμένος παρουσιά
ζεται ύπό τήν είδεχθεστέραν καί άπελπιστι- 
κωτέραν αύτοΰ δψιν, διότι στερείται άέρος, 
ήλιου, συγκοινωνίας μετά τών οικείων, κλί
νης, τροφής, χρήματος, ήσυχίας, ύπνου, τών 
πάντων τέλος. "Αν δέ τόν έρωτήσητε. μολο
νότι τό έ'γκλημά του είναι μικρόν, σας άπαν
τά «τετέλεσται, είικκι χααένος άπό τόν κό
σμον τούτον πλέον η.

— Καί διατί ; τόν έοωτζτε ;
— Δεν βλεπετε, σάς λέγει, τήν θεσιν καί 

κατάστασιν μου; Ύστερον άπό αύτά, εϊναι 
πλέον δυνατόν νά ζήσω ;

Άφοϋ σιωπηλός καί μέ βήμα βραδύ περιήλ- 
θον δλα τά διαμερίσματα τών φυλακών καί 
ώς φάντασμα νεκρικόν έβάδιζον δλως ελαφρώς 
καί προσεκτικός έν τώ ζωντανω έκείνω νεκοο- 
ταφείω διότι όντως ζωντανόν νεκροταφεΐον εί
ναι ή ρακένδυτος, ήμίγυμνος κατακειμένη ά- 
κινήτως κατά σειράν εκτάδην άνθρωπολογική 
έκείνη μάζα. Άν άφαιρέση τις αίφνιδίως έ, 
φαντάσθην. άπό τούς τάφους τών νεκρών τοΰ 
νεκροταφείου τάς πλάκας αύτών, θά τώ ~χ- 
ρουσιασθή άμέσως τό πελιδνόν καί άποτρό- 
παιον τοΰτο θέαμα, νεκρών άναλαμδανόντων 
όλίγον *’άερα καί κάπως μετακινουμένων ή 
έγειρόντων όλίγον τήν κεφαλήν ή τό σώμα. 
Τοιοΰτο τό θέαμα τής φυλακής έν πλήρει 
νυκτί. Τήν διήλθον όλην άγρυπνων. οΰτω βα- 
δίζων, ή σκεπτόμενος ή καθήμενος όλίγον έπί 
τής κλίμακας ώς προεϊπον, ή άνταλλάσσων 
μεθ’ένός καθειργμένου ή άλλου παρηγορητικήν 
τινα ή απελπιστικήν λέξιν διότι δέν ένθχορύνε- 
σθε νά’εΐ'πητε άλλο. Καί αί λέξεις αύται είναι:

«Υπομονή, θά περάσγ καί αύτό.
«Άδικα, ό Θεός βοηθός !
«Περίεργον ! χωρίς νά κάμω τίποτε. 
«Δέν τό ήλπιζα ποτέ νά μέ φέρουν έδώ. 
»Ή φυλακή, τρομερόν πράγμα.
«Τί θά κάμουν; θά σέ βγάλουν.
«Πάει, όποιος έρχεται έδώ μέσα δέν βγαί

νει πλέον.
«Δέν βαρειέσαι, δέν είναι τίποτε».
Καί τά τοιαϋτα. Καί σέ πλησιάζει άπό 

καιρού είς καιρόν είς άπαισιος φυλακισμένος :
«Τσιγάρο, σοΰ λεγει».
"Αλλοι θά ήγανάκτουν καί θά τόν ζπέ- 

πεμπον, άλλ’ έγώ τώ έδωσα δύο κζί δέν εί'- 
ξευρε πώς νά μέ εύχαριστήση.

Ήτο Άρμένης καί ώμίλει άρκετά καλώς 
τήν Ελληνικήν.

— Πώς είσαι έδώ ; τώ λέγω.
— Τίποτε δέν έκαμα, μοί άπαντά, ήμουν 

ύπάλληλος είς ένα άρμενικόν κατάστημα καί 
επειδή τό αφεντικό ένοχοποιήθη μέ άλλους 
άρμενίους μ’ έφεραν έδώ καί τώρα τρεις μή
νας δέν είξεύρω τί θά μέ κάμουν.

— Καί δέν έχεις χρήματα ;
— Ό,τι είχα τά έξόδευσζ καί δέν έχω 

λεπτόν.
— Πάρε δύο γρόσια νά πάργις καπνό.
Ήτο ώς νά τω έχάριζον σπουδαϊόν τι πο

σόν. Δέν εί'ξευρε πώς νά μέ εύχαριστήση. Ή 
έλλειψις καπνού είς φυλακισμένον καπνίζοντα, 
είναι τρομερά τις τυραννία· πολλοί έξ αύτών 
ανταλλάσσουν μέρος τοΰ άρτου, τον όποιον 
τοϊς δίδουν καθ’ έκάστην πρός μικρόν πζκέτον 
καπνού. Προτιμούν νά μή φζγουν, άλλ’ όχι 
καί νά μή καπνίσουν. Δέν έχουν τί νά κά
μουν, ή άνάγνωσις καί ή γραφή άπαγορεύε- 
ται και ό φυλακισμένος πρέπει ή νά κοιμάται 
διαρκώς, ή αιωνίως νά σκέπτεται, ή πάντοτε 
νά καπνίζη διά νά περνά τήν ώραν του.

Ή νύξ έκείνη, μολονότι διήλθεν έν αγρυ
πνία δι’ έμέ, διήλθε ταχέως καί χωρίς νά 
ύποφέρω. Περιεφερόμην καί έβλεπον τήν -ηρε
μίαν τών καθευδόντων φυλακισμένων. Πζν- 
τες έφησύχαζον καί ούδείς άνεστέναζεν ή του
λάχιστον έρέγχετο. ’Απόλυτος ησυχία έπε- 
κράτει καί εϊπον κατ’ έμαυτόν, ότι ό φυλακι- 
σγένος εϊναι ήσυχώτερος καί αγιότερος τοΰ 
έν τή κοινωνία διχβιοΰντυ;. Καί φυσικώς, δι
ότι ούτος μάχεται βιοπάλαίων πρός δανειστάς 
καί άπόκτησιν περιουσίας, άμαρτάνων έκα- 
τοντάκις τής ημέρας, ένώ έκεϊνος ζφίεται 
εις τό έλεος τής δικαιοσύνης καί τοΰ θεού καί 
κοιμάται τούλάχ ιστόν μέ συνείδησιν ήσυχον 
κζί άνκπεπαυμένην. ζν όχι έπί αζλακοΰ προσ- 
κεφζλαίου άλλά έπί τής άγκάλης τής θεία; 
προνοίας, ήτις προετοιμάζει οΰτω τό μέλλον 
τών αδυνάτων καί τών πασχόντων.

’Ω Θεία φιλοσοφία! όποιον βάλσαμον πα- 

ρηγορίας εγχέεις είς τάς ψυχάς τών κατατρε- 
χομένων καί βδελυγμάτων τούτων τής κοινω
νίας. Ένώ αΰτη τούς ρίπτει ημιθανείς είς τάς 
τρώγλας καί τούς αποτελειώνει έν τή δυστυ
χία καί τή στερήσει, σύ τούς περιμαζεύεις 
καί τούς Αναβιβάζεις είς τά ύψη τής ούρα- 
νίου εύτυχίας. Τό ήννόησα κατά την ύπατον 
ηρεμίαν τής νυκτός έκείνης καί εϊ'’ον τό με- 
γαλεΐον τής θείας άπολυτρώσεως. Τριακόσια 
καί πλέον πλάσματα τοΰ Θεοΰ έκειντο έκεϊ 
έγκαταλελειμένα καί δυστυχισμένα άποροΰντα 
καί τρέμοντζ, πεινώντα καί διψώντα, φο
βούμενα καί άσθμαίνοντα. άλλ όμως έν τή ή- 
σύχω έκείνγ) αναπαύσει αύτών είδον οτι ό ύ
πνος των ήτο ύπνος αγγέλων. Ναι, ο κατά
δικος κοιμάται ήσυχώτερον τοΰ δικαστοΰ καί 
τοΰ εμπόρου, τοΰ τραπεζίτου καί τών ύπουρ- 
γών, διότι ούτος έξακολοθεϊ άμαρτάνων, ένώ 
εκείνος ήρξζτο μετανοών ! ΤΩ πόσα δεν άντε- 
λήφθην αγρυπνών έπί τών κοιμωμένων εκεί
νων φυλακισμένων τοϋ Ζαπτιέ τής Κωνσταντι
νουπόλεως! κζί όποια μαθήματα άνθρωπισμοΰ 
καί Αδελφότητος δέν έλαβον ! Ήμην ήδη 
συνάδελφός των. άδιάφορον ένοχος ή αθώος, 
όπως αύτοι καί ώφειλον νά συμμορφωθώ πρός 
τήν περιστασιν.

Περί τό λυκαυγές ήρξαντο ήσύχως νά έγεί- 
ρωνται τά Ανθρωπόμορφα έκεϊνα όντα, όπως 
καί έγώ άλλοι δέ διέτασσον καφέ ή τέϊον, 
άλλοι καπνόν ή οίνον πρός τόν προσελθόντα είς 
τό διαχώρισμα έξωθι τών κιγκλίδων παντο
πώλην καί άλλοι μετά δέους παοετήρουν αύ
τόν μή έχοντες ούδ’ οβολόν είς τό θηλακιόν 
των. Είς έπίμετρον δέ προσήλθε κζί ό κζ.θα- 
ριστής τών φυλακών καί τοΐς έ',ήτει μικρόν 
γρόσιον διά τήν υπηρεσίαν ήν παρέχει σζοώ- 
νων καί άπολυμάνων

Έπεται συνέχεια).

ΠΡΆΤΤΕ ΠΣ ΕΥΡΙΣΚΕΙΣ
(Κατά Γΐ'ιν Πραξί.Ιλα).

Μαζί μου πίνε, χόρευε 
αγάπα’καί εύδραίνου 

κι’ δταν,έγώ τρελλαίνομαι 
τότε καί ϋΰ τρελλαίνου

Άλλ’ όμως καί Οωφρόνεί 
Ότ’ είμαι όώφρων κι’άγαθή 

καί Λόνχάζω μόνη-

'Αλμυρός
Άότ. 'Αλέξανδρος

. . Ρ—

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ
Φρεαττύς 12 Σεπτεμβρίου 1905.

’Αγαπητέ Ιξάδελφε. ~
Φαντάζομαι τήν έκπληξιν καθώς καί τήν χα

ράν σου όταν λάβης τήν Απρόοπτον αύτήν επι
στολήν μου. Καί μή νομίσης, οτι τό ΰφος’μου 
εϊνε ειρωνικόν. Ποσώς- γνωρίζω καλώς τα αί- 
σθήματά σου. αν καί πλησιάζω να λησμονήσω 
τήν τε μορφήν σου καί τήν γραφήν.

Εύτυχή ’Αθηναίε ! Δέν σέ παρεξηγώ, διότι 
έννοώ τάς ποικίλλας ύποχρεώσεις σου πρός τον 
κομψόν καί ευγενή Τάσην. Σέ φαντάζομαι έν- 
δεδυμένον έπιμελώς μέ τό φαντεζί γιλεκησου, 
μέ τόν κομψόν σου λαιμοδέτην, μόλις προ- 
βάλλοντα άπό τήν σχισμήν τοΰ κολλάρου, μέ 
τό αιώνιον μειδίαμα, χαριεντιζόμενον με τας 
ωραίας σου συμπολίτιδας. Πώς νά ένθυμηθής 
βέβαια τήν έρημίτιδα έξαδελφην σου, όταν 
τώρα μέν σέ καλεϊ τό σφαιριστηριον είς τοΰ 
Ζαχαράτου, έπειτα ή οδός Έρμοΰ κατα την 
έβδόμην - όγδόην ώραν, όπου πλανάσθε υπο 
τό θάμβος τών ηλεκτρικών καί τών . . . περι- 
πατητριών,καί άλλοτε ή Αίθουσα τοΰ Ωδείου 
καί τοΰ Παρνασσού μέ τόν εκλεκτόν κόσμον, 
ποοπάντων δέ τό Βασιλικόν όπου με τό πολυ
τελές σου σμόκιν καί μονύελον ποζάρεις εις τήν 
πλατείαν καί τό φουαγιέ.

Άλλά καί δέν σέ κατακρίνω δι’ αύτά, 
ώοαΐε μου έξάδελφε· μόνον σέ ζηλεύω αληθώς 
καί ταπεινώς ομολογώ ότι εύχαρίστως θ’ άν- 
τήλλζσα τήν θέσιν μου μέ τήν ίδικήν σου, μέ 
δικαίωμα όμως .. . επανόδου.

Άλλά άς έλθωμεν εϊς τά σοβαρότερα.
Δέν θά διέφυγε, φυσικά, τήν οξυδέρκειάν 

σου, πονηρέ μου έξάδελφε, οτι αν επεχειρησα 
νά σοΰ γράψω, τοΰτο δέν εγένετο άπλώς και 
μόνον διά νά σοΰ εσωκλεισω μερικούς πειοαϊ- 
κούς άσπασμούς. Πράγματι έχω μίαν χάριν νά 
σοΰ ζητήσω, μίαν συνεργασίαν εΐ; έν διαβολι
κόν—άς τό ομολογήσω—σχέδιον, διά τό όποιον 
όμως, σέ βεβαιώ. δέν θά αίσθανθής βάρος ή
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ένόχλησιν τινα. Απ’ εναντία; φοβούμαι υ.ή- 
πω; ό ζήλο; σου έξαφθγ ύπερμέτρω; καί . . . 
Άλλά, νομίζω, ζτι σοΰ κεντώ πολύ την πε
ριέργειαν και σπεύδω νά έλθω εΐ; τήν ούσίαν.

Εΐς τήν γειτονικήν μας καί γωνιαίαν οικίαν 
κατοικεί μια δηλαδή ή μόνη—φίλη αου, ή 
Έσμεοάλδα. Είνε ξανθή καί γαλανόφθζλμος. 
συμπαθητική καί ώραία δεσποινίς άλλά έζζεν 
τρική.αρέσζεται νά διζβζζη ποιήσει; κκί μυθι
στορήματα έξηπλωμένη εί; μίαν ψιαθίνην 
πολυθρόναν εί; τον κήπον τη; καί νά ρεμβάζγ 
τήν νύκτα άπό τοΰ εξώστου, τό βλέμμα ρί- 
πτουσα κάτω εί; την θάλασσαν ή εί; την ύπέρ 
τόν 'Τμητόν ζνατελλουσαν σελήνην. (·)ά τήν 
ύποθέσγς —έκ τών πληροφοριών αύτών — ώς 
ρωμαντικήν καί άναμφιβόλως δέν θζ σφάλης. 
αν τήν ύποθέσγ; ομω; ερωτευμένη·/, ώρισμέ- 
νω; έπεσε; έξω. Κάθε άλλο ! Δέν έννοεϊ. δεν 
αναγνωρίζει τόν έρωτζ. Φαντάζεται γελοϊαν 
τήν μ.υστηριώδη έκείνην ένωσιν τών π.ό 
ολίγου αγνώστων ψυχών καί άποκζλεΐ τρελ- 
λού; τού; έρώντας. Έχει παραδόξου; ι
δέα; περί αγάπη; κκί συγχέει τά έκ καθή
κοντος αισθήματα πρό; τά αυθόρμητα τή; καρ
διάς παραπτώματα. ΙΙιστεύει-ω μωρίκ-οτι ή 
σκεψις καί ή κρίσις είναι ίκζνζΐ νά σταματή
σουν τό πάθος έκεΐνο, τί άδζυ.ζστον,τό φέοον 
καίει; τήν καταστροφήν καί τόν τάφον ακόμη 
πολλούς. "Οταν άκούγ ή διαβζζγ κζποιαν ε
ρωτικήν ιστορίαν γέλα όχι προσποιητόν γέλω
τα—καί επαναλαμβάνει πάντοτε τά; ιδία; 
λέξει:. «'[’έλος πάντων δέν ήμπορώ νά κατα
λάβω πώς έρχεται, καί πώ; ενεργεί αύτός ό 

κύριος έρως. Δέν εννοώ τί αισθάνονται αύτοϊ 
οί ερωτευμένοι Ιο Πολλάκις καθήμενζι ύπό τό 
παχύ φύλλωμα τών δένδρων φλυαροΰμεν έπί 
τοϋ ζητήματος τούτου, χωρίς ποτέ νάσυμφω- 
νώμεν. ήρχισζ δέ νά γίνωμαι πείσμων ώς ζγ- 
γλίς ιδιότροπος καί άπεφάσισα νά βεβαιωθώ 
άν πράγματι ύπάρχουν ό’ντα μή υποκείμενα 
είς τά βέλη τοΰ έρωτος- Δυστυχώς ζώμεν α
σκητικόν βίον έπί τής ρωμκντικωτέρας αλλ’ 
ερημικής τοΰ Πειραιώς ακρας. οπού οί κυα- 
νόαιμοι εΐνε σπάνιοι καί ώ; έκ τούτου διζ- 
γομεν άκινδύνως κζΐ αΰξζνόμεθζ μέ θεωρίας 
πολύ έκκεντρικάς. Έπί τέλους έσκέφθην νά 
παίξω μίαν κωμφδίαν εί; τήν φίλην μου νά 
ευρώ δηλαδή έ’να κατά φαντασίαν ερωτευμέ
νου, καί θά εννόησες ήδη, Τάση μου. οτι τό 
πρόσωπον τοΰτο θά πζίξη; σύ. Οΰτω πω; θά 
επισύρω κατ’ αύτής τά περίφημα τοΰ τρελλοϋ 
παιδό; βέλη καί θά ίδωμεν άν ή ώραία μου 
Έσμεράλδζ ζντισταθή εί; τό πΰρ τοΰ Φοί
βου της.

Τό πράγμα δέν εινε ζαί τοσω σπουδαίου 
ώστε νά μή μέ συνδρζμγς. Άλλ’ ούτε καί ε
πικίνδυνον, διότι άν μέν ζποτύχω, τότε θά 
ομολογήσω τήν ενοχήν μου ώς καί τήν ήτταν 
άν δε ί'δω ότι ζρχίζει νά λιποψυ/ή, τότε πά
λιν αποκαλύπτω τού; σκοπούς μου κζΐ περιο
ρίζω πάν αίσθημα.

Σε περιμένω λοιπόν κατ' αύτζς δια νά όμι- 
λησωμεν έκτενώς περί τοΰ σχεδίου μου καί 
σοί προσφέρω τούς μάλλον εγκαρδίου; χαιρε
τισμούς.

ΊΙ έξαδέλφη σου Jafc.

Σ. Τ. Νά μέ προειδοποίηση,ς πότε ακριβώς 
θά κατέλθγ,ς.

Έξ Αθηνών 13 Σεπτεμβρίου 1905.

Νζριεστζτη μου έξαδέλφη

Δεν μ' έξεπληξε τόσον τό απρόοπτον, οσω 
τό αποκαλυπτικόν τή; ώραίας σου επιστολή; 
Κζΐ οσω μέν άφορζ τάςλεπ.άς εϊρωνιζς σου 
καί κατηγορία;, δεν τολμώ βέβαια νά τάς 
αναιρέσω, δίκαιον όμως θεωρώ, φιλτάτη, να 
μερισθώ τό βάρος των μετά τών χζριτοβούτων 
ομοφύλων σου. Τί τά θέλεις: ΊΙμεϊ; είμεθα 
τά ασθενή πλάσματα καίτοι καταχρώνται τοΰ 
τίτλου τούτου αί πολυμήτεις τή; Πανδώρας 
απόγονοι. Σεϊ; αί γυναίκες με έν βλέμμα 
μόνον ταπεινούτ= ζαΐ εξευτελίζετε τόν άν
δρα, τό, σύρετε όπου θελήσετε, εί; την εύ 
τυχίαν ή την δυστυχίαν, γίνεσθε δεσπόται 
ζαΐ τύραννοι αύτοΰ, ό άγγελο; ή ό δαίμων 
του, καί όμως ζαλεΐσθε πλάσματα ασθενή I 
Τοιαύτη λοιπόν είνε ή αδυναμία σα; ; Καί 
τόσον ημείς δεσπόται : Ή γυνή πολλά- 
κι; κατώρθωσε νά εξύψωση ζαί άπαθζνα- 

τίσγι ανδρας, οϊτινες άνευ αύτών δέν θά 
ήσαν ικανοί ν’ άφήσωσιν όπισθεν ίχνη λαμ
πρότερα εκείνων άτινα ό εοπων σκώληξ εγ
καταλείπει.

Δέν είμαι δέ καί πολύ ιστορικός άλλ’ ενθυ
μούμαι, οτι ό χρυσούς αιών δέν θά ύπήρχεν 
άνευ τοϋ Περικλεούς, ζαί Περικλής δέν θά 
ύπήρχεν άνευ τή; Ασπασίας. Ό Νερών, νο
μίζω, δέν θ’ άπεθηριοΰτο έπί τοσοΰτον, ζν 
δέν συνήντα τήν ΙΙοππαίαν. *<) δέ Δάντης 
οφείλει τήν αθανασίαν καί τήν δόξαν του είς 
μίαν Βεζτρίζην.

Μή λοιπόν μέμφεσθε τ .ΰ ταπεινού σας έξα- 
δέλφου τόσον, όσον σοΰ παντοδυνάμου φύ
λου σας.

’.Αλλά, άφήσωμεν τού; λυρισμούς. Καί πρίν 
προχωρήσω εί; τά τής εκκεντρικής σας φίλης 
ήτι; φαίνεται έδανείσθη τό όνομα ζαι τόνχα
ρακτήρα τή: ήρωίδος τοΰ Ούγκώ, άς έλθωμεν 
είς τά κατά τήν έξαδέλφην μου. Πώ; Μή
πως παραξενεύεσθε ; ’Αλλ’ ή παράδοξος επι
στολή σας δέν μέ ζπεκάλυψε μόνον τά σκλη
ρά ζαΐ αυστηρά αισθήματα τή; φίλης σας. 
Αποκαλύπτει καί τά φιλάνθρωπα τή; ίδικής 
σζς. Πώς ; Μήπως έμαθα περισσότερα τών 
όσων ήθέλατε.Άλλά τί πταίω έγώ; Μόνη σας 
έσπεύσατε νά μέ καταστήσετε κοινωνόν ενός 
τοιούτου μυστικού. Κζΐ τί; ζρα γ» ο πζνευ- 
δζίμων θνητό; όστις προξενεί τού; γλυζεΐ; 
παλμού; τή; ώραία; μου έξαδέλφη; : Έί έρως/ 
έρως ! Δέν διέφυγε τό δμμά σου καί τάς ώ
ραίας δέσποινας τή; Φρεαττύος. Διά τόν λόγον 
αύτόν ακριβώς υποπτεύομαι μήπως ή αξιέρα
στο; Έσπερζλδα σου είνε περισσότερον ερωτευ
μένη παρα έζ.κεντρική· άλλά τί; οίδε διατΐ 
κρύπτεται. Πολύ υποπτεύομαι μ.ήπως ύπό τό 
φύλλωμα τοϋ ίου κρύπτεται ρόδον έρυθροΰν. 
Τουτέστι θά μέ είπης, άγαπητή έξαδέλφη, 
οτι καί έγώ συμφωνώ με την περί ε'ρωτο; γνώ
μην σου, μέ τήν διαφοράν ότι σύ μέν νομίζει; 
ότι δέν ήγάπησε ένώ έγώ σε κεβζιώ, ότι α
γαπά.

Έν τούτοι; είμαι πρόθυμος νά προσφέρω τάς 
ύπηρεσίας μου εί; την χαριεστζτην έξαδέλ
φην μου. "Α; ύποθέσω λοιπόν οτι είμαι ερω
τευμένος μέ την εκκεντρικήν σου Έσμεράλ- 
δαν, άλλά μέ τήν ύπόσχεσιν ότι θά άνζλκ- 
βγ,ς όλας τά; εΰθύνας καί τά βάρη τοΰ περίερ
γου αύτοΰ έρωτος. Σά; έγζαταλείπω λοιπόν 
έπί τοΰ παρόντος, αγαπητή έξαδέλφη, με τήν 
ύπόσχεσιν, οτι τήν Κυριακήν θά έχετε τήν 
εύχαρίστησιν νά με φιλοξενήσετε από πρωία.;.

*< I έξζδελφός 
Τάαι;ς.

Σ. Υ. Τούς χαιρετισμούς μου είς τήν θεία 
καί νά μοΰ φιλησης τήν Άννίτσα.

Φρεαττύς 20 Σεπτεμβρίου 1905 

Αγαπητέ έξάδελφε.
Άναμφιβόλως μέ πολλήν άνυπομονησίαν θά 

περιμένη; νέα. Τουλάχιστον αύτό τό συμπέ
ρασμα έβγαλα άπό τό ζφωνον μέν άλλα πολύ 
έκφρζστικόν δελτάριον. τό όποιον προχθές έ
λαβα.

Κζΐ έχεις δίκαιον αληθώς, διότι άν έγώ 
έχω ένδιαφέρον έκ περιέργειας, σύ ένδιαφέρε- 
σαι πολύ περισσότερον έκ φιλαυτίας, καί.... 
μή πρός κακοφανισμόν σου.

Άλλά. φίλε μου, ούδέν τό σπουδαιον'έχω 
νά σοί άναζοινωσω. καθότι ή ύπόθεσις είνε 
πολύ λεπτή καί τοΰ μυστηρίου ό πέπλος εινε 
ανάγκη ν’ άνασυρθή ήσύχως και κατ’ όλίγον.

Αλήθεια, παρ’ όλίγον νά λησμονήσω νά σέ 
συγχαρώ καί κατ’ ίδιαν διά τήν άκραν επιτυ
χίαν μέ τήν όποιαν έπαιξες τό μέρος σου. Εί
σαι τέλειος τζέντλεμαν, τύπος εύγενείας καί 
περιποιητικότητος πρός τό ασθενές—α ! μέ 
συγχωρής—ισχυρόν ήμών φΰλον καί σέ βε- 
βαιώ θά διέτρεχα μέγαν κίνδυνον ν’ άγρευθώ 
είς τάδελεαστικά, δίκτυά σου. άν δέν μ’ έπρο- 
φύλζσσεν ό συγγενικός δεσμός.

“Οσον άφορζ τήν Έσμεράλδαν, τό μόνον 
οπερ άντελήφθην είνε οτι ζζθ εσπέραν ήδη άρέ- 
σκεται από τοΰ έξωστου νά ρεμβάζη, τό βλέμ
μα βυθιζουσζ είς τον έναστρον ουρανόν. Τί 
ζρα γε σκέπτεται ; Απλώς άγάλλεται μέ 
τά φλοισβίσματα τών κυμάτων τοΰ Σαρωνι- 
κοϋ ή μήπως σκέπτεται ; Καί ζρα γε τί σκέ
πτεται. Μήπως αναπολεί τά; ώραία; εσπερί
δας,— τάς όποίας διωργάνωσα μόνον χάριν αύ- 

καί τοϋ σχεδίου μου;—Μήπω; οί ήδεϊ;
·. άκόμη είς τήν παρά- 
μήπως ενθυμείται τούς 

βαλλισμούς σα; ή μήπως ρεμβάζει 
......----- τή; γλυκύτατης σερενάτα;
αληθώς μά; κατεμάγευσε

δέν είνε ζπίθζνον ή δεσποινίς 
εμβζζουσζ έφ’ όλων τούτων καί 
τόν έρωτα σου, νά ■ · · σέ οίκτειργ. 

τοιαύτ·/| περιπτώσει σοι έκφράζω τήν

τής, ι
λόγοι σου περιφέρονται 
δοξον κεφαλήν τνς, 
τ.ελλούς 
ύπό τήν επήρειαν 
σου. ήτις ι

Καί όμως 
δοζησίσοφος 
άντιληφθεΐσα

Έν '
βαθυτάτην μου θλϊψιν καί τά; θερμά; μου εύ- 
χαριστίας διά τούς μζταίους κόπους σου. 
προσφιλή έξάδελφε I

Έν τούτοις σέ παρακαλώ νά έχγς όλίγην 
ύπομονήν, καί έγώ δέν θά λησμονήσω νά κοι
νοποιήσω ει; τόν συνεργάτην μου το απο
τέλεσμα τοΰ σχεδίου μας.

Μυρίους ασπασμού; 
άπό τή/ έξαδέλφην σου 

υΐαίδα.
(Έ.τιπιι ζά ζίΛικ'ι.

Άν. Σμάραγόης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Κεντρόψυξ δύναιιις κα« δεαπλάτυνάις τϋς 

γής περί τονς πόλ-ονς-
Ιίολλά πειράματα άπέδειξαν μέχρι τοϋδε 

τήν καταγωγήν καί τδ Οχημα της γης μας έξ- 
ογκωμένον είς τούς πόί.ους αύτής καί φου- 
ιίκομένον έλαφρώς κατά τδν ισημερινόν. 'Ιδού 
δέ καί έτερον πείραμα άποδεικνύον τήν θεω
ρίαν ταύτην.

Λάβετε έν κάλυμμα μικρού άγγείου τοΰ γά
λακτος μεταξύ τοϋ άντίχειρος τής μιας καί τοϋ 
δείκτου τής έτέρας χειρός καί προόδώσατε αύ
τώ, δίκην Οτροόίλου (σβούρας), θέτοντες άντι- 
στεόφως μετά τοΰ κομδίου έπί τής τραπέζης, 
ταχεϊαν περιστροφικήν κίνησιν.

Θά δοκιμάσητε πρότεροι· όλίγας φοράς καί

τέλος θά έπιτύχητε. Άμ’ώς βεβαιωθείτε περί 
τούτου, μουσχεύσατε τό έσωτερικδν μέρος τού 
καλύμματος μετά διαλελυμένου σάπωνος γλυ
κερίνης (σαπωνάδας) καί φουσκώσατε έπ* αν- 
αύτοΰ μεγάλην πομφόλυγα (φούσκαν). Λαμ
βάνετε τότε τδ κάλυμμα έλαφρώς καί έπιτη- 
δείως καί ώς εϊπομεν ανωτέρω, προσδίδετε 
αύτώ ΰσον τό δυνατόν ταχέως τήν περιστρο
φικήν κίνησιν. Θά παρατηρήσητε δ’ άμέσως 
δτι καί έφ’ δσον διαρκεΐ Λ κίνησις, ιδίως δέ 
είς τήν μεγίστην αύτής ένταόιν, τήν πομφό
λυγα τοΰ σάπωνος νά έξογκοΰται περί τόν Ιση
μερινόν καί νά πλατύνεται εϊς τά άκρα (τούς 
πόλους), άνωθι καί κάτω, δπερ άποτέλεσμα 
οφείλεται είς τήν κεντρόφυγα δύναμιν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Πνευματική ίογαιίΐα καί ΰιϊκηϋις·

Είνε πολύ βλαβερόν διά τήν ύγείζν τοΰ άν- 
θρώπυυ νά κατζδίκάζ·/) τό σώμα είς παντελή 
ακινησίαν, τόν δέ εγκέφαλον είς διαρκή κίνη- 
σιν. Μύρια κακά προκύπτουσιν έκ τούτου.Έν 
ποώτοις αύτός ό εγκέφαλος κοπιάζει και άρ- 
νεΐται πλέον νά ΰπακούση. Ό στόμαχος μ ή 
βοηθούμευος και ύπό τών αναγκαίων τοΰ σώ
ματος κινήσεων δέν έκτελεΐ κανονικώ; τήν 
πέψιν, κατ’ όλίγον δέ έξασθενεϊται καί ύφί- 

σταται ποικίλας καί σοβαράς διαταράξεις. Αί 
κεφαλαλγίαι είνε συχναί, τό δε σώμα έν γέ- 
νει έθίζον είς τήν ήσυχίαν καί τόν έγκλειστον 
βίον, εύκο'λως ύποκύπτει είς μυρίας ασθένειας 
καί μέ τήν έλαχίστην αφορμήν. Εινε έπάναγ- 
κες λοιπόν οί πνευματικώς εργαζόμενοι νά ύ- 
ποβάλωνται κατά διαλείμματα είς σωματι- 
κάς ασκήσεις.

’Επειδή δέ πολλοί δέν έχουν τά μέσα νά 
έπιδίδωνται είς συστηματικήν καί καθαράν 
γνμναστικήν, δύνανται όμως νά άσχολώνται 
εϊς έργα κοπιώδη, γυμναστικά καί ωφέλιμα, 
είς τήν καλλιέργειαν π. χ. κήπων, τομήν ξύ
λων, μακρυνούς περιπάτους καί τά τοιαϋτα.

Τότε μόνον δέν Οά ύποφέρωσιν έκ τής 
πνευματικής κοπώσεως, απεναντίας δέ μετά 
περισσότερα? όρέξεως καί διαύγειας πνεύ[/.χ- 
τος θά έργάζωνται.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΊΙ ταχντης την όαλαίνης,

Ή δύναμις καί ή ταχύτης τής φαλαίνη; 
είνε όντως καταπληκτική ΦκντασΟητε ότι, 
πληγωθεΐσα φάλαινα παρασύρει τό πλοίου έξ 
ού είνε δεδεμενη, καίτοι τοΰτο κινεί τήν μη
χανήν του πρός τά οπίσω ! Τόσην δέ ταχύ
τητα έχει, ώστε έντός 24 ωρών δύναται νά 
διατρέξη τόν ’Ατλαντικόν. Διηγούνται ότι φα- 
λαινοθήραι εύρον έν τη Νέα Γή πτώμα φα- 
λαίνης, ήτις. καθζ έβεβαιώΟησαν βραδύτερον, 
είχε προσβληθή τήν προτεραίαν είς τάς άκτάς 
τής Νορβηγίας.

■*»*·

Τό ιιεναλείτεοον άτιιόπλοιον.
’Ονομάζεται ΒαΖπκός κζί καθειλκύσθη πέ- 

ρυσιν είς τά νεώρεια τοΰ Βελφζστ, έν ’Ιρλαν
δία. 'Ο αγγλικός αύτός κολοσσός, οστις ύπεο- 
βαίνει τόν Κελτικόν κζί τό Gedl'ik έχει μή
κος 220 μέτρων, πλάτος 22,80, βάθος 14,90 
κζί παραλαμβάνει φορτίον 28.000 τόννων. 
Έπιβάτας δύναται νά παραλάβη 3.000· αί 
ζί'θουσαι δέ αύτοΰ είναι πολυτελέστατα·.. ΊΙ 
ταχύτης όμως (30—32 χιλιομ. καθ' ώρζν) 
είνε μικρότερα τών μεγίστων έπίσης γερμανι
κών άτμοπλοίων Γερμανίας καί Καίααρος Γου- 
λιέλμου Β', άτινα διανύουσι 40 χιλιόμ. καθ’ 
ώραν.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΤΟ ΨΥΧΟΣ, Ο ΗΛΙΟΣ Κ»Ι Ο ΑΝΕΜΟΣ
[Ρωσσική -αράίοσις].

Εις περιηγητής άπήντησέ ποτέ καθ’ όδ'ον τ’ον Η

λιον, τό Ψΰχος, καί τόν "Ανεμον.
Έχαιρέτισε ο’ αυτούς και είπε.
«Καλ’ ημέρα».
• Διά ποιον είπεν ό άνθρωπος ουτος τήν καλ’ ημέ

ραν τάχα;» Ήρχισαν νά λέγουν μεταςΰ των ot τρεις 

σύντροφοι. _ Λ
— Βεβαίως 8Γ έμέ, λέγει ό Ήλιος, επειδή φοοεϊ-

ται μήπως τόν καύσω. _ τ , ,
— "Οχι, έχεις λάθος αδελφέ, τήν είπε δι’ εμε, 

λέγει τό Ψΰχος, επειδή μέ φοβείται περισσότερον^
— ΓΙαράξενον πράγμα προσθέτει ό ‘Άνεμος'ούτε 

σέ, οΰτε ’κείνον έχαιρέτισεν ό άνθρωπος, αλΛ εμε 
μόνον. Καί άμέσως ήρ-χισχν νά φιλονικώσι. νά ύβρί- 

ζωνται καί ολίγον έλειψε νά γρονθοκοπηθώσι.
— Τέλος πάντων, ανακράζει ό ’Άνεμος' τι ώφε- 

λοΰσιν αί φιλονικία·.; "Ας ύπάγωμεν νά ερωτήσωμεν 
αύτόν ήμεϊς οϊ ίδιοι πρός ποϊον είπε τήν ζαλημέοαν

ΙΙαρευθύ; τοέχουσι κατόπιν τοΰ περιηγητοΰ, τον 
συλλαμβάνουσι καί τόν έρωτώσιν.

— Τήν είπα πρός τόν "Ανεμον άπαντά ό άνθρω

— "A I ά I ά I κα'ι ύστερον λέγουσιν, δτι οεν εί
χαν δίκαιον, ανακράζει ό Άνεμος

— Πολύ καλά, προσθέτει άμέσως ό Ήλιος, πλή
ρης οργής· τώρα πρέπει νά προσεχής. Θά σέ κχτα- 
καύσω, καί τότε θέλεις μ’ ένθυμηθή.

— Μή φοβοΰ τό παραμικρόν δεν θά σε κατακαύσγ, 
λέγει ό άνεμος, διότι έγώ θά αρχίσω νά πνέω και 

θέλω σέ δοοσίζει. , >Λ
— Ναι,' άνόητε άνθρωπε, άλλά τότε θ’ άναλάοω 

έγώ νά σέ παγώσω, προσθέτει τό Ψΰχος.
— Μή άνησυχ,ης. φίλε μου λέγει πάλιν oj Ανεμος' 

έάν τό Ψΰχος επιχείρηση νά σέ καταοιώςη. παύω 

έγώ τοΰ νά πνέω καί οΰτω πως δεν υποφέρεις τίποτε 
διότι οΰτε τό ψΰχος δύναται νά βλάψη άνευ τοΰ ανέ
μου, οΰτε ό Ήλιος νά καύση όταν ό Ανεμος πνεμ.

Μονεμβχσία Π· Ν· Πλατανΐτπς.

ΠΩΣ ΔΥΝΑΓΠΕΟΑ ΝΑ ΕΝΙΠΟΔΙΖΩΜΕΗ
ΤΟΝ ΛΛΕΚΊΌΙΆ ΝΑ ΦΩΝΑΖΗ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ

Έμβληματικό;, συμπαθητικό;, θαρραλέος, 
υπερήφανο; κζί γενναίος, τοιοΰτος έστίν ό ζλε- 
κτρύων, ούτινος τό βυκζνημζ μάς αφυπνίζει τό 
λυκαυγές έκαστη; ημέρας, δίκην έκκωφευτι- 
κοΰ σαλπίσματος. Κζί αληθώς μέν εύαρεστεϊ- 
ται ν’ άκούη τις τό ώραϊον σάλπισμά του, 
όπόταν σημαινη τήν έξέγερσίν μζς, μετά τήν 
άνζπζυσιν, όπόταν ομω; μά; διακόπτη τόν 
ύπνον πρό της έντελοΰς ανάπαυλας, ώς συμ
βαίνει είς τούς οκνηρούς κζί φύσει νυσταλέους, 
αί’, τότε ανακρζζομεν, όπως είς τόν μύθον τών 
'υπηρετριών: «Κατηραμενε πετεινε, πρεπει να 
λειψής, πρέπει ν' άποθάνη;!» Κζί τόν έφό- 
νευσαν τότε τόν άτυχή πετεινόν ζί ύπηρε - 
τριαι, αΐτινες κζτά την παράδοσιν, άγρυπνοΰ- 
σαι ζφ' ένός διότι ή κυρά των διήρχετο τόν 

βίον είς έσπερίδας, άφυπνίζουσιν άφ’έτέρου ύπό 
τών κραυγών τών άλεκτρυόνων, άλλ’ έτιμωρη- 
θησαν άρκούντως διά τήν σκληρότητα καί κα
κίαν των ταύτην, ζί διαβολο-τεμπέλαι.

Ώστε δέν πρέπει νά φονεύωμεν τόν πετει
νόν μας, άλλά πάλιν πώς νά κάμνομεν, ώστε 
νά μήν ζφυπνιζώμεθα. όπόταν αυτός θελη J 
Νά τοΰ κόψωμεν τό σαλπίγγιον ; ΑΓ, όχι, δι
ότι καί άδικον καί παρά φύσιν είναι τοΰτο. 
Άλλά πώς λοιπόν νά γίνη ;—’Ιδού, εσχάτως 
εΰρέθη καί ό τρόπος ούτος.

Περιορίσατε τόν άλέκτορά σας έντός διαμε
ρίσματος, όπου νά δύνασθε νά θέσητε μικράν 
σανίδα όλίγον άνωθεν τή; κεφαλής του. Μόλις 
ούτος τήν πρωίαν εγείρει τόν λάρυγγά του, 
διά νά φωνάξη, ό έπί τοΰ κρανίου του λόφος 
(κορώνα) θά προσκρούση έπί τής σανίδος καί 
άμέσως θά σιγήση, νομίζων, οτι τω επιβάλ
λεται τοΰτο άνωθεν. Οΰτω θ’ άναγκασθή νά 
πζοαμείνη μελαγχολικός, σιωπηλός, άφωνος, 
μέχρις ότου τήν πρωίαν τώ δώσητε τήν έλευ- 
θερίαν του.

Εύ'κολον όντως πράγμα. Κοιμάσθε ήσύχως 
πλέον καί ευχαριστημένος, άλλά πάλιν πόσον 
σκληρόν διά τόν γενναίου μικρόν ιππότην σας 
τό διάβημα τοΰτο ; Όποϊαι νευραλγιαι καί 
κεφαλαλγίαι, ΐ'σως δέ καί βλασφημίαι έκρή- 
γνυνται έκ τοΰ στόματος τοΰ Δόν-Κιχωτου 
σας αύτοΰ ’.

’Εν τούτοις συμμορφωθείτε προς την σκλη
ρότητα του, τήν ιπποσύνην καί χρησιμό
τητα του. Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΪΣΕΩΣ
.V. Φ. Άργοστό.Ιιον. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχα- 

ριοτοΰμεν πολύ. — A. Λ”· Λ. βώ-ior. Άπηντήσαμεν 
εις Δελτάριόν σας- Φροντίσατε παρακαλοΰμεν, γ;ά- 

φομεν.—Σ. Λ Γιούργε'Ιον. Δελτάριόν έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Άπηντήσαμεν. — Ν. Π. Πάτρας. Συν
δρομή έλήφθη Φόλλον άπεστάλη. Εύχαριστοϋμεν.— 
.1.Α- Λάρισσαν. Λέλτάριον έλήφθο. Ζητούμενα φύλλα 
σας άπεστάλησαν. — Λ'. Π. Πάτρας. Συνδρομή σας έ
λήφθη. Άπόδειξιο μετ’ άριθμοΰ λαχείου σα: έστάλη 

ταχυδρομικώ:. — Άι' Κ· Σ θιοάόστατ ’Επιστολή 
μετά συνδρομή; έλήφθη. Άπόδειςι; μετ’ άριθμοΰ 

λαχείου σας έστάλη ταχυδρομιζώς.—Κ. If. ΆΛτξάτ- 
άρΰαν. Έχει καλώς. Άναμένομεν έμβασμα. — Δ. Π. 
ΆίβαΛη Δελτάριόν έλήφθη. ‘Έκε·. καλώς Σας άεα- 
μένόλεν.—Π. Σ ΛονΔϊνον. Συνδρομή σας έλήφθη 
Άπόδειςι; μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας έστάλη ύμϊν 

ταχυδρομικώ;. Εύχααιστοΰμεν.—Π. Ν.θτσσα.Ιονίχην. 
\ρ^ρ.Λτα έλήφθησαν. Λαχειοφόροι σϊς έστάλησαν 
έπί συστάσει. Ειδοποιήσατε μα;.—Ε. Α Μ. ΜιτυΛή- 
ri/r. ’Επιστολή σα; έλήφθη. Γαλλικά φυλλάδιά κα! 
Βιβλιάριου σας άπεστάλησαν ταχυδρομικώ;. — Δ. X. 
Πίρα. ’Επιστολή έλήφθη, Εύχαριστοϋμεν. Συμμορ- 
φωθησόμεθα επιθυμίαν σας —A. I · Σικάγον. "Εχει 
καλώς. Άναμένομεν νεωτέραν σας.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ο®ο

60. Αίνιγμα
Τό πιώτσν εινε σύνδεσμος 

πολύ κοινός τωόντι
τό δεύτερον έπίθετον

καί δμως τρίζει δόντι,

Τό τρίτον είνε νήσος 
ώοοία χαί μιχςϊ 

τό σύνολον δέ μίσος 
χαί θόρυβον σκορπά.

61. Γρίφος
Γ) tele χ ίπ έάν φόρο;

-=»Ιί«=~
62. Φο»·ηνντόλιπθν 

Σπ - - δ - fip - δ - ς

63. Φύρδην μίγδητ
Ο Σωγαλο =νιε λοσιδε

Κιό<ίδ<
-'•χ-ΐχ--

ΛΥΣΕ1Σ ΤΟΥ 17ου ΤΕΥΧΟΥΣ
51. Ό άραψ σχηματίζεται έάν στρίψήτε τήν ά- 

ριστεράν πλευράν πρός τά άνω ή μέν κεφαλή του 
κάτωθι τοΰ σάγματος, ή δέ χειρ του έπί τοΰ λαιμού 
τής χαμήλου. — 52, Λαμία. — 53. ΊΙ σελήνη μί; 
οωτίζει. — 5ί. Ό φιλάργυρος χάνει πάντοτε τή- δί
κη® του,— 55. ’Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα, 
μέλι.

ΛΥΤΛΙ. - Δί; Σμαράγδι U. έ; ’Αθηνών I. Αίς 
Κατίνα Βλησίδου ές ’Αθηνών 4, Δί: Φορώ Σ. έξ 
’Αθηνών 5, Δί: Ειρήνη Π. έξ "Αθηνών 3, ό ζ. Δ. 
Γεωργιάδης έχ Πειραιώς 1, Γαλανή Έλληνίς έξ ’Α
θηνών 5, ό κ.Γεώργιος Προβχτζ; έχ Λίμη; 2. ό ζ. 
Δ. Ήλιόπουλο: έξ Αθηνών I καί ό κ Κώνστχντό- 
πουλοςέξ ’Αθηνών 3.

11 Κ H Ρ Ο Σ I 5
ΤΟΥ ΛΛΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ

11ο<ιχθές τήν 9 1)2 ~. y.. ίν -■?, αίθούσή 
τής ’Εθνικής Τραπέζης έγένετο ή 104 κλή- 
ρωσις τοΰ λαχειοφόρσυ δανείου τών 60 εκα
τομμυρίων. Οί έξαχΟέντες πρώτοι εννέα αριθ
μοί οί κερδίζοντας διάφορά πυσά εϊνε Ά έξής:

61,752 Δρ. ΙΟΙ) ΟΟΟ
69,491 10.0(10
99,886 2.500
72,225 » 2.500

130,091 » 1,000
71,104 1) ι,οοο

152,375 W 1.000
59,677 η 1.000
70,227 » 1,000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΊΙ ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 

εντόκους καταθέσεις εΐς τραπεζικά γραμμάτια, 
καί είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας, άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ο 
έγένετο ή κατάΟεσις είς χρυσόν ή δι’ επιτα
γής δψεως (Cheque) έπί τοΰ έςωτερικοΰ κατ’ 
εκλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι 
κκί τί! αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοΐς *Γπο- 
καταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1 τοΐς εκατόν κατ’
2 » »
·’/> » »
3 η η
4 η η

έτος διά κατα.Ο . 6 υ.ην
» 1 ετ.
η 2 έ'τ.
» 4 έτ.
» 5 έτ.

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκ- 
Οεσεων έκδίοονται κκτ’έκλογήν τοϋ καταθέτου 
ΰνομαστικαηή ανώνυμοι. (Έχ τοΰ γραφε'ου).

ΤΑΜΙΕΓΤΗ ΡΙΟΝ
THE Εθλ’ΙΚΗΕ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γνωστοποιεί ότι ό κνώτατος :οο; τών επ’ ονόματι 
έχάστου καταθέτου παρά τώ Τχμ’ευτησίω τή; Τρχ· 
πεζή; καταθέσεων ηύςήθη εί; δοα/. όισχιλίας. (2, 
00Q .

Καταθέσεις κχί αποδόσεις ένεργοΰνται καθ’ έκά 
στην μέχρι τής μεσημβρ;α:.

(Έχ τοΰ Γραφείου τής Έθν. Τραπέζη;

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πρός ίκμά&ηαιι
~τ,ς ’Αγγλικής. Γαλλικής, Γεοιιανι- 
κιίς καί Ιταλικής.'Όλαι όιιοϊ· Οά έκδι- 
δωνται καθ’ έκάστην, είς Ελ ©υλλαδιον 16 
σελιδον, ήτοι μέ 1(1 λεπτά καθ’ έκάστην μαν
θάνετε τν<ϊ«ίαο»ις γλώιήίας καί Οά έχετε 
τέιήίαοα ’ίιβλια ίι·'<οοι<ίτά.~ · »· V

Έκδοτης ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΕΞΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣ1ΔΩΡΙΔΗΣ
Είπ<ΐ'.'ιογεΐ'<· όεοίκίτων ι:α-ιι<>Υίΐ<τιιι:νι·ιν 
Δέχεται παραγγελίας από τό ’Εσωτερικόν 

καί Έξωτερικόν.
Γραφεία : ’ΛΟήναι, ό>ός Αδριζ-.οΰ. ΙΙει- 

ραιευς, οδός Φίλωνος 82.

ΤΪΊΙΟ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ—Όϊός Περικλεούς Αριθ. 10.


