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© A N O S  Κ Α Ν Α Κ Α Ρ Η Σ
Ό  νέος έπ ΐ των ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έ κπαιδεύσεω ς 'Υπουργός

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  λει δτι αποχωρεί αύτοϋ, ώς δημοσιευθέντος έν τφ  ηαρελθόντι
ΚΕΙΜΕΝΟΝ φύλλ(θ της 1ης Σεπτεμβρίου Αρθρου τινός, έν φ καθά λέγει

Ai Αθήναι πρό τεσσαρακονταετίας, ύπό X. Ά ννίνου .—'Ισπα- περιείχοντο φράσεις καί, λέξεις, α ϊτινες άπήρεσαν αύτφ . Ο έκ- 
■νός καί Ιταλός (ποίημα) Ά χ .  Παοάσχου.—Ό  πρώτος έρως (μυ- δότη<: τ0°  άνίι ΧεϊΡαζ περιοδικού, δστις έχει καί τήν μέριμναν 
θιστ. συνέχεια) μετάφρασις Γ. Σ .—Μεοικά Φύλλα ·έκ τού Ιδιαι- τών Συμφερόντων αύτφ, καταχωρίζων τό έν λόγψ άρθρον, χαρα- 
τέρου σημειωματάριου μου, ύπό  Ίξίονος.—ΕΙκόνες καί Σκη- κτήρος καθαρώς φιλολογικού και φέρον άλλως τε τήν υπογραφήν 
ναι = Θεάματα τοϋ Ψυρρή, ύπό  Μιχαήλ Μητσάκη.—ΕΙκόνες : όυγγραφέως γνωστού καί δημοσιεύσαντος ήδη  άνάλογα δ ιηγη-
®. Κανακάρης, Α. Ό μηρίδης, άνδριάς Ζάππα, Μ. Ά ντω νό- φατικά έργα πρός τόν αύτόν Οκοπόν γραφέντα καί κατά τόν 
πουλος, Θήρα λευκών άρκτω ν.—Ν εώ τερα: ’Επιστημονικά καί αΛτόν περ ίπου  τρόπον Συντεταγμένα καί άλλαχοϋ, και δή είς 
καλλιτεχνικά.—Δημοσιεύματα.—Εύτράπελα.—Στιγμαϊ τέρψεως. 'κόλλιότα καί κατ εξοχήν οικογενειακά άναγνώσματα τής
—Γράμματα. πρωτευούσης, ένόμχιίεν ότι δέν προόέκρουεν είς τ ίπ ο τε , ούτε

ΕΙΚΟΝΕΣ έδικαιοϋτο, άφοϋ τό έζιιτησε, ν ’άρνηθφ τήν δημοσίευσιν έργου
Θ. Κανακάρης, ό νέος 'υπουργός τής Παιδείας. — Α. Ό μ η - ούδεν άπολύτως τό έπιλήψιμον, λογικώς έξεταζομένου τοϋ

ρίδης. — 'Ελληνική Καλλιτεχνία : Ό  άνδριάς τοϋ Ζ άππα έν πράγματος, περιέχοντας, ούδέ άντικειμένου καί είς τόν σκοπόν
Κων)πόλει Μ. Ά ντω νόπουλος. — Θήρα λευκών άρκτων. τοϋ περιοδικού ποσώς. Τήν γνώμην ταύτην άναμφίβολον βε-

___________  βαίως είνε δτι και συνεμερίσθησαν και συμμερίζονται καί π ά ν-
ΕΙς τινας εφημερίδας έδημοσιεύθη πρό ήμερων δήλωσις τού τες οί άναγνώσται τού ήμετέρου περιοδικού. Ά λλ’ ό κ. Φέρ- 

διακεκριμένου συνεργάτου τοϋ «’Αττικού Μουσείου» κ. Π. I. μπος. άλλως φρονών, προύτίμησεν άνευ ούσιώδους πράγματι 
Φέρμπου, δστις έν άρχή εΐχεν άναλάβμ και τή ν  έπιμέλειαν τού λόγου νά  στερι'ιση. ήμδς τής πολυτίμου συνεργασίας και συν- 
περιοδικοϋ, δ ι’ ής ό άξιότιμος ήμών φίλος και λόγιος άναγγέλ- δρομής του,έφ’ώ καί έκφράζομεν τη ν  3αθυτάτην ήμών λύπη ν .



ΑΙ Α Θ Η Ν Α Ι ΠΡΟ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α Ε Τ ΙΑ Σ

ι ν έτει 1852 αί Ά θήνα ι ήσαν πόλις μι- 
κρά, μή κεκτημένη την άνάπτυξιν, 

ζ ΐέ ,τ  ΐί ν έπ ' έσχάτων έλαβε και ΊΥν όλίγι- 
στοι τότε προέβλεπον, ούδέ τάς άξιώσεις 
μεγαλοπόλεως Ας σήμερον μέ όχι πολύ 
δίκαιον ίσως εγείρει. Ό  πληθυσμός αυτής, 
κατά τίιν γ-ενομένην έν έτει 1851 άπογρα- 
φήν άνήρχετο είς24,754 κατοίκους,ό δέ τοΰ 
Πειραιώς είς 5247. Τά πορίσματα ταϋτα 
τή ς άπογραφής πιθανώς ήσαν κατώτερο 
δπως δήποτε τοϋ πραγματικόν, διότι καί 
ή  άπαρίθμησις άτελώς ένηργεΐτο, και οί 
πολϊτα ι, ώς καί μεταγενέστερον καταδεί- 
χθη, ένεκα πλάνης ή  προλήψεων, ού μό
νον δέν ύπεβοήθοίΓν, άλλά καί προσκόμ
ματα παρενέβαλλον είς τό έργον τής άρχής. 
Ά λλ’ ή διαφορά δέν θά ήτο μεγάλη και 
δέν άπέχομεν Ισως τής άληθείας ύπολο- 
γίζο>»τες μετά τών παρεπιδημούντω ν ξέ
νων καί της φρουράς είς τριακοντακισχι- 
λίους τούς κατοίκους τής πρωτευούσης. 
Ό  άριθμός ούτος ήτο Ανάλογος καί πρός 
τόν έν γένει πληθυσμόν τοϋ κράτους,δστις 
κατά τή ν  είρημένην άπογραφήν ϋπελεί- 
πετο τοϋ έκατομμυρίου, συμποσοΐιμενος 
είς 098,266. Ό  νομός τής ’Α ττικής είχε 
κατοίκους 87,962- ό τής Εύβοίας 65,066· ό 
τής Φθιώτιδος καί Φωκίδος 81,082- ό τής 
’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 98,789· ό τής 
Άργολίδος καί Κορινθίας 105,561· ό της 
Ά χα ΐας καί "Πλιδος 115,690- ό τής Α ρ
καδίας 119,540· ό τής Μεσσηνίας 98,400- 
ό τής Λακωνίας 87,437 καί ό τών Κυκλά
δων 138,000. Ό  δήμος Πατρών περιελάμ- 
δανε τότε 14,395 δημότας, οΐ δήμοι Ί 'ρ - 
μουπόλεως καί Σύρου όμοϋ 24.609 καί ό 
δήμος Λαυρίου μόνον 1611 ! Ά λλά τότε 
δέν ήσαν γνωσταί αί σκωρίαι καί αί έκβο- 
λάδες καί αί μετοχαί !

Ή  δκτασις τής πόλεως σχετικώς πρός 
τήν σημερινήν ήτο λίαν περιωρισμένη, εί 
καί τότε άκόμη ήτο δυσανάλογος πρός 
τόν πληθυσμόν, δ ιότι έμεσολάβουν με
ταξύ τών οίκιών μάνδραι καί οικόπεδα 
καί τά  λεγόμενα χ α λ ά σ μ α τ α  Ιδίως έν 
τα ΐς παλαιοτέραις συνοικίαις, έρείπια 
τουτέστι οίκιών τής πρό τής έπαναστά- 
σεως πόλεως καταρρευσασών έκ τοΰ χρό
νου καί έκ τών τυχώ ν τοϋ πολέμου. Ό  
Ά δού είς τήν Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  Έ λ λ ά -  
δ α υπολογίζει τάς οικίας τής πόλεως 
είς δισχιλίας περ ίπου . Καί ή μέν συνοικία 
τή ς Πλάκας ή τις  ήτο ή  άρχαιοτέρα καί ή 
όχετικώς πυκνότερον κατφκημένη δέν 
ύπέστη έκτοτε σπουδαίας μεταβολάς είμή 
μόνον τήν προσθιίκην τών πρός τήν όδόν 
Φιλελλήνων καί τό πεδίον τοΰ’Ολυμπιείου 
οίκοδομών· αϋτη δέ ήτο καί ή άριστο- 
κρατικωτέρα δύναταί τ ις  ε ίπεϊν  τών συν
οικιών καί κυρίως τό μέρος έκεΐνο τό 
κείμενον μεταξύ τών όδών Ά δριανοϋ, 
Θουκυδίδου, Νικοδήμου- ή  συνοικία δέ 
τοϋψ υρρή  άπετέλει τό άντίθετον άκρον 
πέραν αύτής έξετέίνοντο ψιλαί εκτάσεις 
καί μόνον περ ί τό Γεράνι ήρχισαν κατ’ 
εκείνην τήν έποχήν νά οίκοδομώνται 
εϋάριθαοι τινες οίκίαι κατ’ άραιά δ ιαλείμ 

(Χ ροηκά  της βασί.ίείαι: τον Οθωνος)

ματα, σχέδια δέ τινα ύπήρχον περί τοϋ 
συνοικισμού εργατικών τινοιν τάξεων πρός 
τό μέρος τής Κασσίδας. Τό λεγόμενον 
Μεταξουργεΐον ήτο τότε ημιτελής οικο
δομή άνήκουσα ε'-ς τόν Κατακουζηνόν, 
ή τ ις  κατ' έκείνην τήν έποχήν ήγοράσθη 
δπω ς διασκευασθφ καί χρησιμεύσω ώς με- 
ταξουργεϊον. Αί μεταξύσυνοικίαι, αί παρά 
τήν βόρειον πλευράν τής Άκροπόλεως 
κείμεναι, ή περί τό ώρολόγιον τοΰ Κυρρή- 
στου, κοινώς περί τούς'Α έριδες,ή  τής Πα- 
λαιας'Αγορας καί τού *Αγ. Φ ιλίππου μέχρι 
τού Θησείου άποτελοΰσαι κατά τό πλεϊ 
στον μέρος τής πρό τής Υ.παναστάσεως 
πόλεως ήσαν έπίσης πυκνά  κατψκημέναι 
κυρίως υπό  τοΰ έργατικοϋ καί χειρωνα
κτικού πληθυσμού. Πρός τό βόρειον μέ
ρος ή πόλις έλη γεν άποτόμως έν Γι θέσει 
κείτα ι δήμερον τό ξενοδοχεϊον του Στέμ
ματος, καλουμένι,ι τά Κ α ν ό ν ι α ,  διότι 
αύτόθι ήτο ό στρατών τοϋ Πυροβολικού. 
Ί Ι πλατεία  τής Ό μονοίας καί τά περί 
αυτήν ήσαν ψιλός καί έρημος χώρος. Ί Ι 
όδός "Αθήνας υπήρχε κατωκημένιι ιδίως 
πρός τό νοτιώτερον μέμος, ή δέ όδός Πει
ραιώς ήτο έτι έν τφ  σχηματίζεσθαι. Τά 
Χαφτεΐα, ίίτινα σήμερον άποτελοΰσι τό 
κέντρον τοϋ πολυταράχου άθηναϊκοϋ βίου 
ούδέ κατ’ δνομα ήσαν τότε γνωστά. ΕΙς 
τήν θέσιν των, παρά τήν οίκίαν Καυταν- 
τζόγλου ιδ ίω ς, έκειντο έν ή δύο πενιχρά 
μονώροφα καφενεία καλούμενα τά Κ a - 
φ ε ν ε δ ά κ ι α .  Ή  Νεάπολις τότε μόλις 
εΐχεν άρχίσει νά συνοικίζηταν άλλ' ό συν
οικισμός περιωρίζετο πρός τό δυτικώτε- 
ρον μέρος, εκαλείτο δέ τό Προάστειον (έξ 
ού καί ή ύπάρχουσα σήμερον πρός τό μέ
ρος έκεΐνο ομώνυμος όδός) καί χάριν αύ- 
τοϋ είχε τότε προσφάτως οίκοδομηθτϊ ό 
ναός τής Ζωοδόχου Π ηγής. ’Από τοϋ ση
μείου τούτου μέχρι τοϋ Κολωνακίου, δπερ 
ήτο έντελώς άκατοίκητον, δλος ό άνώμα- 
λος χώρος ήτο έντελώς έλεύθερος, μεσολα- 
βουσών μόνον που καί που όλίγων τινών 
οίκιών. Ή  όδός Σταδίου, ή λαμπροτάτη 
καί άριστοκρατικωτάτη τών όδών τής 
σημερινής πόλεως, ήτο κατά τήν έποχήν 
έκείνην κατά γράμμα άδιάβατος, έπειδή 
έκειτο έν τώ μέσω αύτής κατά μήκος άρ- 
χομένη άπό τής θέσεως ένθα κείται νϋν ή 
πλατεία  τή ς Ό μονοίας καί άπολήγουσα 
σχεδόν είς τό έτερον άκρον τής όδοΰ πρός 
τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος φάραγξ, 
ή τ ις  βατή οΰσα περί τάς έσχατιάς, είχε 
περί τό μέσον βάθος δύο καί τριών μέ
τρων. Ή  διάδασις άπό τής μιας πλευράς 
τής όδοΰ είς τήν έτέραν έγίνετο διά γ( - 
φυρών ξύλινων καί σαθρών τοποθετημέ
νων κατ' άποστάσεις. Τοιαύτη διάβασις έν 
ώρα νυκτός μάλιστα ένεκα τοϋ άτελεστά- 
του φωτισμού δέν ήτο πάντοτε άσφαλής- 
άλλως τε ένεκα τής άνέκαθεν έπικρατού- 
σης μοναδικής άβελτηρίας τών έλληνικών 
άρχών περ ί τά τοιαϋτα, ή κατάστασις 
τών γεφυρών ήτο παν άλλο ή άμεμπτος. 
Μιας τοιαύτης κειμένιις άντικρύ τοϋ Έ -  
θνικοϋ Τυπογραφείου είχε καταπέσει έκ

τή ς σαθρότητος ή ύποστηρίζουσα αιϊτήν 
δοκός. Έ ν  τούτοις ίι γέφυρα έ π ί μακρά 
έτη  δμενεν άνεπισκεύαότος πρός κ ίνδυ 
νον τών κατ’ άνάγκτιν διερχομένων δ ι’ 
αύτής διαβατών. Παρά τήν όδόν Σταδίον 
έκειντο τό ύπηυργεΐην τών Οικονομικών, 
τό Νομισματοκοπεϊον, κείμενον είς τήν 
θέσιν ένθα εγείρεται σήμερον τό ύπουρ- 
γεϊον τών Εσωτερικών, τό 'Εθνικόν Τυ
πογραφείο ν καί οί Βασιλ. Σταΰλοι·αί ίδιω- 
τικα ί ι ίκοδομαί ήσαν πολύ όλίγαι καί έτι 
όλιγώτεραι είς τήν παράλληλον λεωφόρον 
τοϋ Πανεπιστημίου, ένθα ώκοδομήθιι τότε 
καί τό Άρσάκειον, άντικαταστήσαν τήν 
λεγομένην Ε τα ιρ ία ν , ής τό καιάστημα 
έκειτο έν τξί συνοικία Πλάκας, όπου ά- 
κριβώς σήμερον εύρίσκεται τό Παρθενα- 
γωγεΐον Χίλλ, καί ένθα έξηκολούθει οίκο- 
δομούμενος ό βραδύτερον άποπερατωθείς 
Δυτικός ναός τοϋ'Αγίου Διονυσίου,of; τόν 
θεμέλιον λίθον είχε καταθέσει ό πρέσδυς 
τή ς Γαλλίας έν έτει 1851. Τό Πανεπιστή· 
μιον κα ίτό  όπισθεν αύτοϋ άπό τινοιν έτών 
ήδη ίδρυθέν Δημοτικόν Νοσοκομεϊον άπε- 
τέλουν τό πρός τό μέρος τοΰτο δριον τή ς  
πόλεως. ΙΙρός’ τήν λεωφόρον Κηφισσίας 
ένθα νϋν άνεγείρονται τόσα περικαλλή 
μαρμαρότευκτα κτίρια , μ ία μόνη μνη
μονεύεται τότε οίκοδομή, ή Βασιλική 
Φαρμακαποθήκη, τανϋν ύπουργεΐον τών 
Στρατιωτικών, ού ό θεμέλιος λίθος έτέθη 
τήν 23 Ιουλίου  τοϋ 1852. Πέραν αύτοϋ 
μόνον ύπό τόν Ά γχεσμον εύρίσκοντο εξο
χικά τινα  καφενεία.

Τήν καθαυτό μάζαν τή ς πόλεως διέτε- 
μνον σταυροειδώς αί δύο κεντρικώταται 
τότε καί κυριώταται τών όδών,ή τοϋ Έ ρ - 
μοϋ καί τοϋ Αιόλου. 'Η όδός Έ ρμοϋ ήτο 
συνέχεια τής Πειραϊκής- άπό τή ς εσχα
τιάς αύτής έφαίνετο ώς καί τώρα έν άπό- 
πτψ  λευκάζουσα ή κ υ ρ ί α  τ ώ ν ’Ανακτόρων 
πρόσοψις, έν τψ  μεταξύ δμως δέν παρε
ν έπ ιπ τε  μόνη ή  Καπνικαρέα, άλλά καί 
φοΐνιξ τ ις  ύψηλός έγειρόμενος άντικρύ 
τοϋ σημερινού καταστήματος τοΰ Μ'.κα- 
τόγχειρος. Ό  φοΐνιξ οΰτος διεσώζετο μέ
χρι τοϋ 1856. Ή  Καπνικαρέα είχε προ
γραφή καί έπρόκειτο νά κατεδαφισθή- 
πλήν έπεκράτησε κατόπιν άλλη σκέψις 
καί Β. Διάταγμα έκδοθέν κατά τό 1852 
έσωσεν αύτήν άπό τής καταστροφής.

Κατ’ αντήν ώσαύτως τήν έποχήν ώρΐ' 
σθη όπως ή πόλις τών ’Αθηνών διαιρεθεί 
είς τέσσαρα άστυνομικά τμήματα, χοιρι- 
ζόμενα ά π ' άλλήλων διά τών δύο μεγάλων 
διασταυρουμένων ό5ών. Τό α' τμήμα ήτο 
τό τής Πλάκας- τό 6' τό περιλαμβάνον 
τάς συνοικίας Καλαμιώτου, Λέκα κλπ. τό 
γ ' τό τοϋ Ψυρρή- τό δ' τό τής ΙΙαλαιας 
’Αγοράς καί τοϋ 'Α γίου Φ ιλίππου. Καί έ- 
πειδή  ή άρχή ώς φαίνεται δέν είχε πολ- 
λήν πέποίθησιν είς τάς χωρομετρικάς 
γνώσεις τών πολιτών, έτοποθετήθησαν 
είς τάς τέσσαρας γωνίας τής διασταυρώ- 
σεως τών όδών Μίρμοϋ καί Αιόλου τέσσα- 
ρες πάσσαλοι φέροντες π ινακ ίδας μετ' 
επιγραφής Α' τ μ ή μ α ,  Β' . τ μ ή μ α



ν.λη. πρός μεγάλην έκπληξχν των όυνο>- 
στχζομένων είς τό μέρος έκεΐνο περιέρ
γων.

Αχ οίκίαχ της πόλεως ήσαν μχκραχ δχώ- 
ροφοχ ώς έπχ τό πολύ καχ δέν δχεκρίνοντο 
ούδ’ έπχ στερεότητχ, ούδ’ έπχ κομψότητχ 
άρχχτεκτονχκμ. Ίδχαίτερον γνώρχσμα της 
οίκοδομής των χρόνων εκείνων εϊνε ό 
παρά τήν Στέγην προέχων θρχγκός, ξύ
λινος ώς επ ί τό πολύ. Έ ν  τούτοις άνη- 
γέρθηόαν καί. κατ£ τό έτος 1852 οίκοδομαί 
άξιόλογοχ· τοχαΰταχ δέ ήσαν ή παρά τήν 
πλατείαν τοϋ Συντάγματος οίκΐα Κορο- 
μηλά, ήτχς έχαρακτηρίσθη παρά τών έφη- 
μερίδων τής εποχής ώς κτίρχον π  ε λ ώ - 
p χ ο ν , ή οΙκία τοϋ πρώην ϋπουργοϋ Π. 
Δηλχγχάννη, έν τμ  ύδω ΑΙόλου, όπου νϋν 
τό φωτογραφεχον Μωραΐτου, ή οΙκία τοϋ 
καθηγητοϋ κ. Μακκα έν τμ  λεωφόρω Πα- 
νεπχστημίου, ή  οικία τής κομήσσης Θεο- 
τόκη, τής Κ ο ν τ έ σ σ α ς  κοχνώς κα- 
λουμένη, είς τήν προέκταόχν τή ς όδοϋ 
Σωκράτους καί άλλαι τχνές. Κ τίρια  δημό
σια παρεκτός τοϋ παναρχαίου υπουργείου 
τών ΟΙκονομχκών, τοϋ Πανεπχότημίου, 
τοϋ Νοσοκομείου, τοϋ ’Αρσάκειου δέν 
ϋπήρχον άλλα άξχόλογα. Τά υπουργεία 
έκτός τοϋ τών ΟΙκονομχκών καχ τοϋ τών 
Έκκλησχαστικών, κεχμένων άμφοτέρων δ- 
που καί σήμερον εϋρίσκονται, ήσαν τότε 
φερέοχκα έγκαθχδρυμένα είς οΙκίας Ιδχω- 
τχκάς έπ ί ένοχκίψ· τό ΰπουργεΐον τών 
Στρατχωτχκών ήτο έπχ πολλά έτη  έν τμ  
παρά τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος οί- 
κΐα ένθα νϋν εΐνε τό ξενοδοχεχον τών £έ- 
νων. Τό Βουλευτήρχον, ένθα συνεδρίαζε 
καχ ή Γερουσία, έκεχτο είς τόν χώρον 
δπου καί νϋν εύρίσκεταχ, είς οίκημα 
χρησχμεϋσαν άλλοτε πρός δχαμονήν τοϋ 
Βασχλέως μετά τόν γάμον του — κατοχ- 
κοϋντος πρότερον έν τω οΐκήματχ δπου 
νϋν ή δχεύθχινσχς τής άστυνομίας — πρό 
τής άποπερατώσεως τών Α να κτόρω ν δχό 
καχ ή ό5ός τοϋ Κολοκοτρώνη έλέγετο δως 
τότε όδός ’Ανακτόρων. Ή  διεύθυνσχς τής 
’Αστυνομίας έκεχτο είς τήν γωνίαν τής 
όδσϋ Καπνχκαρέας καί Μητροπόλεως, μετά 
δέ τήν κατά τό 1854 πυρπόλησχν τή ς οί- 
κίας ταύτης, ήτχς έπχ μακρόν χρόνον 
κατόπχν ώνομάζετο «Ή καμμένη Α σ τυ
νομία» μετεκομίσθη είς τήν έν τη  πλα
τεία τοϋ Δημοπρατηρίου οίκίαν Κρασσά, 
τό Δημαρχεϊον έν τμ  όδφ Ίίρμοΰ, τό 
Φρουραρχεΐον έν τμ  όδφ Νίκης, τό μόνον 
τότε έν ’Αθήναχς Γυμνάσχον παρά τήν 
Ιίαπνχκαρέαν, είς τό οίκημα δπου σήμε
ρον εϋρίσκεταχ τό έργοστάσχον τοϋ κ. Ά -  
πέργη, τό ΓΙολυτεχνεΐον έν τη. ό3ώ Πει- 
ραχώς είς τό σημερχνόν Ώδεχον. Οχ στρα
τώνες εύρίσκοντο παρά τήν Παλαχάν 
Αγοράν. Αχ πρεσβεϊαχήσαν όχεσπαρμέναχ. 

Ή  τής Γαλλίας έπχ μακρόν χρόνον εύρί- 
σκετο είς τήν παρά τήν πλατείαν τών 
’Ανακτόρων οΙκίαν Λημνίού, δπου νϋν τό 
—ενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρεττανίας.Ή  
άγγλχκή δπου καί σίχμερον εΰρίσκε- 
τ αχ. Ή  ρωσσχκή είς τήν οΙκίαν Γρυ- 
πάρη ένθα ήτο πρό μχκροϋ τό γραφεΐον 
τής Έφημερίδος. Ή  πρωσσχκή έν τμ  
νεοδμήτο) τότε οΙκία Βλασσοποϋλου, είς 
τήν όδόν Πεχραχώς. Τό Πρωτοδχκεχον έν 
τμ όδώ Ά θηνάς. Ό  έπχστιμότερος τών

ναών ήτο ό τή ς 'Α γίας ΕΙρήνης, όλο- 
νέν έξωραχζόμενος,παρεχόντων πρός τοϋ- 
το καί τήν γενναίαν αϋτών συνδρομήν 
τοϋ βασχλέως καϊ, τής βασχλίσσης. ΕΙς τόν 
ναόν τοϋτον έπέχοντα τόπον Μητροπο- 
λχτχκοϋ ναοϋ έγίνοντο αχ επίσημοι τελε- 
τα ί. Οχ Καθολχκο’χ μόνον ναόν εϊχον τότε 
τόν νϋν παλαχόν λεγόμενον καχ εύρχσκό- 
μενον έντός τοϋ χορηγηθέντος αύτοϊς 
παρά τήςΚυδερνήσεως όθωμανχκοϋ Τ ε κ έ .  
Ό  ρωσσχκός ναός τοϋ Νχκοδήμου λεγό
μενος τότε άκόμη δέν εΐχεν άποπερα- 
τωθή. Ή  Κυβέρνησχς είχε παραχωρησεχ 
πρότερον εις τήν ρωσσχκήν πρεσβείαν ώς 
ναόν αύτής Ιδχαίτερον τόν έν τμ  συνοχ- 
κία Πλάκας ναόν τής Μεταμορφώσεως, 
κοχνώς λεγόμενον Σωτήρα, δστχς καχ άφοϋ 
άπεδόθη είς τήν ένορίαν μετά τήν άνέ- 
γερσχν ναοϋ τοϋ Νχκοδήμου, έξηκολοΰθεχ 
καλούμενος υπό  τοϋ λαοϋ ρ ω σ σ χ κ ή  
έ κ κ λ η σ ί α .  Οί δτΛμαρτυρόμενοχ κα ί κυ
ρίως οχ Άγγλχκανοχ έκέκτηντο πάντοτε 
τόν σχεδόν άπό τής έγκαταστάσεως τής 
βασιλείας έν ’Αθήναχς κτχσθέντα ναόν των 
παρά τήν έσχατχάν τής όδοϋ Φχλελλήνων. 
Οχ λοχποί τοϋ λουθηρανχκοϋ δόγματος καί 
Ιδίως οχ Γερμανοί έσύχναζον είς τό έν 
το ΐς’Ανακτόροχς παρεκκλήσχον τή ς Βασχ- 
λίσσης. Άλλόθρησκοχ άλλοχ δέν ϋπήρχον 
έκτός ευαρίθμων 'Εβραίων δχαμενόντων 
είς τήν συνοχκίαν τήν άποκαλουμένην καχ 
σήμερον τά 'Εβραίικα. Νεκροταφεία ήσαν 
τό Α'. πέραν τοϋ Ίλχσσοϋ καϊ τό παρά τό 
Ζ άππειον άκόμη υφιστάμενον τών δια- 
μαρτυρομένων. "Ένεκα τή ς βαθμιαίας αύ- 
ξήσεως τής πόλεως καχ τοϋ πληθυσμοϋ 
αύτής άπεφασίσθη καχ ό σχηματχσμός τοϋ 
Β', νεκροταφείου κατά τό 1852.

Ή  βαθμιαία αύξησχς τή ς πόλεως ώς 
άνωτέρω άνεφέρομεν έπήρχετο βραδέως 
καί λεληθότως οΰτως είπεχν, καί ούχχ 
μετά τή ς πυρετώδους γοργότητος, ήτχς 
παρετηρήθη κατά τά  μεταγενέστερα έτη. 
Καίτοχ αχ οίκοδομαί δέν ήσαν πολυδάπα- 
ναχ ούχ ήττον οχ εύποροι δέν κατείχοντο 
ύπό τής μανίας τή ς άνεγέρΟεως κτχρίων, 
έλεχπε δέ τότε καχ τό έπχδεχκτχκώς έπχ- 
δχωκον τήν περί τά τοχαΰτα χρησχμοποίη- 
σχν τοϋ πλούτου του έπηλυ στοχχεχον. 
ΓΙροσθετέον δτχ έζων άκόμη κατ’ έκείνους 
τούς χρόνους οΐ ϋπολεχπόμενοχ τή ς μεγά
λης άλλ’ άπλοΐκής γενεάς τοϋ Ά γώνος 
οχ άνέκαθεν έχοντες δχαρκώς έστραμμένα 
τά  δμ· ατα πρός τόν άντχκατοπτρχσμόν 
τής Μεγάλης Ιδέα ς καχ κοχμηθέντες μέ 
τήν παρήγορον ελπ ίδα  τής προσεχούς 
πραγματώσεως των έθνχκών ονείρων, οί- 
τχνες έπίστευον άκραδάντως δτχ ή έγκα- 
•τάστασχς τής πρωτευούσης έν ’Αθήναχς 
ήτο άπλοϋς δχάμεσος σταθμός κατά τό 
μάλλον καχ ήττον βραχείας δχαρκείας καχ 
δτχ ή  άφευκτος άνΐδρυσχς τής μεγάλης 
έλληνχκής αύτοκρατορίας έμελλε φυσχκώς 
νά  συνεπαγάγμ τήν μετάθεσχν τή ς άρχής 
τοΰ Κράτους είς τήν pacfx? εύουσαν πόλχν. 
Δχά τοϋτο δτε ό δραστήρχος καί έπχχεχρη- 
ματχκός βχομήχανος Ά νδρέας Κορομηλδς 
άνήγεχρε τήν παρά τήν πλατείαν τοϋ 
Συντάγματος μεγάλην οΙκίαν του, ήτχς 
έθεωρεχτο μέγαρον *ατ’ έκείνην τήν έπο- 
χήν, πολλοί τών άπίστων έκείνων δχερ- 
χόμενοχ καχ βλέποντες μετά θάμβους τό

κτίρχον έμυκτήρχζον άφελώς τόν οικοδε
σπότην .—Τί κάμνεχς αύτοϋ, κύρ \^ δ ρ έ α  ; 
έλεγον αύτφ· κουκουβάγχαχς θά λαλήσουν 
μχά μέρα είς τό σπίτχ σου !

”1£νεκα τών λόγο>ν τούτων τά  οικόπεδα 
έτχμώντο μέτριου, όλχγοχ δέ ήσαν έκεχνοχ 
οΐτινες προμαντεύσαντες έκτοτε τήν μέ- 
χρχ παροξυσμού φθάσασαν ύπερτίμησχν 
αύτών έπρονόησαν ν ’ άποκτήσωσχ τοχαΰτα 
καχ εκατονταπλασίασαν τήν εαυτών περχ- 
ουσίαν. Τών κεχμένων Ιδίως έκτός τής 
ζώνης τής τότε πόλεως οικοπέδων, άτχνα 
ήσαν άγροί έσπαρμένοχ, ή τχμνι ήτο εύτε- 
λεστάτη έ π ΐ τοσούτον ώστε αΐ δχαπραγ- 
ματεύσεχς περ ί τής άγοράς αύτοιν έγί- 
νετο έπχ τμ  βάσεχ τής τχμής τοϋ στρέμ
ματος κ α ίο ύ χ ΐ τοϋ πήχεως./Π λεΐστα δσα 
άνέκδοτα άναφέρονταχ περί άτόμων έπω - 
φεληθέντων τή ς τοχαύτης εύκαχρίας ή 
παραμελησάντων αύτήν καί πχκρά κατό
πχν μεταμεληθέντων. Οϋτω λόγου χάρχν 
ϋποδηματοποχός τχς είχε λαμβάνεχν περί 
τάς διακοόίας δραχμάς παρά κτηματίου 
άνήκοντος είς εύγενή τών ’Αθηνών οίκον· 
έν στενοχώρια δχατελών ό όφεχλέτης προκ- 
τεχνε νά παραχωρήσμ αύτφ  έκτεταμένον 
οΐκόπεδόν του έπ ΐ τφ  συμψηφχσμφ τοϋ 
χρέους καχ τμ  άηοτίσεχ όλίγων άκόμη έκα- 
τοντάδων δραχμών. Ά λλ’ ό ϋποδηματο
ποχός άπέρρχψεν άγερώχως τή ν  πρότασχν 
είπών δτχ δέν είχε χρήματα δχά ν ' άγο- 
ρΛζι,χ χ ω ρ ά φ χ α .  Μετά τχνα έτη έ
τυ π τε  τήν κεφαλήν του ταλανίζων έαυ- 
τόν διότχ ή άρνησίς του έκείνη έστοίχχσεν 
αύτφ 6ν τούλάχχστον έκατομμύρχον. Τά 
χ ω ρ ά φ χ α ,  άτχνα περχεφρόνησεν άπετέ- 
λεσαν κατόπχν έν ύλόκληρον τετράγωνον 
κείμενον εις κεντρχκωτάτην θέσχν παρά 
τήν πλατείαν τή ς Ό μ ο \ ο ία ς !

Ε ΐπομεν δτχ αχ κχ·ρχώταταχ τών όδών 
ήσαν αχ δχασταυρούμεναχ τού Έ ρμοϋ καχ 
τοϋ ΑΙόλου. ΕΙς αχ'ιτάς έκεχντο τά  έμπο- 
ρχκά καταστήματα, τά  ξενοδοχεία, τά  ευ
πρεπέστερα καφβνενα, καχ παντοεχδή έρ- 
γαστιχρχα. 'Αλλά τά έμπορχκά έργαστήρχα 
τής έποχΐϊς έκείνης πόρρω άπεΐχον τής 
σημερχνής λαμπρότχχτο; καχ πολυτελείας, 
ούδ’ ήξχοΰντο ώς σήμερον τοΰ άναποφεύ- 
κτου ήμερησίου προσκυνήματος τοΰ λα- 
τρεύοντος τόν συρμόν ώραίου φύλου. 
Έξαχρέσεχ όλίγων, άνέκαθεν πεφήμχσμέ- 
νων, τά λοχπά ώμοία^ον πρός τά νΰν έν 
ταχς έπαρχχακαΐς πόλεσχν ϋπάρχοντα καί 
ώς πρός τή ν  πενχχρότητα καί ώς πρός τόν 
φυρμόν τών έν αύτοχς πωλουμένων έτε- 
ροεχδών εμπορευμάτω ν, μ ετ ' έκπλήξεως 
δέ ό δχατρέχων τάς σπανίας άγγελίας τών 
έφημερίδων τοΰ καχροΰ έκείνου βλέπεχ έν 
τχνχ έξ αύτών έπχ παραδείγματχ δτχ είς 
τό δείνα κατάστημα πωλεχταχ «χαρτί τοϋ 
γραψίματος» καί . . . τ ί λ ι ο !  Καί τά ξε
νοδοχεία έπίσης ήσαν ούδέ μεγάλα ούδέ 
πλούσχα· ώς έπχσημότερα έθεωροϋντο τό 
ξενοδοχεΐον Ξένων, καί τό τής 'Ανατολής 
κείμενον έν τμ  όδώ ΑΙόλου παρά τήν Έ - 
θνχκήν Τράπεζαν. ("Επεταχ τό τέλος.)

X .  " X v v i v o ? .

Ά κουε μάλλον τούς μακρόθεν κραυγά- 
ζοντάς σοχ «Άνακούφχσον τήν δυστυχίαν 
μας» ή  τούς λέγοντάς σοχ είς τό ούς«Αΰ- 
ξησον τόν πλοϋτόν σου».



Ι Σ Π Α Ν Ο Σ  ΚΑΙ  Ι Τ Α Λ Ο Σ

Ό  Ισπανός βραχύλογος, άρρενωπός τό κάλλος’
0  Ιταλός άδό. Ιεσχος, ώς τέττιζ είναι λάλος.
0  πρώτος είναι νωγελής, ό δέ άέρος τάχος,
Υψίφωνος ό Ιταλός, ό άλλος ταυρομάχος.
Αδρότεροι, έχουν βωμόν' ό Ισπανός βωμόν του 
Έ χει την εκκλησίαν του, ό δέ το Θέατρόν του.

Φαιδρά ό ήδη Ιταλός οικία όχίτιπλούτου'
’Ενδόξου πύργου παλαιοϋ στερρόν ό άλλος τείχος'
Ό  πρώτος έγχειρ ίδιον και οχι σπάθη Βρούτου . ..  
Ξίφους ό Ισπανός κλα γγή , ούχι cτυρίζων 'ήχος.
Ό  Iσπανός άγέλαστος, ό δέ φαιδρός συμπότης'
Ίπποτικός ό Ιταλός, ό Ισπανός ‘Ιππότης...

Σύννους ό Ισπανός' φαιδρός αείποτε ό άλλος'
0  πρώτος μόνον μειδιά, ό έτερος καγχάζει'
0  είς αξιοπρέπεια, κραυγών ό άλλος σάλος'
0  Ιταλός ώς παΐζ θρηνεί, ό δέ κρυφά στενάζει . . .  
Α,μφότεροι ζηλότυποι' Οθέλλοι, κ ’ ετι πλέον’
Ως Τίγρις πλην ό Γταλός' ό Ισπανός ώς Λέων!

0  πρώτος έπωμίς χρυσή' ό άλλος στρατιώτης. 
d)"e4ocd^oc ό Ισπανός' ό άλλος ματαιότης.
0  Ισπανός είναι εχθρός καί φίλος π λη ν  μεγάλος' 
Εχθρός c .'jc  φίλος πάντοτε θανάσιμος ό άλλος*
0  είς Σ  ε ν ι ό ρ'ό δέ Σ  ι ν ι ο ρ'στοιχεΐον τους 'χωρίζει, 

Πλην εχουσιν άπόστασιν ήν λέζις δέν ορίζει . ..

Η γλώσσα η Ιταλική ερώτων έχει μύρον,
Πλην την μεγαλοπρέπειαν δέν έχει τών Ιβήρων'
Είν αρμονία έρωτος ά λ λ ’ όχι καί παιάνων'
Αέν ομιλούν τά Χερουβείμ την γλώσσαν τών Τιτάνων...

0  /σπανός όταν λαλη διά μαχών συγκρούσεις,
’Αστράπτουν ζίφη' πόλεμον θά ίδης καί θ’ άκούσης !

♦  *

0  Ιταλός είναι κραυγή, όχλαγωγός μεγάλος' 
Επαναστάσεις πυρά, οδόφραγμα ό άλλος  ... 

Προληπτικός ό ’/ταλός' προληπτικώτερός του 
0  Ισπανός' φανατισμός καλείται ό Θεός του' 
Τουρκοεμάδας γίνεται πρός δόζαν τοϋ ναον του 
Και μάχεται κατά Θεον πρός χάρ ιν του Θεοϋ του !

Έκδίκησιν ό Ιταλός βυσσοδομεϊ κώνειου'
Ξίφους, πυρός, ό I σπανός, ούχί δηλητηρίου ...
Μέ τονς όδόντας τόν εχθρόν ηςεύρει νά φονενη'
0  ’Ιταλός όμως κτυπα καί όταν σέ θωπεύη.
0  Ισπανός έτι τηρεϊ τον Μεσαιώνος ύφος’
0  άλλος είναι εύχαρις, θρασνζ, στωμύλος, τύφος.

Κ' οί δύο είς τοϋ έρωτος ύπείκονσι τονς νόμους' 
Λατρεύουν τούς νυκτερινούς άμφότεροι τους κώμους' 
Ώ ς τόν Έ ρνάνην τον Ονγγώ ό είς πρό Σ ό λ α ς  νεύει' 
Ώ ς τόν Έρνάνην τής Σκηνής ό Ιταλός λατρεύει... 
Κιθάραν παίζει' σοβαρόν ό άλλος έχει ύφος.
Παίζει τό Μανδολΐνον του πλην παίζει καί τό ζίφος !

'Αράβων είς τοΰ Ισπανόν τάς φλέβας αίμα ρέει 
Καί τοϋ φλογίζει τήν ψ νχήν καί καίεται καί καίει'
Πϋρ έχει καί ό Ί  ταλός' φλογίζεται επίσης,
Α λλά  τό σβύνει πάντοτε ή άλλη  αύτοϋ φύσις . ..
Ενός ήλιου φλογερού νίονς τονς ονομάζουν'
Πλην άν καί όμοιάζουσι ποσώς δέν ομοιάζουν !

Κατά -r?tv Δεχέμ.?£ΐον το·ϊ 188^· Α . Ι ί α ρ έ σ χ ο ς

ΙΒΑΝ ΤΟ ΥΡΓΕΝ ΕΦ

0 Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Ε Ρ Ω Σ
(Συνεχεία’ ι£ε σ. 881.

αρετήρησα τήνΖηναΐδα καί,την στιγ- 
• -  μίι-ν εκείνην,έφαίνετο ότι έκυριάρχει 
ί^ ίχ ^ ’λων ήμών. Έ π ι  τοϋ  λευκοϋ αύτής 
μετώπο\Γ, έ π ί τών άκινήτων όφρύων της, 
άντιινακλάτο πνεύμα τόσωύψηλόν,διάνοια 
τόσω ήρεμος, δύναμις τό<3(ι> επ ιτα κτική , 
ώστε είπον κ α τ’ έμαυτόν :

«Σύ ή ϊδ ία  είσαι Λ βασίλισσα».
— "Ολοι τήν περιστοιχίζουσιν, έξηκο- 

λούθησεν ή Ζηναΐς, έκαστος τι?, άπευθύ- 
νει κολακευτικούς λόγους.

— Θέλει νά τήν κολακεύωσιν ; ήρώτη- 
σεν ό Λούσχιν.

— Τι άνυπόφορος ! Πάντοτε μέ διακό
π τε ι ! Ά λλά, φίλε μου, ποιος δέν άγαπα 
τή ν  κολακείαν ;

— Α κόμη μίαν τελευταίαν έρώτησιν,

ή  βασίλισσα είχε σύ- 

Ό χ ι.  Διατί

είπεν ό Μαλέδσκυ, 
ζυγόν ;

— Λέν τό έσκέφθην αϋτό. 
νά είχε σύζυγον ;

— Τωόντι, αύτό είνε άληθές. Διατί νά 
είχε σύζυγον, προσέθη,κεν ό Μαλέδσκυ 
γαλλιστί.

— Ευχαριστώ, τφ  άπήντιασεν ή Ζηναΐς 
επίσης γαλλιστί.—-Λοιπόν ή βασίλισσα ά- 
κούει τάς κολακείας ταύτας. άκούει επ ί
σης καί τήν μουσικήν, άλλ' αύδένα έκ 
τών κεκλημένων της παρατηρεί. 'Εκ τών 
®ξ μεγάλων παραθύρων φαίνεται ό γλυ
κύς καί άστερόεις ούρανός, ό σκοτεινός 
κήπος καί τά μεγάλα δένδρα του- ή βασί
λισσα παρατηρεί εις τόν κήπον τούτον. 
'Εκεί κάτω, έν τφ  κήπω , παρά τά δέν
δρα , ύπάρχει μ ακράν, π η γ ή , λευκή 
έγειρομένη ώς φάσμα έν τ\). νυ κτί. ΓΗ 
βασίλισσα μέσω τών συνομιλιών καί τής 
μουσικής άκούει τόν τοϋ ϋδατος αύτής 
θροϋν. Παρατηρούσα δέ είς τόν κήπον,

σκέπτετα ι: -"Ολοι σεις εΐσθε νέοι, είσθε 
γενναίοι, είσθε εύφυεΐς καί πλούσιοι, μέ 
περιστοιχίζετε, άφαρπάζετε πάσαν λέξιν 
έξερχομένην τού στόματός μου, είσθε έ
τοιμοι ν ’ άποθάνητε πρό τών ποδών μου, 
μοί άνήκετε· καί έκεϊ κάτω παρά τήν 
π η γή ν , έκεϊ είς τόν ψίθυρον τοΰ ρέοντος 
ϋδατος, μέ περιμένει εκείνος, τόν όποιον 
άγαπώ, εκείνος εις δν ανήκω. Δέν φέρει 
πλούσια ένδύματα, ούτε πολυτίμους λί
θους. Είνε άγνωστος, άλλά μέ περιμένει, 
είνε βέδαιος δτι θά ύπάγω πρός συνάντη- 
σίν του, καί ή  μεγαλειτέρα δύναμις δέν 
θά μέ έμποδίό^ δταν θέλω νά ύπάγω  πρός 
αύτόν, νά μείνω μετ' αύτού, νά χαθώ ά- 
κόμη μ ετ 'α ύτοϋ , έκεΐ κάτω, είς τόν σκο
τεινόν κήπον, είς τόν θροϋν τών δένδρων, 
είς τόν ψίθυρον τας πη,γής ...»

Ή δ η  ή Ζηναίς έσιώπησε.
— Αύτά, είνε έπινόησις ; έρωτςί πονη- 

ρώς ό Μαλέδσκυ.
Ά λ λ ’ ή  Ζηναίς ούδέ κάν ήτένισεν αύτόν.



— Καί τί θά έκάμνομεν ήμεΐς, έάν συγ- 
κατελεγόμεθα είς τόν άριθμόν τών κεκλη- 
μένων τής βασιλίσσης ; ήρώτησεν ό Λού
σχιν, και έάν έγνωρίζομεν την νπαρξιν 
τοΰ εύτυχοΰς εκείνου πλησίον της π η 
γ ή ς ;

— Περιμένετε ! περιμένετε ! άπήντησεν 
•ή Ζηναΐς. Θά σας είπω  τί θά έκαμνεν έ
καστος έξ υμών. Σείς, Βελοδζορόβ, θά τόν 
προσεκαλεΐτε * ίς μονομαχίαν. Σείς, Μαϊ- 
δανόβ, θά έκάμνετε δ ι’ αύτόν έν επίγραμ
μα. Θά έκάμνετε ένα σωρό σατύρας δ ι’ 
αύτόν ώς ό Βαρβιέ, καί θά τάς κατεχω- 
ρίζατε εις τόν «Τηλέγραφον··. Σείς, Νιρ- 
μάτσκυ, θά τφ  έδανείζεσθε . . . όχι, όχι, 
θά τω έδανείζετε χρήματα μέ τόκον. Σείς, 
Ιατρέ . . , διεκόπη , . .  δέν ήξεύρω τί θά 
έκάμνετε . . .  — Ώ ς Ιατρός τής βαστλίσσης, 
είπεν 'ό Λούσχιν, θά συνεβούλευον τήν 
αύτής Μεγαλειότητα νά μή δίδμ  έορτάς, 
άφοΰ τό πνεΰμα της ίπ τα τα ι άλλαχοΰ.

— Ίσως θά είχετε δίκαιον. Καί σείς, 
κ ό μ η . . .  — Καί έγώ ; έπανέλαβεν ό Μα
λεύσκυ, πονηρώς μειδιάσας.

— Σείς θά προσεφέρατε εις αϋτόν δηλη
τηριασμένα κομφέτα.

Ό  Μαλεύσκυ έμόρφασεν ελαφρώς, καί 
έπ ί τινα στιγμήν, ή  φυσιογνωμία του έξέ- 
φρασε κάτι τό μοχθηρόν και δόλ ιον  πα
ρευθύς όμως έξερράγνι είς γέλω τα. — Καί 
σείς, κύριε Βαλδε* άρ· έξηκολούθησεν ή 
Ζηναΐς. Ά λλ’ άρκεΐ, άς άρχίσωμεν άλλο 
παιγνίδιον.

— Ό  κύριος Βαλδεμάρ, ύπό τήν Ιδιό
τητά του τού άκολούθου τή ς βασιλίσσης, 
θά έσήκωνε τήν ούράν τοϋ φορέματός της, 
όταν θά μετέβαινεν είς τόν κήπον, είπεν 
ό Μαλεύσκυ μέ τόνον πλήρη μίσους.

’Πγέρθην πλήρης άγανακτήσεως, άλλ’ 
ευθύς ή Ζηναΐς έθηκε τήν χεϊρα της έπ ί 
τοΰ ώμου μου, και δ ιά  τρεμούσης πως 
φ ω νής:

— Ουδέποτε σάς έδοσα τό δικαίωμα, 
κύριε κόμη, νά εϊσθε αύθάδης, καί σάς 
παρακαλώ νά έξέλθετε, ε ίπε  δεικνύουσα 
τήν θύραν.

— Ά λλά συγγνώμην, πρ ιγκ ίπ η σ σ α . .  . 
έψιθύρισεν ό Μ αϊεύσκυ, γενόμενος ώχρό- 
τατος.

— Ή πριγκίπησσα έχει δίκαιον ! άνέ- 
κραξεν ό Βελοβζορόβ, έγερθείς επίσης.

— Α ! όχι δά. Δέν έπίστευον . . .  Μοί 
φαίνεται δτι εις τούς λόγους μου δέν 
ύπήρχε τίποτε  τό . . . Δέν εϊχον διόλου 
τόν σκοπόν νά  προσβάλω κανένα.

Ή  Ζηναΐς προσέβλεψεν αϋτόν και έμει- 
δίασε ψυχρώς.

— "Εστω, μείνατε, προσέθηκε μέ π ερ ι
φρονητικόν ϋφος. Ό  κ. Βαλδεμάρ καί έγώ, 
έθυμώσαμεν διά παραμικρόν πράγμα. Κύ- 
χαριστεΐσθε πολύ νά χύνετε τό δηλητή- 
ριόν σας . . . Ό π ω ς θέλετε!. .

— Συγγνώμην, έπανέλαδε καί αύθις ό 
Μαλεύσκυ.

Έ γώ δέ άναμιμνησκόμε^ος τό νεύμα 
τής Ζηναΐόος, έσκεπτόμην, ότι καί πραγ
ματική βασίλισσα δέν θά έδείκνυε μετά 
μεγαλειτέρας άξιοπρεπείας καί έπ ιτα κτ ι- 
κότητος τήν θύραν είς τόν Μαλεύσκυ.

Τό παίγνιον τοϋ φάν δέν έξηκολούθησε 
πλέον μετά τήν σκηνήν τα ύτη ν . Ό λο ι 
Ί^σθάνοντο έαυτούς έστενοχωρημένους,καί

έκ τής συμδάσης σκηνής, καί έκ τίνος α ι
σθήματος, όπερ δέν ήδύναντο μέν νά εν- 
νοήσωσιν, άλλ' όπερ έβάρυνεν έ π ί τής 
καρδίας των, καί περί ού ούδείς μέν είχε 
ε ίπ μ  τ ι, όπερ όμως ψσθάνετο έκαστος έν 
έαυτώ καί έν τφ  πλησίον του συγχρόνως.

Ό  Μαϊδανοβ μάς άνέγνωσε τά  ποιήματά 
του καί ό Μαλεύσκυ τό έπφνεσεν ένθου- 
σιωδώς.

— Πώς θέλει νά φαίνεται ένάρετος τώρα, 
μοί έψιθύρισεν ό Λούσχιν.

Μετ’ ολίγον άνεχώρησαν. Ή  Ζηναΐς 
έγεινε παρευθύς σκεπτική. Ή  γραία πρ ιγ- 
κίπησσα έμήνυσεν δ τ ι είχε κεφαλαλγίαν. 
Ό  Νιρμάτσκυ ηρχισε νά παραπονήται 
διά τούς ρευματισμούς του.

Έ π ί  πολλήν ώραν προσεπάθουν νά 
κοιμηθώ, άλλά μάτην. Ή  άφήγησις τής 
Ζηναΐδος μοί είχε προξενήσει μεγάλην 
έντυπω σιν. «Είνε δυνατόν νά ένυπήρχε 
είς αύτήν ύπαινιγμός τ ις  ; Καί τ ίπ ο τε  έξ 
όσων είπε δέν είνε πραγματικόν ; Τί νά 
συμπεράνω ;Ό χι,όχι! είνε άΟ>ύνατον»,έψι- 
θύριζον στριφογυρίζων έν τγί κλίνι> μου. 
Ά λλ’ άνεμιμνησκόμην τήν έκφρασιν τ ή ;  
Ζηναΐδος κατά τήν διήγησιν . . . Ά νεμ ι- 
μνησκόμην τάς έπιφωνήσεις, αί όποΐα ι 
εϊχον δια φύγει τόν Λούσχιν έν τω κήπψ  
Νεοκουτσχνόε, τήν μεταβολήν τή ς πρός 
με διαγω γής τής Ζηναΐδος, καί μύριαι 
ϋποψίαι κατέκλυζον τόν νοΰν μου.

«Ποιος νά είνε ;»
Αί τρεις αύται λέξεις ίπτα ντο  άκατα- 

παύστως πρό τών όμμάτων μου. Τάς δ- 
δλεπον κεχαραγμένας έν τίj. σκοτίρ. Μοί 
έφαίνοντο ώς φοβερόν καί χαμηλόν νέφος, 
επικείμενον βαρύ έπ ’ έμοΰ, άπό τοΰ ό
ποιου άπό στιγμής είς στιγμήν άνέμενον 
νά ίδω έκρηγνύμενον τόν κεραυνόν.

Εϊχον συνηθίσει πολλά πράγματα παρά 
τοϊς Ζασσεκίν τήν άταξίαν των, τά έν 
αίθούσμ κηρία των, τά τεθραυσμένα μα- 
χαιροπήρουνα, τό άπότομον τοΰ Βονιφα- 
τίου, τά ρυπαρά τών θαλαμηπόλων ένδύ- 
ματα, τήν ένδυμασίαν τή ς γραίας πριγκι- 
πήσσης καί όλη αϋτη ή άταξία τής ζωής 
δέν μοΰέπροξένει τήν έλαχίστην έντύπω - 
σιν.Ά λλά δέν ήδυνάμην νά έν νοήσω κάτι 
τ ι άπροσδιόριστον, όπερ ψσθανόμην ένυ- 
πάρχον έν τίϊΖηναΐόι.-Τυχοοιώ κτις",εΐχεν 
ε ίπ ε ι ποτε ή μήτηρ μου ! «Τυχοδιώκτις», 
αύτή ! τό είδωλόν μου !ή ζωή μου !Τό έπί- 
θετον τοΰτο μέ έφλόγιζεν.Έ κρυπτον τήν 
κεφαλήν μου έν τφ  προσκεφάλω, όπως 
άποφύγω τήν Ιδέαν τα ύτην , ή  όποία 
περ ιΐπτα το  έν τφ  νφ  μου. Μολονότι ήμην 
ήγανακτημένος, θά ήδυνάμην τά  πάντα  
νά διαπράξω, τά πάντα  νά ϋποφέρω, ΐνα 
τεθώ είς τήν θεοιν τοΰ εύτυχοΰς έκείνου, 
παρά τήν πηγήν ! . . Τό αΐμά μου έδραζε, 
καί πάλιν ή  παραφορά τής φαντασίας 
μου μ’ έφερεν είς τόν κήπον, είς τήν 
πη γή ν  ! "Επειτα έσκέφθην : Έ άν μετέ- 
δαινα τόρα είς τόν κήπον. Καί παρευθύς 
ένεδύθην καί έξήλθον.

Ή  νύξ ήτο ζοφερά. Α σθενής ήκούετο ό 
θροΰς τών δένδρων. Γλυκεία αύρα ήτο 
περικεχυμένη. Έ κ  τοΰ λαχανοκήπου άνε- 
δίδετο ή όσμή τοΰ μαράθρου. Διέτρεξα 
δλας τάς δενδροστοιχίας. Ό  άσθενής τών 
βημάτων μου κρότος μέ ήνώχλει καί συγ
χρόνως μ ' ένεθάρρυνε. Ε ν ίο τε  ίστάμην,

περιέμενον ! Ήκροώμην τούς ισχυρούς 
καί ταχείς τής καρδίας μου κτύπους. Τέ
λος έπλησΐασα ένα φράκτην καί·/έστηρί- 
χθην είς πάσσαλόν τινα.

Α ίφνης,μήπως ήτο τή ς φαντασίας μου ; 
είδον φάσμα γυναικός. Παρετήρουν προσε- 
κτικώς έν τφ  σκότει, κρατών τήν άνα- 
πνοήν μοίΓ . «Τί είνε λοιπόν ; Είνε κρό
τος βημάτων αύτός τόν όποιον άκούω, ή 
άκόμη είνε οί κτύπο ι τής καρδίας μου;»

— ΙΙοΐος ε ΐν ' έκεΐ; έτραύλιση.
«Τί τρέχει ; Δέν ήτο πεπνιγμένος γέλως, 

αύτός, τόν όποιον ήκουσα, δέν ήτο θροΰς 
τοΰ φυλλώματος, ή μάλλον στεναγμός 
πλησίον τοΰ ώτός μου;» "Ηρχισα νά φο
βούμαι.

— Ποιος ε ϊν ’ έκεΐ, έπανέλαβον, χαμηλό
τερο»’ έτι.

Ή άτμοσφαΐρα έταράχθη ολίγον. Έ ν  τφ  
οϋρανω λάμπουσα έχαράχθη γραμμή· ήτο 
ή λάμψις έκλείποντος άστέρος.

— Ζηναΐς! ήθέλησα νά  φωνάξω,άλλ’ή φω
νή έξέλ ιπ εν  είς τάχείλη μου.Αίφνης τόπάν 
περί έμέ έπανήλθεν εις τήν άκινησίαν 
του, ώς συχνάκις συμβαίνει έν τφ  μέσω 
τής νυκτός. Καί αύτοί οί γρϋλλοι έπα υ
σαν νά τρύζωσιν έπ ί τών δένδρων. Ή κού- 
σθη μόνον ό κρότος κλειομένου παραθύ
ρου. Περιέμεινα έτι έπ ί πολύ, καί έπ ί 
τέλους έπέστρεψα εις τήν ψυχράν ήδη· 
κλίνην μου.

’Ι^Ισθανόμην έν έαυτφ παράδοξον ταρα
χή ν , ώσεί έπέστρεφον έκ συναντήσεως 
είς ήν μόνος έγώ είχον μεταβή, καί καθ' 
ήν διέβην παρά τήν εύτυχίαν άλλου, χω
ρίς νά  γευθώ αύτής.

1ΣΤ.

Τήν έπομένην είδον άπαξ μόνον διερ- 
χομένην τήν Ζηναΐδα. Άνεχώρησεν έφ’ 
άμάξης μετά τής γραίας πριγκιπήσσης· 
συνήντησα δμως τόν Λούσχιν, όστις 
μόλις μέ ήξίωσε χαιρετισμού. Ι’.ϊδον έπ ί- 
Οης καί τόν κόμητα Μαλεύσκυ, όστις μοί 
ώμίλησε μέ λίαν φιλικόν τρόπον. Έ ξ  όλων 
τών έπισκεπτώ ν τής έπαύλεως, αύτός 
μόνος ήδυνήθη νά είσαχθμ είς τή ν  οίκίαν 
μας καί ή μήτηρ μου τόν ήγάπα . Ό  πα 
τήρ μου όμως ούδόλως τόν ύπέφερε, καί 
έφέρετο πρός αύτόν μέ τρόπον σχεδόν 
ένέχοντα προσβολήν.

— ”Ω ! κύριε άκόλουθε, μοί λέγει γαλλι
στί ό Μαλεύσκυ. Ε ίμαι ευτυχής δ ιότι σάς 
συνήντησα. Πώς έχει ή  ώραία βασίλισσά 
σας ;

Ά λλ ' ή ώραία καί φαιδρά μορφή του τό
σον μοί έφάνη άντιπαθητική , καί μέ πα- 
ρετήρει μέ τοιοΰτον σκοιπτικόν καί περι
φρονητικόν ύφος, ώστε ούδόλως τφ  άπήν- 
τησά.

— Εξακολουθείτε νά είσθε θυμωμένος ; 
έξηκολούθησεν, αύτό δέν άξίζει τόν κό
πον ! Δέν σάς ώνόμασα έγώ άκόλουθον, 
καί οί άκόλουθοι εϋρίσκονται συνήθως 
πλησίον τών βασιλισσών- έπιτρέψατέ μοι 
όμως νά σάς-παρατηρήσω, δτι δέν έκτε- 
λεϊτε καλώς τά  καθήκοντά σας.

— Πώς δηλαδή ;
— Οί άκόλουθοι πρέπε ι νά  μή άποχω- 

ρίζωνται ποτέ άπό τάς κυρίας των. Οί 
άκόλουθοι πρέπε ι νά γνωρίζουν παν δ,ττ 
αΰται πράττουν. Όφείλουσι μάλιστα νά
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έπαγρυπνώσιν επ ’ αύτών νυχθημερόν,προ- 
σέθετο χαμηλοφώνως.

— Τΐ έννοεΐτε με τοΰτο ;
— Τί εννοώ ; Μοί φαίνεται ότι εξηγού

μαι σαφώς : νύκτα καί Λμέραν. Τήν ήμέ- 
ραν είνε μικρότερον τό πράγμα, υπάρ
χει τό φώς, καί ό κόσμος βλέπει· άλλά 
τή ν  νύκτα  δέν συμβαίνει τό αύτό, τότε 
λοιπόν πρέπει νά  περιμένμ τις κανέν δυ
στύχημα. Σάς συμβουλεύω νά μή κοιμα- 
σθε τήν νύκτα, και νά έπαγρυπνήτε, νά 
έπα γρυπνήτε μέ ολας σας τάς δυνάμεις. 
Βεβαίως θά ένθυμήσθε πολύ καλά τήν 
νύκτα, είς τόν κήπον, πλησίον τής π η 
γής· έκεϊ πρέπει νά έπιστήσετε την προ
σοχήν σας. Καί έπειτα  θά μέ χρεωστεϊτε 
χάριν, φίλτατε.

Ι’Λτα έξερράγη είς γέλωτα καί μοί έστρε
ψε τά νώτα. Μοί έφαίνετο δτι δέν έπρεπε 
νά δώσω μεγάλην σημασίαν είς τούς λό
γους του· άλλως τε είχε τήν φήμην με
γάλου έμπαίκτου καί ήτο πρώτος είς τήν 
τέχνην τοϋ νά ραδιουργώ τούς άλλους 
είς χορόν μετημφιεσμένων, είς δ συνέ- 
τεινε μεγάλως καί ή φύσις του, κλίνουσα 
είς τό ψευδός μέχρις άσυνειδησίας.

Μήπως ήθέληόεν άπλώς νά μέ πειρά
ξω ; άλλ’ έκαστος τών λόγων του είσέ- 
δυεν ώς δηλητήριον είς τάς φλέβας μου, 
καί εύθύς τό αίμα άνήρχετο είς τήν κεφα
λήν μοί-,

«'Ιδού λοιπόν τί συμβαίνει, έλεγον κατ’ 
έμαυτόν, έχει καλώς ! Λέν ήτο άπλώς καί 
ώς έτυχε, οτι κάτι τ ι μέ εΐλκυε πρός τόν 
κήπον. Καλά λοιπόν ! δέν θά γείνμ  πλέον 
αύτό», άνέκραξα ύψηλοφώνως καί δτυ- 
πτον τό στήθος διά τής πυγμ ή ς, χωρίς 
νά γνο>ρίζω άκριβώς τ ί πράγμα ήτο αύτό 
τό όποιον δέν έπρεπε νά γείνμ  οΰτω.

«Μήπως αύτός ό Ιδιος ό Μαλέβσκυ ήτο 
εκείνος, ό όποιος ήρχετο είς τόν κήπον ; 
Ίσω ς έπροδόθη μόνος του, διότι έχει τό
σην αύθάδειαν νά τό λέγμ, ή μήπω ς ήτο 
άλλος τ ις ;» —Ό  φραγμός τοΰ κήπου μας 
ήτο λίαν χαμηλός καί δέν ήτο δύσκολον 
νά τόν διασκελίσω τ ις . Έ ν  πάσμ περι- 
πτώσει δστις πέσι,ι είς τάς χειρας μου δέν 
θά καλοπεράσμ, καί εύχομαι νά  μή τό 
πάθμ κανείς. θ ’άποδεϊξω είς δλον τόν 
κόσμον καί είς αύτήν τήν προδότριαν 
Ιτήν άπεκάλουν προδότριαν) δτι ήξεύρω 
νά εκδικούμαι.

' Επέστρεψα είς τό δωμάτιό ν μου, ήνο ι- 
ξα τό γραφεϊον μου καί έλαδον 6ν άγγλι- 
κόν έγχειρίδιον, τό όποιον είχον άγορά- 
σει τελευταίως· έδοκίμασα καλώς τήν κο
πήν του, καί, μέ συνεσπασμένας όφρϋς, 
μέ άπόφασιν ψυχράν καί μυστηριώδη, τό 
έκρυψα είς το θυλάκιόν μου,ώσάν νά ήμην 
έξωκειωμένος μέ τάς τοιούτου είδονς ϋ- 
ποθέσεις.

Ή  καρδία μου συνεστέλλετο έκ τή ς  μυ- 
κωμένης έν έμοί όργής, καί μέχρι βαθείας 
νυκτός έμεινα σύννους, μέ τά χείλη άκί- 
νητα . Λέν έκαμνον άλλο ή νά πηγαινο- 
έρχωμαι άκαταπαύστως άπό τό εν είς τό 
άλλο μέρος, θλίβων έν τμ  χειρί μου τό έγ
χειρίδιον, δπερ είχεν ήδη  θερμανθμ έν 
τφ  θυλακίω μου, προετοιμαζόμενος είς 
πράγμά τ ι τρομερόν καί ά πα ίσ ιον .

Κατεχόμενος ύπό τών νέων τούτων καί 
άγνώστων μοι αισθημάτων τόσον εΐχον ά-

φαιρεθμ, ώστε παν ίχνος τής Ζηναΐδος 
έξέλιπεν άπό τή ς διανοίας μου.

Μοί έφαίνετο ώσεϊ νά Λκουον άνά π ά 
σαν στιγμήν τό γνωστόν :

«Άλί'κο, πα ιδ ί μου, ποϋ πηγα ίνεις, 
πουλάκι μ ο υ ; 'Ησύχασε, πα ιδ ί μου, κοι
μήσου !...»Καί έπειτα  ·· «"Αχ! τ ί έχεις, ε ί
σαι καταματωμένος !,.. τ ί έκαμες ; .. .—Τ ί
ποτε !»

Μέ τί σκληρόν μειδίαμα έπανελάμΰα- 
νον ; «Τίποτε».

Ό  πατήρ μου δέν ήτο είς την οικίαν, 
άλλ’ή μήτηρ μου, ή τ ις  άπό τίνος χρόνου 
έπρόδιδε καλώς κρυπτομένην όργήν, π α - 
ρετήρησε τό λυπηρόν ΰφος μου, καί μοϋ 
είπε διαρκοϋντος τοΰ δείπνου ·■

— Τί φουσκώνεις έτσι, τ ί  έχεις ;
’Αντί άλλης άπαντήσεως έμειδίασα βε- 

βιασμένως, σκεπτόμενος «έάν έγνώριζον.»
(Έ π ετ α ι συνέχεια) Μετφρ. Γ. Σ.

ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΕΚ TOY IQIAIT£Ρ0Υ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

Έ ξ όλων τών συναισθημάτων δσα δ ιε 
γείρει ό Έ ρω ς, τίποτε  δέν ήμπορεΐ νά 
παραβληθμ μ ’ έκεΐνο τό όποιον δοκιμά
ζετε, βλέποντες άνοιγομένην αίφνιδίως 
θύραν ήν ένομίζατε κλειστήν.

.JS&-
Έ ν τή  ζωμ, πολύ γρηγορώτερα μ π α ί

νουν πολλάκις είς τήν πόρταν όηοϋ θέ
λουν εκείνοι δσοι περιμένουν τήν σειράν 
τω ν, παρά έκεΐνοι ποΰ σπρώχνουν τούς 
άλλους δ ιά νά έμ β ο υ ν .

Ή  κυριωτέρα ίσως διαφορά μεταξύ πολ
λών παραφρόνων και πολλών νομιζομέ- 
νων φρονίμων είνε μόνη ή άνικανότης 
ήν έχει ό παράφρων περί τήν χρήσιν τών 
λέξεων, ώς έκ τής όποιας δέν ήμπορεΐ 
νά μεταδώσμ καί εις άλλους έκ τών ό
μοιων του τήν τρέλλαν ύφ" ής κατέχεται.

-*ΖΊ-
Ή  άνανδρία κατορθόνει νά εϋρίσκμ δι

καιολογίας κ’ έκει άκόμη δπου πάς τις 
θά ύπέθετεν δτι δέν υπάρχουν δ ι’ αύτήν 
παρά μομφαί.

-cKi.
Ούδένα τών ύπαρξάντο>ν μέχρι σ ήμ ε

ρον έπ ί τής γής έβδελύχθην όσον τόν 
Ίώ δ. ”Αν έδλέπατε έν τμ πραγματικό- 
τη τ ι άνθρωπον κυλιόμενον έπάνω είς τήν 
κοπριάν, πλήρη πληγών, ξύνοντα αύτάς 
μέ τό κεραμίδι του, καί κατευχαριστημέ- 
νον δ ι’ δλ’ αύτά, καί έπειτα  σάς έλεγαν 
ότι πρέπει νά  τόν θαυμάζετε καί νά τόν 
μιμήσθε, πώς θά σάς έφαίνετο, παρα
καλώ ; ...

~c&_
Τί περίεργα πράγματα ! Ό τα ν  σέ βλέ- 

π μ  είς τόν δρόμον, όμ παρμπέρης σέ κυτ- 
τάζει είς τά γένεια, ό παπουτσής σέ κυτ- 
τά ζ’ είς τά παπούτσια, ό ράπτης σέ κυτ- 
τάζει είς τά ροΰχα, καί οΰτω καθεξής. Τί 
περίεργα πράγματα !

-Χθ3-
Οί παλαιοί οίνοι, ώριμάζοντες πολύ, 

σπάζουν ένίοτε τήν μποτίλλιαν. Αί πα- 
λαιαί ίδέαι, παραμένουσαι έ π ί πολύ έν- 

- —5 100 %—

τός αύτοϋ καί άνακινούμεναι άνεκτέλε- 
στοι, σπάζουν ένίοτε τό κεφάλι.

θεέ  μου, φύλαττέ με άπό τούς άνθρώ- 
πους καί ξεύρω πώς νά φυλαχθώ άπό τά 
θηρία.

Πέντε άγγλοι πέντε άσχημιαίς, πέντε 
γάλλοι πέντε τρέλλαις, πέντε γερμανοί 
πέντε συμφέροντα, πέντε ίταλοί πέντε 
μουσικαίς, πέντε  έλληνες δέκα άνοησίαις.

C&-
Γιά φαντάσου διά μίαν στιγμήν νά είσαι 

ψωμάς kc’i  νά περιέλθμς είς τοιαύτην  
φτώχιαν ώστε νά  μήν έχμς ψ ω μ ι νά  
φας !...

_!»-
Τρομερά μέ ενοχλεί δταν μ’ έρωτοΰν είς 

τόν δρόμον ή άλλοΰ πουθενά, καί άγνω
στοί σου άνθρωποι πολλάκις, δπως συνή
θως, τ ί ώρα είνε. Καί διά ν ’ άπαλλαχθώ 
έπιτέλους, σκέπτομαι νά κάμω τό έξής :

Νά προμηθενθώ μίαν μεγάλην άγγλικήν 
μάχαιραν, δίστομον, καί δταν κανείς τύ- 
χμ  νά μ ' έρωτήσμ έκ νέου, νά τήν έξόγω 
άμέσως, καί νά τοΰ λέγω αίφνιδίως :

— Ό ,τ ι  ώρα καί άν είνε, θά είνε ή τε
λευταία σου !

'Υποθέτω δτι τοιουτοτρόπως άπό πολ
λούς θά κ ο π  ή ή δρεξις α ύτή .

' ι ξ ι ω ν

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ

Θ ΕΑΜ ΑΤΑ ΤΟΥ Ψ Υ Ρ Ρ Η
[ κ τοΰ  στενού, ώς τουρκικής πόλεως, 
δρομίσκου τοΰΨυρρή,συρφετός διέρ- 

,χεται,ποικίλος,άνθρω ποι καί κτήνη, 
παι5 ία  καί γυναίκες,νοικοκυραΐοι καί έρ- 
γάται,λαϊκόν πλήθος,πηγαΐνον ή ερχόμε
νον, διαφοροτρόπως ένδυμένον, ώς έν ά- 
πόκρεω προχείρω, πληροΰν ρόμβου τήν 
μικράν όδόν. Κορασίδες φέρουσαι τάς στά
μνας των είς χειρας, διευθύνονται συχνά, 
πρός τήν πλησίον βρύσιν τή ς πλατείας, 
διά νά τάς  γεμίσουν, μαθηταί έπιστρέ- 
φοντες έκ τοϋ σχολείι>υ, όψοκομιόταί, 
λοΰστροι, πλύστραι, μοδιστροϋλες, έμπο- 
ροΰπάλληλοι, δικηγόροι ένίοτε μέ δικο
γραφίας ύπομάλης έξερχόμενοι τοΰ κον
τινού κακουργιοδικείου, ρι^σσοφόροι κά
ποτε. βρακάδες ποΰ καί ποΰ, στρατιωτών 
πηλίκ ια  καί άρβύλαι, κανέν μαΰρο τσεμ
πέρι γραίας, ιθαγενών άθμναίων φουσκω
μένα πρός τά όπίσω πανταλόνια, φθάνον- 
τα μέχρι τοΰ  γόνατος καί μόνον, πολύ
χρωμοι κνημΐδες ύποκάτω , έμφανίζονται, 
κινοΰνται, σπεύδουν, βραδυποροΰν, δια
σχίζουν τόν δρομίσκον, βυθίζονται είς τάς 
λοιπάς τής συνοικίας άτραπούς, λαβυ
ρινθώδεις, στενάς επίσης άλλά ζωτικωτά- 
τας άρτηρίας, ύπηρετούσας τήν ερμαϊκήν 
τα ινίαν, τήν Βλασσαροΰν, τόν "Αγιον 
Φ ίλιππον, τό Γεράνι, τήν πλατείαν τής 
Ελευθερίας, τήν λεωφόρον Πειραιώς, τά 
μέρη τοΰ σιδηροδρόμου. "Αμαξαι ή κάρ- 
ρα, παταγοϋν περιοδικώς, κυλίονται μέ 
προσοχήν, μόλις χωροΰντα νά περάσουν, 
καταλαμβάνοντα δλον τό πλάτος τοΰ σο
κακιού, μέ τούς τροχούς των συμπιεζο-



μένους άπδ τά έκατέρωθεν λιθόστρωτα, τφ  καί άΣθματι. "Υφαιμοι οί όφθαλμοί του, τ ’ έπ ί τών ουδών κυττάζοντες. Είς έκ 
Ό μάδες καρπαθίων, λατόμων ώς έπ ιτο- άπλανεΐς, Σκοτεινοί καί Σταθεροί, έφαί- τών εύριΣκομένων έξω είς τόν ^δρόμον, 
πολύ, έκ τών άΣχολουμένων είς τά. πέριξ νοντο ώς πλέοντες είς δνειρον, παρατη- έΣτράφη πρός τά ένδον μαγαζείου, προ- 
τής πόλεως νταμάρια, έπανακ άμπτον- ροΰντες ώριΣμένον τι Σημεΐον έπ ί τοϋ έ- ΣεκάλεΣε τινά  μεγαλοφώνως: — “Ελα νά  
τες έκεΐθεν, διά ν ’ άναπαυθοϋν καί δια- δάφους, μετακινούμενον κ' έκεΐνο πρός τά ίδμς ρέ Παναγιώτη ! . . . Ό  Π ολυχρόνης, 
ΣκεδάΣουν, αϋριον Κυριακήν, έπ ιδει- πρόΣω, χωρίς νά Στρέφωνται ούτε έντεΰ - άφηΣε νά  ψήνωνται μονάχοι οί καφφέδες, 
κνύουν λυγιζόμενα τά υψηλά των άνα- θεν οϋτ'έκεΐθεν. Τό τρίχωμά του, δλον, προέβαλε θυελλωδώς, έξώρμηΣε δι’άλμά- 
Στήματα καί τήν Ιδιόρρυθμον άμφίεΣίν έφριΣΣεν, ήτον άνορθωμένον, ώ£ άκανθο- των κολοΣΣαίων,άπό τοϋ καφφ.ενείου του  
των. Πλανόδιοι όπωροπώλαι, όδηγοϋν άρ- χοίρου, αιχμηρόν, κ’ έκάμπτοντο τά γό- τό βάθος.
γά-άργά τά βαΣταγούδια των, φορτωμένα νατά του ώς έβάδιζεν. Έ διάζετο έντού- — Τί τρέχει ρέ, τί τ ρ έ χ ε ι; ...  
μέ Σταφύλια ιδίως, καί τις έξ αύτών, έ- τοις, έΣπευδεν, ώΣάν νά  ήθελε νά τρέξμ, _  Νά, ένα Σκυλί Σφάξανε καί π ά ει 
καββαλίκευΣε τό ίδικόν του είς τά νώτα, ώς νά  φύγμ, μετά βίας, καί έν τάχει, δΣψ πέρα ...
δπιΣθεν τών κοφινίων, κ’ έποχεΐται, μέ δυνατόν. 'Επί τής γής, κατόπιν του, ά-   Βρέ τό άτιμο ! .. Τί λές ρέ ; . . . Ποιός
τά μακρά του Σκέλη ψαύοντα τήν γην. φινε προχωρών μακράν γραμμήν, κόκκι- τώκαμ'έτΣι ρ έ ; . ..
’Εντός τών γύρω μαγαζείων, ίΣογείων ή  νη ν , χαράΣΣουΣαν τό έδαφος, έξελίΣΣομέ- — Ξέρω γώ ;!...
ύπογείων πάντοτε, έργάζονταιοί ένοικοι, νη ν , έν Συνεχεία ώς έπιτοπλεΐΣ τον, άλ- — Τήρα τά πλεμόνια  του ! . . .  Βρέ τό ά- 
μίκροπαντοπώ λαι, μικροψιλικοπώλαι, μι- λοτε είς Στίγματα, εύρέα, παρακολουθοΰ- τιμο !... Ποιός τώκαμ’ έτΣι ρέ Σταΰρο ;...  
κροκαπνοπώλαι, είς χρυΣοχόος εκθέτων Σαν τόν παράδοξον διαβάτην.Καί άπό τής — Ό  Μιχάλης ό χαΣάπης, π ή γε νάν 
άναμίξ έπ ί τών θαμβών ύέλων του δακτυ- κοιλίας του, ήνεω γμένης κατά μήκος, έκ Χόν δσγκάΣμ λέει χτές τό βράδυ ποΰ γ ύ -  
λίδια προϊΣτοοικά, άλύΣΣεις παναρχαίας, μακράς πληγής, τεμνούΣης δλον τό ύ π ο - ριζ ε <3τό μαγαζί καί τό βάρεΣε· Σήμερα 
άΣημένια κουταλάκια τοϋ γλυκοϋ καί εί- κάτω τοϋ Σώματος αύτοϋ,διηκούΣης άπό π οϋ καθότανε Στόν καφφενέ πάλε τοϋ  
κόνας άγίων, ταβερνιάρηδες ή  κρεοπώ- τών αιδοίων μέχρι τοϋ Στήθους του Σχε- πή γαινε άπόκοντα καί τόν έβάβυζε· βγά- 
λαι ή μανάβηδες. Ό  γείτων μάγειρος, ό δόν, τά έντόΣθιά του έπ ιπ το ν  χαμαί, π ά - ν ει κ' εκείνος τό μαχαίρι καί τούχει μιά 
ΤάΣΣος, έχει άνοικτόν τό μαγειρεΐον του, νοπ τα , κρεμάμενα, έΣύροντο έπάνω είς 0Χήν κοιλιά !...
καί κάθητ' έμπροΣθεν αύτοϋ, κοντός, τό χώμα, δλα έξω, έν όγκ(«> ύποπραΣ ίνφ — 'Αλήθεια ρ έ;. . . Τί λ έ ς ρ έ ; . . . Ά λ ή -  
χ ο ν δ ρ ό ς ,  μέ τήν μακράν ποδιάν του, τούς κ'αίμοφύρτω. Μόλις έκινεΐτο, άπάγον οϋ- θ ε ια ;...
νευρώδεις του βραχίονας, οΐτινες μόνου τω τά έντερα αύτοϋ, οίκτρόν τήν θέαν, Κ αίκαγχαΣμοί έκ ρ ή γνυ ντ 'έπ ί τμ διη- 
τοϋ ϋποκαμίΣου τήν π ερ ίπ τυξιν άνέχον- τό τετράποδον, καταμεΣής τοϋ δρόμου, γήΣει, Σκώμματα, καί έρωτήΣεις, καί δια-
ται. Τοϋ καφφενείοι; τοϋ κϋρ Πολυχρόνη ώΣάν νά  ήθελε Συγχρόνως καί νά  έπ ιδ εί- λέξεις γεγω νυΐαι. Αυξάνεται ή περιέρ-
οί θαμώνες, Στριμόνοντ’ έπ ί τοΰ πεζο- ξμ  δΣον οιον τε μακ^ότερον καί έμφανέ- γεια έκ τών πληροφοριών, δρεξις έκμα- 
δρομίου, μόλις κραΣπεδοΰντος τήν όδόν, Στερον τήν δψιν του τοιαύτην. Ή  κατα- θήΣεως γεννάται πλειοτέρων, καί άνακοι- 
τό πολύ δύο Σπιθαμών έκτάΣεως, έπ ιτε- κόκκινη γραμμή, έΣημείωνεν άνά π ά ν βή- νώΣεων αίτήΣεις. 'Α ποβλέπουν π άντες  
λοϋντες θαύματα ΙΣορροπίας, μέ τόν κορ- μα τήν διάβαΣίν αύτοϋ, έκτείνετο,έκ  τής πρός τά  πέραν, παρακολουθοϋν διά τών 
μόν των καί τούς δύο πόδας τής καρέ- πλατείας δθεν έμφανίΣθη, κατελάμβανε οφθαλμών τό φεΰγον ζώον, Σ υ ντα υ τ ίζο ντ’
γλας έ π ’ αύτοΰ, τούς δ’ ίδικούς των και βαθμηδόν δλον τόν δρόμον, μηκυνομένη έν κοινφ αίΣθήματι εύθύμου θεαματικό-
τούς δύο άλλους της, εντό ς  τοΰ δχετοΰ κατ’ ολίγον, άπλουμένη  άδιακόπως, π έ ν -  τητος, άνταποκρίνονται, κα ίγή θοντα ι ά- 
τοϋ παραρρέοντος οίπλιΐΣ τοι. Μία φεΣοϋ, θιμος. Καί ώς άτ*.ό Συνθήματος, διά τήν κούοντες τήν ίΣτορίαν. Οί πλεΐΣτοι άπε- 
διήλθε πρό.μικροΰ, ΣτολιΣμένη, ε&Σωμος, Στιγμίιν αύτή ν, έλειψαν κ 'ο ί  άλλοι δια- τέλεΣαν ώς Στοίχους έκατέρωθεν τοΰ δρό- 
.ΣείουΣα τό π α π π ά ζι της, κυμαίνουΣα τά βάται, όλοι, άνεκόπη κατά ΣύμπτωΣιν μου, οίονεί έν παρατάξει, διά μέΣου τών 
πυγαία , μεγαλοπρεπής. Ά π ό  τοΰ ένός τυχαίαν ή παρέλαΣις αύτών, καί τής ό- όποιω ν, διέρχεται ό αίμοΣταγής περιπ α- 
μέρους είς τό άλλο, διαμείβονται Συνομι- δοΰ κυρίαρχον, τό ζφον έπροχώρει, έπ ι- τη τή ς. "Αλλοι, τρέχουν όπίΣω του, διά νά  
λίαι, διάλογοι Συνάπτονται, άΣτεΐα πολ- βλητικόν έν τμ  άπαιΣιότιιτι αύτοΰ. τ όν φθάΣουν καί τόν άπολαύΣουν περιΣ-
λάκις άπευθύνονται, άνταλλάΣΣονται φω- ’[·> ττ7ι όδφ, άνακίνηΣίς έγινε μεγάλη, Σότερον. Οί μάγκαι είνε πάντοτε οί κύ- 
ναί κα ί έπικλήΣεις, θορυβώδεις, εύθυμοι, Συνεταράχθη έκ βαθέων παρευθύς, πάς ό ρχοι δορυφόροι του, έπόμενοι πιΣτώς καί 
κραυγαΣτικαί Συνήθως, έν οίκειότητι ώς Συρφετός. Μετά περιεργείας άναμίκτου ή - έπιΣήμως, οί δύο έκ πλαγίου καί ό τρίτος 
οίκογενειακμ. Εις ύψιιλός λοιδωρικιώτης, δονμ , άπέβλεψαν οί έν αύτμ έπ ί τό δρα- ούραγός, έγγύτατα. Ά λ λ ’ είς αύτούς, ίκα- 
έπέραΣεν άρτίως, φέρων περί τόν αύχένα μα> πρ0ΣήλωΣαν τά βλέμματά των θεω- νο ί ήδη προΣετέθηΣαν, βαδίζουν παρα- 
τυλιγμένον ζω ντανόν άρνίον, δπερ έκρά- ρ0ΰ ν χε ς , έν έκπλήξει, έξεγέρΣει διά τό πλεύρως τω ν, πα ρ α τη ρ ο ΰ ντες, καί έΣχη- 
τει έκατέρωθεν διά τών χειρών, άγων φαί- ήιχροΣδόκητον, άλλά καί μ’ εύχαρίΣτηΣιν ματίΣθη δμιλος.
νετ αύτό κάπου πρός πώληΣίν ό άνθρω- Ανθρώπων μή άνοικειώτων είς τοιαϋτα. *0 πληγω μένος Σκύλος, έν τφ  μεταξύ, 
πος. Καί υπήρξε γέλως Σιγηλός- έπ ί Στιγ- Τρεις μάγκαι, καθήμενοι πληΣίον τής έξηκολούθει τήν πορείαν του, έΣύρετο, 
μήν, καί βλέμματα ειρωνικά τριγύρω, διά π ^ατείας, πρώτοι-πρώτοι τό άνήγγειλαν, ώς ήμποροϋΣε, μετά μόχθου. Ά ργά-άργά, 
τόν τρόπον δν έκράτει τό Σφακτόν, μέ καθώς τ6 είδον g6a ^av κραυγάς, έγέλα- τρικλίζων έπ ί τάς τρεμούΣας κνήμας του, 
τό κεφάλι του προδάλλον παραλλήλως dav π α ταγωδώς,—Τήραξε, ρέ, τή ρ α ξε!— , Σιωπηλός, διέγραφε τά βήματά του τά έ- 
πρός τό ίδικόν του, έκ πλαγίου. Λύο κου- τ ^ ^π ^η^{αΣαν, ήρχιΣαν νά  τό Συνοδεύουν πώ δυνα, ώς νά  τά έμετροΰΣε ταυτοχρό- 
τΣαβάκηδες, διήλαΣαν Συγχρόνως, περι- προχωροί}ν . Έ νθεν  κ' έκεΐθεν, έπ ί τφ ά- νως. Ώ ς  γέρων, κύπτω ν ύπό τών μακρών 
πλέγδην, ώς μιΣομεθυΣμένοι, τήν ρεπούμ- κούΣματι, κεφαλαί ύψώθηΣαν, τράχηλοι έτών τό βάρος, προέδαινε, προδήλως ύ π ο -  
πλικαν Στραβά, κάτω τούς γύρους, τρι- ^τάθηΣαν, 5μματα τό άνεζήτηΣαν, έκαρ- φέροιν, πάΣχων προφανώς. Κατάδικος θά 
κλίζοντες προΣποιητά καί έπιδεικτικώ ς, ^ώθηΣαν έπάνω του. Έ π ί τοΰ δρόμου διέ- έλεγες, φέρων έπ ί τών ώμων τόν Σταυρόν 
τραγουδοϋντες διά λάρυγγος βραγχώ- τ ρεξεν άκαριαίως πνεΰμα  ώΣεί χαρμονής, αύτοΰ, καί διευθυνόμενος, μέ γυΐα κε- 
δους, οιδαλέου, δημώδες δ,Σμα, άρτίτο- φΧ̂ οπραγμοΣύνης έν Σπουδή. Οί ά- κομμένα, νά  ύποΣτμ τό μαρτύριόν του.
κον γέννημα τών ρυακίων τοΰ Ψυρρή : ναγινώΣκοντες έπ ί τοΰ πεζοδρομίου τάς Άναμφιβόλως, ή πορεία τοΰ έκόΣτιζε

Uufia lie με τό σινΛέτυ έφημεοίδας τάς άφήκαν, ό ΤάΣΣος έξη- πολύ, μ ετ’ άχθους αύξομένου έπροχώ-
Κί όσο αϊιια τρέξη πιέτο !. . γέρθη τοΰ καθίΣματυς, προέβη δύο-τρία ρει, μέ λυγιζόμενα  τά διεΣταλμένα Σκέλη

Αίφνης, όπίΣω τών διαβατών, μόνος, βήματα, διά νά ίδμ καλλίτερα. Μυκτηρι- του άείποτε κατά Στιγμήν.Κατώρθωνεν δ
έν τφ μέΣω τής όδοΰ, Σκύλος έπεφάνη, Σμοί, άναφωνήΣεις, θόρυβος παντοειδής, μως ούχ ήττον νά  βαδίζμ, έκινεΐτο, άφι-
βραδέως βαίνων. Τήν κεφαλήν έχων Σχε ήκούΣθη, άνεδόθη, έκυλινδήθη παρατε- νεν  όπίΣω ίχνη  τής προόδου του. Ηδη,
δόν έγγίζουΣαν τό χώμα, κυρτήν τήν ρά- ταμένος. Έ κ τών μικροεργαΣτηρίων, πρός είχε διέλθμ μέγα μέρος τοΰ δρομίΣκου, 
χιν, κατεδαΣμένην τήν ούράν, τά Σκέλη αύτόν, έξιππάΣθηΣαν πολλοί,άνεΐδον, καί κοπιωδώς, άλλ' έν άντοχμ. Ενίοτε, ή 
διεΣτώτα, έπροχώρει, βήμα προς βήμα, έ- μαντεύΣαντες, έτινάχθηΣαν, έβγήκαν είς δύναμις έφαίνετο έντούτοις νά  τόν έγ- 
πωδύνως. Ή  γλώΣΣα του έκρέματο έκτός, τάς θύρας, άνέμιξαν τάς έρωτήΣεις καί κατέλειπε, κ έΣτέκετο δι εν λεπ τόν, 
ερυθρά, μακρά, γλοιώδης, έν άγκομαχη- τούς γέλωτάς των καί αύτοί, καί ίΣταν- καί έπαιρνεν άναπνοήν βαθεΐαν. Ό μ ω ς,



έτίθετο είς δρόμον πάλιν γρήγορα, με- 
τε το π ίζετο , ώσάν ν ’ άνέκτησεν έκ τοΰ 
στάθμου του κάποιαν ίσχύν , ιΐνοιγ.εν 
αυθις τής τρεμούλας κνήμας του. Καί τά 
έντόσθια  αύτοϋ, έσάρωναν τό έδαφος δ ι
αρκώς, έμίαιναν τό χώμα, καί έσήκωναν 
την σκόνην, ή τις  προσεκολλάτο είς αύτά.

Περί αύτόν, ό δμιλος ηύξάνετο, καί Λ 
βοή πλειότερον. "Ολα τά. παιδαρέλια όσα 
εύρεν έμπροστά της Λ π ομ π ή , τά προση · 
λύτισε, τά ήγρευσεν, έξογκουμένη όλο- 
νέν. Έ κ  τών έργαστηρίων ύπηρέτα ι προ- 
σετέθησαν πολλοί, καί κύριοι ούχ  ιίττον 
ούκ όλίγοι. Οί έντός έτι άπομείναντες, 
άκούοντες αύξάνοντα τόν θόρυβον, άπο- 
φασίζουν επιτέλους, παραιτοϋν τήν εργα
σίαν των, ύποκεντώμενοι. Οί μή ίδόντες 
διόλου έκζητοϋν νά είσέλθουν είς τό θέ
μα, δσοι είδαν άρχηθεν θέλουν λεπτομε- 
ρείας εύρυτέρας.

— Τί τρέχει ρέ Δημητράκη
— Νά, δέ γλέπεις τ ί τρ έχε ι;...
— Στό σιργιάνι τάβναλε τάντερά του 

ρέ Δημητράκη ;...
Έ κ  τών συναντωμένων καθ' όδόν, έστα- 

ματοϋσαν ώς είκός οί περισσότεροι, καί 
έβλεπαν, τινές δέ διεγειρόμενοι, παρηκο- 
λούθουν καί αύτοί. Καί κατά βήμα προσ- 
ετίθεντο καί άλλοι, άπετέλουν μέρος τής 
πορείας, έτειναν τήν κεφαλήν κ ’ έκύττα- 
ζαν, κ* ίδόντες, είποντο, ρυθμίζοντες τό 
βάδισμά των πρός τό τών λοιπών. Ά π ε-  
τελέσθη οΰτω συνοδεί' άλλόκοτος, ώσεί 
άήθης λιτανεία, άγουσα τόν σκύλον τού
τον, μέ τά  έντερα εκτός, έ π ί τήν τελευ
τήν του τή ν  μοιραίαν. Καί έξ αύτής γέ
λωτες πά ντοτ ' άνεδίδοντο, όμιλίαι, τω 
θασμοί, συρίγματα ένίοτε, όρυμαγδός πο ι
κίλος, άναγκάζων τούς περιοικοϋντας νά 
Ανοίγουν διά νά μάθουν τήν αιτίαν του. 
Έ βα ινε  δ ' έν τώ  κέντρφ τό τετράποδον, 
διηνεκώ ς, ώσεί διευθύνον τήν π ο μ π ή ν , 
βραδυπορούν πλειότερον ή πρίν , άδυνα- 
τίζον έ π ί μάλλον, τήν αύτήν στάσιν τη 
ρούν, φαινόμενον ώσάν νά ήδιαφόρει διά 
τά  πέριξ του γινόμενα. Κ’ή κατακόκκινη 
γραμμή, ήρχετ’ άείποτε κατόπ ιν, μακρο- 
τά τη , έκτυλισσομένη δίκην νήματος.

Κατά τόν τρόπον τοϋτον, έν καμάτω, 
έν άγώνι, σχεδόν έρπων, είχε προχωρή
σει, διήλθεν έξ ολοκλήρου τόν δρομίσκον, 
έφθασεν είς τήν καμπήν, κ’ έστράφη πρός 
τά  κάτω.

— ΙΙοϋ πάει ρέ, πού πάει τόρα ;...
— Νά, κείθε πέρα, έστριψε άπό τή  γω

ν ιά  ...
— Κάτου τράβηξε ρέ ;...
— Ξαπλώθηκε άποκάτου ά π ' τό φανάρι.
— Καί τ ί κάνει ρέ, τ ί κ ά νε ι;...
— Νά, χάμου κάθεται, ξαπλωμένο. Δέ 

μιλάει καθόλου !...
Ή  είδησις διεδόθη έν άκαρεί καθ' δλον 

τό Ψυρρή, διεσπάρη άνά τούς πλαγινούς 
δρομίσκους, έκυκλοφόρησε, διεγείρουσα 
τό ίδιον πανταχοϋ, περιεργείας καί δια- 
χύσεως συναίσθημα. Έ ξ  δλων τών γειτο
νικών μερών, ομάδες παίδων ήρχισαν 
συρρέουσαι, μανάβηδες έκ τής πλατείας, 
χασαπόπουλα καί μπακαλόπουλα, έ5ρα- 
μον πρός τής συγκεντρώσεως τήν θέσιν, 
έκαμαν κύκλον γύρω του, κ 'έκεϊθεν ά- 
ναγγέλλουν είς τήν συνοικίαν τά καθέ

καστα, δ ι’ άνακραυγών. Οί μικροκαταστη- 
ματάρχαι τού δρομίσκου είς τάς θύρας 
των, ό χρυσοχόος κρατών έτι είς τήν γζ\~ 
ρα κρεμαμένην άλυσσιν, ό Τάσσος καί ό 
Πολυχρόνης έξω, όρθιοι, όλίγφ παραπέ- 
ραν άπ* τό καφφενεΐον, άναμένουν τάς 
πληροφορίας, τάς ύποδέχονται πτερυγι- 
ζούσας άπό στόματος είς στόμα, τάς με
ταβιβάζουν μεγαλοφωνοΰντες, έν χειρο- 
νομίαις. Δύο κορασίδες, χαριέσταται, γνώ
ριμοι λίαν είς τόν μαχαλάν, ζωηροί, ή 
μία μέ τά μαϋρα, ήν οί θαμώνες τοϋκαφ- 
φενείου Πολύχρονη ονομάζουν «ή καλό
γρ ια » , καί άλλη μία μέ τά κόκκινα, ί- 
στάμεναι παρά τήν θύραν τών οίκίσκων 
των, παλαιωμένων, άμαυρών τό χρώμα, 
μέ κίτρινα παράθυρα, συνεννοούνται με
ταξύ των.

— Πάμε νά ίδοϋμε, καύμένη Ε λ έν η  !...
— Πάμε, τράβα !...
Καί τρέχουν μετά βίας, έν σπουδή, καί 

έν χαρφ, άσθμαίνουσαι, κιχλίζουσαι, π η -  
δώσαι, μ' άνεμιζούσας τάς πτυχά ς τών 
φορεμάτων των, καί τάς μικράς των κνή- 
μας, γλαφυράς, εύρώστους άπό τόρα, ά- 
ποκαλυπτομένας είς παν βήμα, μέχρι τοϋ 
μηρού.

Τό ζψον, είχεν ύπερβάλι> τήν γωνίαν, 
πράγματι, καί είχε σταμαχήση, καί έξαν- 
τληθέν, ήπλώθη υποκάτω τού φανού, έ- 
τέντωσε τούς πόδας του. καί κατεκλίθη 
έπ ί τοϋ άριότερον πλευρού. Χωρίς νά λέ- 
γΐί όντως τίποτε , χωρίς οΐιτε τήν έλαχί- 
στην ύλακήν, χωρίς κάν οίμωγήν, έκά- 
θησεν έκεΐ, έστρωσεν ώς έρρίφθη τόν ό
γκον τών έντοσθίων του εμπρός, έστηρί- 
χθη είς τόν τοίχον. Καί μένει ήδη  οΰτω, 
άπό ώρας, τήν γλώσσαν κρεμαμένην έκ 
της ρίζης, καί άγκομαχοϋν. Έ κ  τής πλη 
γής του ρέει άδιάλειπτον τό αίμα, άφθο- 
νον, πηκτόν, μαύρον σχεδόν, πυκνοϋται 
πρό αύτοϋ, σχηματίζει τόρα μικρόν τέλ
μα. Τά ώτα καταβιβασμένα καί συμμαζευ- 
μένην τήν ούράν ώς πρίν , τούς οφθαλμούς 
ύφαίμους, άπλανεϊς, χαμένους είς τό ό- 
νειρόν του τό παράδοξον, βλέπει συνή
θως πρό αύτοϋ άκόμη, άτενώς. Τό στόμα 
του, ήμιάνοικτον τελεί, πλήρες σιέλου 
κατερύθρου. 'Οφιοειδείς, δ ιπλοϋντα ι τών 
έγκάτών του οί πλόκαμοι, λιπαροί, εκτε
θειμένοι είς τόν ήλιον. Τό μέγα εντερον 
αύτοϋ, παχύ, έξωδηκός, ώς άπό προσφά
του χορτασμού, κυλίεται, έν λίμνμ λύ- 
θρου.Οί πέριξ του συνηθροισμένοι, ίσταν- 
ται, συνδιαλέγονται φαιδρώς έν άντιθέσει 
πρός τήν σιγηλότητα αύτοϋ, παραστα- 
τοϋν τήν άγωνίαν του, τό επισκοπούν 
άλγοϋν, έκφράζοντες διαφόρους κρίσεις 
καί παρατηρήσεις.

— Τί λές ρέ, θά ψοφήσι> ;...
— Ά μ ’τ ί θά κάνι>, θά χορέψω ;...
— Έ γώ  λέω πού δέ θά ψοφήσμ !...
— Ρέ άϊντε νά χαθφς, δέν τό γλέπεις 

ρ έ ; . . .
— Τί λέει ρέ Μήτσο, τ ί λ έ ε ι;...
— Λέει πού δέ θά ψοφήσι>, άκοϋς !;...
— Καλό ξημέρωμα !...
— Βάνουμε στοίχημα
Ίλαρύνοντα ι δ ε τ ά  χασαπόπουλα, καί

τά μπακαλόπουλα ήδύνονται, καί άγαλ- 
λιώσιν οί μαγκόπαιδες. Αί δύο κορασίδες 
ε ΐν’ έμπρός-έμπρός. παρά τό θνησιμαΐον,

έγγίζουσαι σχεδόν αύτό διά τού φορέμα- 
ΐο ς . Είς ώθησε τό μέγα έντερο ν αύτοϋ 
διά τοϋ ποδός, ώς διά νά το είσαγάγ' είς 
τήν πληγήν. 'Αλγήσας δ ' έτ ι μάλλον φαί
νετα ι, ό σκύλος άπεσύρθη πρός τόν το ί
χον, συνεθλίβη πρός αύτόν πλειότερον.

— Τί λές ρέ, τού τά χώνουμε μ έσα;...
— Ά ιν τ ε  ρέ σαπέρα ποΰ θάν τοϋ τά  

χώσμς μέσα!...
Νέοι δέ προσέρχονται κατά στιγμήν π ε 

ρίεργοι, ευρύνεται ό κύκλος, ζητούνται 
άγγελίαι δ ιά  τάς φάσεις τοϋ θεάματος, γυ
ναίκες έτι πλησιάζουν, έκ τών γύρωθεν 
τρωγλών, ώρυγαί πόρρωθεν άκούονταν

— Ψόφησε ρέ, ψόφησε ; ..
— Ποΰ νά ψοφήσι> ρέ, έχει καιρό ά- 

κόμα !...
Προδήλως, δέν εϊχεν όμως πολύν καιρόν 

άκόμα, τό θνήσκον κτήνος. Ρίγη συνεχή 
έτάρασσον άπό μ ιας στιγμής τό δέρμα 
του, καί τό συνέσπων, τό έτίνασσον άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών. Τό στόμα του ήνοί- 
γετο συχνότερον, μεγαλωστί, βιαίως άνα- 
σαΐνον, ροφών καί άναδίδον τόν άέρα μεθ’ 
ορμής. Σφοδρώς νά πάλλμ ή καρδία του 
έφαίνετο, ήκούετο σχεδόν, ντούκ ! ντούκ Γ 
ύπό τά στήθη του. Κάποτε, μετετόπιζε 
τήν κεφαλήν αύτοϋ, άπό τής άκινήτου 
θέσεώς τη ς, τή ν  έστρεφε πλαγίως, έν βρα- 
δύτη τι, κ ' έκύτταζε τά σπλάχνα του χυ 
μένα, παρίστατο θά έλεγες ώς καί τό ίδ ιον 
είς τήν άγωνίαν του, ώσάν ν* άνέμενε νά 
ίδι?. έαυτό νά ξεψυχόί· Ά λλοτε, καθώς ήτο· 
άπλωμένον, κατά μήκος, έπεχείρεινά  τήν 
έξαπλώσ)> καί έκείνην, νά τήν άκουμβή- 
σι> ώς διά νά τήν ξεκουράσχι, άνεκόπτετο 
άμέσως, τήν έσήκωνεν έκνέου, προφανώς 
πονούν. Τέλος, συνεταράχθη διαμιάς, δ
λον, έξαίφνης, συνέστειλε τό στόμα, έ- 
βρυξε τούς όδόντας, ήφρισεν, έζήτησε ν ' 
άνεγερθ^, έν άπροόπτω έντάσει νεύρων 
καί μυών, άνίσχυρον ήπλώθη αυθις, έτεν- 
τώθη καί συνεσπειρώθη, άλληλοοιαδόχως. 
'Τ στάτη  άνατριχίλα, παρατεταμ ινη , έμα- 
στίγωσεν ά π ’ άκρου εις άκρον τό κορμί αύ
τοϋ, τό διέδραμεν άστραπιαίως, ισχυρό
τατα. Ώ ς  κύμα αίματος άνέόη έ π ί τόν 
λάρυγγά του, έκόχλασεν, άνερροφήθη,καί, 
κλεΐσαν τά  όμματα, ώσάν νά έτελείωσετό 
δνειρόν του τό συγκεχυμένον, έξέπνευσε 
τό ζψον. Ή  κεφαλή του έκυλίδθη πλέον 
τόρα καταγής κ ι’ αύτή, έν άδρανεία, έ- 
λευθέρα, κ’ έξετάθησαν τά  μέλη του, άκ ί- 
νητα , άπνοα, λυμένα.

Ό  συρφετός άνεκινήθη τότε πάλι^ έκ 
βαθέων, ύπέρποτε περίεργος, όλοι έτειναν 
τόν λαιμόν διά νά ίδ ο ϋ ν , έγούρλωσαν τά  
μάτια, συνωθήθησαν πλειότερον. Είς έ- 
σκυψεν ολίγον καί τό έψαυσεν, άλλος τό 
έσπρωξε μέ τό παπούτσ ι του, διά νά  βε
βαιωθούν περ ί τοΰ τέλους. Καί οί συνη- 
θροισμένοι διασκορπίζονται, συναποφέ- 
ρονΐες τό άγγελμα τής έκπνοής, τής ά- 
γωνίας τάς ειδήσεις, τήν περιγραφήν, 
καθ’ δλον τό άνυπόμονον Ψυρρή.

— Ψόφησε ρέ, ψόφησε ;...
— Τόρα πλιά , τά κανκάρωσε !...
— Μωρέ εφτάψυχο τό κερατόπιστο !... 

Τρεις ώραις έκανε νά  ξεψνχήσμ !...
— Ζωή σέ λόγου σου !...
— Βρέ τό ά τ ιμ ο !...

Ι Ι ι χ ι ή Ι ι  ) Ι η τ ο ί * τ ; (



Ιϊ Μ Μ ΙΙ
Ο ά νο ς  Κ α ν α κ ά ρ η ς

Ό  κ. Θάνος Κανακάρης, πολιτευτής έπ ί 
καταγωγή καί. μορφώσει έκ τών γνωστο- 
τέρων έν τφ  τόπιρ ήμών, είσήλθεν ενω
ρίς είςτήν πολιτικήν.'Α πό είκοσιπενταε- 
τίας δέ πολιτευόμενος έν Πάτραις, άντι- 
πρθ(ΐ6)πεΰει Σχεδόν διαρκώς τήν δευτε- 
ρενΓθΐ'<1αν της Ε λλάδος πόλιν έν τφ  κοι- 
βουλία), μετά μικρών τινων διαλειμμάτων, 
άπαξ διατελέσας καί δήμαρχος Πατρών, 
δτε καί κατέλιπεν Ίχνη περιφανή της δη- 
μαρχίας τοι>, πάντων όμολογούντων δτι 
είς αύτόν και τόν άδελφόν του, τόν καί 
νϋν δήμαρχον κ. Γεώργιον Ροϋφον, αί 
Πάτραι οφείλουν τόν καλλωπισμόν των, 
τήν πλήρη άνάπτυξιν καί τά λαμπρά 
δημοτικά έργα των. Έ ν  τμ πολιτικμ  κα- 
τέσχεν ευθύς έξ άρχΰς θέσιν διακεκριμέ- 
νην έπαξίως τών προσωπικών αΐ'τοϋ ά- 
ρετών καί τών παραδόσεων τοϋ οίκου 
του. Έ κ  τών στενοτέρων φίλων τοϋ άει- 
μνήστου Δεληγιώργη συνειργάσθη μετ' 
αύτοϋ καί δίς διετέλεσεν ύπουργός τοϋ 
■αύτοϋ καί νϋν ϋπουργείου τής δημο
σίας έκπαιδεύσεως έπ ί τή ς πρωθυπουρ
γίας εκείνου. Μετά τόν θάνατον δέ τοϋ 
Δεληγιώργη έτάχθη είς τάς τάξεις τοΰ κ. 
Τρικούπη καί έκτοτε άκολουθεΐ καί ύπο- 
<}τηρίζει τήν πολιτικήν αύτοϋ, άποκτή- 
<5ας όμολογούμενα δικαιώματα δπο)ς συμ- 
μετάσχι;ι τής κυβερνήσεως, ώς ένδεδειγ- 
μένος άλλως τε έν αύτμ άντιπρόσωπος 
καί τής ότερουμένης τέως τοιούτου δευ- 
τερευούσης πόλεως τής Ε λλάδος. Λιό καί 
ό διορισμός αύτοϋ ήκούσθη άνευ έκπλή- 
ξεω ςή  δυσαρεσκείας.

Α .  Χ κ υ λ ί τ α η ς  Ό μ η ρ ί δ η ς

Έ γεννήθη τφ  1836 έν Σύρω. Ό  πατήρ 
αύτοϋ Στέφανος Σκυλίτσης καί ό έκ πα- 
τρός θείος αύτοϋ ΙΙέτρος Σκυλίτσης Ό μη - 
ρίδης, μέλος τής Φιλικής Ε τα ιρ ία ς , δλα- 
βον ένεργόν μέρος είς τήν έπανάστασιν 
τοϋ 1821, αφέντες τάς έν Σμύρνμ καί Χίω 
ιδιοκτησίας αύτών καί τήν λοιπήν π ε 
ριουσίαν εις την διάκρισιν τών 'Οθωμα
νών, ό δέ Πέτρος Σκυλίτσης Ό μηρίδης 
έλθών είς Σπέτσας έξελέγη ϋπό  τών πρού- 
χόντων τής νήσου Διευθυντής τοϋ άρτι- 
συστάτου τότε Ναυαρχείου. Ό  ’Αριστεί
δης Σκυλίτσιις Ό μηρίδης διήνυσε τάς 
σπουδάς αύτοΰ έν Έ ρμουπόλει. Κατά 
τήν εποχήν δ’ έκείνην περίπου, ένφ έ- 
σπούδαζεν, έκραγείσης τής έν Ή πειρο- 
θεσσαλία έπαναστάσεως τοΰ 1854, κατε- 
τάχθη ώς έθελοντής είς τό ιπ π ικ ό ν , δπου 
διεκρίθη, προδιδςισθείς είς τόν βαθμόν 
του έπιλοχίου. Μετά τό πέρα^ όμως τής 
άποτυχοΰσης έκείνης έπαναστάσεως έ- 
πανήλθεν είς τούς κολπους τή ς οίκογε- 
νείας του καί έπεδόθη δραστηρίως είς τό 
Εμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν, συστή- 

σας μέγα ΰελουργεϊον έν Πειραιεϊ, καί 
δώσας διά τοΰ παραδείγματός του σπου- 
δαίαν ώθησιν είς τάς βιομηχανικάς ε π ι
χειρήσεις τής γείτονος πόλεως, ού ένεκα 
καί έτιμήθη ύπό τής τότε Κυβερνήσεως

διά τοΰ άργυροϋ σταυροϋ. Καί ή μέν έπι- 
χείρησις τοϋ ύελουργείου δέν ηύδοκίμη- 
σε, διέμεινεν δμως έκτοτε έν Πειραιεϊ ό 
Ό μηρίδης, καταγινόμενος είς διάφορα 
έργα καί πολιτευόμενος, χάρις δέ είς τήν 
εύφυΐαν αύτοΰ καί τάς δλλας άρετάς, ά- 
πολαμδάνων πολλής δημοτικότητος καί 
λίαν άγαπιιτός είς πάντας σχεδόν τούς 
κατοίκους Πειραιώς, οίτινες καί έξέλεξαν 
αύτόν πανδήμως τφ  1883 δήμαρχον τής 
πόλεώς των, σννεχίζοντα τάς παραδόσεις 
τής οικογένειας του, έξ Τις ό θείος του 
Πέτρος έ π ί πολύ έχρήμάτισεν άλλοτε καί 
δήμαρχοςΙΙειραιώς.Κατά τήν διάρκειαν δέ 
τής δημαρχίας cw  διεκρίθη σπουδαίως, 
έπεδείξατο πατρικήν πράγματι μέριμναν 
καί ένδιαφέρον ύπέρ τών συμφερόντων 
τοΰ Δήμου, πλεΐστα δ- έργα έκτελεσθέντα 
έ π ί των ήμερων αύτοΰ μαρτυροΰσι τοΟ- 
το. Ε σχάτω ς ό Ό μη ρίδης διετέλει έν Πει- 
ραιεΐ Ιδιωτεύων, παρεσκευάζετο δμως ν ’ 
άναμιχθμ καί πάλιν ένεργώς είς τούς πο 
λιτικους άγώνας, δτε προσβληθείς ύπό 
άποπληξίας άπεβίοισεν, άκμαϊος έτι, μ ό
λις 54 έτών τήν ηλικίαν. 'Η πόλις τοΰ 
Πειραιώς έπένθησεν έγκαρδίως τόν άν- 
δρα, καί ή  πρωτεύουσα δέ, έν μ λίαν γνω
στός ήν αύτός τε καί ή οίκογένειά του, 
συνεμερίσθη ούχ ήττον τό δίκαιον πένθος.

θερμότατα τόν έπιφανή γλύπτην κ. Βρού
τον διά τό νέον λαμπρόν έργον τ Λ .

' Ο  Ά ν δ ρ ι ά ς  τοΰ  Ζ ά π π α
Ό  άνδριάς τοΰ Ζάππα, ούτινος εικόνα 

έκ φοιτογραφίας δημοσιεύομεν, έστήθη έν 
τώ έν Κων)πόλει Ζ αππείφ  παρθεναγω
γεία , είνε δ’ έργον τοΰ παρ’ ήμΐν καλλι
τέχνου κ. Γ. Βρούτου, επ ίτηδες μεταβάν- 
τος έκεΐ πρός τοποθέτησιν αύτοΰ. Τά ά- 
ποκαλυπτήρια  τοΰ άνδριάντος τελούνται 
προσεχώς, ούχ ήττον άπό τοϋδε τό έργον 
παρά τών ίδόντων κρίνεται ώς δν τών 
καλλίστων τοΰ διακεκριμένου ήμών γλύ
πτου , τό δέ Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ζαππείου δ ι’ ιδιαιτέρου έγγράφου έξέ- 
φρασεν αύτφ τήν εύαρέσκειάν του. Ίσ τα - 
τα ι δέ ό άνδριάς έν τμ  είσόδω τοΰ Παρ
θεναγωγείου καί προσβάλλει άμέσως τοϋ 
έπισκέπτου  τά  δμματα. Ό  μέγας εύεργέ- 
τη ς παρίσταται, κατά τή ν  περιγραφήν 
τοϋ «Νεολόγον», «άντωπός, όρθιος, έν 
μεγέθει μείζονι τοΰ φυσικοΰ, έ π ί βάθρου. 
Φέρει τ ’ αύτοκρατορικά παράσημα καί έπ ί 
coO έπενδύτου καί ύπενδύτου τόν μαν - 
δύαν, όστις κ α τα π ίπ τε ι έπτυχωμένος έπ ί 
τοΰ δεξιοΰ ώμου. Διά τής δεξιάς αύτοϋ 
κρατεί τήν άκραν τοϋ μανδύου. Ό  άρι- 
στερός βραχίων έλεύθερος κ ά μ π τ ετ η , ή 
δέ χειρ πρός τό πρόσωπον ΰψουμένη έ- 
πακουμβεϊ διά τοΰ λιχανοϋ έπ ί τοΰ γε- 
νείου." Παρίσταται δέ σύννους, μερμηρί- 
ζων κατά φρένα καί κατά θυμόν, τ ίκ τε ι 
δέ τέλος τό προσφιλές αύτφ  Ζάππειον. 
Τοΰτο άναπαρίσταται ύπό κίονος τετρα
γώνου, έφ' ού έγγέγλυπτα ι ή λέξις «Ζάπ- 
πειον». Έ π ί  τοΰ κίονος τούτου ΐσταται 
πάνυ  καλώς, ώς έ π ί βάσεως άρραγιοϋς, 
λύχνος τρίμυξος, ού αί τρεις θρυαλλίδες 
μεταδίδουσι τό φώς είς τόν πέριξ κόσμον. 
Ό  λύχνος έννοεΐται δτι είνε ό τής π α ι
δείας.» Ά λλας τινάς λεπτομερείας παρα- 
λείπομεν ώς έμφαινομένας καλώς έ ν τ μ  
είκόνι, άρκούμεθα δέ συγχαίροντες άπλώς

Μ ιχ α ή λ  Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς
Ό  έσχάτως άποθανών δλλην πολιτικός 

άνήρ καί δ ιπλω μάτης ήν υιός τοΰ Γεωρ
γίου Άντο>νοπούλου, έκ τών προκρίτων 
τής Χ αυπλίας, συμμεταόχόντος τής έπα
ναστάσεως, χρηματίσαντος δέ δημάρχου, 
πληρεξουσίου, βουλευτοΰ καί γερουσια- 
στοΰ έ π ί Κυβερνήτου καί Ό θω νος. Έ κ - 
παιδευθείς ένταΰθα, ένα) συγχρόνως διε- 
τέλει ακόλουθος τοϋ ύπουργείου των Ε 
ξωτερικών, άπεπεράτωσε τάς σπουδάς 
του έν Γερμανία, προσκεκολλημένος άμα 
είς τή ν  έν Μονάχω πρεσβείαν. Έ π α νελ - 
θών δέ έχρημάτισε γραμματεϋς καί έπ ι- 
τετραμμένος έν Κων)πόλει καί Παρισίοις, 
ύπουργοΰντος τοϋ Θουβενέλ, μεθ" ού συ- 
νεδέετο έξ ’Αθηνών άπό τών Παρκερικών 
διά φιλίας. Διατελών δέ γραμματεύς τής 
έν Παρισίοις πρεσβείας έκλήθη ύπό τοΰ 
Ό θωνος καί άπεστάλη νά διαπραγματευ- 
θμ μυστικήν τινα  τότε συνεννόησιν τής 
Ε λλάδος μετά τής Σερβίας καί Ρουμου- 
νίας κατά τούς άνωμάλους εκείνους και
ρούς, ήν διεξήγαγε λίαν έπ ιτυχώ ς, άπο- 
λήξασαν είς συνθήκην. Καταργηθεισών 
τών πρεσβειών κατά τήν νετα πολ ίτευσ ιν , 
διωρίσθη τμηματάρχης τοϋ υπουργείου 
των Έξωτερικων, κατόπιν δέ, άποχωρή- 
σας, γενικός έλεγκτής τής νεοσυστάτου 
Π ιστωτικής Τραπέζης. Ε ίτα έχρήμάτισεν 
ύπουργός τής Παιδείας έπ ί Δεληγεώργη 
τφ  1870 καί κατόπιν βουλευτής Ά ργολί- 
δος. Παρμτήθη δμως τοΰ βουλευτικού ά- 
ξιώματος ταχέως, διαφωνών κατά τά Στη- 
λιτικά πρός τόν Βούλγαρην, μή θέλων 
δμως νά έγκαταλείψμ καί τόν γηραιόν άρ- 
χηγόν, είς δν πρότερον άνήκε. Τφ 1885 
διωρίσθη πρόεδρος τής Ε π ιτ ρ ο π ή ς  τών 
Βακουφίων καί τελευταΐον Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ ύπουργείου τών Ε ξω τερικώ ν, 
δτε καί άπεστάλη είς Κων)πολιν μετά τοΰ 
Βαλτινοΰ πρός έπίδοσιν τοΰ έλλ. μεγαλο- 
σταύρου είς τόν Σουλτάνον. Έ ν  τμ  θέσει 
τα ύτμ  δέ καί άπέθανε, καταλιπώ ν μνή
μην άνδρός άριστα κατηρτισμένου διά τε 
τό πολιτικόν καί διπλω ματικόν στάδιον, 
διακριθέντος δέ καί χρησίμου λίαν τμ  πα- 
τρίδι διατελέσαντος.

Ο ή ρ α  λευκώ ν ά ρκτω ν
Έ ν  τών φοδερωτέρων θηρίων τής γής 

είνε ώς γνωστόν ή  λευκή άρκτος, δια ι- 
τωμένη συνήθως περί τούς πόλους. Είνε 
ισχύος σπανίας, όξυδερκέστατον καί όξή- 
κοον, έχει δσφρησιν δυνατήν, δ ι’ ής άν- 
τιλαμδάνεται τήν βοράν άπό μακράν καί 
είνε ή μεγίστη τών ζώων τοΰ είδους της. 
Ά ρέσκεται νά διατρίδμ μεταξύ τώ νπάγω ν. 
είνε Σαρκοβόρος, καταδιώκουσα τάς φώ- 
κας ιδίως, καί άγριότητος άπεριγράπτου. 
Τό δέρμα της έκτιμάτα ι πολύ καί διά 
τοΰτο συχνά θηρεύουσιν αύτήν οί άλιεϊς 
τών παγωμένων θαλασσών. Τοιαύτην τινά  
Θήραν παριστμ ή  είκών ήμών, έν ή φαί
νετα ι λέμβος άλ ιευτική  προσβαλλομένη 
ύπό  τριών ταυτοχρόνως μεγάλων άρκτων 
λευκών. Αί άρ*κτοι αύται εύρίσκοντο έπ ί



νησίδος έκ πάγον, έφ’ ης προάήραξεν ή 
διώκουσα αύτάς λέμβος. Έ χε ΐνα ι τότε έφ- 
ώομησαν κατ αύτής, καί Λ μέν πρώτη έν 
τ$, λύσσμ της συνέλαβε διά τών όδόντων 
καν τών όνύχων τό χείλος τά ς λέμβου, 
άλλη προσεπάθει ν ' άναβμ άπό τής πλευ
ράς καί ή τρ ίτη  άπό της πρύμνης. Ό  
είς τών άλιέων άνθίσταται έρρωμένως 
κατά της πρώτης διά τοΰ έπ ί τούτω δό- 
ρατος αύτοϋ. Ό  υίός του, ούτχνος Λ δευ
τέρα άφήρπασε καί συνέτριιίΓε τό άκόν- 
τιον, καρφόνει είς τό στόμα της τό ναυ- 
τχκόν του μαχαίριον, δπερ έξήγαγε και 
τήν άφίνει νεκράν. Ό  τρίτος άλιεύς, φο
βηθείς, έπεσε πρός τό όπισθεν μέρος τη ς  
λέμβου, χωρίς νά Ίδτί τήν έπερχομένην 
■καί είσελθοϋσαν ήδη έν τμ  λέμβφ τρ ίτην. 
Ά λλ’ ίδών αύτήν άντλεχ θάρρος fexc τοϋ 
φόβου καί καταφέρεχ κατά τοϋ ρύγχους 
της μίαν σφύραν, ήν έλαβε χαμόθεν. Ή  
σκηνή είνε δραματικωτάτη καί λίαν π ε 
ρίεργος ή είκών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Τό διοικητικόν συμβούλιο ν τής Κ εντρι

κής Ένώσεως τών κοόμηματογραφικών 
τεχνών τών Παρισίων δχοργανοΐ διά τό 
1893 ύπό τόν μετρχόφρονα τίτλον «Τό φυ- 
χόν" έκθεσιν δχεθνή, ·καθ’ ήν τά φυτά θά 
παρουσιασθώσι καθ’δλας τάς έν τ ί  κο- 
σμηματογραφικμ τέχνμ  έφαρμογάς αυτών. 
'Η ένθεσις διαιρεθήσεταχ είς πέντε  τ μ ή 
ματα· φυτά άληθή, βιομηχανίαχ σχετικαί 
πρός τά άνθη, γραφυί, σχέδια, άνάγλυφα, 
σχολαί σχεδίων καί ιστορική έκθεΟχς.

— Έ ν  Τορίνψ έντός άλίγου ΰ,ρχεται λει~ 
τουργοΰσα βιβλιοθήκη άποκλεχστχκώς δια- 
τεθεχμένη ύπέρ τών κυριών. Ή  βιβλιοθή
κη θά περιλαμβάνμ παν βιβλίον, έπιθεώ- 
ρησχν ή  εφημερίδα δυναμένην νά  ένδχα- 
φέρμ τάς κυρίας. Πρώτον ήδη έν Ιτα λ ία  
ιδρύεται τοιαύτη βχβλχοθήκη.

— ΙΙεχράματά τινα ταχύτητος έγένοντο 
έν Γαλλία έπ ί τών σχδηροδρόμων τοϋ 
Βορρά. Συρμός συγκείμενος έκ μιας μη
χανής καί. 12 άμαξών φερουάών φορτίον 
άνώτερον τού συνήθους ήδυνήθη νά φθά- 
σμ ταχύτατα 1-20 χιλιομέτρων καθ' ώραν 
έκτελοϋσα τόν κύκλον ΙΙαρισίων, Καλαί, 
Λίλλης καχ ΙΙαρισίων.· Ό  αύτός συρμός 
διέτρεξε τά 250 χιλιόμετρα, τά όποϊα χοι- 
ρίζουσχ τούς Παρισίους άπό τής Λίλλης 
είς 2 1)2 ώρας.

— Ά π ό  τοϋ παρελθόντος Ίανουαρίου 
μέχρχ τοΰ ’Ιουνίου ή βιβλιοθήκη τών « Α 
νακτόρων τοϋ λαοϋ» (Peupies Palace) τοϋ 
Λονδίνου έδέχθη 204,647 πρόσωπα και ό 
άριθμός τών πρός άνάγνωσιν δοθέντων βι
βλίων άνήλθεν είς 35,558.

— ΑΙ έφημερίδες τής Βιέννης άγγέλλου- 
σχ τόν θάνατον τοΰ Έδουάρδου Βάούερν- 
φελδ, τοΰ μεγαλεχτέρου ίσως αύστρχακοΰ 
ποιητοΰ μετά τόν θάνατον τοΰ Χάμερλιγκ. 
Ό  Βάουερνφελδ άπέθανεν είς ήλχκίαν 89 
ετών. Έ γραφε πολλά δράματα, ένια τών 
όποίων είναι δημοτικώτατα. Μετέφρασε 
τραγωδίας τοΰ Σαίκσπήρ καί τινα  μυθι
στορήματα τοΰ Δίκενς. Ό  πο ιη τή ς θά τα-

φφ δαπάναις τοΰ δήμου Βιέννης δχι μα
κράν τοϋ τάφου τοΰ φίλου αύτοϋ Σοΰ- 
βερτ.

— Ό  διάσημος συνθέτης Στράους έπε- 
ράτωσετό μέγα αύτοϋ μελόδραμα « Ιπ π ό 
τη ς Πάξμαν», τό όποιον θά παιχθμ, καθ' 
δ φαίνεται, προσεχώς έν τώ θεάτρψ τοΰ 
Μελοδράματος τή ς  Ριέννης.

— Έ ν  τών περιεογοτέρων κεφαλαίων 
νέου τχνός έργου έπχγραφομένου 0 1  μ ε- 
τ α ν ά σ τ α χ  και  ή γ α λ λ ι κ ή  κ ο ι 
ν ω ν ί α  έ π ί  Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς  τ ο ϋ  
Λ', ϋπό τοΰ κ. Φορνερκί φέρει τίτλον «Ή 
άνακεφαλαίωσχς τών νεκρών». Κατά τούς 
έν αύτώ ύπολογχσμούς οί πόλεμοι τής αύ- 
τοκράτορίας άφμρεσαν τήν ζωήν 1,700,000 
γάλλων.

— Κατά τάς γερμανικός έφημερίδας έν 
Στουτγάρδμ είναι έκτεθειμένη είκών Ε 
σταυρωμένου, ή  όποία έδωκεν αφορμήν 
είς πολλάς συζητήσεις. Κατά τινας ε ιδή 
μονας ή είκών αύτίι είναχ ή γραφεΐσα ύπό 
Αλβέρτου Λοΰρερ κατά τό 1512 καχ άπο- 
λεσθεΐσα· κατ’ άλλους δμως πρόκεχται 
περ ί νόθου μόνον έργου.

— *11 αύτοκρατορική πινακοθήκη τής 
Πετρουπόλεως άπέκτησε γραφήν τινα τοΰ 
φλαμανδοΰ ζωγράφου βάν Κράσμπικ, τοΰ 
όποίου τά  έργα είναι σπανιώ τατα. Ή  αύ- 
τοκρατορική πινακοθήκη έκέκτητο εν τό 
όποιον άπεδείχθη ύστερον ώς νόθον. Τό 
ή δη  άποκτηθέν είναι γνήσιον και άριστα 
διατηρούμενον.

Ό  έν Κων)πόλει δημοσιογράφος και πρό
εδρος τοΰ μουάικοΰ συλλόγου «Όρφέως» 
κ. Γ. Τ. Π αππαδόπουλος, άπό πολλοϋ έγ- 
κύψας είς τή ν  μελέτην τών είς τήν π ά 
τριον έκκλησιαότικήν μουσικήν άναφε- 
ρομένων ζητημάτω ν, έφιλοπόνησε μετά 
δωδεκαετείς ένδελεχεϊς έρεύνας κ’ εργα
σίαν σκιαγραφίαν αύτής άπό τών άποστο- 
λικών χρόνων μέχρι των καθ’ ήμας μετά 
βιογραφιών τών κατά καιρούς διαπρεπώ ν 
μελωδών, ι^μνογράφων, μουσικών τε καί 
μουσολήπτων, ύπό τόν τίτλον ΣΥΜΒΟΥ
ΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΕΚ- 
ΚΛΗΣΆΣΤ1ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Τό βχβλίον 
θ’ άποτελέσμ τόμον έκ 40 τυπογραφχκών 
φύλλων, σχήματος μεγάλου όγδοου, θά 
τιμαται δέ δύο αργυρά μετζήτια  ή 10 
δραχμάς. Τό συνιστώσι θερμώς τά τε Πα
τριαρχεία καί ή Ιερά  Σύ/οδος τής Ε λ 
λάδος.

Νέος τ ις  άπένταρος μισθώνει άμαξαν διά 
νά κάμμ επίσκεψίν τινα  έπίσημον. Ά λλά 
■καί αύτός δέν είξεύρει πώς θά πληρώσμ.

Μετά τό τέλος τή ς έπισκέψεως καταβαί- 
νει και βλέπει τόν άμαξηλάτην κοιμώμε- 
νον έντός τής άμάξης.

— Ά  ! τόν καϋμένον ! κρίμα είνε νά τον 
’ξυπνήσο) καί νά του χαλάσω τόν ύπνον, 
ε ίπε  μετά συγκινήσεως καχάπήλθε πεζός.

Έ ντός σιδηροδρομικής άμάξης πρώτης 
θέσεως. Ό  έπ ϊ τών είσιτηρίο>ν λέγει πρός 
κυρίαν καθημένην νωχελώς -■

— Μά, κυρία μου, έχετε είσιτήριον τρ ί
της θέσεως καί έρχεσθε είς τήν πρώ την Γ

— Μέ συγχωρεΐς, άποκρίνεται ή κυρία 
άφελέστατα καί χωρ^ς νά ταραχθή, ένό— 
μισα δτι είνε δευτέρα.

1Τ2ΓΜΑ2 T R P V S O S
Β'· ΤΡ.ΜΗΝΙΑ

Α Κ Ρ Ο Σ Τ Χ Χ ΙΕ

Α ποτελούμαι έκ πέντε λέξεων, ών »ν 
πρώτη είνε τό δργανον τή ς άναπνοής, ή 
δευτέρα ρήμα χρόνου Ά ορ. προσ. 6'. 
πληθ., ή τρ ίτη  μία τών χαρίτων, ή τε- 
τάρτη κοσμητικόν έπίθετον τοϋ Έρμου 
και θεοϋ τών ποιμένων, ή  π έμ π τη  ύπερ- 
συντέλικος τοϋ όρνυμι έν τμ  όριστικμ, 
και ή έκτη όνομα στρατηγού τών Α θη 
ναίων. Και τά  μέν άρχικά αύτών γράμ
ματα άποτελοΰσι δνομα άρχαίου φιλοσό
φου, τά δέ τελικά έπίθετον έμφαΐνον νεό
τητα .

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α

Τ’ όνομά μου άποτελοϋν 
Κίς τήν θέσιν άν τεθοΰν 

"Ηρα, Θέτις, Α φροδίτη 
Ν ηρηΐς κ α ί’Αμφιτρίτη.

Ό  κ. Κ. X. Ράδος δικιιγόρος, άγγέλλει 
τήν έκδοσιν νέου βιβλίου ύπό τόν τίτλον 
Ο ΕΝ Γ ΑΛΛ 14 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣ- 
ΣΗΣ ΑΓΩΝ (Τελευταία φάάις τοΰ γλωσ
σικού ήμών ζητήματος), έν φ θά περιέ- 
χω νται γνώμαι πολλών σοφών έν Γαλλία 
άνδρών περ ί τής προτιμοτέρας διά τήν 
σύγχρονον Ε λλάδα  γλώσσης ώς καί εκ
τενής πραγματεία τοϋ Ιδίου κ.Ράδου περί 
αύτής. Τό βιβλίον θά τιματα ι δραχμών 2, 
αί δέ παραγγελίαι άπευθύνονται τοϊς βι- 
βλιοπώλαις Μπάρτ καί Χίρστ.

X. Π. Τυπογράφον Πάτρας. Μέ ολιιν 
τήν καλήν θέλησιν άδυνατοΰμεν νά σάς 
εύχαριστήσωμεν- αί μεγάλαι δαπάναι τής 
έκδόσεως τοΰ Α. Μ . δχι αύτό ποΰ ζητείτε,, 
άλλ' ούτε καν άνταλλαγήν φύλλων δέν 
μάς έπιτρέπουσι. Μ. Τ. Ν αύπλιον. Πλήν 
τοΰ γρίφου τά λοιπά δημοσίευθήσονται, 
άναμένομεν σύντομα πάντοτε καί .. . κ α λ 
λίτερα. Π. II. Πάτρας. Συνδρομή σας έλή- 
φθη, εύχαριστοϋμεν. Λί- Κ. Σ. Πάτρας. 
Ό μοίως καί τοϋ έξαδέλφου σας Π. Σ .Ά δ . 
Α. Καβάλλαν."Εχετε δ ίκ α ιο ν  είχομεν λη- 
σμονιισει νά μεταβώμεν είς τό ξ. τής Γαλ
λίας. Τά φύλλα δλα άπεστάλησαν είς τόν 
κ. Κ. Δ. έν Θάσω· σας εύχαριστοϋμεν διό 
τάς φιλικάς προσπάθειας σας. A. Α. Γα- 
λάζιον. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε τόν 
1 καί 4 άριθμόν, καί τήν άπόδειξιν· ίι 
διεύθυνσις σας έγένετο γαλλιστί· εύχαρι- 
στοϋμεν διά τάς συστάσεις σας. Α. Σ. 
Ν άξον.Ε πιστολή σας έλήφθη μ έδρ . 5, έν- 
εγράφητε καί άπεστάλησαν τά φύλλα μετα 
τής άποδείξεως δπως μας πέμψητε κσι 
τό υπόλοιπον δρ 7. Π. X. Βουκουρέστιον. 
Τά φύλλα τοΰ συνδρομητοΰ Α. Κ. σάς ά — 
πεστάλησαν.


