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0 ΠΝΕΓΜΑΤΙΣΜΟΣΕΝ ΤΗ'- ΑΡΧΑΙΑ'- ΕΑΑΑΑΙ
Ή Αρχαία 'Ελλάς μυήσασα καί καθοδηγή- 

σασα την πεπολιτισμένην Ευρώπην είς δλας τάς 
έκλάμψεις τοϋ ώραίου, δεν ήτο δυνανόν ή νά 
μυήαη αύτήν καί είς τά μυστήρια τοΰ πνευμα
τισμόν, άλλά δυστυχώς δ έπικρατών έιι μέγας 
υλισμός εις τους επιστημονικούς τάφους τής 
Ευρώπης δέν άφήκε» αύτήν ν’ Ανάνηψη έκ τοΰ 
λήθαργου, είς δν φέρουν τόν άνθρωπον αί πολ
λαπλοί καί ευχάριστοι περιβάλλουσαι διαρκώ; 
αυτόν ύλιστικαί Απολαύσεις τοΰ βίου, καθόσον 
ύλισμός καί πνευματισμός ε’σί δύο άκρα έντε
λώς άπέγοντα αλλήλων. ’Επί είκοσιν αιώνας 
επικρατεί και Ακτινοβολεί έπ) τοΰ πεπολιτισμέ- 
νον κόσμου ό πολιτισμός καί ή μεγαλοφυΐα τής 
Αρχαίας έκείνης λαμπρός έποχής καί μόλις ήδη 
ήρξαντο ν' Αναζητώσι τήν έξήγησι» τών Από
κρυφων τής Ιστορίας ταύτης, διαμενούσης πάν
τοτε τό Αντικείμενο» τοΰ θαυμασμού καί τής 
μελέτης. Πρώτη δέ ή Γαλλία διά συγγραμμά
των της καί Ανασκαφώ» έν τώ μαντείφ τών 
Δελφών Αποκαλύπτει τήν άσκησιν τοϋ πνευμα
τισμού έν τοϊς Ανεπτυγμένοι; κύκλοις τής πεπο- 
'λιτισμένης τότε ’Ελλάδος.

Ή 'Ελλάς κατώρθωσε, λέγει ό Leon Denis 
έν τω α,Μετά τόν Θάνατον» ουγγράμματί του, νά 
παραδώση τάς σκοτετνάς καλλονάς τής Ανα
τολικής σοφίας μέ μίαν υπέρλαμπρο» σαφεστά- 
την καί καθαρά» γλώσσαν, διότι, ώς γνωστόν, 
τοϊς καταγίνασιν είς τά τοΰ πνευματισμού φαι
νόμενα, Από τάς 'Ινδίας καί τήν 4Γ/υπτον πα- 
ρέλαβον καί τήν λαμπράν ταύτην απόκρυφο» 
έπιστήμην. Τάς έξέφραοε κατ' αργός διά τοΰ 
Όρφέως και τοϋ Όμηρου, δηλ. διά τής μου
σικής καί ποιήσεως καί είτα δ Πυθαγόρας, δ 
μύστης τών αιγυπτιακών ναών τάς διέδωσεν είς 
όλο» το σόμπαν, καθορίσας ώ; κατοικίαν τοΰ 
μέλλοντος τής Ανθρωπότητας τούς κόλπους τοΰ 

Απείρου. Έν τή αρμονία δέ τών τριών στοιχείων 
τοϋ φυσικού, τοΰ ανθρωπίνου καί τοΰ θείου, α- 
τινα κατ' αυτόν συμβοηθοΰνται, τελειοποιούνται 
καί συγκροτούνται <5ιά νά παραγάγωσι τήν ζωήν 
έν τή πορεία αύτών έν τώ Απείρω, διέρρευσεν ή 
ιδέα τής τριπλής πρωτοβουλίας διό τής δποίας 
ό άνθρωπος έδιδάσκετο ν' Απαλλάσηται τών 
γήινων κακών καί νά ύψώται πρό; τήν τελειό
τητα. Έκ τούτου δ' έγεννήθη δλόκληρον σύστη
μα μεταμορφώσεως ιδεών, είς τό όποιον ό Πυ - 
θαγόρας Αφήκε τό όνομά του καί τό οποίον 
κατ' Ακολουθίαν παρήγαγε τόσους σοφούς καί 
ήρωας. Είτα δ Σωκράτης καί δ Πλάτων έκλαϊ- 
κεύσαντες τάς Αργός ταύτας και μεταδώααντες 
είς εδρύτερον έτι κύκλον, Ανεκαίνισαν τήν βσι- 
λείαν τής έλευθέρας επιστήμης, άντικαταστή - 
σαντες οΒτωτήν μυστικήν διδασκαλίαν τοΰ πνευ
ματισμού.

Τό μέρος, τό όποιοι Ανέλαβεν ανέκαθεν ή 
Ελλάς έν τή Ιστορία τής Αναπτύξεως τής σκέ- 
ψεως υπήρξε καί μέγα καί ρι/άντειον. Έν δέ 
ταϊς πολιτικοί; ταραχαΐς, αίτινες έτάραξαν τήν 
ζωηρόν καί ευφάνταστον ταύτην φυλήν, δέν 
πρέπει ν’ Αναζητήσω μεν τάς τοιαύτας εκδηλώ
σεις τής έλληνικής μεγαλοφυΐα;, καθόσον αΰτη 
δέν είχε τήν εστίαν αύτής οΰιε είς τήν ταρα
χώδη καί χυδαία» Σπάρτην, ούτε είς τάς κλει
νός πλήν φρούδος 'Αθήνας, Αλλά μάλλον είς 
τούς Δελφούς, είς τήν 'Ολυμπίαν, είς τήν Ε
λευσίνα καί είς τά Απρόσιτα άσυλα τής καθα
ρός διδασκαλίας καί έξασκήσεως τοΰ πνευμα
τισμού.

Ούτος άπεκαλύπτετο έν όλη αύτοΰ τή ισχύΐ 
έν ταϊς τελεταϊς τών Έλευσινίων μυστηρίων. 
Έκεΐ, σκεπτικοί, ποιηταί, καλλιτέχναι καί με
γαλοφυείς ήρχοντο, ϊνα μοηθώσι τής θείας ά- 
ποκρύφου διδασκαλίας, τήν όποιαν κατόπιν 
έπεξήγουν είς τό πλήθος είς ζώσας εικόνας 
και είς φλογερούς στίχους .

Άνωθι τής Απίστου όψεως τής μεταβαλλό
μενης έκάαιοτε πολιτικής, Από αριστοκρατικής 
είς δημοκρατικήν καί εϊτα τυραννικήν καί τάνά-
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παλιν, μία ύπερτάτη δύναμις έκυριάρχει της 
'Ελλάδος, τδ Άμφικτυονικόν Συνέδρων τδ 
όποίον ήδρευεν εν Δελφοί; και άπετελεΐτο έκ 
τών μυστών τοϋ Ανωτάτου βαθμού. Αύτό και 
μόνον διέσωσε τήν Ελλάδα κατά τάς ώρας 
τοϋ κινδύνου, επιβαλδν σιγήν εις την διαμάχην 
της Σπάρτης καί τών ’Αθηνών.

/νατά τούς 'Ορφικούς χρόνους ο'ι ναοί έκέ- 
κτηντο την μυστικήν έπιστήμη·· και Ιδού χωρία 
τινά τών διδασκομένων έν αΰτοϊς, άτινα καί 
περιεσώθησον μέχρι; ήμών.

«Άκουσον, έλεγε·· δ διδάσκαλος τοϊς νεοφΰ- 
τοις, τάς αλήθειας τάς όποιας θ ' άποοιωπώμεν 
είς τδ πλήθος.— Ό Θεός είναι εΓς καί πάντοτε 
όμοιος αΰτώ, αλλ’ οί θεοί είναι άπειροι και διά
φοροι, διότι ή θεότης είναι αιώνια καί άπειρος 
Είσήλθες μέ τήν καρδίαν καθαρόν είς τούς κόλ
πους τών Μυστηρίων καί θά σέ καταστήσω Ικα
νόν νά εισχώρησης μέχρι τών πηγών τής ζωής 
καί τοϋ φωτός.

Είς δέ τούς μεμυημένους έλεγον :
«Έλθετε, ϊνα Απολαύοητε. ϊνα Αναπαυθήτε, 

διότι ύπεφέρατε' θά νικήσετε, εάν πιστεύσητε είς 
τά θεία ρήματα·θά έξέλθητε ίπί τέλους τοΰ ύδυ 
νηροΰ κύκλου τών γεννήσεων και θά εύρεθήτε 
όλοι ώς μία ψυχή είς τό φώς τοΰ Διονύσου».

Κατά τήν έκφρασιν τοϋ Πυθαγόρα ό Απόλ
λων καί ό Διόνυσος είναι δύο Αποκαλύψεις τοΰ 
λόγου τοΰ Θεοΰ, αϊτινες έκδηλοΰνται αιωνίως 
εν τώ κόσμια.

Ό Πυθαγόρας έγνω πρώτος νά φέρη είς 
φώς τάς μυστικός διδασκαλίας τής ‘Ανατολής, 
ή δέ ακαδημία το» είς τδν Κρότωνα ήτο μία 
θαυμαο'ια σχολή τής λαϊκής μυήσεωε. ‘Ο Πυ
θαγόρας έσπούδασεν έπί τριάκοντα έτη εις τήν 
Αίγυπτον, είς δέ τάς εύρείας αύτοΰ γνώσεις 
προοετίθετο ή ψυχικέ] έποπτεία άνευ τής όποιας 
ή παρατήρηοις καί ή λογική δέν άρκοϋσι πάν
τοτε. προς Ανακάλνψιν τής Αλήθειας.

«Τδ είναι σας, ή ψυχή σας, λέγει ή Πυθα
γόρειος διδασκαλία, είναι έν μικρόν σόμπαν. 
Αλλ' είνε πλήρης τρικυμιών καί διχονοίων. 

Πρόκειται νά πραγματοποίηση τι; ίν αυτή τήν 
ενότητα έν τή άρμονίρ. Τότε μόνον ό Θεός θά 
καταβή είς τήν ουνείδησίν σας, τότε θά μυιρα- 
οθήτε τήν ίσχύν του καί θά κάμετε διά τής θε
λήσεώς σας τόν λίθον τής ίοτίας, τδν βωμόν 
τής 'Εστίας καί τδν θρόνον τοΰ Λιός>'.

Οί Πυθαγόρειοι εκάλουν πνεύμα ή διάνοιαν 
τό ενεργούν Αθάνατον μέρος τοΰ ανθρωπίνου 
σώματος. Ή ψυχή ήτο δι' αυτούς τό πνεΰιια. 
περιβαλλόμενου πρός τδ ρευματώδες αιθέρων 
σώμα του.

Τδ πεπρωμένο· τής ψυχής, ή κατάβασι; καί 
ή αιχμαλωσία της έν τή οαρκί, τά πάθη της 
καί ή πάλη αυτής, ώς καί ή βαθμιαία Ανάπτυ- 
ξίς της, <5 θρίαμβός της έπί τών παθών καί ή 
τελική έπιοτροφή της είς τό φώς άποτελοΰσι το 

όραμα τής ζωής, τδ Αναπαριστώμενον είς τά 
Έλευσίνια μυστήρια- 'Π υλική έζέλιξις τών 
δντων και ή πνευματική έζέλιξις τών ψυχρόν 
είναι παράλληλοι καί σύμφωνοι- έκφράζονται δέ 
ή μία διά τής έτέρας. Ή μεγάλη ψυχή, έκτει- 
νομένη έν τή φύσει, ζωογονεί τήν ουσίαν, ήτις 
δονεϊται ύπό τήν ώθησίν της καί παράγει δλα 
τά σχήματα καί όλα τά όντα.

Τά έχοντα ουνείδησίν όντα διά μακροϋ κό
που Απαλλάσσονται τής ύλης, τής οποίας αρχουσι 
καί τήν όποίαν κυβερνώσιν,έλευθεροΰνται δέ καί 
τελειοποιούνται διά τών Αναρίθμητων υπάρξεων 
αύτών. Οϋτω τό Αόρατον εξηγεί τδ Αόρατον καί 
ή Ανάπτυξις τών υλικών δημιουργημάτων είναι 
ή έκδήλωσις τοΰ θείου πνεύματος.

Ή μυστική έπιστήμη έδίδασκεν έπίσης δτι 
εν ρεύμα αβαρές εκτείνεται παντού διερχόμενον 
τδ παν. Ωστε ευαίσθητος παράγων, υπό τήν 
Ιπίδρασιν τής θελήσεώς μεταβάλλεται καί μετα- 
μορφοΰται, λεπτύνεται καί πήγνυται κατά τήν 
ίσχύν καί τήν Ανάπιυξιν τών ψυχών, αϊιινες 
χρησιμοποιοΰοι· αύιό καί υφαίνουσι τό άστρικδν 
ένδυμά των έν τή ούσίρ. της. Είναι τό συνδε
τικόν μεταξύ τοΰ πνεύματος καί τής ύλης καί 
ολαι αί σκέψεις, τά γεγονότα χαράσσονται έν 
αυτή, καί αντανακλώνται ώς εικόνες έν κατό- 
πτρω.

Διά τών Ιδιοτήτων τοΰ ρεύματος τούτου, διά 
τή; ένεργείας τήν όποίαν έπ’ αύτοΰ έξασκεΐ ή 
θέλησις έξηγοΰνται τά φαινόμενα τής επιβολής 
καί τής μεταδόσεως τής σκέψεως. Ο'ι Αρχαίοι 
τό ώνόμαζον Αλληγορικώς, ό μυστικός πέπλος 
τής "Ισιδος ή ό χιτών τής Κυβέλης, οστις πε
ριβάλλει παν ό,τι ζή. Αύτό δέ τδ ίδιον ρευστόν 
χρησιμεύει ώ; μέσον επικοινωνίας μεταξύ τοΰ 
όρατοϋ καί Αοράτου κόσμου, ήτοι μεταξύ τών 
Ανθρώπων καί τών Αποοωματωθεισών ψυχών.

Ή έπιστήμη τοΰ Αγνώστου έσχημάτιζεν ένα 
τών σπουδαιοτέρων κλάδων τής μυστικής δι
δασκαλίας. Ήδύνατο δέ νά έξαγάγη έκ τών 
φαινομένων τόν νόμον τών σχέσεων, αϊιινες 
συνδέουσι τόν /ήινον κόσμον μετά τοΰ κόσμου 
τών Πνευμάτων. 'Ανέπτυσσε·· ομοίως μεθοδι
κό); τάς ιδιότητας τής Ανθρώπινης ψυχής, καί 
καθίστα δυνατήν είς αυτήν τήν άνάγνωσιν τής 
σκέψεως ώς καί τήν έξ Αποστάσεως δρασιν. 
Τά φαινόμενα τής διορατικότητος καί τής μαν
τείας παραγόμενα υπό τών θαυμάτων ιών ελ
ληνικών ναών, αί Σιβύλλαι καί αί Πυθίαι, διε- 
οώθησαν υπό τής ίσιορίας.

ζίί παραδόσεις αύται μας ύποχρεοϋσι νά έξε ■ 
τάσωμεν μετά πλείονος προσοχής ζήτημά τι, 
όπερ εις τήν Αρχαιότητα έοτηρίζετο έπί /ορισμέ
νων Αργών καί ήτο Αντικείμενο·· βαθείας καί 
εκτεταμένης Ιπιστημονιχή; μελέτης,όπως συμ
βαίνει καί σήμερον. Πρόκειται, διι αί ιδιότητες 
αύται δέν συναντώνται γενικώς είμή είς τά έξαι- 

ί

ρετικών αισθημάτων καθαριότητας καί αναπτύ- 
ξεως όντα.

Οί Δελφοί, όπου έξησκεΐτο ώριομένως ό 
πνευματισμός,έκέκτηντο δεδοκιμασμένης Ικανό
τατος τοιαϋτα υποκείμενα, μεσάζοντα λεγάμενα 
τό γε νϋν έχον πρόσωπα, άτινα ιδίως ήσαν 
κόραι, παρθένοι. Τά δέ Αναφερόμενα θαύματα 
ύπό τοΰ 'Ηροδότου, Αναφορικώς τοΰ Κροίσου 
ή τής μάχης τής Σαλαμΐνος Αποδεικνύουσι 
τοΰτο. Βαθμηδόν όμως είσεχώρησαν καί έδώ 
αί καταχρήσεις, ή δέ σπάνις είτα τώ·' μεσαζόν
των υποκειμένων κατέστησε τούς Ιερείς δλιγώ- 
τερον ενσυνειδήτους καί ή μαντική επιστήμη 
ούτως υπειιμήθη μέχρι στειρώσειος, ήτις κατά 
τδν Πλούταρχον Ισημειώθη έφ' όλης τής Αρ
χαίας κοινωνίας ώς μεγάλη συμφορά.

"Απασα ή Ελλάς τότε έπίστευεν είς τήν πα
ρέμβασιν τών πνευμάτων έπί τών Ανθρωπίνων 
πραγμάτων."Οταν είς τόν Μαραθώνα καί είς τήν 
Σαλαμίνα οί "Ελληνες Ιμάχοντο πρδς τούς Πέρ- 
σας, ένεπνέοντο ΰπδ τής πεποιθήσεως ότι αί 
Αόρατοι δυνάμεις όπεστήριζον τδν αγώνα τους. 
Έν δέ τώ Μαραθώνι οί ’Αθηναίοι έπίστευον, 
ότι είδον δύο πολεμιστής περιβαλλόμενους ύπό 
φωτός, οί όποιοι έπολέμουν είς τάς τάξεις των. 
Δέκα έτη βραδύτερο·· ή Πυθία υπό τήν έμπνευ- 
σιν τοϋ πνεύματος υπέδειξε·· εί; τόν Θεμιστο
κλή, έκ τοΰ ύψους τοΰ τρίποδος αυτής τά μέσα 
τής σωτηρίας τής Ελλάδος.

Οί "Ελληνες έχοντες πλήρη πεποίθησιν καί 
ουνείδησίν τής Αοράτου δυνάμεως, ήτις συμπα ■ 
ρίσταιο αΰτοϊς, απετείνοντο πρός τήν Παλλάδα 
'Αθήναν, σύμβολο·· τής πνευματικής ισχύος, 
τιτλούχον θεότητα καί πρδς αύτήν υπέβαλλαν 
τά σέβη των.

Ή συμμετοχή είς τά μυστήρια τοΰ πνευμα
τισμού συνετέλεσε πολύ τότε είς τήν διάδοσιν 
τών ιδεών τούτων. ’Ανέπτυσσε δέ παρά τοϊς 
μεμυημένοις τό αίσθημα τοΰ Αοράτου, δπερ ύπό 
παραιιεμορφωμένας όψεις διεδίόετο μεταξύ τοΰ 
λαού. Κοθόσον πανταχοΰ, τόσον είς τήν Ελ
λάδα, όσον καί είς τήν Αίγυπτον καί είς τάς 
’Ινδίας τά μυστήρια συνίσταντο είς τήν γνώσιν 
τοΰ μυστηρίου τοϋ θανάτου, τήν άποκάλυψιν 
τής διαδοχικής ζωής καί τήν έπικοινωνίαν με
τά τοϋ Αγνώστου κόσμου. Αί διδασκαλίαι αύται 
καί τά πειράματα βαθεϊαν παρήγαγον αϊσθησιν 
έπί τών ψυχών, καί παρείχαν ειρήνην, ίλαρό- 
τητα καί απαράμιλλον ηθικήν δύναμιν.

Ό Σοφοκλής, δ 'Αριστοφάνης, ό Πορφύ- 
ριος. ό Σωκράτης ήσαν μειιυημένοι καί πάνυ 
ενιιενώς έξεφράζοντο π>ρί τοΰ πνευματισμού, 
ί'ν τότε άπεκάλουν μυστήριον καί θεουργίαν.

'() Πλούταρχος βέβαιοί, ότι συνεκοινιύνονν 
τότε μετά τών πνευμάτων καί τών ψυχών τών 
Αποθαμένων, ό δέ Πρόηλος λέγει, ότι οί θεοί 
(εννοεί όλας τά: τάξεις τών πνευμάτων), δει- 

κτύονσι πολλάς μορφάς αύτών καί Αναλαμβά ' 
νουσιν οίονδήποτε σχήμα θέλυυσιν.

11 διδασκαλία τοΰ πνευματισμού έδίδασκεν 
είς τούς ανθρώπους νά κυριαρχώσιν έν έαυτοΐς 
τήν θέληοιν καί τήν ψυχικήν έποπτείαν. Οί 
μύσται τοΰ ανωτάτου βαθμού κατώρθωνον νά 
διεισδύωσιν είς μερικά μυστήρια τής φύσεως, νά 
διευθύνωοι κατά βούλησιν τάς έν ένεργεία δυ ■ 
νάμεις τοΰ κόσμου καί νά παραγάγωσι φαινό
μενα κατ' επιφάνειαν υπερφυσικά, τά όποια 
ήσαν απλώς ή φυσική έκδήλωσις τώ'· Αγνώστων 
είς τδ κοινόν νόμων.

Ή θεωρία τής μεταναστεύσεως τής ψυχής 
καί τών μετενοαρκώσεων αύτής, ώς καί τών 
σχέσεων μεταξύ ζώντων καί τεθνεώτων εΰρί- 
σκονται είς τόν Φαιδρόν, τδν Φ ιίδωνα καί τδν 
Τίμαιον.

Οί δέ Λουκαίνιος, <5 Τάκιτος, ό Άπούλιος, 
ώς έπίσης καί ό Έλλην Φιλόοτρατος συχνά ό- 
μιλοΰοιν είς τά έργα αυτών περί ονείρων, περί 
έμφανίσεω· καί επικλήσεων τών τεθνεώτων.

Έν ανακεφαλαιώσει, ή μυστική ουτη διδα 
σκαλία, μήτηρ, ώ; είκός, τών θρησκειών καί 
πάσης φιλοσοφίας, κεκαλυμμένη έν τή ροή τών 
αιώνων μέ διαφόρους έξωτερικάς περίβολός, 
έχει τήν αύτήν πάντοτε Αμετάβλητον βάσιν. 
Γεννηθεΐσα είς τάς ’Ινδίας καί έλθ^υσα εί; τήν 
Αίγυπτον, διέρχεται έκείθεν είς τήν Δόσιν διά 
μεταναστεύσεων καί τήν εύρίοκομεν είς όλα τά 
ΰπδ τών Κελτών κατεχόμενα μέρη. Κεκρυμ- 
μένη έν Έλλάδι έν τοϊς Μυστήριοι; Αποκαλύ
πτεται έν τή διδασκαλία Οί μύθοι τών ’Εθνι
κών, το; χρυσοΰν ύφασμα καλύπτουοιν έν ταίς 
πτυγαίς 'ύτών τάς ώραίας γραμμάς τής σοφία; 
τών Δελφών.

Οΰτω πανταχοΰ διά μέσου τής διαδοχή; τοΰ 
χρόνου καί τής κινήσεως τών λαών, έπιβεβαι 
οΰται ή ΰπαρξις καί ή διαιώιισις μιας μυστι
κής διδασκαλίας, ήτις ευρίσκεται ή αύτη είς τδ 
βάθος όλων τών θρησκευτικών καί φιλοσοφι - 
κών σισιημάιων. Οί σοφοί, ώς σκεπτικοί καί 
οί προφήιαι εύρον έν αυτή τήν εμπνευσιν, ήτις 
καθοδηγεί εί; τά μεγάλα έργα καί μεταμορ ■ 
φώνει ψυχάς καί κοινωνίας, ώθοΰσα πάντοτε 
πρός τά έμπρδς ίν τή όδώ τής προόδου.
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ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΐ ΗΠΑΤΟΣ
Μάς /ιποαιέλΐειαι πρός δημοαίεναιν παρά τοΰ εγκρί

του ίπισιήμονος, τοΰ χαί ίχ Βερολίνου τέως οννεργάτου 
μας, τοΒ iv Βόΐψ ί/Λη χειρουργοί! Ιατρού κ. Ν. I. 
Μωραΐτον.

"Er Βόΐφ, if) 21 Σεπτεμβρίου 19^'0

Άξιότιιιε κύριε Πρίντεζη,

Σχών τήν ευτυχίαν νά δεχθώ κατ' αύτός 
καϊ έχων ύπο τήν θεραπείαν μου,χειρουργικόν, 
ενδιαφέρον λίαν, διά τήν σπάνιν αύτοΰ, περί· 
στατικόν, ένόμισα βτι δέν έπρεπε νά πα
ρέλθω τοΰτο έν σιγή, .άλλά τό γνωρίσω είς 
τόν ιατρικόν καί εγκυκλοπαιδικόν κόσμον, διά 
τής «Φύσεως» ής άπό έτών ευτυχώ νά είμαι 
συνεργάτης.

Πρόκειται περί αποστήματος τοΰ ήπατος 
μεγάλης έκτάσεως, μή παρουσιάσαντος ούδε
μίαν πυρετικήν κίνησιν, ούδέ προκαλέσαντος 
σημαντικήν τών Λευκών τοΰ αίματος αιμοσφαι
ρίων αΰξησιν.

Δι* 8 καίτοι τό απόστημα, κατελάμδανε 
τήν προσθίαν κα! άνω τοΰ ήπατος έπιφάνειαν, 
ψηλαφητόν δέ κα! δλως έκδηλον, ή μάλλον 
«χειροπιαστόν»,άς μοί έπιτοαπή ή φράσις, διά 
τοΰ κοιλιακού τοιχώματος ήτο, ύπό μορφήν 
πεπλατυσμένου δγκου, κλυδάζοντος, όμως δε- 
κάς αξιότιμων συναδέλφων, ών τήν επιστημο
νικήν αξίαν κα! πολύτιμον πείραν, μεγάλως 
έκτιμώ κα! υπολήπτομαι, ύπέπεσεν είς τήν 
σφαλεράν διάγνωσιν δτι δυστυχώς περί κιρρώ- 
σεως τοΰ ήπατος έπρόκειτο καϊ δή μετά έκτέ- 
λεσιν κα! δοκιμαστικής λαπαρατομής.

Τέλος άπό δέκα καί όκτώ ημερών άπό σή
μερον, δεκάτην δέ ήμέραν, άφ’ δτου τής πα- 
ρατηοήσεως καϊ θεραπείας τοΰ χειρουργήσαντος 
(δοκιμαστική λαπαρατομή) άξιοτίμου κ.συνα
δέλφου άπεχώρησε, πρός με δέ ή άσθενής ήλ- 
θεν, άνευ ούδεαιάς δυσχερείας διέγνωσα, τό 
διά τό ήμέτερον κλίμα λίαν σπάνιον περιστχ- 
τικόν, ίγκεκυστωμένον μεγάλης Ικτάοεως Α
πόστημα τοΰ ήπατος, μετά δυσεντερίαν άνα- 
πτυχθέν είς τήν άσθενή.

Καϊ ιδού έν όλίγοις, σάς έκθέτω τά κατά 
τήν πάσχουσαν. Θεανή Φ. Κουτσοφλήνη έτών 
43 έγγαμος, έκ τής ένταΰθα κωμοπόλεως 
Νεοχώριον. Τοΰ οίνου έποιεΐτο χρήσιν, άπό 
τής μικρά; της ηλικίας. (Πενήντα δράμια τό 
μεσημέρι και τό αύτό ποσόν τό βράδυ κατά τό 
φαγητόν). Ούδέποτε ήσθένησε μέχρι πρό έξ 
μηνών, βτε ύπό βαρείας προσεβλήθη δυσεντε
ρίας. Πλήν πριν ετι ή δυσεντερία παρέλθη έ- 
πιπροσετέθη είς τήν άσθενή τάσι; κα’ι πόνος 
κατά τό δεξιόν υποχόνδριον, ημέρα τή ημέρα 

αύξάνον, άντανακλώμενον πολλαχώς καϊ δίς 
πρός τήν ομώνυμον ωμοπλάτην.

Ή φαρμακευτική δέ και διαιτητική αγω
γή, τοΰ θεράποντος άζιοτίμου κ. συναδέλφου 
καί τών κατά καιρούς ώς συμβούλων καλού
μενων άξιοτίμων κ. συναδέλφων, ώς καί ή γε- 
νομένη πρό μηνάς έγχείρησις, ούδεμίαν, ώς 
λέγει ή άσθενής, έπίδρασιν εύεργετικήν έπϊ 
τής καταστάσεώς της έσχον. Έν τοιαύτη κα- 
ταστάσει μετεφέρθη ένταΰθα ΐνα ύποβληθή 
καϊ ύπό τήν ήμετέραν έξέτασιν κα! θεραπείαν 
τήν

9ην τρέχοντος ιιηνάς

Παροϋσα κατάστασις. Ή άσθενής λίαν έξη- 
σθενημένη. Σφυγμός σμικρός. 80 κατά πρώτα 
λεπτόν. Άναπνοαϊ 20. ’Απύρετος.

Έξέτασις αίματος, άσήμαντος αυξησις τών 
λευκών αιμοσφαιρίων.

Πνεύμονες καί Καρδία κατά φύσιν.
Κοιλία έλαφρώς μετεωρισμένη, 

μήκος τής λευκής γραμμή; ούλήν, 
έκτέλεσιν λαπαρατομής.

Τή πιέσει εύαίσθητος, κατά τό 
χόνδριον άλγεΐ δεινά καϊ είς τήν 

φέρει κατά 
δεικνύουσαν

δεξιόν ύπο- 
απλήν έξί-

τασιν.
Έκ τοΰ πεπτικού συστήματος, έλαφρός 

γαστρεντερικός κατάορους. Σημειωτέου δτι ή 
άσθενής κατά τήν οδηγίαν τοΰ θεραπεύοντος 
κ. συναδέλφου έλάμβανε καθ’ έκάστην πρωίαν 
καθαρτικόν Cai’lesbad.

Σωλην διωγκωμένος, άρχόμενος άπό τής 
έβδομης πλευράς κατά τήν μασχαλιαίαν γραμ
μήν.

Ήπαοδρια πρός τά άνω φυσιολογικά, πρός 
τά κάτω προέχει τοΰ πλευρικού τόξου τέσσα
ρας δακτύλους. Ύπό μορφήν όγκου όμαλον, 
όμοτίμως πεπλατυσμένου, διά τοΰ κοιλιακού 
τοιχώματος ψηλαφεΐται, έν ω έν ταυτώ παρέ
χει οϊο&ημα κλυδασμοΰ.

Έκ τής τοιαύτης βθεν ώς περιέγραψα έξε- 
τάσεώς μου, δηλούται έμφανώς ή πάθησις τής 
αρρώστου, ήν άνευ ούδεμιάς δυσχερείας εύρον, 
απόστημα τής πρόσθιας κκϊ κάτω επιφάνειας 
τοΰ ήπατος έγκεκυστωμένον. Οΰτω τεθείσης 
τής διαγνώσεώς μου, καί γνώρισα; αύτήν είς 
τόν σύζυγον τής άρρώστου, άφ’ ού τά πάντα 
πρός έγχείρησιν ήτοίμασα, έπιβεβχιώσας τήν 
διάγνωσιν μου, διά δοκιμαστικής παρακεντή- 
σεως, προέβην άμέσως, μετά τού άξιοτίμου 
συνάδελφου κ. Κασιοπούλου, εΐς τήν άνάλογον 
θεραπευτικήν έγχείρησιν, ένεργήσας λαπαρα- 
τομήν, διά τομής κατά μήκος τοΰ πλευρικοΰ 
τόξου κ.τ.λ.

Τοΰ άποστήματος διανοιχθέντος, πύον ύπέρ 
τά δύο χιλιόγραμμα έξεπήδησεν, δτε καϊ τε- 
χνητώς διεσωληνώσαμεν τό κενωθέν απόστημα.

Άμέσως μετά τήν έγχείρησιν ό κατά τό 

ήπαρ καϊ πρό; τόν ώμον αντανακλώμενο; πό
νο; έξέλιπεν. Ή άσθενής ήμέραν παρ’ ήμέραν 
άναλαμβάνει δυνάμεις, ύπερβολικήν έχουσαν 
δρεξιν. Ό γαστρεντερικός κατάρρους έξέλιπεν.

Ή διαγνωστική δθεν πλάνη, μετά καί δο
κιμαστικήν λαπαροτομήν οτι περί κιρρώσεως 
έπρόκειτο, προήλθεν έκ τοΰ ότι εί; τό διογκω- 
μένον ήπαρ, προσετίθετο ή τελεία απυρεξία 
τή; άσθενοΰς,κα’ι ή έλλειψις σημαντικής αύζή- 
σεως έν τώ αΐματι τών λευκών αιμοσφαιρίων.

Πλήν ή σύστασις καϊ ό κλυδασμός τοΰ 
διωγκωμένου ήπατος, δέν έγένοντο είς τούς 
πλανηθέντας συναδέλφους άντιληπτά, διότι 
τοΐς ύπεβλήθη πλέον ή διάγνωσις, κίρρωσις.

Και τοΰτο, δι’ ήμά; είχε καϊ έχει πολλά 
τά όφέλη, διότι έκτος τής θεραπείας τής πασ- 
χούσης έπιπροστίθεται είς τήν ιατρικήν βιβλι
ογραφίαν ενα έκ τών λίαν σπανίων περιστατι
κών διά τό ήμέτερον κλίμα, τεράστιον άπό- 
στημα τού ήπατος, μέ άπυρεξίαν τής ασθε
νούς. Διά τόν ιατρικόν δέ κόσμον τό έτι έπι- 
σπόσθετον δτι, άνευ προκαταλήψεως καϊ ύπο- 
βολή; έν μεγίστη ψυχραιμία ά; έξετάζωμεν 
τούς άσθενεϊ; μας, καί τότε ή έξέτασις μας 
θά μά; δίδη τήν αληθή καϊ πιστήν τή; νόσου 
εικόνα καϊ συνεπώς τήν διάγνωσιν.

Τό κατ’ έμέ, τό προκείμενον περιστατικού 
έξηγώώ; έξής. Κατά τήν διαδρομήν τή; δυσεν
τερίας, δτε φυσικά καϊ θά έπύρεσεν ή προκει

«IIPOS ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΝ ΙΙΟΛΟΝ» (σελ. 137)

Καταληφΰέντε; ύπό καταιγΐδος ετοιμάζονται πρό; καταακήνωαιν.

μένη μας άσθενής, τότε έκ τού έντέρου έγένετο 
ή μόλυνσις τοΰ ήπατος κα’ι τότε φυσικά ήκο- 
λούθησε,καϊ ό σχηματισμός τοΰ άποστήματος. 
1 Ιλήν έπειδή ή δυσεντερία έπϊ μακρόν παρετά- 
θη, ή δέ άσθενής κατά τόν χρόνον τούτον έν 
τή κλίνη της ήσύχαζεν, είχε δέ καί ενα πολύ 
καλής άντιδράσεως οργανισμόν, έγένετο σμι- 
κρόν κατά μικρόν ή έγκύστωσις άποστήμα
τος τοΰ ήπατος.; Ότε συνεπώς, πυρετική κί- 
νησις έκ τής ύπάρξεως έκείνης έξέλιπεν. Ώστε 
δτε ή άσθενής έκ τής δυσεντερίας ΐάθη, δέν 
έπύρεσε μέν πλέον, πλήν ήνοχλεΐτο ύπό τοΰ 
φοβερού κατά τό δεξιόν της ύποχόνδριον πόνου 
τοΰ κατά τόν δεξιόν ώμον άντανακλωμένου 

κ.τ.λ.
Τοιαύτην έγώ έξήγησιν δίδω είς τό έπί μή

νας ολους έν άφανεία διαβιώσαν τεράστιον α
πόστημα τοΰ ήπατος, τής προκειμένη; μου 

άσθενοΰς.

Μεθ’ ύπολήψεως άκρας.
Ν. I. Μωοαΐτιις

Χειρουργός ’Ιατρός.
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'Ομοιάζει ύπερμεγέθει τινι Λντορχήσει έν ή 
εκατομμύρια χειρών ζητούνται, σφίγγονται και 
άφίνονται Λπαύστως'ατελευτήτιρ ταραχή ασθενών 
ζητούντων Ισχυρούς, οίηματιών ζητούντων τα
πεινούς, ψυχών εύγενών, ζητουσών ψυχάς χα- 
ριέσσας, δυστυχών ζητούντων παραμυθητάς, 
ευτυχών ζητούντων ευτυχείς, ανόητων διιοι- 
οπαθεΐς' τικατάπαυοτος διαοταύρωσις έρω 
τήοεων καί προσφορών, ατελεύτητος εμπο
ρία, ούνδεσις κατά διαφόρους τρόπους, 
μέ διαφόρους συμφωνίας, μέ χιλίους σκοπούς 
διαφόρους' κύκλος άνευ ορίων καί άνευ τέλους, 
έν ω οί μέν κατοδιώκονσιν, οί δε φεύγουοιν, 
άλλοι δέ κρύπτονται, καί ό μέν Ανέρχεται ό δέ 
κατέρχεται, άλλος κρύπτεται όπισθεν όμιλον, 
άλλος δε πλατάται μόνος, καί άλλος μεν σύρε 
τάι ύπό χιλίων χειρών, Ινώ ί'τερος συντρίβεται 
ύπό χιλίων ώθήσεων, έν μέσω ατελεύτητου άν 
ταλλαγής φιλοφρονήσεων, υποκριτικών τών χει
ρών οφίγξεων. εύγενών χαιρετισμών υποσχέ
σεων, προσβολών γιγάντειος κωμωδία χαρα
κτήρων, φοβερά, οίκτρά καί γελοία, ής κωμω- 
δοί εϊμεθα πάντες, καί Απαγγέλλομεν καθ’δλην 
τήν ζωήν, καί διερχόμεθα δι' δλων τών μερών. 
'Ίδωμεν δλίγεο τά ιδιαίτερα τής σκηνής, καί 
τά διακριτικά σημεία αετημφιεσμένου τινός

Μέγας αριθμός φιλιών απεφασίοθη έκ πρώ
του βλέμματος. Είνε περίεργον πώς. εισερχό
μενοι έν κύκλει» προσώπων αγνώστων, κρίνο 
μεν αμέσως, καί σχεδόν πάντοτε άνευ πλάνης, 
ποώι θά ήτο δυνατόν νά άποβώοι φίλοι ήμών, 
ποιοι δέν θά γείνωσι ποτέ τοιοϋτοι. καί τίνας 
δέν θά δυνηθώμεν νά τιθασοεύσωμεν. Οί προ» 
τοι οΰς βλέπομεν, εΐοίν έξ έκείιων ο!'; ουιη- 
θεος καλοϋμεν αΰψεις κακός»' φύσεις κακό
βουλοι. φυοιογνωμίαι δηλοΰσαι δτι δέν θά είνε 
δυνατόν »ά αποβή συμπαθητικέ] ή ήμετέρα, 
Αφοΰ. έν συνό/.ερ, ή Αντιπάθεια ήν έμπνέει ή- 
μΐν άγνωστός τις δέν Απορρέει έξ άλλου αισθή
ματος' καί είνε εντελώς σπάνιον, δτι όέν παύει, 
καίτοι ανακαλύπτομε»· ή βεβαιοΰσιν ήμάς οτι <5 
άγνωστος έκεΐνος έλαβε περί ήμών ιδέαν δλως 
διάφορον. Μεταξύ εκατόν βλεμμάτωι άναγνω-

ΓΊΩ2

ΓΕΝΝΩΝΤ ΑΙ

A I
ΦΙΛΙΑΙ

Έκ τών τοΰ De Amicis

ρίζομεν πάραυτα τά δύο έκεΐνα τά Αγγέλλοντα 
ήμϊν έχθρόν φυσικόν έννοούμεθα Αμοιβαίως 
έκ πρώτης ΰψεως- μαντεύομε»· χιλίας διαστρο- 
φός δοξασιών, αισθημάτων, ορέξεων. διατρε- 
χόντων έν ήμϊν- Ανήσυχου μεν, δπως, δταν 
βλέπη τις δτι κατασκοπεύεται' τά βλέμματα 
ήμών ουναντώνται Λκουοίως καθ' έκάστην 
στιγμήν δέν αϊσθανόμεθα πλέον ελεύθερα ούτε 
τό πνεύμα, ούτε τόν λόγον, ούτε τήν έκφρασιν 
τοΰ προσώπου' εϊμεθα ώς τά δύο φυτά έκεΐνα, 
ατινα, τιθέμενα τό Εν αντικρύ τοΰ άλλου, μα
ραίνονται καί ξηραίνονται' καί ή Αποτρόπαιος 
δύναμις έχει τοιαύτην παρ’ ήμϊν ισχύ»·, ώστε 
δέν πειρόιμεθα ουδέ νά τήν νικήσωμεν, καί ώ- 
θούμεθα πρός τόν χαιρετισμόν καί τήν ομι
λίαν. τόοω εϊμεθα βέβαιοι Αμφότεροι δτι ήθε- 
λεν είνε χείρον ί Ανωφελές. Καί όχι τόσον ένω- 
ρίς δπως ούτοι, ευκόλως δμως επίσης Αναγνω
ρίζονται άλλοι τινές, μεθ' ών δέν θά ώμεν 
ποτέ περισσότερον ή φίλοι έκ πτερνίσματος- άν
θρωποι ικανοί πρός φιλίας, καί οϊτινες έμπνέ- 
ουσιν άλλους, είνε ύπόθεσις ξένη αληθώς. Θά 
ϊδητε αυτούς εκατονιάκις· θά παρουσιάζωσιν 
αύτούς ύμΐν έκαστον εκτον μήνα, καί δέν θά 
ύπαρξη αιτία Ενεκα ής νά ένθυμήσθέ ποτέ τό 
πρόσωπον ή τό ονομα αυτών όέν έχουσι»· ούιε 
έκτος ούτε έντός τι υπέρ νά έγείρη έν ύμΐν πε
ριέργειαν τινα, δπερ νά έγκαταλίπη ύμΐν ένιύ- 
πωσίν τινα καλήν ή κακήν, καί τό όποιον νά 
αναγκάζη ύμας δλίγω μετά τήν Αναχώρησίν των 
νά έπαναστριιφήτε πρός αύτούς καί διά παροδι
κής σκέψεως' είνε προωρισμένοι νά φεύγωοιν 
άπό τής κεφαλής ύμών ώσπερ τό ΰδωρ φεύγει 
Λπό τοΰ κόσκινου' καί μετά πάροδον τριών ετών 
άφατου γνωρίζετε αύτούς, καί νομίζουοιν ύμας 
ώς τόν στενώιατον φίλον, θά συμβή Ακόμη 
ύμΐν νά ύπομείνητε τήν Αλγηδόνα ταύτην, νά 
εύρεθήτέ ποτέ έν τώ μέοεο δύο έξ αύτών. οί 
όποιοι δέν γνωρίζονται, συνδέουοιν δμως Αμι
λλαν δι' ύμών, καί Αρέσκουοιν Λλίήλοις, καί 
κεντώσιν ύμας είς ιούς Αγκώνας ϊνα παρουσία- 
αητέ αύτούς. καί θαυμάζουσι καί ύποργίζον- 
ται διά τήν βραδύτητα ύμών, καί σάς κάμνωοι

τόν τρόπον νά σταθεύοιν άνέτατς, χωρίς νά πέση 
ό είς έπί τοΰ άλλου. Μετ' άλλων, Αφοΰ περιε- 
πατήσαμεν αρκετήν ώραν, βλέπομεν δτι έχομεν 
κάμει λάθος ώς πρός τόν δρόμον, δτι εύρισκό- 
μέθα έν οτεπωπώ έξ ής εϊμεθα ιρ'αγκασμένοι 
νά ήμεθα πολύ πλησίον, καί δφείλομεν νά έ- 
πιστρέψωμεν, καί νά λάβω μεν νέαν οδόν εύρυ- 
τέραν, πρός Αποφυγήν τών συγκρούσεων, τών 
αγκώνων καί τών πλευρών. Τήν πρωίαν είτα 
τής έηιούοης, μετά τήν γνωριμίαν ήν έκάμο- 
μεν έν έσπεροvj τινι συναναστροφή, ώμιλήσα- 
μεν περί τών μελωδιών ήμών ώς οένοποτών, 
καί ευρισκόμενοι κατά τό πνεύμα ύγιεΐς, ήσχυ- 
μένοι Ααφότεροι διά τάς έκ τοϋ πνεύματος έ- 
κείνας Λιαστολάς, έννοούμεθα Αμοιβαίως, ψυ
χρά καί περιεσκεμμένη ύπερηφανείρ, μή λογι- 
ζούση τόν περίπατον τής χθές, <5 όποιος Ανάγκη 
νά έπαναληφθή άπό παρατηρητάς γαλήνιους 
και προφυλακτικούς βήμα πρός βήμα. Μέ τινας, 
είνε περίεργον, μετά βραχύτατον χρόνον, ή φι
λία μένει έκεΐ, έν μέση όδερ τής οικειότητος, 
ώς Λπολιθωθεϊοα, καί ούτε ό είς ούτε ό άλλος, 
διαμένονιες κχλοί φίλοι, κάμνομεν περισσότε
ρον ένός βήματος καθ' δλην τήν ζωήν. Είνε 
Ακόμη έκεΐνος δστις. χωριζόμετος μετά τήν 
πρώτην συνάντησιν ή έκ τοΰ διαστήματος ή τών 
υποθέσεων, μένει έν τή φανταοίμ φίλος, καί ό 
όποιος λυπεί ήμάς μή δυνάμενος νά αχθή είς 
πέρας, έπειδή ή ιδέα φαίνεται ήμϊν ώραία καί 
ή πρώτη Ικεϊνη έντύπωσις υπόσχεται πολλά. 
Είνε ό φίλος εισέτι ον εύρίσκομεν άκομψον καί 
άιιορφον, παρακινών ήμάς νά έργασθώμεν μεθ' 
δλων τών όινών κα'ι βοκάνων τοϋ ήμετέρου έρ- 
γαστηρίου· καί έξακολουθοΰμεν τήν έργασίαν 
εύχαρίστως, διότι βλέπομεν δτι τό ξύλον εΐνε 
κάλλιατον και θά τελειώσωμεν μετατοέψαντες 
αύτό δπως θέλομεν. ’ζίλλ’ Αιιαατάνομεν, σχε
δόν πάντες, αμάρτημά τι πρός τόν νέον φίλον 
τό νά θέλωμεν νά ώφελ.ηθώμεν τής Αγνής πε- 
ριστάσεως, παρουσιάζοντες αύτφ σχέδιον όιφθέν 
κατά μέρος· έν τώ νέα» φίλω, νέον άνθρωπον· 
κρϋπτομεν τά έλαττώματα, αύξάνομεν τάς φι
λοφρονήσει;, θέτομεν ήμάς καί τήν φιλίαν ή
μών είς ύφος ένθα δέν θά δυνηθώμεν νά στη- 
ριχθώμεν κ Ί οΰτω δίδομεν τόπον είς τάς έπι- 
κινδύνους Απάτας. Πόθον οργίζει ήμάς τότε ό 
παλαιός φίλος, έν τη περιόδρ» έκείνη τής σελή
νης τοΰ μέλιτος τής φιλίας, δταν έρχηται νά 
θηρεύοη έν μέσω ήιιών καί τής ήμετέρας πρω- 
τοπειρίας, καί Αναγκάζων μέ τήν κτηνώδη αύ
τοΰ οικειότητα νά Λειχθώμεν ποιοι εϊμεθα, 
διασκορπίζει δλην ήμών τήν μικρόν έργασίαν ώς 
Απατεώνων ! Παρουσιάζεται είτα τό κύριον ζή
τημα, δπερ Λεν θά ύποχρεωθάιμεν ποτέ νά 
λύσωμεν έξ άποψάσεως. αφοΰ τό υμείς θά πέοη 
άφ' έαυτοΰ. δίαν δέν στηρίζη αύτό ή φύοις 
καί ό τόνος τής αυνδιαλέξε.υς, Απόβασης οίκει- 
οτάτης· καί Γιν λάβωμεν αύτό βιαίως, Αφίσταται

νά ίδρώοητε έπί Αρκετήν ώραν, έν τή Αβεβαιό 
τητι τοΰ τί ήθελεν είναι χειρότερον νά έκλά- 
βητε αύτούς ώς αγροίκους παρορώντες τήν πα· 
ρουσίασιν, ή νά προσβάληιε αύτούς θανασίμως, 
όμολογοΰντες Αμφοτέροις δτι δέν ηξεύρετε ποιοι 
δαίμονες είνε. Άλλ’ έξ δλων τών κακών τού
των περιστάσεων, πώς Αναμετρώνται αί ύλ.ίγαι 
εκείνοι φιλίαι, οϊτινες συνδέονται κατεοπευσμέ- 
νως, έξ ένός καί άλλου μέρους, τή Ακαριαίρ 
τής συμποθείας ωθήσει!

Έν μέσα» πληθύος Ανθρώπων Αγνώστων 
ύμΐν, βλέπετε δψιν χαρίεσσαν καί μειδιώσαν, 
"μις σταματά έπ’ αυτής τό βλέμμα ύμών. Μο
ναδική Απάτη! Κομίζετε δτι έχετε ΐδει αύτόν 
άλλοτε, δέν ήξεύρετε ποΰ,βεβαίως δμως έν τό 
πα» καί είς περιστασιν εύχάριστον. Πλησιάζετε 
Λλλήλοις, καί συνάπτετε ομιλίαν σχεδόν α/.ου- 
σίως. Έτέρα έκπληξις- φωνή, προφορά, στάσις, 
τό παν φαίνεται έγεϊρον έν ύμΐν συγκεχυμένος 
αρχαίας εύχαρίοτους Αναμνήσεις Δοκιμάζεοθε 
δι έρωτήοεων αί ίδέαι ύμών ουναντώνται πρό 
τοΰ νά όμιλήσητε· Από τοΰ στόματος ύμών εξέρ
χονται αί αύται εκφράσεις, ολόκληροι πλύσεις 
αισθημάτων καί Ιδεών, έλκυσθέντος μόλις παρ' 
ένός έκ τών <5ύο τοΰ πρώτου κρίκον, έκτυλίο 
σονται καί συγχέονσαι όρμηιικώιατα, καθιστώ- 
σαι Ανωφελή τήν έξακολούθησιν τής ουνδιαλέ- 
ξεως· ομοιάζετε τούς λαμπρούς εκείνους όιο- 
σκούρους αστέρας, οϊτινες φλέγω ται άπό κορυ
φής μέχρι βάθους αμφότεροι, έξακοντίζουσι 
τάς αύτός Ακτίνας, κνλίουσι τούς Ιδιους πυρί ■ 
νους στροβίλους, λάμπουσιν έκ τών αύτών 
χρωμάτων. — Άλλά τις είτε ούτος. έροιτΰσθε 
Αμφότεροι έν τί) καρδία ύιιών παρατηροΰντες 
Αλλήλους περιέργως, μέ δφθαλμούς μεστούς 
καλοκαγαθίας — πόθεν έξήλθε : διατί δέν γνω- 
ριζόμεθα ένωρίτερον '—Καί καθώς έν ταϊς συν- 
θέοεσι ταΐς χημικοϊς, υπάρχει έπίσης έν τή ύ 
ΐιετέρα έξελιγμός ήλεκτρισμοΰ καί θερμότητος' 
ι] συνδιάλεξις έκρήγνυται, ό γέλ.ως σπινθηρο
βολεί, τά πρόσωπα χρωματίζονται' έορτάζετε 
Αμφότεροι' ήθέλετε έκφρασθή μέ σαφείς λέξεις 
συμπάθειας εί μή ύπήρχεν ό φόβος νά φανώοι 
παιδαριώδεις' σκέπτεσθε πρός τήν ημέραν έκεί
νην καθ' ήν μεγαλειτέρα οίκειότης τ?ά έπιτρέφη 
ύμΐν τοϋτο· καί ζητείτε μετά παιδικής πλέον 
Ανυπομονησίας τάς εύγενεϊς θοάσεις, δι ών θά 
έκφράοητε τοϋτο. Έπειδή ή καλοκαγαθία άνσ- 
νεοΐ καί μεγαλοποιεί.

Τήν πρώτην συιάντηοιν Ακολουθεί ι') περί , 
Λος τής γενέοεως τής φιλίας. 'Περίοδος μεσιή 
ψυχολογικών Απροόπτων συμβάντων Μετά 
πλείοτων είνε πολύ δύσκολων εϊμεθα ώ »ιερ δύο 
ταξειδιώται έν τώ βάθει δχήματος κακώς κατε- 
σκιυασιιένου, οϊιινες έπΐ Αρκετήν ώραν ι.ξακο 
λουθοΰοι νά έξαπλώνται, νά μαζεύωνιαι, νά 
στρέφωσιν έδώ και έκεΐ, πρό τοΰ νά εϋρωσι
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΩΣ ΕΝ ΕΝ ΤΩι ΝΟΤΙΩι ΠΟΛΩι

Ές ύδατογραφίας τοϋ Μάρστον, μέλους της αποστολής.

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΜΠΡΟΣ !

Μεθ' όπόσον Υπεράνθρωπου θάρρους καί ύπομονής εδει νά ώαι τεθωρακισμένοι οί άνθρωποι εκείνοι, οϊ 
άνττπιξελθόντες κατά τύν κινδύνων τής άτιθάσοου πολικής φύσεως, ύμνδράτατα δεικνύει ή είκών αντη...

ΠΊΡΟΣ. ΤΓΟΙΝΓ 1ST. ΓΙΟΛ-ΟΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΑΚΛΕΤΟΝ

πολν ενωρίς τό γραμματικόν έκεϊνο πρόσκομ
μα, πέριξ οντινος δέον τά οτρέφηται ή προ ■ 
πέτιια, χάνουοα την όξυτέραν αύτής Ακίδα εν 
τη στροφή. Μετά τών στενωτέρων ήμών φίλων, 
εύρέθημεν ήμέραν τινά άνταλλάσοοντες τό σύ, 
χωρίς καθόλου νά ένθυμώμεθα ούτε πότε ούτε 
πώς έχει Αρχίσει· ή προσφιλής λέξις εΐαήλθε 
λάθρα εν ήμϊν, μετειεγκοΰοα δλα τα ρήματα 
εις τόν ενικόν Αριθμόν, χωρ'ς νά Αφήοη νά ε 
πιτευχθή έπί τής πράξεως.

Μετ’ Αλλων, δσον καί ίίν προσπαθώμεν κα- 
τορθονμεν νά άπαλλαγώμεν τον υμείς- εϊνε ή 
ουσιώδης έκφραοις τοϋ ήμετέρου τρόπον τής 
φιλίας· δεκάκις αποκοπέν, αναφύεται πάντοτε- 
εϊνε άνάγκη ιά τελειώσωμεν Αφίνοντες αύτό νά 
ΐοταται. Είσίν έπειτα εκείνοι, έν οίς ταλαντεύε
ται μεταξύ τών δυο μορφών, χωρίς οντε ή μία 
ούτε ή άλλη νά τέρπη ήμας, δμιλονντας έστιν 
δτε μετά λέξεων ατελεύτητων, έν έλιγμοϊς και 
νποσκελίσμαοι, καθώς δύο αρχίζοντας νά τραυ- 
λίζωσι ξένην γλώσσαν μέχρις ον ήμέραν τινά 
Αηδιάοαντες τήν κωμωδίαν έκείνην, προσφεύγο- 
μεν είς εν υμείς προσωρινόν, δπερ άφίνει εις 
ήμας καιρόν νά παρασκευασθώμεν δι' Εν ού <5 
ριοτικόν. Ή εύχαρίστησις ήδη ιών ήμετέρων 
ζητηθέντων κα! ουμφωνηθέντων, δέν διαρκεϊ 

περισσότερον ή δσον απαιτείται ΐνα χλενασθή' 
εϊνε Αλλαγή σχεδόν απαρατήρητος διερχομένη 
δι' ήμών, έν μέοφ δλων τών άλλων αίτινες έ
λαβον χώραν έν ήμϊν. Τις δεν έκαμε τήν μονα
δικήν ταύτην μεταμόρφωσιν ; Μετά εν έτος οι- 
κειότητος δ νέος φίλος έχει αλλάξει δφιν πρό 
τών δφθαλμών ήμών βλέπομεν αύτόν διά τής 
φιλίας ήμών βλέπομεν αύτόν διά τής φιλίας η
μών, ώραϊον ή άσχημον. άλλά σχεδόν πάντοτε 
πολύ διάφορον ή δπως ίδωμεν αύτόν τό πρώ
τον δίν έπανέρχεται ήμϊν ή πρώτη εντύπωσες 
ή οπανιώταια κα! φεύγουοα’ κα! ένίοτε μάλι
στα, ί'ια κάμωμεν τήν Αληθή αύτοΰ περιγρα
φήν, εϊνε Ανάγκη νά επιτύχω μεν τήν πρώτην 
αύιοϋ εικόνα, ΐνα έπϊ ταύτης κρίνω μεν αύτόν 
κα'ι σχεδόν πάντοτε συμβαίνει ήμϊν, παρωταμέ ■ 
νης τής νέας αίιτοϋ είκόνος, χάνομεν οΰιω τήν 
Αρχαίαν. 'Επίσης οΰτω λέξεις τινες οικείοι τή 
γλώσση, παρέχουσιν δλίγον τή Ακοή ήμών ήχον, 
δ όποιος δεν εϊνε πλέον ό Αληθής αύτών ήχος· 
δστις εΐτα έ/χεϊ ήμϊν ώς νέον τι πράγμα, δτε αί 
λέξεις έκεϊναι, έκφεύγουσαι τοΰ στόματος ήμών 
έν στιγμή απροσεξίας, φθάνουσιν είς τό ανς ή
μών έκπλήκτως, ώς εί προεφέρθησαν ύπό τί
νος άλλου.

(Έπετα; τ!> τέλος).

Έν τώ τελευταία» τής · Φύσεως» τόμψ έδημοσιεύοα- 
μεν έν έκτάοεί τά τής επιτυχούς δποστολής Σάκλετον. 
~ΙΙδη δ’ οτε ό έξερευνητής Ιιποπερατώοας τήν συγγρα
φής τής 'Ανταρκτικής έξερεννήσεως, τής ΰπ αυτόν 
'Αγγλικής αποστολής, παρέδωκε πρός δημοοίενοιν είς 
δλας τάς γλώσσας, κρίνομεν καλόν νά μεταφράαωμεν 
σπουδαία τινά κεφάλαια διά τήν τΦύσιν», ΐνα έν λε
πτομερείς έντ ρνφήσωσιν οί ΐιναγνώσται μας είς τά μυ
στήρια τών προετοιμασιών καί περιπετειών τών παρα- 
ιάλμων αύτών ταςειδίων.

Μάλλον άναρςίχηαις δύναται νά δνομασθή ή πρός ιόν 
Λ’. Πόλον πορεία τοΰ Σάκλετον, καθότι ύδήγησε τήν 
συνοδείαν του έκ τών παραχτιμοδίων τών παρά τάς 4- 
κτάς τής ’Ανταρκτικής θαλάασης μέχρις τοϋ ύψους 
3 200 μέτρων.

Είνε Υπεράνθρωπος ή διά τών τεραστίων παγώνων 
άνοδο; αϋτη έν σνγκρίσει πρός τ»> εΰκολον κατάκτησιν 
τοΰ ’Αρκτικού Πόλον ύπό τών Πήρυ καί Κούκ. Εύλο
γος δ' ό ισχυρισμός, ότι αν ΰπάρχη σημεΐον τι έπί τής 
γής Υξιοϋν νά καλήται ή κορυφή τοϋ κόσμον, τοΰιο 
εϊνε δ Νότιος Πόλος.

«Την κορυφήν τοΰ ’Ερέβους λάμφις στέ
κει, ζωηρότερα ήμερα τή ήμέρα καθιστά
μενη. Ή έπϊ τέσσαρας όλους μήνας κυ- 
ριαρχίσασα χειμερινή νύξ, ^φθίνει ήδη.

’Ανυπόμονοι τήν έναρξιν τοΰ λυκόφω- 

τος άναμένομεν διά τήν πρός τόν Ν. Πό
λον άναρίχησίν μας.

Έκ τής αντοχής τών πόνενς (*) έξαρτά- 
ται τό πλεϊστον τής έπιχειρήσεως ή επι
τυχία. Έκ τούτου δέ καθ’ δλον τόν χει
μώνα τά έπεριποιούμεθα μετά μεγίστης έ- 
πιμελείας και χάρις είς τήν προσεκτικήν 
δίαιταν τό «χαϊδεμένα» μας εΰρίσκονται 
είς καλλίστην κατάστασιν.Διά νά τά συν- 
ηθίσωμεν δέ είς τήν ρυμούλκησιν τών 
έλκύθρων, καθημερινώς μετεφέρομεν τά ά- 
ναγκαιοϋντα τρόφιμα έκ τής άνθρακαπο- 
θήκης είς τό οίκημα καί έτι καλλίτερον τά 
ε’στέλλομεν είς άναζήτησιν τεμαχίων πά
γων, ίίτινα μετέφερον είς άπόστασιν άπο 
τοΰ οικήματος 1,200 μέτρων, ένθα ΰπήρχε 
λίμνη διά τήν προμήθειαν ϋδατος γλυκού. 
Άπαξ δ’ έθισθέντων είς τήν ρυμούλκησιν 
έπρεπε νά ίδωμεν καί πόσον βάρος ήδύ
ναντο νά σύρουν. Τέλος μετά επανειλημ
μένα πειράματα ΰπελογίσαμεν. δτι τό μέ- 
γιστον βάρος, δπερ ιϊδύνατο νά σύρη είς

(•(μικρόσωμοι ίπποι. 
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πόνεϋ ητο 295 κοίλων, συμπεριλαμβανο
μένου τοϋ βάρους τοϋ άμαξίου έξ 27 κοί
λων.

Έν ταΐς πολικαϊς έξερευνήσεσιν Λ νίκη 
κατά τό πλεΐστον έξαρτάται έκ της τελειό· 
τητος τών προπορασκευών,έφοδιασμοϋ κα' 
αποσκευών,ένδιαφέρει δθεν, νομίζομεν,τους 
άναγνώστας ήμών νά λάδωσιν ίδέαν τινα 
τών ήμετέρων. Άρχόμεθα δέ άπό τών έλ- 
κύθρων, ών ή χρησιμότης είνε καί σπου
δαιότερα. Δύο εινε τά ούσιώδη προτερή
ματα τών καλών οχημάτων. Άφ’ ένός μέν 
πρέπει οί σύνδεσμοι αύτών νά ώσιν είς ά 
κρον στερεοί, άφ’ έτέρου δέ νά είνε λίαν 
ολισθηρά ϊνα μή τρέχοντα έπϊ τών ανωμα
λιών, ύφίστανται ρήγματα έκ τών συνεχών 
ταννυσμάτων. ΙΙρός έπιτυχίαν της διπλής 
ταύτης ανάγκης αί συνδέσεις τών διαφό
ρων τεμαχίων, τών ήμετέρων έλκύθρωνέ- 
πετεύχθησαν διά δερμάτινων ιμάντων,έπϊ 
τών καθέτων καϊ τών διαπηγίων συνδέ
σμων, ών ή συναρμογή έξησφαλίσθη διά 
κοχλιών. Τά ελκυθρα λοιπόν ήμών κατα- 
σκευασθέντα ούτως έν Νορβηγία μάς ηυ- 
χαρίστησαν πλήρως. Μήκος είχον τριών 
μέτρων καί 30 ίκ. πρακτικότατον άποδει- 
χθέν. Οΐ άνδρες έδένο\το έπ' αύτών διά 
πλατειών ζωνών έζ οθόνης στερεής (κα- 
ραβοπάνου) έξαρτωμένων έκ τών άναρτή- 
ρων, άφ’ών καί τά υποζύγια έκρατοϋντο. 
'() άπλούστατος αύτός έξοπλισμός τών έλ- 
κύθρων είχε τό προτέρημα νά καθιστά α
βλαβείς τούς κινδύνους έκ τών τυχόν πτώ- 
σεων έν τοϊς κοιλώμασιν.

Ένώ δ' έγώ διηυθέτουν τά τών πόνεϋ 
ό ιατρός Μαρσάλ άσχολεΐτο είς τόν καθο
ρισμόν τής ποσότητας τοϋ άνθρακος καί 
τοϋ λίπους έν τοϊς διαφόροις ήμών τοοφί- 
μοις, ϊνα έπιστημονικώς έκλέξωμεν τά ά- 
ναγκαιοϋντα. Ούτω τό καθημερινόν σιτη- 
ρέσιον έκαστου άνδρός ώρίσθη εις 9G3 
γραμμάρια, συνιστάμενον έκ σακχάρεως, 
πέμικαν (συμπεπυκνωμένου κρέατος) δι
πύρων, τυρού, πλάσμον (γάλακτος εϊς κό- 
νιν), σοκολάτας, τεϊου, κακάο, καί emer- 
gensay (σύνθεσις χοιρομηρίου, γεωμήλων 
καί καορόττων) και emergensay oxo, έν ώ 
τό χοιρομήριον αντικαθίσταται ύπό συμπε
πυκνωμένου βοείου.

Έν τή διαίτη ήμών μέγα μέρος κατεϊχεν 
ή σάκχαρις, ύδρανθρακοϋχος τροφή, ώς 
γνωστόν, πρώτης τάξεως. Διά τήν παρα
σκευήν τών διπύρων μετεχειριζόμεθα ά- 
λευρον άκρισέριστον μεμιγμένον κατά 25 
°/0 μετά τοΰ πλάσμον- Τό πέμικαν συνί- 
στατο έξ εκλεκτών τεμαχίων βοείου κρέα
τος μετά λίπους ΙίΟ ’/θ. Έν ταϊς άγοραΐς υ
πάρχουν πολυάριθμοι μάρκαι. ’Εκείνη Γιν 

ήμεϊς έπρομηθεύθημεν προήρχετο έκ Κο
πεγχάγης καί ήτο πρώτης ποιότητος. Είς 
τό τέϊον έρρίπτομεν γαλακτόκονιν πάντοτε 
διά νά ένδυναμοϋται περισσότερον. Έν 
πορεία έλαμβάνομεν τρία γεύματα. Τό δέ 
menu ήτο πάντοτε πενιχρόν Πρωίαν καί ε
σπέραν συνέκειτο έξ ένός hoosl), διπύρων 
καί κακάου. Είς τό δεύτερον πρόγευμα με- 
τεχειριζόμεθα τέϊον μετά σοκολάτας καί 
τυρού. Διά τάς περιέργους οικοκυράς, τάς 
έπιθυμοϋσας νά μυηθώσιν είς τήν πολικήν 
μαγειρικήν, προσθέτομεν τήν συνταγήν 
τού προμνημονευθέντος hoosh τού έθιζο- 
μένου καρυκεύματος καί παραδεδεγμένου 
έν ταϊς άγγλικαϊς άνταρκτικαϊς άποστο- 
λαϊς.

Ααμβάνομεν πέμικαν, τό έπιπάσωμεν 
διά κόνεως διπύρων καί προσθέτομεν έν 
μέρος emergensay. Τό σύνολον φήνομεν 
καί..·, καταβροχθίζομεν.

Μεθ ’ ήμών έφέρομεν τροφάς δι’ έννενή- 
κοντα καί μίαν ήμέρας, είς τάς όποιας δέν 
υπολογίζονται καί οί πόνεϋ, οί όποιοι φυ
σικά ήσαν προορισμένοι νά συμπληρώσουν 
έν ανάγκη τά τρόφιμα ήμών. "Οταν πλέον 
δέν θά ήδυνάμεθανά τούς τρέφωμεν ή καθί
σταντο άχρηστοι έκ τής έξαντλήσεως. τούς 
έτρώγομεν. Διά νά θρέφωμεν τά ζώα ταΰτα 
έπί τών πάγων εΐχομεν προμηθευθή αρα
βόσιτον καί μίγμα τι έκ ξηρών παρόντων, 
σακχάρεως καί κρέατος.

ΤΙ ιματιοθήκη έκάστου άνορός περιε- 
λάμβανε δύο πανταλόνια π υ γ ι ά μ α ( ) 
προορισμένα νά φορώνται τό έν έπί τού 
άλλου, έν ύποκάμισον.ί ν guerneesey, ένα 
χιτώνα έκ burbery (ύφασμα αδιάβροχων 
πολύ έλαφρόν) δέκα ζεύγη εσωτερικών υ
ποδημάτων έξ ύφάσματος, τρία ζεύγη μι- 
κασέν (υποδήματα τών άγριων φυλών τής 
Β. ’Αμερικής)· μίαν καλύπτηαν τής κε
φαλής (σκούφον) καί έτέραν έξ ύφάσματος 
burbery (κουκούλαν) καί τέλος χειρόκτια 
έκ μηλωτής κρεμμάμενα έκ τοϋ λαιμού δι’ 
ίιιάντος, ϊνα μή άπολεσθώσιν. Τά ένδύ- 
ματα ταΰτα. τά έφοροϋμεν έπί τέσσαρας συ
νεχώς μήνας καί έπειδή καθ’ δλον τούτον 
τόν χρόνον ϋπήρξεν αδύνατον νά τά κα- 
θαρίσωμεν, διά τόν έξαίρετον λόγον δτι 
δέν εΐχομεν ύδωρ, ή μάλλον διά νά έπιτύ- 
χωμεν τοιοϋτο έπρεπε νά ύποστώμεν δαπά
νην καυσίμου ύλης, φαντάζεσθε εις όποίαν 
κατάστασιν ρυπαρότητας έπεστρέφαμεν ' 

"Ετετχι συνέχει*)

(*) ’Ινδική λέξις. σιιμαίνουσα πανταλόνιον 
φαρδύ καί κυμαινόμενον. έν χρήσει παρ’ άμ- 
φοτέροις τοϊς φύλοις έν Ίνδοστάν.

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ

'U νύκτα έσιγόσβυνε, τά άστρα έθάμπωναν 
πρός της ύποφωσκούσης ήμέρας, τό παράθυ- 
ρόν της ήτο Λμιάνοικτον, ήγρύπνει’ δλιιν τήν 
νύκτα δέν είχε κλείσει τούς οφθαλμούς διόλου’ 
βασανιστικοί σκέψεις είχον άφαιρέσει τόν ύ
πνον της, τυραννικοί ίδέαι έπίεζον τήν καρ
δίαν της, ποιον μαοτύριον είναι μεγαλείτερον 
τής αμφιβολίας ; Είς τάς κρινόλευκους χεϊράς 
της έκράτει μίαν έπιότολήν, τήν όποίαν εΐχεν 
έκατοντάκις άναγνώσει κατά τήν νυκτερινήν 
άγρυπνίαν της, άνεγίνωσκε καί έν τούτοις δέν 
ήδύνατο νάέννοήόη τό περιεχόμενον τά ώτά 
της έβόμβουν, Λ καρδία της έπαλλε βιαίως, 
τά μέλη της έφρικίουν, ό νοΰς της έσκοτίζετο. 
τό παν έναρκοΰτο περί αύτήν ήγρύπνει, ύ- 
πέφερε, πλήν ούδέν ένόεΓ δύστηνος κόρη 
πολίι ταχέως θέλεις έννοήσει’ άγαπάς, ναί, ! 
κρυφά άπό τόν έαυτόν σου... κρυφά άπό τήν 
ψυχήν σου ή καρδία σου σοί τό λέγει, ναί ! σοί 
τό λέγει ή πρό τών χειρών σου έπιότολή, ό 
χρόνος θά σέ κάμμ νά τό έννοήσι,ις

Ή νύκτα είναι μαργαρώδης, ή σελήνη λάμ
πει είς τόν ούρανόν, ή φύσις άνθεΐ, ή άηδών 
ψάλλει τόν ύμνον τού έρωτος, ό ζέφυρος κρυ- 
φομιλεϊ μέ τήν αύραν, ή δρόσος μέ τόν έλα
φρόν υπάτην,τά πτηνά τέρι τέρι ομιλούν διά 
τό γλυκύ έαρ’ ή Θάλασσα παίζει μέ τό νωχε- 
λές κύμα, ό άφρός του μέ τό άκρογιάλι, τά 
βουνά τά πράσινα, μέ δροσιά λουσμένα, βλέ
πουν μέ ύπερηφάνειαν τόν γελώεντα ούρανόν, 
τό παν εύτυχεΐ’ ή κόρη Αγρυπνεί και πάλιν, 
πλήν τώρα μέ εύχάριστον ανησυχίαν, μέ τήν 
έλπίδα είς τίιν καρδίαν μέ τήν χαράν είς τήν 
ψυχήν ούδεμία της μένει πλέον Αμφιβολία, 
άγαπμ I καί άνταγαπάται... καί άνταγαπάται 
τό έπιμαρτυοούσιν αί πρό τών οφθαλμών της 
συσωρευμέναι προσφιλείς έπιότολαί, μειδιά, 
χαίρει, έλπίζει. ναί I έλπίζει I Ό έρως τίιν 
έχει κυριεύσει έξ ολοκλήρου διά τούτο καί ελ
πίζει.

Χειμών δριμύς,τά πτηνά συόπυρωμένα έντός 
της φωλεός των, νεκρωμένα άπό τούς έρωτας 
τού έαρος κοιμούνται τρομαγμένα ναί ! φοβοΰν - 
ται τόν Βορράν ή ψάλτρια τού έαρος άηδών 
κρύβεται σιωπηλή εϊς τό βαθύτεοον μέρος τοΰ 
δάσους καί αύτός ό γκιώνης μόλις ψάλλει είς 
κανέν άπομεμακρυσμένον μνηματάκι, τοϋ ο
ποίου ή σιωπή τόν έχει προσελκΰσει .. Ό Βορ
ράς όυρίζει μέ μανίαν’ ή κουκουβάγια φεύγει 
τρέχουσα τρομαγμένη, τά βουνά σιωπηλά πα
ρατηρούσε τήν μανίαν τής φύσεως.ρίγη φευ
γαλέα διατρέχουσι τήν σιγήν τής νυκτός, τής 
όποιας τόν μαΰρον πέπλον φωτεινοί άστ.,α- 
παί διασχίζονσι. τρομακτικοί βρονταί δονοΰήι 
το σύμπαν, τόπον άνάότατον καί φρΐσσην,ού ■ 
δεις θόρυβος ϊι ψίθυρος.όλα έρμητικώς κεκλει- 
ημένα... Τό παράθυρον καί πάλιν ανοικτόν, 
φώς άμυδρόν έξέρχεται έξ αύτοΰ μικραί σπα
ρακτικοί κραυγαί μόλις άκουόμεναι πλήττου.ΐι 
τήν μαινομένιιν σφαίραν, πρός στιγμήν δέν 
ακούεται τίποτε, μόνον τά δαιμονιώντα στοι
χεία πλήττουσιν άλληλα' καί πάλιν μία μι
κρά σπαρακτική κραυγή ήκούσθιι’ χειρ μικρά 
λευκή έξετάθη άπό τό παράθυρον κρατοϋάα 
λευκόν τι ώς χιών άντικείμενον, όμοιάζον το ■

λύπην βάμβακος καί άφοΰ τό συνίσφιγξε όπα- 
σμωδικώς ή χειρ τό άφήκεν είς τό κενόν’ δέν 
έπεόεν έπί τής γής έσκορπίσθη είς μύρια τε
μάχια τήδε κάκεϊσε, άνεμος φυόήσας διεόκόρ- 
πιόεν αύτά πρός όλα τά σημεία τοΰ όρίζοντος, 
δν τεμάχιον κατήλθεν είς τήν γήν. τεμάχιον 
έσχισμένης έπιότολής' έγραφεν «άγγελέ μου 
σέ άγαπώ, σύ είσαι ό πρώτος μου έρως I ! .'» 
ψυχρός καί τρικυμιώδης άνεμος έκλεισε τό 
παράθυρον άποτόμως, τό φώς έσβέσθη, τό σκό
τος έκάλυψε τό παν ·. Λ άγαπώσα καρδία έ’ 
Θρυμματίσθη ! !.......... !

Σοφία Οίκονοιιίδου

—iEsesissaj*·’

ΓΓΙΚΡΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Περνούν τά νειάτα πάνε 
Τά κάλλη η I μορφιές,

Και τής μοσκιές θρηνούνε 
Βαρύοκιες ιτιές.

Περνούν τά νειάτα οβύνουν, 
Τά γηρατιά στενάζουν,

Τά θαλερά ζουμπούλια 
Κυπάριοοοι σκιάζουν.

Περνούν τό νειάτα φεύγουν, 
Ώς φεύγει ό καιρός, 

Ό χρόνος ξανανιώνει,
Μά! ό νετός είναι νεκρός.

Περνούν τά νειάτα τρέχουν 
Λρομεϊς άποσταμένοι, 

Τό κύκλωμα της σφαίρας 
Κυπάριοσος προσμένει ! !

Έγράφη ριθιν ί,πιορον κατά ‘Οκτώβριον τον 190.9 καί 
αγιιροΰται ατά πε&αμενο μον παιδί
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ΛΝΑΠΑΡΑ2ΤΑΣΙΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΓ ίΤΜΟίΙΑΟΙΟΓ
[Άπο ιά; έορτά; τή; Ν. Ύόρκη;]

AT ΕΟΓ·ΤΑΙ ΤΙΙ^ 1ST. ΥΟΡΚΗΣ

Έν Ν. Ύόρκν) εσχάτως οί χάτοικοι εύρί- 
σχοντο έν διηνεκή ενθουσιαστώ έζ σειράς εορ
τών εθνικών έπι τή τρισεκατονταετηςίδι τής 
άναχαλύψεως τοΰ ποταμοΟ Χούδσων ύπό τοΰ 
περίφημου άγγλου θαλασσοπο'ρου, τή έχατον- 
ταετηρίδι τής ναυπηγήσεως τοΰ πρώτου άτ
μοπλοίου ύπό τοΰ Φούλτωνος καί ταΐς ύποδο- 
χαΐς τών πολικών εξερευνητών Πήρυ χαι Κούκ. 
Άπό μακροΰ χρόνου οί ’Αμερικανοί ήτοιμάζοντο 
Χιά τάς έορτάς πρός τιμήν τοΰ Φούλτωνος χαί 
Χούδσων. Άλλ’ -ή σπουδαιότερα επιτυχία ήτο 
ή χαΟέλκυσις ένδς σκάφους πρωτογενούς, τοϋ 
άτμοπλοίου Κλερμόν,όπερ εινε πιστότατη άνα- 
συστασις τοΰ πρό εκατόν ετών ναυπηγηθέντος 
ύπό τοΰΡοβέρτου Φούλτωνος άμα τ$! επιστροφή 
του έν Ν. Υόρκη μετά τάς άκαρπους προσπά
θειας του έν Αγγλία καί Γαλλία.

Χάρις είς τούς πίνακας και τά χειρόγραφα 
τοΰ αθανάτου εφευρέτου έπιμελώς, διατηρού
μενα εν τοΐς έθνικοΐς άρχείοις, σοφοί μηχα
νικοί τοϋ Ν. Κόσμου ήδυνηθησαν νά κατασκευ- 
ασωσιν έκ νέου ατμομηχανήν όμοίαν έκείνη; 
ήτις έν έτει 1807 έν τώ περιφήμω έργοστα- 
σίω Βούλτων καί Βάττ, έδωσε τήν κίνησιν τό 
πρώτον είς θαλάσσιον σκάφος.

Καί έν ώρισθείση ήμέρ^τόαΚλερμδνβήδυνή- 
θη νά έπαναλάέγι τά ένδοξον ταξείδιον του άπό 
Ν. ' Γο'ρκης είς Άλβανυ, άκολουθύμενον ήδη 
υπο τών τελευταίων τύπων της ναυπηγικής 
τέχνης, ύπό μεγαλοπρεπών καί παραδόξων 
yachtj τών εκατομμυριούχων καί πολεμικών 
καταδρομικών καί θωρηκτών.

Μετά τήν παλινδρομικήν αύτήν' εκδρομήν 
έγένετο ναυτική έπιθεώρησις λαβοΰσα τόν χα
ρακτήρα διεθνοΰς τοιαύτης, λόγω τής παρου
σίας θωρηκτών γαλλικών, αγγλικών καί ’Ολ
λανδικών.

Τό θέαμα δέ ουτςνος ήδυνηθησαν ν’ άπολαύ- 
σωσιν οί άνελθόντες έπί τών γιγαντωδών οι
κοδομών τής νήσου Μαχάτταν, ύπήρξεν όντως 
άφάνταστον. Έν τώ άχανή ορμω τής Νέας 
Ύόρκης, μεταξύ τών προκυμαιών τοΰ Βρού- 
κλιν και τοΰ γιγαντώδους αγάλματος τής ’Ε
λευθερίας, όλα ταΰτα τά πλοία καθώς καί 
πλοία έμπορικά ύπερωκεάνεια. έπροχώρησαν 
πρός τό στόμιον τοΰ ποταμού Χούδσων, άπο- 
τελέσαντα ύπέροχον πλαίσιον τών δύο αναπα
ραστάσεων, τοΰ Κλερμόν καί τοΰ Χάλβε-Μάεν, 
πιστής αντιγραφής τοΰ σκάφους, ου έπιβαίνων 
ό Χούδσων άνεκάλυψε τόν ποταμόν, οστις νΰν 
φερει τό ονομά του καί είς τό στόμιον ούτινος 
έκτίσθη ή Νέα Ύόρκη.

Τό πλοΐον τοΰτο κατεσκευάσθη έν Όλανδία 
ύπό τής ‘Εταιρείας τών ’Ολλανδικών Ινδιών. 
Προσθέτομεν,οσον αφόρα τό ΚΖερμόν,-ότι έν τή 
κατασκευή του έτηρήθησαν αί αύταί διαστά
σεις καί άναλογίαι. Μήκος 40 μέτρων, 5, 40 
πλάτος καί βάθος 1,80. Βάρος 160 τόννων 
καί ή ισχύς τών μηχανών του 19 ίππων. 
Ποια διαφορά έκτοτε. Είς αιών ήρεκεσεν ινα 
διαπλεύσωσι τούς αχανείς ωκεανούς μεγαλο
πρεπή καί θαυμάσια ύπερωκεάνεια, πλέον τών 
30,000 τόννων, μετά μηχανών 40,000 ίππων/

0 ΠΡΟΒΟΔΕΤΖ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡ ΟΠΓΙΗΗ
Τό σημαντικότερου μέρος της μεγάλης προ

όδου καί της έπιτυχίας, δι’ άς δικαίως σήμε
ρον ft χειρουργική δύναται νά καυχΰται ύφεί- 
λει είς τήν μεγάλην φροντίδα, μεθ’ ής οί ια
τροί άπομακρύνουσιν άπό τών πληγών τών 
άσθενών πάν ό,τι τήν πρόοδον τής θεραπείας 
νά διαταράξμ ή έπικίνδυνον νά καταάτήόμ. 
Όπως είς όλα τά νοσοκομεία δπου έπικρατεΐ 
μεγάλη έπιστημονικότης, οΰτω καί είς τάς 
χειρουργικάς κλινικός καθαριότης βασιλεύει 
ίίν πρότερον δέν έγνώριζον, ώς έπίσης πρό
τερον δέν έγνώριζον τούς μόνον ύπό τό μικρο- 
σκόπιον αισθητούς προξένους τών διαφόρων 
άσθενειών, οΐτινες έπιφέοουσι τό όνομαζόμε- 
νον μόλυσμα. Ή αύτιί καθαριότης έπεκτείνε- 
ται φυσικά καί έφ* όλων τών οργάνων καί 
τών βοηθητικών σκευών, άτινα κατά τάς έγ- 
χειρήσεις μεταχειρίζονται. Τά μέθα τά όποια 
τούς μικροοργανισμούς πυωδών πληγών κατα- 
πολεμούόι,χρηΟιμεύουσιν έν μέρει καί είς τόν 
χειρουργόν Ιατρόν πρός προφύλαξιν άπό τοϋ 
μολύσματος. Ούδείς Ιατρός παραμελεί σήμε
ρον κατόπιν έπιΟκέφεώς του παρά τινι άσθε- 
νεΐ τοϋ όποίου Λ άσθένεια είναι μολυσματική 
νά πλυθμ μέ διάφορα ύγρά, τά όποια είναι 
κατάλληλα νά έμποδίσωόι τήν μετάδοΟιν τής 
άσθενείας ύπό τοΰ ιατρού, καθώς έπίσης νά 
άπομακρύνωΟι τόν κίνδυνον νά μολννθή καί 
αύτός ό ίδιος. Κατά τήν αύτήν μέθοδον άντι- 
δηπτικώς καθαρίζονται έπίσης τά χειρουρ
γικά όργανα πρό έκάδτης έγχειρήσεως καί 
μετ’ αύτήν. ’Εκτός τούτου έφοδιάζονται οί 
λειτουργοί κατά τινας έγχειρήσεις μακρύς 
διαρκείας μέ προσωπίδας, ΐνα άποφύγωόι τόν 
κίνδυνον μήπως μία σταγών ίδρώτος ίι καμ- 
μία άποπίπτουάα Ορίξ τοΰ γενείου άπαρατή- 
ρητος είς τήν πληγήν πέδμ. ’Επίσης καί ft 
εισπνοή έπιδλαβών καϊ μολυσματικών άτμών 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον έμποδίζεται Λ τούλά
χιστον έξαδθενίζεται. Ή ήμετέρα είκών άνα- 
παριστρ. ένα τοιοϋτον τρόπον λειτουργίας έν 
τμ αίθούσμ τών έγχειρήσεων χειρουργικής τί
νος κλινικής,συγχρόνως μέ νέαν τινά έφεύρε- 
σιν, ήτις έξυπηρετεϊ τόσον τήν ύγείαν τοΰ 
πρός έγχείρησιν άσθενοΰς όσον καί τό ένδια- 
φέρον τών σπουδαστών, οΐτινες κατά τά σημε
ρινά έθιμα παρακολουθοϋσι πρός σπουδήν 
τάς έγχειρήσεις είς τάς διαφόρους κλινικός 
ώς θεαταί. Ό συνωστισμός τόσον πολλών 
θεατών πέριξ τής χειρουργικής τραπέζης δύ
ναται βεβαίως μέ άπειρα ξένα σωμάτια τόν 
άέρα νά πληρώσμ, τών όποιων ή έντός τών 
πληγών είσοδος βλάπτει. Κατά τό Οχέδιον τοΰ 
ιατρού δόκτορος Καρόλου Δούγκαν τοΰ λοιπού 
οί σπουδασταί θά συναθροίζονται είς χώρον 
τινά πλησίον τής χειρουργικής αίθούσης κεί
μενον, δπου άπέναντι τών καθισμάτων των 
θά άναπαρίσταται έπί τοΰ τοίχου διά προδο- 
λέως άπαόα ή τής έγχειρήσεως έργασία είς 
φυσικόν μέγεθος ίί καί έν μεγενθύσει Οΰτω 
έπιτυγχάνεται ώστε έκαστος τών σπουδαστών 
νά έχμ μίαν άκριόή φωτεινήν είκόνα όλων 
τών λεπτομερειών τής έγχειρήσεως. Είς άπό- 
όταόιν ιόριάμένην ύπέρ τάς κεφαλάς τών χει- 
ρούργων ιατρών εύρίσκεται μέγα άνοιγμα είς

άιά tjC προβοΐίω» ΰιαπαρίαταιαι ir if] αίθούαΐ] ιών παρα- 
&ό>ιων ή ίν άϊΐιρ ΛωματΙφ γινόμενη Ιγχτίρησι;.

τήν περιφέρειαν τού όποίου είναι τοποθετη
μένοι άρκεταί Λλεκτρικαί λυχνίαι. Ή τρά
πεζα τής έγχειρήσεως τοποθετείται ύπό τό 
μέγα στρογγύλον άνοιγμα, ούτως ώστε ή εί
κών τής δλης έργασίας έπί της άνωθεν ύπαρ- 
χούσης αντανακλαστικής συσκευής νά προσ- 
πίπτμ. Έκεϊθεν άντανακλάται καί διά τοΰ 
φακού τού προόολέως ρίπτεται έπί τοΰ λευ
κού παραπετάσματος τό όποιον ύπάρχει είς 
τό πλησίον κείμενον δωμάτιον τών σπου
δαστών.

Γ. Κ. Γ.

ΣΚΕΨΕΙΣ

"Oam βραδεία είναι ή τάσις ήμών πρδς τδ 
δίδειν, τόσον άντι&έτως ταχεία έστίν ή τάαις 
ήμών πρδς τδ λαμβάνειν.

>—<
Έν τούτοις δσον υλικώς καλόν [ήμϊν έστι τό 

λαμβάνειν, τοσοϋτον δμοϊως ή&ικώς ώφέλιμόν 
έστι τδ δίδειν.

Τδ σκότος είναι χρήσιμον διά τάς πράξεις 
ήμών εκείνα;, αίτινες δέον νά μένωσιν εν τώ 
κρύπτω, τουναντίον τδ φώς είναι χρήσιμον 
διά τάς πράξεις ήμών έκείνας, αίτινες δέον νά 
μένωσιν έν τώ φανερώ.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚαΟάοκίιτα τών χοωηατκίτών

Ι'αρμάοων.

ΆλζΙφετό τα με Sra σφουγγάρι βουτημένον 
είς τό ακόλουθον μίγμα.

Eau 150 grammes
Acide azolique 3 »

Ξεπλύνετέ τα μέ ψυχρόν νερόν και άφίνετε 
τα νά στεγνιήσουν, η, άπλούστερου, πέννειε τα 
μί χλιαρόν νερόν περιίχον όλίγας σταγόνας eau 
de Javel.

ΚαΟάοιάμα τον λευκόν ιιαοιιάοον.

Τρίβετε τα με σκληρόν βούρτσαν βουτηιιένην 
είς όιάλυοιν καυστικής ποτάσσας.

Ξεπλύνετί τα με ψυχρόν νερόν και άφίνετέ 
τα νά στεγνώσουν.

Αί σκωρίαι Ιξαλείφονται ΰιά τοΰ άλατος τής 
δξαλίδος.

Αι λιπαροί κηλΐδες ίξαλεί ρονται με μίαν α
λοιφήν ουγκειμένην άπό λευκόν Ισπανικόν, 
διαλυμένοι εις βενζίναν. Μετ' όλίγας ώρας τάς 
τρίβετε καί τάς σπογγίζετε εντελώς 1

Τό λεμόνι καθαρίζει, θαυμάσια τά λευκά 
μάρμαρα. Τά ξεπλένετε κατόπιν με σαπουνάδαν 
καί τά ύαλίζετε με μίαν φανέλλαν λαδ(Ομένην.

Πώς καθαρίζονται τά χαλιά.

Όλοι ήξεύρουν ότι μεταχειρίζονται φύλλα 
τεΐουδιά τό καθάρισμα τών χαλιών. Προτιμώτερον 
όμως διά τήν χρήσιν αύτήν τά πράσινα φύλλα 
τά συναζόμενα άπό όποιονδήποτε δένδρον όταν 
είνε άκόμη βρεγμένα άπό τήν πρωινήν δροσιάν.

Σκορπίζετε τά φύλλα Πιάνω είς τό χ_αλί και 
κατόπιν σκουπίζετε. Θά άποσύρετε μαζί με τά 
φύλλα καί δλην τήν σκόνην τοΰ χαλιοΰ.

Τά φύλλα τών κασάτων, υγρά άκόμη καί 
αύτά φέρουν ομοίως ίξαίρετον αποτέλεσμα.

(ΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Κατά της δνάεντερίατ,.

*0 Butler μεταχειρίζεται κλύσμα πεοιέχον 
0.50 ταννίνης έν ί ο)ο διαλύματος βορικοϋ 
οξέος. Ό Trousseau συνϊστησιν ένεμα συντ- 

στάμενον έζ 180 γραμμαρίων ΰδατος περιέχον
τας 0.30 έκστγρ νιτρικού αργύρου.

Ό δέ BclbezC αναγράφει πρός χρήσιν εσω
τερικήν τήν εξής σκευασίαν :

Ichthyol 3.0
Besorcine 3 50
Glycerine 30 0
Shop de coing 150 0

Λαβεΐν άνά έν κοχλιάριον τραπέζης τρις τής 
ημέρας. ’Αμέσως πρό έκάστης δόσεως ό άρρω
στος πλύνει τό στόμα αύτοΰ δι’ ΰδατος περιέ
χοντας μικράν ποσότητα όπου λιμωνίου πρός 
κάλυψιν τής δυσάρεστου του φαρμάκου γεύ- 
σεως. (Ίατρ. Πρόοδος)·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό δικαστής. Εις τήν παρελθοϋσαν σύ
νοδον ήαο ό τελευταίος κατηγορούμενος καί σή - 
μερον είσαι πρώτος είς τήν πρώτην συνεδρί- 
αοιν.

Ό κατηγορούμενος. Βέβαια, Κύριε 
δικαστή, καί ίγά) βλέπω μέ πόσην προθυμίαν 
έργόμεθα έδώ καί οί δύο !

Αιωνίως οί ίπαιται καθ ’ οδόν.
— "Ελεημοσύνη, Κύριε, μίαν δεκάρα, έχω 

άπό χθες νά φάγω ψωμί.
— Καλά, πάρε μία δεκάρα. Άλλα είπέ μου 

σέ παρακαλώ, τόσον οκνηρός είσαι ; χθες πόσα 
έσύταξες ;

— Μόνον μία δραχμή καί 20 λεπτά.
— Τότε πώς είσαι νηστικός ;
— Δηλαδή ό λόγος τό φέρνει.

— ΧΓ. χωρική, τί κάμνει; έκεΐ ;
— Δέν μέ βλέπεις \ νά. συνάζω μανιτάρια.
— Αύτά έχουν δηλητήριου, α,φησέ τα.
— Άμ δέν θά τά φάγω έγώ, άφεντΓΐό, θά 

τά πωλήσω .

Είς λωποδύτης σταματά τήν νύκτα ένα κύ
ριον καί άναζητεϊ ώρολόγιον είς τά θηλάκιά του.

— Δέν έχω, τώ λέγει ούτος έν δυσφορία, 
άκριβώς προχθές μοϋ τό έκλεψεν είς άλλος 
λωποδύτης.

— Μπά, ού είσαι β\άμη, τώ άπαντά ό κλέ
πτης μειδιών, ένόμιζα πώς θά έπαιρνες άλλο.

ί

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΕΡΩΣ

Διατί διέταζες νά μά; σερβίρουν τόν καφέ εί: τόν 
κήπον, τόσον πλησίον πρό; τόν γειτονικόν έζώστην ; 
ήρώτησα τόν Βασάλ τοΰ όποίου τό μυστηριώδες ΰφο; 
μέ Ιζέπλητε.

— Διότι έν πρώτοι:, άτι" έδώ, ύπό τήν άκτινοβόλον 
πανσέληνον, καί μέ τά άντανακλώντα εί: τά ϋδατα τής 
Λουκέρνη; φώτα ή θέα τή; λίμνης θά εΐνε μαγευτικω- 
τέρα μοϋ άπαντά χαμηλή τή φωνή Δεύτερον, εΐνε Αλη
θές ΰτι σκοπεύω καθήμενος έδώ, όπισθεν αύτοΰ τον 
φράκτου, νά σοΰ παρουσιάσω εκπληζίν τινα, Δυνάμεθα 
χαί ο! δύο νά βλίπωμεν χωρίς »ά βλιπόμεθα. Παρα
τήρησε !

Καί μοί εδειζε διά τοϋ δακτύλου του όπήν τινα έπί 
τοΰ πρασίνου τοιχώματος, όπόθεν εΐδον βαδίζοντα μέ 
βραδέα βήματα ένα άνθρωπον, στηριζόμενον έπί τον 
βραχίονο; κυρία; παραδόζως ένδεδυμένης.

— Ή γυνή αΰτη, Σοφία καλούμενη, εΐνε μία ρωσ- 
σί; υπηρέτρια μοί ειπεν εί; τό οίς ό Βασάλ. Άλλά 
παρειήρησον αύτόν τόν άνθρωπον.

Ποϋ λοιπόν καί άλλοτε εΐδον τό ώραΐον αύτό πρό- 
σωπον. τόσον νέον άκόμη ; ΊΙ ώχρότη; καί μελαγχο
λία του μοϋ {σκότισαν έν Αρχή τά; Αναμνήσεις μου. 
Κατόπιν, αΐφνη; ίνεθυμήθην. Μόλον δτι δέν τόν είχα 
συναντήσει άπό δέκα έτών, άπό τή; Αναχωρήσεώς τον 
διά την Πετρούπολιν, Δνεγνώρισα τόν "Ιάκωβον Βερ 
μόνδ, τόν θαυμάσιου ζωγράφον.'Εγνώριζα δ'ότι έζ έρω - 
τικον ιινο; επεισοδίου, τό όποιον έζ άλλου έμεινε 
μυστικόν, ό Βερμόνδ έγκατέλειηιε τήν ζωγραφικήν. 
"Από τότε, δέν ήκουσα πλέον ι< περί αύτοϋ.

Πλησίον τοΰ μαρμάρινου κιγκλιδώματα; προεζέχον- 
το; έπί τή; λίμνης, ή Μαρία έβοήθησε τόν ζωγράφον 
νά καθήσγι έπί τίνος πολυθρόνας.

— Μαρία, ελεγεν ό ’Ιάκωβο; εί; τήν υπηρέτριαν, 
ήτις άπεμακρύνετο, τίπέ εΐ; τήν πριγκήπισαν Αηδίαν νά 
Ι'λθη Γνωρίζει πόσον ανησυχώ όταν είμαι μόνο:...

— Αυτή ή πριγκήπισα Αηδία, ήρώτησα, θά τινε 
άναμφιβόλω; ή ζυλόιηπο; καί περιπαθή; γυνή, ή άπο· 
οπάσασα τόν ’Ιάκωβον άπό τήν τέχνην του, τούς φί
λου; του καί τον κόσμον ;

— ’Ακριβώς, έμοομύρισεν ό Βασάλ. μέ τό παράζενόν 
του μειδίαμα...Τώρα θά Ιδης.,.

θόρυβο; προσήλκυοε τήν προσοχήν μου καί εΐδον 
εις τό φώ; τής σελήνη;, πλησιάζονσαν βαρείς βή- 
μασι γραίαν τινα, άσχημον καί παχείαν,λευκήν εχουσαν 
όλιγον τήν κόμην, τή; όποια; ή επιδεικτικέ) καί πεφυ
σιωμένη ίσθέι; καθίστα τί;ν δψιν τη; ί’τι πλέον άντι- 
παθή.

— Μήπως εΐνε ή μήτηρ τή; πριγκηπίσση; ;
— Άλλ" ό Βασάλ μοϋ έψιθήρισεν :
— "Οχι, εΐνε ή Ιδία ή πριγκήπιασα ! Παρά τά τεσ- 

σαράκοντά τη; χρόνια, ή Αηδία αυτί) ήτο άκόμη χαρί- 
εσσα, ί>πο>: πρό δέκα έτών.

’Ιδού δέ τί συνέβη τότε.
— Σΰ εΐσε Αηδία : ήρώτησεν δ ζτογράφο: έγειρόμι- 

νο; καί στρεφόμενο; πρός αυτήν.
— Ναί, έγώ είμαι "Ιάκωβε, άπήντησεν ή πριγκή- 

πισσα.
— "Αγάπη μου ελα πληιίον μου. ΊΙ βραδυά εινε 

τόσον γλυκεία.
Τί άρώματα τί δροσερό άεράκι. "Ενθυμούμαι τά; 

ώραίας /ια; νύκτα: τή; Ιταλία;. Πόσον ήγαπώμεθα ! 
Πόσον εϊμεθα ευτυχεί; .' Πόσον σε άγαπώ περισσότερον 
καί πόσον είμαι εώυχέστ'ρο; ! Είσαι ώραία ' Σέ βλέποι 
’όσον ώραία ' Αηδία! "Άφησε με νά άσ.τασθώ τά: άν
δηρά; σου παρειά; καί τά ραδινά σου χείλη. "Αφησέ με 
να θο,πεύσω τήν χρυσήν σου κόμην.

Καί σμιλών δ Βερμόνδ ένηγκαΑίοθη τρυφερώ; τήν 
πριγκήπισσαν, έθώπευεν έρωτικώ; τού; εφαιοΰ; βοστρύ
χου; τη; τφίλει πτριπαθώ; τά; ρυτιδομίνα; παρειάς, 
τά μαραμένα χείλη της !

— Ό καΐμΐνο; ό Βερμόνδ ιΐνε τρελλός ! Ιψέλισα 
έκπληκτο;.

— “^Χ'' 1,01 ° Βασάλ άναστενάζων. Δέν εΐνε
τρελλός...εΐνε τυφλό: !

Καί έπειδή ΐμεινα άπολιθωμένο; έκ τή; έκλήζεως, 
έζηκολούθησε.

— “Εχασε τήν δραοιν ί'ί μήνας μετά τόν γάμον του. 
“Επρεπε λοιπόν νά παραιτηθή τή: ζοιγραφικής πράγμα 
τό όποιον τοΰ έκύστησε πολύ. “Εκτοτε άπεμονώθη, ΊΙ 
σύζυγό; του διέμενε πάντοτε πλησίον του' ήζευρε νά 
τόν παρηγορή. ΊΙ καλλιτεχνική του φαντασία τοΰ πα
ρουσιάζει πάντα τήν Αηδίαν τοιαύτην, ώ; τήν άνεγνώ- 
ρισε τότε. Βλέπει μόνον τήν ιφαντασίαν του. Εΐνε εΰτυ- 
^!···,

— Άλλ’ έκείνη ,
— Έκείνη. λέγει ό Βασάλ σαρκαστικώς, εΐνε άκόμη 

εύτυχεστέρα αύτοΰ ! Φαντάσου λοιπόν, διά τήν άτρόμη- 
τον αυτήν έρωτόληπτον, τή; όποίας ηλικία δέν άπο- 
νέκρωσε τό πάθος, όποια άνέλπιστο; τύχη, νά εχη έρω- 
μενον τόσον ώραΐον καί ένθερμον, έρεομίνον δστις νο
μίζει οτι θά τήν βλέπη πάντοτε νέαν καί ώραίαν !

— Πώ; γνωρίζει; όλα αύτά · ήρώτουν ΐτι έκπλησ- 
σόιιε’ο: ■

Και ό Βασάλ μοί έζεφράσθη άπροκαλύπτω;.
— Αυτή ή Αηδία τόσον περιποιητική καί θωπευτική 

πρός τόν ’Ιάκωβον, εΐνε πολλάκις επιτακτική καί θυ
μώδη: πρό; τούς ύπηρέτας τη:. Οΰτω ημέραν τινά ή 
θαλαμηπόλο; τη: Μαρία δπειλονμένη καί τρέχουσα 
υπερπηδά τόν φράκτην καί καταφεύγει εί: τόν κήπον 
μου, "Εγώ είχα τί;ν περιέργειαν καί τήν άδιακρισίαν νά 
τήν κάμω νά φλυαρή. ‘Ιδού πόθεν έπληραφορήθην 
ταΰτα.

Έκ νέου,ή φωνή τοΰ ’Ιακώβου προσιίλκησι τήν προ
σοχήν μας πρό; τόν έζώστην.

— Λιατί απέρχεσαι αγαπητή μου ;
— ’Επανέρχοιιαι ά/ιέσως, φίλε μου. Άφήκα πολλά: 

έπιστολά; έπί τή; τραπέζης καί αύτή ή Μαρία εΐνι τό
σον περίεργο;.

Μόλις εΐχιν είσέλθη ή πριγκήπιασα εις τήν επαυλιν 
τη;, ήκοΰσαμεν φωνάς έπιπληκτικά;. Ό ’Ιάκωβο; 
ήκουε, άκίνητο;, άνύοηχο;. Άλλ’ άμέσω; ίπέστρεψεν 
ή Αηδία εί; τόν έζώστην, καί ήσυχος, θωπευτικέ) έβε- 
βαίου τόν ζωγράφον.

— "Ιδού ίφθασα άγαπητέ μου "Ιάκωβε. Δέν ύπά- 
τώμην : αντί) ή τολμηρέ; Μαρία, άνιγίνωσκε τάς έπι- 
στολά; μου.

— Ένόμισα διι ήκουσα...
— Ναί, τήν έπέπληζα δλίγον. Καί έκιίνη εκ.Ιαυσε 

διότι τήν επιασα έπ’ αντοφόρω. Κατήντησεν ανυπόφο
ρος. Μετά τήν έπάνοδόν μου εί; τήν Ρωσοίαν σκοπεύω 
νά τήν άποπέμψφ. Άλλά μέ) στενοχωρήσαι διά τόσον 
μηδαμινόν πράγμα ! Δέν εΐνε άπολύτω; τίποτε.

Καί άμφότεροι έναγκαλισμένοι καί άκουμβοΰντες έπί 
τοΰ κιγκλιδώματος, κεκλιμένοι έπί τή; λίμνης έψιθήρι- 
ζον λίςτι; άναμεμιγμίνα: μέ Αναστεναγμού: καί φιλή
ματα.

Καταληφθέντι; έζ ύηδείας, ‘ιπεστρέφαμεν τού: όφθαλ- 
μού; άπό τό παραδόζως δυοάρμοστον αυτό ζεύγος οπότε 
σκιά τι; αιλίσθησε λαθραίω: είς τόν κήπον. 'Ητο ή 
Μαρία. Μέ τά ενδύματα έν άταζία, ταραγμένη, άγρία, 
ήσθεμεν όλη. Τό βλέμμα τη; ελσμπεν έκ λύση; διά μέ
σου ιών βλεφάρων τη; καί τά χαρακτηριστικά τη; έφαί- 
νοντο ήλιωμένα έκ τή; ταραχή;.

— Τήν βλέπετε, τήν άκούιτε ! έψέλλισι χαμηλοφό- 
νως, άκόμη πνιγομίνη έκ θυμού καί διικνύουσα τόν 
έζώστην διά τραγική; κινήσεως. Τόν καλοπιάνιι ή 
Αγριόγατα ! Σέ μένα όμω; δίχνει τά νύχια τη; ί
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