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ΑΛΙΣΤΑ εις άλλα ζητή
ματα αί έπιστήμαι ού μό
νον ούδεμίαν ριζικήν καί 
βαθεΐαν έέήγησιν παρέ ■ 
χουσιν άλλ ούτε προσεχή, 
περιγράφουσαι άπλώε τά 
φαινόμενα καί γινόμενα, 
χωρίο νά δύνανται ούδε
μίαν ούδαμώε ούτε έν ταϊς 
γενικαΐε γραμμαΐς ούτε έν 
τοΐς καθέκαστα νά παρά- 
σχωοιν ερμηνείαν —Παν 
κύττασον πολλαπλασίαζε- 

*> * « · ται οι αυτοοισιοεοεως εις 
δύο, άφοΰ προηγηθή αάτήε μία άπειρος τήν 
ποικιλίαν σειρά έοωτερικών μορφολογικ&ν 
τοΰ πυρήνος μεταβολών, οϊτινες συλλήβδην 
ονομάζονται διά τοΰ γελοίου ονόματος Κ α- 
ρ υ ο κ ί ν η ο ι ε (Karyokinese). Δύναται έκ 
των απείρων τούτων φάσεων μίαν καί μό
νην νά έέηγήση έστω καί άτελώε. ή φυσιο
λογία. άποδεικνύουσα,ότι αύτη είναι άναγ 
καια συνέπεια γνωστής τινοε αρχής τήε Φυ
σικής Χημείαε καί Μηχανικής ;

Έί όλης τής άπειρου καί λαβυρινθώδους 
εκείνης σειράς των μορφολογικών μεταβολών 
τας όποιας ύφίοταται τό γονιμοποιηθέν ώ- 
αρίον, δύναται μίαν καί μόνην έστω τήν 
απλουστάτην. νά έέηγήση ή Εμβρυολογία 

καί ή Φυσιολογία ; Δύνανται π. χ. νά μάς 
εϊπωσι, κατά τίνα μηχανικόν νόμον γίνετα 
ή παραγωγή τών τριών βλαστοδερμάτων, 
δύνανται νά μάς είπωσι κατά τίνα μηχανικόν 
καί φυσικόν νόμον τά έκ τής διαιρέυεωε τοΰ 
γονιμοποιηθέντοε ώϊκοϋ κυττάρου παραχθέν- 
τα κύτταρα τάσσονται είε δύο σειράς ραν 
εσωτερικήν καί έτέραν έέωτερικήν καί απο- 
τελοΰσι τήν έμδρυολογικήν έκείνην τήε έξε- 
λίέεωε φάσιν ήτις λέγεται γαστρ ίδιον; 
Δύναται νά μαε έέηγήση τήν περιεσγοτάτην 
έκείνην μαθηματικήν πρόοδον, καθ’ ήν γί
νεται έν τώ γονιμοποιηθέντι ώαρίω ό πολ
λαπλασιασμός τών έέωδερμικών καί ένδοδερ- 
μικών κυττάρων ;

Ή έέέλιέις τοΰ γονιμοποιηθέντοε ωα
ρίου καί ή μεταμέρφωσιε αύτοΰ είε ζώον 
είναι μυστήριον έί ίσου ακατάληπτου, καθ’ 
ήμάε τουλάχιστον, ώς καί τά πνευματιστικά 
φαινόμενα ώε μή ύπαγομένη ούτε έν τοΐς 
καθ’ έκαστο, ούτε έν τοΐς καθόλου εις ού- 
δένα γνωστόν νόμον τής Φυσικής, Χημείας 
καί Μηχανικής Ή φυσιολογία καί ή έμορυ 
ολογία περιορίζονται νά περιγοάφωσι 
μόνον τάς διαφόρους τής έίελίέεωε καί 
μεταμορφώσεωε τοΰ ωαρίου φάσ·:ις χωρίς νά 
δύνανται ούτε ένας σημείου μόνον αύτήε νά 
δώσωσιν έλαχίστην έέήγησιν Καί όμως οί 
κύριοι φυσιολόγοι μετά στόμφου καί άλαζο 
νείαε άποφαίνονται ότι τά πνευματιστικά 
φαινόμενα είναι προϊόντα φρενοπαθών εγκε
φάλων διότι δέν έέηγοΰνται οθτε συμφω- 
νοΰοι προς ούδένα γνωστόν νόμον !

Άεέέετάσωμεν ήδη τάς ένστάσεις έκείνων. 
οϊτινες θεωροΰσιν άπαράδεκτα τά πνευματι- 
στικά φαινόμενα, ώς άσυμβίβαστα προς τά 
έέαγόμενα τήε Φυσιολογίας. Ή Φυσιολογία 
κατέδειέε τώ οντι διά σοβαρωτάτων πειρα
μάτων καί ακριβέστατων παρατηρήσεων τήν
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στενότατη·/ συνάφειαν των ψυχικών φαινο
μένων μετά τής φυσιολογικής λειτουργίαςτοΰ 
έγκεφάλου και ίδι'ως τών ημισφαιρίων αύτοΰ. 
Διά πειραμάτων γενομένων έπ'ι κατωτέρων 
τάξεων ζώων έδείχθη οτι άφαιοουμένης τμη 
ματικώς τήςφαιάς ούσίσς τών ημισφαιρίων, 
ή συνείδησις τοϋ ζώου μειουται βαθμηδόν, 
έξαιρουμένων δέ όλοσχερώς τών ημισφαιρίων, 
παύει πάσα συνείδησις και κατά βούλησιν 
κίνησις καί μόνον αί αντανακλαστικοί κινή
σεις έξακολουθοϋσιν ύφιστάμεναι έν μείζονι 
μάλιστα έντάσει ή ότε ύπήρχον τά ημισφαί
ρια. Ίνα γίνη αίσθησις οίαδήποτε, πρέπει 
ό περιφερειακός ερεθισμός τοϋ άρμοδίου νεύ
ρου νά οιαπεραιωθή ρεχρι τοϋ έγκεφάλου 
καί νά διεγείρη εις τά αντίστοιχα κέντρα ε
ρεθισμόν ούτως ίνα παραχθή αίσθησις όρά 
σεως, πρέπει ό Ερεθισμός τοϋ αμφιβληστρο
ειδούς χιτώνος νά οιαπεραιωθή διά τοϋ οπτι
κού νεύρου μέχρι τοϋ ήνιακοϋ λοβοϋ τών 
ημισφαιρίων Βλάβη τοϋ ήνιακοϋ λοβοϋ συν
επάγεται διατάραξιν τής όράσεως ή καί τε
λείαν τύφλωσιν. Όπως ουντελεοθή αϊσθη- 
σις ακοής πρέπει ό ερεθισμός τών άκουστι 
κών ϊνών τοϋ λαβυρίνθου νά διαπεραιωθή 
μέχρι τοϋ κροταφικοϋ λοβοϋ τοϋ Εγκεφάλου- 
βλάβη τοϋ λοβοϋ τούτου επιφέρει διατάρα 
ξιν τής ακοής ή καί τελείαν κώφωσιν. Διά 
τήν αίοθηοιν τής όσφρύοεως πρέπει ό Ερεθι
σμός τοϋ οσφρητικού νεύρου νά διαβιβασθή 
μέχρι τοϋ αγκιστροειδούς γύρου. Αμφισοή 
τησις Εξακολουθεί ύπάρχουοα διά τά εγκε
φαλικά κέντρα τής αφής καί τής γενικής αϊ- 
σθήσεως, άλλων μέν θεωρούντων ώς τοιαϋ- 
τα τον [πποκάμπε'ον γύρον καί τό κέρας 
τού Άμμωνος, άλλων δέ τόν ζωστήρα γύρον. 
Ούτω λοιπόν ή αίσθησις φαίνεται ώς λειτουρ
γία ειδικών έγκεφαλικών τόπων

Ίνα γίνη κατά βούλησιν κίνησις μέλους 
τινός τοϋ σώματος πρέπει ή βούλησις νά Επί
δραση εις ώρισμένους τόπους τής φαιάς ού· 
αίας τοϋ προσθίου καί οπισθίου κεντρικού 
γύρου. Εν τοϊς γύροις τούτοις ή φυσιολο
γία καί ή παθολογία κατέδειξαν ώριομένα 
κινητικά κέντρα πολλών μερών τού σώματος· 
ούτω π. χ τό ανώτερον τριτημόριον τών δύο 
κεντρικών γύρων καί τό παρσκεντρον λόδιόν 
είσι τά κέντρα, δι' ών έκτελοϋνται αί κι
νήσεις τού κάτω άκρου τοϋ αντιθέτου ημι
μορίου τοϋ σώματος. Διά τού μέσου τριτη- 
μορίου τών κεντρικών γύρων έκτελοϋνται αί 
κινήσεις τοϋ άνω άκρου τοϋ αντιθέτου ημι
μορίου τού σώματος. Αί κινήσεις τής γλωσ- 
οης, τών μυών τοϋ φάρυγγος καί τοϋ λαρυγ- 
γος γίνονται διά τών πρός τήν Συλούειον 
αύλακα μερών τών κεντρικών γύρων καί ι
δίως διά τοϋ κατωτέρου πέρατος τοϋ ανιόν

τος μετωπικού γύρου Κατά πάσαν διανοη
τικήν έργασίαν συμφορεϊται εις τόν έγκέφα 
λον μείζων τής συνήθους ποσότης οϊματος, 
ή έν αύτώ έναλλαγή τής ύλης γίνεται μετά 
μείζονος έντάσεως ή θερμοκρασία τών ήμι- 
σφαιρίων αύξάνεται καί ή ποσότης τών προ
ϊόντων τής έγκεφολικής φθοράς καί άποσυν- 
θέσεως καί ιδίως ή τών φωσφορικών αλάτων 
αύξάνεται έν τοϊς ουροις. Ούτω λοιπόν ή 
διανοητική εργασία καταφαίνεται ούοα αποτέ
λεσμα τών έν τοϊς ήμισφαιρίοις τελουμένων 
χημικών ένεργειών

Αλλ' ή φυσιολογία καί ή παθολογία ΐσχυ 
ρίζοντσι, ότι κατέδειξαν καί τόν Εγκεφαλικόν 
μηχανισμόν τής ύψηλοτάτης έκείνης ψυχικής 
ένεργείας ήτις καλείται διανόηοις, καί 
ήτις, οσον πολύπλοκος καί άν είναι δέν 
είναι άλλο τι ή κατά τό μάλλον ή ήττον 
πολυσύνθετος συνειρμός παραστάσεων καί 
εικόνων. ΟύΓω κατά τήν βάσίν τοΰ τρίτου 
μετωπικού γύρου κεϊται τό κέντρον τοΰ έν · 
άρθρου λόγου- βλάβη του τόπου τούτου επι
φέρει την απώλειαν τής μνήμης τών κινή 
σεων.τών άπαιτουμένων πρός άρθρωσιν τών 
λέξεων (Aphasia motoiia . Έν τή βάσει τοϋ 
δευτέρου μετωπικού γύρου έδράζεται ή μ·.ή 
μη τών κινήσεων τής χειρός τών έκτελου 
μένων κατά τήν γραφήν. Ό πρώτος κρο- 
ταφικός γύρος είναι ή έδρα τής μνήμης τών 
ηχητικών εικόνων καί λέξεων καί ό γωνιώδης 
λοοός ή έδρα τής μνήμης τών οπτικών εις 
κόνων τών λέξεων. ΙΙάντα τά κέντρα ταΰτα 
καθώς καί τό άπειρον πλίθος τών άλλων 
συνδέεται μετ’ άλλήλων διά πολυπλοκωτά 
του συστήματος συζευκτικώνΐνών, ό μηχα
νισμός τού όποιου είναι τόσω πολυπλοκώτε- 
ρος όσον τελειοτέρα είναι ή διάνοια τού 
άνθρωπου καί τών διαφόρων τάξεων τών 
ζώων. Ένεκα τού μηχανισμού τούτου πας 
έρεθισμός γινόμενος έν κέντρω τινί μεταδί
δεται διά τών συζευκτικών ϊνών και εις 
άλλα κέντοα.διεγείρων έκεϊ τήν αντίστοιχον 
παράστασιν καί μνημονικήν εικόνα, ούτω δέ 
Εξηγείται ό συνειρμός τών έννοιών οστις α
ποτελεί τήν βάσιν τής υψηλότατης έκείνης 
ψυχικής Εργασίας ήτις καλείται δ ι α ν ό η σ ι ς.

Πάσα ουσία τροποποιούσα καί μεταέάλ- 
λουσα διά τής χημικής αύτής έπιδράσεως 
τήν Εγκεφαλικήν λειτουργίαν, τροποποιεί καί 
μεταβάλλει καί τάς ψυχικός λειτουργίας. Ή 
έλαχίστη διατάραξις τής έγκεφαλικής λει
τουργίας .επιφέρει παραφροσύνην. Βλάβαι 
λίαν ασήμαντοι τών ημισφαιρίων αϊτινες ούτε 
διά τού μικροσκοπίου δύνανται νά άνακα 
λυφθώσιν, έπιφέρουσι μεγίστας ψυχικός δια
ταράξεις καί έπαναστάοεις, μανίαν μονομα
νίαν.έμμονους ιδέας, ακαταγώνιστους τάσεις

μη, φαντασία, δι 
οιαιτέρων ψ υ χ ι 
ώρουν ώς ιδιαιτέρας τρόπον

συναισθητικήν, ορεκτικήν βουλητικήν, γνω 
ι 

ολογίαο καί παθολογίας του έγκεφάλου κατα- 
ι.»--------- .ι -------L..— ·-. Πάντα

ΐ /α 
άλ- 
τών

ηθικήν διαστροφήν, κλπ. Όλίγαι σταγόνες 
εύθαλείας καί ύοσκυάμου παράγουσι φρικτω 
τάτας παραισθήσεις Ή ουσσώρευσις μικρας 
ποσότητος πύου εις τόν έγκέφαλον Επιφέρει 
φοβερός τής διανοίας καί τοϋ θυμικοΰ παρα 
κρούσεις.

Ή Εγκεφαλική παθολογία κατέρριψε καί 
τήν μέχρι τοϋδε παρά τοϊς ψυχολόγοις κρα 
τοΰσαν γνώμην περί τών ψυχικών λεγομένων 
δυνάμεων. Οί παλσιότεροι ψυχολόγοι ώς καί 
πολλοί τών νεωτέρων ο'ίτινες άγνοοΰοι τάς 
προόδους, τάς όποιας Εποιήσατο ή φυσιολο
γία καί ή παθολογία τοϋ έγκεφάλου. ένόμι 
ζον, ότι τά διάφορα ψυχικά φαινόμενα αί- 
οθησιε, ουναίοθησις. δρεξις, βούλησις, μνή- 

"ίιανόησις, είναι άπόροοιαι ί 
διαιτέρων ψυχικών δυνάμεων άς έθε- 
ώρουν ώς ιδιαιτέρας τρόπον τινά. οντό'η 
τας καί ώνόμαζον δύναμιν αισθητικήν,

ι 
στικήν. κλπ. Τά έξαγομενα όμως τής φυσι 

λήγουσιν εις τό συμπέρασμα, ότι 
ταΰτα είναι φαινόμενα, τά όποια 
συντελεσθώσιν, άπαιτοϋσιν, ώς καί πάν 
λο φαινόμενον ώρισμένας συνθήκας, 
όποιων μή ύπαρχουοών ή έν μέρει ή καθ' 
ολοκληρίαν, τά φαινόμενα τής αισθήσεως 
συναισθήοεως όρέξεως, βουλήοεως άναπα 
ραατάσεως καί συνειρμού τών Εννοιών ή δέν 
συντελοϋνται ή γίνονται έλλιπώς. Η άρχή 
αυτή καταφαίνεται ιδίως σαφέστατα έν τή 
σπουδή τής παθολογίας τής μνήμης. Τά 
νοσήματα τής μνήμης ανάγονται εις δύο 
κατηγορίας,εις υπερεντάσεις κα! εις Εξασθε
νήσεις αυτής. Αί Εξασθενήσεις τής μνήμης 
παρουσιάζουσι φαινόμενα γενικής άμνηοίας 
καί ειδικής. Κατά -άς ειδικός άμνηοίας παρα
τηρείται άλλοτε άμνησία μόνον τών ήχων 
τών λέξεων, άλλοτε μόνον τών οπτικών εικό
νων αυτών άλλοτε άμνησία μόνον άριθμών, 
άλλοτε μόνον γεγονότων καί συμβάντων,άλ
λοτε κινήσεων άλλοτε παρατηρούνται παρα- 
δοξότατα φαινόμενα αμνησίας γεγονότων καί 
συμόάντωνέν ώρισμένοις χρονικοϊς όρίοις πε 
ριλαμβανομένων. Ούτω λοιπόν καταδεικνύ 
εταιότι ή μνήμη δέν είναι ιδιαιτέρα τις όντό- 
της καί όλότης, άλλ' άναλύετσι εις μν ή
ρα ς, ως ή ζωή τοΰ οργανισμού αναλύεται 
εις τήν ζωήν τών οργάνων, έξ ών ούτος συ- 
νίσταται, ή δέ ζωήτών οργάνων εις τήν ζω
ήν τών ιστών, τούτων δέ εις τήν ζωήν τών 
κυττάρων καί τούτων πάλιν εις τήν ζωήν τών 
μορφολογικών αύτών μονάδων. Ούτω λοιπόν 
καταρρίπτεται ή άρχαία δοξασία, καθ’ ήν ή 
^*νήρη έθεωρεΐτο ώς ιδιαιτέρα δύναμις faculte) 
εχουσα ιδιαιτέραν ύπόστασιν καί οντότητα.

Εις τό αύτό συμπέρασμα άγεται ή Εγκεφα
λική παθολογία καί διά τήν βούλησιν, αίσ- 
θησιν, συναίσθησιν κλπ.

Φυσιολογία λοιπόν καί παθολογία τοϋ έγ 
κεφάλου καταλήγουσιν εις τό συμπέρασμα 
ότι π ά ν ψυχικόν φαινόμενον είναι 
φ αινό μ ενον φυσιολογικόν τοϋ έγ
κεφάλου καί ότι έν γέ>ει ή συνείδησις δέν 
είναι ΐδϊότης ιδιαιτέρας τίνος όντότητος, ήτις 
ονομάζεται ψυχή άλλ' είναι φ α ι ν ό μ ε ν ο ν 
παραγόμενον έκ τής πολύπλοκου λειτουργί 
ας τοΰ έγκεφάλου, τό όποιον φαινόμενον, 
'ίνα ουντελεοθή άπαιτοϋνται ώρισμένσι καί 
ίδιάζουοαι έκάστοτε συνθήκαι ων μή ύπαρ- 
χουσών, τό φοινόμε»ον δένσυντελεΐται ήτοι 
συνείδησις δέν υπάρχει Παυούσης λοιπόν 
μετά θάνατον τής έγκεφαλικής λειτουργίας, 
παύει μετ' αύτής καί ή ψυχική ζωή σβέν- 
νυται πάς σπίνθήρ συνε<δήσεως καί ή προ 
σωπικότης - οϋ ανθρώπου διαλύεται. ΙΙέραν 
τοϋ τάφου ζωή δέν υπάρχει.

Τά άναμφισβήτητα ταΰτα τής Φυσιολο
γίας καί τής Παθολογίας τοΰέγκεφάλου συμ 
περάσματα φαίνονται δλως ασυμβίβαστα πρός 
τό συμπέρασμα εις ό άγει ή παραδοχή τών 
φαινομένων τοϋ πνευματισμού, τών όποιων 
ή ακριβής Εξέταοις καί άνάλυσις φέρει ώς 
εξαγόμενον ότι ή ζ ω ή έξακολουθεΐ καί πέ
ραν τοΰ τάφου, οτι ή προοωπικότης ημών έ
ξακολουθεΐ ύφισ’αμένη καί μετά τήν διάλυ- 
σιν τοΰ σώματος Ό θά νατός τού σώ
ματος είναι ή ζωή τής ψυχής είναι 
τό συμπέρασμα τοΰ πνευματισμού.

Φυσιολογία λοιπόν τοΰ έγκεφάλου καί 
πνευματισμός φσί/ονται δύο πράγματα άσυμ 
βίβαστα πρός άλληλσ, διότι άγουοιν εκ συμ 
περάσματα δλως άντίθετα. Έν έκ τών δύο 
θά είναι άληθές ή ότι ή ζωή τοϋ σώ ατος 
καί είδικώς τοΰ έγκεφάλου είναι καί ή ζωή 
τής ψυχής καί κατ' άκολουθίαν ό θάνατος 
Εκείνου είναι θάνατος καί ταύτης, ώς ισχυ
ρίζεται ή φυσιολογία, ή ότι ό θάνατος τού 
σώματος είναι ή ζωή τής ψυχής, ώς ίσχυ 
ρίζεται ό πνευματισμός. 'Αλλ' ό βαθύς α
μερόληπτος καί μή πείσμων Ερευνητής πρέ 
πει νά Εξετάση πάν προκείμενον αύτώ ζή 
τημα,ούχί μονομερώς. άλλ' ύπό πάσας τάς 
όψεις αύτοΰ. Ή μονομερής τών πραγμάτω / 
Εξέταοις ήγαγε πάντοτε εις άνακριδή καί α
τελή συμπεράσματα Παραδείγματα τοιάύτα 
παρέχει ήμΐν πολλά ή ιστορία πασών τών έ 
πιστημών. Τό περί γενέσεως τών οργανικών 
όντων ζήτημα, άν έξετάση τις μονομερώς. 
ύπό μίαν ή ύπό τινας μόνον έπόψεις, θά έ 
ξαγάγη τό συμπέρασμα, ότι ή δημιουργία ε 
κάστου είδους ζώων καί φυτών έγένετο α
νεξαρτήτως ή μία ύπό τής άλλης ώς έδοξά 
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ζετο προ τοΰ Lamark, Darwin καί Vallace 
άν έξετάση tic όμως αύτό ύπό πάσας τάς 
όψεις αύτοΰ, ώς έπραξαν οί άνδρες ούτοι, 
θά έξαγάγ^ τό αντίθετον συμπέρασμα, οτι 
τά διάφορα είδη των ζώων καί φυτών παρήχ- 
θησαν ούχί ανεξαρτήτως άλλήλλων.άλλ’ έξ 
άλλήλων δΓ έξελίξεως.

"Αν έζετάση τις μονομερώς τάς κινήσεις 
τών ουρανίων σωμάτων θά φθάση εις τό συμ
πέρασμα, ώς συνέβαινε πρό τοΰ Γ αλιλαίου 
ότι ό "Ηλιος κινείται περί τήν Γην. μένου 
σαν άκίνητον εις τό άντίθετον όμως συμ 
πέρασμα ήχθη ό Γαλιλαίος όστις έέήτασεν 
ύπό πάσας τάς όψεις τάς κινήσεις τών ούρα 
νίων σωμάτων καί ιδίως τοΰ πλανητικού ημών 
συστήματος.Ό έπιστήμωνέκεΐνος. όστις δει 
κνύει πεισμονήν νά έέετάζη τά ζητήματα μο
νομερώς καί ύπό περιωρισμένας μόνον όψεις 
κλείων τούς οφθαλμούς αύτοΰ πρό πάσης άλ
λης τών φαινομένων φάσεως, έκδηλώσεως 
καί έξελίξεως, αΐτινες δέν συμβιβάζονται πρός 
τάς σκέψεις, ύφ’ ών κατέχεται, είναι ή έ- 
γ ωϊ σ τ ή ς. φοβούμενος μήπως καταρριφθώ- 
σιν αί ίδέαι αύτοΰ, ή ψ υ χ ο π α θ ή ς,κατε 
χόμενος ύπό έμμονων ιδεών ή στενοκέ 
φαλος, έχων λίαν περιορισμένου ορίζοντα 
διανοίας καί πασχών πνευματικήν μυωπίαν, 
μή έπιτρέπουσαν αύτώ νά ρίψη τά βλέμματα 
τής διανοίας του πέραν τής ρινός του. Οί 
τοιοϋτοι όμοιάζουσι πρός τά οστρακόδερμα 
ζώα. τών όποιων ό πνευματικός όρίζων δέν 
έπεκτείνεται έξω τοΰ οστράκου έν ω είσί 
έγκεκλεισμένα. Τά φαινόμενα του πνευματι 
ομοΰ πρέπει νά έξετασθώσι καί αύιά άνευπσο 
καταλήψεως μετά ψυχραιμίας καί ειλικρίνειας- 
άν δέ άποδειχθώσιν άληθή. ώς ήμεΐς είμεθα 
πεπεισμένοι καί έκ τής μελέτης τοΰ συνόλου 
αύτών καί έξ ιδίων αύστηροτάτων καί άκρι- 
βεατάτων παρατηρήσεων, τότε τά συμπερά
σματα τής Φυσιολογίας τοΰ έγκεφάλου δέν 
είναι, ώς φαίνεται,άσυμβίβαοτα πρός τα τοΰ 
πνευματισμού. Φυσιολογία καί π-ευματισμός 
δύνανται κάλλιστα νά συμβιοασθώσι, διότι 
τότε θά άποδειχθή οτι ό εγκέφαλος είναι ούχί 
ή παραγωγόςτώ ν φαινο μόνων τής 
συνειδήσεως αιτία, άλλά τ ό ό ρ γ α
ν ο ν μόνον, δΓού ταΰτα έκδηλοΰν 
ΐαι καί έξωτερικεύονται καί κατ' 
άκολουθίαν, τροποποιούμενης καί μεταβαλλό
μενης τής ανατομικής κατασκευής τοΰ έγκε
φάλου καί τής λειτουργίας αύτοΰ, συμμετα
βάλλεται καί ή έκδήλωσις τών φαινομένων τής 
συνειδήσεως, τών παραγομένων άμέσως ύπό 
όντότητός τίνος αύθυποστάτου καί αύτενερ- 
γοϋ, τής ψυχής, ώς όνομάζουσιν αύτήν οί 
ψυχισταί καί οί πνευματισταί.

Τόν πνευματισμόν άποτελοϋσιν αί έξης 
κατηγορίαι φαινομένων:

1. Κίνησις βαρέων ή έλαφρών σωμάτων, 
δΓ έλαφράς απλής τών χειρών έπαφής. άνευ 
μυϊκής τίνος ένεργείας.

2. Αύτόματος κίνησις σωμάτων βαρέων ή έ 
λαφρών άνευ ούδεμιάς έπαφής τοΰ μεσάζοντος 
ή τών παρισταμένων, άλλ’ έξ άποστάσεως.

3. Αύτόματος άπό τοΰ έδάφους άνύψωσις 
διαφόρων άντικειμένων βαρέων ή έλαφρών, 
άνευ ούδεμιάς έπιψαύσεως αύτών ύπ ’ ούδε 
νός τών παρισταμένων.

4. Αύτόματος άπό τοΰ έδάφους άνύψωσις 
καί μετέωρος έν τώ διαστήματι στάσις ή κί 
νηαις άνθρωπίνων σωμάτων.

5. Λύτόματοι κρότοι πάταγοι, τριγμοί 
καί διαφόρων άλλων ειδών ήχοι, παραγόμενοι 
έπί τού έδάφους. τραπεζών, έρμαρίων. κλι 
νών καί διαφόρων άλλων άντικειμένων, άνευ 
ούδεμιάς έπιψαύσεως αυτών ύπό τίνος τών 
παρισταμένων.

6. Αύτόματος ήχησις κλειδοκυμβάλων καί 
διαφόρων άλλων μουσικών οργάνων καί έκτέ- 
λεοις δι’ αύτών πλήρους μουσικής αρμονίας, 
άνευ ούδεμιάς έπιψαύσεως ύπό τίνος τών πσ- 
ρίοταμένων.

Παραγωγή αύτόματος φωτεινών φαι
νομένων έν τώ διαστήματι.

8. ’Εμφανίσεις έν τώ διαστήματι χειρών 
αύτοφώτων ή όοατών διά κοινού φωτός.

9. Άμεσος αύτόματος γραφή έπί χάρτου 
ή πλακών έκ σχιστόλιθου ύπό μελανογραφί 
■δων ή συνηθέστερον ύπό γραφίδων έκ γρα 
φίτου άνθρακος, άνευ ούδεμιάς έπιψαύσεως 
αύτών ύπό τών παρισταμένων.

10. Έ μ μ ε σ ο ς αύτόματος γραφή γινο- 
μένη ι έν διά -ής χειρος ένός ή πίειόνων έκ 
τών παρισταμένων, άλλ’ έτεροκίνήτως. κι
νούμενης δηλαδή τής χειρός άνευ τής έπι- 
δράσεως τής βουλήσεως τοΰ γράφοντος.

11. Αύτόματος λαλιά ήτοι ομιλία γενο- 
μένη μετά πληρέστατου συνειρμού εννοιών 
ύπό ληθαργοϋντος ή απλώς έν φυσικώ ύπνω 
διατελοΰντος τών φωνητικών οργάνων ένερ- 
γούντων έτεροκίνήτως καί όμιλούντων πολ- 
λάκις ξένας γλώσσας αγνώστους τώ φωνοϋντι.

12. ’Εμφανίσεις άνθρωπίνων φασμάτων, 
ότέ μέν σκιοειδών, ότέ νεφελοειδών καί άλ
λοτε έν μέρει ή καθ ' ολοκληρίαν άτελώς ή 
καί τελείως ένσάρκων.

13. Διεισχώρησις στερεών σωμάτων εις 
άλλα στερεά, καταργουμένου φαινομενικώς 
τοΰ νόμου τοΰ άδιαχωρήτου καί διέξοδος 
έκείνων διά τούτων.

Περί έκάστης κατηγορίας τών φαινομένων 
τούτων θά διαλάοωμεν έν έπομένω άρθρω. 

("Επεται συνέχεια/.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ_ΦΙΛ0Λ0ΓΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Περιφανή κατέχει θέσιν το σεπτόν ίδρυμα έν τή 
ιστορία τής άναγεννηθ:ίσης 'Ελλάδος, ένεκα τής 
έν τοότφ ευλογίας τοΰ ιερού λαβάρου, τής σημαίας 
δηλαδή τής έπαναστάσεως καί τής κηρύξεως τής 
εθνικής ανεξαρτησία;.

Ή Ί. Μονή απέχει μίαν ώραν άπό τών Κα
λαβρύτων δυσμιζώς, ηνωμένη μετ' αυτών δ:’ ατρα
πού ανωφερούς- κεΤται δέ έπί υψώματος, ζάτωθν 
τοΰ οποίου έζτείνετα: ό Βοραϊχ’ος καί αϊ μεγάλοι 
γαΐαι, αϊτινες κατεζλύζοντο ύπό του ΰδαιός του 
ζαί έοχημάτιζον τά περιλάλητα έλη, άτινα άπεξη- 
ράνθησαν έπί τέλους, κατόπιν πολυετούς πολιτικού 
άγώνος. διά τής κατασκευής τής μεγάλης κατα- 
βόθρας έν Σουδενοις ζα: τής καταλλήλου δΓ αύ- 
λάχων ρυθμίσεως τής κοίτης τοΰ ποταμού τούτου, 
οσπς δι ρχόμενος δΓ αποτόμων κρημνών, οι ιν-ς 
έξόχως μαγευ ιχόν ζαί τρομαχτικήν εμποιούν έν- 
τύπωσιν θέαμα 
εμφανίζει, ίδια εις 
τα τμήρα Δια- 
κοφτοϋ — Ζ-. χ
λωρού; πρό του 
έπιβαίνοντος έπί 
τοΰ οδοντωτού σι- 
δηροδριμου.

Η περιπετει
ώδης ζαί πολυκύ
μαντος ιστορία, 
τής ϊ ρας Μονής 
περιλαμβάν ι σει
ράν οην γεγο
νότων άπό τής ϊ- 
δρΰσεως αυτής, 
μέχρι τής σήμε
ρον,οτε οίκονομι- 
χαΐ δυσφορία: πιέ- 
ζουσαι ταύτην δεν 
κατώρθωσαν νά 
εςασφαλίσωσιν έζ 
μέρους τής Κυβερνήσεως τό ενδιαφέρον ζαί τήν 
προσοχήν.

Κατ' αρχάς ή Μονή, ζτισθεΐσα τώ 961, έκειτο 
ιπι αποτόμου χαράδρας περί τά εκατόν μέτρα ΰψη- 
Λής ζαί απετελεΐτσ έζ τοΰ μεμονωμένου ναού, όστις 
έπι τοΰ βράχου είχε προσζολληθή, και έζ πληθύ- 
ος μικρών οικημάτων, τΐ,δε ζάζεΤιε διεσπαρμένων 
καθ’ ολην τήν βραχώδη έχτασιν, έν οΐς δ-.έμενον 
χατ ιδιόρρυθμον σύστημα οΐ έννεαζόσιοι καί πεν- 
τήχοντα μοναχοί ταύτης, Πελοποννήτιοι, ώς έπί 
τό πλ-ΐστον.

Εκτίσθη δέ ώς εξής: Έπ! Νικηφόρου Φωζά, ό 
ήγούμενος τής έν τώ Αγίω δρει π ριφήμου ίστο- 
ρι*ής Μονής, επιλεγόμενης Μεγίστης Λαύρας(γ)

It) Σημειωτέου δέ ότι Λαύρα δέν ητο γυνή τις 
μαρτυρήοασα, διότι ούδεμίχ Άγια τοιεΰτον φέρει ο- 
ν»μα, αλλα σύνολον -χιλίων μοναχών* επομένως ούχί 
άγίχ Λαύρα πρέπει νά χαλσϊται άλλ’ άπλώς Ί. Μονή 
τής Λαύρας. 

^('χο-ίοτατιι Mori) ό.τως evpicxerai σήμερον

οικοδομών ταύτην τή επινεύσει χαί ένισχΰσει τοΰ 
αύτοχράτορος. ίσχε ζαί δύο ΰποτσχτιχούς, οϊτινες 
λογομαχήσαντες, άπεσπάσθησαν τού ίεροΰ κοινού 
ζαί άναχωρήσαντες διηυθύνθησαν ό μέν εις τό Κί- 
εδον τής Ρωσσίας ζαί έχτισε τήν έχει Λαύραν, ό 
δέ ζατήλθεν εις Πελοπόννησον χαί ίδρυσε τήν πα
ρούσαν.

Ένεκα όμως τών μεγάλων κινδύνων, οδς καθ' 
έχαστην ύφίστατο ή μο-.ή, καθ'όσον οί ύπερθ·ν ταύ
της βράχοι άποσπασθέντες, κατόπιν σεισμού, ήπεί- 
λουν γενικήν πτώσιν, ούκ ολίγα μάλίιτα παμμέγι
στα τούτων τεμάχια καταπεσόντα κατά καιρούς 
έπήνεγκον ού μίζράς ζημίας, οίίτω δέ καί ολό
κληρος ή μονή Οά κατεστρέφετο. ήναγχάσθησαν οΐ 
μοναχοί να μετοιζήσωσι καί ίδρυσαν τήν νέαν μο
νήν τώ 1600. ζ-ίτορο; ταύτης μνημονευομένου τοΰ 
ήγουμε’νου Ευγενίου" ή παλαιά δ’ εκείνη μονή, 
έγκαταληφθεϊσα σώζεται μέχρι σήμερον ίμικρηπω- 
μένη είκοσι λεπτά τής ώρχς άπό τής ήδη μονής, 
καλουμένη πιληομονάστηρο* πρός άνάμνησιν δέ 
διατηρούνται τύπο*, τινες, οϊτινες δια θρησκευτικών 

τινων τελετών γι
νομένων έχει, ιδία 
τή δευτέρα ήμέρα 
τού Ιίάσχα, συ-.- 
δέουσι τήν έν συ- 
νό> ω ίίπαρξίν της 
μέ τήν νέαν.

Έκτίσθη δ'ού
τως ή νεα Μονή, 
πέρι; τής οποίας 
ίδρόθησαν τά διά
φορα τών μονα
χών οικήματα- ε
πειδή δέ τό έδαφος 
ενταύθα είναι ο
μαλόν καί ούχί 
βραχώδες κατέστη 
δυνατή ή έπί τό 
αύτό συγκέντρω- 
σ ς τούτων και ή 
καλλιέργεια τών 
πέριξ ταύτης μι

κρών κήπων.
Ή περί ής ό λόγος νέα αίίτη μονή έπέπρωτο νά 

άναδειχθή ύπέρτατον τοΰ ’Ελληνισμού κειμήλιον, 
διότι έν αύτή ηύλογήθη ή σημαία τή; άνεξαρτησί- 
ας καί έκηρύχθη ή Έπανάστασις τή 24-25 Μαρ
τίου, τού 1821, συνελθένιων ενταύθα τρισχιλίων 
οπλοφόρων μετά τών αρχηγών των χαί αποτελε- 
σάντων Εθνικήν Συνέλευαιν.Ουτοι πέριξ τοΰ με- 
γά'ου έκεϊ πλατάνου καί ύπό τήν σκιάν του συνε- 
δριάσαντες πολλοί άνήρτησαν άπό έμπεπηγμένων 
έπί τοΰ κορμού του καρφιών (τινών σωζομένων 
μέρχι σήμερον) τά όπλα των—ομοθύμως καί μια 
φωνή άποφασίσαντες έκήρυξαν τήν έπανάστασιν καί 
κατόπιν μεταίά-.-τες ε'.ς τόν ναόν και λαδόντες τήν 
ώραίαν πύλην, άνήρτησαν έπί κοντού μ-ταδαλόντες 
ούτω εις σημαίαν, -ύλογηθεϊσαν ύπό τοΰ αειμνή
στου II. Πατρών Μητροπολίτου Γερμανού, τή βο
ήθεια και τριών έτι αρχιερέων και ύψωσαν ταύτην έν 
μέσω πυροβολισμών καί ζητωκραυγών ώς σύμβολου 
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τής Ελευθερίας .Έπραξαν δέ τοΰτο, άφοΰ έτέλε- 
σαν παννΰχιον δέησιν χαί δοξο» ογίαν χαί έκοινώ- 
νησαν πάντες τών άχράντων μυστηρίων, όρχυθέν- 
τες «’Ελευθερίαν ή Θάνατον» να εΰρωσι.

Κηρυχθείσης ούτω τής έπαναστάσεως, ΰπέστη 
σειράν ολην δεινοπαθημάτων χαί συμφορών ύπό τών 
Τούρκων καί Αλβανών, οΐτινες έπανειλημμένως έ- 
λεηλάτησαν χαί διήρπασαν παν 8,τι έκέκτητο ή 
Μονή αυτή. Ευτυχώς όμως οί μοναχοί ζατώρθωσαν 
χαί έφυλαξαν εις διαφόρους απροσίτους κρύπτας έν 
μέσφ βράχων υψηλών τινά τών διασωθέντων κει
μηλίων, έγγραφων κ. τ. λ. καί διασκορπισθέντες 
οΰτοι τήδε κάκεϊσε, όπως σωθώσι, έρημώθη οΰτω 
ή Μονή ήτις παρελθόντος τοϋ κινδύνου έπανέ- 
βλεπε τούς επανερχόμενους μοναχούς της.

Σημειωτέον δ’οτι αύτη ώς σταυροπηγιακή, έξαρ- 
τωμένη δηλαδή έκ τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχ ίου, ήτο 
Βακούφιον καί κατ' ακολουθίαν αυτόνομος, τοΰτο δέ 
έπιβεβαιώθη καί έπί Πατριάρχου Τιμοθέου καί έπε- 
χυρώθη δια διαφόρων έκκλησιαστκών και πολιτι
κών διαταγμάτων- άφιεροϋτο δ'εις τήν μνήμην τής 
«Κοιμήσεως τής Θεοτόκου» διά τοΰτο δέ καί έπί 
τοΰ Λαβάρου απεικονίζεται ή σκηνή αύτη.

"Εν τών πολυτιμότερων αυτής διασωθέντων 
κειμηλίων είναι καί ή πάντιμος κόρα τοϋ Άγ. 
’Αλεξίου, έν χρυσή θήκη, δώσο* τοΰ αΰτοκράτορος 
Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου ( 1414). Διά τοΰτο καί 
ά Αγ. 'Αλέξιο; θεωρείται ώς ό πολιούχος τών 
Κα'αδρύτων, μεγάλη δέ πάνδημος τελείται πανή- 
γυρ ς τή 17 Μαρτίου, μνήμη τούτου, μεθ' ήν τό 
ιερόν κειμήλιον περιέρχεται ολόκληρον σχεδόν τήν 
Πελοπόννησον προσκαλούμενον δια διαφόρους ιερουρ
γίας. πρός ιασιν ασθενών, έφορε αν αγρών, άποδί- 
ωξιν νόσων χσί τών τοιούτων.

Συγ/ΐνητικώταται δ’ είναι αί σκηναί τής άνα- 
χωρήσεως καί επιστροφής τούτου έν τή Μονή τής 
σήμερον, έν μέσω τώ/ θαυμάσιων έκχλησιαστίκών 
τελετών, ιδία κατά τήν βαθυτάτην νύκτα.

Δυστυχώς την παντελή έρήμωσ.ν τής μονής,ήτις 
και έπ: Βενετών έπροι/.ίσθη δια πλουσίων κτημάτων 
εί; διαφόρ-υς πόλεις, καί έτυχεν έξαιρετι,ών προ
νομίων ύπό τώ» κατά διαφόρους έποχάς ά.χόντων 
τής Π λοποννήσου, έπεσφράγι-εν ή πυρπόλησες αύ
τής ύπό τοϋ παράτου Ίμπραήμ, έναντι ταύτης στρα- 
τοπεόευσαντος (18'26), οστις καί μετά έν έτος έκ 
δευτέρου δηώσας -αυτήν, συνεπλήρωσε την κατα
στροφήν .

"Εμεινε δέ ή πολύτιμοςΜονή μόνον κτίριο·» ,άπο- 
τεφρωθέντος τοϋ νάρθηχος καί τών εξωτερικών 
αυτής καί εσωτερικών διαμερισμάτων.

Ετοιμορρόπου δ' ούτω κατασ-σσης, οί έπανελ- 
θόντες μονάχοι άπεφάσίσαν τήν ΐδουσι» νεωτέρας 
Μονής, ήτις «αί ήρξ»το τώ 1828, έγκαταληφθ ϊσα 
καί πά· ιν ένεκα τώ. πολιτι.ών τότε περιπετε ών.

Ίω 1839 δμω; με ά -ήν εθνικήν άποκατάστασιν 
κα ο.Οωθη ή είς ό».ίγω» βη*ά-ων άπόττασιν ϊδρυ- 
σις τής νέας ταύτης, ήιις όμως και συ η κακή 
μο'ρα επισυμβαντος μεγά.ου σιισυοΰ (1844) δ ερ- 
ραγη καί κατεδυφ σθη. όπως άνεγερθή εκ νέ.υ. 
Ί ούτο δε, κατόπιν πολλώ· ταλαιπωριών τών μο
ναχών. συνετελισθη τώ 1850. οίκ δομςθέντος τοϋ 
μ--·/ρι σήμερον θεωρό.μέ.-.υ ώς κυρίως ναού τής 
Λαύρας, μεγάλου καί ύπερλαμπρου όν-ως, πέριξ 

τοϋ όποιου έκτίσθησαν τα δωμάτια τών μοναχών 
(1866-68).

Ούτω δέ ή σημερινή Μονή άποτελεΤται έκ 
μεγάλου τετραγώνου, ένθα τά διάφορα οικήματα 
τών μοναχών, έν τώ μέσφ τοϋ οποίου χειται ό ναός. 
Έμπροσθεν δε ταύτης έπί τοϋ προσθίου μέρος ένθα 
ή μεγάλη έξώθυοα (άνωθεν τ?ς όποιας κεϊται τό 
θησαυροφυλάκειον) είναι ώραία πλατεία, έχουσα έν 
έν τώ μέσφ τόν περίφημον καί ίστορ κόν πλάτανον, 
καί ώραίαν κρήνην.

Είς μιχράν δ’ άπόστασιν εύρίσκονται καί άλλα 
έξαρτήματα ταύτης, οικήματα μοναχών, κ.λ.

Ή ιστορική Μονή—ώς άποκαλεϊται ή πυρπο- 
ληθεϊσα—τό πολύτιμον τοΰτο 'Εθνικόν κειμήλιον, 
έν τή άθανάτφ ταύτη άκροπόλει του Ελληνισμού-, 
κατασιάν έτοιμόρροπον, άτό ημέρας είς ήμέραν ή- 
πείλει νά καταρρεύση μετά πατάγου’ούδείς δέ, ούτε 
έκ τών αρχόντων, ούτε έκ τώ» μεγάλων πολιτι
κών τών Καλαβρύτων, ών αί οικογένεια! τοσ ϋιον 
κατά τήν έπανάστασιν έδρασαν καί συνεϊέθησαν μέ 
τό ένδοξον τοΰτο έρειπιον, ούτε αρχή τέλος ούτε 
ιδιώτης άπεφάσισάν ποτέ νά δείξωσιν ένδίαφίρον 
προς διάσωσίν του, καί διά τοΰτο τελείως έγκατα- 
λειφθέν εις τήν τύχην του έχρησίμ-υεν ώς καταφύ- 
γιον τών αιγών! παρημιλημένον καί περιφρονη- 
μένον έν μέσφ ποικίλων οικημάτων, άτινα άλλοτε 
«χρησιμέυσαν ώ; κ-λλία τών καλογήρων, τέως δέ 
είς ορνιθώνας και κτηνοστάσια μετεβλήθησαν έν τφ 
γύρωθεν κοπρώνι. Τοιαύτη ή μοίρα τών ιερών τοϋ 
'Ελληνισμού κειμηλίων!

Μεγαπλουτοι έπεσκέπτοντο τήν ΐεραν μονήν καί 
πληθύες άλλων πατριωτών, οΐτινες μετά όλιγοστίγ- 
μου λύπης έθεώντο τό έτο.μόρροπον κειμήλιον. ο- 
περ είχε πλέον διαρραγή άπό άνωθεν έως κάτω 
καί ούδείς τούτων άπεφάσισε να ένεργήση τήν δ ά- 
σωσίν του. περιορ-.ζόμενοι μόνον ε'ς ύποσχέσεις καί 
λόγους, οΐτινες άμα τή έκ τής μονής αναχωρήσει 
των. μετεβάλλοντο =ΐς πομφόλυγας.

Ευτυχώ; τφ 1896. περιοδεύων καί τά Καλά
βρυτα αίσθηματίας τις πατριώτης, γνωστός διά τήν 
ποικίλην αύτοϋ δρα ιν είς διιφορα έργα εθνικού 
χαρακ ήοος. φανατικότατος δέ καί μέχρι μονομα
νίας λάτρης τοϋ έθνικοϋ ιδανικού, έπεσκέφθη τήν 
Μονήν, κατεπλάγη πρό τοϋ κειμηλίου,έκλαυσε πρό 
αύτ·.ϋ καί γονυπετήσας,αφοϋ τό ήσπάσθη, ώρκίσθη 
να κατορθώση την διάτωσίν του.

Καί ούτως ίδρυσε συλλόγους, προέβη είς σύγκλη- 
σιν συνε» εύσεως έν Άθήναις. έσχημάτισεν επιτρο
πήν διω.σγάνωτεν έσπεριδας καί δ α δημοσίων αγο
ρεύσεων καί δημοσιευμάτων έξήγειρε τής νάρκης 
τήν «οι ώνιαν, »αί ά.οϋ παντοϊα μετήλθε μέσα, 
κατ-φυγεν είς τήν Β.σι»εαν, ή; διά νευρώδους καί 
πατριωτί/ωτατης είσηγήσεως παρεκάλεσε, απήτησε 
μά» λον, ιήν συνδρομήν. Ταύτην δέ έξοσφαλίσας, 
προέβη εις διακήρ.ξιν μεταρρυθμίσεων, α; χαθώ, ισεν 
είς πρόγραμμα, ένθα σύν τοϊς άλλοις προέτεινε 1) 
τήν άνέγε.σ.ν ή.-φου έν Λαύρα 2) τήν μετατροπήν 
τής έν Καλαβρύτοις έμπορί ή, πανηγύρ ως είς 
εθνικήν τοιαύτην. πάνε» λήνιον δηλαδή προσκύνημα, 
τήκε' Μαρτίου 3) ιήν ΐδρυσιν έθνολογίκοΟ Μου
σείου έκεϊ 4):ήν κα*ασκευήν από Καλαβρύτων είς 
Λαύραν άμαξητής οδού καί ά/.λα τινα.

Ούτω δέ αναλαβών τό έργον μετά τών συμπα- 

ρομαρτούντων έπισήμων έ- 
φοδίων, χαί τυχών τότε τής 
ύψίστης τιμής νά φέρη είς 
πέρας τήν Βασιλικήν έν- 
τολήν, διωρισθη καί γενι
κός πληοεξούσιος τής Μο
νής, τής Κυβ,ρνήσ ως τότε 
χορηγησάσης παν ο,τι άπη- 
τεϊιο οπω; ή διεύθυνσις τοϋ 
έργου ήτις τ$ αντίθετο, ά- 
προσκόπτως έπιτύχη.

Άποφεύγοντες δέ ν ' ανα- 
γράψωμεν τά κατά τοΰτο, 
τάς πανδήμοις ύποδοχάς 
καί τάς δοξολογίας καί 
λοιιτας έορτάς, ών μακρ ν 
άφήγησιν εύ.ίσκει ό άνα- 
γνώσιης καί είς τάσ 'Αθηναϊ
κός συναδέλφου<( 1898Δ )6ρ. 
—Μαί υ) σημειούμεν οτι 
(κατά σχέδιον τοϋ μηχανικού 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης 
κ. Μ-σσαλα λοχαγού) έστε- 
ρεωσε τον πολύτιμον ναόν, Ή πυρπο.Ιηθΐ'σα Mori) όπωη ήύη εύρίσχεται. εΐθα εχιιρύχθη ή έ.Ιενθερία 
περιζώσας δια σιδήοων έσωτ.
και έςωτερικών, καί άπσ πάσηςάπόψεως έπισκευά- 
σας ταϋτα, διέσωσε, μεθ’ £ κατεκρήμνισε παντας 
τους γύρωθεν οικιακούς, περιέκοψε τούς πλησίον 
κήπους καί ελευθερώσας ταϋτα έν μέσφ τής σχη- 
ματιτθ,ίσης πλατείας, περιέβαλε διά τοίχου μετά 
σιδηρού κιγκλιδώματος έξασφαλίσας πλέον καί 
διασώσας.

Εντός όμως τούτου παραλαβών πάντα τά κειμή
λια τή; μονής μέχρις έ'.ός,ί'δρυσε κομψόν νέον θη- 
σαυροφυλά/.ε.ον,ένθα έν μέσφ πολυτελών θηκών έ- 
τακτοποίησε. έταξιν μησε, κατέγραψε καί έτοποθε- 
τησε θαυμασίως πάντα ταυ-α ούτω; ώστε τό μικρόν 
τοΰτο μουσεϊον προκαλεϊ ήδη τον θαυμασμόν καί 
τήν συγκίνησιν.
, Με/.ετήσας δέ έπί πεντάμηνον έπισταμένω; τό 
αρχείο·», και παν ο,τι περιεσώθη προέβη εις ποι
κίλα δημοσιεύματα καί εί; ιδιαίτερον τεύχος, ένθα 
αναγράφεται ή ιστορία τοϋ Λαβάρου, καί πλεϊστα 
αλλα πολύτιμα, άτινα κατά καιρούς πολλαχοϋ άνε- 
^μ'-ΊΊ^υθησαν ύπό διαφόρων συναδέλφων. Αύτό; 
δε απεδ,ιξ; και τήν γνησιότητα τοΰ Λαβάρου κατα- 
δειξας,οτι τοΰτο ήτον ή «ώραία πύλη» τοΰ ναοϋ.

Ούτω δέ σύν τοϊς άλλοις διαρρύθμισα; και πολ- 
λαχώ; άναδιοργανώσας τά κατα τήν Μονήν, συνέ- 
ταςε τον εγκριθέντα καί άναγνωρισθέντα κανονισμόν, 
**θ 8» έπ'ούδενί λόγω επιτρέπεται καί ή έξαγωγή 
τοΰ Λαβάρου έκ τής θήκης του' τούτο δέ άναλλοι* 
ωτω; διατηρείται τών Καλαβρυτινών ύποστηριζόν- 
των φανατικώς (ώς τοΰτο καί κατα τήν τελευταία» 
απόπειραν τή; μεταφοράς τοϋ Λαβάρου κατεδείχθη).

Δέν περιωρίσθη όμως είς τοΰτο ό εύγενή; πα- 
τρ'ώτη;’ διωργάνωσε πάνδημον συνέλευσ-.ν έν Κα 
λαβρύτοις,ήτι; θα παραμείνη αλησμόνητος ώ; καί 
η απαράμιλλος άγόρεισίς του. περιήλθε τούς δή
μους τή; έπαρχίας άγορεύων έν ταϊ; πλατείαι; καί 
«ναπτύσσων τα κατά τήν άξίαν τή; Λαύρας καί τί 
έπιβαλλε ται ύπό τοϋ πατριωτισμού, όπως ϊκανοποι- 
’'.θή τό έργον τοΰ 21, καί τό σπουδαιότερο·» κατόρ

θωσε, πρώτον μέν τήν κάθοδον τοΰ αρμοδίου ύπουρ- 
γοΰ, ειτα δέ τήν τής Βασιλ. Οικογένειας ολοκλή
ρου ( τή κε' Μαρτ. 18'98) και τήν έπί τή ευκαι
ρία ταύτη διοργάνωσιν τώ» έκεϊ άλησμονήτων 
πανηγύρ ω» καί εορτών, ών είχε καί τήν δίεό- 
θυνσιν.

Ούτω δ' έν μέσφ μυριάδων λαοϋ έτελέσθη τότε ή 
δοξολογία χοροστατοϋντος τοϋ άε·μν. Μητροπολίτου 
’Αθηνών Προκόπιου καί εΐτα έν τή πλατεία τοΰ 
πλατάνου έξεφώνησε τό·» μοναδ κή; δυνάμεως πανη
γυρικόν. καί παρικάλεσε τόν Άνακτα να κατάθεση 
τον στέφανον ίδ.α χειρί έπί τοΰ διασωθέντος ναοϋ 
τής Λαύρας.

Ή μεγάλη αΰτη πανήγυρις καί ή ένθουσιώδης 
τής Βασ. Οικογένειας ύποδοχή. έκ τής οποίας έ- 
ξηρ-ήθη ή κατά τήν Ελλάδα περιοδεία τοΰ Ά· 
νακτος πρός κατευνασμόν τών ένεκα τοΰ άτυχούς 
πολέμου έξαςθέντων πνευμάτων τοΰ λαού, ενέχει 
καί ταύτην τήν σπουδαιότητα. οτι έξησφάλισε τήν 
έπιτυχίαν τής περιοδεία; ταύτης.

Δια τοΰτο τά μέν Καλάβρυτα προέβησαν είς ψή
φισμα διά τον τοσοϋτον μοχθήσαντα, ώ; καί οϊ σύλ
λογοι, ή Μονή άνεκήρυξεν αύτόν δι' ένθουσιώδους 
ψηφίσματος έν πανηγυρική δοξολογία «μέγαν εύ- 
εργέτην», ιδία μαρμάρινη στήλη άπηθανάτισε 
τό γεγονός έξωθεν τοϋ διασωθέντος ναοϋ, έτέρα δε 
το αύτη χρυσή έν τφ θησαυροφυλακείφ, άναγρά- 
φουσαι σύν τοϊς άλλοις, οτι δια μέν τόν ναόν έχο- 
ρήγησεν ή Βασίλισσα, διά δέ τ'ο θησαυροφυλάκειον 
ό Διάδοχος, καί ούτως ή Α. Μεγαλειότης καί ή 
A. Β 'Υψηλότη; άνεκηρύχθησαν ισόβιοι τής μο
νής προστάται.

Τά; ύπηρεσίας δέ ταύτα; δεόντως έκτιμών,οπότε 
άνεχώρει ή Β. Οικογένεια, ή Λ. Β. Τ. ό Διά
δοχος,έν τώ σταθμώ Καλαβρύτων ενώπιον ολου τοϋ 
πλήθους ηύχαρίστησεν έπισήμως καί συνέχαρη έ- 
κεϊνον, έξ ονόματος τή; Βασιλείας, οστι; ηύτύχ»σε 
να συντέλεση τό έργον.
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χρ. Α- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ίχ π«>. φωτογραφίας)

Καί ή μετά τινα δέ χρόνον παρασημοφορία του 
κατόπιν ψηφισμάτων καί προτάσεων δύο Κυβερ
νήσεων, συστάσεως δέ τοΰ' άναζτος, δέν είναι ά
σχετος προς τήν εργασίαν ταύτην.

Καί ό αγαπητός πατριώτης, είναι σ συμπαθής 
συν τοϊς άλλοι; λογοτέχνης, εις τών αρχαιότερων 
λογογράφων ό καί τάς στήλας τής βΦύσεως» τι- 
μήσας (ύπό ψευδώνυμον «Άλκυών») ζ.Χρ.Ήλιό- 
πουλος φιλόλογος καί πρ.ε’φορ. άρχαιοτ. Επίδαυρου 
(*) ό καί ήδη πρωτεργάτης τής ένεργείας ύπέρ τοΰ 
Π.Τάφου, ό καί ϊιευθ. καί εκδότης τοϋ «Έθνίζοΰ 
Παν. Λευκώματος».

(*) Τά κατά τήν ιστορίαν τοϋ Λαβάρου κα! τά κατά 
τήν έορτήν (τής xe'.Μαρτίου 1898) έν Λαύρ? μετά 
τοϋ πανηγυρικού εκτίθενται εις ίδιον τεύχος του κ. 
X. Α. 'Ηλιοπούλου, δπερ άποστέλλομεν (αντί 1 οο. 
έσ. κα! 1 φρ. χ. έξωτερικοΰ) εις τόν αίτοϋντα.

ΧΟΛΙΑΣΜΑ

Δύο λέξεις μόνον θά αοΰ 'μιλήσω.
Δύο λέξεις μόνον θά σού είπώ
Μόνον δύο λέξεις κι' άς ξεψυχήσω, 
Δύο λέξεις, αχούσε ! —Σε αγαπώ !

Φεύγεις ;..έχόλιασες Γιατί λυπεϊσαι- 
Μ" άγριοκυττάζεις. .μέ απειλείς.- - 
Κλαΰ μέ παράπονο ; 'Γρελλή ποΰ είσαι! 
Λέγε, τί έπαθι ς, πώς δέν 'μίλεϊς ;

Μήπως σ' έλύπησα μ' αύτό πού είπα ; 
Μήπως αί λέξεις μου ήσαν πικοαί ;
Άχ 1 δχι. αγάπη μου ! δχι τό '’’βρήκα 
Ί'ώοα τό ένοιωσα. Ήσαν μικοαί 1

TO NEON
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ

(Συνέχεια εχ τοϋ Λροηγουμέτου)
Τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τών περιχώρων 

αύτής δεξιόθεν, αριστερόθεν καί έναντι, ήτοι τών 
περικαλλών καί εύμορφων νησιδρίων της, Πρώτης, 
'Αντιγόνης, Χάλκης καί Πριγκίπου, τοΰ μαγικω- 
τάτου καί τερπνοτάτου Βοσπόρου της καί τών ε
κατέρωθεν καθ’ ολον τό μήκος αύτοΰ ώραιοτάτων 
και ρωμαντικωτάτων καταφύτων πολνδενδρων χω
ρίων καί τοπείων του, —τοΰ έναντι αμφιθεατρικού 
καί θεαματικού Σκουτάρεως, μετά τοΰ παρέκειγλυ- 
κυτάτου καί συμπαθούς άγροτικωτάτου Φαναρα- 
κίου, τοΰ ίστορικωτάτου καί αχανούς άφ* έτε'ρου 
Κερατείου Κόλπου μετά τών εκατέρωθεν πολυποί
κιλων καί ωραίων θέσεων, καί έν γένει,έπαναλαμ- 
δάνομεν,τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τών άποτε- 
λούντων αύτήν βασιλίδα τών πόλεων, περίφημων 
αύτής εξοχικών π-ριχώρων, δέν δύναταί τις νά Γόη 
καί γνωρίση άνευ διμήνου τουλάχιστον διαμονής 
έκεϊ καί συνεχούς έπισκέψεως πάντων τών περί
φημων καί περιέργων ιστορικών μνημείων καί ώ- 
ραίοτήτων αύτής.

Ή Κωνστανταντινούπολις ώς έκ τής μοναδικής 
καί σημαντικής, ήν κατέχει δέσεως, παρά τή 
Μεσογείφ και τής φυσικής αύτής σπουδαιότητος 
καί καλλονής, συγκεντροϊ τοιαΰτα προσόντα καί 
πλεονεκτήματα, άτίνα κατέστησαν αύτήν περιλά
λητου καί διάσημον και ώς περιέχουσαν πλούτον 
άνεκτίμητον καί απεριόριστον διαρκούς παρατηρή- 
σεως,μελέτης και περιγραφής.

Τοσάκις δ ήλθον καί διέμεινα ένταϋθα καί έν 
τούτοις πάντα τ' άποτελούντα τό ιστορικόν καί 
θεαματικόν αύτής μέρος δέν κατόρθωσα έτι έπαρ- 
κώς ν' απολαύσω, ίνα δύναμαι νά εΐπω, στ: είμαι 
τών πάντων κάτοχος καί γνώστης. Έκάστοτε δέ 
μοί παρουσιάζονται νέα σημεία περαιτέρω περιέρ
γειας καί έπισκέψεως.

ΤΙ Κωνοταντινούπολις είναι χάος ιστορικών 
παραδοξοτήτων καί μελλούσης άκατανοήτου έτι 
πολιτικής καί κοινωιικής έξελίςεως έν τή αντιζη
λία τών έθνών. Είναι ό άκατάσχετος σάλος άβα- 
θοΰς ωκεανού καί ό γόρδ-.ιος δεσμός ακαταμαχήτων 
πολεμιστών ών ούδεμια αύτών έτι σπάθη δύναται 
όριστικώς νά λύση.

'Από Κωνσταντινουπόλεως μετέδήν τό πρώτον 
τήν φοράν ταύτην εις Βουλγαρίανίσιδηροδρομικώς, 
διά μέσου τής Θράκης. Καί εινε πολύ περίεργον 
τό ταξειδιον τούτο, διότι βλέπει τις ταύτην κατά 
μήκος αύτής ώς καί τόν πολυθρύλλητον σιδηρόδρο
μον, οστις συνδέει τήν Τουρκίαν μ·θ' όλων τών 
έθνών τής Εύρώπης. Διά τούτου μεταβαίνει τις εις 
Βουλγαρίαν, Ρωμουνίαν, Αυστρίαν, Γερμανίαν 
Ρωσσία» κλ. καί διά τούτου πρόκειται έν λίαν προ
σέχει ίσως μέλλοντι νά συγκοινωνήσουν καί 
Άθήναι μετά τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί θά 
είναι ευτύχημα καί μέγα διά τόν τόπον μας άπό- 
κτημα τό τοιοΰτον,καθ ’ σσον λύεται τό μέγα πρό
βλημα τής συνδέσεως σιδν ροδρομικώς τής Ελλάδος 
καί μετά τη; λοιπής Εύρώπης. Και τότε θά δυνά- 

μέθα έντός 18—20 ώρών νά μεταβαίνωμεν άπ "Α
θηνών εις Κωνσταντινούπολιν ή άπ’ ’Αθηνών εις 
Σόφιαν ή Βουκουρέστιον.

Τό μεταξύ Κωνσταντ νουπόλεως καί Άδριανου- 
πόλεως μέρος είναι όμαλώτατον καί ούδαμου πα
ρουσιάζει έργα τεχνικά καί δυσχερείας φυσικός. 
Εϊσέρχεσθε δέ τήν πρωίαν έν τφ τραίνφ τήν έβ- 
δόμην ώραν και τό εσπέρας περί την αύτήν περί
που ώραν εισθε ε'ις τήν Άδριανούπολιν. (Ιλήν τό 
μεταξύ έδαφος μολονότι εινε ομαλόν καί επίπεδον 
κατά τό πλεϊστον μέρος,έν τούτοις παραδόξω; δέν 
παρουσιάζει τώ θεατή χώραν καλλιεργήσιμον καί 
προσοδοφόρον. Ποΰ καί ποΰ μόνον καί ομιλώ από 
σιδηροδρομικής άπόψεως. διακρίνονται αγροί καλ
λιεργούμενοι κα! σπαριά άναφύοντα. Άπασα δέ 
ή σιδηροδρομική γραμμή φυλάσσεται ύπό τουρκι
κού' στρατού, πρός προφϋλαξιν τής διαβάσεως τοΰ 
τραίνου άπό πάσης γιωττής βανδαλικής βουλγαρι
κής έπιθέσεως, άπό χιλιομέτρου δέ εις χιλιόμετρου 
παρουσιάζονται αποσπάσματα, όθωμ. στρατού μεθ 
έφ' οπλου λόγχης πρός ένθάρρυνσιν τών έπιβαινόν- 
των διαβατών.

Ώς γνωστόν παρά τήν Άδριανούπολιν εΐχεν 
έκραγή βόμβα έντός τίνος βαγονιού τρίτης θέσεως 
πρό δύο ετών καί πληγώσει τινάς. Επειδή δέ καί 
εις τήν γραμήν παρετηρήθη τοιοϋτον τι, έτοποθε- 
τήθησαν έκτοτε άνά χιλιομετρικόν διάστημα σταθ
μοί μετά μικρού έν έκάστω αποσπάσματος στρα
τιωτών πρός φρούρησιν τής όλης γραμμής άπό 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών συνόρων τής Βουλ
γαρίας.

Καί είναι περίεργον καί πρωτοφανές έφ' όσον 
διέρχεται ό συρμός σας νά τοποθετούνται αίφνης 
πρό αύτοΰ οί φύλακες τής ασφαλείας τής ζωής σας.

Ή Θράκη κατά τού: αρχαιότατους χρόνους 
περιελάμβανε τήν πρό; βορρά-, τοΰ Όλύμπου 
χώραν έν άορίσιφ έκτάσει πρό; τόν Ίστρον καί 
τον Ευςει-.ον Πόντον. Κατ' έξοχήν δέ α αφαί- 
ρεται ώς έδρα Θρακικής φυλής ή εί; τούς πρό- 
ποδος τοΰ Όλύμπου κειμένη Πιερία, ήτοι τών 
Πιέρων Θρακών, οίτινες έκεΐθεν μετενάστευσαν 
εις άλλα μέρη τή; Ελλάδος. Κατόπιν περιω 
ρίσθη το δ,ομα Θράκη εις την μεταξύ τοϋ Ί- 
οτρου, τοΰ Πόντου καί τή; ΓΙροποντίδος, τής 
λεγομένης Θρακικής θαλάσση;.

Οί αρχαίοι δεν έγνώριζον ή μέρη τι-,ά πέραν 
τών ορίων τής Μακεδονίας, τήν παραλίαν καί 
τ'·να; των ύπό τών ποταμών διαρρεομένων κοι- 
λάοων. Τό πολύ μέρος τή; χώρας κατέχει ό 
Αίμο.-, ού ή μαζροτέρα διακλάδωσίς διήκει μέχρι 
τοϋ Δέλτα τοΰ Βοσπόρου, τό δέ Νοτιοδυτικόν 
κοτέχ ι ή Ροδόπη.

Έκ τών φυλών ή σημαντικωτέρα ήτο ή τών 
Οορυσών, ή; τήν δύναμιν κατέστρεψεν ό Φί

λιππος Β' . ίδρυσα; καί έν τφ κέντρφ τή; χώρα: 
παυτης τήν Φιλιππούπολιν. Έπί δέ τών Ρω
μαίων ίδρύθησαν ή Άορια ούπολι; καί ή Πλω- 
■τινούπολις.|Άλλη φυλή ήτον ή τών Βησσών, 
οϊτινες έμειναν ανεξάρτητοι εις τάς υπώρειας τής 
Ροδόπη; ώς καί μέγα: αριθμό; μικρότερων λαών 

έν τή μεταξύ Στρυμώ'-ος καί Νέστου χώρα. Τήν 
παραλίαν δέ κατέλοβον ενωρίς οί Έλληνες ίδρύ- 
σαντε; σειράν πόλεων, τήν Άμφίπολιν, τά Άβ- 
ιηρα, τά Μαρώνεια, τήν Μεσαμβρίζν, τήν Αί
νον ζαί έκ τή; παραλία; τοΰ Εύξείνου τήν Σαλ- 
μυδησσό , τήν έτέραν Μεσαμβρίαν, τήν Καλά- 
τιδα, τήν Απολλωνίαν, τήν Άγχίαλον, τήν 
'Οδησσόν, τόν Οίστρον ζαί πλειστας α.λλας.

Ή θέσις τής Χερσονήσου ώς καί ή εύφορία 
τοΰ έδάφου; παρεζίνησαν τού; 'Αθηναίους νά 
καταλάβωσιν αύτήν ενωρίς μετά τήν ιδρυσιν τής 
θρακικής ηγεμονίας ύπό Μιλτιάδου τοϋ άρχαι- 
οτε’ρου. Ύστερον περιήλθεν ή Χερσόνησος εΐ; 
τήν κυριότητα τών Μαζεδό-.ων. Σήμερον ή Θρά 
ζη δέν =ί ε πολιτική, άλλα μόνον Γεωγραφική 
διαίρεσις. περιλαμβάνουσα τήν μεταξύ Ροδόπης, 
Αίμου, Εύξεί.ου, IΙροποντίδος κ.τ.λ. ζαί τοΰ 
Αιγαίου χώραν. Μετά τόν Ρωσσο-Τουρκικον πό
λεμον (1876 1877) διτ,ρέθη εις δύο μέρη, ών 
τό βόρειον έγένετο έμεστς κτήσις τής Τουρκίας 
ύπό τό όνομα « 'Ανατολική Ρωμυλία» κατόπιν 
τφ 1885 καταληφθέν ύπό τής Βουλγαρίας, τό 
δέ νότιον μέρος οιέμ.εινεν άμεσος κτήσις τή; Τουρ
κία: κα! περιλαμβάνει κατά προσέγγισιν τού; 
Νομούς Κωνσταντινουπόλεως καί Άδριανου- 
πόλεως.

Ή Αδρ’.ανούπολι; κεΐται έπί τοΰ ποταμού 
"Εβρου καί παρά τόν έκ Κωνσταντινουπόλεως 
εις Φιλιππούπολιν σιδηρόδρομον, άπέχουσα τής 
μέν πρώτη; 240 χιλιόμετρα τής δέ Σούμλα; 195 
χιλιόμ. Μετά τόν πόλεμον τούτον οί κάτοικοι 
αύτής ήλαττώΟησα··, άλλ ’ έπειδή ή πόλ'-ς αυτή 
εί ε κέντρον πασών τών προς μεσημβρίαν τοΰ 
Αίμου λεωφόρων, ώ; ζαί τών σιδηροδρόμων, 
βαθμηδόν αναθάλλει ζαί άριθμεϊ ήδη 140 χιλ. 
κατοίκων,έξ ' ών 50χιλ. εινε "Ελληνες. 60χιλ. 
Όθωμα οι ζαί οί λοιποί Ευρωπαίοι, 'Ιουδαίοι, 
Αρμένιοι, ζαί Βούλγαροι. Τά περίχωρα αύτής 

είσί πεφυτευμένα έξ αμπελώνων καί όπωροφόρων 
δένδρων πζντοδαπών ζαί τερπ .οτάτην θέαν παρέ
χοντας ενώ τά ένδον τή; πόλεως είσιν άλγεινό- 
τατακαί αί όψεις ανώμαλοι ζαί στενοί οδοί είσιν 
αείποτε έμπλεοι βορβόρου καί πάσης ακαθαρ
σίας.

Ή Άδριανούπολ'.ς κέκτηται όπλοστάσιον, 
χυτήριον τηλεβόλων, ·!0 Μωαμεθανικά τεμένη, 
13 Έλλη ικάς ζαί Βουλγαρικά; 'Εκκλησίας, 
δύο Αρμένικά;, μίαν Ρωμανο-Καθολικήν καί 
δυο συναγωγάς. Έπίσης οέ 14 'Ελληνικά καί 
δημοτικά Σχολεία, τρία Παρθεναγωγεία καί έν 
Γυμνάσιον, ώ; καί Νοσοκομεία, ορφανοτροφεία 
καί διάφορα άλλα ιδρύματα Μωαμεθανικά ζαί 
Χριστιανικά.

(Έπεται συνέχεια)
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Him ΙΗΙ1Ι ΕΙΣ m
Ή πρωτεύουσα χώρα.— Ή κα.ί.Ιιέργεια τής Μα' 

στίχης.—Χιακαί συτήθειαι και εθιμοτυπίαν.— 
Ιδιαίτεροι χαρακτηρισμοί τής γ.Ιώσσης.

Έπί τέλους μετά δεχαεξάωρο·? Οαυμάσιον τα- 
ξείδι, άνεφάνη προβάλλουσα έχ πλήρης φυτιών χαί 
καταπράσινος περί τά παράλιά της ή νήσος Χίος, 
προς ήν διευθύνετο το άπό Πειραιώς έκκινήσαν 
άτμόπλοιον. Γαληνιαία χαί άπαστράπτουσα θάλασ
σα περιβρέχει τάς βραχώδεις άχτά; της, λόφοι μα
γευτικότατοι περιβάλλουσι ταύ.την καί φυτ-ΐαι μα- 
στιχοδένδρων έσπαρμ-vat διαχρίνονται μακρόθεν. 
Έφθόσαμεν πρ'ο τής κατωκοιμένης παραλίας της 
καί έξήλθομεν εις τήν μικράν προκυμαίαν τής 
πρωτευοΰσης τής νήσου χώρος. Ό λιμήν της μι
κρός μέν αλλ' εΰμορφώτατος, περιέχει έκτος τών 

Η πυρπο.ίηϋεΐσα Μονή.— Ό ιστορικός π.ΐάταΐ'ος. — Ή σημερινή Mori]

εξοχικά! οίκιαι τών προυχόντων καί πλουσίων, ών 
αί πλεισται είναι χρωματισμένοι διά τού κυανόλευ
κου χρώματος. Διερχόμενός τις τήν ώραιοτέραν 
καί πλουσιωτέραν ταύτην οδόν, καταλήγει είς τό 
έξαίσιον καί ρωμαντικώ-ατον παραθαλάσσιον μέρ-.ς 
τό παρά τών εγχωρίων δικαίως δνομαζόμενον Καλ
λιθέα (Bella Vista).

Ή χώρα είναι έδρα Μητροπολίτου καί τοιαύτη 
ενός επισκόπου τών Δυτικών, έν τούτη ΰπάρχουσι 
πολλαί έκκληοίαι χριστιανικοί, μεταξύ τών οποίων 
καί μία ή τώ > Δυτικών. Είς τούς διαφόρους πε
τρώδεις λόφους καί κορυφάς τής χώρας ύπάρχουοι 
πολλαί μονοί, άπέχουσαι ώρας τινάς τοΰ κέντρου 
τής πόλεως" τούτων όνομαστότερα είναι ή Μονή 
τοΰ Άγ. Μάρκου, ή τών Άγ. Πατέρων, ή Νέα 
Μονή, ή ϊστορίνωτάτη καί πλήρης αρχαίων κει
μηλίων Μονή του Άγ. Μήνα, και ή τώ. καλο
γραιών τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου έν τή Ν. πλευρά 
καί πλησιεστέρα τών άλλων. Έν τούτη τή τελευ* 

ταία εΰρίσκονται καλογραία* 1 II, έργαζ-μεναι ιδίως είς 
τήν κατασκευήν διαφόρων εικόνων θρησκευτικών, 
πολυτελέστατων, τάς όποιας πωλοϋσαι,διά του πό
ρου τούτων δ;ατρέφο·-ται.

τακτικώς προσεγγιζόντων άτμοπλοίων καί άρκετά
ιστιοφόρα διαφόρων χωριτηκοτήτων, ά'τινα φέρουσιν 
έν τή μνήμη τοΰ παρατηρητοΰ τήν πρό αρκετών 
χρόνων άνμάσασαν διάτων τοιούτων ναυτιλίαν τής 
Χίου.

II πόλις διακρίνεται διά τάς κανονικά; καί διό- 
ρόφους οικίας της, διά τόν ρυθμόν τών οδών καί 
δρομίσκων της, διά τήν θαυμασίαν περιποίησιν καί 
καλλιέργειαν τών ιδιωτικών κηπαρίων καί περιπο
λίων της. άτινα διά τής άπληστου ευωδ α; τών 
πολυειδών άνθεων των έπισιώσι τήν δέουσαν προσ
οχήν τοΰ παντοτεινοΰ διαβάτου ή τοΰ κατά πρώτον 
έμφανισθέντος εκτάκτου επισκέπτου. Ούδέν παρου
σιάζει δψιν ξένης πόλεως, τό μάλλον δέ κα· ιστόν 
ταύτην ελληνικωτάτην πόλιν,είναι αϊ περί τό Νό
τιον μέρος τής χώρας καλλίτεραι καί θαυμαστοί

Οί κάτοικοι τής πρωτευούσης υπολογίζονται ώς 
έγγιστα άπό 10—12 000 χιλιάδων. Τούτων τό 
όλιγώτερον μέρος άποτελειται άπό εύποροΰνταςκαι 
πλουσίους οϊτινες είναι έπιδ-.οομένοι είς τον κύκλον 
άπαοών τών εργασιών, ιδίως δέ είς τό μοναδικόν 
έμπόριον τή; μαστίχης καί τών εγχωρίων καρπών 
ήτοι λεμόνων, πορτοκαλέων κ.τ.λ.Ή δέ κατώτερα 
καί μεσαία τάξις ή καί πολυπληθέστερα καταγί
νεται εις τήν καλλιέρειαν τής μαστίχης καί τών 
καρπών τής νήσου.

Άν καί οί κάτοικοι ταύτης πάντες σχεδόν δια- 
κρίνοντα: δια τήν τελείαν μόρφωσιν καί φιλομου 

σίαν αυτών, δέν κατώρθωσαν όμως τήν υπαρξιν 
εφημερίδας τίνος έστω καί μιας, όπως διά τών 
ταύτης διαφημίσεων έπιτύχωσι τήν μεγαλειτέραν 
έξάπλωσιν τοΰ εμπορίου των καί τήν τελεσφόρον 
έκμάθησιν καί πρόοδον τής έλευσομένης γενεάς. 
Ή στέρησις τοιούτου μέτρου οφείλεται καί είς τόν 
ένΧίω έμφωλεύοντα κομματισμόν και μή σύμπνοιαν 
ώς έν πάση ρωμαϊκή πόλει. Μόνον δέ έχουσι φαν 
ζόμενοι τοιαύτην τινά έκδιδομένην έν Σαμφ καί 
άναγράφουσαν έν ιδιαιτέρα στήλη τά Χιακα 
πράγματα.

II ΜΑΣΤΙΚΗ καί ή καλλιίργειά της

Ή μόνη μαστιχοφόρος χώρα τής Ανατολής, 

Η'Βασΐκ. Οικογένεια είς^Μαύραν πρό τής Μονής 
I

θεωρείται καί είναι ή ζηλευτή Χίος, έν ή ύπάρ- 
χουσιν αϊ ΐδιαίτεραι τούτων φυτείαι. Κατά τάς ο
μολογίας Χίων, τό χώμα είς όλα τά μέρη τής 
νήσου δέν δύναται νά άναθρέψη προς βλάστησιν 
δένδρα μαστίχης, άλλά είς ώρισμένα σημεία. ΙΙολ- 
λάκις έγένοντο τοιαΰται δόκιμα! μεταφυτεύσεως 
τοιούτων άλλά όχι μόνον δέν προώϊευσαν αλλ'οΰτε 
καν έβλαστησαν Τά τήν μαστίχην παράγοντα δ-ν- 
δρίδια είναι μόλις ύψους 2 1)2—3 μέτρων μέ κορ
μόν χαί φλοιόν άρκετά παχεϊς και μέ άπλούστατον 
λεπτόν φύλλωμα καταπράσινον, οπερ χρησιμεύει 
είς τήν βιομηχανίαν τής βυρσοδεψίας δια τήν βά
σήν καί χρωματισμόν τών δερμάτων.

Η ουσία τής μαστίχης άπό τοΰ φλοιοΰ έςέρχε- 

ται διά τοΰ ακολούθου τρόπου.
Καθ' ώρισμένας έποχάς καί ιδίως περί τάς άρ- 

χάς Απριλίου *αί τοΰ έπιόντος μηνάς, κατά τούς 
Χίους μαστιχοπαραγωγούς κεντοΰ. τ'ον φλοιόν τών 
δένδρων τούτων δι’ αιχμηρών ξύλων έπί τούτω 
κατασκευάζομε·.ων, έκ τοΰ κεντήματος δέ τούτου, 
ώς άπό π^ύκης ή ρετσίνης, προέρχεται ή έκρροή 
τής ϋγρας μάζης τής μαστίχης ήτις σύν τφ χρόνω 
στερεοποιείται.

Ή ουσία έξερχομένη τών λεπτότατων τούτων 
όιτών έκ τοΰ κορμού, πίπτει παρά τοΰτον είς έσ- 
καμμέ-ην καί λείαν περιφέρειαν, ήτις καλείται 
άπλωσλά. Τό μέρος τοϋτο καθα,.ίζετιι έκ τών 
φύλλων καί ληθαρίων καλώς καί ρίπτεται έπιμε- 
λώς λευκόν χώμα δπερ ιδιαζόντως υπάρχει έν Χίφ, 

r *.
χρώματος σχεδόν άσβεστοειδοΰς,j-ύιά τήν ευκολον 
καί καθαράν περισυλλογήν τής στερεοποιηθείσης 
πλέον μαστίχης. ■ -■··

Κατά τούς Χίους, τό μαστιχόδενδρον καλείται 
σ κ η ν ο ς, φαίνεται ώς έκ τής σκηνώδους θέσεως 
τοΰ φυλλώματος του.

Ή Μαστίχη συνάζεται δι' ιδιαιτέρων ολως έρ- 
γατώι κατά τέσσαρας σχεδόν εσοδείας.

Ή πρώτη έσοδ:ία, έξ ής παράγεται ή πρώτη 
ποιότης και τό άνθος σχεδόν τής μαστίχης ονομά
ζεται Φλ ισκάρι, γενομένη κατά τάς άρχάς Αύ- 
γούστου,

Ή δεύτερα τοιαύτη, Πητάρα καί γίνεται 
περί τάς άρχάς Σεπτεμβρίου.



31 Η ΦΓΣΙΣ Η ΦΥΣΙ Σ 33

Ή τρίτη β ο u λ α ρ ί I α καί ή τετάρτη χ ο υ- 
κολόγιή ψιλό γενόμεναι σχεδόν άμφότεραι 
πεφΐ τά τέλη τοϋ ίδιου μηνό; Σεπτεμβρίου ή άρχά; 
’Οκτωβρίου, εάν ό καιρός επιτρέπει. Κατά τά τε
λευταία όμως έτη δέν γίνεται ή τέταρτη εσοδεία, 
χτθ’ οτι άπηγορεύθη παρά τών ιδίων ώς σχεδόν 
έπιφέρουσα έπαισθητήν βλάβην εις τά μαστιχβ- 
δενδρα.

Έξερχόμενος τις άνά τά μικρότατα δάση η άπο- 
μαχρυνόμενος άρχετά τής πόλεως, χατά τάς ώρας 
ιδίως τής αυγής, μαχρόβεν αισθάνεται τήν θαυμα- 
σίαν ευωδίαν τών άνθε’ων, των λεμονιών, των πορ- 
τοχαλεών χ.τ.λ. Τά δενδρίδια τών οποίων είναι 
φυτευμένα εις ιδιαίτερα χα'ι περιτειχισμένα μέρη τά 
όποια άπσχαλοδνται παρά τών ιδίων περιβόλια. 
Ιδίως δε ή έχταχτος αϋτη ευωδία είναι εΰρ στο- 
τέρα χαΐ ζωηρότερα, π;ρι τάς άρχάς Μαϊου, οτε τά 
άνθη τούτων πλεονάζουσι χαΐ επ’ αρκετόν καιρόν 
διαμένουβι σώα έπί τών κλαδίσκων, έν ώ μετά τινα 
χρόνον πίπτουσι.

Ή χώρα ώς προς τήν παίδευσιν είναι πλουσ ω- 
τάτη,ίχουσα σχολάς άστιχάς πλήρεις, παρθεναγω
γεία,πρός δέ τέλειον γυμνάσιου χαΐΙερατικήν σχο
λήν, έν νοσοχομεϊον ϋπό τήν επωνυμίαν «Σχυ- 
λίτσειον» χαΐ βιβλιοθήκην τοΰ Κοραή παρά τήν Μη- 
τρόπολιν.

Έχει τά προξενικά γραφεία όλων σχεδόν τών 
κρατών, ιδίως τό ελληνικόν τοιοϋτον, ύπό τήν 
διεύβυ»σιν τοΰ προξένου x. Κ. Κυπραίου, άνδρός 
δραστήριου χαΐ πεπειραμένου, τής κοινής δέ άγά- 
πης και συμπάθειας παρά πάντων άπολαύοντος καί 
τό τής Γερμανίας ύπό τοΰ κ. Όρνσιεϊ» διευθυνό- 
μενον πάνυ έπαξίως.

Γ. X. Γρηγοριίδης
oooco
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Αιατρύηηαις τής νάλον.— Ή ύαλος όύνατα 
νά διατρυπηθή διά τρυπάνης, ή τι: δέον νά παρα- 
οκευασθή διά τό ίργον τούτο οδτω: θέσατε έν 
τώ πυρΐ τήν άχραν τής τρυπάνης μέχρι; έντελοΰ: 
πυραχτώσεως, οπότε τήν έμβυθίζετε αμέσως εντός 
ΰδραργύρ:υ. Είτα πάλιν θερμάνατε χαΐ έμβιθύ- 
τατε εντός διαλνσεως κεκορεσμένη; κάμφορας καί 
σερεβυνθελαίου. Ούτως ή τρυπάνη καθίσταται 
σκληρότατη καί δύναται νά διατρυπήση τήν ύ
αλον, αρκεί νά προσθέσητε καί ολίγον ύδωρ.

ΙΊροφΰλαξις τών ίππων άπό τών κεντημάτων 
τών μνιών.— *0 ίππος αφού καλώς κοθαρισθή 
καί ςηστριθή, νά τριφθή διά χλωρών φύλλων 
καρυάς. Τό αυτό άπετέλεσμα επιφέρει ή αλόη, 
το αφέψημα τής πικρά; Κασσίκς καί τα τοιαΰτα.

Καταστροφή οικιακών ίντόμων.— Γά ανυπό
φορα τών οικιών παράσιτα, ώς αί κατσαρίδα1., 
κορέοι, ψύλλοι κ.τ.λ. καταστρέφονται ούτω: Θέ
σατε 100 δράμια κόκκινη; λειοτριμμένης πιπε
ριάς έντό; μιας οκάς πετρελαίου καί έπί πέντε 
ημέρα; άνακινεϊτε, μεθ ’ ο στραγγίζετε και προσ-

τίθετε 100 δράμ. ανθρακικού καλίου καί 250
δραμ. τερεβυ θελαίου. Διά τής 
■.η; αλείφετε άπαντα τά ύποπτα

διαλύσεω: ταύ- 
μέρη δίς ή τρις

κατά βραχέα διαστήματα.
Την ανωτέρω συ .ταγήν έκτελεΐτε κατά τό 

ήμισυ ή τό τρίτον διά τό οίκονομικώτερον.-<>0005-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ή μαγική σίούρα

Γνωρίζετε τό προσφιλές τούτο άθυρμα τής παιδικής 
ηλικίας. Εινε τόσω διαδεδομένον, πασίγνωστου καί 
προσφιλές άθυρμα τών παίδων, ώστε δέν ύπάίχει ανά
γκη νά τό περιγράψωμεν ήδη. Διά τό παίγνιο» ημών 
χρειαζόμεθα εν τοιοϋτον δργανον, οΰχί ξύλινου, αλλά 
μετάλλινον χαΐ ογκώδες, τιθέμενου έν κινήσει διά τής 
αποτόμου έχτυλίξεως νήματος, περιτετυλιγμένου έπί 
τοϋ λαιμοϋ τής σβούρας.

ΙΙρέπειήδη νά χατασκευάσωμεν οπήν τινα έπί -ού 
άίωνος ταύτης, ίνα έφαρμόζεται έν αυτή μακρά 
βελόνη ώς αί τών γυναικείων πίλων ή κάλλιαν ώς αί 
τοϋ κεντήματος. Καί τούτου έπιτευ/θέντος μένει ήδη 
νά προμηθευθώμεν πολλάς τοιαύτας βελόνας, έφ* ών 
προσαρμόζομε·/ διάφορα σχήματα κεχομμένων χαρτο- 
νίων, ώς δείκνυται δεξιόθεν τής ήμετέρας εικόνας.

Ούτω παν ό,τι χρειαζόμεθα τό ίχομεν δέν μένει

ή ή έκτέλεσις.
Λάβετε λοιπόν τήν σβούραν, εφαρμόσατε έπ: τής 

όσης τοΰ άςωνος βελόνην τινά μετά τοΰ κεκομμένου 
χαρτονιού, θέσατε τήν σβούραν σας επί πινακιδίου εκ 
πορσελάνης χαί έχτυλίσατε μεθ’ ορμής τό νήμα.

Ή σβούρα θέλει τεθή έν κινήσει παρουσιάζουσα 
φανταστικά σχήματα ποικίλα, σφαίρας, κύκλους, 
κυάθου;, δοχεία καί μύρια όσα τοιαΰτα πρός μεγί
στη·/ τέρψιν τών τε μικρών καί μεγάλων θεατών σας.

ΤΑ ΑΚΟΓΣΙΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΈκεΓ κατά τον Καύκασον έπί τής ακτής τοΰ Εΰ- 

ξείνου πόντου κειται ή μικρά πόλις τοϋ Νοβορωσσίσχ- 
’Οτε τώ 1888ο» ετει κατά τόν Σεπτέμβριον μήνα 

χατέφθανεν τό πρώτον εις τήν πόλιν ταύτην, απογοή- 
τευσιν οίκτράν ήσθάνθην, ότε έλπίζων νά εϋρω μεγά- 
λην, άκμαίαν καί καθιστώσα·/ ευχάριστου τήν διαμο
νήν πόλιν, εΰρον πολύχνην πενιχρόν μετ’ οικιών μι- 

r χρών μονωρόφων τών πλείστων χαΐ οΰχ ολίγων αχυ- 
Γ ροσκεπών.
ι Έξηρχόμην τοΰ άτμοπλοίου νυκτός καί ένόμιζον 

ότι δέν άντεληφθην καλώς τών κατ’ αύτήν ένεκα τοΰ 
σκότους,πλήν καί ή πρωία οΰδέν είχε νά μο'ι επίδει
ξη τό έκτακτον.

Μοΐ προΰξένησεν εντύπωσε·/ οϊαν διεγείρει πόλις άρ- 
χίζουσα νά άναφαίνηται νά συνοικίζηται, νά προσπα- 
θή ν’ άποκτήση τό δικαίωμα τής κατατάξεω; με
ταξύ τών πόλεων.

Καίτοι δέ κειται έν λιαένι οΰχί εΰκαταφρονήτω 
επί εΰρύτητι, έν τούτοις θά εμενεν αιωνίως άγνωστος 
καί καταδεδικασμένη, άν κατά καλήν της τύχην δέν 
συνελαμβάνετο ή ιδέα τής ένώσεως αυτής σιδηροδρο- 
μικώς μετά τοΰ εσωτερικού, θά εμενε δέ ασήμαντος 
διότι ό λιμήν αυτής, προσβαλλόμενος ύπό φοβερού 
βορρά, τοΰ έπιτοπίως καλούμενου «Νάρδος» μεθ’ όλα; 
τας τεχνικά; προσπάθειας, δέν παρεχει την απαιτου- 
μίνην ασφάλειαν τούς ναυτιλλομένοις.

Η πόλις τοΰ Νοβορωσσίσκ κειται πρός τά αριστε
ρά τώ εΐσερχομένω εις τόν λιμένα, άντικρΰ δ’ αύτής 
ήτοι πρός τά δεξιά τού λιμένος παραλλήλως κατέρχε
ται μέχρι θαλάσση; υψηλή οροσειρά τοΰ Καύκασού, 
ψιλή κατά τήν κορυφήν καί καλυπτόμενη ύπό πτω
χής φυτείας κατά τάς χλιτύας καί υπώρειας. Ότεοέ 
εν καιρώ χειμώ'/ος άνεμος φοβερός κατερχόμενος από 
βορρά φέρεται μαινόμενΟς καί ύπερπηδών πάν έμπό- 
διον φυσικόν.καταφθάνει μέχρι τής οροσειράς εκείνης αν
έρχεται αυτήν καί ρίπτεται έκεϊθεν μετά σφοδρότητο; 
καταρράχτου, άναστατών τήν θάλασσαν χαΐ άνα- 
σηχώνων χαΐ ρίπτων τά ϋδατα αυτής, μετά τών έν 
»υτη πλοίων πολλάχις, εις τήν ξηρόν. Ή πόλις όλη 
τότε καταβρέχεται ύπό τού φερομένου εις ύψος καί δια- 
σχεδαζομένου ε’ις ψιλός σταγόνας ΰδατος.

Δέν έχει βεβαίως τήν αύτήν σφοδρότητα πάντοτε, 
άλλως ουδέποτε ούδέν σκάφος θά έτόλμα νά είσέλθη 
εις τόν λιμένα, όταν όμως φθάση εί; τό χαταχόρυφον 
τού θράσους του χαθιστμτήν είσοδον τών ατμόπλοιων 
απολύτως αδύνατον καί λίαν επικίνδυνον, δι’ ό έν τοι- 
αυταις περισπτώσεσι τά ατμόπλοια, καίτοι φεροντα 
επιβάτας καί φοετία διά τό Νοβορωσσίσκ, δέν σταμα- 
τώσιν, άλλ’ έξακολουθούσι τόν πλούν, συναποφέροντα 
και του; επιβάτας, αναγκαζομένους ούτω πώς να τα- 
ξειδεύωσιν άκουσίως.

Τοιαύτην λοιπόν κατέχουσα θέσιν, έσώθη εκ τής 
καταδίκης εις άφάνειαν ύπό τοΰ σιδηροδρόμου, οστις 
ϊφερεν αυτή τό έμπόριον,τήν κίνησιν, τόν κόσμον,τό

χρήμα χαΐ ή τότε μηδαμινή πολίχνη κατέστη 
έμπορείον θορυβώδες μάλιστα χατά τόν χειμώνα, 
δτε, κλεισμένης τής Άζοφιχής, ή του Ροστοβίου 
έμποριχή χίνησις μεταφέρεται αύτόσε, άτε πολ
λών εμπορικών οίκων τοΰ Ροστοβίου εχόντων 
ύποκαταστήματα καί έν Νοβορωσσίσχ,έν οις χαΐ 
πολλά ‘Ελληνικά.

Μετά τριετή διαμονήν έγχατέλειψα τό Νοβο- 
ρωσσίσχ, ότε δέ τώ 4900 χατά τον Νοέμβριον 
κατήλίοντό δεύτερον, εύρον μεγάλην τήν έπελθού- 
σαν μεταβολήν, εύρον πόλιν έπεκταθεΓσαν, εύρον 
δευτέραν πόλιν άνντικρύ ε’ις σταθμόν, εις τας

ύπωρείας τής ορεινής σειράς τό καλούμενον Στανταρτ, 
εύρον λιμένα τεχνητόν, κυματοθραύστην, όστις εχτε.- 
νων τόν βραχίονα προσπαθεί νά έλαττώση τήν άρμην 
τών εξωθεν θαλασσίων κυμάτων. Εύρον μέγαν ανυ
ψωτήρα διενεργοΰντα τάς φορτώσεις τών ατμόπλοιων, 
εύρον συρμόν μικρών βαγονίων, κατερχομένων μέχρι; 
εντός τής θαλάσση; καί χυνόντων έκ τοϋ ύψους έντό; 
τών αποθηκών τών ατμόπλοιων τά φορτία των,εύρον 
οχετού; νάφθης, διοχευτεύοντας τό υλικόν διά σωλή
νων, καταληγόντων μέχρι τής θαλάσση;, μέχρι τών 
ατμόπλοιων. Δέν είδον όμως καί τά; χιλιάδας έκείνας 
τοΰ εργατικού κόσμου,τοϋ εύρίσχοντος άλλοτε εργα
σίαν καί τροφήν ένταΰθα. Ή μηχανή αντικατέστησε 
τήν άνθρωπίνην δύναμιν, τήν έργατιχήν χείρα. Τό 
χρήμα ρέει εις ολίγων έπιχειρηματιών τσ θυλάκια.

Κατά τήν δευτέραν ταύτην έπίσκεψίν τοΰ Νοβορωσ
σίσκ εμεινα ολίγους τινά; μήνας μόνον, ημέραν δε τι·α 
έξελθών εις περίπατο· , προΰχώρησα βαθέως εις τήν 
θάλασσαν, ακολουθών τόν βραχίονα τοΰ κυματοθραύ
στου· Είδον τότε εκεί εις τήν ακοοτάτην αύτοϋ καμ
πήν γέροντα καθήμενον, βεδυθισμενον ε’ις σκέψεις βα- 
θείας, ώς φαίνεται, διότι τόσω άπειροφημένο; ην ύπ’ 
αυτών, ώστε ούτε καν ήσθά.θη τήν παρουσίαν μου.

Ή συνάντησι; αύ-η μετά πολιοϋ, σεβάσμιας καί 
γλυκεία; φυσιογνωμία; γέροντος, ώ; έτών έβδομηκον- 
τα, έν τή μοναξίφ έκείνη μέ συνεκίνν.σε· κινούμενος 
δ’ ύπό περιέργειας νά μάθω τίνις αρά γε σκέψεις 
κρατοϋσι τήν πολιάν κεφαλήν τόσω αφηρημένην, ε- 
πλησίασα αΰ-ώ καί άπέτείνα τόν λόγον. Κατ’ αρχα; 
ό γέρων έφάνη απρόθυμος, ότε όμως είδε τό συμπαθές 
ενδιαφέρον μου, έκινήθη εί; έξιστόρισιν τοϋ πόνου τή; 
ψυχή; του καί ήρξατο ώς έξης:

Μ’ έρωτάτε περί τοΰ αιτίου τή; βαθεία; μου σκε- 
ψεως, τή; άπορροφώσης πάσάν μου τήν ΰπαρξιν ; έ- 
ρωτήσατε κάλλιον τον κυματοθραύστην τούτον, οστις, 
άν είχε στόμα, θά διηγείτο ΰμΐν περί τοΰ τραγικού 
δράματος, τοΰ λαβόντος χώραν έδώ άκριδώ: πρό ένος 
περίπου μηνάς I

Επειδή δ’ εβλεπεν, ότι οΰδέν έννόουν, ούδέν άλκω; 
τε γνωρίζων, ώς μή άκούσας τι περί δραμάτων και 
τραγωδιών, άπετάθη πρός με δΓ ών άλλοτέ ποτέ προς 
τον Ίησούν οί μαθηταί έχεΓνοι οί εί; ’Εμμαοΰς κατα- 
βαίνοντε; λόγων;

— Σΰ μόνο; παροικείς έν Νοόορωσσίσκ και οΰχ ε- 
γ'ως τά γενόμενα έν ταΐ-; ήμέραις ταύταις 1» 

Ακούσατε λοιπόν.
Είχαν αδελφόν νεώτεοον εμού όνόματι Πολύκαρπον. 

Μετά τήν περάτωσιν τών σπουδών αΰτοΰ διωρϊσθην 
τελωνειακό; ύπάλληλο; τών τελωνείων τής μικρά; 
παραθαλασσίου πόλεως τή; Κριμαίας τή; Θεοδοσίας, 
ένθα έζη άναμένων καλλιτέραν θέσιν, άπολαμβανων 
μισθού μικρού, μή ύστερούμε-.ο; όμως, διότι ο πατήρ 
ημών εΰκατάστατος ών έφωδιαζεν αΰτόν |χέσ·.ν -.ή; 
μητρός διά τών άπαιτουμένων πρό; νεανικά; τρελλα; 
κερματίων, επειδή έφρόνει ότι πας νέο; δικαιούται καί 
οφείλει νά έπωφελήται τής χρυσή; του ήλικϊας έν όσω 
εινε καιρός, όπως μή κατόπιν μετανοή άφεΐς αύτήν νά
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παρέλβη άνευ δοκιμής τώ* όσων ή ζωή δύναται να 
παράσχη κατά τήν νεανικήν ηλικίαν.

Έκράτει κατο'χίαν μικράν έν τή δδώ'Ελληνιχή xp.lt). 
Έν τή αΰτή δέ αύλή εζη πτωχόν ανδρόγυνο», μεθ’ 
ου συνήψε γ ωριμίαν Ημέραν τινα ακούει κρότον εις 
τήν Ούρα- καί ταύτης άνοιγείσης βλέπει εισερχόμενο» 
τόν άνδρα τοΰ ε'ιοηαένου άνδρογΰ ου, δστί', αϊτών 
συγγνώμην διά τήν ήν *ροϋξένει ένόχλησιν ή επίσκε- 
ψίς του, παρακαλεϊ τον αδελφόν μου. όπ···ς αναδεχθή 
εχ τής χολυμβήθρας τό άοτιγέννητον θυγάτριόν των, 
έξηγών αύτφ ότι, ών πτωχός καί ξένος δέν εχει τινα 
γνώριμον εις δν ν' άποταθή.

Συγκίνηθεΐς ύπό τών παρακλήσεων ό αδελφός μου, 
βέλων δέ νά κάμη καί αγαθήν πραξιν, ώς νομίζεται 
παρ’ ήμϊν έν γένει ή βάπτισις. άνεδέχθη την μικράν, 
δοΰς αΰτή τό όνομα τής Μητρός ημών Δάχα (Δάρεια). 
Ένα δέ μήνα μετά τό γεγο/ός τοϋτο κχλεϊται ύπό 
τοΰ πατρός ήμών εις Ρίγαν, όπως καταλάβη βέσιν 
άνωτέραν χηρεύσασαν μετά προβιβασμού, πάντοτε εν
νοείται τοΰ κλάδου του. Ήν τότε ηλικίας 19-20 ετών 
σχεδόν.

Τά έτη παρήρχον-ο. όπως παρέρχονται άπό κατα
βολής κόσμου, χαιό Πολύκαρπός μου έλησμόνησε καί 
τήν Θεοδοσίαν καί περί τής αναδεχτής του. πράγμα 
συχνότατου άλλως τε παρ' ήμϊν, καθ' ότι λυπηρόν 
είπε?,, ουδέποτε έδόβη ή πρέπουσα χαί δέουσα σημα
σία εις τό ύψηλόν τούτο μυστήριον τοΰ βαπτισματος, 
ουδέποτε έδόβη τοϊς άναδεχομένοις ή αρμόδια εξήγησις 
τών βαρυσήμαντων καθηκόντων, όσα ή εκκλησία ανα- 
τίθησιν αΰτοϊς αναφοριχώς πρός τό μέλλον τοΰ βαπτι- 
ζομένου.

Δεκαέξ παρήλθον έτη καί τόν αδελφόν μου εύρίσχο- 
μεν έ' Νοβορωσσίσχ πρώτον τελωνειακόν ύπάλληλον, 
δεύτερον μετά τόν Διευθυντήν, άπολαμβάνοντα χαί 
μισθού επιτρέποντας άξιοποεπή συντήρησιν, καί ύπο- 
ληψεωε παρα τή χοινωνϊφ διότι χαίτοι ει/εκαι ελευ
θερίαν ένεργείας χαϊ μέσα διευκολύνοντα καί ύποβοη- 
θοΰντα τήν διαφθορά", έν τούτοις χατώτθωσε βοηθού
με-ος ύπό φύσεως ύπερόχου, νά εξέλθη ηθικώς ύγιης 
έκ πολλών τής κοινωνίας δηλητηριωδών αναθυμιάσεων.

Ένταϋθα λοιπόν έν Νοδορρωσσίσχ, όπου χαί ήμεϊς 
εύρισκόμεθα, εγνωρίσθη μετά τής δεσποινίδας Δ. Πο- 
πώφ. ήράσθη αύτής καί τή άδεια τών γονέων τήν 
ενυμφεύφη Σπάνιος εινε παρόμοιος οικογενειακός βίος 
τόσιμ αρμονικός, τόσω εύτυχής ! Ζεύγος έπίζηλον ύπό 
πάσαν εποψι», έλεγέ τις έπλάσθη ίνα μόνην τήν ευ
δαιμονίαν δοχιμάση.

Μετά εν έτος έγεννήθη αΰτοϊς τό πρώτον τέκνον, 
κόρη, ήν ανεδεχόμην έγώ καί ώνόμαζο» Νίναν, Δύο 
οε μετά τούτο ετη δεύτερον γεννάται τέκνον, υιός.

Μετά τρεις μήνας άπό τής γεννήσεις τοΰ δευτερό
τοκου των τέκνου αποθνήσκει άπροσδοχήπως ή χ ρία 
Ποπώφ καί διαταράσσει τήν ευτυχίαν τής εύδαιμο- 
νούσης ταύτης φωλεάς I Καί εινε μέν άληθές ότι έ- 
λυπηθησαν τά μέγιστα έπί τή στερήσει τής πενθεράς 
χαί μητρός, πλήν ή λύπη αΰτη ύποχωρεϊ πρό άλλης 
πολύ φοόερωτέρας, ήτις τοΰ; άνέμενε

'Ημέρας τινάς μετά τόν θάνατον τής κ. Ποπώφ 
προσκαλούνται ύπό τοΰ συμβολαιογράφου αύτής εις 
Αιχατερινδάρ. όπως λάβωσι γνώσιν τοΰ περιεχομένου 
τής διαθήκης τής μακαρίτιδος. Ίε;ά αύτής βουλήσει 
έν τών ύποστατιχών της έκληροδοτιϊτο τή θετή κόρη 
αύτής, τή συζύγω τού άδελφοΰ μου, τά δέ λοιπά διε- 
μοιράζοντο τοϊς λοιποϊς συγγενέσιν, οίτινες ίχανοποι- 
ηθέντες χαί πλουσίως εΰεργετηθέντες δέν ήθέλησαν 
νά προσβάλωσι τήν διαθήκην, χαί διαμφισβητήσωσι 
τά δικαιώματα τής θετής ! τής δυστυχούς θετής! ή- 
τις πρώτην ταύτην φοράν έμάνθανεν ότι δέν ητο γνή
σια κόρη τής χ. Ποπώφ, άλλα ψυχοκόρη! 'Γούτο δ" 
έλεγε καθαρώς καί τό βαπτιστιχόν αυτής, ούτινος άν- 

τίγραφον μεθ' ετέρου αντιγράφου τής διαθήκης τή ένε- 
χειρίσθησχν ύπό τοΰ συμβολαιογράφου

Φαίνεται ότι ή κ. Ποπώφ ανέβαλλε πάντοτε ν' 
άποχαλύψη, οΰτή τά τής καταγωγής της, ό δ' αι
φνίδιος θάνατος άφήχε τό ζήτημα μυστικόν. Τόση δ' 
ητο ή ταραχή τής νύμφης μου, ώστε ούτε καν εστο- 
χά-θη νά ρίψη βλέμμα έπί τοΰ βαπτιστιχοΰ, όπως 
λάβη γνώσιν τού περιεχομένου, τρέμουσα άφ' ετέρου 
πρό τής σκέψιως πώς θα όεχθή, πώς θ ακουβη την 
άποχά*υψιν ταύτην ό σΰζ· γός της, οστις δέν είχε συν- 
οδεύση αύτήν εις Αίκατερινοδάρ, έμποδισθείς ύπό 
άσχολιών.

Φθάσασα εις τόν οίκον, ρίπτεται εις τάς άγχάλας 
τοΰ συζύγου δακρυρροοΰσα χαί μή δυναμένη ν' αρθρώ- 
ση λέξιν, π ιγομένη ύπό λυγμών. Άφ' ού χαβησύ- 
χασεν, άπεχάλυψε» αύτώ τό μυστήριον, δπερ δέν έ- 
φά·.η οάτε λυπήσαν ούτε ποσώς δυσαρεστήσαν τόν α
δελφόν μου, πρός μεγίστην χαράν τής γυναιχός του, 
ήτις χαίτοι δέν άμφέβαλλε περί τοΰ έρωρός του, ετρε* 
με» όμως πρό τών άποτεσμάτων μιας τοιαύτης εκ- 
μυστηρεύσεως.

Άνοίγουσι τότε ’ό βαπτιστιχόν χαί αναγινώσχουαι.
a 188... ετει, 5η μηνός Οκτωβρίου έν τή Ελληνική 

έκχλ.ησία Θεοδοσίας, έβαπτίσθη, όνομασθεϊσα Δάρεια 
(ΔάχαΙ ύπό ιερέως .. ή νομίμου γάμου κόρη τού Κων
σταντίνου Π. ΙΙαυλώφ χαϊ Άννηι γένους Κατήκα, 
γεννηθεϊα έν Θεοδοσία τή. .. άναδεχομένου έχ τής 
κολυμβήθρας τοϋ Πολυκάρπου Δ Σπολέ χαί τής Μ. 
Α. Τίτωφ.........................................................................

Κεραυνός άν έπιπτε δέν θά έπέφερεν αποτελέσμα
τα τρομαχτιχώτερα τοΰ περιεχομένου τοΰ βαπτιστι- 
χοΰ τούτου, τοΰ αποκαλύπτοντας τό φοβερόν μυστή
ριον, τόν βαπτιστιχόν πατέρα, τόν ανάδοχο» δηλαδή 
γενόμενον άνδρα τής βαπτιστιχή: ! Σπολέ ει,ε τό οι
κογενειακόν ημών έπώνυμον. Τό πώς δέ σ νέβη τού
το άνέγνωσαν έν άλλω τιν'ι εγγράφω έπισυνημαένω 
τώ βαπτιστικώ, έν ώ ή μακσρϊτις ΙΙοπώφ έξέθετεν, 
ότι εύρεθεϊσα έν Θεοδοσίφ τώ 188 .. δύο μήνας μετά 
τό άνω είρημένον βάπτισμα, τών γονέων τοΰ νεογέν
νητου κοοασίου αποθανόντων ύπό τυφοειδούς πυρετού 
έντός μιας έβοομάδος καί τού βρέφους άπορφανιζομέ- 
■·ου εντελώς τή συνενέσει καί ενώπιον μαρτύρων υιο
θέτησε τό νήπιον καί συμπαρέλαβε μεθ' έαυτής επα- 
νακάμψχσα εις Νοβορωσσίσχ.

Με-α τήν πρώτην κατάπληξιν ό αδελφός μου, νε· 
ωτερίζων τάς ιδέας γενικώς, χαί ύπό φυσιολογικήν καί 
υγιεινήν έποψιν κρίνων τό ζήτημα, εϋρισχεν δτ·. ούδέν 
έχ τής επιγαμίας ταύτης δύναται νά πρόκυψη κακό" 
κληρονομικόν, οίον θά έφοβ.'ϊτό τις έξ αιμομιξίας, γι- 
νώσχων όμως ότι ή εκκλησία αΰστηρώς απαγορεύει 
τον τοιοΰτον γάμον χαί καταδικάζει ώς άμαρτημα, ε- 
τρεμε πρό τού γεγονότος, χαίτοι ποοσεπάθιι νά πε:ση 
έαυτόν περί τού ακατανόητου τής θρησκευτικής ταύ
της διατάξεω;. Συνέβαινεν αύτώ ό,τι χαί ήμϊν πρό 
πάσης έξεως έρριζοβολημένης. Ή έξι; συν τώ χρόνω 
χαταντφ δευτέρα φύσις, καί εινε δυσχολώτατον να εχ- 
ριζώση τις ιδέαν ή πίστιν έστω καί έσφαλμένην, άν 
αΰτη ρίψη βαθείας τάς ρίζας. Λάβετε ώς παράδειγμα 
τό ζήτημα τών βρυχολάκων. Έν μικρά ήλιχίφ ηχού
σατε τήν μάμμην σας ή άλλην τινα γραϊα», διηγου- 
μένην Φαντασιώδη τινά ληρήματα' τά έναπεταμιεύ- 
σατε πιστεύσαντες' «μεγαλώσατε, έδιδά^θητε ότι πάν
τα ταΰτα είσί φαντασία; πλάσματα, επεϊσθητε, χαί 
όμως ρίγος καταλαμβάνει ύμάς, άν τυχόν άκούσητέ τι 
λεγόμενον περί βρυχολάκων ώς θετικόν.

Έ» τή περιπτώσει όμως ταύτη δέν ητο μόνος ό 
αδελφό; μου’ ύπήρχε καί έτερον -ρόσωπον πολλώ αυ
τού άσθενέστερον χαί νευριχώτερον, μάλλον αύτοΰ θρή- 
σχον,πληγέν θανασΐμως πρό τοΰ εχμυστηοευθέντος 
τούτου αμαρτήματος Τίνι τρόπω 8α καθησύχαζε χαί 

παρηγόρει τήν θρησκευτιχώς χαί μόνον θρησχευτιχώς 
έξετάζουσαν τό ζήτημα νεαράν γυναϊκα I I

Ή νΰξ παρήλβε θλιβερά' τήν δ’ έπαύριον ή νεαρά 
γυνή έπορεύθη, όπως έξομολογηθη τήν αμαρτίαν της 
τώ πνευματιχώ αύτής, γέροντι ίερεΐ, παρ’ ού ηχούσε 
λόγους παρηγορητικούς μέν διά τήν πραξιν, ώς παρελ
θόν, απελπιστικούς όμως δια τήν ΰπαρξίν της εις τό 
μέλλον.

«Το αμάρτημα» εΐπεν ό θςράπων τοΰ Θεοΰ «ενώ
πιον τής εκκλησίας εινε σοβαρόν, πλήν και συγχω- 
ρητόν πρό τοΰ Θεοΰ, ώς ακούσιον, άν οί ύποπεσόντες 
εις τούτο μετανοοΰντες έπιχαλώνται τήν θείαν Αύτοΰ 
εΰσπλαγχνίαν, δι’ έγκλημα έν άγνοίφ μέν αύτών, α
κηδείς δέ τών εύλογησάντων τόν γάμον, άνευ προγε- 
τεστέρας διευκρινίσεως τών τής καταγωγής ζητημά
των, ύπισχνούμειοι τήν παΰσιν τοΰ αμαρτήματος εις 
τό μέλλον, όπότε πλέον αποβαίνει εκούσιον ώς άπο- 
χαλυφθέν. Όθεν έπιδιώχοντες ψυχικήν σωτηρίαν, ο
φείλετε νά παύσητε έμμένοντες εις τό άμαρτημα ο
φείλετε νά χωρισθήτε διά παντός, άλλως τε άπό τής 
στιγμής ταύτης δ γάμος ύμών εινε άκυρο;—παράνο
μος,— διότι ούδέποτε ή έχχλησία θά συγκατένευεν 
εις την εΰλογίαν ένός τοιούτου γάμου, άν έγίνωσκε 
τα αφορώντα την καταγωγήν τών εις γάμου κοινω
νίαν ερχομένων προσώπων».

Δυστυχής γυνή | Τί νά κάμη ! Ή ευτυχία άπω- 
λέσθη πλέον δι’ αύτήν! Άν παρήκουον εις τους λό
γους τοΰ ιερέως, τής έκκλησϊας, θά ην απόβλητος ώς 
χατηραμένη, θά έβασανίζετο ζώσα, θα χατεδιχάζετο 
χαί θανοΰσα εις αιώνιον κόλασιν I “Αν τούναντίον 
συνεμορφοΰτο προς τάς συμβουλάς τοΰ πνευματικού 
πατρός, θά ύπέφερε βεβαίως ζώσα, πλήν θά ήλπιζε 
νό τύχη ψυχικής σωτηρίας άποθανοΰσα. Έχ τών δύο 
χαχών τό μή χείρον προτιμώτερςν. Τοϋτο λοιπόν τό 
δεύτερον καί αποφασίζει. Άλλα πριν ή προβή εις τήν 
εχτέλεσιν τής άποφάσεως άναβχίνει εις Αίκατερινοδάρ, 
όπως αχούση χαί τήν γνώμην χαί συμβουλήν τοΰ άρ- 
χιερέως. Εννοείται δέ ότι καί παρ' έκείνου ϊλαέε 
τας αύτάς παραινέσεις χαί παροτρύνσεις' όθεν έπα- 
ναχάμψχς χαλεϊ τόν σύζυγον καί εκθέτει αύτώ τά; 
τής έκχλησίας ένστάσεις χαϊ χευλεύσματα.

Άπεφασίσθη' ή θυσία έγένετο' άπε/ωρίσθησαν 
μετά χαρδίας συντετριμμένης, εκείνου αναχωρήσαντος 
μετά τοΰ θυγατρίου των εκείνης, δ' εγκαταληφθείσης 
ίν Νοβορρ ωσίσχ μετά τοΰ άρρενος, ώς ίχοντος ανά
γκην τροφού, καί ώς μάλλον καταλλήλου μέλλοντος 
προστάτου δια μίαν γυναϊχα.

Τα τόσα αλλεπάλληλα λυπηρά γεγονότα παρηγχώ- 
νισαν πάσαν άλλην μέριμναν καί σκέψιν' ειχον λη- 
σμονηση εντελώς έν τή δυστυχίφ των ότι τό δευτερό- 
τοχον τέκνον των ην έτι αβχπτιστον.

t Μετά τήν σναχώρησιν τοΰ τάλανος άδελφοΰ μου, 
οισυγγενεΰ τής νύμφης μου, ήτοι οί συγγενεϊς τής χ. 
Ποπώφ, τήςθιτής Μητρός της, λίαν εύγενεϊς καί καλ* 
λής ψυχής οί πάντες χαί δή ό αδελφός τής χ. Ποπώφ, 
παρέλαβον αύτήν ύπό τήν προστασίαν των, περιποι
ούμενοι καί παρηγορούν ες τήν τεθραυσμένην χαρδίαν, 
μετά δέ τινας μήνας ύπέμνησαν αΰτή ότι καιρός νά 
σχεφθώσι καί περί τή; βαπτισεως τοΰ νηπίου. Νεα 
τότε δάκρυα εχυσεν ή χαχόμοιρος μήτηρ, ή χηρεΰ- 
σασχ ούτω μοναδικώς καί αήθως.

Σημειώσατε ότι έγώ. πρεσβύτεοος τοΰ άδελφοΰ Πο
λυκάρπου χατά τρία ετη, εϊχον άκολουθήση άλλο 
σταδιον βίου, καί κατά τήν εποχήν ακριβώς ταύτην 
ευρισκόμην έν τώ έξωτεριχώ, έκπληρών χρέη δίερμη- 
νεως παρά τή έν Παρισίοις 1’ωσσιχή πρεσβείφ.

Ο αδελφός μου θέλων νά εύρη ήσυχίαν καί λήθην 
τών θλιβερών τούτων συμβεβηκότων, άνέκαβε ταξείδια 
μαχρυνά. έμπιστευθείς μοι τήν άνατροφήν τής κόρης 
χου έ·, Παρισίοις.

Ή ανεψιά μου, νέα εύφυής, κατώρθωσε ν' άπο 
κτήση δίπλωμα ιατρικής χαί πριν ή έπανακάμψη εις 
Ρωσσίαν, εις τήν πατρίδα ήν έπόθει νά έπανείδη μετά 
πολλά ετη άπουσίας, είσήλθεν εις κλινικήν τινα χά- 
ρίν πρακτικής.

Έκεϊ έγνωρίσθη μετά νεαρού Άσκληπιάδου, Ρώσ- 
σου τήν καταγωγήν, ούτινος και ήράσθη. Έχουσα η
λικίαν έτών είκοσι δύο, ην ικανή νά ζητήση καί έκ- 
λέξη Τον σύντροφον τοΰ βίου της, ώστε ουτ’ έγώ, ό 
γνωρΐσας τόν νέον τήν άπέτρεψα, ουθ’ ό πατήρ της, 
ό εύρισκόμενος κατά τήν έπο-χήν ταύτην έν Χιλή τής 
Αμερικής, ερωτηθείς, άντέτεινεν εις τό συνοιχεσιον.

Πέντε μήνας μετά τήν γνωριμίαν των αϊ έφημε- 
ρίδες τών Παρισσίων έκοινοποίουν τούς γάμους τοΰ 
νεαρού ίατροΰ χ. Μηρδά μετά τής πολυφέρνου καί εύ 
ήγμένης δεσποινίδος Ν. Σπολέ, τελεσθέντας έν τή μι
κρά τής πρεσβείας τών Παρισσίων εκκλησίφ.

Ευθύς δέ μετά τούς γάμους ο! νεόνυμφοι ήτοιμά- 
σθησαν διά τό γαμήλιον ταξειδιον. Άποχαιρετίσαντές 
με λοιπόν άπήλθον εις Μασσαλίαν καί έκεΐθεν διά 
θαλάσσης άπήραν διά Ρωσσίαν, έπισκεπτόμενοι καθ’ 
οδόν τάς μάλλον αξιοθεάτους παραλίους πόλεις. Μετά 
δίμηνον ταξειδιον άφίκοντο εις Νοβορωσσίσχ, τήν 
πατρίδα τοΰ νέου, σπεύδοντος νά παρουσιάσν^ τήν έχ- 
λεκτήν του εις τήν μητέρα του, εις ήν είχε τηλε- 
γραφήση τούς γάμους των χαί τήν έπάνοδον.

Μόλις ήγκυροβόλησε τό άτμόπλοιον χαί ιδού ή μή
τηρ ανέρχεται έπί τοΰ χαταστΓώ'αατος χτ.'ι μέ ανοι
κτάς αγκάλας προβαίνει νά έναγχαλισθή τό νεαρόν 
ζεύγος. Ότε όμως οί οφθαλμοί αύτής επεσον έπί ιής 
νύμφης της εβαλε κραυγήν οδυνηρά» καί χατέπεσεν 
αναίσθητος, ώς πίπτει δρυς μεγάλη βληθεϊσα ύπό κε
ραυνού έν ώρα θυέλλης. Σπεύδουσιν οί νεόνυμφοι, σπεύ- 
δουσιν οί συγγενείς, όπως τή παράσχωσι βοήθειαν, 
καλοΰσιν ιατρόν, μάταιοι κόποι I ούδέν χατορθοΰσιν' 
άπέπτη ή ψυχή τής ταλαίνης I

Ό κόσμος ό παραστάς εις τό θλιβερόν τοϋτο συμ
βάν, ό κόσμος ό ζητών αείποτε νά εΰρη τήν αιτίαν 
τοΰ παντός, εϋρισχεν ότι ή δυστυχής μήτηρ ύπέστη 
συγκοπήν χαρδίας. άλλοι δ' έλεγον ότι άπέθανεν έξ 
ύπερβολιχής συγχινήσεως, άλλοι άλλως έξήγουν τό 
γεγονός.

Τήν αλγεινήν ταύτην εϊδησιν «ίχον λάβε] έν Πα
ρισίοις διά τηλεγραφήματος τής ανεψιάς μου, ήτις 
εσπευσε νά γνωστοποιήση τήν άνεπανόρθωτον απώ
λειαν καί τώ πατρί της, έπαναχάμψαντι ήδη εις Ρί
γαν, τήν αύτήν ακριβώς ημέραν, καθ’ ήν έλάμβανε 
τό τηλεγράφημα τούτο.

Έν τή άπουσίμ αύτοΰ ή άνεψιά μου, θελήσασα 
νά τόν έκπλήξη είχε φροντίση νά στείλη τήν φωτογρα
φίαν αύτής τε καί τοΰ συμβίου της, ήν διέταξε ν 
αναρτήσωσιν έν τώ κοιτών, τοΰ πατρός της.

Τήν έπεοϊσαν τής άφίξεώς του οί οιχεϊοι εύρον αυτόν 
έν εώ κοιτώνι νεκρόν, τούς οφθαλμούς εχοντα προση
λωμένους φριχωδώς ατενίζοντας τήν φωτογραφίαν.

Λαμβάνω τήν αγγελίαν έγώ χαί σπεύδω ταχύς, μή 
θελήσας ν' αναγγείλω τον δεύτερον τούτον θανατο» 
τή άνεψιμ μσυ' οί έν Ρίγα όμως συγγενεϊς προλαβόν- 
τες έγνωστοποίησαν αυτή τό δυστύχημα:

Άφίνει τότε τόν σύζυγον θρηνοΰντα τήν μητέρα καί 
άπέρχεται μέ τό ταχύ, ίνα ίδη διά τελευταία» φοράν, 
έστω καί νεκρόν, τόν πατέρα έκεϊνον, δς δι' αύτήν, 
στερηθεϊσαν τής μητρός τοσοΰτον προώρως, κατείχε 
θέσιν μητρός τε και πατρός συνάμα.

θλιβεραί στιγμαί I ένόμιζον ότι θά εχανε τό λο
γικόν έκ τής θ/.ίψεως. Είμαι δέ βέβαιος ότι ή γλυ- 
κύτης τής μελλούσης προσδοχωμένης ζωής μετά συ
ζύγου ιτολυφιλήτου έσωσε» αΰτή» τότε ίνα δοχιμάση 
έτι θλιβερώτερα.
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Έν τούτω τώ μεταξύ ό σύζυγος αυτής, μείνας εν 
Νοβορωσσίσκ, μετά τήν πρώτην σφοδραν απογοήτευ
σή, νάρκην καί λήθην τοΰ παντός, επακόλουθα πάν
τοτε βαρεία; συμφοράς, έπελάβετο τή; διευκρινίσεως 
τών οικογενειακών του ύποθέσεων, ών τά μυστήρια 
ήσαν αύτώ απολύτως άγνωστα μέχρι σήμερον, μη σχόν- 
τι άλλως τε κα'ι καιρόν, όπως έπιδοθή εΐ; τήν τών 
οικογενειακών εύθέτησιν, τής μητρός ουσης νέας καί 
λίαν ένημέρου περί τά τοιαϋτα.

Κλείεται λοιπόν είς τήν βιβλιοθήκην τήν οικογενει
ακήν, ήτιι βιοε καί τόν πατέρα του άλλοτε εργαζό
μενον πρό τοΰ γραφείου του, καϊ παραδίδεται εις έξέ- 
λεγξιν παντός σπουδαίου καί μή εγγράφου καί χαρ
τιού. Άναδιφών δ' απ' άκρου ε’ις ακρον τήν βιβλιοθή
κην εύρε πολλά βαρυσήμαντα έγγραφα, έςηγοϋντα 
αύτώ τήν οικονομικήν κχτάστασιν, τήν κτηματικήν 
περιουσίαν του, τά χρέη κ. λ.

Καί είνε μέν φανερόν ότι ταϋτα παντα τα, ευρή
ματα ήσαν πολυτιμότατα, ώ: έπίσης καί ή άνακά- 
λυψι; αντιγράφου τής διαθήκης τής Μητρός του, καθι- 
στώσης αύτόν μόνον κληρονόμον κινητής και ακινήτου 
ούσίας, έν τούτοι; ή άξια αύτών δια νέον ανεπτυγμε- 
νον, ικανόν, καί κεκτημένον πεποίθησήν 5τε καί άνευ 
τούτων θά ήδύνατο νά ζήση εύτυχής έν τή αγάπη τής 
φίλης συμβϊου του, κατείχε δευτέραν θέσιν, ύποχω- 
ροΰσα πρό τοΰ πόθου τής γνώσεως τοΰ παρελθόντος 
τής οικογένειας του, τών προγόνων του !

"Οθεν κραυγή ανακουφίσει»; έξήλθε τοΰ στήθους του, 
ότε τέλος άνοιξα; βιβλίον τι άνέγνω έπί κεφαλής.

• Ληξιαρχικόν Βιβλ(ον·.
Τρέμω-, ήρξατο τή; άναγνώσεως τοΰ λίαν αναγκαί

ου καί απαραιτήτου βιβλίου τούτου πάση; οικογένειας 
τοΰ μόνου παραδίδοντος άπό γενεάς εις γενεάν τα οι
κογενειακά μυστήρια, πλήν και τοΰ σπανιότατο, δυ
στυχώς άπαντώντος παρ’ ήμΐν. Έκεΐ λοιπόν ανα· 
γινώσκει όλην τήν γνωστήν ήδη ύμϊν ιστορίαν τοΰ 
μακαρίτου άδελφοΰ μου, καί τής μακαρίτιδος νύμφη; 
μου, μετά πολλών βεβαίως άλλων ακριβειών καί λε
πτομερειών, έκεΐ είδε τήν γέννησιν τοΰ πρώτου τέκνου, 
τήν βάπτισιν αύτοΰ, τήν γένησιν τοΰ δευτέρου καί... 
ούδέν περί πλέον.

Τί λοιπόν συνέβη κατόπιν ! ήρώτα εαυτόν ό τα
λαίπωρο; νέος..

Τί σημαίνουσι πάντα ταϋτα ; Τίνος είνε τό ληξι
αρχικόν βιβλίον ; Ή δέ οικογένεια Σπολέ. ή αύτη 
αΰτη τής συζύγου μου, τό ονομά τη; ; Τις θα μ 
έξαγάγη τοΰ σκότους τούτου ; Τί; θά. μέ Βιαφωτήση ; 
Κινδυνεύων ν' άπωλέση τάς φρένα;, έκτο; εαυτού έκ 
τρόμου, έκ προαισθήματος άνηκούστων δεινών, τό βι
βλίου τοΰτο αρπάζει καί τρέχει πυρέσσων πρό; τόν 
γέροντα άνάδοχόν του, ίνα μάθη τ’ απόρρητα τής 
καταγωγής καί γεννήσεώ; του.

Ίδών τήν ύπερβολικήν εξαψίν του ό γέρων 'έτριξε 
προ τών ενδεχομένων νά προκύψωσιν αποτελεσμάτων 
έκ τής άποκαλύψεως τοΰ αμαρτήματος τοΰ πατρό; 
του, τοΰ ϋπάρξαντο; άναδόχου άμα καί συζύγου τή; 
μητρός τοΰ νέου. 'Αναγκάζεται δμω; ύπό τών ικεσι
ών τοΰ νέου καί έκτίθησίν αύτφ τα παντα και τώ 
αποκαλύπτει ότι πατήρ του εινε εκείνος. ί έν τοΐς λη
ξιαρχικοί; βιβλίοις, ήτοι ό Π Σπολέ, πειθαναγκασθε^ίς 
ύπό τής εκκλησία; νά διαζευχθή τήν Μητέρα του, η; 
ύπήρξεν άνάδοχος. Too’ οπερ ό νέο; έφερεν έπώνυμον 
δέν εινε πατρικόν, άλλ’ είνε τό τοΰ άναδόχου του., 
αύτοΰ τούτου τοΰ γέροντος Μηρδά, τής εκκλησίας μη 
έπιτρεψάσης κατά τήν βάπτισιν, γενομένην μετά τό 
διαζύγ-ον, τήν δόσιν τοΰ οικογενειακού ονοματος τοΰ 
γνησίου πατρός, καθ' ότι δ γάμος ούτος εθεωρηθη ά
κυρος. εύλογηθιίς μέν ένεκα άγνοιας τών άφοοώντων 
τους συζευχθέντας, ακυρωθείς όμως μετά την ανακκ- 
λυψιν τοΰ εγκλήματος.

Πτωχέ. Μηρδά I άν ίγνώριζες τί άπεκάλυπτες τήν 
στιγμήν έκείνην, φραγμόν άπόρθητον θά εθετες είς τό 
στόμα σου.

«Κατάρα» έκραύγασεν ό δυστυχή; νέος καί έξαλ
λος ώς μαινόμενος φεύγει τρέχων ασκεπής, 
κρατών εί; χεΐρας τό ληξιαρχικόν βιβλίον. Ρίπτεται 
κατόπιν αύτοΰ ό γέρων Μηρδας, καλεΐ τούς συγγενείς 
πλήν ποΰ να πεοφθάσωσιν I έφευγεν έκεΐνος πτερω
τός, εφευγεν έκεΐνος βιαζόμενο; νά κρυφθή άπό τών 
ομμάτων τοΰ κόσμου, δ έξ ειμαρμένη; άμαρτωλύ; I 
Καί είς τήν καμπήν ταύτην έδώ φθάς κατακρημνίζε
ται εις τήν θαλασσαν επι τών ύφαλων εκείνων έκεΐ 
καί δίδει τέρμα εις τόν πόνον του I

Έξήχθη νεκρός!
"Οτε τήν εί'όησιν τής καταστροφής ταύτης έλαβον 

ενόμιζον ότι ή ανεψιά μου δέν θά άντεΐχεν εις τήν 
νέαν ταύτην δοκιμασίαν, δι’ό μετά προφυλάξεων πολ
λών κατέστησα αύτή γνωστόν ότι ό σύζυγό; της ά- 
σθενεΐ. Άκούσασα τούτο εκείνη μέ προσέβλεψεν έτα- 
στικώς καί δυσπίστως καί τόν οδοιπορικόν της σάκκον 
λαβοΰσα, άφωνος μέ τούς οφθαλμού; ξηρούς καί απλα
νείς αναχωρεί κατεσπευσμένως, ώθουμένη ώς τι; μη
χανή ύπό προαισθήματος, τί; οϊδε, τής νέας συμφο
ράς, τή; τελευταία; καί όδυνηροτέρα;!

(“Επεται συ νίχει α).

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ STMB0TAH EKAST0TS
•Υγιεινή καϊ αρώματα

Πολλά τών αρωμάτων έπιδρώσιν όλεθρίως έπ: 
τής υγεία; προ πάντων τών νευρασθενικών γυναι
κών καί μάλιστα τά έχοντα βαρεϊαν καί σκληρόν 
οσμήν, ών άμεσος συνέπεια είνε είδος τ: νάρκης 
καί ζάλης. Πρδ πάντων τα παρασκευαζόμενα ύπδ 
τών ιδίων έκ διαφόρων συνταγών αγνώστου προε- 
λεύσεως, πάντως όμως 'Ασιατικής, είνε όλεθριώ- 
τατα. Προτιμάτε γενικώς αρώματα ελαφρά καί ά· 
νεγνωρισμένα, αποφεύγετε τήν ύπερβολικήν αύτών 
χρήσιν καί πρδ πάντων τάς αναθυμιάσεις των 
έν καιρώ νυκτος και δή έν τφ δωματίφ σας.

■j-Kyoo

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

— Ή ανοησία είναι συνδεϊεμένη μετά τής καρ- 
δία; τοΰ παιδιού. Ή ράβδος τής παιδείας θέλει 
αποχωρήσει αύτήν απ’ αύτοΰ.

— Ό φρόνιμος προβλέπει τδ κακόν και κρύ
πτεται, οί άφρονες όμως προχωροϋσι και τιμωρούν
ται.

— Δίδαξαν τδ παιδίον έν αρχή τής όδοϋ αύτοΰ 
καί δέν θέλει άπομακρυνθή αύτής,ούδέ όταν γυ- 
ράση.

— Μή κάμνε φιλίαν μετά ανθρώπου θυμώδους 
καί μετά άνθρωπο- οργίλου μή συμπεριπάτε·.

— Μή λάλει είς τά ωτα του άφρονας,διότι θέ
λει καταφρονήσει τήν σοφείαν τών λόγων σου.

ευτραπεα α.

Εις έν Μουσικόν κατάστημα εισέρχεται κύρι
ός τι; κα! αποτεινόμενο; πρό; τινα υπάλληλον, 
όστις ητο νέηλυς, είπεν αύτφ:

— Πωλεΐτε τεμάχια πιάνου ;
Καί ό υπηρέτη: έκπληκτο;;
— Όχι, κύριε! Δέν πωλοϋμεν τά πιάνα κατά 

τεμάχια, άλλά ολόκληρα...

X

— 'Αγαπητή μου Λίνα, έλεγε γηρκιά τις 
χήρα προ; την θυγατέρα τη;. Σοΰ εύρον τέλος 
πλουσιώτατον σύζυγον, τον κ. Μ...

— Ά 1 μαμά μου, είνε πολύ γέρο;... Δεν τον 
θέλω...

— Τόν θέλω έγώ ! Είπεν ή μήτηρ όργισθεΐσα!
— Ά ! μα τότε νά τόν πάρετε, μαμμά μου ! 

είπεν ή Λίνα περιχαρής.

X

Καθ’ όοόν;
— Βλέπεις αύτόν; Είνε ό ιατρό; Κ. .. “Εχει 

τήν συνήθειαν νά προπληρώνεται είς τά; επι
σκέψεις του.

— Ά ! φαίνεται πολύ προνοητικός. Εϊςεύρει. 
δτι μετά τήν έπίσκεψϊν του δέν θά ύπάρχη πλέον 
ό πληρωτής.

X

— Διατί, πατέρα, αί γυναίκες γίνονται ια
τροί, φιλόλογοι, φαρμακοποιοί καί χημικοί α
κόμη, καί δέν γίνονται καί δικηγόρο: ;

— Χούμ ! Αύτό τό επάγγελμα είνε όρμέμφυ- 
τον είς τάς γυναίκας. Δέν έχουν ανάγκην περισ
σότερα; διδασκαλίας.

X

Ό γέρων φιλάργυρο; X... έκπ έει...
— ’Ω! είνε πολύϊργά, ιατρέ μου, λέγει ή σύ

ζυγος πρός τόν ιατρόν.Έχασε τάς αίσθήσει; του..
— "A I δέν πιστεύω, άπαντά ούτος χσμη- 

λοφώνως;
Καί έπειτα προσθέτει μεγαλοφώνως.
— Πηγαίνετε ν’άγοράσετε αύτό τό έλιξήριον... 

Έχει 25 δραχμά; ή φιάλη... Θά τφ έπανα- 
φέρη τήν ζωή ν.

— Ώ ! είνε πολύ ακριβόν, φωνάζει έξαίφνης 
ο ετοιμοθάνατος, άνοίγων τούς οφθαλμού; του.

X

— Έρρϊκε. άν δέν λάβης καί ε’φέτος βραβεϊον, 
θά σέ κρατήσω είς το σχολεϊον κατά τάς παύ
σεις, τω λέγει ό κ. Διευθυντή:.

— Περίεργον ! καί δ πατήρ μου μοΰ είπεν, 

ότι άν δέν πάρω τό βραβείο*, θά μέ άποσύρη άπό 
τό σχολεϊον.

X
— Πώς, ιατρέ μου, σεις πίνετε οίνον, ένφ απα

γορεύετε τούτο είς έμέ ;
— Φίλε μου, μόνον τού; πελάτα; μου βλά

πτει, όχι δμω; καί έμέ !

X

Είς τό ξενοδοχείου:
— Παιδί, ποια είνε φρεσκότερα, τά μπαρ

μπούνια ή οΐλοϋτσοι;
— Τά πρώτα, κύριε...
— ”Α ! κατάλαβα. Τότε φέρε μου... άπό τά 

δεύτερα.

X
Ό Μιχαλάκης έχει γηραιόν γερμκνίδα διδα- 

σκάλισσαν εντελώς αγνοούσα τά ελληνικά, ώστε 
ή άδιάλεκτος τών σημάτων έτέθη εΐ; χρήσιν. 
Προχθές λοιπόν διά νά τή έκφράση τήν πείναν 
του έθεσε τήν χεϊρα του είς τόν στόμαχον καί 
έδειξε τό ανοικτόν στόμα του, έτοιμον νά κατα- 
βρο/θίση τά πάντα.· άλλ’ ή γερμανί; άλλως πω; 
άντιληφθεΐσα τό πράγμα,φεύγει καί επανέρχεται 
μέ μίαν λεκάνην.

X
Γυναικολογία.
θέλετε νά έκλέξητε τήν σύζυγον σας; Ιδού 

τί συμβουλεύει παρισινή έφημερίς. Συμβουλευ- 
θήτε τον έξή; πίνακα άφοϋ μάθετε τόν μήνα τής 
γεννήσεως της;

’Ιανουάριος. — Καλή οικοκυρά. ’Ολίγον μελαγ
χολική, άλλά χαρακτήρ γλυκύ;.

Φεβρουάριος. — Σύζυγο; φιλόστοργο:. Γυνή 
συμπαθητική. Μήτηρ καλή. Καρδΐα εύαίσθητ.ς.

Μάρτιο;. — 'Ωραία καί μικρά ώ; πλαγγών. 
Φλύαρος, παιδαριώδης, άλλά κατά βάθος αισθη
ματική καί γενναία.

’Απρίλιος. — Ασταθής,άλλ ’ όψεως καί ύφους 
εύαρέστου.

Μάιος. — 'Ωραία, αξιέραστος καί ζητούσα τάς 
τέρψεις τής ζωής.

’Ιούνιος. — ‘Ορμητική καί φρούδος. Κυριολε- 
κτικώς διαβολάκι.

Ιούλιο:.—'Ωραία καί ιδιότροπος. Χαρακτήρ 
ευμετάβλητος.

Αύγουστος.— Αξιέραστος.Πνεύμα πρακτικόν.
Σεπτέμβριος.—Συνεπής, προσηνής, θίλουσα 

νά είνε άγαπητή.
’Οκτώβριο;.— Ωραία καί φιλάρεσκος. Δύ

σκολο; διά νά γίνη εύτυχής.
Νοέμβριος.—Ευειδής, μεγαλόκαρδος καί γλυ· 

κεΐα.
Δεκέμβριος. —Καλοκαμωμένη, φαντασιοκόπο; 

καί κλίνουσα εί; τούς νεωτερισμού;.



ΠΟΜΙΜΗΣΙΣ τελεία φωτογραφιών ή εντύπων είκό 
νων έπί ζίγκου, Ξύλου ή χαλκού.Κατασκευάζονται τοια>α είς 
τε εσχάτως ίδριθέν τέλειον ημών έργοστάοιον.

Tiiuii «ίυμφέοονιίαι. Διά τάς έφημερίδας, περιοδικά συρ 
γράμματα κα'ι διδακτικά βιολιά Ιδιαίτεροι συμφωνίαι

Κοταοκευάζονται ομοίως και ζιγκογρσφίαι Εύρωπαϊκής κα'ι Βυ
ζαντινής μουσικής, καλλιγραφικοί τίτλοι γράμματα κτλ.

’.Απαντα τά έργαλεΐα. μηχανσί και υλικά τού εργοστασίου 
ημών προέρχονται έκ I ε ρ μ α ν ι α ς και εινε έκτακτου τελειο- 
τητος. ’Επίσης αί πλάκες τού ζίγκου καί χαλκού καί το διά τας 
Ξυλογραφίας Ξύλον (τοιμισίρι) εινε μοναδικόν έν Ελλαδι. παρ’ 
ημών οέ προμηθεύονται οί Ξυλογράφο: καί σφραγιδογράφοι.

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Προς εύκολίαν τών πελατών ημών άναλαμόάνομεν κα’ι τήν 
φωτογράφησιν τών έργοστασίων, καταστημάτων, έμπορευμά
των καί προϊόντων αύτών, πρός ζιγκογράφησιν διά ρεκλά
μας και αγγελίας, οίουδήποτε είδους καί μεγέθους. ΓΙρος 
τούτο γίνονται ιδιαίτεροι συμφωνίαι εις τιμάς πολύ συμφε- 
ρούσας καί πολύ μικροτέρας ή πρότερον.

Τό φωτογραφικόν ή ών τμήμα δύναται νά δύση καί αντί
τυπα τών φωτογραφιών τούτων έπί χάρτου, κτλ.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ

ΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ συλλογή άνω τών 2000 εικόνων. Επιστημονικών, Καλ
λιτεχνικών, Γοπογραίικών 1 Ιοοσωπογραφιών. Αλληγορικών, Γελοιο- 
γραφικών, Κοσμημάτων Διηγημάτων, τού Ρωσσο Ιαπωνικού πολέμου κτλ.

Ενοικιάζονται ή καί ττιολοννται διάφοροι ςιγκογραφίαι, χαΛκο- 
γραφίαι καί Ξυλογραφίαι μεταχειρισμένοι ποικίλων απεικονίσεων.

Ζητιϊάατε πρός εκλογήν τό Δειγματολόγιον.

Πρός πλήρη έπιτυχίαν πάσης παραγγελίας καλλιτεχνικώς, 
κατηρτίσαμεν καί τμήμα καλλιγραφικόν καί ϊχνογραφικόν. 
ένθα παρασκευάζεται ή αντιγράφεται πάν είδος σχεδίου έΞ 
αντιτύπου έπί τό τεχνικώτερον καί φυσικώτερον, ώς καί 
μουσικά έργα διά ζιγκογράφησιν Τό ήμέτερον έργοστάοιον 
δύναται νά άναπαραγάγη έπί Ξύλου,ζίγκου καί χαλκού οίον- 
δήποτε άντικείμενον ή άντίτυπον είτε έκ τού φυσικού είτε 
έΞ έντύπου, είτε καί έκ φωτογραφίας εις οίονδήποτε μέγε
θος μετά πάσης τελειότητας καί φιλοκαλίας.

ΑΓΓΟΔΕΙΞΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

"Απαντα τά έν τή άγγελία οχήματα, κοσμήματα καί εικόνες 
κατεσκευασθηοαν έν τώ έργοστασίω ημών. ’Εννοείται δέ, 
οτι παν έργον δπερ τό έργοστάοιον ημών κατασκευάζει έοε- 
ται άκριόώς πανόμοιου καί δή τελειότερου, άφοΰ ειδικός 
καλλιτέχνης έπεΞεργάζεται έν τέλει ταΰτα διά γραφίδος.

ΔΙΩΣ οί κ. κ. έμποροι, βιομήχανοι. έργοστσσιάρχαι κλπ , δύνανται νά 
εύρωσιν εις τήν συλλογήν ημών δείγματα απειραρίθμων εικόνων προς κατα
σκευήν ζιγκογραφιών καί Ξυλογραφιών διά τάς ρεκλάμας των καί τήν 
οιαφήμισιν οΐωνδήποτε εμπορευμάτων καί προϊόντων αύτών.

ΙΙρός δέ υπάρχει παρ' ήμϊν πλήρης συλλογή καλλιτεχνικωτάτων ει
κόνων έκ Γαλλικών, ’Αγγλικών, ’Ιταλικών καί Αμερικανικών πρώτο 
τύπων, άγιογοαφιών. έργων διάσημων ζωγράφων, σημαιών, σημάτων, 
συμόόλων νομισμάτων, όλων έν γένει τών αντικειμένων τού έμπορίου 
και τής βιομηχανίας, συμβολικών παραστάσεων όλων τών επιστημών, τών 
τεχνών καί' τών έπαγγελμάτων καί πρός τούτοις διαφόρων τίτλων καί 
επικεφαλίδων δι ’ έφημερίδας περιοδικά, διά στολισμόν έΞωφύλλων συγ
γραμμάτων, διά φακέλλους, έπιστολάς κτλ.

διεγθυνςις : ΓΡΑΦΕΙΑ ιιΦΥΣΕΩΣ»
Όδόί ΆΟηνϊς άριΟ. ΙΟΙ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7 ΑΓνογμικ

Όπως εΐυαι άν μ’ άφήσηε 
Ειιιάι ήρως τής Τρωάδος 
Άν τήν κεφαλήν μοϋ κόψης 
Θεδε είμαι τής Έλλάδοο.

8 ΙΙυραμΙς
-μ νεώτερο; Έλλη’' ή?ω< 
-μ . . σύνδεσμος

. . δπλον
4- . . . P'.P-f

. παράσιτος
<) κυδόλεξον

Σύμφωνον
Λέξις ρητού
Λέξις αναγκαία εΐ; τά βιβλία
ΙΙόλις 'Ελλάδος
Λέξις διαιρετική
Ανωνυμία δημώδης
Φωνήεν

ΙΟ· Γρίφος
Ώ ! φιλώ Σόλων είνε τωπε ΓΝΟΝ δλον 

Κωνστάντα
A. Κατσάκος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

1. Κ. Τ. Κ «6 άλλ αν. ’Επιστολή χαί χρήματα 
'ΕλήφΟησαν. Ταχ. γράφομε·/ λεπτομερώς.— Μ. Β. 
Βαθύ Σάμου. Δελτάριον έλήφβη Ταχμδρομ. γρά
φομε*.—Γ.' Μ. Π. Κ άί a ον, Έχει καλώς Θέλο- 
μεν συμμορφωΟή μέ επιθυμίαν σας.— Κ. Ε. Αλ ε- 
ξάνδρειαν. Ώ; γεωπονικόν περιοδικόν συνιστώμεν 
τά “Ν’. Γεωπονικά® τοΰ κ. Χασιώτοσ είς Ναύπλιο·/.— 
Κ. Σ. Ψ. Μπαρράς. Φ-λιχή υμών μετά άποδ. 
έλήφβη. Ταχυδρ. γ:άφμεν έκτενώς.— Κ- A. II. 
Τ ε ο υ ® ί κ. ’Επιστολή καί συνδρομή σας έλήφβη. Εΰ- 
χαριττονμεν.— Α.Κ. Τραπεζόντα. ΈλήφΊη τε
λευταία σνς. Περί πάντων Οέλομεν φροντίσει καί Οά 
γοάψωμέ* —Ε. Δ. Π ε ι ρ α ι α. Προσεχώς γράφομε*— 
Π. Ε. Μ. Ύψηλάλτι Αμερικής. Άπεστεί- 
ττείλάαε·* οείνμα-α. Άναικένομεν νεώτερα.— Ρ. II. 
Πε t ρ α « ά. Μ. Δ. Σύρον, Μ. Ν. Θήραν. Τ. 
Δ. Μ ά ν τ σ ε σ τ ε ρ καί Ε. Π. Λ ο νδ ί ν ο ν. Σύν
δρομα! έλήφΟησαν. Εύ/αοιστοΰμεν. Σ,Κ. Μα/τού- 
ρ α. Δελτάςιον έλήφβη.'Εχει καλώς. — Ν. X. Κ ω ν- 
σ τ ά ν τ σ α. Πολύ λυπούαεΟα. Γράφομε* ταχ —Ρ. Γ. 
Κ α λ X ο ύ τ τ α.— 'Επιστολή καί συνδρομή άποβιώ- 
σαντο; συνδρομητοΰ αας έλήφβη. Εύχαριστοϋμεν πολύ. 
Μ. Δ. Χαρράρ. Συνδρομή σας έλήφΟη μέσω χ. I. 
ΙΙαλ. έν Άδεν. Εύχαριστοϋμεν.— I. 1’ Πόμπια 
Κρήτης. Διεύ9υνσι* ήλάςαμεν. Άρ. άπ·.δ. στέλλο- 
μενταχ Λύσις άνίγματος έλήφβη αργά. — Β. Γ.Χαλ
κίδα. ΖητηΟέν τεύχος άπεστάλή. Α. Μ. Βώλον 
Γοάφομεν ταχ.— Μ Β. II ε ·. ρ α ι α Έπιστολα! καί 
συντρομή έλήφβη. Εύχαριστοϋμεν. Έλλείποντα τεύχη 
στέλλομεν προσεχώς.

ΟΜΒΡΕΛΑΠΝ
ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΩΝΙΔΟΓ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ζ ΤΣΙΜΩΝΙΔΟΥ

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ιφχ—15| — ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ >8—22
Τό πρώτον έν Έλλάδι ίδρυδέν έν έτη <887

Απαντα τά, είδη Ομβρελλίον 'Ανδρών 
Κ«\ Γυναικών άπαραμίλλου στερεότπτος 
καί κομι^ότπτος με τιμάς άσυναψ ωνϊστους 

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ — PRIX — FIXE

ΔΕΛΤΙΟΝ τής έν Άλμυρώ Φιλάρχαιου 'Εται
ρείας «“09ρυος«.

Έξιδοβηταν έν ολω 6 τεύχη.
Υλη πκουσιωτατη καί λίαν ενδιαφέρουσα, σχε

τική μέ τό έργον τής 'Εταιρείας.
Τό Δελτίο* άςιζιι πάση; ύπΟστηρΐίεως, χάριν του 

σκοπού τής Φιλάρχαιου "Εταιρείας β'ΟΟρυο;» δικαίως 
άπσκληβεισης τό σ έ μ ν ω μ α τής Θεσσαλίας 
άπ άση ς.

ΜΟΝΟΝ Εις τό όωτονραφεϊον 

ΐ Η “ΑΣΤΡΑΠΗ., τ
Μ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝ ΤΊΕΙΡΑΙΕΙ

ΥΕΑΟΠΑ.ΙΕΙΟΧ ΚΑΙ λΑΜΙΙΟΠΩΑΚΙΟΝ
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΣΟΛΥΜΟΥ 
VERRERIE LEP.IR.UDIS·>

V Ε Ν Τ Ε II Ε L Α Μ Ρ Ε S 
ANASTASE ROSSOLIMOU 

CIIALKIS—GRECE -ΧΑΛΚ1Σ

Μ Ε Γ Α Κ Ρ Ε Ο Π Ω Α ΕIΟ ΝΠ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΑΑΓΟΡΑ

Τό καθαρότεροι· καί ιίλικρινέοτιρον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ 
Ζαχαοοπλάότπς 

ΤΡΙΚΚΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λ”πΓασ«ΐ’άήο>·Γα< πιοτά γΓι εϊύη τής ζαγχρο· 

π.Ιαστικής είς τή>· ίττέ.Ιειακ

& Έν Άθήναις Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων. «Ανίατη Κωνσταντενέίου.


