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■^jpTO δΓ γδρογονογ πεπληοωμένον, ώς 
προείπομεν, σφαιρικόν άερόστατον, ά- 

φιέμενον εις την διάθεσίν τον, μόλις ύύω- 
0ή εις 10 μέτρων ύύος από τον έδάφονς, 
αρχίζει νά ύποβάλλεται εις την οιάκρισιν 
δύο δυνάμεων, αΐτινες διευθύνονσιν αύτό 
άπαρεγκλήτως. ΙΙρώτον καταλαμβάνεται 
υπό τον πνέοντας κατά την στιγμήν ταύ- 
την άνεμον, δσιις μέ ταχύτητα 50—100 
χιλιομέτρων καθ’ ώραν φέρει αύτό προς 
μίαν διεύθυνσιν καί δεύτερον ή άννύω- 

τική αύτον δύναμις, ήτοι τό ύδρογόνον, ο
δηγεί αύτό αδιακρίτως προς τά άνω. Άλλα 
τι γίνεται έν ταύτω ;

Τό μεν ύδρογόνον ύποόαλλόμενον κατ’ 
όλίγον είς τήν εξωτερικήν πίεσιν τής 
άτμοσφαίραςδιαστέλλεται βαθμηδόν,όντως 
ώστε άν τό άερόστατον ήτο κεκλεισμένον 
κάτωθι αύτοΰ Θά διερηγνύετο. ’Αλλά τού- 
ναντίον, τον κάτω μέρονς αύτοΰ δντος α
νοικτού, ε’κφεύγει τό περιττεϋον άέριον 
και ή σφαίρα φνσικώς κοιλονται.

Τό άερόστατον θά ύύωθή μέχρις 800 
μέτρων ύψους, όπου άφικνεϊται, ώς εϊπο- 
μεν ή ατμόσφαιρα καί έκεϊ έπερχομένης 
τής ισορροπίας μεταξύ τής πυκνότητοςτής 
ατμόσφαιρας, άροιοτέοας ονσης ήδη έν
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τώ ΰψει τούτου και τού βάρους τοΰ αερο
στάτου θέλει σταματήση τούτο- άλλά πα- 
ραφερόμενον άφ’ ετέρου ύπό τής κτηθεί- 
σης άπαξ ανυψωτικής φοράς θέλει φθάσει 
εις τά 820 τούλάχιστον μέτρα, δπου δέον 
νά σταματήση.

Άλλά καί έδώ δέν Οά σταματήση, διότι 
κατά φυσικόν νόμον άπώλεσεν εις τά έπί 
πλέον 20 μέτρα άνάλογον ποσότητα αε
ρίου και θέλει κατέλθει ολίγον κάτωθι των 
800 μέτρων. Άλλά και πάλιν, χωρίς νά 
στα ματιίση, διότι έφ’ δσον τό άερόστατον 
κατέρχεται, έπί τοσοΰτον τό μέσον έν ω 
ϊσταται είναι πυκνότερου, τό αέριον συ
στέλλεται, κενόν έν τή σφαίρα σχηματίζε
ται και ό όγκος τοΰ αεροστάτου έλαττοϋ- 
τα συνεπώς δέ ή δύναμις τοΰ βάρους 
αυξάνεται και τό άερόστατον οΰτω όλονέν 
κατέρχεται μέχρι τής γης, έάν τό άφήσω- 
μεν έν τη καταστάσει τούτη.

Άλλά τί γίνεται τότε ; Υπάρχει έρμα 
έν τώ σκαφιδίω, δηλ. σακκίδια άμμου, ά- 
τινα οιπτόμενα έν τώ κενώ, τό άερόστατον 
έλαφροϋσι, δτε τούτο ανέρχεται έκ νέοι·. 
Καί θά άνέλθη Φυσικώς ύψηλότερον. ϊνα 
καί πάλιν κατέλθιι διά τόν ίδιον άνωθι έκ- 
τεθέντα λόγον καί οΰτω καθεξής,έως δτου 
τό άερόστατον παύση άνέρχόμενον έξ α
ναιμίας.

ΤΟ ΠΗΔΑΛ1ΟΤΧΟΥΜΕΝΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ

Τό σφαιρικόν άερόστατον. ώς εϊδομεν, 
είναι όργαιον φερόμενον υπό τοΰ άνεμου 
αδιακρίτως έν τή Ατμόσφαιρα καί. κατα- 
λήγον έν καλή it κακή καταστάσει οπου
δήποτε τού εδάφους. Δι’ οπερ καί ό εφευ
ρέτης αύτοΰ Μογγολφιέρος έθλίβετο, μή 
εύρίσκων έν τούτω ή παίγνιον τοΰ ανέ
μου, αντί ωφελίμου μηχανικού μέσου, οι’ 
ού νά Λδύνατο ό άνθρωπος νά ανέρχεται 
είς τά ύψη.

Βραδύτερον δμως κατενοήθη, δη άνευ 
κινήσεως ούδέν σώμα δύναται νά λάθη 
ώρισμένην διεύθυνσιν έν τώ κένω. Καί 
συνεπεία τής Αρχής ταύτης άρχισαν νά 
κατασκενάζωσι πηδαλιονχούμενα αερό
στατα, άτινα έρείδονται έπί τής ακολού
θου αρχής, ήν έξηγοΰμεν διά παραδείγ
ματος.

Ό τροφοδοτών κινιιτήρ δύναται νά τώ 
προσδώση έν νηνεμία, ταχύτητα 10 μέ 
τοων κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 36 χιλιόμ. 
καθ’ώραν. "Ας ΰποθέσωμεν, δτι μεταόαί- 
νομεν άπό ΙΙαρισίων είς Βερσαλίας καί ό 
άνεμος είναι αντίθετος, ηνίων μέ ταχύ 
τητα 6 μ· κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 21 
χιλιόμ· καθ’ ώραν. Τί συμβήσεται : Τό 
άερόστατον θά εύοεθή μεταξύ δύο αντιθέ

των δυνάμεων, μιας, ήτις ώθεϊ αυτό πρός 
τάς Βερσαλίας μετά ταχύτατος 10 μέτρων 
καί έτέρας, ίίτις τό άποδιώκει άντιθέτως 
πρός τούς Παρισίους μέ ταχύτητα 6 μέ
τρων. Τί θ’άπογίνη έν τοιαύτη πειριπτώ- 
σει; Τό άερόστατον, κατά φυσικόν νόμον 
θά χωρήση πρός τάς Βερσαλίας μετά τα
χύτητας i μέτρων κατά δευτερόλεπτον, 
ήτοι 1 ί χιλιόμ. τήν ώραν, καθόσον κατα
θάλλει πλέον τού ήμίσεως τής δυνάμεώς 
του. ϊνα κατανίκηση τόν άνεμον.

Έάν δέ ό άνεμος πνέη μετ’ ίσης τα
χύτητας, τών 10 μέτρων, φυσικώς τό άε
ρόστατον τούτο δέν θά δύναται νεϊ κινηθη 
ούδέ κατά κεραίαν, καθόσον ή Αντίστασις 
τοΰ ανέμου είναι ίοη πρός τήν δύναμιν 
τεΰ κινητήρος. Έάν δέ ό άνεμος πνέη 
μετά μείζονος τών 10 μ. ταχύτητας, τό 
άερόστατον αντί νά προχωρή Οά όπχσθο- 
δρομη.

"Ηδη τού Ανέμου συμβοηθοΰντος καί 
πνέοντας κατά τήν διεύθυνσιν, ϊιν έχει τό 
άερόστατον,ΰποθέσωμεν 6 μέτρα κατά δευ
τερόλεπτον, τότε τούτο θά φέρεται μέ δύο 
ταχύτητας, τήν τοΰ άνέμου καί τήν τοΰ 
ίδιου κινητήρας ήτοι μέ 57 χιλιόμ. καί 
600 καθ ’ ώραν !

"Ώστε ή όιεύθυνσις τοΰ αεροστάτου εί
ναι ζήτημα ταχύτητας καί συνεπώς ζή
τημα δυνάμεώς κινητήρας, καθόσον έν ή- 
σνχωτάτη καλοκαιρία θά Αδύνατο μία κυ- 
ρία, καθημένιι κάτωθι ένός αεροστάτου, 
διά μέσου μόνον τοΰ άνεμιστηοίου της 
(βεντάλιας) νεϊ τό κινήση όλίγον πρός τήν 
διεύθυνσιν ίϊν ήθελεν. ένώ έν ώρα τρικυ- 
μίας μεγάλης τά μάλλον έγωϊστικά έναέ- 
οια σκάφη θά ίίσαν υποχρεωμένα νά άλ- 
λάξωσι διεύθυνσιν-

Ίο πρώτον τοιοΰτον άερόστατον, οπερ 
διευθύνθη έν τώ αέρι ώνομάσθιι «πηδα- 
λιουχούμει ον ι> ούχί τόσον διά τάς έξαιρε- 
τιι-.άς αύτοΰ πτητικός ιδιότητας, όσον διότι 
κατά τήν πρώτην αύτοΰ ένδοξον αεροπο
ρίαν ή δύναμις τού άνέμου δέν ήτο Ανω- 
τέοει τής δυνάμεώς τού κινητήρος του·

Τούντεύθεν δέον ν’άποδεχθώμεν μέσον 
τινά όρον, οστις θέλει όρίσει τήν σχέσιν 
τών πηδαλιούχον μ ένων Αεροστάτων πρός 
τήν ταχύτητα τών Ανέμων. Ή δέ πείρα 
Φαίνεται διδάσκουσα ημάς δτι άερόστατον 
οπερ κεκτηται ίδιαν ταχύτητα έως 15 μέ
τρων κατά δευτερόλεπτον. δύναται νεϊ 
διευθννθή έν ταϊς πλείσταις τών περιπτώ- 
σεων. Έν ταϊς λοιπαΐς δέ τοιαύταις ύπό- 
κειται είς τό πεπρωμένον.ώς συμβαίνει είς 
τά θαλάσσια σκάφιι, καθόσον έν ώρα κα
ταιγίδων ή κυκλώνων είναι προτιμώτερον 
νεϊ είναι τις φιλόσοφος, ήτοι ν’άναγνώ-
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ρίζη νεϊ νικά τήν αδυναμίαν του καί νεϊ 
παραμένιι έν τώ λιμένι. Δέν πρέπει δέ ν’ 
άπαιτή τις παρά τών ναυπηγών τών εναε
ρίων σκαφών, άριθμούντων έκατονταετή 
μόλις βίον, τήν λύσιν προβλημάτων,άτινα 
οί ναυπηγοί τών θαλασσίων πλοίων δέν 
εύρον μετά χιλιάδας έτών.

Έξηγηθώμεν σαφέστερον.
Τό ζήτημα τής πηδαλιουχήσεως τών 

αεροστάτων ανάγεται είς ζήτημει δυναμι
κού κινητήρος, άλλά κινητήρος έλαφοοΰ. 
ΊΙ βιομηχανία μέχρι τέλους τού παρελ
θόντος αίώνος δέν παρείχε τοϊς άεροναύ- 
ταις ή κινητήρας βείρεϊς,οϊτινες συνεκρά- 
τουν τό άερόστατον έπί τοΰ εδάφους? Ό 
δέ ελαφρότερος τοιούτος, όν ήδυνήθησαν 
νά εφεύρουν εΐδικώς διά. τό πηδαλιουχού- 
μενον άερόστατον, έν Γαλλία τω 1885,διά 
τής χλωροχρωμ-.κής στήλης, τού συνταγ
ματάρχου Ρενάρ, έζύγιζεν 25 κοίλα, καθ’ 
ώραν ϊπου. Σήμερον δέ, συνεπεία τής τε- 
λείοποιήσεως και λεπτότητας τού δι’ έκ- 
ρήξεως κινητήρος τών αύτοκινήτων εύ- 
κόλως κατορθοΰται ή κατασκευή κιιητή- 
ρων ισχυρών, βάρους 3 κοιλών καθ’ ίπ
πον. Τό οέ μυστικόν τών ήδη πηδαλιου- 
μένων αεροστάτων, ώς θά ίδωμεν παρα- 
τιοντες, ήτοι τών λεγομένων Αεροπλάνων 
ή άερεπιπέδων, εΰρηται έν αύτή τή ιστο
ρία τοΰ αύτοκινήτου. Τό πηδαλιουχούμε- 
νον άερόστατον άντιθέτως τού σφαιρικού, 
οπερ ούδέν άλλο είναι ή δέρμα φουσκωμέ
νοι·, θέλει όσον οΰπω είσθαι έν ζωικόν ύν 
ήτοι μία ζωϊκή δύναμις, ποοωρισμένη διά 
μάχας καί ήτις Οά είναι ώπλισμένη τόσον 
οι’ έπίθεοιν. δσον καί δι’άμυναν-

Ό Ασπονδότερος αύτοΰ εχθρός έόεται 
άναντιρρήτως ύ άνεμος καί πρός καταπο- 
λέμησιν τού ούσιώδους τούτου εμποδίου 
μετέβαλον τό σχήμα τού Αεροστάτου προσ- 
δώσαντες αύτώ ποικίλα επιμήκη σχήματα, 
ώς καί τά μέσα νά δίασχίζη εύκόλως τά. 
διάφορα στρώματα τής ατμόσφαιρας. Άφ’ 
ετέρου ήλάττωσαν τήν προωστικήν Αντί
στασιν,ίϊν προβάλλει τό Αερώδες ρευστόν. 
Άφήρεσαν δέ τό δικτυωτύν περίβλημα, 
οπερ έπιφέρει τραχεΐαν τήν προστριβήν 
τοΰ διολισθαίνοντος άέρος καί αντικατε · 
στησαν τούτο διά στερεών έκ σχοίνου προ
σαρτημάτων, άτινα ούδόλως -αλαντεύον- 
ται, καθόσον ή ταλάντωσες καταλαμβάνει 
χώρον χρήσημον άλλως τε έν τώ κενώ. 
Καί τέλος μετέβαλον τά βλαβερά ύφ’ δλας 
τάς επόψεις σημεία, μετατρέψαντες τούτα 
έπί τό σκοπιμώτεοον καί ώφελιμώτερον, 
προσθέσαντες έτι δ,τι Απαιτεί ή Ανάγκη 
καί Ασφάλεια διά τής διατηρήσεως καταλ
λήλου σχήματος. (Έι«τ« συν’χ«ιά).
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΤΟΜΕΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΜΕΤΑ ΣΟ- 

ΒΑΡΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ;

ΔΟΙ ΕΙΞΕΓΡΟΜΕΝ, ό'π κατόπιν σοβαρός 
καί μακρας άα&ενείας κόμη συνή&ως, 

αν οχι πάντοτε, πίπτει. Καίτοι δε τό ζήτημα 
τής κόμης είνε δευτερενον, διότι τό παν ε'νε 
να σωΟή τις εκ τής δσϋενείας, ουχ ήττον καί 
αντη δεν πρέπει να παραμεληΟή καί μάλιστα 
προκειμένου περί τών γυναικών, αϊτινες ε'νε 
υπερήφανοι, και δικαίως, δια τήν φυσικήν 
κόσμηοιν, ήν ή κόμη ταϊς δίδει.

Ή πτώοις τώιν μαλλιών παρατηρεϊτυι κα
τόπιν πάσης οξείας νόσου, άλλα προπάντων 
κατόπιν μακρας τοιαύτης, ό δλ τυφοειδής πυ
ρετός κρατεί τήν πρώτην ϋέσιν μετάξι’ τών 
Ασθενειών όλων. Είς τήν άνάρρωσιν, πολλά- 
κις μάλιστα όλίγον άργά, μετά δνο, τρεϊς μή- 
ιας μετά τήν σοβαρόν περίοδον παράγεται 
αυτό τό φαινόμει ον. Τό γεγονός δε τοντο είνε 
τόσον γνωστόν και προοδοκώμενον ώστε είνε 
συνήθεια νά κόπτουν άμέστος τά μαλλιά μετά 
τόν τυφοειδή πυρετόν.

Λοιπόν, ή Ιδέα αυτή κυριαρ/τΐ κ< I ar υ
πάρχουν περιστάσεις, καθ’ ας πρέπει νά κό- 
πτωτται τά μαλλιά, υπάρχουν όμως επίσης 
τοιαΰται καθ’ ας δεν πρέπει νά κόπτωνται. 
Ληλαδή είς τάς γυναίκας καί τά κοράσια.

Έν τών σπουδαιότερων αίτίανν τής πτώ
σεως τής κόμης, κατά τήν περίστασιν ταύτην, 
ε'νε at ελάχιστοι περιποιήσεις και φροντίδες ή 
μάλλον ή παντελ'ης άμεριμνηοία διά τήν κό- 
μωοιν, διαρκούοης τής άσθενείας.

ΙΙράτγματι δε. όταν τ-χομεν Ι'να ιίσθενή σο- 
βαρώς προσβεβλημένου, όταν υπάρχει φόβος 
διά τήν ζωήν τον. όταν καί τά ελάχιστα λεπτά 
ιιφιεροΰ/ιεν είς πολλαπλός περιποιήσεις, άγω- 
νιζόμενοι κατά τοΰ σοβαρού κακόν, ύέν οκε- 
πτόμεθα καθόλου ιά μαλλιά.

ΊΙ γυνή λοιπόν,ήτις ώς εκ τής μακρας κό
μης αυτής ί'χει άνάγκην Ιδιαιτέρας περιποιή- 
σεως διά τών κτενίων καί τών φηκτρών. κα- 
ταληηϋέϊαα υπό τοΰ τυφοειδούς πυρετού, ά- 
ι αγκαστικώς άφίι ει έπι μήνα σχεδόν άθικτου 
τΐ,ν κόμην της’τούτο δε μόνον άρκεϊ διά νά ϊδη 
τήν κόμην της πίπτυυσαν κατά τήν άνάρρω- 
σιν. Όιαν δε άποφασίσονν νά θέσουν τό 
κτένιον έπι τοΰ όκατοστάτου σωρού τών τρι
χών τής κόμης διά πρώτην φοράν, μετ’ εκ- 
πληξεως πολλής και λύπης μεγαλειτέρας βλέ
πουν έπί τών δόόντων αι’ιοΰ όγκον τριχαιν.

'Η πρώτη λοιπόν φροντίς, ήν πρέπει >·ά 
λαμβάι-ωμεν διά τήν κόμην μετά τήν άσθέ- 
ιειαν. ε'νε νά τήν κτενίοωμεν καλ'ΐ είς πλε-
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ξίδας πολύ σφιγκτάς. Τότε Αποφεύγομεν πολλά 
δυσάρεστα.

Έν τούτοι; καί πάλιν θά πέσουν, Αλλ’ όχι 
δλαι. Μέγας Αριθμός τριχών θ’ άποσπαθώοιν, 
διότι αί ρίζες των είνε χτυπημένοι θαναοί- 
μως. Έάν λοιπόν κόφωμεν την κόμην πάλιν 
δέν »9Λ έμποδισθώσιν αί τρίχες αυται ία πέ- 
σωοι, έν φ πολλοί τρίχες δεν πίπτουν κι ί 
ούτε θά πέοονν. Λοιπόν διότι να κοπή ή κό
μη ; Πολλοί ύποθέτουν δτι τό κόψιμον τάς 
κάμιη ν’ αυξηθούν ταχντερον καί πυκνότερα, 
Αλλ’ ή Ιδέα αυτή δέ»· έχει λόχον ΰπάρξεως 
Αφοϋ προείπομεν δ πολλά μαλλιά «9ά μείνουν 
(ός έχουν. Πρέπει δε νά γνωρίζουν οί γυναί
κες δτι τα μαλλιά των μόλις μετά τρία έτη 19α 
προσεγγίσουν τό πρότερον ο«’τώ>· μήκος καί 
μάλιστα πολύ οπανίως αποκτούν τό Αρχικόν 
μέγεθος' ώστε ή κοπή τής κόμης είνε όιρι ■ 
ομένως ή θυσία αυτής ’Ιδού διοτί δέν πρέπει 
αί γυναίκες κ I τά κοράσια νά κόπτουν τά 
μαλλιά των κατόπιν νόσου τίνος οξείας. ’διπ’ 
έναντίας πρέπει νά τά κτενίζουν ν.αί τά βουρ
τσίζουν δοον τό δυνατόν συχνά διαρκ.ούσης τής 
Ασθένειας καί μετά τήν Ανάρρωση· νά τά πλέ
νουν καί σαπωνίζουν καί κτενίζουν καθημε
ρινώς, μ ή φοβούμενοι, δσάκις βλέπουν έπί 
τών δδόντων τοϋ κτενιού Αρκετός τρίχας. 
Οΰτα> λοιπόν αί Αποοπασθεϊσαι τρίχες θά ίπα- 
νέλθουν κρυπτόμενοι υπό τής Λποληφθείσης 
κόμης καί ή δοθεί ής δεν θά α’σθανθή τήν 
Απώλειαν αυτής.

"Ολως διάφοροι δμως πρέπει νά είνε αί 
φροντίδες διά τους άνδρας τά παιδία καί τάς 
μικρός κορασίδας. Ό Λνήρ έχει τήν κόμην 
βραχεϊαν καί έπομένως δέι χάνει τίποτε εάν 
κόφη ταύτην. Τών παιδιών <ίφ>’ ετέρου τά 
μαλλιά φυτρώνουν τάχιστα, ταχντερον καί τοΰ 
έφηβου και πολύ μακρύτερα. ένώ είς τόν έφη
βον δέν συμβαίνει το αυτό. 'Π δγειινή λοιπόν 
καί ή περιποίησις μάς λέ; ουν δπ πρέπει εις 
τήν περίσταση· ταύτην νά κόπτωνται τά μαλλιά 
των Αμέσως μετά τό τέλος τής Ασθένειας καί 
έν μέσω τούτης Ακόμη, άν είνε δυνατόν, διά 
νά έπανακοποΐν δύο μήνας κατόπιν έκ νέου.

"Οταν δέ κοπούν τά μαλλιά παιδιού βαρέως 
τοοοΰντος έν τώ μέοο> τής Ασθένειας μεγάλως 
τοΰτο θά ουντείνη είς τήν διατήρηση· τής κα
θαριότητας αυτού, παρετηρήθη δέ οτι μετά 
τήν κοπήν τής κόμης πίπτουν πολύ ελάχιστοι 
τρίχες, δπερ αποδεικνύει διι <ί περιποιήσεις 
αΐτινες έλήφθησαν Λπέβηοαν έπωφελώς.

’Π δέ δευιέρα κοπή προορισμόν έχει νά 
δώοη μεγολειτέραν δύναμη· είς τά ανοφυινΰ- 
μενα μαλλιά καί διά νά εύκολύνη τήν καθαρι
ότητα καί τάς έι τριβάς, αίίινες δέον νά εξακο
λουθούν έπί τοΰ τριχωτού τής κεφαλής.

'Ο Ιατοός <1ας 

ο.μεγας κατακ.τιιτιις
ζγ Συνέχει επέκ τοϋ προηγουμένου τεύχους)J 

3^ΙΙρόςΤτοΰτο διεπέρασε τοΰ; ποταμούς Ευ
φράτην καί Τίγρην. Ό Δαρείο; δέ τί έγίνετο; 
Ένώ είχε πάλιν συνάθροιση στρατιάν μείζονα 
έτι καί τή; περί Ισσόν παρατζχθείσης, ένώ 
έπρεπε νά γνωρίζη οτι ό Αλέξανδρο; ήθελεν 
εύρη πλείστα; δυσκολία; έν τ$ διαβάσει τών 
ποταμών καί ότι σπεύδων έκεΐσε μετά τή; πο
λυαρίθμου στρατιά; του ήθελε παρεμποδίση 
την διάβασιν καί τήν έπί τά ένδότερα πορείαν 
τοϋ 'Ελληνικού στρατού,έν τούτοι; έμενε περί 
τά Άοβηλα, προετοιμαζόμενο; δι’ άλλην τινα 
φυγήν. Τό περίεργον λοιπόν εινε, οτι ό Δζρείος 
παρ’ όλα τά λάθη του δέν έσυνετίζετο καί δέν 
άντελζμδανετο ποίαι ήσζν αί καταλληλότερα', 
περιστάσεις πρό; άμυναν κζί δράσιν. Καί κατά 
τήν περίστασιν λοιπόν ταύτην ήκολούθησε τήν 
παλαιάν τακτικήν του. Όπως άκωλύτω; άφήκε 
τόν ’Αλέξανδρον νά διέλθη τόν Ελλήσποντον, 
τά; πύλα; τοΰ 'Γαύρου καί Άμανού, νά διε- 
ξαγάγη άκωλύτω; τά; πολιορκία; τή; 'Γύρου 
καί τή; Γάζης, ούτω καί νυν περί τόν Τίγρην 
άφήκεν ανενόχλητου τόν ’Αλέξανδρον.

Τά Άρβηλα οπού διέτριβεν έκειντο πρό; 
άνζτολά; τοΰ Τίγρεως μεταξύ τοΰ ποταμού 
καί τού όρου; Ζάγρου. ’Ήδη τουλάχιστον έξέ- 
λεξεν αναπεπταμένου πεδίον διά τήν έξέλιξιν 
τή; μεγίστη; αύτοΰ στρατιά;. Άλλ’ έκτό; 
τούτου πολλά παρά τοΰ μακεδονικού στρατού 
διδαχθεί; κζί έκτιμήσζ; τά μακρά όπλα, έκαμε 
ξίφη καί ξυστά πολύ μεγζλείτερα τών προ- 
τέρων. ΙΙρό; τούτοι; δέ ήτοίμζσϊ 15 έλάφαν- 
τας «οπλισμένου; καί περί τά 200 δραπζνη- 
φόρκ άρματα, δυνάμενα ώ; έκ τοΰ φοβερού 
οπλισμού τ«ον νά θερ'.σωσι τόν στρατόν εί; ον 
ήθελον εισβάλει.

VIII
Ήδη λοιπόν πλησιάζει νά έπέλθη καί ή 

τρίτη σύρραξι; μεταξύ ’Αλεξάνδρου καί Δζ- 
ρε'.ου, ήτι; κζί φαίνεται ή σπουδαιότατη, καθότι 
ό μέγκ; Βασιλεύ; ύπό τών πολλών παθημάτων 
διδαχθεί; θά ένήργει μέ μεγζλειτέρζν βεβαίως 
σύνεσιν κζί θάρρο;, φερόμενος πλέον κατά τοΰ 
ένσ/.ήψζντος όεινού πολεμίου μέ λύσσαν ζζί ά- 
πελπησίζν. τά αγαθά του τό στέμμα του κζί 
τήν ύπζρςιν του διακυβεύων.

'() διά τήν τρίτην ταύτην μάχην έτοιμα- 
σθείς στρατό; του ήτο αξιόλογο; εί; αριθμόν κζί 
κχτηρτισμένο; καλλίτερου. διά πρώτην φοεάν 
βοηθούμενος ύπό τών άγρίω; «οπλισμένων δρε- 
πανηφόρων αρμάτων και ελεφάντων.

Γόν πολυάριθμον δ' αύτόν στρατόν του ύ 
Δαρείο; ώδήγησεν εί; τό αναπεπταμένου περί 
τζ Γαυγάμηλα πεδίον. ευθύ; ώ; έπληροφορήθη 
ότι ό ’Αλέξανδρο; διήλθε τόν Τίγριν, μέρος 
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ζαταλληλότατον δια τήν συγκοότησιν μάχη; 
έκ τοΰ συστάδην μέ τόσον πλήθο; στρατού.

Ό ’Αλέξανδρο; διαρκώ; προχωρών κζί μ.όλι; 
περί τά 7 μίλια άπέχων τοΰ έχθροΰ μανθάνει 
έςζιφνη; ύπό τών αιχμάλωτων του πόσον έγ- 
γύ; τών Ιίερσών εύρίσκετο. ’Αναστέλλει λοι
πόν τήν πορείαν του, περιβάλλει τόν στρατόν 
διά τάφρου κζί τειχών ζζί μετά τετραήμερον 
άνάπαυσιν καταλιπών σκεύη, αιχμαλώτου; καί 
απομάχου; προχωρεί κατά τών πολεμίων διά 
μέσου υψωμάτων καί λόφων, σζεπτόμενο; νζ 
έπιπεση αίφνηδίω; κζτ’αύτών περί τά έξημε- 
ρώματζ. ’Αλλά τό σχέδιόν του αύτό δέν έπέ- 
τυχε, καθότι ή άπόστασι; ήτι; έχώριζε τού; αν
τιπάλου;, ότε τήν πρωίαν άμφότεροι έγένοντο 
θεατοί, ήτο περίπου τριάκοντα στάδια. Δια
τάσσει παρευθύ; άνάπζ.υσιν καί συγκζλεσα; 
τού; στρατηγού; του ό ’Αλέξανδρο; έρωτά τά; 
γνωμα; των. Οί πλείστοι τώ συνιστιώσι νά 
έφαρμώση τήν τακτικήν του, δηλαδή νζ έπι- 
πέση αίφνηδίω; κζτά τοΰ έχθροΰ κζί εύθύ; α
μέσως, άλλ’ ό γέρων ΙΙζρμενίων έγνωμάτευσεν 
οτι δέν ήτο σοφόν νά έπιτεθώσι πριν ή πληρο- 
φορηθώσι καλώ; τά τή; χώρα;, τά; ανωμα
λίας, τήν θέσιν τών πολεμίων κζί άλλα πολλά. 
ΙΙρό; τ·?| γνώμη ταύτη συνετάχθη κζί ό βασι
λεύ;. Τοΰτο δέν δεικνύει ότι ό ’Αλέξανδρο; 
έπέπιπτε κζτά τοΰ έχθροΰ αίφνηδίω; κζί εύθύ; 
ώ; τόν συνήντα τότε μόνον, ότε τοΰτο ήτο τό 
προτιμώτερον. Τά δέ άποτελέσμζτζ. τών μζ- 
χών του τό απέδειξαν. Καί νύν ήδη περί τζ 
Γαυγάμηλα θά έπέπιπτεν άνευ αναβολή; κζτά 
τών Ιίερσών, αν ύποτεθή, οτι εί; τζ; ποοήγου- 
μένζ; μάχζ; ύπό τή; παραφορά; κζί ούχί τή; 
συνεσεω; «ορμάτο. Δέν συνέβη ομ.ω; τοιοΰσο τι 
άλλά πζρεδέχθη τήν συνετήν γνώμην τοΰ γέ- 
ροντο; στρατηγού του. Έγζζθιστά λοιπόν ενταύθα 
οχυρόν στρατοπέδου, εγκαθιδρύει τού- αιχμα
λώτου; κζί τά σκεύη κζί παραλαβών μοίραν 
ιππικού εξετάζει τό πεδίον τή; μάχη;. Έπι- 
στρεύζ; δέ κατευνάζει τήν ορμήν έν'.ων στρα
τηγών, ζητούντων διά νυκτό; νά έπιπέσωσιν, 
ειπών ότι «ό 'Αλέξανδρο: δέν κλέπτει τήν νί
κην» μεθ’ ο διατάσει νά δειπνήση καί κοιμηθη 
ό στρατό;.

Ή έν Γαυγαμήλοι; μάχη έγένετο κατά 
μήνα όκτώβριον τοϋ 331. II αύγή τή; άξιο- 
μνημονεύτου ταύτη; ήμέρζ; εύρε τά; δύο 
στρατιά; έν παρατάξει, έν θαυμαστή τάξει μέ 
τά; λαμπρά; στολά; κζί τά; στιλβούσζ; πα
νοπλία;, λζΆπούσζ; ύπό τά; πρώτα; τοΰ ήλιου 
ακτίνα;. Ήτο δέ άληθώ; λυπηρόν νά σκέπτεται 
τις, ότι τό μέ τόσου; κόπου; καί θυσία; χρημά
των, φροντίδων κζί χρόνΟν έπιτευ/,θέν θέαμα 
τών πζρατετζγμένων αύτών λαμπρών στρα
τών μετ’ ού πολύ κζί εί; έλάχιστον χρονου 
διάστημα έμελλε νά παρουσίαση τήν αίσχρο- 
τέραν εικόνα τής φρίκης κζί τής καταστροφής.
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Τό σύνολον τού ελληνικού στρατού άπετε- 
λεΐτο έκ 40,000 πεζών καί 7,000 ιππέων, 
διαιρεθέν είς δύο τάξεις συνταχθείσας παραλ- 
λήλως κατά μέτωπον. Ήτοι είς τήν κατά μέ- 
τωπον πρώτην τάξιν, ήτι; καί κυρίω; θά έπε- 
χείρει τόν αγώνα έτέθησζν αί ϊλαι τών 
εταίρων, τό άγημα τών υπασπιστών, καί ή φά- 
λαγξ, τό έλληνικόν ιππικόν καί τέλος είς τήν 
άκραν άριστεράν οί Θεσσζλοί ιππείς. Όπισθεν 
δέ τής γραμμή; τζύτης έτάχθη ή δευτέρζ τά- 
ξις, ή επιφυλακή, ίνζ κωλύση πκσζν έφοδον 
τοΰ έχθροΰ έκ τών όπισθεν καί τών πλαγίων. 
Εί; τήν τάξιν ταύτην έλζβον θέσιν οί σαρισσο- 
φόροι, οί ΙΙαίονες, οί Άγριάνες, Μζκεδόνες τοξό- 
ται, καί ξένοι μισθοφόροι, κζτά τήν άκραν δ' 
άριστεράν Θράκες καί άλλοι σύμμαχοι ιππείς. 
ΙΙρό τοΰ ολου στρατού καί αύτοΰ τοΰ μετώπου 
προετάχθησζν πρός δεξιόν μέν ύπό τόν Αεωνί- 
δζν "Ελληνες ιππείς,πρός άριστεράν ύπό δέ τόν 
Άνδ ρόμκ.χον μοίρα σζρισσοφόρων ύπό τόν Βά- 
λζκρον καί τινες άκοντισταΐ κζί τοξόται.

Τά πάντζ είνε έτοιμα καί έπίκειτζι ή τρο
μερά σύρραξι;. Δ'.ζτάσσει τό σημεϊον τής 
ένάρξεως κζί πρώτος αυτός προπορεύεται, ηγού
μενο; τής βασιλικής ίλης κατά τήν άκραν δε
ξιάν, άποφεύγων έπιμελώς τάς έμπεπηγμένζς 
έπί τοϋ έδάφους σιδηρά; άκμ-ά; καί άλλα κω
λύματα τεθέντα ύπό τών Ιίερσών πρό; πζρεμ- 
πόδισιν τών ιππέων. ’Απέναντι αύτοΰ διέκρινε 
τόν Δζρείον αύτόν έν μέσο» τών Ιίερσών δορυ
φόρων, Κζ:ών, Ίνδίον καί ’Αλβανών, όστι; 
πζλιν χωρών πρό; τ’ αριστερά προσεπάθει ν’ 
άντιτείνη εί; την κίνησιν τοΰ ’Αλεξάνδρου έξ- 
ζκολουθών νά κράτη έν ύπερφζλλαγίσει τού: 
Έλληνζ:. Άλλά βλέπων ό Δζρείος, ότι ό Ά· 
λεςζνδρο; οΰτω προχωρίϋν έςεφευγεν έκ τοϋ 
έξομζ.λυνθέντος πεδίου έπιτηδε; διά τή·ι έφοδον 
τών αρμάτων, διζτάσσει τού; Βακτρίους κζί 
Σκύθα; ιππείς νά προσβάλωσι τό δεξιόν τών 
Ελλήνων. Κατ ’ αύτών όμως αντεπεξέρχεται 

ό Μενίδας κζί ό άγων άρχετζι πεισμζτωδώς.
Κζί κατ’ ζςχάς μέν οί ύπό τόν Μενίδζν 

ιππείς οπισθοδρόμησαν, άλλ’ άντεπεξελθόντε; 
άμέσω; μετ’ άλλων ΙΙζιόνων καί Ελλήνων 
ιππέων, άπέκρουσαν τού: Βζτρίους.Τότε έξέρ- 
χεται άπό τό αριστερόν τών Ιίερσών ό Βήσσο; 
έπί κεφαλή; τών Σκυθών καί τοΰ κυρίου σ«ό- 
ματο; τών Βακτρίων, τού οποίου όμως ύπερί- 
σχυσαν οί "Ελληνες διά τή; πυκνή; κζί άδι- 
ασήστου του αύτών τζξεως, διζνοίξαντε; ρήγμα 
είς τό Ιίερσικόν Ιππικόν. Ό Δζρείος βλέπων τό 
δυσχερές αύτών διζτάσσει τήν έπελζσιν 
τών δρεπανηφόρων αρμάτων, άναμένων δι’ αύ
τών τήν καταστροφήν τής έλληνική; στρατιάς. 
Άλλά κζτά δυστυχίαν του κζί ταΰτζ άπέβη- 
σαν άχρηστα.

Οί "Ελληνε; μετ’ έπιτηδειότητο; άπέφευ- 
γον τά πλήγματα καί τάς συ_ κρούσει;, έξε-



302 Η ΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ 3 03

φόβιζον τούς ίππους, ήκόντιζον δέ ίππους τε καί 
αναβάτας οί Μακεδόνε; τοξότζι κζί άκοντι- 
σταί· πολλοί δ’ άναρριχομενοι έπί τών ρυτή- 
ρων τών αρμάτων έφόνευον τούς ζρμζτηλάτα; 
κζί τού; ίππους. Άλλ’ έκτο; τούτου πολλών 
αρμάτων έντρομοι εκ τοΰ θορύβου τών Έλλζ- 
νων οί ίπποι οπισθοχωρούν, άλλα δέ έκ τζς 
μεγάλη; όρμ.ής των διέσχιζαν τζ; ελληνικά; 
τάζεις διζ τών έπίτηδες άφινομένων χασμά
των κζί οΰτω ήχμαλωτίζοντο.

Απαλλαγείς λοιπόν κζί τών αρμάτων ό Α
λέξανδρο; έστράφη κατά 
δυνάμεως, έπερχομένζ; 
πρώτην ζύτοΰ τάςιν, 
τοϋδε, νζ έπιπέσν) έν 
ρέτα; επιφορτίζεται νζ έπν 
έπιτιθεμένων κζτζ τή: δεξι 
ζύτό; δέ άρμα κζτζ τών 
βώς έν τω διανοιχθεντι ρζ 
ται κατ' αύτοΰ 
ύπό τοϋ άνθους 
γζντομζχιζ τ

συνέβαινον ή άριστερα
ΙΙζομενίωνζ έ- 
- ■· < ώστε ο στρζ-

τάς κυρίας Ιίερσική; 
ήδη. Διατάσσει τήν 
άκινητοϋσαν μέχρι 

άλλαλαγμοΐς. ’() Ά- 
έσν) κζτά τών 
ζύτών πλευράς, 

ολεμίων κζί άκρι- 
ι. Τότε στρεφε- 
περιβαλλομένου 
στοζτιζς. Γι- 

αρχετζι Οί μακε- 
έκ τοϋ σύνεγγυς 
τούς ΙΙέρσας, έν 

ι δι ’ ζκον- 
σοσβολών δεν ή- 

την τακτικήν των.
Ζ βαρεία Μακεδονική 
κζί τρομερά, πυκνώς 

‘:ς αύτής 
ζενίθ τής 

: > τών 
τοΰ μεγάλου βζ- 
οί Κάρες κζί οί 

-ς, τόσζ

ζ;

ρζγμα 
τοΰ Δαρείου, 
τή; Περσική: 

ρομερά 
δόνες συνειθισμένοι εί; 
τοιζϋτζν συρρζξιν κζτεκοπτον 
ω ούτοι συνειθισμένοι νζ μάχονται 
τισμοΰ κζι επανειλημμένων 
δύναντο νζ εφζρμόσωσι 
Πρός τούτοις ιδού κζί 
φάλαγξ, μεγαλοπρεπή; 
συνετζγμένη, προτείνουσα τζ; μζκρζ 
σαρίσσας. Ό άγων εύρίσκετζι εΐς τό 
άγριότητος.Περί τόν Δζρείον μάχονται ύπέρ 
όλων άπέλπιδε; οί συγγενείς · 
σιλέως, οί δορυφόροι Πέρσαι, οί Κάρες 
"Ελλήνες. Ή έκβζσι; φαίνεται αμφίβολο: 
ή ανδρεία και τών δύο μερών. Άλλά ό αισχρό; 
τών Περσών βασιλεύ; έννοεΐ κζί πάλιν εί; τήν 
ακμήν τοΰ άγώνος, έξ’ ού τά πάντα του 
πλέον έξζρτώντζι, ελευθερία, ζωή, στεμμζ νά 
φροντίστ, δια τήν σωτηρίαν τοϋ σαρκίου του και 
τρέπεται εί; φυγήν.

Ό δειλός βασιλεύς άφ ’ ή; είδε μζταιωθεϊ- 
σαν τήν έφοδον τών αρμάτων του καί τούς 
Μζκεδόνζ; άφωνου; μέχρι τή; στιγμή; έκείνη: 
έξαιονης έπιπεσόντα; έν ίζχαΐ; κζί άλλαλα- 
γμοΐς, άκζτζσχετου;, μανιώδεις, τρομερούς, εν 
μέσω δ’ ζύτών ύπερεχοντα, λαμπρόν μεγαλο
πρεπή ώς Θεόν τόν ζκζτζβλζτον Αλέξανδρον 
δεικνύοντζ τό άρμα τοΰ Δαρείου, ώσεί πζρο- 
τρύνοντζ έκεϊ νά στρέφουν τήν ορμήν των, τό
τε ό ταλαίπωρο; Δζρείο; ωχρό;, τρεμων δια- 
τζσσει νά στρέφουν τό άρμα του μζκράν τοΰ 
άγώνος, δωσζ; τό πζρζδειγμζ οΰτω τής φυγής.

Ώς είνε επόμενον ή φυγή τοϋ βασιλεως ενε-
σπειρε τον πανικόν εί; τού; περί αύτον. Συγ-
χζσις ταραχή κζί δειλία, κατέλαβε τό κεντρον
τών Ιίερσών, πολλοί άκολουθοϋν τύν φεύγοντζ
βασιλέα, ό στρατό; οΰτω διχάζεται. Συγχρό-

Ζ,ν

νος ή δεξιά μακεδονική πτέριξ κατατροπώνει 
τού; έναντι Βζκτρίους κζί οΰτω άκολυτως ,ο 
Αλέξανδρος τρέπεται είς δίωξιν τοϋ έστεμε- 
νου φυγάδος, οστις όμως σώζεται Χ*?'·ί 
τόν όπισθεν ζύτοΰ άνζρίθμζτον φεύγοντζ όχλον 
κζί τόν πυκνότατο·/ ανυπόφορο·/ κονιορτον ον 
ούτο; έξήγειρεν.

Άλλά ένώ τζΰτζ
πτέρυξ τών Έλλήνοίν ύπό τον 
πιέζετο ύπό τοΰ Μζζζ'.ου. 
τζγός έζήτησεν επικουρίας 
δρου, οστις έγκατζ'λείψζς 
δίωξιν έσπευσεν πρό; 
ένώ άσυναρτήτω; αι 
τάξει; έτρέποντο προ; 
ζπροό· 
διελζσσσζ διά 
τών οπίσθιων - 
νά λεζλζτζσζ, 
καί έλευθερώσ/)

Δέν έπρόφθζσεν 
τάχιστα ύπό τή; 
κατεκόπει. Μετ’ 
ύποχωρεϊ βλεπων 
λζνικόν αριστερόν βοζθεΐζς. 
ό Αλέξανδρο:, οστις ήργοπ- 
τήσζς καθ’οδόν ϊλζ; τινά: 
σών κζί Πάρθων ιππέων καί έπιπεσών

, ούτως
- παρά τοΰ Άλεξάν-

εύθύς 
τόν ΙΙζρμενίωνκ. 
διάφοροι τζς φάλαγγος 
τήν αριστερήν πτέρυγα, 

ίνδικοϋ ίππικοϋ όρμζτικώς 
,νος χάσμζτο

τήν ματαίαν
Άλλ’

τρέποντο πρό; 
ω; μοίρα

' τίνος χάσματος, έπιπιπ 
ών Μζκεδόνων καί π 
τό στρζτοπεδον 

ήν οίκογένει 
δμως νά πράζν) 
τής έπιπσούσζ; 
ού πολύ δέ καί 
τζς έπερχομένζ;

, πριν έτι 
ορζσε διότι 
; τών αρίστων ΙΙερ- 

» κατ 
ζύτών υ,ενζλως έκινδύνευσε. Τέλος ζνενόχλζ- 
τος ήδζ ό' Αλέξανδρος επιδίδεται είς τζ,ν δίω- 
ξιν τοϋ Δαρείου, βοζθούμενος κζί ύπό τοϋ ΙΙζρ- 
μενίωνος. r r

Άλλ’ ό Δζοεϊος καί πάλιν έσώθζ κζ'.τοι ο 
Αλέξανδρος ζλπιζε νά τύν κζτζφθζσγ, είς τά 
Άρβζλζ. ’Εν τούτοι; πλείστου; άλλου; ήχμα- 
λωτισζν, λάφυρα πλουσιωτζτζ, το κρμζ τοϋ 
Δζοείου μεθ’όλου τοϋ ό πλισμοϋ του, τά σκευο- 
φόρζ, κζί έλέφαντας τάς καμηλού; κ.λ. Ο 
δέ ζίίθμό; τών πεσόντων κζί αίχμαλωτισθεν- 
των είνε αδύνατον νά όρισθή ακριβώς, διότι οί 
διάφοροι ιστορικοί διζφωνοΰσι καταπληκτικως. 
Ό -Λεν αναβιβάζει τούς πεσόντας τών βζρβζ- 

‘ ύ δέ εί; 40. Έκ δε τών
Άρριζνύν έπεσαν 100, 

;·.τ.τά τόν Κούρτιυν 300 κζί τόν Θεόδωρόν 500.
Τό βέβαιον όμως 

τών βαρβάρων νίκα: 
ήτο δυσανάλογο: μετ 
Τύ δέ πλήθος τόν έκ 

οφειλετο κυρίως

■() α,εν ανζσιοζ,ει του; 
ρων εί; 90 χιλιάδας, 
έλλήνων κζτά τόν 
κατά .............. ----

• ·

ει κατά 
.......αρ* ολίγον 

τών υ,ακεδόνων 
αν τοϋ Δαρείου. 

τίποτε διότι 
έπιφυλακή; 
ό ΜζζζΧος 
εί; τό έλ- 

φθάσν, 
συναν

ολζς τά; μετά 
των τεσόντων 

δύο στρατειών.

οίνε ότι είς
ό αριθμό;
:ζζυ τών
τών βαρβάρων φονευομε- 

νων οφειλετο κυρίως εί; τόν τελειότερο·/ ο- 
πλισυ,όν τών έλλήνων. κζί εί; τήν καταδίωξιν 
κζτζ τήν φυγήν τών Περσών, οποτε οσου; 
συνήντων κζτεκοπτον κζί έλζ.χίστους ελάμ- 
βανον αιχμαλώτους.

(’Ακολουθεί)

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΕΚΡΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 

(Είχώ>· «γνωσιος |<«χρι τννύί)

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΟιΆέποτε >/ ιστορία παύση άναηέρουοα 

ΐπειοόδια τών μεγάλων άνδοών ώς ίαίσης 
ούδίποτε η άνΟρωπότης ϋά λησμονήση τους 
τοσοϋτον επιδόξως δράσαντας έπϊ τής γήζ 
μας. Οϋτως Ετοιμάζεται ήδη Εν ’Αγγλία νέον 
σύγγραμμα περί του Μεγάλου τούτου άνδρός 
ίν ώ 9’ άναφέρονται πλείσια δσα άνέχδοτα 
Επεισόδια χω εΙκόνες μήηω δημοσιευθεϊύαι. 
Αύο φωτογρα-μίαι ιών προσωπίδων τοϋ -V. 
Ναπολέοντος και τοϋ υΐοϋ αύτοΰ, βασιλέώς τής 
Ρώμης καί Δουκδς τοϋ Reichstadt, ίκ τής 
συλλογής τοϋ Μουσείου τοΰ Carnavalct, 

ώς καί τοϋ Μ. Ναπολέοντος έπι τής νεκρικής 
αύτοΰ κλίνη; Εν Άγ. Ελένη, ληφδεΐσαι άμέ
σως μετά τον ϋάτατον αύτών κασμοϋσι τό ίν 

λόγιο σύγγραμμα.
Τής κεφαλής τοΰ Ναπολέοντος υπάρχει <>-

Μ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 
μοία εις τήν συλλογήν τής Κυρίας FllSSard 
Είς δέ το σύγγραμμα τοϋ ίατροϋ AndlOma- 
che udi τελευταίοι ήμέραι τοΰ Μ. Ναπολέ- 
οντοςτι άναφέρεται πώς ίλήφθησαν αί Εν λόγτο 

προσωπίδες.
Ούδέποτε ίδημοσιεύδη προοωπίς τοΰ άσί)ε- 

,μΰς υίυΰ τοϋ Μ. Ναπολέονςος, τόν όποιον 

οί Παρισινοί μετά τόσου ένδουσιασμου υπε- 
δέχϋησαν άμα Εγεννήθη τόν Μάρτιον του 
1801 καί οστις τοσοϋτον ιίκτρώς άπέϋανε 
με πνευμονίαν είς Βιέννην τώ 1832 είς το 
δωμάτων, δπερ ό πατήρ του κατείχε με δλην 
τήν δόξαν τοΰ κατακτητοΰ τώ 1809.

Τάς εικόνας ταύτας δημοσιεύομεν καϊ ήμεις 

ώς ίκ τής οπουδαιόιητος αύτών.
II.........

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΣ 
TOT ΥΙΟΊ' ΤΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΣ 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
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ΙΙΩΣ Ν ΑΝΑΊΤΕΦΩΜΙ'Δ'

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μ ΑΣ

— ’Ολίγα άκόμη ττερΐ τών λουτρών.
— ΊΙ Ανατροφή των μετά τό ί> έτος-
— Σχολεία, γράμματα, καί ύγεϊα.
— Πώς φροντίζουν ϊτερΐ τής υγείας τών μα

θητών έν Γερμανία.
—Διασκεδάσεις καί έκδρομαί.
— Αερόλουτρα καί ηλιόλουτρα.

Ο?.αι αύταϊ αί διατυπωθείς άπήτησαν πο- 
λϋν καιρόν καί ήδη το τέκνονμας έφΟαόε 
τό πέμπτον έτος. ’Επωφελούμενοι δέ τοΰ θέ 

ρους, μίαν ώραίαν ήμέραν περιμένομεν νά 
έξυπνήόη καί μόλις έγερθη της κλίνης του, 
τοΰ άφαίροΰμεν τό ύποκάμισον καί ταχέως 
τό περιβάλλομεν έντός όινδόνης ΒεΒρεγμέ- 
νης διά δροσερού ϋδατος καί εύθυς αμέσως 
τοΰ κάνώμεν έντυίδάς. Μετά τρία δέ δευτερό
λεπτα άφαίροΰμεν τήν σινδόνα καί άντικαθι- 
ιίτώμεν διά χνουδωτής πετσέτας. ιίκουπίζον- 
τες τό σώμα τοΰ μικρού καί έξακολουθοΰντες 
τάς έντριόάς. Διά τιίν έργασίαν ταύτην έν λε
πτόν άρκεϊ Ταχέως είτα τό ένδύομεν πριν 
πλύνει τάς χεΐρας καί τό πρόΰωπον.

Τό έπόμενον έτος θ’ άντικαταστήσωμεν τήν 
βρεγμένην άινδώνα διά δροσερού ϋδατος, διά 
σινδώνος μουύχευμένης είς ύ υ χ ρ ό ν τοιοϋτο 
έπιμένοντες είς τήν τοιαύτην ζηχροθεραπείαν

7/ [«ιβιμιχη ιω>/ ίχιι ά>·ύγχ>)>· ~ο.Ι.Ιΰ>· ijtporciiur
Χιά .τερι.τοΐί!σεω>·. Είς ~αιίί« cur eczoiur ή ί-γίπι 
tire άχατάαταζος, -<< Yfiujiiiaca σι-rtei rairt είς «>/»· 
ti.leiaν xiiraarpoj»/»· χαί τοΰ ετώμαεος.

έκτος αν πυοτιμώμεν τήν ύυχρολουσίαν ίι τό 
ντοϋς βραδύτεροι·, έάν έχωμεν τοιαύτην έγκα- 
τάσταόιν.

Οΰτω δέ ανξανύμενον τό παιδίον καί σκλη- 
ραγωγούμενον δέν Οά θελήόμ ποτέ νά έγκατα- 
λείφη τάς τοιαύτας φυχροθεραπείας, αϊτινες 
ώιπσμένως Οά είνε ιό ε άεργε τι κ...τεοον φάρμα- 
κον πρός διατήρησην τής ύγείας του καθ’όλον 
τόν βίον του.

Η Ανατροφή των μετά τό ίίον έτος· "lion 
εισέρχονται τά νεαρά μας τέκνα είς νέαν 

ζωήν. ’Απέκτησαν όλίγον μυελόν άκόμη, άρ
χισαν νά διανοούνται.νά σκέπτωνται καί ν’ α
ποφασίζουν άκόμη. Είνε είς τήν ιϊλικίαν ποΰ 
δλα ζιιτοΰν νά τά μάθουν.μέ τόν άπερίάκεπτον 
έκεΐνον τρόπον, οστις δέν γνωρίζει ούτε προ
φυλάξεις, ούτε προσοχήν. Είνε άξια νά Ουαύ- 
σουν είς τεμάχια τό ώοολόγιον τοΰ πατρός 
των. Απλώς διότι έσκέφθηάαν ν’ άνακαλύφουν 
τό αίτιον τοΰ τίκ—τάκ. Είνε πρόθυμα νά γε
μίσουν τόν ύφηλόν του πίλον μέ ΰδωρ ή νά 
τόν ρίύουν ιϊς τινα ΰκαφην ώς Βάρκαν. Νομί
ζουν άσήμαντον τό νά έξωρύξουν τόν οφθαλ
μόν τής μικρός γαλής καί 6ά τό ϋκαμνον αν 
δέν εϋοιΰκον μέγα έμπόδιον τούς όξεΐς όνυ
χας αυτής. Είνε τέλος είς τήν ήλικίαν έκεί- 
νιιν, ήτις Απαιτεί ιδιαιτέραν προσοχήν διά 
τήν διάπλαόιν τής φιιχιίς των καί τών Ιδεών 
των, διά νά μή λάβουν τήν στρεβλήν έκείνην 
διεύθυνση·, ίϊν καί τά δένδρα Λαμβάνουν δταν 
ό κηπουρός δέν φροντίόμ νά τά εύκολύνη διά 
τίνος στηρίγματος, ένόόω είνε μικρά καί εϋ- 
πλαστα.

Ή φροντίς αϋτιι κατά μέγα μέρος οφείλεται 
είς τούς παιδαγωγούς, άλλ’ είνε άνοπόφευ- 
κτος καί Λ βοήθεια τών γονέων.

’Ας ίδωμεν πρώτον τί δύνανται νά πρήξουν 
οι πρώτοι. Είς τήν Γερμανίαν δπου ύπάρχουν 
τό πρώτνπα τών δημοδιδασκάλων καί διά 
τοΰςύποίους δικαίωςλέγεται δτι είνε οί δράσται 
τοΰ μεγαλείου τής Γερμανίας, καί συγχρόνως 
ύπάρχουν καί τά τελειότερα σχολεία, φροντί
ζουν περισσότερον διά τήν ύγείαν των κατά 
κίιν ήλικίαν ταύτην, καί δέν προσπαθούν μη
νάν πώς νά τά συνειθίόουν είς τό ν’ άπαγγέ- 
λουν ώς ύιττακοϊ κανόνας, όπως συμβαίνει 
συνήθως παρ’ ήμϊν. Τά σχολεία μεγάλα, εύ- 
ρύχωρα, ευάερα καί περιποιημένα, μέ όργανα

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οί ιΰζυχεΐς Be o.hre.ratJic i.riarfiyorrec ex ζης -.lazelac zSr .—αιγπίΐωζ cur, live ιΰθνιιοι χαί νγιεΐς

διδασκαλίας τέλεια παρέχουν ευφρόσυνους 
στιγμής διαμονής είς τούς μικρούς άνυποτά· 
κτους, περιβαλλόμενα δέ καί ύπό σκιερού κή
που τά πλεΐστα, έν < ίς κατά μακρά διαλείμ
ματα παίζουν οί μικροί μαθηταί, πολύ απέ
χουν άπό τό νά έμπνέουν φόβους καί άνίας 
ιίς τήν απαιτητικήν αύτών ήλικίαν,

’Αλλά τό σπουδαιότεροι· καί ναλλίτερον, 
έκεΐνο είς τό όποιον ήμεΐς θέλομεν νά προόέ- 
ξωόι γονείς καί παιδαγωγοί είνε τό έξιις :

Τά παιδία τών πόλεων έχουν προτίότως ά- 
νάγκιιν καθαρού άέρος, έξοχιιιιίς αύρας, ποτι
σμένης είς τό άρωμα της πρασινάδας καί 
έχουν, τονίζομεν,κυρίως Ανάγκης αύτών οί μι
κροί μαθηταί.διά νά έπέρχεται μία Ανάπαυλα 
εις τήν κεφαλήν των καί εύρωύτία είς τό σώ ■ 
μά των. Παρατηρήσατε τήν έν τμ σελίδι ταύτη 
εικόνα, ήν έκ τίνος Γερμανικού περιοδικού 
έλάβομεν. Είνε Λ έπιότοοφή έκ τής «πλατείας 
τών παιγνιδίων· τών εύτΐ'χών βερολινοπαί- 
δων Πρός τόν σκοπόν τούτον χρησιμεύει έκ- 
τεταμένον τι πεδίον, τό Μπλακενφέλδύ είς τό 
όποιον τακτικώτατα φέρονται ύπό τών διδα
σκάλων καί διδαόκαλισσών οί μικροί μαθηταί 

iltta τό ζίΛος των ζταιγνιίίων οί ,ιιχροί χιί μΛθίμριαι άι-αιάζ cciivovat .τόάπς. χεΐρας χαί xeya.h'ir
χιιί ίτόιόμετοι ί.τισ τρέφουν είς ε>|ΐ· πό.ΐιι-.

καί μαθήτριαι, μέ τήν σημαίαν τού σχολείου, 
φέροντες μεθ’ έαυτών τά τρόφιμα καί τά παι
γνίδι ά των.

Έκεϊ δέ μέ όρεξιν καί εύθυμίαν διασκεδά
ζουν δλην τήν ήμέραν. Άλλά πώς διοσκεδά- 
ζουν ; Αύτή πάλιν ή έρώτηόίς μας ίσως φανμ 
γελοία- Πώς διασκεδάζουν I Τρέχουν, πηδούν, 
παίζουν τόν κρυφτό, τόν κυνηγητό, τήν τυ
φλόμυγα, άλλά μέ Λσυχία διότι φωνάζει ό δι
δάσκαλος μήπως ανοίξει ή μήτη κανενός καί 
ή διδασκάλιόσα μήπως καμία κορασίς είσήλ- 
θεν είς τήν άγέλην τών Αρμένων

’Ακριβώς περί τού έναντίου πρόκειται. Δέν 
διασκεδάζουν οΰτω πως. διότι τότε δέν Οά ήτο 
καί τόση ανάγκη νά μεταόοΰν εις τήν έξοχήν 
διά νά κάμουν διασκεδάσεις καταλλήλους καί 
διά τούς σχολικούς των κήπους.Είς τήν έξοχήν 
δεν χρειάζονται αυτοί οι δαίμονες τής ύγειας 
τά ύποδήματα. Τά γυμνά πόδια τρέχουν ω
ραιότατα είς'τόν Βελούδινον αγρόν, γαργαλι- 
ζόμενα άπό <τήν ύγράν χλόην. Έξω λοιπόν 
ύποδήματα, κάλτσες, βλοϋζες, φορέματα καί 
καπέλα. Γυμνά ζτούς'πόδας καί τάς χεϊρας, 
άναμϊξ κοράσια καί άγόρια, σκάπτουν, κτί-
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ζουν, φυτεύουν, ξεφυτεύουν, παίζουν καί γε
λούν Αμέριμνα. Αύτό τό τερπνόν θέαμα ας τδ 
Απολαύσουν οί Αναγνώσται ήμών είς άλλην 
είκόνα μας, έν ή φαίνονται οί μικροί βερολι- 
νόπαιδες πλενόμενοι διά νά ένδυθοΰν καί επι
στρέφουν είς τήν πόλιν. Οϋτω πως αποκτάται 
τδ ροδινδν χρώμα τών παρειών, τό όποιον είς 
τήν 'Ελλάδα είνε θέαμα έκ τών παραδοξο- 
τέρων.

Επίσης ή αυτή οοφωτάτιι χώρα έχει καί 
άλλα τοιαϋτα ύγειϊνά έθιμα νά έπιδείξιι. Τά 
ιδρύματα τών ιϊλιοαερολούτρων. Οί θετικοί αύ- 
τοί άνθρωποι έσκέφθιισαν ότι αφού ό ήλιος καί 
ό καθαρός άήρ είνε καταστροΦεΐς τών μικρο
βίων, τονώνουν τό δέρμα καί θεραπεύουν τούς 
ρευματισμούς καί γενικώς είνε πρόξενοιπολλών 
ωφελημάτων,οιατί νά τούς περιφρονοθν καί νά 
ζητούν τήν ιίγε.αν διά πικρών βότανών καί 
άλλων άηδών φαρμάκων. Ίδρυσαν λοιπόν τοι- 
αϋτα ύγειϊνά καταστήματα είς τά όποια μικροί 
καίμεγάλοι συχνάζουν καί μένουν ώρας γυμνοί 
—έλαφρόνμόνονένδυμα Φέροντες—έκτεθιιμένοι 
είς τόν άέρα καί τόν ήλιον. Νομίζομεν δτι δέν 
είνε Ανάγκη νά έξηγήσωμεν πόσον ωφέλιμον 
είνε τούτο εις τά μικρά πρό πάντων, άτινα 
άποφεύγουν οΰτω τόν φοβον τών συχνών κρυο
λογημάτων έκ τών έλαχίστων μεταβολών τής 
θερμοκρασίας. (Ακολουθεί).

Ι1ΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕ4ΡΙΑΣΙΣ
Ετυχε πολλαΐς φοραϊς νά άκούάαι καί νά 

διυβάσω για τόν πνευματισμόν Δέν κα- 
τέγεινα ειδικών σ' αύτό το ζήτημα καί δέν 

μπορούσα να κρίνω, αν ήτανε Αληθινά ϊι όχι 
Εκείνα πού άκουα καί ‘διάβαζα.

Τόν περασμένο Νοέμβριο ήμουνα στό No 
βωροσίσκη τής Ρωσσίας 'σένα συγγενικό σπήτι, 
στό σπήτι τοϋ κ. Γιάννη Παππαδοπούλου.

Τόν Γιάννη τόν ήξενρα πολύ καλά πώς είναι 
τίμιος καί καλός άνθρωπος καί δέν είχα καμ· 
μία ύποφία πώς μπορεί νά μέ γελάσμ Καί 
γιαυτό ΰταν μοϋ είπε πώς μπορεί νά γείνμ 
μέσον πρόσωπον ίmedium,' γιά πνευματιστικά 
πειράματα, τά πίστευσα καί τήν ίδια βραδυά 
κάναμε καί τήν δοκιμή. Τήν άλλη βραδειά 
ήρθανε καί μερικοί άλλοι φίλοι στό σπήτι τοΰ 
’ξαδέλφου μου καί τόν βάλλαμε διά μέσον 
πρόσωπον καί Αρχίσαμε ταΐς δοκιμαΐς. Είμα
στε στό σπήτι έγω, ή κυρία τοϋ ’ξαδέλφου μου 
Άννα Παππαδοπούλου, ό κ. Χριστόφορος Ά- 
σλανίόης. ύ κ. II. Τ.Έρτος μέ τήν κυρίαν του 
καί τήν ΑνεφιΑν του, καί <ϊ κ. Άσπρίδιι;

Έρώτησα τότε έγώ τό πνεύμα τοϋ Ροίδη 
καί τό ύπνωτισμένον μέσον πρόσωπον έγραφε 
έκεϊνο πού τοΰ υπαγόρευε τδ πνεύμα.

— ’Εμφανίζομαι ένώπιόν σας καί χαιρετώ 
Τί ΟέλετειΕύχαρίστως θάπαντήσω,μάς έγραφε. 
Τό ϊιρώτησα γιά τό γλωσσικόν μας ζήτημα καί 
άπήντησε.

— Έάν θέλει ή 'Ελληνική φυλή νά κατα- 
λάόιι τήν θέσιν. ήν ή πρόνοια ώριιΐε δι’ αυτήν, 
πρέπει νά έκλέξμ τήν δημώδη γλώσσαν θά 
παρέλθμ βεβαίως άρκετός καιρός, άλλά ή δη
μώδης γλώσσα Οά είσαχθμ είς τά σχολεία.

ΈζήτηΟα κατόπιν τό πνεύμα τοϋ Δαμαλίί, 
καί μοϋ Απάντησε κατά τόν ίδιον τρόπον.

— Ευχαρίστως παρουσιάζομαι ένώπιόν σας, 

Δαμαλάς, καί εύχαρίστως θά Απαντήσω είς 
όσα ζητήματα ένδιαφέρουόιν ύμάς. "Ακούω. 
Θά σάς Απαντήσω είς τήν... .περιμένετε ολί
γον, δέν μοί έπιτρέπουσιν. Τώρα Οά έλθω, εί
μαι είς τάς διαταγής σας, Αγαπητοί Έλληνες 
είς τοιαΰτα έθνικά ζητήματα πάντοτε εύχα
ρίστως Απαντώ καί μάλιστα όταν μοί Απευ
θύνονται άπό πρόσωπα, σοβαρά καί πιστεύουν 
είς τόν πνευματισμόν.

Έρώτησα γιά τόν πόλεμον τού 18 17.’Απάν
τησε.

— Ό πόλεμος τοϋ 1807 είναι ή τελευταία
ήττα τού 'Ελληνισμού. Είς τήν Αποχήν Εκεί 
νην έληξε ή τιμωρία, δηλαδή ή Ελληνική 
φυλή έδοκΐμασε τήν τελευταίων ήττα της, 
άλλά τό μέλλον είναι μέγα. Ό 'Ελληνισμός 
ύφείλει να περιμένη τό μέγα μέλλον .. Μέ έμ- 
ποδίζουόιν. ίνα συνεχίσω. Είπα, δτι ό πόλε
μος τοΰ 1897....Περιμένετε, δέν μέ Αφήνουν. 
’Αναιρώ όσα είπα προηγουμένως Επειδή ύπάρ- 
χει πλησίον μου πνεύμα, τό όποιον δέν μοί 
έπιτρέπει νά ομιλήσω Ό πόλεμος τού 1897 
έπρεπε νά γίνη διά νά άποτελειώσμ......Θά σας
είπω πολλά, περιμένετε, ήμποδίσθην νά συ
νεχίσω. Ό μεγας Θεός προσδιόρισε μέγα μέλ
λον διά τό Ελληνικόν γένος .. .Μοί είναι άπο- 
λύτως Αδύνατον νά συνεχίσω. προσκαλέόατε 
καλλίτεροι· άλλο πνεύμα νά άπαντήόι.ι, έχω 
λόγους σοβαρούς... Φεύγω.

Πνεύμα Δαμαλά δέν δύναται σήμερον νά 
άπαντήσι,ι παρόν είς άλλα τά ζητήματα, πα- 
ρακαλεϊ νά προάκαλέσητε άλλο πνεύμα.

Ήρώτηδα τό πνεύμα τοΰ Δαμαλά ποιον 
πνεύμα νά προόκλήθζι καί Απάντησε :

— Πνεύμα Μακράκη θά Απαντήσει είς τό 
πρώτον ζήτημα

— ΈπροσκάλεΟα τότε τό πνεύμα τού Μα
κράκη καί αύτό μάς είπε :

— 'Εμφανίζομαι, ΜαΚράκης καί εύχαρίστως 
Απαντήσω είς όσα ένδιαΦέρουΟιν ύμάς.

Τί θέλετε ;
— Έρώτηόα γιά τόν πόλεμον τοΰ 1897.
Μάς Απάντησε:
— Ό πόλεμος τού 1897 έπρεπε νά γίνι,ι καί 

έγεινε' θά σάς λύσω τήν Απορίαν θεολογικώς 
καί δχι προφιιτικώς. έπειδή τά πνεύματα δέν 
προφητεύουν,διότι έχουν άλλον προορισμόν. 
Είς τόν πόλεμον τοϋ 1897 έγεινεν ή τελευ
ταία σταύρωσες τού 'Ελληνικού γένους. Είναι 
Αληθές, οτι ό Ελληνικός λαός έχει άλλον προο
ρισμόν Αλλά δέν μοί επιτρέπεται ακριβώς νά 
ύποδείξω.

Τί άλλο σάς Ενδιαφέρει :
Ήρωτήθιι Από τόν κ Χριστόφορον Άσλανί- 

δην διά τόν πνευματισμόν καί Απάντησε.
— Τό ζήτημα τού πνευματισμού, ώς καί 

τό ζήτημα έν γένει τής ζωής θά μένμ πάν
τοτε μυστήριον, άλλά ό πνευματισμός είναι 
άπόδειξις έμμεσος τής ύπάρξεως άλλου κό
σμου. Τάς μεγαλειτέρας Αποδείξεις, ας σήμε
ρον ή άνθρωπότιις διαθέττει, Οά ήτο δυνατόν 
νά δώση ή θεία πρόνοια. Όσοι δέν παραδέ
χονται τόν πνευματισμόν είνε άξιοι περί- 
φρονήσεως, και δέν δύνανται νά ληφθοΰν ύπ' 
δφιν, άπό Εκείνους οί όποιοι πιστεύουν. Τί 
άλλο θέλετε ; Ήρωτήθιι τότε άπό τόν κ. Ά- 
σλανίδιιν διά τήν μετεμφύχωάιν καί Απάντησε.

— θά σάς Απαντήσω όμως έπιπολαίως, Επει
δή είς τοιαϋτα μυστηριώδη ζητήματα δέν 
είναι δυνατόν νά Απαντήσω σαφώς. Ένσάρ- 

κωόις γίνεται είς μερικά μόνον πνεύματα, 
κατα τούς πνευματικούς κανόνας τοϋ ύμετέ- 
ρου πλανήτου. Θα σάς είπω μάλιστα, ότι Από 
ήμάς ύπάρχει τις, δάτις είναι Ενσαρκωμένος. 
Άλλα γενικώς πνεύματα δέν Ενσαρκώνονται. 
Εφεξής μήν έρωτάτε μυστήρια. Δέν ήμπορώ 
να Απαντήσω Τί θέλετε Ακόμη ;

Ήρωτήθιι καί πάλιν παρα τοΰ κ Άσλανίδου 
δια τήν κατάστασιν τού μέσου προσώπου, έαν 
είμπορμ Ακόμη να άντέχη

Άπήντησε.
— Τό μέσον πρόσωπον είναι Αναίσθητου, 

Αλλά θέλω να είπω, ότι ή δύναμις τοϋ πνεύ
ματος δέν βλάπτει ούδόλως τόν μεσάζοντα. 
Δύναται νά συνέχιση. Ήρωτήθιι 
Ακολούθως διά τό μέλλον τής Ρωσ- 
Οίας καί Απάντησε. — Δέν προφη
τεύω.

Κατόπιν Ερώτησα έγώ για τό 
τρισύνθετον, καί Απάντησε :

— Είς τόν άνθρωπον ύπάρχει μό
νον ή φυχή, δηλαδή τό πνεύμα, 
καί Λ Ολη’ ή φυχή είναι Αθάνατος 
καί έχει προορισμόν Εδώ.

Έρωτήθιικε κατόπιν περί τών 
Χριστιανικών καθηκόντων μας. Καί 
Απάντησε :

Ή θρησκεία τών Χριστιανών εί
ναι τό καλόν, ή θρησκεία είναι νά 
κάμιι τις τό καλόν. Καί έπαυσεν.

’Εδώ έχω να σημειώσω μόνον ότι 
αί δυνάμεις τοϋ έξαδέλφου μου, δέν 
ήόαν Επαρκείς για τήν γλώσσαν 
καί τό ϋΦος τών Απαντήσεων δ 
που Ελάβαμεν. καί καθένας είμπο- 
ρεΐ να κρίνιι μόνος του γιά τα άνω.

Χαραλ. Άνδρεάόιις.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙ0Ν
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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τάς δύο 
εμζχιζ. νχμζτος, 

; τά; χείρζς σζ 
. Τό πζίγνιον 
νά προτείνετε 

τν;ν ζζτζσζευήν

; "ό 
εινε 
εί;
ζζί

ΛΑΒΕΤΕ τεμζχιον λευκοϋ χζρτον 
ύζτε έξ ζύτοΰ στρογγυλόν τι - 

γον μεγζ.λείτερον τλ; δεκάρας.
’Επί τοΰ ενός ζύτοΰ μέρους ζ 

ζζ.θζρζ διά πενζς κλωβόν τινζ, όπ< 
εί; τό έν τ/; ζνωθι εΐκόνι σχήμα, 
νόν, δηλζδν, ζνευ τοϋ πτν,νοϋ. "Or.1 
γρζφιζετε έν πτηνόν.

’Γίδν, θέσζτε είς 
ζζί αριστερά, ι 
τν,τε εί 
χζρτίον 
πορν,τε 
ζοντζς 
είνε δυνατόν νά 
ζλωβίον—τοϊς δεικνύετε τ 
ό κλωβό;—νά εϋρεθγ έν τ

’Επί τν! απορία δέ 
-■/. νήματα, ζρζτοϋντος 
τών χειρών, ότε πζρζδόξως 

πλευράς, δεξιά 
ώστε νά κρζ- 

στρογγύλον ζύτό 
έτοιμον κζί χά
σου; μν) γνωρι ■ 
τό πειρζμζ, πώ; 

γείνχ ώστε εις τό κενόν ζύτό 
χν πλευράν όπου είνε 
ττχνόν.
στρέφετε σείς τζχεως 
ζύτζ δι’ ζμφοτέρων 

θά ϊδουν πρζγμζτι

πτχνόν εντός κλωβού. ΊΙ έξτ,γτ,σι; τοδ πζι- 
γνίου τούτου είνε άπλουστζτζ,.

Οί όφθζλμοι τοΰ θεζτοΰ λόγω τλς τζ/τίζ; 
περιστροφές τών εικόνων δέν προφάνουν νά δι
ευκρινίσουν τζϋτζ χωριστά ζζι μόνον τό σύνο
λον άντιλζμβζνοντζι.

Οΰτω δυνάμεΟζ νά θέσωμεν ποικιλίαν εικό
νων. Άφ’ ένό; ίππον ζζί όπισθεν ενζ ίππέζ. 
Διά τ·7,ς στροφές τοΰ χάρτου ό ίππεύς θ' άνέλ- 
θη έπί τοΰ ίππου. Ιον ζνθοδο/είον ζζι όπισθεν

.ζ.τ λ.

Η ΦΙΛΙΑ
’Ανθίζει τ’ αγριολούλουδο 
και τά βουνά στολίζει 
καί εύωοιά σκορπίζει 
’σέ κάθε ιιιά γιονιά.

>·<
Μ Λ κάποτε, όταν βορρηάς 
ιιανοφυσήση πάλι 
θά γύρη τό κεφάλι 
’στάν τόσ>ι του απονιά !

>♦<
"Ετσ’ή Φιλία καί στη γή 
τόν ίσκιο της απλώνει 
καί τής Φυχαΐς ενώνει 
’σέ θεία προσευχή 1

Άλλ’ όταν πάθος ταπεινό 
κοντά της Φτερουγίσιι 
καί με χολή ποτίση 
τή δόλια μας φυχή.

>»<
"ί.2! Τότε με παράπονο 
σιγά, σιγά τραάιέται 
στους ούρανούς πετιέται 
μακρυά μας νά κρυ<ί>θή 1

Λ. Παπαδηιιητραν.όποί’λος
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ΔΙΗΓΗΜΑ

A.KTIS I=>O^IISTH

ΑΟΚλΙΙΡΙΙ ώρα έπέρασε καί ύ Πέτρος 
έμενε άκόμη Ακίνητος μέ την πέννα 

εις τό χέρι πρό τοϋ γραφείου του. Αύτός δ 
αιωνίως ενδιάθετος, τόσον ευχάριστος καί ζωη
ρός, ήδη εύρίοκετο εις Ατονίαν, άνευ ιδεών και 
σκτψεοίν, άνευ θάρρους. Αρα γε τοΰτο ητο 
αιφνίδιος κόπωσις, διά πρώτην φοράν έπελ- 
θοΰσα την ήμεραν εκείνην ίκ τής υπερβολι
κής του εργασίας, ήτις εΐς τήν ήλικίαν τών 
τριάκοντα πέντε έτών του τόν άνέδιιξ.τ μυθι- 
στοριογράφον σχεδόν έπιφανή; "Η μήπως ήτο 
ή χαύνωσις τής άνοίξεως, ήτις κατά ιό τέλος 
τον Απογεύματος εκείνου είσέδνε διά τοΰ ά- 
νοικτοΰ παραθύρου ·, Έκάθητο εκεί Αδρανής, 
αβέβαιος καί σχεδόν ξένος πρός τόν εαυτόν 
του. Τοΰ έφαίνετο οτι ή ζωή rot·, καθώς καί 
ή έργασία του τώ ήσαν Αδιάφοροι. Είς τό κε
φάλι του ήρχοντυ παράδοξοι σκέψεις. ΤΙ ήθελε 
νά κάμη είς τό λευκό χαρτί ποΰ είχεν εμπρός 
του ; Jtari έκάθητο έκεΐ καί δχι Αλλου ; Διατί 
νά είτε αυτός ο Πέτρος Κουρτουά καί ό’χι κά
ποιος άλλος ; Καί διά μέσου τοΰ όχληροΰ αύ
τοΰ παρόντος διέβλεπε τό φαιόν, μονότονοι· 
καί μάταιον μέλλον....

Μία Ακτίς είσέδυοε διά τοΰ παραθύρου καί 
ριφθεΐσα επί τίνος παλαιός είκόνος ίφώτισε με 
έν ρόδινοι· φώς τό έν αύτή πρόσωπον.Οί δη θαλ- 
μοί τοΰ Πέτρου ήκολούθηοαν τήν ακτίνα- Έ- 
σκίρτησε. Αναμνήσεις παλαιοί τώ έπήλθον. 
"Εν πρόσωπον γυναικείοι·, μία σιλουέττα, ό 
ήχος μιας φωνής!....

Ή κυρία Σανδιέ! ‘Ο πρώτος του έρως, ή 
μόνη του Αγάπη !

'Η Ιδία τοΰ έδωκε αύτήν τήν εικόνα καί 
Ιδού διι ή νεαρά γυνή έιεφανίοθη καί πάλιν 
πλησίον του, όπως άλλοτε, /ιέ τό μελαγχολι
κό της πρόσωπον, πάντοτε κεκλιμένοι·, ώς νά 
τ'ην ίβάρυνον τά πλούσια μαλλιά της....

"Εξ χρόνια έκτοτε. Πόσος καιρός !
Ό Πέτρος δεν τ'ην έπανεΐδεν από τήν ήμέ- 

ραν εκείνην—ήμέραν Ανοιξιάτικη)·, δπως τώρα 
— δταν επί τέλους τής ειπεν δτι τήν ελάτρευεν.

'4/ τό ήξευρε πρό πολλοΰ έκείνη.
Πόσες φορές δέν τύν παρηγόρησε διά τόν 

έρωτα τούτον, ωσάν νά επρόκειτο δι’ άλλην 
γυναίκα. Τότε τό καθαρόν βλέμμα της έφαί
νετο ώς νά έχάνετο μακράν. Καί τοΰ έλεγε 
γλυκά και σιγά, χαμηλώνουσα περισσότερον 
τήν κεφαλήν της. πόσον έλυπεΐτο διότι δέν ήτο 
έλει θέρα καί δταν μάλιστα κανείς άγαπαται καί 
αισθάνεται δτι καί αυτός θά ήγάπα ίσως... Ω! 
πρός τί τής έκαμεν αύτήν τήν έξομολόγησιν;.. 
Είχε γίνει ώχροτάτη. "Αφησε τήν κεφαλήν της 
νά πέση είς τόν ώμον τοΰ Πέτρου και έπειτα 
Αποτόμως Απεσπάσθη...

Τήν έπομένην μέ μίαν Ικετευτικήν επιστο
λήν παρεκάλει τόν Πέτρον νά μή ζητήση ιά 
τήν έπανίδη καί τοΰ έστειλε τήν παλαιόν αύτήν 
εικόνα της.

"Εξ έτη Από τότε !
-hart ή παλαιό αύτή φωτογραφία, σβενυ- 

μένη Από τά πολλά έτη. ένεί/ ανίζετο αίφνη- 
δίως έπιβλητική μέ τόσην ακρίβειαν ;

Ό Πέτρος προοεπάϋησε ιά έπαναρχίση τήν 
έργασίαν του. ’Αλλά είς τήν νυκτερινήν σκιάν 
ήτις ολίγον κατ' ολίγον έξηπλοΰτυ. ή μυστη
ριώδης Ακτίς έξηκολούθει νά φωτίζη, μέ τό 
ρόδινου χρώμα της τήν παλαιόν εικόνα, ενώ 
συγχρόνως έφώτιζε τά βάθη τής μνήμης τοΰ 
Πέτρου, τόν παρελθόντα έκεΐνον έρωτα, σβενύ- 
μενον ύπό τοΰ χρόνου καί δστις τώρα παρουσι - 
άζετο φωτεινός καί ζών.

Ό Πέτρος έπήρε τό καπέλλο τον καί έξήλθε.
>—<

' ΙΙτα ή βραδυνή εκείνη ώρα, όταν τό φώς 
οιχρόν κ"ί αδύνατον έξαπλοΰται εντός τών οι
κιών, Αλλ’ έξω ήτο Ακόμη φωτεινά.

Είς τήν λεωφόρον τών 'Πλ,υοίων πεδίων τά 
γιγάντια δέιδρα ύψοΰντο άνευ φύλλων, μόνον 
δέ είδος πράσινης πόας έκάλυπτε ποΰ καί πΟυ 
τους κλάδους. Είς τό βάθος ή Θριαμβευτική 
’.Ίιγΐς έφαίνετο λικνιζόμενη είς τάς Αγκάλας 
πυρίνου ούρανοΰ καί παντού είς τους τοίχους 
τών οικιών <5 δΰων ήλιος έρριπιε ταινίας χρω

μάτων ρόδινων καί κυανών ώς εΐς εικόνα.
'() Πέτρος προσεπάθει νά ένθουσιασθή μέ 

τό θαυμάσιον αύτό θέαμα. Καί δμως τον έφοί- 
νετο δτι μάλλον έστενοχωρείτο. Δέν ήμποροΰσε 
νά προσηλώση τά βλέμματά του δπου αυτός 
ήθελε, Ακριβώς δπως πρό δλίγον είς τό γρο- 
φείόν του δέν ήδύνατο νά συγκεντρώση τάς 
σκέψεις τον. Καί ήσθάνετο πάντοτε την αυτήν 
Αθυμίαν και μελαγχολίαν, δπως είς τό δωμά
των του, καί ήν έπίστευεν δτι θά Απέβαλε έξερ- 
χόμενος είς περίπατον. Καί ένόμιζε τόν έαν · 
ιόν του μόνον,Ακόμη καί μεταξύ τοΰ πλήθους, 
περισσότερον μόνον κατά τήν γλυκείαν αύτήν 
ώραν τής δύσεως, δταν δλαι οί περιπατηταί 
έπιοτρέφουν είς κάποιαν οικίαν, δπου τους πε
ριμένουν. Αυτόν κανείς δέν τόν έπερίμενε καί 
τώρα ένεθυμεΐτο τήν μακρυνήν έκείνην έπο
χήν δτε σχεδόν κάθε βράδυ έπήγαηε εις τήν οι
κίαν τής κυρίας Σανδιέ, τήν αυτήν έκείνην 
ώραν, από τόν ίδιον πάντοτε δρόμον. Καί τώρα 
τά βήματά του τόν έσυρον έκεϊ παρά τήν θέ- 
λησίν του. Διατί ; Ποϊαι μυστηριώδεις δυνά
μεις τόν ωθούν ; ζΐιατί έκείνη ή Ακτίς πρό ολί
γου νά τοΰ η έρη τάς Αναμνήσεις έκείνας', 
Διατί πάλιν τιάρα ή αυτή ένόχλησις ένός πα
ρελθόντος, τό όποιον ένόμιζε λησμονημένοι· τόν 
έπίεζε είς κάθε βήμα ;

"Αλλως τε δέν ήγάπα πλέον τήν κυρίαν Σαν
διέ ! Άλλά δχι ! ’Επί δύο έτη Αφ’ δτου έγινε 
χήρα ποτέ δέν έσκέφθη νά τήν έπανίδη. Έπε- 
θύμησε καί κατόπιν ήγάπησε άλλας γυναίκας. 
Έάν δέ έοκέπτετο τήν άλλοτε φίλην του είχε 
τήν καρδίαν του ήσυχοι·, άνευ πόθων καί θε- 
ραπευμένην. Καί Ιδού σήμερον,έξ αίτιας μιας 
ακιϊνος,τό παρελθόν τόν έκυρίευσε μέχρι τοΰ 
σημείου νά διευθύνη τά βήματά του, έν άγνοίει 
του, πρός τήν όύόν Βαλζάκ όπόθεν Απέφευγε 
συνήθως νά διαβαίνη.

Καί έμορμύρησε ύψώΐ' τούς ιομυ··;.
— Ά ! μά τί έπαθα σήμερα ;
Άλλ’ Ιδού ήτο πλέον κάτωθι τής οικίας 

της, διέκρινε και τό παράθυρον τοΰ ,ιιικροΰ 
σαλονιού της, πρός τό οποίον τοσάκις είχε 
στρέψει τά βλέμματά του-Καί έσκέφθη ακόμη.

— Χωρίς άλλο δέν θά κάθεται ακόμη έδώ. 
’.Ιλλ’ ή καοδία του έκτυπα Ακόμη καθώς 

άλλοτε, έκτύπα βεβιασμένα. Άποτόμως μετίι 
εξ έτη εύρίοκετο έκεϊ ό ίδιος δπως άλλοτε, 
Ακριβώς ό ίδιος, μέ τάς έλπίδας του, τούς φό
βους τον. τήν αίδημοσύνην του καί τήν Αγω
νίαν μήπως ή θαλαμηπόλος τοΰ Απάντηση δτι 
ή κυρία Σανδιέ δέν ήτο έ τάνιο. Jiarl νά δι- 
στάζη ; Ό Πέτρος ήτο βέβαιος έκ τών προ- 
τέρων δτι θά είσήρχετο είς τήν οικίαν. Είχε 
τήν έντύπωσιν δτι είχεν έλθει καί τήν προτε
ραίαν και δτι θά ήρχετο καθημερινώς- Άπό 
τά εξ έτη δέν Απέμεινε παρά μία Αόριστος 
ανάμνησις.υπως είς τά διειρα τά όποια πρυσ- 

παθοϋμεν νά ένθυμηθώμεν τήν πρεοΐαν 
Διέβη τήν έξώθυραν.
Είς τό πρώτον πάτωμα ό καθρέπτης τοΰ 

διαδρόμου τώ έδειξε τό πρόσωπον του καί 
μηχανικώς, καθώς άλλοτε, ό Πέτρος έδιόρ- 
θωσε τόν κόμβον τοϋ λαιμοδέτου τον καί έπε· 
θεώρησε τό σύνολον τής ενδυμασίας του- Π 
παλαιά Αδεξιότης του, ώς έπορχιώτου καί έ- 
ρωτευμένου τόν κατέλαβε καί πάλιν. Πνοή 
θερμότητας Ανήλθεν εις τό πρόσωπον του.

Πρό τής θύρας έσταμάτησε Αγωνιών. "Ε
μεινε μίαν στιγμήν Ακίνητος, στηριζόμενος έπί 
τοΰ περιστυλίου, /ιέ τους οφθαλμούς ύπντοτι- 
σμένους έπί τοΰ κομβίου τοΰ κώδωνος, διε- 
ρεοτώμενος μετά τρόμου /τή τυχόν θά έκτύπα 
είς κατοικίαν ξένην. Προσεπιίθηοε ν’ Ακούση 
κάποιον θόρυβον έν τώ δια/ιερισματι τούτω, 
τόν ήχον φωνής τίνος, άλλά τίποτε ! Τοΰ ήλ- 
θεν ή ακίψις νά κατέλθη και φύγη, άλλά χωρίς 
νά θέλη <5 δάκτυλός του, ώς μαγνητισμένος, 
έπίεσε τό κομβίον. Άκόμη σιγή. ’Έπειτα τό 
άνοιγμα κάποιας θύρας ήκούσθη, βήματα, θν- 
ραι κλειόμενοι, βήματα πάλιν, πολύ πλησίον 
καί μία θαλαμηπόλος άγνωστος ένεφανίσθη 
πρό αύτοΰ.

Έτόησεν δτι έγίνετο ωχρός.
— ΊΙ κυρία Σανδιέ;
— Ποϊον ν’ αναγγείλαι j
— Τόν κ. Πέτρον Κουρτουά. Άνεγνώρισε 

τά έπιπλα τοΰ προθαλάμου, τό βρεττανικόν 
ώρολόγιον. τό παλαιόν ίρμάριον καί έπί τοΰ 
τοίχου τόν ττίπητα έκεΐνον, τόν όποιον είχε 
συμβουλεύση τήν φίλην του νά έκλέγη.

Είς τό σαλόνι τά αυτά έπιπλα, μέ τήν ιδίαν 
τάξιν. Ολα έμειναν δμοια μέ τήν Ανάμνη- 
σιν, ήν δι αύτά είχε φυλάξει μέχρι καί αύ
τοΰ τοΰ Αρώματος, δπερ ήσθ'ίιετο δταν είοήρ- 
χετο έν τή αιθούση ταύτη. Οί Ανθισμένοι 
κλάδοι τής πασχαλιάς δέν έλιπον, τοποθετη
μένοι καθείς -χωριστά είς τά βάζα μέ τόν στε
νόν λαιιιόν. ’Ενθυμείτο δτι καί άλλοτε τάς εί
χεν ίδή. Ώς όπταοία τοΰ έπανήλθε τό παρε/.- 
θόν δλο. Τίποτε δέν άλλαξε-

Ιδού εισέρχεται έκείνη.
Τον πλησιάζει.
Καί μένουν μίαν στιγμήν σιωπηλοί-
Μία Ακτίς—ή Ιδία ακτίς—έφώτισε μέ τό 

ρόδινον -χρώμα της τό πρόσωπον της. Καί γα- 
ληνιαία δπως άλλοτε άφησε γλυκά νά πέση ή 
κεφαλή της είς τόν ώμον τοΰ Πέτρου.

(Κατά τό γαλλικόν τοϋ Andre Rivoirel
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->Π£* νΐΌΙΚΩ εί; τό ξενοδοχείου «Κοσμοπολί- 
s**4**4 τχ;» εί; τχν οδόν Αιόλου. Διατΐ «Κο- 
σμοπολίτχς» ; Ό μέν Διευθυντή; του εΐνε Με- 
γαλουπολίτχ;, οί δέ πελάτζι έπαρχιώται τχ; 
Πελοποννχσου. Είμαι ό μόνο: «κοσμοπολίτχς» 
τοϋ ξενοδοχείου Κατά τήν μεσχμβρίζν έξχρ- 
χόμχν διά. τΰς ύποθέσεις μου. οτζν ή θΰρα 
τοϋ γείτονας μου ανοίγεται καί έξέρχετζι σί
τος ωχρός, ζαταβλχμένο:.

— Κύριε, μοϋ ζέγέί δι’ ζσθενοϋ; φων^ς, 
κύριε, λάβετε τήν καλωσύνχν νά μέ όδχγήσετε 
εις τό νοσοκομείου. “Εχω συστατικήν επιστο
λήν διά τό Δχμοτικον.

— Πώς όχι, γείτονα μου ! Τοιζύτα; ύπχ- 
ρεσίζς προθόμως πρέπει νά κάμνωμεν. Θά πε
ράσω από έκεΐ καί θά σζ; άφχσω.

Τόν έβοχθχσζ νά κατέλθν) τήν κλίμακα κζΐ 
έστειλα νά εΰρουν έν ό'χχμα. όπου τόν έτοπο- 
θέτχσα. Δεν έπροχωρήσαμε δέ έζζτό >ζμζτζ 
-τζν χσθάνθχ τόν εαυτόν του εί: χειροτερζν 
κζ.τάστζσιν.

— Πνίγομαι, έύιθύρισε. Αμφιβάλλω 2ν θά 
φθάσω έως τό ξενοδοχείου. Διά νά τόν ε’γκζρ- 
διώσω τοϋ έθύμ.χσα μιά παροιμία.

— Τί διάβολο ! Τό δένδρο δέν κόβ ετζι μέ 
μιζ τσικουριζ !

— Έχζθχκζ ! Πεθαίνω!
— ’Ολίγα υπομονή χρειάζεται I Περιμένετε 

νά φθάσετε !
Άλ.λ* ιδού λιπόθυμε:. τζ μέλχ του παρα

λύουν. Τόν περνώ εις τζ: χε’.ρζ: μου, ήτο νε
κρός. Άφχσα τήν ζμαξζ νά προχωρχ έως βτου 
έφθάσαμεν όπισθεν τοϋ I Ιζνεπίστχμίου όπου 
εΐνε τό νοσοκομείου. Εισέρχομαι κζΐ δίδω τήν 
συστατικήν έπιστολήν εί; τόν θυρωρόν.

Περιμένω ολίγα λεπτά, ότε μέ πλχσιαζει 
εις έκ τχς ύπχρεσίζς·

— Ποΰ εΐνε ό ασθενής :
— Εί; τζ,ν ζμζξζν τοϋ λέγω- Αλλά καθώς 

έρχύμεθα εί; τόν δρόμον άπέθζνε.
— Πάρτε τό γράμμζ σζ;, μοΰ λέγει. Δέν 

είμπορώ νζ δεχθώ ένζ πεθαμένου ! Μόνον α
σθενείς έρχονται έδώ !

Έπέμενα. Τοϋ ύπέδειξζ,οτι ζν ό ζποθζνών 
έ’φευγεν έκ τοϋ ξενοδοχείου έν τέτζρτον προχ- 

γουμένως'θ ’ άπέθνχσκεν εις τό νοσοκομείου.
Τόν πζρεκάλεσα νζ φαν?! ολίγον περιποιητι

κό:, άλλ’ εις μάτχν.
— Οί κανονισμοί μας* εΐνε α.ύστχροί, κύριοι· 

αδύνατον.
— Τι πρέπει λοιπόν νά κάμω ;
— Νά τόν πάτε εις τό νεκροταφείου.
— ’Ά ! λαμπρά ιδέα ! .
Έσπευσα εις τήν ζμαξζ καί :
— Άμαξα, εί: τό Νεκροταφείου έφώνζξα.
’Ενώ δ’ έπερίμενεν ή ζμζςζ εί: τήν αυλήν 

σέρχομαι εις τό γραφείου οπού φέρνουν τούς 
έκ δυστυχημάτων θζνόντζς.

— Κύριε σζ; έφερα ένζ πελάτν,ν. Εΐνε ένας 
γείτονας μου, ποΰ............

— Πολύ καλά, κύριε, άλλα έχετε τό πι- 
στοποιχτικόν τχ; ’Αστυνομίας ;

— Δέν έχω. ’Αλλά τί έχει’ νά κάμχ ένα 
πιστοποιχτικόν !

— Εΐνε άπζρζίτχτον. Χωρίς ζύτό δέν είμ
πορώ νά δεχθώ κανένζ.

— ’Α ! τοϋ άπήντχσζ. Δέν είξευρα ότι 
χιειζζοντζι κζΐ διατυπώσει; διά νά έλθχ κά
νει: κ’ έδώ :

— Ό κανονισμός εΐνε απαράβατος!
Ειδζ ότι 7.1 ίκεσίκι καί οί λόγοι ήσαν ανω

φελή. Διέταξα τόν άμαξχλάτχν νά μέ όδχ- 
γχσχ εί; τό πλχσιέστερον τμχμα.’ό γείσων μου 
είχε πζγώσει'χτο τελείως ζπεσκλχρομένος.Εί: 
κάθε τίνζ.γμζ τχ; άμάξχς έπιπτε κζΐ χνζγ- 
κάσθχν νζ τόν πάρω εί; τζ; χε’.ρζ: μου. 'βρι
σμένος έλυπούμχν διότι υπήρξα περιποιχτικός 
κζΐ φιλόφρων

Εί; τό αστυνομικόν τμήμα έτερίμενζ μίαν 
ώραν εί; τόν προθάλαμον. Τέλος μ’έδεχθχ 
ένζ: ένωμοτάρχχ; εί; τόν όποιον έξεθχζζ τά 
συμβάντα.

Έλαβεν εν έντυπον καί με χρωτχσε τό Ο
νομα, τό επώνυμου κζΐ τήν διεύθυνσιν τοϋ νε
κρού.

— Κζΐ εί; ποιον δρόμον ζπέθανεν ;
— Χμ ! Ξεύρω κ' έγώ ; Δέν έπρόσεξα.
— Μά εΐνε αναγκαία ή πλ.χροφορίζ.
— Διάβολε κζΐ τί πτζίω : Μήπως είμπορώ 

νζ τόν έρωτχσω ;

— ΙΙροσπαθχσατε νά ένθυμχθ-ζίτε. Πρέπει 
νά τό εύρωμεν.

— Τό αμάξι έπερνοϋσεν από τχν πλατείαν 
τών Άγ. Θεοδωρών....

— Αυτό δέν μ’ ένδιζφέρε: ! Καί σχιξει τό 
έντυπον.

— Αλλά, κύριε ένωμοτάρχα, βιάζομαι. Μέ 
περιμένουν πελάται μου, θά μέ ύποχρεώσχτε 
2ν μέ άπκλάξε από ζύτχν τχν ύπχρεσίζν !

— Αδύνατον, ό κανονισμός, κύριε. ΙΙχγαι- 
νετζι εί; τχν Διεύθυνσιν τχ; ’Αστυνομίας.

’Ανέρχομαι πάλιν εις τχν άμαξαν. Τό σώμα 
έπΐ πλέον σζλχρυνθέν είχε καταλάβει όλου τόν 
τόπον.

Τόν έξχπλωσα εί: τά γόνατά μου· ώ πόσον 
μετενόχσα διά τχν φιλοφροσύνχν μου! Τέλος 
φθάνωμεν κζΐ εί: τχν Διεύθυνσιν. Έκεΐ έπε- 
ρίμενζ εί; μίαν αίθουσαν ύυχράν έπΐ μίαν 
κζΐ χμίσειζν ώραν. “Οταν έφθζσεν χ σειρά μου 
έξχγχσα τχν ύπόθεσίν μου εί; ενα ύπάλλχλον.

—Ώστε ό κύριος ζπέθζνε εντελώς κζθ’όδόν.
— Μάλιστα εί; τχν οδόν Κορζχ, είπα διά 

ν’ ζποφύγω νέζ; περιπέτειας.
— Εΐνε πολύ ενδιαφέρον, διότι αν δέν απέ- 

θζνε καθ’ οδόν......
— Σάς βεβζιώ.
Τέλος άπέκτχσζ τχν περιώνυμον άδειαν,
’Έπρεπε νά τχν ΰπογράψχ καί τό τμ^μα 

τχς συνοικίας έκείνχς.
— Άμαξ^ εί; τό ίου τμχμζ.
— Σέ κζλό σζ; ! έμουρμούρχσεν ό ζμαξχ- 

λάτχς.
Έκεΐ δεικνύω τχν άδειζν κζΐ ζχτώ νά τχν 

ύπογρζύουν.
Ό ύπάλλχλο: ανοίγει ένα βιβλίον.
— Πώς συνέίχ τό δυστύχχμα ;
— Δέν συνέβχ κανένα δυστύχχμα. Ό κύ

ριο; χτο γείτωνά; μου κζΐ τόν ώδχγουν εί: τό 
νοσοκομεϊον, όταν εί; τόν δρόμον κα.ά δυστυ
χίαν μου ζπέθζνε, μέσζ στό ζμάςι.

Ό χωροφύλζξ άφίνει τχν πέναν καί ζυτ- 
τάζων με άσζζρδζμικτ::

— Δεν ζπέθζ.νεν έπΐ τ·7.; δχμοσ’.ζς όδοϋ :
— Άλλ’ χ ζμζξζ έτρεχεν επί τ·7!ς δχμο- 

σίζς όδοϋ '.
— Δέν εΐνε τό ίδιο πράγμα. Δεν είμπορώ 

νά ύπογράύω. Έπρεπε τό πτώμα νά εύρεθγ 
έπΐ τχς δζμοσία; όδοϋ.

—ΤΑ ! μά ζύτό ύπερβαίνει τά όρια τ-ςς ύπο- 
μονχς. Θά τόν άφχσω κ’ έγώ στχν πόρτζ σζ; !

'Αλλά μία ζπειλχ του ότι θά μέ κλεισγ, 
εί; ένα ύπόγειον μοϋ κζτχύνζσε τόν θυμόν κζΐ 
έσκέφθχν νά τόν δελεάσω μέ χρχμζτζ. Δεν 
έπρόφθζσζ όμως νά άφχσω εις τό χέρι του εν 
πεντάφραγκον, όταν μέ αρπάζει ζπό τόν σρά- 
χχλον καί μέ ώθεΐ έξω τχς θύρζς κρζυγάζων.

— 1'ιά ’ποιόν μέ ’πέρασες, ά.χρεΐε :
Ό άμαξα: ϋυπούμενος τά δεινά μζ; μοϋ 

έπρότεινε νά εύρωμεν τόν βουλευτήν τχς έπζρ- 
χίζ; τοϋ νεκροϋ. "Ισως μέ τά μέσα νά τόν 
έστελλον εί: τό νεκροτζφεϊον. ’Αλλά δέν εϊ- 
ξευρζ πόθεν χτο. Έσκέφθχν, έπωφελούμενος 
τοϋ σκότους νά τόν μεταφέρω εις κζμμίζν 
ί δ ιω τ ι κχν κλ ιν ι κχν.

— Κλινική Παπζϊωάννου, όδό: ΙΙζτχσίων.
Άλλ’χ άποφορά τοϋ πτώμζτος χτο ανυπό

φορο; καί χνζγκζσθχνμ’ ολο τό ύϋ/ος τοϋ Δε
κεμβρίου ν’ ανοίξω τά παράθυρα.

Ό θυρωρό; φωνάζει ενα νοσοκόμου κζΐ κα- 
τεβιβάσαμεν τόν βαρέως άσθενχ μου.
Αλλά κατά δυστυχίαν μου ήλθε καί μία νο

σοκόμος, κζΐ διά νά βοχθχσγ ή ζθλίζ εις τχν 
μεταφοράν τοΰ έπιασε τό χέρι.

"Αχ '. αύταϊ αί γυναίκες, ώρισμένω; έπλά- 
σθχσαν διά τά; αμαρτίας μας !

— Καλέ αυτός εΐνε πεθαμένος ! φωνάζει.
— Μά, κυρά μου, φαίνεται τώρα ξεψύχ-σε.
Τρέχει καί ό έσωτερικός ιατρό:, τόν εξε

τάζει κζΐ :
— ψεύδεσθε ! Άπέθζνε πρό οκτώ ωρών !
Ήνζγκζσθχν νά τοϋ διχγχθώ τά; φρικζ- 

λεωτέρζ: καί τοϋ Όδυσσέως περιπετείζς μου.
— Λοιπόν δέν έδέχθχ τό νεκροταφείου ένα 

νεκρόν καί θά τόν δεχθούμε έμεΐ; ;
Ήτο θαϋμα πώς έκρζτούμχν άκομχ εις τούς 

πόδας μου.
— 'Αμαξά εί; τό ξενοδοχείου «Κοσμοπο- 

λίτχςτ>;
— ’Α ! μά φίλε μου, ο’πζντί, πρέπει νά 

φάω κ’ έγώ καί τό άλογο. Μάς έπεθάνατε 
στχν κούρζσι.

Είχε δίκαιον ό άνθρωπο:. Εισέρχεται εις ένα 
παντοπωλείου τχ; όδοϋ ΙΙζτχσίων, ενώ έγώ 
έφύλζγα τχν ζμζξζν κζΐ τόν μακαρίτχν γεί
τονα μου.

— ’Ακόμ.χ άμαξα ;
— Ένζ ποτχρζκι άκόμχ κζΐ έφθζσζ.
Τέλος ανέρχεται εί; τό κάθισμά του.
“Οταν δέ χ ζμζςζ έστάθχ πρό τοϋ ξενοδο

χείου ζνέπνευσζ έξ ζνζκουφίσεως. Τά δεινά 
μου θά έπζυον. Διχγοϋμζ.ι εις τόν διευνθυντχν 
τζ συμβάντζ....

— “Λ '. μά δέν χμπορώ νά δεχθώ νεκρού: 
πελάτας. Αυτό θά μέ ζχμιώσγ,, διότι θά φύ
γουν οί ζωντανοί.

— Μά δέν ύποφέρεται ζ.ύτό ! Κύριε ήτο κζΐ 
εΐνε πελάτχς σου. Άπέθζνε, δέν χμπορεΐ; νά 
τόν πετάξχς στό δρόμο !

— Αδύνατον.
— Θά φέρω τχν αστυνομίαν.
— Άμαξα εί; τό τμ'Ζμζ γρήγορα ! 
Άλλ’ ήλθε κζΐ ή σειρά τοϋ ζμζξχλάτου.
— Αδύνατου κύριε.Πλχσιάζουν μεσάνυχτα. 

Θά μέ πλχρώσετε νά φύγω.
— Τί ! Νά σέ πλχρωσω ;
Δέν σ' έκρά.τχσα για λογαριασμό μου...
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τόν αστυνόμον VZ

έκλεισαν
Επεσα καταβεβλημένος ■/./'·. 

Τό πτώμα ήρχιζε

είς

Άλλ’ αίφνης ώς βύ^βχ έπιπίπτει έκ τοΰ 
καθίσματός του κζί μέ αρπάζει άπό τόν λαι
μόν.

— "Η Οά μέ πλήρωσής, ή θά βέ πάω έγώ 
τώρα στην αστυνομία. Έπειτα θαρρώ πώς έσύ 
έσκότωσες τόν άνθρωπο.

Κόσμος μάς είχε κυκλώσει χωροφυλακές 
έτρεχαν.

— Έδολοφονησε τόν άνθρωπο ούρλιαζε ό 
αμαξάς καί μ’ έκράτει άπό τόν λαιμόν.

Τότε μέ ήρπασαν οί χωροφύλακες κζί άκο- 
λουθοΰντος τού πλήθους μέφερχν εις τήν αστυ
νομίαν έν [/.έσω φωνών.

— Σκοτώστε τόν δολοφόνον ! Σκοτώστε τον !
Είς τό τμήμα απέλυσαν τόν Αμαξηλάτην 

καί μέ έκλεισαν είς μίαν τρώγλην μέ μόνον 
σύντροφον τόν γείτονα μου, ίστις ακόμη κζί 
έκεί εύρήκε νά μ’ ένοχλήσγ καταλαβών ολό
κληρον τήν σαθράν κλίνην.

Έποεπε νά περιμένω 
έπιστρέψη. άπό τό θέατρο·/.

Ώ ! τί νύκτα έπέρζσζ ! Μέ 
τάς δέκα περίπου 
τρέμων έκ τοϋ ψύχους. Ιό πτώμα ήρχιζε νζ 
άποδ'.δη δυσώδη άποφοράν. Τοΰτο ήτο τό χεί- 
ριστόν όλων.

Τέλος είς τις δύο τό πρωί ήλθε και ό αστυ
νόμος. Μέ έξήτησε έπί πολύ κζί τέλος ηύδό- 
κησε νά μέ άφήστ), ύπό τόν όρον νά είμαι είς 
τήν διάθεσιν τής δικαιοσύνης μέχρις ότου ή 
αύτοψία απόδειξη ότι τό πτώμα τοΰ γείτονός 
μου δέν ύπέστη βέβαιον θάνατον.

Ό αμαξηλάτης άφ’ έτέρου μοΰ έκαμεν αγω
γήν καί ύπεχρεώθην νά τώ πληρώσω είκοσι- 
τρείς δραχμάς διά τήν χρήσιν τής ζμζξης του 
καί χωριστά τά έξοδα τής δίκης.

Έκτοτε όλοι οί γνωστοί μοΰ γυρίζουν τά 
οπίσθια. "Εχουν τήν ιδέαν ότι έγώ ήμουν ό 
δολοφόνος καί ότι άπελύθην ελλείψει μαρτυ
ριών.

Λοιπόν, φιλτζτοι ζναγνώστε. άν σάς πζ- 
ρουσιζσθή ανάγκη έλζτε νά μέ ζητήσετε.

Ηά μ’ εύρήτε προθυμότζτον !
Μίμησις

ΑΝ-ΠΡΙΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1S 16 καί ΤΕΥΧΟΥΣ

44. Άνωθι τής είκονος έκ τών αριστερών 
.πρός τζ δεξιά σχηματίζεται ό ίππεύς εντός 
τών δένδρων. — 45· Ή μελάνη. — 46. Τό 
γήρας. — 17. Άνω ποταμών χωρώσι, πηγζί. 
— Ωραία Κέρκυρα.

Λύται. Αίκ. Κυρύκου έκ Ιίειραιώς 3, Μ. 
Παντελάκης έξ Αθηνών ί, Φ. Ρόβερτς έξ ’Α
θηνών 2, Μζΰρος Κύκνος έξ Αθηνών ί, Στ. 
ΙΙερίδης έκ Σύρου 3, Μζρίκα Φιλιππίδου έκ 
Ιίειραιώς 5, 1. Βέρνης έκ Κέρκυρας 4, Σ Πζπ- 
πζς έξ Αθηνών 5, Γαλανή 'Ελληνίς έξ Α
θηνών ">.

Αι’ιίεις τού 18 τεύχους
ί!). Άνωθι τής είκόνος μεταξύ τοΰ φράκτου 

κζί τής στέγης τής οικίας. — 50. ή Κλίνη. — 
51. ό Κρόνος. — 52. Λαγός ώ κύπους.

Λύται. Δρζπέτης βασιλεύς έκ IΙατρών ί, 
Μζΰρος Κύκνος έξ Αθηνών 2, Δ. Βενέτης έξ 
Αθηνών 2, Α. Ιίαρζσκευίδη; έξ ’Αθηνών 2, 
Αίκ. Κυρίζου έκ Ιίειραιώς I, X. ΙΙζπής έξ Α
θηνών 3, Γαλανή 'Ελληνίς έξ Αθηνών 3. Στ. 
ΙΙερίδης έκ Σύρου.

Αί λύσεις τών επομένων τευχών είς τό προ
σεχές.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Μ. Σμ ύ ρν η ν. Εύχχριστοϋμεν διά κολακευ

τικού; λόγους σχ; ύπέρ τοΰ περιοδικού μις. Χρήματα 
έλήφΰησαν. Έβτεϊλχμεν τόμους. — Π. Ρ. Κ ω ν!π ο 
λ ·. ν. Σνδρομή ίλήφΟη. ΆνΧμένομεν περισσότερα; πλη
ροφορία; διά -ήν φωτογρ μηχανήν ’Αντί 10(1 δρχχ 
περίπου αποκτάτε καλήν. — Λ. II. Λ ά ρ ι σ σ x ν 
ΖητηΟέντα βιβλία έοτάλησχν ώς καί ό λογ)σμός.. — 
II. Ν Τ ρ α π ε ζ ο ΰ ν τ α. Γ. Δ. Μ υ τ ι λ ή
ν η ν, Κ. Σ. Ρ ό δ ο ν. Συνδρομή ελήφΟη. Ευχαρι
στούμε·/. Άπόδ··.ςι; εστάλη — Γ Ρ. Τ ρ ι κ κ α- 
λ α Σας ένεγρχψχμιν καί εί; ΙΙχνόρχμχ — Δ. Μ. 
Δ ά ρ-ε λ-Σ χ λ ή μ. ΙΙρσεχώ; Οά στιίλ.ωμεν ζητη- 

Οεντας τόμου; καί Οχ γρχψωμεν εκτίνω;. — I. Μ. 
Παρισιού;. ‘Ακόμη ΐναμενομεν βιβλία καί εκ- 
καΟχρισιν λογ'σμοΰ. — Α. Κ. Π ε t ρ X X. Διά τά; 
πανίδα; τοΰ προσώπου συνιστώμεν φλοιού; αυγών διχ- 
λυΟέντχ; έν τώ χυμώ λεμονιού. — Ε. Π. Σύρον 
Ζητείτε αδύνατα Δέν εξαλείφονται. Α. Λ. Τ ή ν ο ν. 
ΈλήφΟη διήγημα. Αδύνατο; ή οημοσίευσις. Είνε πολύ 
ατεχνον. — Ε. Μ Ά 0 ή ν ζ ;. Μή πιστεύετε οτι 
γίνεται τι; ποιητή; διά τή; διδχσκχλία;. Γ. Π Σ ϋ- 
ρ ο ν. Συνδρομή ελήφΟη ευχαριστούμεν. Υπόλοιπον 
διετέΟη ώ; έγ:άρετε.

Κνοία κκλλίστη; οικογένεια; λίαν εύπζί- 
δευτος. μέ συστάσεις άριστα.;, διατελέσζσκ 
διδζσκάλισσζ μέχρι τοΰδε ζητεί θέσιν παρά 
τινι οικογένεια ώς οικονόμος ή dame de 
companie κ.τ.λ. ενταύθα, είς επαρχίαν ή κζί 
τό εξωτερικόν. ΙΙληροφορίζι πζρ’ ήμΐν.


