
ΒΚΔΟΤΙΙΣ

ΧΡ ΚΟ ΝΤ α ΞΑΚΗΣΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Όοός M novyctou- 

λ ί νας  άο.  3Ί

Ά θ η ν α ι ,  τ η  1 Α ν γ ο ύ ί ίτ ο υ  1901. ΑΙ>ΙΘ. 1ί>.

Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ  Ο  Γ '
Σήμερον δημο<3ιεύομεν την είκόνα τής Α. Θ. τοΰ Oi- 
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ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΟ Κ ΡΑΤΕΙΡΑΣ  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

Ή άποθανοΰσα χήρα αύτοκράτειρα Φρειδε
ρίκου ήτο ή πρωτότοκος κόρη τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας καί τοΰ πρίγκηπος Αλβέρτου της 
Ά  γγλίας.

Έγεννήθη την 21ην Νοεμβρίου 1840 εν τω 
Βασ. Άνακτόρω τοΰ Βούκιγκαμ εν Λονδίνω και 
έλαβε τα όνόματα Βικτο^ρία — Άδελαίς— Μαρία — 
Λουίζα.

Εις ηλικίαν δεκαέξ ετών ήτο κόρη πάγκα- 
κος, ή «ωραία πριγκήπισσα» τής ’Αγγλίας, και 
τοιαύτην τήν έγνώρισε τό πρώτον ό Διάδοχος 
τότε τοΰ Γεοιιανικοΰ θοόνου Φοειδερϊκος-Γου-

W A x '  'λιέλμος είς εν πρόγευμα παρατεθεν προς τιμήν 
του ύπό τοΰ βασιλικού ζεύγους της ’Αγγλίας έν 
τη έπαύλει τοΰ Ούΐνδσορ.

Ό πρίγκηύ Φρειδερίκος ήγε τότε ηλικίαν 25 
έτών. ’Από της προ5της συναντήσεως τών δύο 
νέων διηγούντο οί τότε αΰλικοί, ό έρίος εγεννη- 
θη συγχρόνως εις τάς καρδίας των.

Ήγαπήθησαν άπό της πρώτης στιγμής καί 
ή άμοιβαία έξομολόγησις τοΰ έρωτός των δεν 
έβράδυνε.

Δύο έτη βραδΰτερον οΐ δύο πρίγκηπες συν-

ηντήθησαν και πάλιν έν Λονδίνω όπως ένο>θώσι 
διά παντός αύτήν τήν φοράν.

Ό γάμος των έτελέσθη έν τη ’ Αγγλική προ:>- 
τευούση τήν 25ην Ίανουαρίου 1858 ύπό τους 
άρίστους οιωνούς.

Κα'ι ή νεαρά σύζυγος άπεχαιρέτισε μ ε τ ’ όλί- 
γας ημέρας τούς γονείς της, άπεχωρίσθιι διά 
πρώτην φοράν αύτών μεταβαίνοι/σα είς τήν νέαν 
πατρίδα της, οπου καθήκοντα μεγάλα τήν έκά- 
λουν.

Τήν δύναμιν τοΰ χαρακτήρός της, τήν ίσχυ- 
ράν δύναμιν τής καλής συζύγου έξήσκησενολό
κληρον έπ'ι τοΰ συζύγου της, άποκτήσασα έν- 
τός ολίγου χρόνου επιρροήν μεγίστην έπ ’ αυτού.

Τω ένέπνευσεν όλην τήν τρυφεράν αγάπην 
ποός τήν οικογένειαν καί τήν οικογενειακήν 
ζωήν, τήν οποίαν καί αύτή ύπερηγάπα. Κατόρ
θωσε νά κάμη αυτόν, τον πρίγκηπα, δστις μέχρι 
τής ημέρας τού γάμου των έζησεν έπ ι τών πε- 
δίο^ν τών μαχών κ ι ’ εν τω μέσω της θορυβώδους 
ζωίϊς τής Αύτοκρατορικής Αύλης, ν ’ άγαπήσιι 
τό «σπήτί» των.

ΤΗτο στρατιώτης μέχρι τής έποχής έκείνης 
ό πρίγκηιΐι ύύηλόφοων.

Τον μετέβαλεν είς υπόδειγμα οικογενειάρχου 
και τύπον φνλοστόργου πατρός.

ΤΙ ευτυχισμένη πριγκήπισσα τοΰ Ούΐνδσορ, 
ή λατρευομένιι κόρη τοΰ ’Αγγλικού λαού δέν 
διετήρησε τήν εύτυχίαν της και έν τω γάμω.

’ Αλλά και έν τη δυστυχία ή άποθανοΰσα Αΰ- 
τοκράτειρα κατώρθωσε ν’ άναπτύξη άνεξάντλη- 
τον υπομονήν, ν ’ άναδειχθη γυνή κυρίαρχοςκαί 
χαοακτήρ μέγας.

Μόνη παρά τον σύζυγόν της,τον άτυχη διά
δοχον ένδοξου θρόνου, τόν όποιον ό θεός μόνον 
και ή έπ ιστήμη κατώρθωσαν ν ’ άναδείξουν αυ- 
τοκράτορα δ ι ’ 99 μόνον ήμέρας, έπάλαισεν ακά
ματος.

Ή άποθανοΰσα αΰτοκράτειρα Φρειδερίκου ά- 
τυχής ώς σύζυγος καί ώς "Ανασσα, υπήρξα ν εΰ- 
τυχεστάτη ώς μήτηρ.

Ό πρωτότοκος υιός της βασιλεύει νύν έπί 
τής Γερμανίας. Ε ίνε ό Αύτοκράτίορ Γουλιέλ- 
μος Β \

Ή δευτερότοκος θυγάτηρ της Καρλόττα έ- 
νυμφεύθη τόν πρίγκηπα Βερνάρδον τού Σάξ- 
Μαϊνιγκεν.

Ό τριτότοκος υιός της ό πρίγκηι^ Έορϊκος 
τής ΓΙρωσσίας ναυαρχεύει τού Γερμανικού στό
λου.

Ή δευτέρα τών θυγατέρων της είνε σύζυγος 
τοΰ πρίγκηπος Άδόλφου τοΰ Σομποΐιογ-Λίπε.

Ή τρίτη ή πριγκήπισσα Σοφία είνε ή ιιελ- 
λουσα Βασίλισσα τής Ελλάδος.

Καί τέλος ή πριγκήπισσα Μαργαρίτα σύζυγος 
τού Φρειδεοίκου-Καρόλου τής "Karmr.



ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΝ ΑΕΤΚ Ο Ν  ΟΡΕΩΝ

( Σ υ ν έ χ ε ια  έκ του προηγουμένου φύλλου).

Ή κουρά έτελείωσεν έν διαρκεί πανηγύρει, ένώ δέ ό 
άρκτος των αμνών του ποιμνιοστασίου ώβελίζετο, λα 
βών την καλαύροπα βοσκού τίνος, και παρακαλέσας ε- 
τερον, ειδήμονα τοϋ τόπου, voc μέ συντροφεύσν;, ήρξά- 
μην άνερχόμενος τάς όλισθηράς τοϋ όρους πλευράς. Κ κ -  
τηυθυνόμην πρός την άκροτάτην, προς δυσμάς, κορυφήν, 
πε'ραν τη ;  όποιας οΰδεμία άλλη κορυφή υπήρχε. 'Ότε, 
μετά πολλοϋ κόπου, άπαξ δέ καί μετά τίνος κινδύνου 
εφθασα εις τήν ύψίστην εκείνην κορυφήν, έβόησα έξαλ
λος: Τό θε'αμα είναι εξοχον, άναντιρρήτως δέ ύπέρτερον 
τής περιγραφής. ’Από τής κορυφής εκείνης, αιρόμενος 
εις ύψος πεντακισχιλίων ποδών, έθεώρησα ταυτοχρόνως 
τό Αιβυκόν καί τό Κρητικόν πέλαγος. Τά πολυύμνητα 
όρη τών Σφακίων ήσαν εγγύτατα έμοϋ, εντελώς υπό 
τους πόδας μου. Έ βλεπον τέλος τό πρώτον, τότε 'έστω 
καί πόρρωθεν καί τά Σφακίά, καί τήν περιβόητον φά- 
ραγγα τής Σαμαριάς. Άρχίζουσα δ ι ’ άποτομωτάτων 
καί άγριωπώς άντιμετώπων όρέων χωρεί εις τά βάθη 
τςρός τήν Μεσημβρίαν ή μεγαλοπρεπεστάτη καί επιβλη
τική αΰτη φάραγί καί τερματίζεται εις τό άπέραντον 
πέλαγος τής Λυβίας. Αχαλίνωτος όρμ^ Ικεϊθεν ό άνε
μος διασείων καί πολλάκις άποσπών τούς λίθους. Εις 
τήν θέσιν εκείνην δπου άγρια άκμάζει ή φύσις, καί τό 
αυστηρόν τοϋ άνυπερβλήτου σκηνογραφήματος αίρε
ται εις τό κατακόρυφον, έκεΐ, έν μέσω τής άδιαλείπτου 
βοής τών άνέμων καί τών χείμαρρων, τής πάλης τών 
στοιχείων και τής έντελεστάτης άφανείας τοϋ άνθρώπου, 
ή περιδεής φαντασία τοϋ λαοϋ τάσσει πλανώμενα τήν 
νύκτα άγρια φαντάσματα, Καταγανάδες, ώς τά άποκα- 
λεί εις τήν γλώσσαν του ό λαός. Ή ορμή τοϋ άνεμου είνε 
τοσαύτη έκεΐ, ώστε δίς με ’έκαμψε,τό τρίτον δέ,άδυνατών 
νά ίσταμαι ό'ρθιος, έκαθέσθην χαμαί, καί στηρίζων τά 
νώτα έπί τοϋ βράχου έθεώοουν έξοχον πανόραμα. ΙΙρός 
βορράν σπινθηροβόλον έκυλίετο τό Κρητικόν πέλαγος, 
πρός μεσημβρίαν μαρμαίρουσα ήκτινοβόλει ή Λυβική 
θάλασσα. Πρός δυσμάς ή Κίσαμος καί τό εύανδρον Σέ- 
λινον παρέτασσον κλιμακηδόν καί άμφιθεατρικώς θαυμα- 
σίας καλλονής βουνά, λόφους καί λοφίσκους, ομαλούς 
φαινομένους έκ τής άποστάσεως καί συγχεομένους ώς έ- 
νιαϊον έπίπεδον, μετά τών χλοερών τής έκτάσεως έκεί- 
νης κοιλάδων. Ε γ γ ύ ς  έμοϋ τά Σφακ>ά έφαίνοντο προ- 
καλοΰντα, διά τής άγριωπής αυτών φύσεως, τούς κε
ραυνούς ■’•οΰ έχθροϋ, οστίς πόρρωθεν μόνον τά θεωρεί, 
καί διά τής ύπερηφανίας τών όρέων των ΰπεμφαίνοντα 
τόν χαρακτήρα τών άδουλώτων τέκνων των. Πέραν πρός 
τήν μεσημβρίαν έκ τοϋ γλαυκοΰ κόλπου τής θαλάσσης 
άνεπήδα ή Γαΰδος. Έ κ ε ΐ  μακράν πρός βορράν, λευκή 
γραμμή συγχέεται συναπτομένη πρός κυανοΰν τ ι  σηι/είον 
λαμπυρίζον. Είναι τά Χανία, μετά τοϋ κόλπου τής Σού
δας. "Εμπροσθεν έμοϋ διαγράφεται έπί τής πλευράς τοϋ 
όρους άδιόρατος γραμμή, τό περίφημον Ξυ.Ιόΰχα.Ιο, καί 
ή πρός τήν φάραγγα τής Σαμαριάς άγουσα ατραπός. 
Ύπεράνω φαίνεται τό όροπέδιον τοϋ ’Ομαλού1 κατω
τέρω φαίνονται οΐ Λάκκοι, καί τά έπί τών Ριζών γρα- 
φικώτατα καί ήρωοτόκα χωρία. Κατωτέρω ετι διαφαί- 
νεται τό χωρίον Ά λ ικ ’ ανόν, έν μέσω τοϋ δάσους τών 
ποοτοκαλλεών του. Εις τό βάθος, ύπό λόφων περιφρασ- 
σομένη, έκτείνεται ή ώραία τής Κυδωνιάς λεκάνη, καί 
ό'που τερματίζεται αΰτη πρός τήν άκτήν, άρχίζει άτε-

λείωτον τό κυανοϋν πέλαγος. ’Από τής θέσεως έκείνης 
έθεώρησα τήν άγριωτέραν, άλλά καί τήν μάλλον ήμερον 
φύσίν. Γυμνούς βράχους άπροσπελάστους, κορυφάς ύπό 
χινόνος στεφομένας. φάραγκας άγριας καί άδιαβάτους, 
θαλάσσας άπωτάτας καί έρημονήσους,πόλεις κατωκημέ- 
νας και άκμαζούσας, πεδία εύφορα καί κοιλάδας γονί
μους, άγρίαν φύσεως άκμήν, καί άνθρωπίνης καλλιεργίας 
έπίδοσιν. Τεσσάρων έπαρχιών, τής Κυδωνιάς, τής Κ ι-  
σάμου, τοϋ Σέλινου καί τών Σφακίων, εκείθεν τά ό'ρια, 
τά ό'ρη, τάς κοιλάδας, τούς λόφους, τάς κώμας, καί τά 
χωοία. Πέραν τοϋ Αυβικοϋ πέλαγους ό οφθαλμός άνε- 
ζήτει τήν ’Αττικήν. Έ κ ε ί θ ε ν  τοϋ Κρητικοϋ πελάγους τό 
βλέμμα άνεζήτει τάς Κυκλάδας, καί τάς άκτάς τής Πε- 
λοποννήσου.

Άχθόμενος άφήκα τό ύπερύψηλον εκείνο σημεϊον, 
καί εφθασα πρός άλλην χαμηλοτέραν κορυφήν, έγγύτατα 
τοϋ ποιμνιοστασίου έγειρομένην. Ό  ήλιος έπλησίαζε τότε 
νά δύσγι. Έκαθέσθην έπί τοϋ ύψους τής κορυφής θεω
ρών τό άνέκφραστον εκείνο πανόραμα, καί τόν ύπόχρυ- 
σον δίσκον τοϋ ήλιου ετοίμου νά βυθισθή εις τά πέλα
γος. Αί Μϋλαι ή Γραμβοϋσαι νήσοι, προσπεφυκυϊαι οίο- 
νεί εις τήν άκραν τοϋ βαθμιαίως ταπεινουμένου ακρωτη
ρίου τοϋ Κωρύκου, έφαίνοντο έπιπλέουσαι έν μέσω του 
γλαυκοΰ πόντου άφ ’ ένός καί τοϋ ήλιακοϋ κύματος άφ ’ 
ετέρου. Ήσυχώτεραι Ίπνεον τήν ώραν έκείνην διαπόν- 
τ ια ι αυραι. Γαλήνη ανέκφραστος έπεκάθησε μαλακώς 
έπί τής φύσεως, καί άσθενέστερος έξέπνεε βαθμηδόν ό 
βόμβος τοϋ πτερωτού έντόμου, δπερ, ιπτάμενον τήδε 
κάκεΐσε. είχε συστείλει τότε τά πτερύγια αυτού καί 'έ
σπευδε νά άναζητήση τό νυκτερινόν καταφύγιον. Έ ν 
ύπερτάτη καί άνεκδιηγήτω μεγαλειότητι ήφανίσθη εντός 
τοϋ ώκεανοϋ τό λαμπρόν άστρον τής ήμέρας. Ε ιχε  με- 
γεθυνθή κατά τήν δύσιν αυτού ό φωτοβόλος άναξ, καί 
εΰρύνων τόν δίσκον του έφαίνετο έλεών τούς θνητούς,καί 
έπιτρέπων αϋτοϊς, μόνον κατά τήν ώραν έκείνην, νά στη- 
ρίξωσιν έ π ’ αΰτοϋ τά θνητά όμματά των."Οτε τά σκότη 
τής νυκτός έπεκάθησαν έπί τής φύσεως έπανήλθον εις 
τήν καλύβην, ένθα έμελλον νά διανυκτερεύσω.

(έπεται) Σ . Π. Π αγανέλης.

-----  ir«8ipe<3B--— --------

Η ΥΠΟΒΟΛΗ

— Δόκτωρ, π α ρ ε κ ά λ ε σ ε ν  ή οίκοδέσποινακανένα πεί
ραμα ! υπνωτίσατε τινα.

Μία δυσαρέσκεια έζωγραφίσθη έπί τοϋ προσώπου τοϋ
D esnoves.

— Επιτρέψατε' μοι κυρία, δέν κάμω πλέον μαγνη- 
τικά πειράματα.

— ΤΩ, δ ιατί ;
Αΐ άλλαι κυρίαι έστράφησαν πρός αυτόν, μέ οφθαλ

μούς λάμποντας έκ περιεργείας, καί ή παράκλησις τής 
οίκοδεσποίνης, ήτις τάς ειχε άναγκάσει νά μισανοίξωσι 
τά έρυθρά των χείλη, κατέληξεν εις ενα μορφασμόν δυ
σαρέσκειας. Ή οικοδέσποινα έπανέλαβεν

—  Δ ια τ ί  ;
Κατόπιν ένός δισταγμού, έπανήρχισεν.
— "Οπως μοϋ συγχωρήσητε τήν άρνησίν μου, σας 

οφείλω μίαν έξήγησιν" λοιπόν, ιδού !
— Είνε ιστορία τις ήρώτησε κάποιος.
—  Μία άληθής ιστορία, προσέθηκεν ό Desnoves.
Καί όταν έκάθησαν ήρχισεν.

— Προ 18 μηνών έπήγαινα εις επαρχίαν τινα διά 
νά ΐδω ενα τών φίλων μου’ εκαλείτο Παϋλος. Πρό πολ- 
λοϋ χρόνου αι τύχαι τής ζωής μάς είχον διαχωρίσ?), 
ιδίως ό γάμος του τόν ίίχεν έξορίση εις μίαν ιδιοκτη
σίαν εις τό βάθος τής έξοχής. ’Αλλά συχνάκις ό σκέψις 
μου έφέρετο, ούχί άνευ μιας ίεράς έπιθυμίας, διά μέσου 
τών εργασιών μου εις τήν ειρηνικήν γωνίαν, δ'που έπέρνα 
τάς ώρας του μεταξύ τού κυνηγίου, τής αλιείας καί τών 
έφ’ ίππου περιπάτων.

Μόλις εφθασα έπανεϋρον τάς έντυπώσεις ταύτας· 
εν αίσθημα άναπαύσεως, γαλήνης, Ησυχίας, έκυριάρχει 
άπό τής δενδροστοιχίας εις τήν έσχατιάν τήε οποίας ή 
έπαυλις έγείρετο πνιγμένη εις μίαν πρασινάδα μέχρι τών 
άκρων τοϋ δάσους- είδύλλιόν τ ι  προεκαλείτο έν τώ πε- 
ριβάλλοντι τούτφ, ύπό τής γλυκύτητος τών σκιερών δεν
τροστοιχιών, έκ τής χλόης τών μεγάλων δένδρων, μ α 
κράν τών θορύβων, μακράν τών φροντίδων, τών υπο
θέσεων.

Ό  Παϋλος εΐχεν ’έλθει νά με περιμέν/) εις τόν σταθ
μόν- δέν είδον τήν σύζυγόν του, εί μή βραδύτερον πρό 
τοϋ γεύματος.

ΤΠτο πολύ ώραία- μέ μαϋρα μάτια, με διαπερα- 
στικώτατον βλέμμα, ανάστημα 'έκτακτον, δέρμα ολίγον 
τ ι  ώχρόν.

Δέν ήδυνάμην νά εμποδίσω τόν εαυτόν μου άπό τοϋ 
νά τήν θαυμάζω, άλλά πράγμα περίεργον, έδοκίμαζον 
μίαν ύποψίαν, ήτο φαντασία; Ή γυνή αύτη είσήρχετο 
δυσκόλως εις τό είδύλλιόν μου. Ή μεγάλη αυτής ζωη- 
ρότης μοί έφαίνετο δτι συνέτριβε τήν εικόνα ταύτην τής 
ειρήνης καί τής γαλήνης.

Τέλος πάντων είς’ ετερος συνδαιτιμών ήλθεν,εις νέος, 
γείτων τής έξοχής. Καί όταν έπανέφερα τά βλέμματά 
μου έπϊ τοϋ Παύλου, ό φίλος μου μοί έφάνη αίφνηδίως 
ώς δυσηρεστημένος, ή προηγουμένη χαρά τής άφίξεώς 
μου εΐχεν έξαλειφθή έκ τών οφθαλμών του, τόν 'έβλεπον 
εις τήν συνήθη άναμφιβόλως κατάστασίν του, ολίγον τι 
γηράσαντα, σχεδόν στενοχωρημένον, μετά μιας αορίστου 
ύπονοίας συζύγου δυσπιστοϋντος, καί φοβουμε'νου μή 
προδώσϊ) τάς σκέψεις του.

Δέν έσχον τήν ευκαιρίαν νά άφεθώ έπί πολύ εις τάς 
σκέψεις αΰτάς. Αί αναμνήσεις, αίτινες μας έπανήρ- 
χοντο εις τήν ώραίαν τοποθεσίαν τής τραπεζαρίας ταύ- 
της άνοικτής πρός τό δάσος, εις τήν γλυκεϊαν μελαγ
χολίαν τής ήσύχως πχρερχομένης εσπέρας, μέ έφερον 
πολύ μακράν, κατόπιν πεοΐ τά μέσα τοϋ γεύματος. Ή 
συνομιλία κατ’ άρχάς αόριστος έστράφη αίφνηδίως έπί 
άντικειμένου ένδιαφέροντος τής έποχής ταύτης, ακριβώς 
έπί τών φαινομένων τοϋ υπνωτισμού, καί τής ύπόβολής.

Ό  φίλος μου έκ τών πρώτων αποκαλύψεων εΐχεν 
ζωηρώς έπιδοθή εις τάς σπουδάς αύτάς, καί άπό μηνών 
ήδη είχεν συνεχείς συζητήσεις μέ τήν σύζυγόν του.

Αΰτη ήρνείτο τά φαινόμενα τά έκ τής τάξεως ταύ
της τών ιδεών προερχόμενα, έπέμενεν δτι δεν εβλεπεν 
εις ταΰτα εί μή τζαρλατανισμόν, έν ώ ό Παϋλος εκτός 
τών άναγνώσεων τάς οποίας ειχε κάμει, ήδύνατο νά 
βεβαιώσγι πράγματα πολύ περίεργα, έκ τής ιδίας πεί
ρας προερχόμενα. 'Ημέραν τινα έν Παρισίοις, αυτός ό 
ίδιος προσεφέρθη ώς s u j e t  μετά μεγάλης άπιστίας, ά λ λ ’ 
άφοϋ άπεκοιμήθη, έξύπνησεν έχων έκπληρώση άσυνει- 
δήτως ώρισμένας πράξεις, τάς όποιας τοϋ ύπέβαλλον 
διαρκοϋντος τοϋ ύπνου.

— Σ ε  περιέπαιζον, είπεν ή σύζυγός του.
Καί στρεφόμενη πρός εμέ.
— "Ιδωμεν δόκτωρ, βοηθήσατε' με νά εκβάλλω τοϋ

πνεύματός του αΰτάς τάς μωρολογίας, σάς βεβαιώ, ό'τι 
καθίσταται έκ τούτων τρελλός !

Έ λαβον μέρος εις τήν συνομιλίαν- ήμην ήναγκα- 
σμένος νά τή αντείπω,ώμολόγουν δ'τι έγώ ό ίδιος ένδια- 
φερόμην ζωηρώς διά τά ζητήματα ταϋτα, καί άνέφεοον 
πράγματα αναμφισβήτητα, τών οποίων υπήρξα μάρτυς. 
Ά λ λ ’ αύτη έτήρει τό άήττητον καί χαρίεν π ε ί ίμα  τής 
ώραίας γυναικός διακηρύττουσα, δτι δέν θά ήδύνατο νά 
πιστεύσΥ) εί μή δταν ήθελεν ΐδή, καί άκόμη!

—  Είνε πολύ άπλοϋν, έπανέλαβεν αύτη, άφοϋ ό σύ
ζυγός μου είνε ένα Sujet, λάβετε τήν ύποχρέωσιν νά δο- 
κιμασητε.

Έ κτος τούτου μόνος του ό ΓΙαϋλος προσεφέρθη εις 
τό πείραμα. Τόν παρετήρησα ήσθάνθην έκ τοϋ βλέμ
ματός του τοϋ ολίγον ταλαντευομένου δτι θά επιπτε πά- 
ραυτα εις τήν έξουσίαν μου,

Έπεράσαμεν εις τήν αίθουσαν- ό Παϋλος ήτο πράγ
ματι ενα έξαίσιον sujet. Έ κ  τών πρώτων στιγμών πε- 
ριέπεσεν εις ύπνωτιστικόν ύπνον.

—  Κοιμάται ανήγγειλα.
Αύτη προσεκάλεσε τόν σύζυγόν της, τοϋ επιασε τόν 

βραχίονα, ον άφήσασα ειδε καταπίπτοντα αδρανή.
— Αληθώς, είπεν ! ε, καλά- ήδη υποβάλλετε αύτώ 

κάτι τ ι .
Έφάνη άναζητοϋσά τ ι  εις τήν μνήμην της.
— "Ιδωμεν, χρειάζεται νά τ£> ύποβάλλωριεν μίαν 

πραξιν άσυνήθιστον, περίεργον, τήν οποίαν νά μή δύ- 
ναται νά φαντασθή, ήτις δέν είνε συνήθης εις τήν 
ζωήν του.

Παρετήοησε πέριζ τ η ί ,έ π ί  μιας τραπέζης, μία « Έ -  
πιθεώρησις τοϋ Υπνωτισμού» ήτο άνοικτή, ιδού ένα 
πείραμα μ ε τ ’ επιτυχίαςέκτελεσθέν- έπανέλαβε αύτό καί 
θά πεισθώ.

Τό πείραμα συνίστα νά ύποβληθή εις τόν ύπνωτι- 
σθέντα εις μίαν ώρισμένην ώραν, μία ώρισμένη πράξις, 
καί έν τή περιπτώσει ταύτη,αΰτη ή ώρισμένη πράξις ήτο 
ή αύτοκτονία προκαλόυμένη ύπό αντικειμένου μή δυνα- 
μένου νά τόν φονεύση, καί τό οποίον ό ύπνωτισθείς ώ- 
φεΛε νά τό έκλάβη ώς έγχειρίδιον.

— Εύχαοίστως άπεκρίθην.
Αύτη μοί ετεινε μαχαίριόν τ ι ,  διά τοϋ όποιου σχί- 

ζωσι τά φύλλα.
— Είνε κατάλληλον αύτό τό μαχαιρίδιον προσέθη

κεν, επειδή είνε πολύ εύθραστον, έάν τό σπάσιρ άληθώς 
έπί τών ένδυμάτων του θά μοί είνε άδύνατον πλέον νά 
αμφιβάλλω περί τής άληθείας τών φαινομένων τούτων.

—  Έ σ τέ βέβαια, προσέθηκα, ό'τι τό μαχαιρίδιον 
τούτο θά σπάση.

Έστρεψα πρός τόν φίλον μου καί τοποθετών τό 
μαχαιρίδιον τό έκ μαργαριτοοείζης (σιδεφίου), τώ είπον 
βραδέως

— Βλέπετε αύτό τό έγχειρίδιον ; Τό τοποθετώ έδώ 
έπί τής τραπέζης ταύτης. Αύριον, δταν θα σημάντ τό 
πρόγευμα, θά λάβητε αύτό τό έγχειρίδιον καί θά αΰτο- 
κτονήσητε !

Τόν έξύπνησα, δέν ένθυμείτο τίποτε, είχε μόνον μίαν 
ανησυχίαν, ολίγον κωμικήν,ήτο ζαλισμένος έκ τής πρά- 
ξεως, ήν τώ είχον ύποβάλλει.

Ή  Ισπερίς διήλθεν πολύ εύθυμος.
Τήν έπαύριον τήν πρωίαν έπεριπατούσααεν καί οι 

τρεις όμοϋ έπί τής ταράτσας, δτε αίφνης ό κώδων τοϋ 
προγεύματος ήχησεν. Ό  Παϋλος ύψωσε τήν κεφαλήν, 
κατόπιν άποτόμως καί δ ι ’ ένός βαδήσματος ταχέους μάς 
έγκατέλειψε καί είσήλθενείς τήν επαυλιν. Ή  σύζυγός του



κατέστη ώχροτάτη.
—  Πήγαινε ταχέως τη λέγω.
Ά λ λ ’ αύτη εμ.6ινε ακίνητος.
— Προς τ ί ;  ειπεν. Βλέπω καλώς, δ'τι ή υποβολή I- 

πέτυχεν. ’Ιδού τον δτι άνεχώρησεν. Κατέστη ήδη ώσεί 
τρελλός.

Διηυθυνόμην ταχέως πρός τήν αίθουσαν νά έπανεύρω 
τόν φίλον μου. Ά λ λ ’ είς τήν θύραν Ιξέβαλλον μεγάλην 
κραυγήν. Ό  Παϋλος ήτο έξηπλωμένος είς τήν γην με 
έν έγχειρίδιον είς τήν καρδίαν.

— ’ Αληθές έγχειρίδιον ; Ήρώτησέ τις.
— Μάλιστα, είπεν ό DesnO VPS, αληθές.
Κατόπιν προσέθηκεν :
—  Έπαρατήρησα επί τής τραπέζης, τό μαχαιρί- 

διον ει/εν έξαφανισθή.
Κατόπιν μικράς σιγής προσέθηκεν
—  Ή  γυνή τοΰ Παύλου κατόπιν ύπανδρεύθη Ικ νεου, 

ελαβε ώς σύζυγον τόν τής εξοχής γείτονα των, τόν νέον 
εκείνον, δστις τήν παραμονήν τοΰ άτυχους συμβάντος 
συνέτρωγε μ ε θ ’ ήμών.

(Έκ τοϋ Γαλλικού).
Σ π Γ 'ρ . Χ η κ ίτ .

Ο Π Ο Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Ν Α Υ Τ Η

Φύσα καί μάνιζε, §οριά,
"Αχ ! Λ καρδιά μου είνε βαρειά· 
φεύγω, πηγαίνω άλλοϋ νά κλάψω, 
άλλοϋ τόν πόνο μου νά θάψω.

Ν’ άφήσω τοϋτο τό vncfi, 
ποϋ τήν παιδούλα τή χρυσή 
τήν είδα μ * άλλον ταιριασμένη, 
τήν είδα μ ’ άλλο εύτυχισμένη !

Κ’ ένώ χαρούμενη θά ζμ 
μέ τήν άγάπη της μαζί, 
έγώ θά ζώ χωρίς έλπίδα 
καί θά γυρνώ χωρίς πατρίδα.

’Αδέρφια μου, παρακαλώ, 
άν άποθάνω ’ς τό γιαλό, 
ρίξτε τό σώμά μου ς ’ τό κύμα,
’ς τό δροσερό, γαλάζιο μνήμα.

Κ ι’ άν ή μανούλα μου ’ρωτφ, 
ό γιός της ποϋ νά περπατά, 
λέτε πώς πάω καί θά γυρίσω, 
σιμά της πάντοτε νά ζήόω.

Κ ι’ άν έρωτά κ ι’ ή  κοπελιά 
γιά τήν άγάπη τήν παληά, 
πέτε πώς ζώ σέ ξένα μέρη

Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
( Εργον τοΰ έν Σύρω κωφαλάλου ζωγράφου Ν. Βαρβέρη( .

Α Ν Λ Ρ Ε Α 2  Λ Α Ϊ Κ Α Ρ Α Τ Ο Σ

Προ ολίγων ήμερων άπέθανεν ό σατυρικώτερος ίσως 
τών Ε λλήνω ν νεωτέρων ποιητών, ό Άνδρέας Αασκα- 
ράτος είς τήν ιδιαιτέρα αΰτοϋν πατρίδα τό Ά ργοστό- 
λιον τής Κεφαλληνίας. Ό  ποιητής είχεν είσέλθη είς τό 
ενενηκοστόν ετος, είχε δέ πρό χρόνων πολλών άφήσει 
τόν καυστικόν του κάλαμον. Ά ν  ό Λασκαράτος δέν εί
ναι γνωστός τόσον, όσον επρεπε, καθ’ δλην τήν Ε λλά δα  
ώς εθνικός μας σατυρικός ποιητής, νομίζομεν, δτι αύτό 
προήλθεν έξ αιτίας τής γλώσσης που μετεχειρίσθη 
τής καθ’ αύτό Κεφαλλονίτηκης, ή όποία είναι γεμάτη 
άπό ιδιωτισμούς καί λέξεις άκαταλήπτους διά τούς άλ
λους "Ελληνας. Έ π ’ εύκα ιρέ  τοΰ θανάτου του ποιητοΰ 
δημοσιεύομεν ενα άπό τά χαριτωμένα κ ’εΰφυέστατα αΰ- 
τοϋ ποιήματα.

Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Ε Ρ Ω Τ Α

"Ερωτα, άν θές νά τάχωμε καλά,
Στό σπήτι μου νά μή ματαπατήσμς.
At ποϋ στό λέω· κ ι ’ ά θέλι?ς νά μέ άφήσμς 
’Λναπαμένον’, πάει πολύ καλά.

Έγώ μ' έκαψε ή πρώτη κουμπαριά.
Κ ι’ άν έσύ τώρα δέν άποφασήσμς 
Νά πας στό Διάβολο καί νά μή γυρίσμς, 
Θάρτωμε καμμιά ’μέρα στά χοντρά.

εύτυχισμένος μ ’ άλλο ταίρι.

Φύσα, νά λύσω τά σκοινιά, 
φύ<3α, ν ’ άνοίξω τά πανιά, 
νά πάω τόν πόνο μαυ νά σδύσω 
καί πίάω πιά νά μή γυρίσω !

Ά ρ . Προ6ϊλέγγ»ος

Γιά δαϋτο νά μέ λείπμς κουμπαρόπουλο· 
Μή σοϋ μαδήσω εκείνες τσή φτεροϋγες,
Καί σέ κάμω νά σκούζμς 'σά γαλόπουλο,

Καί νά τρέχμς κουτσόφτερο ’ς τσή ροΰγες 
Κ ' έκεϊνες τσή σαΐταις όποϋ φέρεις 
Σοϋ τσή βάνω δλες μάτσο έκέϊ ποϋ ξέρεις.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η  Κ Α Ι  Τ Υ Π Ο Σ Ο

Δεν είναι πλέον κτήμα ολίγων ή γνώσις, δτι 
ή  πρόοδος τών Ανθρωπίνων κοινωνιών άσφαλές 
και κύριον έρεισμα έχει τήν γνησίαν δικαιοσύ
νην, Έάν ό κύριος σκοπός τής πολιτείας είναι ή 
διά τής ποαγματώσεως τοΰ δικαίου έπίτευξις τής 
άληθοϋς εύημερίας τοΰ άτόμου, ή άληθής δ ι
καιοσύνη άποδεικνύεται ό Απαραίτητος δροςτης 
πολιτικής και κοινίονικής προόδου τοΰ Ανθρώ
που, ή  δ ’ έν δεδομένω τινι κρατεί κατάστασις 
και διαχείρισις τοΰ θετοΰ δικαίου δίδει τό Ασφα
λές μέτρον τής προόδου και τής προς ταύτην 
τάσεως τοΰ κράτους τούτου.

Τωόντι τά ζωτικώτερα καί μέγιστα στοιχεία 
ύπάρξεως τοΰ κοινωνικού Ανθρώπου, τά άμεσώ- 
τερον συνεχόμενα προς τήν ύπαρξιν αύτοΰ ώς 
δντος λογικού και τά δραστικώτερον παρορμών- 
τα αύτόν πρός άνάπτυξιν τών έν αύτώ ψυχικών 
δυνάμεων : ή τ ιμή , ή οίκογένεκι, τό άπαραβία- 
στον τής συνειδήσεως, ή έλευθερία, ή ιδιοκτη
σία, πάντες οΐ Απαραίτητοι καί ίερώτατοι οΐ/τοϊ 
δροι, δ ι ’ ών βαίνων ό άνθρωπος έπετέλεσε καΧ 
έπιτελέσει τόν τεράστιον αύτοΰ πολιτισμόν, δέν 
αίωροΰνται βεβαίως έν τω κενώ ώς αύτάρκη και 
αύθύπαρκτα στοιχεία, ά λ λ ’ έρείδονται έπί της 
δικαιοσύνης, ήτις  είναι ούτως εΐπεϊν ολοκλήρου 
τοΰ κοινωνικού θόλου ή  κλείς.

Ά ρκεΐ μόνη ή γνώσις τής Αλήθειας ταύτης, 
δπως έννοηθή μεθ’ όπόσης μερίμνης έκαστος 
πολίτης πρέπει ν ’ Ατενίζη πάντοτε πρός τήν ίε- 
ράν ταύτην κρηπίδα, έφ ’ ής συγκεντρούνται και 
στηρίζονται τόσαι ύπάρξεις, τόσοι μόχθοι και 
πόθοι τοσούτων άτόμων. Όταν φθάρη ή  κλεις 
τού θόλου, τοΰ ύποβαστάζοντος παν δ,τι ό άν
θρωπος έχει ιερόν καί προσφιλές, τΰ πάντα θέ- 
λουσι καταρρεύσει, τό δέ πρώην αρμονικόν και 
συαμετρον κοινωνικόν καί πολιτικόν ϊδουμα θά 
καταπέση είς άμορφον σα>ρόν έρειπίων, διότι έξ- 
έλιπεν ή  βάσις ή  συνέχουσα και ύποβαστάζου- 
σα αύτό.

Διά τούτο ή προς τήν δικαιοσύνην προσοχή 
έκάστου πολίτου πρέπει κατ’ άνάγκην νά ήναι 
ισοδύναμος πρός τήν μέριμναν, ήν αισθάνεται 
και καταβάλλει ουτος ύπέρ τήςσυντηρήσεωςτών 
ιδίων αί/τοΰ ήθικών και ύλικών άγαθών.

Έ κε ϊ ένθα ή θετή δικαιοσύνη, συνάδουσα 
δσον ένεστιν αύτη πρός τάς Αρχάς τής ηθικής 
καί τού αιωνίου δικαίου καί πρός τάς Απαιτή
σεις τοΰ όρθοΰ πολιτισμού, τυγχάνει άφ’ ετέρου

/*) ’Απόσπασμα έκ της εισαγωγής είς μελέτην περί 
τοϋ νομικοϋ τύπου.

ταχείας, άμερολήπτου και Ακριβούς Απονομής, 
έκεϊ ό σκοπός αύτής πληοούται. Έ κε ϊ ή πολι
τική όμάς έκπληροϊ τόν Αληθή αύτής προορι
σμόν. Έ κε ϊ τό άτομον Απολαύον Αληθούς έλευ- 
θερίας εύημερεΐ. Κατά λογικήν δέ πάλιν συνέ
πειαν έκεϊ μόνον ή δικαιοσύνη λειτουργεί συμ- 
φώνως τω προορισμώ αύτής, ένθα τό κοινωνικόν 
σώμα διατελεΐ άρυιμελές και άκμάζον ούτως, 
ώστε ή έλαχίστη έν τη λειτουργία αύτοΰ διατά- 
ραξις δέν ευρίσκει άνάλγητον τόν οργανισμόν 
αύτοΰ, άλλά συγκλονεΐ αύτόν έν πόνω καί έξ- 
εγείρει άνήσυχον πρός ταχεΐαν άποκατάστασιν 
τής διαταραχθείσης κανονικής λειτουργίας, ώς 
συμβαίνει είς παν σώμα οργανικόν και ύγ ιές . 
'Αλλως, έάν ή διατάραξις αύτη οέν συγκινήση 
τό δλον σώμα, έξ άπαντος δέν σφύζει έν αύτώ 
άκμαία ζωή, ή παράλυσις βαίνει όσημέραι αύ— 
ξάνουσα καί τέλος ή άλλοτε έλευθέρα πολιτεία 
διαφθείρεται, καταπίπτει καί ύποδουλοΰται, συμ- 
παρασύρουσα μ ε θ ’ έαυτής καί τήν εύημερίαν 
τού άτόμου. Ούτω δέ τό άτομον άποτίει έξ ιδίων 
τής ίδίας αύτοΰ άπρονοησίας τήν ποινήν.

Έάν τήν άρχήν ταύτην φέροντες ώς στάθ
μην άκριβή καί δεδοκιμαομένην ζητήσωμεν νά 
σταθμίσωμεν τήν κοινωνικήν ήμών πρόοδον διά 
τής έρεύνης τής καταστάσεως τής παρ ’ ήμ ϊν  δ ι
καιοσύνης και τής αΐσθητικότητος, ήν ή ή μ ε-  
τέρα κοινωνία παρουσιάζει οσάκις ή  δικαστική 
λειτουργία παρακρούει και προσκόπτει έν τη πο
ρεία αύτής, δέν θέλομεν άποκομίσει παρήγορον 
έντύπωσιν.

Δυστυχώς καί αύτή ή πεφωτισμένη τής κοι
νωνίας μερις περί έλαχίστου ποιείται τήν έρευ
ναν τής καταστάσεως τής έλληνικής δικαιοσύ
νης. Ή δημοσία γνώμη, τά πάντα καταλείπουσα 
είς τήν μέριμναν τής κεντρικής κυβερνήσεως, 
άρκεϊται μόνον είς μεμψιμοιρίας άποδοκιμάζου- 
σα όμοιοτΰπως πάντοτε τήν κυβερνητικήν νω- 
θρότητα ήάμβλυωπίαν, οσάκις πολιτική τις άπο- 
τυχία έπιφαίνεται παρέχουσα Αφορμήν. Αί μεμ- 
ι^χμοιρίαι δέ αυται τοΰ τύπου,καταντήσασαι Από 
πολλού τετρ ιμμένοι και συνήθεις,ούδεμία / σχε
δόν έμποιούσι πλέον έντύπο^σιν. 'Η.κεντρική έξου- 
σία μόλις σαλεύεται ύπό τόν μορφινισμόν τής 
πολιτικής συναλλαγής. Ή πειθαρχική εξουσία, 
ήν εμβριθής καί λίαν αισιόδοξος νομοθέτης δι- 
εμόρφωσεν είς οργανισμόν πολυσύνθετον και άρ
τιον, διαμένει Ακίνητος καί άτυχος ώς πελώριον 
μηχάνημά, τοΰ όποιου Αγνοείται ή χρήσις. 
'Υπουργοί τής Δικαιοσύνης, διακαιόμενοι ε ίλ ι-  
κρινώς ύπό τού πόθου τής Αναμορφώσεως, εΐς- 
έρχονται είς τό Ανάκτορον αύτής ό είς μετά τόν 
άλλον δπωςέξέλθωσι μετ' ολίγον άπρακτοι, Ανί
σχυροι καί Απογοητευμένοι, ώς Από άντρου μυ



θικού, ένθα Σφίγξ όλεθρία καί μυστηριώδης 
παραλύει και άπονεκροϊ παν φιλόπατρι σθένος.

Πρός τί νά περιγραφή τις τάς λεπτομερείας 
της οίκτράς τοϋ δλου κράτους είχόνος ; Μήπως 
διά νά προστεθη μία έτι μεμψίμοιρος κραυγή 
ε ίς  τάς καθ’ έκάστην πολλάς έκβαλλομένας ύπό 
τών έφημερίδων τοιαύτας ; ’Εάν ήθελέ τις νά 
παραστήση τήν κατάστασιν, ήρκει νά είκονίση 
νεαρόν μέν άλλ’ έλκώδες και παράλυτον σώμα, 
άρκούμενον μόνον νά στενάζη δτι αί χεϊρές του 
δέν κινούνται δπως άποσπάσωσιν άπό τών έλ- 
κών αύτούτούς ψοφώντας τό αίμάτου σκώληκας,

Δέν πιστεύω νά πλανώιιαι νοών τόν τύπον 
ώς πρακτικόν πανεπιστήμιον τού λαού διδάσκον 
και επιτηρούν, ποδηγετούν καί διαφωτίζον τήν 
πολιτείαν καί τό έθνος άπό πάσης άπόι^εως πο
λιτ ικής καί διοικητικής. Κέντρον έπιστήμης καί 
τέχνης έν πνεύματι πρακτικώ, άποτελούμενον 
έκ τών άριστων έν τοϊς τοιούτοις είδικοτήτων, 
δέν πρέπει νά περιοοίζη τήν φο^νήν αύτού είς 
έλεγχον μόνον καί μεμύιμοιρίαν, ά λλ ’ οφείλει 
καί νά προτείνη τά ποακτέα έν έπιγνώσει τού 
έκάστοτε θέματος. Καί ού μόνον νά ύποδεικνύη 
άλλά καί νά προκαλη καί πρωτοστάτη είς έπι- 
δίωξιν τής πραγματοποιήσεο^ς αύτών.

’Ανεξάρτητος άπό πάσης προσωπικώς κομ
ματικής έπιδράσεο^ς, είναι μάλλον άνύποπτος 
καί διά τούτο μάλλον άξιόπιστος ό τύπος παρά 
τώ λαώ ή δσον ό βουλευτής ό άγορεύων έν τώ 
βουλευτηρίω, Λαλών καθ’ έκάστην έλευθέραις 
είς έπήκοον τοϋ δλου έθνους, άποβαίνει ή  πρώ
τιστη δύναμις έν τη διαμορφώσει τής γνώμης 
καί τής θελήσεως αύτού. Άπορρέων δ’ έκ τών 
οπλάγχνων τού λαού καί γινώσκο^ν τάς άνάγκας 
καί άδυναμίας του, ρυθμίζει ταύτας διά τοϋ φο:>- 
τός τής έπιστήμης του, ήτις  είναι ό νοϋς του, 
καί διά τοϋ πυρός τής φιλοπατρίας του, ήτις  
πρέπει νά ήναι τό μόνον αίσθημά του.

’Εάν ή πολιτ ική νόσος έπιδέχεται ίατήριον 
^άρμακον, ό τύπος οφείλει νά γινώσκη καί νά 
ύποδεικνύη τούτο έπί ποινή τοϋ νά νιή ήναι
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τύπος άξιος τοϋ προορισμού του. Τοιοϋτος τύ
πος άδύνατον νά μή εύρη γόνιμον ήχώ έν τη 
συνειδήσει καί τη ζουλήσει έθνους έχοντος έν 
έαυτώ στοιχεία φιλοτιμίας, ζωής καί προόδου.

I .  Γ .  Φ ρ α γ κ ια ς

ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ

Ό  Νιόνιος Φιοράτος ήτο ποιητής, έγινε ποιητής. 
Καί τώνοιωθε μόνος του, πώς ήτο ποιητής, ετσι άπό τήν 
φύσίν νά ποΰμε καί άπό τήν πατρίδα του άκόμα γ ι ’αύτό 
φτιασμένος. Ποιηταί γνωστοί, ποϋ τούς είχε γνωοίσε·. σ’

ενα άπόμερο καφενεδάκι,στή γειτονιά του τά Πιθαράδικα, 
του τό έβεβαίωναν καί μέ όρκους. *Η « Ε σ τ ία »  καθώς 
καί ό «Φανός τής Σύρου» είχον δημοσιεύσει έργα τον, 
άλλά μέ χώρις τώνομά του. Ό  Νουμάς, ενας μεγάλος 
κριτικός, μέ ένα άρθρο του ήθέλησε τότε νά τόν κά- 
μγΐ γνωστόν, όπως καί ό κ. Χρηστομάνος ζητάει σήμερα 
νά εχχο.Ιάψΐ) τής μεγαΛοφυίες στην Ε λ λ ά δ α  μέ τή Νέα  
Σχηνη, κατά τήν ομολογίαν τοΰ ίδιου.

Καί διά τήν άκρίβειαν, τό άρθρον του κ. Νουμά 
δέν έγράφη άπλώς καί ώς ετυχε, άπό εΙ.Ιιχρίνειατ ή έ(ΐ- 
βρίθειαν δημοσιογραφικήν, τήν άρετήν αύτήν άμφιβάλ- 
λω άν 'έχουν δ'λοι οί δημοσιογράφοι μας, ώς πρός τά φι
λολογικά, διά νά μήν παρεξηγηθώ. Ό  τύπος μας ε ίμ-  
πορεί νά δικαιολογήται μήν άναγνωρίζων δτι έχει καθή
κον νά ύποστηρίζη τήν φτωχήν μας φιλολογίαν. Ό  τό
πος βλέπετε εχει άνάγκην άπό πρακτικώτερα διδάγμα
τα καί στοιχειώδη μάλιστα, δπως eivat ή γεωγραφία καί 
διαβάζετε έξαφνα στήν έφημερίδα σας. Ε ίς  τήν r7)aor
Σμύρνην συνέβη τοΰτο. Ε ίς  τό Τονμβονχτον τής Μαδα- 
γαό.κάρης ήνδοαγάθησεν ό κ. Μουρούζης κλπ.

Ό  Νιόνιος Φιοράτος είχε τήν ευτυχίαν νά γνωρίστρ 
τόν κριτικόν μας ενα έσπε'οας ποϋ είχε παραδάκια έπάνω 
του καί είχε τήν τιμήν νά πιή μαζή του κάμποσες μπίρες, 
ώς άυ,οιβή λοιπόν τής γενναιοδωρίας τοΰ Νιόνιου έλαμψε 
τήν άλλην ήμέραν τό άρθρον τοΰ Νουμά. Περίεργον είναι 
όμως πώς τό'νομά του δέν εύρίσκεται είς τάς άνθολογίας 
τοΰ Κοκκινάκη και τοΰ Ταγκοπούλου. ’Εξιχνιάσαμε κ ’ 
έμάθαμεν, πώς κατά δυστυχίαν έκείνην τήν «ποχην ποΰ 
έβγαιναν οί ανθολογίες ό Νιόνιος Φιοράτος ήταν άρρω
στος βαρειά καί γ ι ’ αύτό δέν μπόρεσε νά στείλη κ ι ’ αυ
τός ποιήματα. Καί ήταν ακόμα ό Νιόνιος δεκαοχτώ χρό
νων πα ιδ ί ’ φαντασθήτε πώς σέ δε'κα χρόνια με'σα θά εί
χαμε μιά μεγαλοφυία, μά χωρίς νά βγή άπό τ ’ αυγό
της, εκτός άν έφρόντιζε νά τήν βγάλη καμ,μία κλώσα
σάν τον κ. Χρηστομάνον.

Τ ί  τά θέλετε; Ό  Νιόνιος Φιοράτος ήταν ράτΰα ποι
ητική. Ποιητής ήταν κ ι ’ ό πατέραν του καί ό πάππος 
του καί ό προσπάππος τςυ. Ή ταν βλε'πετε το πυιητι- 
Λίχι πατρογονικό του καί τό είχε σάν κληρονομιά.

Ράτσες τέτοιες ποιητικές θά βρήτε άπειρες σ ’ δλην 
τήν Επτάνησον, δπου γράφουν καί φτιάνουν στίχους 
άρσενικοί καί θηλυκοί. "Ενας κριτικός ποΰ λεγει, πώς 
δπου ΰπάρχουνπολλοί στιχογράφοι,έκεΐ,λείπουν οί άληθινοί 
ποιηταί,  αυτός μπορεί νά μήν ήλθε στήν Ε λλά δα  καί 
δέν ξε'ρει τ ί  τοΰ γίνεται. Ά ν  έρχότανε στήν Ε λλά δα  
μποροΰσξ ν’ άλλάξτ, γνώμη, γ ιατί θά τόν έφώτιζαν καί 
οί διάφοροι Νουμάδες κριτικοί μας κ ι ’ άπ’ αυτόν άκόμα 
τόν κ.Ροίδην ποΰ δέν χωνεύει καί πολύ τούς ποιητάί, θ ’ 
άκουε, πώς ό ποιητής μοιάζει μέ τόν ξενοδόχο κ ι ’ δτχν 
παραπονήται πώς δεν άρε'σουν τά ποιήματά του,είναι τό 
ίδιο μέ τόν ξενοδόχο ποΰ δέν εχει πελατία καί δέν τρώ
γονται τά φαγητά του. ’Ενώ ό κ. Ροίδης ξε'ρει πολύ 
καλά, πώς ό Ρωμιός δέν είναι Λούκουλος, γον.ΙόΙοΐ καί 
εξετάζει περισσότερον τ ί  τόν συμφερει νά φάγη καί οχι 
τ ί  τοϋ άρεσει, μάλιστα όσο γιά τό τ ί  τοΰ άρε'σει και 
ποιά μαγειρική προτιμά, σάν πολύ δύσκολα μπορεί ν 
άπαντήση κανείς. ‘Ημείς πιστεύομεν πώς οί περισσότε
ροι Ρωμιοί προτιμούν τό ότΙΛ rz i μπαχαΜχ άπό πολλά 
άλλακάλλιστα ξενοδοχεία. *· > κ.Ροίδης ξε'ρει άκόμα καλά 
τήΡωμαίϊκη παροιμία «ξεϊδι χάρισμα γλυκό σά μ έ λ ι» .  Καί 
άφοϋ τά ποιήματα δλα έδώ στήν Ε λ λ ά δ α  είναι χάρισμα 
είναι γλυκά σά μέλι κ ι ’ άς είναι καί ξείδια άκόμη. Φαί
νεται πώς μ ’ αΰτά ποΰ ελεγεν ό κ. Ροίδης έλογάριαζε

χωρίς τόν ξενοδόχο, άλλά μονάχα μέ τόν ποιητή.
Ό  ξένος κριτικός θά εβλεπεν άκόμα τόν κ. Ροίδην 

νά παραδέχεται μέ ένθουσιασμόν μιά παρατήρηση κά
ποιου άλλου μεγάλου κριτικού, ποΰ λέει, πώς ό ποιητής 
γιά νά προκόβη εχει άνάγκην άπό χειροκροτήματα, δ
πως καί τό μουλάρι διά νά βαδίζγ) καλά στόν δρόμον 
του εχει άνάγκην άπό τό κουδούνι. Καί θά εβλεπεν ό 
ξένος κριτικός πώς τά χειροκροτήματα καί τά ζντω είναι 
χάρισμα στόν καθένα έδώ στήν Ε λλά δα , δ'που βγάζουν 
καί λόγους δεκάρικους άκόμα. Καί θά 'έβλεπε πώς κάθε 
ποιητής ή ρήτορας ποΰ είχε άνάγκην άπό χειροκροτή
ματα 'έπρεπε νά ελθγ; έδώ, γιά νά γίνγι μεγάλος μιάν 
ώραν άρχήτερα.

Ε ίχε  λοιπόν ό Νιόνιος, 'έξω άπό τά δικά του εργα, 
δύο ολόκληρα μπαοΰλα γεμάτα άπό εργα κάθε λογής. 
Τόν θησαυρόν αυτόν σημειόνουμε γιά τούς κριτικούς μας 
σάν τόν κ. Νουμά καί γιά τούς έκδότας καί άγοραστάς 
αρχαίων χειρογράφων, σάν τόν κ. Βλαχογιάννη.

Ή γνωριμία καί ή φιλία μέ μερικούς ποιητάς έκα
μαν τόν Νιόνιο Φιοράτο ν ’ άφήση τό σχολειό του καί 
τά μαθήματάτου καί νά πάρη τήν άπόφασι νά γίντρ καί 
αυτός μάρτυρας τής τέχνης. Κ ’ 'έγινε μάρτυρας καί αυ
τός. καθώς καί οί γνώριμοί του ποιηταί,  ποΰ ήσαν μάρ
τυρες άπό καιρό. "Αρχισε νά περιφρονή δλον τόν κόσμον. 
*Ενα τετράστιχο έπιτυχημένο έθεωροΰσε τό μεγαλείτερο 
κέρδος τής ήμέρας. Ά ρχ ισ ε  νά λατρεύν) τό'νομά του καί 
νά μιλάη πάντα γ ι ’ αύτό, καθώς καί οί φίλοι του κ ι ’ 
άρχισε νά τοε'χη άπό πάνω του καί τό κουρέλι καί νά τόν 
άνησυχοΰν τά έλληνικά ζωύφια. Μ ’ δλα ταϋτα ό Νιόνιος 
μαζή μέ τήν παρέα τών τριών άλλων ποιητών άπό τό 
μικρό καφενεδάκι, ψηλά, στά Πιθαράδικα, μέ γραψίματα 
κ ι ’ άπαγγελίες έφοβέριζαν ολόκληρον τήν άνθρωπότητα, 
σά μεθυσμένοι ποΰ χτυπώντας έπάνω σέ τοίχους ή δέν
δρα καί σπάζοντας τά κεφάλια τους θαρροϋν πώς πολε- 
μοϋν μέ ολόκληρα στρατεύματα.

“Οταν ό ΝιόνιοςΦιοράτος κατά δυστυχίαν του έμεινε 
ορφανός κ ’ 'έχασε τόν πατέρα του τόν προψεαόρο στά ’Ι
ταλικά ποΰ και τόν έσυντηροΰσε. τότε άρχισε ν ’άπογοη- 
τεύεται άπό τήν ποίησιν καί ν ’ άπελπίζεται άπό τήν 
ζωήν. Ε ίχε  δοκιμάσει νά κερδίση τό ψωμί του άπό τά 
εργα του τά ποιητικά. Έσκέφθη τούς έχδότας, τάς εφη
μερίδας καί τά περιοδικά. Έ τρ εξ ε  παντοΰ. ’Εκδόται δέν 
υπάρχουν στήν Ε λ λ ά δ α  ποιημάτων καί έργων φιλολο
γικών.

— Στό πρωτοχρονιάτικο φύλλο δημοσιεύομεν ποιή
ματα. Τοΰ είπεν ό διευθυντής μιάς έφημερίδος.

'Ένας άλλος τοΰ είπεν,δτι διά τά ποιήματα ποϋ δη
μοσιεύονται στήν εφημερίδα του πληρώνεται δπως καί 
άπό τής έμπορικές ρεκλάμες καί έστειλε τόν δυστυχή 
Νιόνιο νά συμφωνήση είς τό λογιστήριον.

"Ενας άλλος τοΰ έζήτει νά τοϋ έξηγήσγ) τ ί  θά πή 
ίto rriro , γ ια τ ί  πρώτη φορά άκουγε την λέξιν.

'Ένας έκδοτης ήμερολογίου έδέχθη τόν Νιόνιο μέ 
πολλήν ευγένειαν καί έδέχθη νά δημοσιεύση τά ποιήματά 
του καί τήν εικόνα του μάλιστα πληρωνόμενος μέ 2 5 0  
δραχμάς, χωρίς όμως τήν εικόνα θά τοΰ έδημοσίευε τά 
ποιήματα, άλλά θά ύποχρεοΰτο ό Νιόνιος νά τοΰ κάμη 
δέκα συνδρομητάς.

"Οσο γιά τά περιοδικά, έμαθε πώς μόνον ενα, δύο, 
έβγαιναν τακτικά κ’ έκεϊνα τό περισσότερον έδημοσίευαν 
ϊργα τών συνδρομητών των.

Κ ’ ετσι ό Νιόνιος άπελπίσθη ολωσδιόλου άπό τήν 
πνευματικήν του εργασία. Έβλαστήμησε τότε τήν τέχνη

καί τήν παρέα τών ποιητών, ποΰ δέν μποροΰσε νά τοΰ 
γίντρ χρήσιμη σέ τ ίπ οτε ’ τοΰ κάκου έδερνεν τό νοΰ του 
πώς μποροΰσε νά βγάλ·/) τό ψωμί του. Έ π ή γ ε  καί είρ- 
γάσθη σέ μίαν εφημερίδα γιά λίγεςήμέρες, μά τοΰ είπαν, 
πώς θά πληρωθή στό τέλος τοΰ μηνός κ ’ έφυγε, διότι 
μποροΰσε νά πεθάνη άπό τήν πείνα. Μιά μέρα μελαγ
χολικός, ελεεινός καθώς ήταν, ακολούθησε τήν κηδείαν 
ένός νεκροΰ κ ’ έκεΐ στό νεκροταφεΐον ήπιεν ενα ποτήρι 
κρασί κ’ έφαγε δύο παξιμάδια, άπό τό μοίρασμαποϋ κά- 
μνουν γιά τό νεκρό.

ΤΗτο νηστικός δύο σχεδόν ήμέρες. Τά παξιμάδια και 
τό κρασί τόν έγλύτωναν χωρίς άλλο άπό τήν αυτοκτο
νίαν. Καί ό άπηλπισμένος άπό τούς ανθρώπους καί άπό 
τήν ζωήν άρχισε νά έλπίζ-ρ άπό τούς νεκρούς καί άπό τό 
κοιμητήρι. Ό  Νιόνιος Φιοράτος έζοΰσε εις τό μέλλον μέ 
τά παξιμάδια καί τό κρασί τών πεθαμε'νων. Τ ί  κρίμα 
νά μή τό σκεφθή πρωτήτερα ! θά μποροΰσε νά ζή μέ τά 
παξιμάδια τοΰ νεκροταφείου, καί δέν θά πωλοϋσε τά δύο 
πολύτιμα μπαοΰλα τά γεμάτα άπό σπουδαία έρ α στό 
μπακάλη γιά λίγες δεκάρες.

Τώρα πάει πλειά. Ε ίς  τό ρητόν όμως «υνδίν ιιέγα 
ι)θιχον άπόΛΛυταιΊ) έπίστευεν πολύ ό Νιόνιος καί ή κλη
ρονομιά του εκείνη άνείχε με'σα της τό ήθικόν, θα γλύτ- 
τωνε χωρίς άλλο καί άπό αύτά τά χέρια τοΰ μπακάλη 
άπόκανέναν Βλαχογιάννη ή άλλον εξερευνητήν τήςΊστο- 
ρίας καί τών άρχαίων χειρογράφων.

—  Γ ιά  κύτταξε καταμεσήμερα τή νύχτα !
—  Καλά λες, τή νύχτα, νά γιά δές καί τό μισο

φέγγαρο φαίνεται πίσω του.
’ ’Ηταν δύο λιμοκοντόροι ποΰ είπαν αΰτά τά λόγια, 

σάν έπερνοϋσεν εμπρός τους ό Νιόνιος σέρνοντας τά βή 
ματά του.

—  Βρέ μέ τή βελάδα !
— Βρέ μέ τό κλάκ ! Νά βρε !
’Ήταν τά παλιόπαιδα ποϋ φωνάζαν συχνά άπό π ί

σω άπό τύ Νιόνιο.
Ό  δύστυχος Νιόνιος είχε φορέσει τελευταία τοΰ μα

καρίτη τοΰ πατέρα του μιά ξεβαμένη ραντεκότα καί ενα 
καπέλο μιραμπώ, παμπάλαιο, τοΰ πατέρα του κ έκεΐνο.

Καί ό'μως μή λησμονοϋμεν πώς ό Νιόνιος ήτο ποιη
τής, φιλόσοφος. Εκε ίνο  ποϋ τοΰ σπάραξε τήν καρδιά 
ήταν ό θάνατος μιας κόρης στή γειτονιά του, ποΰ ό Νιό
νιος τήν έλάτρευε χωρίς έκείνη νά τό ξέριρ. Άδιάφορον. 
Ά ν  άγαποΰσε τόν κόσμο, τή γειτονιά του, τή ζωή, ή
ταν γιά τήν κόρη έκείνη,τώρα ποΰ έπέθανε άς μήν έβλεπε 
κανέναν.

Ή κόρη άπέθανε άπό φθίσιν καί ό Νιόνιος έγραψε τό 
τελευταίο πρός αυτήν ποίημα ποϋ άρχιζεν έτσι.

Παπ,αροϋνες κόκκινες 
Στά (ίτήθη της φυτρώόαν,
Παπαρούνες κόκκινες 
Στά χείλη  της άνθίόαν,
Μά οί Χάρες της προδώίίαν 
Καί της έξεφυλλί(5αν 
Χέρια άθώρητα μ ’ όργή,
Καί μαζή μ ’ αύτές θερίόαν 
Και τής κόρης τήν ψυχή.

Φανερά ό ποιητής μ ’ αυτούς τούς στίχους ζωγραφί
ζει τής αίμοπτυσιές τής κόρης.

Βλε'πετε πώς ό Φιοράτος ήταν καί νεωτεριστής. Δέν 
ξέρω άν έκαμε καμμιά φορά καί στή σχολή τών μαλλια
ρών. Είναι θαϋμα πώς έσώθη τό μικρό αύτό κομματάκι 
άπό ό'λα τά ποιήματα τοΰ Νιόνιου Φιοράτου, καί τό



όποιον κάποιος φίλος μοΰ τό άντέγραψεν.
Τόσο έλυπήθη ό Φιορατος γιά τό θάνατο της αγα

πημένης του ποϋ άπεφάσισε νά θάψη μαζή μ ’ εκείνη καί 
ό'λην την δόξαν του, ό',τι είχε γράψη όμορφο καί τά πε
ρισσότερα του ποιήματα τά είχεν έμπνευσθή άπό εκείνην. 
Σά γείτονας που ήταν ό Νιόνιος τής πεθαμένης φτωχο- 
κόρης επήγε γιά πρώτη φορά στό σπίτι της. ΤΗταν πρωί 
πρωί καί τό σπίτι τό χαροκαμένο ήταν άκόμα άδειο καί 
στή ίλε'ση τής κάμαρης σαβανωμένη στην κάσα της ή 
κόοη. Ό  Νιόνιος τήν έφίλησε στό με'τωπο. ΤΗταν τό 
πρώτο καί στερνό φιλί τής άγάπης. Παραμόνεψεν ύστε
ρα ό Νιόνιος τή γρηά μάννα της,ποΰ στεκόταν άπό πά
νω στό κεφάλι τής νεκρής κ ι ’ όταν έπείστηκε πώς δεν θά 
τόν εβλεπεν, έβγανεν άπό τήν τσε'πην του έ'ναν κύλινδρο 
χάρτινο καί γρήγορα, γρήγορα, "όν έσπρωξεν από κάτω 
άπό τά πόδια τής νεκρής, βαθειά άπό κάτω άπό τό 
νεκρικό της φόρεμα. Ό  Νιόνιος εκρυβεν έκεϊ τά έρ
γα του.

Καί ύστερα Ιφυγεν ό Νιόνιος κλαίοντας κ ι ’ άκούστηκε 
νά λέη σάν τρελλός βγαίνοντας έξω άπό τό σπίτι τής 
νεκρής.

-  ’Αξίζει περισσότερο τά ποιήματά μου νά θάφτουν 
μαζή με μιά παρθένα παρά νά τά διαβάσουν οΐ παλγ,ο- 
ρωμηοί.

Ά π ό τήν ημέρα εκείνη δέν ξανάδαν στή γειτονιά ιό  
Ν ιόν ιο .Ό λοι όμως στή γειτονιά 'έμαθαν σέ λίγο, πώς ό 
Νιόνιος Φιορατος είχε γίνη νεκροθάφτης στό Β '  νεκροτα- 
φεΐον τών Αθηνών.

Πολλοί του γνώριμοι μιλήσανε μαζή του κ ’ έμαθαν 
πώς ήταν πολύ ευχαριστημένος άπό τή νέα του θέσι. "Ο 
σοι τόν γνώριζαν πώς μιά φορα. έκαμε και τον ποιητη 
τόν παρακαλοΰσαν κ’ 'έγραφε άπάνω στους μαύρους σταυ
ρούς τών πεθαμένων κανένα δίστιχο.

Κ ’ έτσι ό Νιόνιος Φιορατος δεν άρνήθηκεν ολωσδιό
λου καί τήν τέχνη γιά  τήν όποιαν έμαρτύρησε,μά ήθελε 
νά τόν λε'νε νεκροθάφτη παρά ποιητή.

Χ ρ ΐό τ ο ς  Β α ρ λ έ ν τ η ς

Τ Ρ Ο Φ Ο Σ

Έ ν τ έ ς  τής γλυκείας χλιαρότητος τών κεντημέ
νων αύτοΰ σπαργάνων, τών ποτισμένων μέ αρώματα, 
τό ροδαλόν βρέφος κοιμάται.

Τό στόμα του, ήμιάνοικτον άπλήστως αφίνει 
νά διαφύγη ό ευτραφής μαστός, τόν όποιον αί άβραΐ 
αύτοΰ χεϊρες έθλιβον καί έβασάνιζον πρό ολίγου, 
λευκαί σταγόνες διαστάζουσιν ώς μαργαρϊται τά χείλη 
του, αί χαμηλωμένα', ξανθαί αύτοΰ βλεφαρίδες έπιρρί- 
πτουσιν έλαφράν σκιάν έπί τών παρειών του

Κοιμάται
Δ ιά  τής χειρός ή τροφός παραμερίζει σιγά τά 

μεταξωτά καί τάς βατίστας τοΰ λίκνου. Αποθέτει τό 
παιδίον εις τήν πολυτελή αύτοΰ φωλεάν καί εύτυχής είς 
άκρον δτι είναι μόνη μετ ’ αύτοΰ, ότι αισθάνεται αυτό 
ίδικόν της πρός στιγμήν, τό άποθαυμάζει χορτασμένον 
τόσον ήσυχον, τόσον ώρκΐον εντός τών στολισμών του.

Τό φιλεΐ εις τό μέτωπον.
Ά λ λ ’ ιδού ότι μελαγχολική σκιά έξαπλοΰται έπί 

τής μορφής τής νεαράς γυναικός.

Δάκρυα ταλαντεύονται είς τά άκρα τών βλεφά
ρων της.

Α γω νία  συσφίγγει τήν καρδιάν της.
— <("Ω ! πτωχό μου παιδάκι ! »  έψιθύρισεν.
Σκληρά ζηλοτυπία έδηξεν αίφνης τήν καρ- 

δίαν της.
Τό πτωχόν της παιδί,  τόν Πέτρον της, ποιος 

λοιπόν τό Ιναγκαλίζεται, τό λικνίζει, έκεϊ κάτω μα
κράν ; . . .

Ό  πατήρ του ;
"Ω ! όχι, βεβαιότατα ! ’ Αρκεί ή άγελάς νά βε- 

λάζγι καί ό μόσχος νά ήναι άκμαϊος, άρκεϊ ή γυνή νά 
κερδίζη, και ολίγον τόν ενδιαφέρει τό νήπιον !

Ά ν  ήναι καλά, άν ήναι κακά, άν άποθάνη ή άν 
ζήση, τά πράγματα θά πηγαίνουσι τόν δρόμον των.

Ά μ α  ή «τροφή» τελειώση ό πατήρ θά έτοιμάσν 
άλλο όπως άποστείλη την μητέρα είς Παρι- 
σίους. Νά κερδίση ! Νά κερδίση πολλά ! Νά μεγα- 
γαλώση τήν κληρονομιάν. Να άγοράση καί άλλην 
μίαν άγελάδα ! Αύτό είναι τό σπουδαΐον !

Ά λλά  ποιος λοιπόν έναγκαλίζεται, θωπεύει, λ ι
κνίζει τόν μικρόν Πέτρον ; Ή κυρά Γκαμπέν ; Ή 
τροφός του, γραϊα καί ρυτιδωμένη, εξήκοντα οκτώ 
ετών, ήτις μέ τάς αίγάς της καί ένα κακόν θηλα- 
στήν άνέθρεψε δεκαεπτά έκ τών οποίων οκτώ ζοΰν 
άκομη ; ’Ώ  ! όχι ! Ή Γκαμπέν δεν έχει καιρόν νά 
χάνη μέ μωρολογήματα ! Ποιος θά Ιφύτευε τά γεώ
μηλά της καί θά έσύναζα τά ξύλα της είς τό δάσος;

Ό  θηλαστής έχει πάντοτε γάλα ! Τ ί  θέλετε 
περισσότερον ; Μέ δεκαπέντε φράγκα τό μήνα είναι 
δυνατόν ν ’ άναθρέψη τις εν βρέφος ώς τό τέκνον 
πρίγκηπος.

Ή  Γκαμπέν λέγει τήν άλήθειαν Ε ίναι πτωχή 
καί δέν δύναται νά κάμη περισσότερον. Είναι γραϊα 
καί άσχημος, ποτέ δέν έδοσαν είς αύτήν φιλήματα’ 
πώς λοιπόν θά ήδύνατο νά δώση αύτη ;

Ό  Πέτρος έχει γάλα άπό τήν αίγα καί είναι 
πάντοτε καθαρός !

Καί ή μήτηρ του ή ώραία καί δροσερά τροφός, 
άφηνει νά πίπτυυν μεγάλα δάκρυα έπ'ι τής άνθηράς 
παρειάς τοΰ ροδαλοΰ βρέφους, τοΰ περιβαλλόμενου 
άπό τρίχαπτα καί άρωματισμέ»"Λ άτλάζια.

Ε ίς  τ ή ν  επαφήν ταύτην τό τέκνον άφυπνίζεται 
καί ετοιμάζεται νά κλαύση.

Δύο μαρμαρώδεις μαστοί, πλήρεις ύγιοΰς γάλα
κτος προσφέρονται εις τά λαίμαργα αύτοΰ χείλη.

Τό βρέφος δέν θά κλαύση.

Άθορύβως ή θύραήνοιξε. Ό  υψηλός χνοΰς τών 
ταπήτων κατέπνιςε τά βήματα τοΰ εισερχομένου.

’Ιδού αυτός προσκλίνων επί τοΰ θελκτικού συμ
πλέγματος. « Τ ί  ώραίον στόλισμα, είπεν. "Ω ευτυ
χισμένε μπεμπέ !»

Καί οί οφθαλμοί του λάμπουσι, λάμ-ουσιν !
Ε ίναι ό αύθέντης ! Είναι ό κύριος, ό πατήρ 

τοΰ ροδαλοΰ βρέφους.
Χωρίς νά δώση τόν καιρόν είς τήν τροφόν νά 

τώ παρουσιάση τό παιδίον, κύπτει καί έναγκαλίζε- 
τα ι παραφόρως τό μικρόν όν, έτοιμον νά κλαύση έκ 
νέοϋ ύπό τήν σωρείαν ταύτην τών θωπειών.

Άορίστως, χωρίς νά άντιληφθή καλώς δ ,τ ι
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συμβαίνει ή τροφός άνεσκίρτησεν.
’Ε π ί  τής γυμνής αύτής σαρκός, πρόσψαυσις φλέ

γουσα, πρόστρυψις μεταξώδους γενειάδος, άνεπαίσθητος 
έπαφή έπιδερμίδος, είς τόν εγκέφαλόν της ή φευγαλέα 
έντύπωσις άνδρικής οσμής,έγέννησαν τό παράδοξον σκίρ
τημα.

Ή δ η  ταράσσεται αύτη, καί δέν τολμΧ πλέον νά 
προσβλέψη τόν κύριόν της.

—  Ά λ λ ά ,  Νουνοΰ, κλαΐς ! είπεν.
Δ ι α τ ί ;
— Δ ιά  τίποτε, κύριε.
—  Πώς διά τίποτε ;
—  ’Ώ !  διά τόσον μικρόν πραγμα! Έσυλλογίσθην τό 

μικρόν μου. ποΰ είναι είς τό Μορβάν, έκεϊ μα κρυά !. . .
— Είναι άρρωστον ;
— Δέν ήξεύρω ! Πίνει γάλα άπό αιγα, καί δέν τό 

πλύνουν ποτέ.
— ’ Αλλά, Νουνοΰ, αύτό είναι ό ,τ ι  χριάζεται διά 

τά παιδία τής εξοχής· ό κόπρος αύξάνει τά μανιτάρια !
—  Είναι άλήθεια. Ό  Κύριος έχει δίκαιον!
Κ αι ή δυστυχής τροφός, τής όποιας ή καρδία σκιρ

τά γαργαλίζει διά τοΰ δακτύλου τόν πώγωνα τοϋ μπεμ
πέ, όπως ό πατήρ ’ίδη αύτό γελών.

★ ★
*

Θορυβώδης ψίθυρος, κωδωνισμός κοσμημάτων.
Ή Κυρία εισέρχεται ώς ριπή άνεμου.
—  Νουνοΰ ! Ε ίς  τάς δύο μέ τήν άμαξαν άπ’ εξω 

άπό τόν κήπον, άκουσες ; γαλάζιαις κορδέλαις διά σέ! 
Ε ίς  τό μπεμπέ τό κόκκινο φόρεμα ποΰ έφεραν σήμερα !

Διακρίνει τόν Κύριον.
— "Ω ! άγαπητέ ! Σείς  κοντά είς τό μπεμπέ ; Τ ί  

νόστιμον !
Καί τό πλούσιον ζεΰγος εξέρχεται.
Σκυθρωπόν καί βραδύ βλέμμα τής τροφού συνοδεύει 

αύτούς, ένω ό διαλογισμός της φέρεται πρός τόν γενέ- 
θλιον τόπον.

'Ύστερον άναστενάζει.
— "Ω ί οί πλούσιοι ! "Ω ! παιδάκι μου !

ANNE DE COURMONT

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ

Γ Α Λ Λ ΙΑ  ΚΑΙ Ε Λ Λ Α Σ

(Συνέχεια)

'Έ^εκα τής μή συστηματικής ταύτης παιδεύσεώς 
του τό 'Ελληνικόν έμπόριον διενεργεΐται σήμερον μόνον 
ύπό μεγαλοφυίών, οί τοιοΰτοι όμως εύρύ έχοντες τό μέλ
λον, καί άνυπόμονοι νά πλουτίσωσι, περιφρονοΰσι τάς 
έν Τουρκία καί Ανατολή έν γένει άγοράς, ώς γλίσχρας 
σχετικώς, καί προσφεύγουσι είς μέρη άποδίδοντα έκα- 
τομμύρια. Δ ιά  τοΰτο παραιτοΰσι τήν Θεσσαλονίκην, τήν 
Κωνσταντίνούπολιν καί τήν Ίόππην, καί προτιμοΰν 
τήν Αλεξάνδρειαν καί τό Σουδάν τούτων δμως άπο- 
χωρούντων μένουσι οΐ μέτριο ι- ούτοι μή δυνάμενοι νά 
ύπερνικήσωσι τήν φύσιν ήττώνται διά τήν άπαιδευσίαν 
των ύπό τών συστηματικώς μορφωμένων ή Γαλλία επο
μένως άφ’ εαυτής μή δυναμένη νά άνταγωνισθή, καί 
μαρτυρεί τοΰτο, ή ήμέρα τή ήμέρα περισσότερον παρα- 
λύουσα γαλλική παροικία τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς

δημοσία όμολογοΰσι οί ’ίδιοι γάλλοι, επίσης ή έν Α λ 
γερία, εντελώς γαλλική κτήσει έπικράτησις τών ίτα- 
λών, ώς άπό τής βουλής ομολόγησαν γάλλοι βουλευ- 
τα ί,  έπεζήτησεν τήν σύμπραξιν λαοΰ ίκανοτέρου διά τό 
έ'ργον τής τοιαύτης συμβουλής τήν πρωτοβουλίαν έσχεν 
πρώτος ό πρώην έπί τών ’Εξωτερικών υπουργός κ. Γα
βριήλ Άνοτώ. Ούτος τήν έν ΆλγερίίΧ έπικράτησιν τών 
ιταλών, άποδίδει είς τό μή άποδημητικον τών Γάλλων, 
μόνον δέ μέσον πρός θεραπείαν προτείνει, νά παρασχε- 
θώσι τά μέσα είς τόν αυτόθι ιθαγενή αραβικόν πληθυ
σμόν, νά άναλάβη αύτός τόν άγώνα. Ή Ε λ λ ά ς  άφ’ 
ετέρου έχει έπίσης ανάγκην τής συνδρομής τής Γαλλίας, 
διότι έχει ανάγκην τής συστηματικής εμπορικής παιδεύ- 
σεως καί ή Γαλλία επομένως προτείνουσα τοιοΰτόν τ ι ,  
προτείνει άπλούστατα είδος Tt εμπορικής συμμαχίας, ή 
δέ Ε λ λ ά ς  άποδεχομένη τήν σύμπραξιν, συγκατανεύει 
είς τήν συμμαχίαν. Άπόδειξις δέ τρανή ότι αί τύχαι 
τών δύο κρατών είνε άναπόσπαστα συνδεδεμέναι είνε αί 
δηλώσεις δύο τών δ'ασημοτέρων πολιτικών της. Ούτω 
ό Γαμβέτας άπαντών είς τόν Α Κουμουνδοΰρον, άν δέν 
άπατώμαι, λέγει.  « Ε ίμ α ι  φιλέλλην, ά λλ ’ όχι κατά τήν 
πλατωνικήν σημασίαν τίίς λέξεως, άλλά διότι διορώ εις 
τά μέλλον τής πατρίδος σας τό συμφέρον τής πατρίδος 
μου». Ό  δέ Φρεϋσυνέ κατά τό 1 8 8 6 .  ρητώς διέτασσε 
τόν έν Άθήναις πρεσβευτήν του, νά έχη πάντοτε ύπ’ 
δψει κατά τάς ένεργείας του «ότι ή Ε λ λ ά ς ,  εινε άπα- 
ραίτητος διά τήν Γαλλίαν παράγων είς τήν Α να το λή ν» .

Ά λ λ ά  θά πή τις, δέν δύναται τότε ή Ε λ λ ά ς  άφ’ 
έαυτοΰ της νά ίδρύση τήν σχολήν ; Βεβαίως όχι. Διότι 
ναι μέν δύναται έπί τέλους νά εύρη τά άπαιτούμενα κον
δύλια, άλλά άλλο γόητρον θά έχη ή σχολή όταν θεωρεί
ται ίδρυμα δύο κρατών. Τούτο όφείλομεν καλώς νά τό 
έννοήσωμεν, καί τό ζυγίσωμεν. Ό π ω ς δμως ή σχολή 
άνταποκριθή είς τό έργον της οφείλει να εινε τελεία ύπό 
πάσαν ’έποψιν, το ύ τ ’ αύτό ίσαςία πρός τήν σχολήν, τήν 
παγκοσμίου φήμης τοΰ Μομπελιέρου’ άλλως ούδένα θά 
έχη σκοπόν καί γόητρον, θά εινε δέ τελείως άχρηστον καί 
γελοϊον ίδρυμα.Πρός τοΰτο δμως οφείλουν άμφότεραι αί 
κυβερνήσειςάδρώςνά καταβάλωσι,καίσοβαρώς νάέργασθώ- 
σι. Έπίσης πρέπει οί μαθηταί της νά είνε τελειόφοιτοι τών 
καλλίτερων κλασικών γυμνασίω- μας,διά νά μή έλθη στιγ
μή καθήν λησμονήσωσι τήν γλώσσάν των, καί διά νά είνε 
τό πνεϋμα των παρεσκευασμένον ύπό τών εθνικών ιδεω
δών πρός άνταξίαν τών ποοοδοκιών δρ&σιν.
Έ ξ  άφορμής τοΰ ζητήματος τούτου, έγένετο λόγος καί περί 
τή ς έφ ’ήμών έπιδράσεως τής Γαλλικής ιδέας.Είνε άνάγκη 
νά παρατηρηθή δτι άδικοΰμεν εαυτούς άποδίδοντες τοΰ
το είς τυφλήν ήμών ροπήν πρός μ ίμ η σ ιν  τουναντίον 
τό τοιοΰτον οφείλεται τό μέν ώς παρατηρεί όρθώτατα είς 
λόγον του τινα ό άκαδ/ιμαϊκός Λεμαίτρ, είς τό δτι οί 
Γάλλοι μόνοι πάντων άντελήφθησαν καλλίτερον τών προ
γόνων καί παρέλαβον συνεπώς τάς ιδέας των, τό δέ είς 
τήν νοητικήν διαύγειαν τοΰ Έ λληνος, δστις έπίσης άν- 
τιλαμβάνεται τελειότερον τ'-ν Γάλλον, έάν δέ άποδέχεται 
τάς ίδέας του, πράττει τοΰτο έξ αληθούς κ ί αύτενερ- 
γοΰ θαυμασμοΰ,καί όχι μανίας πρός μίμησιν.Δέν θά εινε 
δέ υπερβολή νά διϊσχυρισθή τις ό'τι ό Βίκτωρ Ούγκώ 
καί ό Κορνήλιος είνε καταληπτότεροι έν Έ λλά δ ι καί άπό 
αύτήν τήν Γαλλίαν, ώς ό Με'γας Ναπολε'ων εινε δημο- 
τικώτερος. Ε κ τό ς  δέ τούτου, άν ή Ε λ λ ά ς  παρέλαβέ τ ι  
έκ Γαλλίας, έχει δμως νά καυχηθή καί αύτη ό'τι καί 
ή σημερινή έτι έπιδρ2 πολλάκις έπί τής Γαλλίας’ ήδη 
ό Δεσάμπ λέγει, δτι τά « Ανατολικά» τοΰ Βίκτωρος 
Ούγκώ οφείλονται είς εμπνεύσεις έκ τής Ελλάδος. Ά -



ναμφιβόλως δέ την τόσον στερράν πεποίθησιν του έπί της 
ηθικής, ήντλησεν ό Ούγκώ έκ της εύσταθείας τών ‘Ε λ 
λήνων έπαναστατών. Αύτη έπίσης ή επιμονή ώς πα
ρατηρεί καί πάλιν ό Δεσάμπ ήλευθερωσε τήν Εύρώπην 
τοϋ δεσποτισμοΰ τής ίερας συμμαχίας. ’Αλλά καί ό 
Ροστάν είς τ ή ν  Κρήτην άποδίδει τήν δόξαν τήν όποιαν 
πορίζεται ή Γαλλία έκ τοΰ ποιητοΰ Άνδρε'ου Chenier, 
άν δέν άπατώμαι. Καί αύτό δμως τό δημοκρατικόν πο
λίτευμα, καί αύτή ή άνεξιθρησκεία, ή οΰσα σήμερον τό 
τιμιώτερον χαρακτηριστικόν τοϋ Γάλλου, οφείλονται ά- 
ναμφιβόλως εις τήν δημοκρατικήν διοίκησιν τών έν Τουρ
κία ελληνικών κοινοτήτων, τό δέ εις τήν άνεξιθρησκείαν 
τήν έμφυτον εις τόν "Ε λλη να - ή κ. Ριανκούρ είς τό 
βιβλιον της περί ’Ανατολής διακρίνει τοΰτο καί συμ
βουλεύει τούς καθολικούς νά παραδειγματισθώσ ν έκ τής 
άνεξιθρησκείας τών σημερινών Ελλήνω ν.

Έ ν  τ ίλ ε ι  άνάγκη νά παρατηρηθή, δτι, δταν τις 
κάμνη λόγον περί τοΰ έθνους του,ή, περί τών διεπόντων 
αύτό ύπό τής κοινής ήθικής, τω επιβάλλεται μετά τίνος 
άξιοπρεπείας νά έκφράζεται.μή άποκρύπτων μέν τήν ά- 
λήθειαν, άλλά καί έν τω ελέγχω νά μή μεταχειρί
ζεται τρόπον τοΰ γράφειν καί φράσεις άσε'μνους- ούδείς 
άναμφιβόλως θά άρνηθή, δτι φράσεις ώς αί έξής «έρχε
ται εν ξε'νον κράτος άπό οίκτον καί ζητεί νά διδάξη είς 
τούς γεωργούς μας πώς νά σπείρουν, είς τούς έμπορους 
μας πώς νά έμπορεύωνται κλπ .»  είνε πολύ ένθουσιώδης, 
με'χρι νηπιασμοΰ, τρόπος τοΰ γράφε·ν καί χειρίστου ε ί
δους ελλειψις εύγενοΰς συμπεριφοράς πρός τό έθνος, εις 
ο άνήκει ό γράφων. Έ π ε ιτ α  ούτε είνε άληθε'ς, δτι ή 
γεωργία εινε είς τόσον άζιοθρήνητον σημείον, δ'πως ούτε 
ή έμπορική παίδευσις, ιδία άπό τινων έτών, τό δέ κρά
τος εχεί πράξει άρκετά, ώστε νά μή δειλιοί νά καυχηθή 
διά τοΰτο.

Γ .  Χ α τ ίη γ ια ννά κ ο γλο νς

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΑΟΓ
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Πολυάριθμοι εινε αί δοκιμαί,αΐ όποϊαι έξετε- 
λέσθησαν δ ι ’ έντομοκτόνων ύγρών,δπως εύρεθη 
ποιον έξ αυτών καταστρέφει άσφαλέστερον τάς 
κάμπας τής άκρίδος. Αί δοκιμαι αυται έξετελέ- 
σθησαν είς τά άνω άναφερθέντα μέρη τής ’Ιτα
λίας κατά μήνα ’Ιούνιον και νομίζω δτι πρέπει 
νά άναφέρω αύτάς, δπο^ς γνο^σθή ποίας πρέπει 
ν ’ άποφεύγη τις, ϊνα μή χάνη πολυτιμότατον 
καιρόν, ύποδειχθή δέ ή άσφαλεστέρα όδός πρός 
έπίτευξιν καλών άποτελεσμάτων. Κατά τάς δο- 
κιμάς ταύτας μετεχειρίσθησαν διάφορα έντομο- 
κτόνα, περί τών όποιων άμέσως κατωτέρω θά

( * )  Έ κ  τοΰ κα τ ’ αύτάς κυκλοφοροϋντος «Κ α τά  τής  Ά κ ρ ί -  

οος» β ιβλ ίου  τοϋ κ. Α .  Γεωργακοπούλου, χαθηγητοϋ έν τ ή  

Β ιο μ η χ α ν ικ ή  καί ’ Ε μ π ορ ικ ή  ’ Α κα δημ ία ,  παρελάβομεν διά τούς 

άναγνώστας μας το ανω συμπέρασμα τή ς  πρα κτικω τάτης.  όσον 
καί επωφελούς καί μοναδικής μ ε λ έ τ η ς  τοϋ φίλου συνεργάτου 

μας. Τό νά έξάργ) τ ις  τοιοϋτον χρησιμώτατον β ιβλιον διά τούς 
"Ε λ λ η ν α ς  γαιοκτήμονας είναι εργον δικαιοσύνης καί καθήκον

τος δημοσιογραφιχοϋ.

εΐποομεν, άπεδείχθη δέ δτι διάλυσις ρουμπινής, 
τήν οποίαν πρώτος έδοκίμασεν έν Brozzi κατά 
τών καμπών τής άκρίδος ό κ. Πλίνιος Cecchi, 
είς άναλογίαν 10°/0 αΰξανομένης τής δόσεως ά- 
ναλόγως τής ήλικίας τών άκρίδων,φέρει τελείαν 
καταστροφήν αύτών.

Τά δοκιμασθέντα έντομοκτόνα είνε τό άσβέ- 
στιον ύδωρ, ή κρεολίνη, τό γαλάκτωμα τοϋ δι- 
θειούχου άνθρακος, τό βαρύ έλαιον τής πίσσης, 
τό άμμωνιακόν ύδωρ, τό έκχύλισμα τοϋ καπνοϋ 
και τέλος τό καθαρόν πετρέλαιον, διά τοϋ όποιου 
ραντίζονται αί κάμπαι τής όκρίδος διά ι|;εκαστή- 
ρος τήν πρωίαν και τήν εσπέραν ή και όλόκλη- 
ρον τήν ήμέραν,έάν αύτη είνε συννεφώδης.’Από 
δεκαετηρίδος περίπου ή καταδίωξις τής άκρίδος 
έκτελεΐται παρ’ ήμϊν  διά πετρελαίου ύπό τών 
γεωπόνων τών Τριανταφυλλιδείων Γεωργικών 
Σταθμών τοϋ Κράτους ή και έκτάκτων τοιούτων, 
ύπό τοϋ αρμοδίου Υπουργείου προσλαμβανο- 
μένων διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην.

ΙΊρό τής χρήσεως τοϋ πετρελαίου έναντίον 
τής άκρίδος προστίθεται είς αύτό 10°/0 πίσσα, ό
πως καταστή άχρηστον διά φωτισμόν.

Πρός ραντισμόν δέ τών κατά σμήνη καμπών 
τής άκρίδος μεταχειρίζονται κοινά ποτιστήρια 
δμοια πρός τά τών κηπουρών. Τό σύστημα τού
το νομίζομεν δτι συντελεί είς τήν άπώλειαν ύ- 
γρού και φρονούμεν δτι ήδύνατο νά άντικατα- 
σταθή διά καταλλήλου ύεκαστήοος ή άντλίας, 
διά τού οποίου θέλει έπέλθει μεγάλη οικονομία 
ύγρού.

Σχετικώς πρός τήν χρήσιν τού πετρελαίου ό 
κ. A. B er le se  παρατηρεί δτι τοΰτο δύναται νά 
βλάι^η τήν βλάστησιν, είνε δέ και έπικίνδυνον, 
διότι σπινθήρ τις άρκεΐ νά μεταδώση πυρκαϊάν 
είς τά ποτισθέντα δι’ αύτού ξηρά χόρτα. Έκτος 
τούτου, τά ζώα δέν δύνανται νά φάγουντά ραν- 
τισθέντα φυτά, τά δέ λαχανικά είνε σχεδόν ά
χρηστα, διότι έπί πολϋν καιρόν άναδίδουν ο
σμήν πετρελαίου,τό όποιον πρόςτοϊς άλλοις είνε 
πολύ άκριβόν και επομένως άσύμφορον διά τοι- 
αύτην έογασίαν, άπαιτοϋσαν σημαντικήν ποσό
τητα ύγροϋ. Έν ’Ιταλία τό ράντισμα έκτελεΐται 
δ ι ’ είδικών άντλιών, έκ τών όποιων καταλληλο
τέρα είνε ή τοϋ Δελτάλλια (Del Taglia) τής ο
ποίας εικόνα παραθέτομεν ένταϋθα.

Έργάται δέ βραδέως περιπατοϋντες άναμέ- 
σον τών άγρών έξαναγκάζουν τάς άκρίδας διά 
κλάδων ολίγον κα τ ’ ολίγον νά προχωρούν πρός 
τόν λάκκον, δπου πίπτουν φονευόμεναι υπό τού 
ρίμματος τού ύγρού, δπερ έξαποστέλλουν αί άν- 
τλία ι δηλ. τής ρουμπινής, ή οποία, ώς είπομεν, 
δέν προξενεί βλάβην ούτε είς τά τουφερώτερα 
φυτά ούτε είς τά χόρτα ούτε είς τήν άμπελον,καί

άν άκόμη ταΰτα διαβοαχοϋν τελείως διά διαλύ- 
σεως ρουμπινής είς άναλογίαν 10°/0.

Τέλος σημειούμεν δτι ή επιτυχής καταπο- 
λέμησις τής άκρίδος άπαιτεϊ, δπως μετ ’ άκρι- 
βείας παρακολουθήται κατ’ έτος ή άκοίς καί έξ- 
ακοιβοΰται τό μέρος ένθα αύτη έναπέθεσεν αύγά

ώστε μετά την έκκόλαύιν αύτών, άμέσως νά έπ- 
έρΧηται 11 καταδίωξις τών καμπών είτε ύπό 
τής Ε π ιτροπής έπί τής καταδιώξεως τής άκρί
δος διά τής εξαγοράς αύτών είτε ύπό τών χωρι
κών, έξαναγκαζομένων πρός τούτο ύπό τού είδι- 
κοϋ νόμου. Γενικώς κατά τήν έργασίαν τής έξ- 
οντώσεως τής άκρίδος δύναταί τ ις άναλόγως 
τών περιστάσεων νά προτιμήση ή τήν συλλογήν 
αύτής, δ ι ’ οίουδήποτε τρόπου, ή  τήν χρήσιν έν- 
τομοκτόνου- άρκεϊ ή καταπολέμησις νά γίνηται 
δσον τό δυνατόν τελειοτέρα, νά παρουσιάζη δέ 
ταχύτητα είς τήν έργασίαν καί οικονομίαν εις 
τήν δαπάνην.

Τοϋτ’ αύτό άληθεύει και ώς πρός τήν εκλο
γήν τού έντομοκτόνου, τό όποιον πρέπει νά είνε 
άβλαβές είς τε τά ζώα καί τά φυτά, νά φονεύη 
τά έντομα καί νά είνε εύθηνόν.

Μ II Ν Ο Λ Ο Γ I Ο Ν

ΜΙρΟ’ ό Αύγουστος 
π α ρ ’ τήν  χάππα σου.

Αύ'γουστε καλέ μου, 
νάσουν δυο φορές το χρόνο.

Ε ύ γ ή κ ε  το ροδάκινο 

άρχισε τδ νυχτέρι.

Γ  Ν  Ο  Μ I Κ  A

Τ ή ς  Έ  ξ 6 δ ο υ. Ά π δ  παντός ρήματος άοίχου άπόστηθι

Δ α υ ί δ  Τάφος άνεωγμένος ό λάρυγξ αύτών.

ΊΙχόνησαν γλώσσαν αύτών ώσεί οφεως ’ιός ασπίδων ύπό τά 
χ ε ίλ η  αύτών.

Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς .  Π ερ ίελε  σεαυτω σκολιόν στόμα, καί ά
δικα χ ε ί λ η  άπωσαι από σοϋ.

ΙΙαγίς ισχυρά ανδρί τά ίδια χ ε ί λ η ,  καί άλίσχεται ρήμασιν 

ιδίου στόματος.

Ό  άστεγος χ ε ίλ εσ ι  σχολιάζων ύποσκελισθήσεται.

’Ο λ ίσθη μ α  από έδάφους [μάλλον] ή  ολίσθημα άπό γλώσσης.
Ά ν η ρ  δίγλωσσος αποκαλύπτει βουλάς έν συνεδρίω.

Λόγος λυπηρός εγ ε ίρε ι  οργάς.
Γλώσσα φρονίμων καλά έπ ίστατα ι,  στόμα δέ αφρόνων αναγ

γ έ λ λ ε ι  κακά.

Σ τ ό μ α  άστεγυν πο ιε ί  ακαταστασίας.

Χ ε ίλ η  άφρονος άγουσιν αΰτόν είς κακά, τό δέ στόμα αύτοΰ 
τό θρασύ θάνατον άποκαλειται.

Σ τό μ α  άφρονος συντρίβει  αυτόν, τά δέ χ ε ί λ η  αύτοϋ παγίς 
τ ή  ψ υ χ ή  αύτοϋ

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο ϋ  Θ ε ο λ ό γ ο υ .  Μ ή τ ε  άθυμών α π έλ π ι
σες  ευημερίαν, μ ή τ ε  καλώς πράττων άθυμίαν.

"Ο τ ι  εύπλοεϊς μάλιστα μ έμνησο  ζάλης.

Ώ ς  αύ'ραις είναι μάλλον πιστεόε ιν  και γράμμασι τοΐς καθ’ 

ΰοατος ή  ανθρώπων εύημερίαν '  χαί φθόνος μέν εύπραξίαν, συμ

φορά δέ έλεον ισ τ η σ ι- καί τοΰτο σαφώς, κατά γ ε  τόν έμόν λό

γον, καί θαυμασίως, ϊνα μ ή τ ε  τό άλγεϊν  άπαραμύθητον ή ,  μ ή τ ε
\ ?  ' > Λ /  /  \ | /  ρ»

το ευ πραττε ιν  απαιόαγωγητον' μ ε γ ίσ τ η  γαρ επικουρία τοις 

ατυχοϋσι κτλ .

Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς .  Λάλησον νεανίσκε, εί χρεία σοι μόλις 

δίς έάν έπ ερω τηθής ,  κεφαλαίωσον έν λόγοις πολλά.

Σ  ι ρ ά χ .  Μακάριος αεήρ 8ς ούκ ώλίσθησεν έν στόματι αύ- 
τοϋ- δς ουχ ήμαρτεν  έν γλώσση αύτοϋ.

Τίς  δώσει t' s i  τοϋ στόματός μου φυλακήν, καί έπ ί  τών χε ι-  

λέων μου σφραγίδα, ϊνα μ ή  πέσω ά π ’ αύτής, καί ή γλώσσά 

μου άπολέση μ ε  ;

Λάρυγξ γλυκύς π ληθυνε ϊ  λόγον αύτοϋ καί γλώσσα εύ'λαλος 
π λ η θυ ν ε ί  εύπροσηγοοίαν.

Γλώσσα απαλή συντρίβει  όστα.

Ή σ α ί ο υ  π ρ ο φ ή τ ο υ .  Κύριος δίδωσί μο ι  γλώτσαν παι

δείας, τοΰ γνώναι έν καιρω ήνίκα δε ι  ε ίπε ίν  λόγον.

Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ . .  Ό αγαθός άν’ρωπος έκ τοϋ άγαθοϋ θη-  
σαυροϋ τής καοδίας αύτοϋ προφέρει αγαθά' χαί ό πονηρός άν
θρωπος έχ τοϋ πονη ιοϋ  θησαυροϋ τ ή ;  καρόίας αύτοϋ προφέρει 

πονηρά.
' Α π ο σ τ ό λ ο υ .  Ό λόγος ύμών πάντοτε έν χά ρ ιτ ι  άλατι 

ήρτυμένος, είδέναι πώς δει έχάστω αποχριθήναι.

Ά  π ο σ τ .  Ι α κ ώ β ο υ .  Ε ί  τ ις  έν λόγω ού π τ α ίε ι ,  οίτος 
τέλε ιος  άνήρ, δυνατός χαλ ιναγωγήσαι δλον τό σώμα.

Τ ο ϋ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ .  Κ τήσαι γλυκέα χ ε ίλ η ,  καί πάν- 

τας φίλους έ'ξεις.
Κ λ ή μ ε ν τ ο ς .  Τό περί τήν  φωνήν ασχεϊν καί σωφρονεϊν, 

λαγνείας έστίν άπέχεσθαι.

Τ  Γ  I Κ 1 Ν  Η

—  Διά  τήν  οδονταλγίαν τό άποτελεσματικώτερον φάρμαχον 

είνε  τό Μ ενθέλαιον (Mentol) ώς έξής: 3 γραμ. έξ αύτοϋ καί 8 
γραμ. αιθέρος ή οινοπνεύματος τ ιθ έμενα  διά μιχροϋ βάμβαχος 
έπ ί  τοϋ πάσχοντος όδόντος.



Κ ϊ  Τ [' Α Π Ε A A Α Ν Τ Ι  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

—  Σ έ  συγναίρω φίλε μου διά τήν  γυναίκα σου τραγουΟε* 

σάν καναρίνι, σάν αηδόνι.
—  Φ ίλ ε  μου διά παν ενδεχόμενον σε ειδοποιώ ότι απαγο

ρεύεται το χ ιν ή γ ι .

$

Ε Ι Σ  Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

—  Πόσων ειδών δυνάμεις εχομεν  ;
—  Τ ή ν  σ ω ματικήν , τήν  π νευματικήν  χα: τή ν  αστυνομικήν.

Ή  κ. Π . δεν είνε  χαλά καί ό μ ιλ ε ί  περί  προσχλήσεως ΐατροΰ

—  'Ε γ ώ  — λ έ γ ε ι  ό γαμβρός τ η ς —  δεν ε / ω  χαμμίαν ε μ 

πιστοσύνην είς τους ιατρούς. Θά έπίστευα ότι χειροτερεύουν τήν  

ασθένειαν.
Κ αί μετά  μικράν παϋσιν προσθέτει μ ε ιλ ιχ ιώ τα τ α :

—  Σ η μ ε ίω σ ε ,  καλή πενθερά μου, ό'τι δεν λ έγω  αυτό διά να 

σε έμποδίσω άπό τοΰ νά χαλέσν)ς ιατρό . . · αλλά όλο τό εναν

τίον μάλιστα I

❖

Μεταςΰ δύο επαρχιωτών :

Λ . — Στενοχω ροΰμαι πολύ·-' Δεν  ξέρω τ ί  γ ίνετα ι  ό γυιός μου 

’ ςτήν ’ Λθήνα. Ά φ ’ ότου έγράφηκε ’ςτό Ι ΐα ν επ ισ τήμ ιο  πρό 6 

μηνώ ν,  δέν ελαβα γρά μμα του.
Β . — Κ ά μ ε  6 ,τ ι  έκαμα κ ’ εγώ. Γρά ψ ε  του οτι  τοΰ στέλνεις 

έ 'α τ ό  δραχμμίς καί μ ή  ταΐς βάνεις μ εσ ’ ’ςτό γρά μμα. Θά λα μ -  

βάνης κατόπιν 6 γρά μματα τήν εβδομάδα.

—  Λέν μοΰ λές πώς τά καταφέρνεις καί σέ προσχαλοΰν τής 

άποκρηαις ολαις είς οίχογενείας, είς τά γεύματα ;
Νά σοΰ πώ. Κάνω είς όλας προηγουμένως επ ισκέψε ις  

καί τους λ έγω  δτι θά λε ίπω  τάς ήμέρας τών απόχρεω. Κάθε 
ο ικογένεια τότε σκέπ τετα ι ,  αυτός δέν θ ’ άρθη αφοΰ θα λείπγι , 

ας τόΰ στε ίλω μεν  πρόσχλησι.  Ε ν ν ο ε ίς  οτι  δέν λε ίπω από κ α μ -  
μίαν πρόσκλησιν.

+

’Ε ρω τ ικ ό ς  διάλογος.
—  Γ ια τ ί ,  ψ υ χ ή  μου Κατερίνα είσαι τόσον ψ υ χ ρ α μ μ έ ν η ;

—  Λέν χαίρεσαι καϋμένη μ έ  τόση ζέστη.

Ι Ι Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Ι  Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ

—  Μή προσπαθήτε ν ’ άφαιρέσητε άπό τά παιδία τήν συνή
θειαν τής χρήσεως και τή ς  άριστερας χειρός, τουναντίον εν ι

σχύετε αυτήν. Ό  άμ®ιδέξιος όχι μόνον σωματικώς, άλλά και 
πνευματικώς άναδεικνύεται υπέρτερος είς πλείστας περιστάσεις.

—  Μ ή  ζήτε ι  τά γινόμενα γίνεσθαι ώς θέλεις ,  αλλά θέλε τά 

γινόμενα ώς γ ίν ε τ α ι1 καί εύρήσεις

—  Η α π α ιτη τ ικ ή  άσχημος ή θέλουσα νά άρέσκη ομοιάζει 
πτωχόν, §στις ζ η τ ε ί  έπ ιτακτ ικώς νά τόν έλεώσιν .

ΓΙροτιμοτέρα τής  φ ήμ ης  ε ινε  ή παρά τών αγαθών ανδρών 
ΰπόληψις ,  καί προτιμοτέρα τή ς  δόξης ε ιν ε  ή τ ι μ ή  μόνη.

Πολΰ ομοιάζει ό βίος ή μ ώ ν  μέ  τόν οίνον, οστΐ£, όταν είς τό 

τέλος ΰπολειφθγι ολίγος, γ ίνετα ι  δξος.

Μαζή μέ τά κυν.κά καύματα τοΰ παρελθόντος μηνός 
τ?ς  αυτοκτονίας, τάς εξοντώνεις τών ληστρικών συμ
μοριών εί’χομεν καί τό έν Κηφισσια γνωστόν έπεισόδιον 
τοΰ κ. Μουοούζη. Ούδέν σχεδόν άλλο ζήτημα άπησχό- 
λησε τόσφ τόν ελληνικόν τύπον, δσον τό μικρόν αυτό 
έπε'.σόδιον. Ποταμός μελάνης, όλόκληραι σελίδες παρε- 
γεμίσθησαν μέ διάφορα άλλα επεισόδια τοΰ κ. Μουρού- 
ζη. Ο! δημ.οσ'.ογράοοι μας κυριολεκτικώς έμαρτύρησαν 
τήν φοράν αυτή·».

Καί μεταξύ άλλων άνακριβειών Ιλαμψεν καί είς 
γεωγραφικός μαργαρίτης πρώτου μεγέθους. Έγράφη 
πώς ό κ. Μουρούζης ήνδραγάθησε καί είς τό Τουμ- 
βουκτοΰ της Μαδαγκασκάοης, ένω τό Τουμβουκτοΰ 
απέχει άπό τήν Μαδαγασκάρην εν ετος μακράν καί 
ούτε ομώνυμος πόλις υπάρχει είς τήν Μαδαγασκάρην. 
Κατά τήν λαβοΰσαν ^ώραν μονομαχίαν τοΰ κ. ΓΙάλλη 
καί Μουρούζη έθαυματούργησε ή πριγκηπική ταμβακέρα 
σώσασα τήν ζωήν τοΰ κ. Πάλλη καί ό κοσμάκοί καί αί 
γυναικούλες έσχολίαζον τό πράγμα καί μερικοί μάλιστα 
τό έπίστευσαν ώς θαύμα.

’ Ιδού καί μερικά! σκέψεις ρωμαίηκες.
— Έ γώ  δέν πιστεύω νά έ'γεινε μονομαχία. Είναι 

δλα παραμύθια, ή άν έγεινε τά πιστόλια δέν θά είχαν 
μέσα σφαίρες.

Καί ένας άλλος.
—  Γ ιά  νά διορθωθΫ) τό ρωμαίηκο καί νά ξυπνήση 

καί ν ’ άποκτήσωμεν νόμους καί αστυνομίαν κ α ί . . .  κ α ί , . ,  
πρέπει πρώτα νά παρουσιασθοΰν δέκα Μουρούζηδες δχι 
ένας Γ ια τ ί  ό ρωμηός, ό κοιμισμένος, ό ρωμηός, ό τ ε μ 
πέλης, ό ρωμηός ό χασομέρης άν δέν πάθη δέν μαθαίνει. 
Καί ή σχετική ευχή.

Ό  Θεός σχωρές τά χε'ρια τοΰ κ. Μουρούζη.
Τά θερινά θέατρα δίνουν καί πέρνουν εφέτος είς τάς 

’Αθήνας, άλλά ποτέ ίσως άλλοτε δέν παρετηρήθη τόση 
φτώχια καί μιζέρια είς τά άναγγελλόμενα δραματολό
γιά των. Ούτε εν έργον μέχρι τοΰδε νέον έπαίχθη. "Ολο 
μεταφράσεις καί τ ί  μεταφράσεις; Καί εργα προκατα
κλυσμιαία, δπως « Α ί  Δύο Όρφαναί», «Ο ί Ίππόται 
τής ’Ο μίχλης» «Ο ί Άνθρωποφάγο»» κλπ. *Ας Ιλπίσω- 
μεν δμως, δτι άπό της προσεχούς λειτουργίας τοΰ Β . 
Έ θν .  Θεάτρου καί ττς  Νέας Σκηνής καί οί διάφοροι άλ

λοι θίασοι θέλουν φιλοτιμηθή καί θέλουν πάρει δρόμον 
καλλίτερον εις τόν όποιον θά φέρη αύτούς άκουσίως ή 
ανάγκη της άμίλλης.

Καί άν εφέτος δέν υπάρχει εσοδεία έργων θεατρικών 
προμηνύεται οΰχ ήττον εσοδεία σταφίδος καί έλπίζεται 
δτι 6 ταλαιπωρούμενος χαί τόσον βαρέως φορολογούμε
νος τόπος μας θελει άνακουφισθή.

Ν Ε Α  Β Ι Β Α Ι Α
Έ ζ ε δ ό θ ικ ία ν  Δ ιό ν ι/ ίίο ς . Φιλολογικόν καθα- 

ρώς περιοδικόν μέ γλώσσαν έλευθέραν καί μέ γνώμην 
έλευθέραν πιστεύομεν.

Κ ατά τ η ς  Ά κ ρ ίδ ο ς . ΙΊρακτικωτάτη καί ώφε- 
λ ιμωτάτη πραγματεία διά πάντα καλλιεργητήν, κτη
ματίαν, δημοδιδάσκαλον, δήμαρχον κλπ. ύπό τοΰ κ. 
Ά λεξ .  Ν .  Γεωργακοπκύλου. Περιέχει πολλάς εικόνας 
τών άκρίδων καί τών μεθόδων της καταπολεμήσιως 
αύτης.
Π ω λ ε ίτ α ι  είς τά έν ’Αθήναις Βιβλιοπωλεία άντί δραχμής 

Τύποις ΝΟΜΙΚΗΣ—όδός ’Οφθαλμιατρείου.


