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Α Σ Τ Ρ Α Π Η 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν Δ Ι Σ T O Y ΜΗΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Σ Υ N Δ P O Μ Η Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α . 

Εν τώ Έσωτερικώ ετησία δρ. 5 — Έ ν τω Εξωτερικώ ετησία φρ. χρ. 7. 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδος Βορέου 'Αριθ. 1 3. 

Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπεσκεπτήρια έξοδεύει κατ' ετος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ η ς θά έκ-
τυπώνται παρ* ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). Θα λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον εκάστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωρώ δωρεάν μίαν ειδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν τοϋ καταστηματος του, είτε πρός 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θά τίθενται εις τήν διάθεσιν τών συνδρομητών, 
και ευνοούσες της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ίσου εις ολους τους συνδρομητάς. Οί 
αριθμοί δέ τών αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι 
Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α . ΚΑΠΕΡΩΝΗ 

Έ ν Πειραιει 

Παραπλεύρως τών καταστημάτών 'Αντων ' 
παπαλεονάρδου καί του ζαχαροπλαστείου Κ. Oi 
κονομου, καί όπισθεν της Βορειοδυτικης πλευράς 

της Αγοράς. 
Έν τω ανω καταστήματι πωλούνται πάντα τά 

ειδη τών άποικιαχών εις τιμάς ώρίσμένας τοις 
μετρητοίς μή έπιδεχομένας συναγωνισμόν 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Σ Ι Γ Γ Ε Ρ κ α ί Ν Α - Ι - Δ Λ Ι Γ Γ Ε Ρ 

— ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ-
Π λ ι τ ε ί α Συντάγματος. 

Ό κ. Ν. Γ. Σεμιδαλας ανέλαβε την διεύθυνσιν καί 
αντιπροσωπειαν του υποκαταστήματος της άνω εταιρίας 
έν Ναυπλιω. Παρεχει μηχάνάς ράπτικης, μέ έβδομα-
οιαιας πληρωμάς έκ δραχ. τριών. 

Μηχαναί δι οικογενείας, ράπτας, μοδίστος 
και υποδηματοποιούς. 

Διδασκαλία και έπιδεόρθωσις έπι 5 έτη δωρεάν. 

Κ Η Π Ο Σ ΚΙΜΩΝΟΣ 
ΕΝ Γ Α Ρ Γ Α Λ Ι Α Ν Ο Ι Σ 

Τό έξοχικόν τούτο καφειον, τό δι' έξο'χου γραφικής 
romantisme προικισθέν έν τη Παγκοσμίω έκθέσει της φύ-
σεως, παρέχει εις τούς επισκεπτόμενους αυτό καφένέκ-
λεκτόν, ΰδωρ ψυχρότατον και παντοίου είδους ποτά άνα-
ψυκτικα, γευστικότατα και άρωματικά. 

ΚΑΣΣΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 

Έν τω παρά τω σταθμώ του Ααυρίου επιπλοποιεία 
τοϋ κ. Ν. Τριαντάφυλλου κατασκευάζονται κάσσαι τυ-
πογραφικοί τελειόταται προς δραχμάς 20 τό ζεύγος. 

Σ π ε ύ σ α τ ε κ ύ ρ ι ο ι Τ υ π ο γ ρ ά φ ο ι . 

Έν τώ Ραφείω του Π. Σταματάκη (όδος Αδριανού αρ. 
25) πωλούνται εις συγκαταβατικάς τιμάς σ κ ε λ ε τ ο ί 
καινουργεις χρήσιμοι προς πάσας τάς τέχνας. 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν Δ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Η Ν Ο Σ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Σεπτεμβρίου 1895. 'Αριθ. 17. 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΟΡΕΩΝ 

A Σ Θ Ε Ν E l A . 

Ό Γάλλος έπιστήμων Κάρολος Ραμπώ έδη-
μοσίευσεν έπ' έσχάτων έν τω γαλλικώ περιοδι-
κω Revue Scientifique τάς άτομικάς του παρα-

τηρήσεις επί τών συμπτωμάτων τής ούτω κα-
λούμενης έπί τών υψηλών ορέων ασθενείας (mal 
te monlagne). Ούτος έκ πείρας έδιδάχθη οτι ή 
ρηθείσα νόσος έπιφάίνεται εις τούς ανθρώπους 
κατά λίαν διάφορα ΰψη καί κυρίως έξαρταται 

εκ της φυσικής καταστάσεως αυτών. Παρ' άτό-
μοις καταβεβλημένοις, παρ' άσθενέσι τά συμ-
πτώματα τής νότου έκδηλοϋνται ταχύτερον καί 
δή συγκριτικώς εν άιημάντω υψει. Ό Ραμπώ 
αναφέρει οτι παρετήρησε τά συμπτώματα ταύ-

της της ασθενείας παρά τινι Ίταλώ περιηγητή 
οστις συγχρόνως μετ' αυτού άνέβαινε την κορυ· 
φήν Άδαμέλλον (3,547 μέτρα) έν Τρεντίνω. 

Ό Ραμπώ ουδέ τόν έλάχιστον κάματον είχε 
δοκιμάσει καί άναβάς έπί τής κορυφής έγευμά-
τισε μετά πολλής ορέξεως, ένω ό τλήμων ιτα-
λός επαθεν έξ ισχυρωτάτης δυσπνοίας καί ουδό-
λως ήδύνατο νά φάγη ενεκα τής πρός έμετόν 
εξεγέρσεως. Ό Ραμπώ άλλην φοράν έδοκίμασε 

τήν ίδίαν άσθένειαν έν άσημάντω υψει καί εξη-
γεί την προέλευσιν αυτής έκ τοϋ καμάτου τοϋ 
μακρού ταξειδίου οπερ είχεν επιχειρήσει την 
προτεραίαν. Ούτος άναβάς έπϊ τής άκρωρείας 
εξαίφνης ήσθάνθη έπερχόμενον τόν υπνον καί 
μετά κόπου κατώρθωσε νά άποβάλη τόν νυσταγ-
μόν. Οι οδηγοί του παντοιοτρόπως προσεπάθουν 
νά έξεγείρωσιν αυτόν πιστεύοντες οτι ό έν υψηλώ 
τόπω άποκοιμηθείς ουδέποτε θά έξυπνήση. 
Μετά πολλοϋ κόπου οί οδηγοί κατώρθωσαν νά 
κρατήσωσι τόν Ραμπώ εις τούς πόδας του. Ού 

τος ουδόλως ήδύνατο νά φάγη ενεκα τής παν-
τελούς ελλείψεως τής ορέξεως. Έπί τέλους συ· 
ναθροισας τάς δυνάμεις του μετά πολλοϋ κόποι 
έπεχείρησε τοπογραφικάς τινας παρατηρήσεις. 
Επιστρέφων οίκαδε, ευθύς ώς κατήλθεν 150 
μέτρα, ήσθάνθη εκλείποντα άπαντα τά συμ-
πτώματα τής ασθενείας. Δευτέραν φοράν ό Ρα-
μπώ έδοκίμασε ταύτην τήν άσθένειαν διότι εί-

χεν επιχειρήσει τήν άνάβασιν κεκμηκός. Τά συμ-
πτώματα τής ασθενείας αυτού έπεταθησαν διά 
τής έξασθενήσεως τής δράσεως. Ή χιονοσκεπής 
άκρώρεια έξ ής κατήρχετο έφαίνετο εις αΰτόν 
κάθετος και καθ' όλον τόν χρόνον τής κα τα βά-
σεως ήσθάνετο σκοτοδινίασιν έπϊ τοσούτον ΐσχυ-
ράν ώστε δέν έτόλμα νά βλέπη εις τά εμπρός 
καί μή γινώσκων πού υπάγει παρ* ίλίγον θά 
έπιπτεν είς τόν κρημνόν. Όλίγην άνακούφισιν 
ήσθάνθη ό'τε ό οδηγός του ερριπτε χιόνα εις τόν 
τράχηλον καί τόν ώμον του. Ό Ραμπώ άνα-
φέρει οτι τεσσαρακοντάκις ανήλθε τάς "Αλπεις 
καί μόνον δίς επαθεν εκ τής ορεινής ασθενείας, 
καί τοΰτο διότι είχεν έπιχειρήσει τήν άνάβασιν 
ούχί δι' άκμαίων δυνάμεων άλλά κεκμηκώς. 

Έκ τών ρηθέντων επεται δτι ό κύριος ορος 
τής έπισκήψεως τής ορεινής ασθενείας είναι ή 
φυσική κατάπτωσις τοϋ οργανισμού. Καί αυτοί 
οι ισχυρώτατοι καί εμπειρότατοι έν ταϊς άνα-
βάσεσιν όδηγοί δέν διαμένουσιν εν τισι περιστά-
σεσιν έξησφαλισμένοι έκ ταύτης τής άσθενείας. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙΣ 

Δ Ι Α TOY Η Λ Ι Ο Υ 

Είναι γνωστόν οτι αι ήλιακαί ακτίνες έχου-
σιv άντισηπτικάς ιδιότητας καί έν λίαν βραχεί 
χρόνω φονεύουσι τά σπέρματα πολλών άσθενειών. 

Aι έρευναι τοϋ Διουκλώ, τοϋ Άρλουέν, τού Σα-
κτΰρη, τού Σαβέρη καί άλλων κατέδειξαν τήν 
εΰεργετικήν έπίδρασιν τοϋ ήλιακοϋ φωτός, καί 

διά πειραμάτων επιβεβαίωσαν οτι τά βακτηρί-
δια τής χολέρας, τής φυματώσεως, τού τύφου 
καί άλλων ασθενειών άπόλλυνται εκτιθέμενα 
εις την έπενέρνειαν τών ήλιακών άκτίνων. Έν 
τώ λαώ άπό πολλοϋ χρόνου έπικρατεΐ ή συνή-
θεια νά έκθετωσιν εις τόν ήλιον τά ενδύματα 
καί τά έπιπλα τών ασθενών καί αποθανόντων 
καί αύτη ή συνήθεια, ώς βλέπομεν έκ τών πα-
ρατηρήσεων τών έπιστημόνων, κατά μέγιστον 
βαθμόν εΐναι αποτελεσματική. 'Ο καθηγητής 
Έσμαρχ θέλων διά πειραμάτων νά βεβαιωθη 
περί τού άν πράγματι τό φώς τοϋ ηλίου δύνα-



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 

ται να φονευη τα παθογεγη σπέρματα, τα ευ-
ρισκόμενα επί της επιφανείας τών διαφόρων σω-
μάτων, έλαβε προσκεφάλαια, έφαπλώματα και 
μηλωτάς και άφου ένεθεσε καλλιεργημένα πα-
θογενη βακτηρίδια έζέθηκε την κλινοστρωμνήν 
είς τόν ήλιον. Κατεδείχθη, οτι αί ήλιακαί ακτί-
νες έπενεργοϋσι λίαν ισχυρώς επί τών στρωμά-
των της επιφανείας, αλλά κατά το μέτρον της 
αποστάσεως άπό τών έσω υφασμάτων ή ενέρ-
γεια αυτών εξασθενεϊ, και τά έν τοϊς έσω στρώ-
μασι κείμενα βακτηρίδια ήδη δέν υφίστανται 
τήν έπήρειαν αυτών. Λεπτόν στρώμα υφάσμα-
τος είναι ίκανόν νά υπερασπίση άπό της κατα 
στρεπτικής ενεργείας τοϋ ηλίου τά βακτηρίδια 
τά ευρισκόμενα εντός του προσκεφαλαίου. Κατά 
τάς παρατηρήσεις τοϋ "Εσμαρχ τό βακτηρίδιον 
της διφθερίτιδος κατεστρέφετο έντός τοϋ προσ-
κεφαλαίου μετά 59ωρον διαρκή ενέργειαν τών 
ήλιακών άκτίνων, Στηριζόμενος επί τούτου δ 
"Εσμαρχ αναγνωρίζει δικαίως ώς λίαν δραστι-
κήν την αντισηπτικών ενέργειαν τών ήλιακών 
άκτίνων, και συνιστά τήν χρησιμοποίησιν τών 
ιδιοτήτων τοϋ ήλιακοϋ φωτός έν πάσαις ταΐς 
περιστάσεσιν, οτε πρόκειται περί της .'έξοντώ-
σεως τών βακτηριδίων έν τοΐς στρώμασι της 
επιφανείας. Τοιουτοτρόπως, τά άσπρόρουχα, αί 
πετζέται, αί σινδόναι καί τά λοιπά σκεύη πάν-
τοτε άπολυμαίνονται εκ πάντων τών επιβλα-
βών μικροβίων δια της επενεργείας τών ήλιακών 
άκτίνων. 

'Αναμφιβόλως ή ιδιότης αΰτη τών [ ηλιακών 
άκτίνων έν τω πρακτικώ βίω κέκτηται μεγά-
λην σημασίαν και ώς ηδη εΐπομεν, ή άπολύ-
μανσις διά τών ήλιακών άκτίνων άπό πολλού 
χρόνου έκτελεΐται υπό τοϋ λαοϋ. 'Αλλά τους 
έπιστήμονας ενδιέφερε κυρίως τό ζήτημα περί 
τοϋ τίνες έκ τών φωτεινών άκτίνων, έξ ών σύγ-
κειται τό φώς τοϋ ήλίου, εχουσι κατ' έξοχών 
ίντισηπτικάς ίδιότητας. "Αγγλος φυσικός Μαρ-
σάλ Ούόρδ ώς ακολούθως έχυσε τοϋτο τό ζή-
τημα: ούτος έξέθηκε καλλιέργειαν έκ μικροβίων 
είς τών διαδοχικών ενέργειαν άποκεχωρισμένων 
άκτίνων τοϋ ήλιακοϋ ειδώλου (spectre) εν δια-
στήματι ωρών τίνων. Τό έρυθρόν, τό χρυσοειδές, 
τό κίτρινον και τό πράσινον φώς ουδεμίαν έπί-

δρασιν έξήσκησαν, τά μικρόβια εξηκολούθουν 
ζώντα και αναπτυσσόμενα. 'Αλλ' οτε ούτος έξέ-
θηκε τά μικρόβια είς τών ένέργειαν τών ούρα-
νοχρόων άκτίνων, ταχέως ταϋτα κατεστράφησαν. 
Αί ίώδεις και Υπεριώδεις άκτϊνες τοϋ ήλιακοϋ 
ειδώλου κατεδείχθησαν αβλαβείς. Ή άντιση-
πτική ίδιότης τών ούρανοχρόων άκτίνων έπεβε-
βαιώθη ετι διά τοϋ ακολούθου πειράματος. Ό 
Οΰόρδ διεβίβασεν άκτίνα λευκών είς διάλοσιν 
διχρωμιακής ποτάσσης έχουσης την ιδιότητα 

τοϋ'άπορροφάν τάς 'ουρανοχρόους ακτίνας και 
μετά ταϋτα διηύθυνεν αυτήν εις την καλλιέρ-

γειαν τών βσκτηριδίων. Τό ήλιακόν φώς στε-
ρούμενον τών ούρανοχρόων άκτίνων, έχανε τάς 
άντισηπτικάς του ιδιότητας και ηδη ούδεμίαν 
ενέργειαν έξήσκει έπί τών βακτηριδίων. Έπι 
τών κατωτάτων ζώων έν γένει λίαν έπιδρώσιν 
αί άκτϊνες τοϋ ήλιακοϋ ειδώλου. Ή έπιρροώ 
τούτων τών άκτίνων είνε λίαν διάφορος. 'Αλλ' 
οΰ μόνον τά ζώα άλλα και τά φυτά δέχονται 
διαφόρως ταύτην την έπενέργειζν. Ό Πόλ Βέρ 
διά τών πειραμάτων του κατέδειξεν, ό'τι καίτοι 
το φώς τοϋ ήλίου είναι άπαραίτητον πρός την 
ζωήν, άλλ' ή ενέργεια αΰτοϋ εξαρτάται έκ της 
παρουσίας μόνον γνωστών τίνων άκτίνων εισερ-
χομένων εις τό περιεχόμενα τοϋ ειδώλου αΰ-
τοϋ. Έάν. δέ ένεκα μεταβολών τίνων έν τώ 

ήλίω, τό φως τοϋ ήλίου έξαίφνης έστερεϊτο τού-
των τών ειδικών άκτίνων, ή έπί γης ζωή τα-
χέως θά κατέπαυεν. 

Ό Βηλλόν πρό τίνος χρόνου έξηρεύνησε τών 
έπιρροών τών διαφόρων ηλιακών άκτίνων έπί 
της βλαστήσεως τών φυτών και κατέληξεν είς 
τό συμπέρασμα, οτι την μεγαλειτέραν εΰεργε- ' 
τικών έπιρροών έπί της αναπτύξεως και τοϋ με-
γέθους τών φυτών έξασκοϋσιν αί έρυθρα καί αί 
ίώδεις ακτίνες τοϋ είδώλου και μάλιστα τότε 
οτε αύται ένεργοϋσιν αμοιβαίως. Τό χρυσοειδές 

φώς ενεργεί επίσης καλώς έπί τών φυτών και 
μετά 'τοϋ ίώδους συντελεί ού μόνον ει'ς την βλά-
στησιν άλλα και είς τών αίσθησιν, καθ' τά 
άνθη φθάνουσιν εις τό μέγιστον της άναπτύ-
ξεως. Πολλοί ανθοκόμοι ηδη έξήγαγον πρακτι-
κών ωφέλειαν έκ ταύτης της άνακαλύψεως και 
επιτυγχανουσι λαμπρότατα αποτελέσματα με-
ταχειριζόμενοι τάς διαφόρους άκτΐνας τοϋ ή-
λίου κατά τών φυτοκομίαν και άνθοκομίαν. 

ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΕΝΈΣΤΩΊΌΣ ΑΙΩΝΟΣ 

Αί άρχαιολογικαί άνασκαφαί αί διεξαγόν 
μ»ναι έπί τοϋ παρόντος έν διαφόροις τόποις 
της γης άναμφιβόλως κατεδειξαν τών καθολί-
κότητα τοϋ φυσιολογικού γεγονότος διεγείρον-
τος τό ζήτημα τοϋ : πώς έξηγητέον τών φθο-
ράν τών όδόντων τών σημερινών πεπολιτισμέ-
νων κρανίων τών τε μομιών της Αιγύπτου κα-
τών σκελετών της προϊστορικής εποχής της λι-

Χ 0 3 Α Η Η Ί Μ ΡΑΒΟΤΗΗΚΊ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ 

(Δ ι ή γ η μ α) 
'Υπό τοϋ διασήμου Ρώσσού συγγραφέως 

ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 
(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοϋ) 

(Συνέχεια ίδε αριθ. 16.) 
Ή συνοικία έν την οποία κατώκει ό Β. 'Αν-

δρέεβιτς άπετελεΐτο έξ εξ μόνον οικιών. Ευθύς 
ώς παρηλθον ταύτας ήσθάνθησαν οτι ο άνεμος 
πνέει ίσχυρώτερον παρ' οσον ΰπέθετον. Ό δρό-
μος οΰδόλως έφαίνετο. Τά ίχνη τοϋ έλκύθρου 
άμέσως έκαλύπτονΐο υπό της υπό τοϋ άνεμου 
φερομένης χιόνος, την δέ λεωφόρον έκ τούτου 
μόνον ήδύνατό τις νά διακρίνη ό'τι αυτη εκείτο 
ΰψηλότερον τοϋ λοιποϋ εδάφους. Έν τη πε-
διάδι πυκνώ ομίχλη επεκάθητο και ουδόλως 
διεκρίνετο ή γραμμώ ή χωρίζουσα τήν γήν άπό 
τοϋ οΰρανοϋ. Τά δασος Ρελιάτην οπερ άλλοτε 
ευκρινώς διεκρίνετο, τώρα παρίστατο ώς σκο-
τεινή τις κηλίς διά μέσον της πιπτούσης χιό-
νος. Ό άνεμος έπνεεν έξ άριστερών στρέφων 
διαρκώς είς εν μέρος την χαίτην τοϋ ϊππου 
και αυτών έτι τών δεδεμένην ουράν αϋτοΰ και 
ώθει τό μακρόν περιλαίμιον της γούνας τοϋ 
Νικώτου, καθημένου άπέναντι τοϋ ανέμου 

— Ό 'ίππος δέν τρέχει δρομαίως. πίπτει 
πολλή χιών, είπεν ό Β. Άνδρέεβιτς καυχώμε-
νος έπί τώ ίσχυρώ ΐππω του. Μίαν φορά ού 
τος έντός ημισείας ώρας μέ έφερεν είς τό Πα 
σούτινο. 

— Τί ; εις τό Πασούτινο, λέγω έφθασα 
έντός ήμισείας ώρας. 

— "Ανευ αντιρρήσεως ό ίππος είνε κάλος 
είπεν ί Νικήτας. 

Ούτοι έσιώπησαν. 'Αλλ' ό Βασίλειο; Αν-
δρέεβιτς έπεθύμει νά έξακολουθησητόν διάλογον 

— Αϊ, έτιμώρητες την σύζυγόν σου ή οποια 
σε άφηκε και συζη, μετά τοϋ βαρελοπ ιοϋ ; ει 
πεν ό Β. 'Ανδρέεβιτς τελείως πεποιύώς ότι ό 
Νικήτας άναμφιβόλως θά υπερχαρη διαλεγο-
μενος μετά τοσούτον έπισήμου και εΰφυοϋς αν 
δρός οίος ην ό κύριός του και ουδόλως ΰποθέ 
των διά τών λόγων τούτων λυπεί τόν Νι-
κηταν. 

Ό Νικήτας πάλιν δέν ήκουσε τών ΰπό το 
άνέμου φερομένην φωνών τοϋ κυρίου του- Ο Β 
Άνδρέεβιτς δι' ήχηροϋ και ευκρινούς τόνου ε-

Θίνης, της όρειχαλκινης και της σιδηρας περιό-
δου, τελικώς επεβεβαίωσαν τό γεγονός, δτι οί 
άνθρωποι τών παναρχαίων χρονών είχον ώραί-
ους, ισχυρούς, υγιεϊς οδόντας επί των όποιων 
ούδ' έλάχιστον ϊχνος οιαδήποτε βλάβης ευρέθη. 
"Εν Tivι συνεδριάσει της έν Λονδίνω ανθρωπο-
λογικής εταιρίας ο καθηγητής Κήλδερφος Σμίτ 
έπελάβετο τούτου τοϋ ζητήματος. Ούτος έδει-
ξεν είς τόύς εταίρους δωδεκάδα οδόντων άνη-
κόντων είς Ίνίδους έκ τής φυλής Σίου. Κατα 

τήν οψιν οι όδόντες έφαίνοντο άμέλεϊς άλλ' οΰδ' 
έλαχιστον ίχνος σήψεως (carie) παρίστων. Έπί 
τοϋ παροντος οΰ μόνον έν ταίς πόλεσιν αλλά 
και έν τοις χωρίοις οί υγιείς οδόντες είνε σπά-
νιοι ίδια παρά τοις ύγιεσιν άνθρώπόις. Πώς 
έξηγητέον τούτο τό φαινόμενον ; Τό έσωτερι-
κόν έκαστου όδόντος παρίστησι χώρον πεπληρω-
μένον πολτού άποτελοίμένου έκ τού τριχοειδούς 
ένωτικού πλέγματος έν τώ όποίω διακλαδοϋν· 
ται τά αίματοφόρα αγγεία και τά νεϋρα τά 
παράγοντα τήν αισθητικότητα τών όδόντων. Ό 
Κήλδερφορς-Σμιτ έξηγεΐ τήν βλάβην τών οδόν-
των έκ της διαρκοϋς έντάσεως τών νεύρων της 
κεφαλής προερχομένης έκ τών πολλών φροντί-
δων τoϋ συγχpόvoυ κοινωνικού βίου μετά πάν-
των τών εΰφροσύνων και λυπηρών περιστατικών 
και τών άπροόπτων κλονισμών. Ή έντασις αύ-
τη, ώς ούτος ισχυρίζεται, έπί τοσούτον πιέζει 
τάς λειτουργί ς τών δευτεροβαθμίων νεύρων, 
ώς π. χ. τών νεύρων τών οδόντων, ώστε κω-
λύει τήν ΰπ' αύτων έκτέλεσιν της ένεργίας των 
και τήν διατήρησιν έν άκμαιότητι τών διακλα-
διζομένων έν τώ πολτώ τών όδόντων άγγείων. 
'Εκτός ταύτης τής αιτίας, ό άγγλος ούτος ά-
ποδίδει τήν φθοράν τών οδόντων και τήν πα-
ράκαιρον αυτών πτώσιν είς τών πχρακμών τών 
ζωτικών δυνάμειων, είς τήν σχετικήν άσθενΐκό-
τητα είς τόν άντιυγιεινόν τρόπον τοϋ ζην τών 
αστών έν γένει, είς τήν άκατάλληλον κατά τήν 
νεότητα τροφήν, ήτις έπιβραδύνει τήν κανονι-
κών άνάπτυξιν τών οστέων έν γένει και τόν 
σχήματισμόν η τήν πήξιν τοϋ στρώματος τοϋ 
μίλτου τών οδόντων και ίδί* είς τά θερμά φα-
γητά. Έίςτός τούτων τών αιτίων καταστρεπτι-
κής έπηρεάζουσι τούς οδόντας διάφορα φαινό-
μενα κληρονομικότητος καί τινα φάρμακα. 
Διά τών θεραπευτικών καί χειρουργικών μέσων 
αί φθοροποιαί ένέργειαι ·αναστέλλονται έπί μι-
κρόν άλλά δέν ποιούνται εκποδών, διά δέ τών σύγχρονον ανθρωπότητα τό σωτήριον μέσον κατά φθοράς τών οδόντων, κατά τήν γνώμην Τού Κήλδερφορς Σμίτ, περικλείεται μόνον έν τη υγιεινη. 
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πανέλαβε τήν περί τοϋ βαρελοποιού έρώτησίν του 
— "Ας τό ευρωσιν άπό τόν Θεόν, Β. Άν-

δρέεβιτς, έγώ πολύ δέν σκοτίζομαι δι' αΰτά 
τά πράγματα. Άρκεΐ εις έμέ δπως αύτη μη 
με ένοχλη καί ό Θεός μαζύ της. 

— Ναί ούτως, είπεν ό Β. Άνδρέεβιτς. Αις 
δέν θά άγοράσης κατά τό έαρ ϊππον ; 

— Δέν δύναμαι νά εργασθώ άνευ ίππου, ά-
πήντησεν ό Νικήτας, στρέψας τό περιλαίμιον 
τής'γούναςτου καί πλησιάσας πρός τόν κύριόντο 

Τώρα ή διάλεξις ην ενδιαφέρουσα διά τόν 
Νικήταν διά τοϋτο ουτος ηθέλησε νά άκουη πάν 
ο,τι έλεγεν ό κύριος του. 

— Πρέπει μόνος μου νά άροτριώ, δέν ώφε-
λοϋμαι παρέχων εις άλλους τόν άγρόν μου, εϊ-
πεν ό Νικήτας. 

— Τότε άγόρασον τόν λευκόν μου ϊππον, έ-
φώνησεν ό Β. Άνδρέεβιτς αίσθανόμενος ψυχι-
κήν έξέγερσιν καί διά τοϋτο έφιστών άπασαν 
τήν προσοχήν του εις τήν ποθητήν του ένασχό-
λησιν, τήν έπικερδή πώλησιν. 

— Θά μοι δώσητε δεκαπέντε ρούβλια, δι' 
αυτών θά άγοράσω τόν κατάλληλον ϊππον έν 
τή άγορα, ειπεν ό Νικήτας γινώσκων δτι ό υπό 
τοϋ κυρίου του προτεινόμενος ϊππος δέν άξίζει 
περισσότερον τών επτά ρουβλίων καί δτι ό Β. 
Άνδρέεβιτς πολών αύτω τόν ϊππον θά κρατή-
σω έκ τοϋ μισθού του εικοσιπέντε ρούβλια καί 
τότε έπί μίαν έξαμηνίαν δέν θά τω δώση ουδέ 
καπίκι (οβολόν). 

— Ό ϊππος εΐνε καλός. Επιθυμώ νά τόν 
αγορά σης διότι θέλω τό καλόν σου ώς τό έμόν. 
Εΰσυνειδήτως. Ό Μπρεχούνοφ ουδένα αδικεί. 
"Ας άπολεσθή τό ίδικόν μου, δέν θά πράξω ώς 
ο; λοιποί. Έντίμως, έφώνησεν ό Βασίλειος διά 
τοϋ αυτού τόνου τής φωνής μεθ' ου συνδιελέ-
γετο πρός τούς άγοραστάς καί πωλητάς, ό ίπ-
πος εΐνε άριστος. Πράγματι, ειπεν ό Νικήτας 
άναστενάζων καί εννοήσας δτι ό διάλογος δέν 
ενδιέφερε πλέον αυτόν ανύψωσε τό περιλαίμιόν 
του διά τοϋ όποιου έκάλυψε τά ώτα καί τό 
πρόσωπόν του. 

'Επί ήμίσειαν ώραν διέμενον σιωπώντες. Ό 
ανεμος προσέβαλλε τήν πλευράν καί τήν χείρα 

τοϋ Νικήτου εις τό ξεσχισμένον μέρος τής γού-
βας του. Ούτος έζάρωνε καί έφΰσα εις τό πέ-
ριλαίμιόν του νομίζων οτι ή πνοή του θά θερ-
μάνη αυτόν. 
— Τί λέγεις : νά υπάγωμεν εις τό Καρα-

μίσεβο η νά κινήσωμεν κατ' ευθείαν ήρώτησεν ο 
Β. 'Ανδρέεβιτς. 

Ή εις τό Καραμίσεβο πορεία έγίνετο δι' ό-
δοϋ μάλλον συχναζομένης έν τή όποία κατά 

μικρά διαστήματα ΰψ'̂ ϋντο οδοδείκται άλλ' ή 
οποία ήτο μακροτέρα. 

— Κατ' ευθείαν μόνον έχομεν νά διέλθωμιν 
τό μικρόν έκεϊνο ύψωμα καί δέν θά άποπλα-
νηθώμεν, ειπεν ό Β. 'Ανδρέεβιτς έπιΟυμών κατ' 
ευθείαν νά φθάση ταχύτερον εις τό Πασούτινο. 

— Όπως διατάσσητε, ειπεν ό Νικήτας καί 
έκ νέου κατεβίβασε τό περιλαίμιόν του. 

Ό Β. 'Ανδρέεβιτς έλαβε τήν κατ* ευθείαν 
άγουσαν καί άφοϋ διήνυσε κατά τήν πρώτην 
δ:εύθυνσιν ήμισυ βέρστι (περίπου μίλιον) έστρε-
ψε τόν ϊππον εις τά αριστερά. Ό άνεμος άφ' 
δτου έλαβον τήν νέαν διεύθυνσιν έπνεεν έναν-
τίον των. "Ανωθεν έπιπτε πυκνή χιών. Ούτοι 
σιωπώντες διήλθον δέκα λεπτά· έξαίφνης ό Β. 
Ανδρέεβιτς ώδήγει τόν ϊππον, ένίοτε έφύσα εις 
τό περιλαίμιον τής διφθέρας του υπως θερμαν-
θη. Ό Νικήτας; ένύσταζεν. 

Έξαίφνης ό Β.Άνδρέεβιτς έπρόφερε λέξιν 
τινά. 

-— Τί ; ήρώτησεν ό Νικήτας, άνοίξας τους 
οφθαλμούς. 

— Ό Βασίλειος 'Ανδρέεβιτς δέν άπήντησεν 
αλλ' έκυπτε παρατηρώ ν ότέ μεν πρός τά δε-
ξιά ότέ δέ πρός τά άριστερά προ τοϋ ϊππου. 
Ό ϊππος κάθιδρος έβαινε βραδέως. 

— Τί; λέγει, έπανέλαβεν ό Νικήτας. 
— Τ ί ; τί ; άπήντησεν ό Βασίλειος Άνδρέέ-

βιτς οργήλως. Οί όδοδείκται δέν φαίνονται. 
Νομίζω δτι άπεπλανήθημεν. 

Τότε στάσου, έγώ νά παρατηρήσω τό δρόμον 
ειπεν ό Νικήτας έλαφρώς πηδήσας έκ τού έλ-
κύθρου καί λαβών τά κνούθ (μάστιγα) περιεφέ· 
ρετο πρός τά δεξιά καί άριστερά. Κατά τούτον 
τόν χειμώνα ή πεσοϋτα χιών ήν άφθονος, ώστε 
ό άνθρωπος άν δέ έλάμβανε τά άπατούμενα 
προφυλακτικά μέτρα καί δέν προσεΐχεν εις τούς 
οδοδείκτας κατεβυθίζετο έντός αύτής. Ό Νι-

κήτας έβάδιζεν, έψυλάφει διά τών ποδών καί 
τής μάστιγος άλλά δέν ήδυνήθη νά ευρη τόν 
δρόμον ; 

— Τί λοιπόν ; ειπεν ό Βασίλειος Άνδρέε-
βιτς οτε ό Νικήτας έπέστρεψεν. 
—Άπό τούτου τοϋ μέρους δέν υπάρχει οδός. 
Πρέπει νά υπάγω νά ζητήσω αυτήν άλλαχοϋ. 
—Ίδέ έκεϊ εις τά έμπρός μαυρίζει τι, πήγαινε 
έκεΐ νά ϊδης, ειπεν ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς. 

Ό Νικήτας ύπήγε καί έκεϊ καί πλησιάσας 
παρίτήρησεν δτι ην χώμα συσωρευθέν υπό του 
ανέμου καί άναμιχθέν μετά τής χιόνος. Ό Νι-
κήτας άφοϋ υπήγε καί πρός τά δεξιά έπέστρε-
ψεν εις τό έλκυθρον, κατέρριψεν άπό τών ενδυ-
μάτων του τήν χιόνα, έξήγαγον αυτήν έκ τών 
υποδημάτων του καί έκάθησεν εις τό έ'λκυθρον· 
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— Ποϋ ευρισκόμεθα ·, ειπεν ό Βασίλειος 

Άνδρέεβιτς. 
—Θά μάθωμεν, ειπεν ό Νικήτας. "Αλλως 

τε πορευόμενοι θά έξέλθωμεν είς οιονδήποτε 
μέρος. 
—Αϊ, τοϋτο πρέπει νά είναι τό άλσος Γοριάτ-
σκην, ειπεν ό Βασίλειος Άνδρέεβις δεικνύων εις 
τι μαυρίζον όπερ παρίστατο έμπροσθεν των μεθ' 
ολην τήν πίπτουσα χιόνα. 

Αϊ, άς υπάγωμεν, θά ϊδωμεν τί δάσος ειναι 
ειπεν ό Νικήτας. 

Ό Νικήτας παρετήρησεν οτι έκ τοϋ μέρους. 
δθεν έφαίνετο τό μέλαν έκεϊνο άντικείμενον έκι 
νοϋντο υπό τού ανέμου ξηροί κλώνοι καί έννόη-
σεν δτι τοϋτο δέν ήτο δάσος άλλά δένδρα τινά 
φυόμενα συνήθως παρά τά χωρία, άλλά δέν 
ήθελε νά ειπεί τίποτε. Καί πραγματι ούτοι δέν 
εϊχον έτι διέλθει μακρόν διάστημα άπό τής τα-
φρου καί είδον δτι έμπροσθεν των μαυρίζουσι 
δένδρα καί ήκουσαν τόν υπό ανέμου παραγόμε 
νον κρότον τών κλάδων. Ό Ν.κήτας πράγματι 
είχε μαντεύσει : δέν ήτο δάσος, άλλά δένδρα 
τινα φυόμενα παρά τήν τάφρον τού άλωνίου. 
Πλησιάσας ό ϊππος πρός τά δένδρα εξήλθεν έκ 
τής πολλής χιόνος καί έβάδιζεν έπί λείας έπι-
φανείας. Αυτη ήν ή οδός. 
—'Ιδού έφθάσαμεν, ειπεν ό Νικήτας, άλλά δεν 
γινώσκω ποϋ. 

Ό ϊππος πλέον έβάδιζε έπί τακτικής οδού 
τήν δποίαν όδεύσαντες έφθασαν εις εν χωρίον. 

Κατ' άρχάς ό άνεμος έξηκολούθει πνέων ώς 
πρότερον, άλλ' ευθύς ώς έφθασαν εις -τό μέσον 
τοϋ χωρίου ό άνεμός έκοπασεν, ούτοι ισθάνθη-
σαν ολίγην θερμότητητα και έπ' ολίγο-, ησυχα-
σαν. "Εν τινι οικία τοϋ χωρίου ό κύων έγαύγι-
ζεν· έν ετέρα γυνή τις καλύψασα τήν κεφαλήν 
της διά τοϋ προστυχόντος ράκους έξήλθε τής 
καλύβης της οπως πάρατηρήση τις έρχεται μετά 
τοϋ έλκύθρου. Έκ τοϋ μέσου τοϋ χωρίου ήκού-
οντο άσματα κορασιών. Έν τω χωρίω άνεμος, ή 
χιών καί τό ψύχος ήσαν ολιγώτερον. 

—• Τοϋτο τό χωρίον είναι τό Γρίσκινος ειπεν 
ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς. 

—Αυτό είναι, άπήντησεν ό Νικήτας. 
Καί πραγματικώς τό χωρίον τοϋτο έκαλεΐτο 

Γρίσκινος. 
Τοιουτοτρόπως ούτοι περιπλανηθεντες καί 

μάτην οδεύσαντες Οκτώ βέρστια καθ' ήν δέν 
έπρεπε διεύθυνσιν ώφελήθησαν ολίγον μόνον 
διότι άπό τό Γρίσκινο έως εις τό Γοριάτσικινο 
ή άπόστασις ήν πέντε βερστίων: 

Ούτοι έν τω μέσω τοϋ χωρίου συνήντησαν ι 
ψηλού αναστήματος χωρικόν βαδίζοντα κατά 
μέσον τής όδοϋ. 

— Τις έρχεται ; έφώνησεν ούτος κρατήσας 

Πρός τά δεξιά πρέπει νά διευθυθώμεν, εΙπεν 
ούτος μετά θάρρους. Ό άνεμος κατά πρώτον μέ 
προσέβαλλεν εις τήν άριστεράν πλευράν τώρα δέ 
κατ' ευθείαν ε;ς τό πρόσωπον. Κατ' ευθείαν ! 
είπεν ούτος άποφασιστικώς. 

Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς ύπήκουσε καί έλαβε 
ευθείαν διεύθυνσιν έν τούτοις εύρε τόν δρόμον.Τοι 
ουτοτρόπως ούτοι έπλανώντο έπί τινα χρόνον. 
Ό άνεμος δέν έκόπαζε ή δέ χιών έξηκολούθει 
νά πίπτη. 
—Ήμεΐς, Βασίλειε Άνδρέεβιτς, ώς φαίνεται 
ολοτελώς έχάσαμεν τόν δρόμον, έξαίφνης ειπεν 

ούτος δεικνύων βαρέλιον έν τώ όποίω συνήθως 
οί χωρικοί συλλέγουσι τά γεώμηλα) τοϋ οποίου 
τά άκρα έξεϊχον υπό τήν χιόνα. 

Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς έκράτησε τόν ί-
δρώσαντα ϊππον. 
— Τί έιναι ; ήρώτησε ούτος. 

—Αύτό δτι ευρισκόμεθα εις τούς αγρούς Ζαχά-
ριεβ, ιδού ποϋ καταντήσαμεν ! 
—Ψεύδεσαι, έφώνησεν ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς 
οργήλως. 
—Δέν ψεύδομαι, Βασίλειε Άνδέεβιτς, άλλά 
λέγω τήν άλήθειαν., ειπεν ο Νικήτας. Καί έκ 
τοϋ έλκύθρου δυνατόν νά εννοήσεις δτι εύρισκό-

; μεθα έν τοις άγροϊς τοϋ έργοστασίου Ζαχά-
ριεβ, διότι προσκόπτομεν εις ρίζας τών γεω-
μήλων. 
—Ίδέ, ποϋ ήλθομεν ! ειπεν ό Βασίλειος Άν-
δρέεβιτς. Πώς δέ νά κάμωμεν τώρα ; 

Ι —Πρέπει νά λάβωμεν τήν ευθείαν διεύθυν-
βιν, θά έξέλθωμεν εϊς τι χωρίον, είπεν δ Νι-
κήτας. 

Ό Βασίλειος Άνδρίεβιτς ύπήκουσε καί δι-
ηύθυνε τόν ιππον κατα τήν ύπόδειξιν τοϋ Νι-
κήτου. Ούτοι έπλανώντο έπί μακρόν χρόνον. 
Ότέ μέν έπιπτον εις μικρούς βόθρους πλήρεις 
χιόνος, οτέ δέ διήρχοντο ύψωματα άποτελε-
σθέντα έκ τής έπϊ τό αι)τό ΰπο τοϋ άνεμου συ-
σωρευθείσης χιόνος. Εκτός τής πιπτούσης χιό 

νος οΰδέ έβλεπον καί ίνόμιζον ο'τι ή χιονοσκε-
πής πεδιάς φεύγει άπ' αυτών. Αμφότεροι έσι-
ώπων. Ό ϊππος, ώς φαίνεται, έκουράσθη, ϊδρωσε 

καί έβάδιζε βραδέως. Έξαίφνης ούτος εσταμα-
μάτησε καί έπεσεν εις τινα τάφρον. Ό Βασί-
λειος Άνδρέεβιτς ηθέλησε νά κρατήση αυτόν 
αλλ' ό Νικήτας έφώνζζε. 
—* Διατί κρατείς αυτόν ; Άφοϋ ε'σήλθομεν 

πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά έξέλθωμεν. "Ω ! 
• Ω ; ψυχίτσα μου, συγγενή μου ! έφώνησεν ού-

τος διά μεληχίου φωνής εις τόν ϊππον καί πη-
δήσας τού έλκύθρουέπεσεν εις τήν τάφρον.Ό ϊπ-

δι' δλης του τής δυνάμεως έσυρε τό έ'λκυ 
θρον καί έξαγαγών έκ τής τάφρου έφερεν εις τήν 

παγωμένην χιόνα. 
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τον ιππον παρευθύς γνωισας τόν Βασίλειον 
Άνδρέεβιτς έκαλείτο Ήσαίας καί έφημίζετο 
ώς έπιτηδειότατος κλέπτης τών ίππων. 
—Αί, Βασίλειε Άνδρέεβιτς, που σας φέρει ο 
θεός ; εϊπεν b 'Ησαΐας καί έκ τοϋ στόματος 
αϋτοϋ άνεδίδετο οσμή βότκας. 
— Ήθέλομεν νά υπάγωμεν εις τό Γοριάτ-
σκινο. 
— 'Αλλά ποϋ ήλθετε ! Έπρεπε νά λάβατε τήν 
πρός τό Μαλιχοβο διεύθυνσιν. 

— "Επρεπε δέν έπρεπε τό ήξεύρω. 'Αλλά δέν 
ήδυνήθημεν νά εϋρωμεν τό χωρίον, ειπεν ό Βα-
σίλειος Άνδρέεβιτς κρατών τόν ΐππον. 

Ό ίππος είναι άριστος, εϊπεν ό 'Ησαΐας 
καί ήρξατο νά σωπεύη, αυτόν. 

— Τί! θά διανυκτερεύσητε έδώ ; 
— Όχι, αδελφέ, άνυπερθέτως πρέπει νά κινή-
σωμεν. 

— Είναι ανάγκη ώς φαίνεται. Ούτος δέ 
τις είναι ; "Ω, δ Νικήτας Στεπάνιτς ! 

— Τις είναι ούτος ; άπήντησεν ό Νική-
τας — "Ω, ψυχίτσα μου, κύτταξε πάλιν νά 
μή χάσωμεν τόν δρόμον. 
—Πώς θά τδν χάσετε ; στρέψον είς τά οπίσω 
καί άμα έξέλθεΐς έκ τοϋ χωρίου λάβε τήν ευ-
θείαν διεύθυνσιν. "Οταν φθάσης εις τήν κοι-
λάδα, τότε στρέψον πρός τά άριστερά. 
— Ό Βασίλειος 'Ανδρέεβιτς διηύθυνε τό έλκυ-
θρον είς τά όπίσω καί έκτύπησε τόν ϊππον. 
—"Επρεπε νά διανυκτερεύσατε έδώ, έφώνησεν 
οπισθέν των ό Ήσαίας. 

'Αλλ' ο Βασίλειος 'Ανδρίέβιτς δέν τώ άπήν 
τησε καί έκίνει τόν ΐππον. 
Ένόμιζεν οτι ευκόλως θά διέλθωσι τά πέντε 

βέρστια έκ τών οποίων κατά τά δύο έπρεπε νά 
πορεύωνται διά μέσου τοϋ δάσους· εκτός δέ 

:ούτου έφάνη είς αυτόν ό'τι ό άνεμος έπ' ολίγον 
κόπασε καί ή χιών έπαυσε. 

Διελθόντες τήν όδόν ήτις κατά μέρη ήν κε-
καλυμμένη υπό κοπρίας καί τήν αυλήν έν τή 
οποία έκρέματο υποκάμισον φθασαν είς τά υπό 
τοϋ άνεμου ισχυρώς κλονιζόμενα καί παράγονται 
απαίσιον κρότον δένδρα καί εννόησαν ότι ό άνε-
μος ου μόνον έκόπασεν άλλ' έτι ίσχυρότερον 
πνέει καί οτι ή όδός δέν διεκρίνετο είμή μόνον 

εκ τών οδοδεικτών οΐτινες δμως δυσκόλως πα-
ετηροϋντο διότι ό ά'νεμος έπνεεν ενάντιος. 

Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς μετά πολλής δυ-
σχερείας ήδύνατο νά διακρίνη τούς όδοδείκτας 
διά τούτο άναθείς άπάσας του τάς έλπίδας είς 
τόν ϊππον έδίωκεν αυτόν ίσχυρώτερον. Καί 
πραγματικώς ό ίππος δέν εσφαλλεν άλλ' έβά-
διζε στρεφόμενος ότέ δέ πρός τά άριστερά κατά 

τάς διακλαδώσεις της όδοϋ καί ώς φαίνεται 
υπό τούς πόδας του ήσθάνετο τήν λεωφόρον. 

Όθεν μεθ' ολην τήν βιαίαν φοράν τοϋ άνεμου 
καί τήν πυκνύν χιόνα ούτοι εξηκολούθουν επι-
τυχώς τήν πορεία ν των. 

Ουτω παρήλθον δέκα λεπτά. Έξαίφνης α-
κριβώς έμπροσθεν τοϋ ίππου έφάνη σκοτεινών 
τι άντικείμενον κινούμενον έν τώ μέσω 
χιόνος. 

Ησαν συνοδοιπόροι. Ό ίππος έφθασεν αυ-
τούς ταχέως καί έκτύπησε διά της δπλής του 
τά ίπίσθια τοϋ προπορευομένου έλκύθρου 
— Πάρελθε, πάρελθε, έφώναζον έκ τοΰ έτεροι 
έλκύθρου. 

Ό Βασίλειος 'Ανδρέεβις διήλθε πλησίον του 
έτέρου έλκύθρου, Έν αΰτω έκάθηντο τρεις χω-
ρικοί καί μία γυνή. Ούτοι, ώς φαίνεται, επέ 
στρεφον έκ τής πανηγύρεως είς τό χωρίον των. 
Ό είς έκ τών χωρικών έκτύπα τόν ϊππον διέ 
κλάδου. Οί δέ λοιποί έκίνουν τάς χείρας των 
καί ήδον. Ή γυνή έκάθητο ήσύχως είς τό όπι-
σθεν μέρος τοϋ έλκύθρου. 

('Ακολουθεί). 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Πρός τούς κυρίους συνδρομητάς ΣωκράτΗν 
Προκοπίου, Εΰστάθιον Γ. Ζαφειρίου, Χρήστον 
Καμινάκην, «Ηλιόπουλον καί Σαμαρτζην, Κ. 
Άληφαρμάκην. θεμ. Σουμόπουλον, Γ. Τσαγκό-
πουλον, Μαργαρίτην Άποστολίδην, Γεώργιον 
Κούτσικον καί Α. 'Ανδρέου έκ Βώλου· κ. Μ. 
Χρήστου, Εΰάγγελον Ταλιατούδαν, Κυργ. Παρ· 
λόπουλον έκ Στυλίδος· καί κύριον Δημήτριον 
Β. Τσάλλαν έκ Χαλκίδος. Ο έγγράψας ύμάς 
συνδρομητάς Εμμανουήλ Καρελόπουλος έκ Λα-
μίας άπατήσας τήν διεύθυνσιν τής «Άστραπης>> 
έλαβε τά σώματα τοϋ περιοδικού τά αποϊα 
Σας παρέδωκεν. Ούτος ου μόνον δέν άπέδωκε 
τήν συνδρομήν, τήν οποίαν «Υμεΐς καλή τή πι-
στει τω ένεπιστεύθητε, άλλ' οΰδέ εδήλωβίν 
εγκαίρως περί τής έγγραφης 'Υμών. Ήμεΐς άν 
καί οϋδέ εβολόν έλάβομεν έκ τής συνδρομής 
Σας,θά έίακολουθοϋμεν τακτικώς νά αποστέλλω 
μεν τό περιοδικόν, εΰελπιστοϋντες δτι 'Υμεϊς τε 
καί οί τοϋ λοιποΰ έγγραφόμενοι κ. συνδρομητή 
δέν θά εμπιστεύονται είς τόν τυχόντα νά δί· 
δωσι τήν συνδρομήν των, πριν η λάβωσιν υπο-
γεγραμμένην και έίφραγισμένην υπό τής διευ-
θύνσεως άπόδειξιν παραλαβής. 

(Έκ τοΰ γραφείου). 
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Ο Α Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Η Τ Ο Σ 

(ΔΙΗΓΗΜΑ) 

(Συνέχεια ϊδε άριθ. 16) 

Καί είς τά πέρατα τής γης άν μέ παρέσυραν. 
'Αλλ άνεκάλυψα, μέ εκπληξιν καί χαράν συγ-
χρόνως, δτι τό ταξείδιον θά ήτον όπωσοϋν συν-
τομώτερον, καί δτι οί δύω συνοδοιπόροι μου 
εμέλλον νά σταθούν, ώς καί εγώ, εις Μ... 

Οΰτε γάτον δέν έγνώριζα είς τήν τελευταίαν 
ταύτην πόλιν. Κατά παν δεύτερον έτος συνείθιζα 
νά ταξειδεύω είς Κουβέρ, πρός έπίσκεψιν τής 
καλλίστης θείας μου, δπου άηδώς πάντοτε διέ-
τριβα· είς Μ.... δέ διέβαινα μόνον, χωρίς ποτέ 
νά σταθώ. Δέν ήτον λοιπόν παράδοξον οτι τό 
όνομα τού κυρίου Δουφούρ ποτέ δέν έφθασεν 
ίίς τήν άκοήν μου. Ερώτησα τόν άμαξηλάτην 
δποΐός τις ήτον, καί άπεκρίθη δτι ήτον έμπορος 
πλούσιος, κινών, ώς έλέγετο, τό χρυσίον μέ τό 
πτυάριον. Δέν ήδυνήθην λοιπόν ν' άποφύγω τήν 
έμπορικήν μου ειμαρμένη, διότι καί ή θεία μου 
θυγατέρα εμπόρου είχεν έκλέξει ώς σύζυγόν μου 
άλλά, κατ' εύτυχίαν, τούτο δέν έσήμαινεν ό'τι 
έπιπτα άπό τήν Σκύλλαν είς τήν Χάρυβδιν. 

Πατήρ καί θηγάτηρ είχαν περάσει είς τήν 
αΐθουσαν τών δδοιπόρων. 

Τούς ήκολούθησα, μεριμνών καί τυρβάζων 
πώς νά εΰρω μέσον και εϋκολίαν νά συνδιαλεχθώ 
περί τών πραγμάτων μας μέ τήν μνηστήν μου· 
διότι τοιαύτην πλέον τήν έθεώρουν ένώπιον θεοϋ 
καί ανθρώπων. 

"Ήτον πολύ πιθανόν ό'τι μέχρι της Μ.... δέν 
θά ευρίσκαμεν πλέον εύκαιρίαν ν' άνταλλάξω-

μεν οΰτε λέξιν λοιπόν άνάγκη πασα νά τήν 
ευρω νά τήν προκαλέσω εγώ τήν εύκαιρίαν. 
Ή τύχη ! θεότης ευμενής! πόσας έκατόμβας 

εμμίλλα νά σοϋ προσφέρω Ολοκαυτώματα, αν, 
άπό δεκαεννέα ήδη αίώνων, οί βωμοί σου δέν 
κατεστρέφοντο άπό τήν άλλην ταύτην θεότητα, 
τήν καλουμένην Πρόνοιαν ! Πόσον έζήλευα τότε 
τήν εύδαιμονίαν τοϋ Τιτύρου,οστις δέν είχεν είς 
τί νά παραπονεθεί κατά τής ειμαρμένης, ο τρι-
σόλβιος ! καί διατί νά μήν ήμπορώ καί εγώ νά 
εΐπώ ώς ό βοσκός ούτος τοϋ Βιργιλίου. Ο Melidoce, Deus nobis hacc otia fecit! 

Άλλοίμονον ! πόσον διαφορετική ήτον τότε 
ή τύχη μου! 

«Ένα ΐππον ! τό βασίλειόν μου δίδω δι' ένα 
ΐππον !» έκραξεν ο βασιλεύς Ρικάρδος. Πέντε 
λεπτά, εϊχοσι δεύτερα λεπτά μοναξίας, καί 

εδιδα καί εγώ όλους τούς θρόνους τής γης 
—άν τούς είχα,έννοεΐται. Καιρός τοσούτος 
ήτον αρκετός διά: τήν μεταξύ ήμών συνεννόησιν. 
Οί οδοιπόροι " είχαν εισρεύσει είς τήν αΐθουσαν 
καί τοποθετηθή μίγδην περί τήν τράπεζαν. 
"Εκαμα τότε τόσας μεθοδικάς ελίξεις, ώστε εΰ-
ρέθην πλησίον τής έρωμένης μου. Άλλά τί τό 
όφελος ; πλησίον της δέν ήμην καλήτερα παρότι 
ήμην είς τήν άμαξαν είχα νά προφυλαχθώ άπό 
μόνον τόν πατέρα, ένώ έκεΐ έβλεπα οτι τό πα-
ραμικρόν συνεννοήσεως σημεΐον ήδύνατο νά τήν 
ένοχοποιήση άπέναντι όλων τών συνοδοιπόρων, 
καί τούτο κατ' ούδένα τρόπον δέν τό ήθελα. 

Καθημένη, έρριψε πρός έμέ βλέμμα άκαριαιον 
σημαίνον οτι έσυμμερίζετο τήν αΰτήν αμηχανίαν 
καί δέν έφοβεϊτο όλιγώτερον μήπως άναγκασθώ· 
μεν νά χωρισθώμεν πριν κάμωμεν τάς τελευ-
ταίας μεταξύ ήμών εξηγήσεις. Τό βλέμμα τοϋτο 
έφαίνετο συγχρόνως οτι ήτον έπίκλησις πρός 
τήν έπιτηδειότητά μου. Είχα υποσχεθή, ώς νά 
έλεγε, νά τήν σώσω, έπρεπεν άρα νά έχω καί τά 
μέσα. Τά μέσα ! άλλοίμονον ! ή έπιτηδειότης 
μου ήτον είς τά έσχατα· άλλά τί έπταιεν ; 
δλα μοϋ έλειπαν συγχρόνως, καιρός υλικός καί 
ευκαιρία. 

Μοϋ έκόπη τότε καί ή ορεξις. Έκύττκζα ολό-
γυρα μου, ώς ύαινα περιστρεφομένη είς τό κλω-
βίον της καί ζητούσα έξοδον. Ή κυρία Πιπίνα 
επίσης ήτον άνόρεκτος, διότι άρχιζε νά διστά-
ζη περί έμού· άλλ' ο κύριος πατήρ της έτρωγε 
καί διά τους τρεις ήμας, ώς άνθρωπος άτάρα-
χον καί γαληνήν έχων τήν συνείδησιν. 

Ή έκεΐ παρελθούσα ήμίσεια ώρα μου έφάνη 
ολόκληρος αιών. "Ολοι οί άνθρωποι εκείνοι τρώ-

γοντες, οί πίνοντες, οί κτυποϋντες θορυβωδώς 
τά; παροκίδας των, μοϋ ήσαν μισητοί· τούς ά-
πεστρεφόμην ολους ώς νά μοϋ είχαν κάμει τό 
μεγαλητερον άδικον ! "Αδικον ; Καί δέν μοϋ 
έκαμναν άδικον, καθήμενοι έκεΐ, ένώ τού; ήθελα 
αλλού ; "Ω ! ά; ήμεθα ,είς τά 1793, καί ας 
είχα τήν τιμήν ν' αποτελώ μέρος τής χαριεστά-
της εκείνης επιτροπής τής Κοινής Σωτηρίας, 
καί ό διάβολος ας μ' έπαιρεν άν τού; χριστια-
νούς αυτούς δέν τούς έκήρυττα υπόπτους 
αύθωρεί ! 'Άς προσέχωμεν. 

Είχαν ήδη φέρει τά οπωρικά, όταν ό κύριος 
Δουφούρ έκτύπησεν αίφνης τό μέτωπόν του, ώς 

' άνθρωπος σπουδαϊόν τι πραγμα ενθυμηθείς. 
— Καί τό ζώον εκείνο ο Ραιμπλώ, άνέκρα-

ξεν, οστις έπρεπε νά εΰρεθή έδώ ! 
— Ναί, τοϋ είχα είπεϊ ν' άνταμωθώμεν έδώ 

καί ούτω νά μήλάβη τόν κόπον νά έλθη είς Μ.. 
Τί μέ μέλλει ; άς ελθη έκεΐ. 

Ή θυγάτηρ έρριψεν έμφαντικόν πρός έμέ-
βλέμμα. 
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— Αλλ ισως ελθη, πάτερ μου. 
— "Αν ήρχετο, έπρεπε νά είχεν έλθει. 
— 'Αλλ' ημπορεί νά ήλθε, καί νά μή θέλη 

νά σ' ένοχλήση εΰρισκόμενον εις τήν τράπεζαν. 
— Τουλάχιστον έπρεπε ν' αναγγείλει ό'τι 

ήλθε. 
— Εις τά τοιαύτα δέν είναι πολύ πρακτικό; 

δ Ραιμπλώ· τόν γνωρίζεις. 
— Τώρα, τώρα βλέπομεν. 
— 'Υπηρέτα ! 
— Κύριε ! 
— Μέ περιμένει κάνεις ; 
— Μάλιστα, κύριε ένας χωρικός 
— Δέν τά είπα, πάτερ μου ! άνέκραξεν ή 

νεάνις μέ χαράν προερχομένων πιθανώς άπό αί-
τίαν άλλην παρά τήν παρουσίαν τοϋ χωρικού 
Ραιμπλώ. 

— Καί τί διάβολον έπερίμενες έως τώρα νά 
μού τά ειπείς ; ειπεν ό κύριος Δουφούρ πρός τόν 
υπηρέτην. 

— 'Αλλά, κύριέ μου, μ' έμπόδισεν δ ίδιος· 
καθώς λέγει, δέν βιάζεται. 

— Άλλά βιάζομαι έγώ, άν δέν βιάζεται έ-
κεϊνος ! Εΐπέ του λοιπόν νά έλθη.... η οχι· πη-
γαίνω έγώ καλήτερα νά τόν ευρω. 

Δέν ήξευρα ποίος ή τον δ κύριος Ραιμπλώ· 
άλλ' έπρεπε νά ήναι καλός καί αξιόλογος άν-
θρωπος. 

— Περίμενέ με έδώ, ειπεν ό έμπορος εις τό 
αύτίον τής θυγατρός του. Δέν θά μείνω πολύ· 

μόνον έως ν' αριθμήσω τά χρήτατα τού Ραιμ-
πλώ, καί νά τού δώσω τήν έξόφλησιν. 

— Καλά, πάτερ μου, άπεκρίθη ή νεανις. 
Έσηκώθη λοιπόν δ πατήρ καί έδραμε πρός 

τήν θύραν· καί έξελθών τήν έκλεισεν. 
Άλλ' έπροχοιρήσαμεν πολύ ένεκα τούτου ; 

Tη άληθεία, οχι· διότι έπρεπε μετά τήν άνα-
χώρησίν του, ν' άναχωρήση καί ή λοιπή συνοδία. 
Άλλά τότε ή ευτυχία θά ήτον πλήρης, καί ή 
ευτυχία θά ήτον πλήρης, καί ή τύχη σπανίως 
δίδει σωστά τά δώρά της. Πότε θά μας άπή-
λαττον τής μισητής παρουσίας των, οί παγκά-
κιστοι ! "Ας τοϋς έβλέπετε, πόσον βραδέως έκα-
μναν όλα των τά πράγματα, πώς ένασχολοϋντο 
δ μέν νά καθαρίζη άχλάδιον, δ δέ ν' άσπρίζη 
άμύγδαλον, δ τρίτος νά σπα καρύδιον, θά έλέ-
γετε δτι, ώς άλλοι δήμιοι τής ιεράς εξετάσεως, 
εύρισκαν ήδονήν κακότροπον εις τά μαρτύρια 
μας ! Καί καθ' ολον τούτον τόν πολύτιμον εις 
τούς δύω ημάς καιρόν, δ πατήρ έτελείονε τήν 
αρίθμησιν τοϋ αργυρίου του καί τήν γραφήν τής 
έξοφλήσεως του ! 'Ολίγα δεύτερα λεπτά άκόμη 
καί ιδού άνοιγεν ή θύρα, καί αύτάς μέν εΐσήρ-
χετο δέ διά τής ιδίας θύρας ή τελευταία ημών 

Έρριψα τότε καί εγώ βλέμμα άπογνώσεως 
προς τήν μ ν η σ τ ή ν μ ο υ. Άλλ' αυτή είχε 
τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τής παροψί-
δος της· δαγκάνουσα δέ τά μικρά χείλη της, 
καί ζαρόνουσα έπαισθητώς τά όφρύδια, έδειχνε 
τήν συνεσταλμένην όργήν καί μνησικακίαν της 
κατά τών όχληρών καί άπανθρώπων έκείνων. 

^ Καί ενόσω μέν δ πατήρ εύρίσκετο παρών, 
εκών άκων ύπετασσόμην εί'ςτήν τύχην μου, κύ-
πτων τήν κεφαλήν ενώπιον τοϋ νομίμου τούτου 
εμποδίου· άλλά τού εμποδίου αΰτοϋ άρθέντος, 
έπρεπεν επίσης νά υποφέρω βλέπων τά' σχέδια 
ματαιωθέντα άπό τά τυφλά έκεϊνα οργανα" έμ-
παικτικής καί άσπλάγχνου ειμαρμένης; Έγεινα 
πλέον ακράτητος· έπτερνοκόπουν ώς αληθής δε-
μονιζόμενος· έσπάραττα τούς δακτύλους μου μέ 
τούς ό'νυχάς μου. Καλή συνταγή υπομονής καί 
προσδοκίας, εις χρήσιν τών μανιώντων ! 

'Εγγύς ήτον ή έκρηξις, καί παράφορόν τι έ-
μελλα νά πράξω, δ τα ν πράξω, δταν δ άμαξηλά-
της, ο'στις έκάθητο εις τήν άκραν τής τραπέζης 
καί έτρωγε σιωπών, έρριψεν έμποοσθέν του τό 
χειρόμακτρον, άπερρόφησε τά τελευταϊον ποτή-
ριον, καί έσηκώθη. 

— Έτοιμοι ολοι, κύριοι- μέλλουν νά ζεύξουν 
τούς ί'ππους. 

Τών μαγικών τούτων λόγων άκουσθέντων, ό 
καθείς άφήκε τήν τράπεζαν, έτίναξε τά φόρεμά 
του περιεστράφη έμπροσθεν τοϋ καθρέπτου" τής 
εστίας, διώρθωσεν ολίγον τόν λαιμοδέτην του, 
καί έξήλθε ταχέως. 

Τελοσπάντων ! ! ! 
Ή Π ι πίνα έσηκώθη καί αυτή, καί ήθέλησε 

νά μιμηθη τούς άλλους ή ανόητος ! 
Καί, άν δέ·/ τήν έκράτονν χτά τόν βραχίωνα, 

θά τούς ήκολούθει, άπό φόβον πρός τήν μεγά-
λην ταύτην στιγμήν, τήν τόσον θερμώς Εντού-
τοις ποθουμενην άπό έμέ... καί άπό αυτήν. 

— Κυρία μου ! κυρία μου !... δ πατήρ σας 
είναι εις τό κατώφλιον τής θύρας ταύτης· διά 
τούς οικτιρμούς τοϋ θεού, άκούσατέ με.. Μένετε 
εις Μ... τά έμαθα. Όταν εκεί φθάσετε, σάς 
χάνω διαπαντός... άν δέν δείξετε άφοβίαν άπό 
τήν δποίαν έξαρτάται ή τύχη άμφοτέρων ημών, 
προσέξατε καλώς ! Μού είπατε νά σάς σώσω, 
τό θέλετε άμεταθίτως ; 

— Ναί, έτραύλισεν ύποκώφως καί χωρίς νά 
ύψωση τούς οφθαλμούς. 

— Πολύ καλά ! μή δισταγμούς λοιπον, μή 
ένστάσ3ΐς.... 'Ιδού τί πρέπει νά κάμετε, ίδoi τι 
θά κάμετε.... Αύριον τό εσπέρας περί τήν ένδε-
κάτην ώραν, πασχίσατε νά μή σάς έννοήσουν 
δτι έξέρχεσθε — πράγμα οχι τόσον δύσκολον, 
διότι κάνεί δέν προβλέπει τόν σκοπόν μας— 
καί νά εΰρεθήτε είς τήν γωνίαν τής πλατείας 
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του Δημαρχείου. 'Όλα θά ηναι έτοιμα διά τήν την 
φυγήν μας...· 

Ρίγος κατέλαβεν ολα τά μέλη ττς, ώς υπο-
βληθείσης εις ήλεκτρικήν προσβολήν. Τεράστιον 
αγώνα ήγωνίσθη προσπαθήσασα νά λαλήση,άλλά 
φωνή δέν έξήλθεν άπό τό στόμα της. 

.— 'Ησυχάσατε, ήκολούθησα παράφορος υπό 
τοϋ πάθους· εντός ολίγου φθάνομεν και διαβαί-
νομεν τά μεθόρια. Άφοϋ δέ πατήσωμεν τό έδα-
φος της 'Ιταλίας, προσπίπτωμεν είς τά γόνατα 
ιερέως, καΐ αυτός θά μας ένώσιρ δι' άδιαλύτων 
δεσμών. 

Μάτην έπάσχιζα νά τήν έγκαρδιώσω· ήκο-
λούθει νά μένη ακίνητος, σημείον οτι ητον έσω-
τερικώς πολλά άνήσυχος. 

Ό σ ιωπών σ υ ν α ι ν ε ί , λέγει ή πα-
ροιμία· παροιμία όμως ήτις δέν είναι πάντοτε 
άληθής, και ώς επί τό πλείστον ψευδής. Ένό-
ησα ό'τι πολύ αμφίβολος ήτον ή συνδρομή της 
δθεν έπρεπε νά κινήσω άλλας χορδάς, παρά την 
της εκπλήξεως και του φόβου. 

— Ή καρδία μου σας έμάντευσε, της είπα 
περιπαθές καΐ έπίσημον συγχρόνως άναλαβών 
ήθος, ευγενή καΐ άνδρείαν έχετε την ψυχην· η 
τόλμη δέν θά σας λείψη τήν στιγμήν της πρά-
ξεως. "Οθεν οΰτε φοβούμαι ούτε υποπτεύω πο-
σώς Δέν θ' άπατήσετϊ τήν οποίαν έχω πρός 
υμάς έμπιστοσύνην. Βεβαιότερος δέν είμαι περί 
τοϋ έαυτοϋ μου, παρ' οσον εΐμαι περ'ι υμών θά 
έλθετε ! 

Βήματα ηκούσθησαν εις τόν διάδρομον. 
Έπλησίασαν· ήτον ο πατήρ. Δέν έπρεπε βε-

βαίως νά μας καταλάβη συνομιλοϋντας· τά 
πρόσωπα αμφοτέρων θά μας έπρόδιδαν. 

"Όρμησα ώς παράφρων πρός αλλην τινά θύ-
ραν, χωρίς νά γνωρίζω ποϋ έφερε, καΐ ευρέθην 
εις τήν αύλήν τοϋ ξενοδοχείου. Ή κεφαλή μου 
κατεφλέγετο, έπνίγετο τό στήθος μου, άνάγκην 
είχα ν' αναπνεύσω. 

Έπεριπάτουν όρμητικώς καΐ άτάκτως, μέ τό 
μέτωπον νεϋον έπϊ τοϋ στήθους, ολος τεταραγ-
μένος δι ό'σα είχα ειπεί, διότι σταθεράν είχα 
άπόφασιν νά διαβώ τόν Ρουβίκωνα, Άζ εγίνετο 
ο,τι ήθελεν, άς έκινδύνευα νά χασω καΐ τήν κλη-

ρονομίαν αυτήν της θείας μου, τήν οποίαν πα-
ρομοία άστειότης δέν θά έκίνει βεβαίοις είς γέ-
λιοτα. 

Αναμφιβόλως ο περίπατος μου, παρετάθη 
πλέον τοϋ δέοντος, διότι εις τών υπηρετών τοϋ 
ιπποστασίου μ' έπροσκάλει, κραυγάζων οτι ή 
άμαξα έμελλε ν' άναχωρήση παραιτοϋσά με. 

"Εδραμα τότε καΐ άνέβην είς τήν θέσιν μου 
δπου ηύρα τους δύω συντρόφους μου. 

Έλησμόνησα νά σας ειπώ ποίος ήτον δ κύ-
ΐος Ραιμπλώ. Ό αξιόλογος ούτος άνθρωπος 

ΐτον ενοικιαστής υποστακτικου τίνος του πα-
τρός της Ίωσηπίνης, κειμένου πλησίον τοϋ πο· 
λίχνου Β... Θέλων ό κύριος Δουφούρ νά μην 
ένοχληθη ό ενοικιαστής του έοχόμεοας είς Μ.... 
τοϋ είχε προσδιορίσει ώς τόπον συνεντεύξεως τό 
ξενοδοχεΐον εκείνο κατά τήν διάβασίν του, και 

ό έντιμος χωρικός άκριγώς υπήκουσεν. 
Ή διαγωγή του ήξιζε σημαντικήν έλάττω-

σιν ενοικίου κατά τήν νέαν έκμίσθωσιν· καΐ περί 
τούτου ήδύνατο νά ηναι βέβαιος, άν έγινόμην 
διά προικός κύριος τοϋ πλησίον τής Β..- ΰπο-
στατικοϋ. Ό κύριος Ραιμπλώ, χωρίς νά τό γνω-
ρίζτΐ, υπήρξε δι' ημάς ό' έ κ μ η χ α ν ή ς 
Θ ε ό ς . 

Πολλάκις έχομεν ανάγκην καΐ τών μικροτέ-
ρων μας. 

Η'· 

Τό δειλινόν όλον έπέρασε μέ βλέμματα αμοι-
βαίως ζητούμενα καΐ άποφευγόμενα άκαταπαύ-
στως. Κατ'αυτόν τόν τρόπον αί ώραι παρέρχον-
ται ταχέως. 

"Επειτα ήλθεν η εσπέρα. 
Ό ήλιος εΐχεν ήδη βασιλεύσει επί χρυσαπορ-

φύρου κλίνης· τό σκότος μας κατέλαβεν ανε-
παισθήτως. 

Τά τρυφερά αίσθήμτα εϊναι τέκνα τής σκιάς 
καΐ τής νυκτός· ποτέ καλητερα δεν διομολογεί-
ται ό έ'ρως, ποτέ εύκολώτερα δέν μεταδίδεται 
τό κυριεϋον τήν καρδίαν ημών μυστήριον, κα-
θώς οταν ή έλλειψις τοϋ φωτός κατασιγάζη τής 
έντροπής τήν φωνήν. "Ω ! τήν νύκτα ! τήν βα-
θεϊαν, τήν ζυφεράν, τήν άφωνον νύκτα, νά ευρί-
σκεσαι πλησίον εκείνης, διά τήν οποίαν έπαλλε 
σφοδρώς ή καρδία σου, καΐ τόσον πλησίον ώστε 
αί δύω σας πνοαι νά διασταυρόνονται ! "Οσοι 
ποτέ ήγαπήσατε, ήξεύρετε ποίαν ήδονήν άφατον 
αισθάνεται ή ψυχή είς τό μυστηριώδες εκείνο 
σκότος, τό όποιον σας άπομονόνει εντελώς άπό 
πάν ο,τι ξένον πρός τόν έρωτα σας, και σας άνυ-
κόνει είς τόν αιθέρα τών oυρανιωv αίσθημάτων. 

Ή άμαξα εκυλίετο επί τοϋ λιθοστρώτου ε-
δάφους τών οδών τής Μ καΐ αί χείρες ημών 
έκρατοϋντο ακαταπαύστως. Ήτον δέ τότε ώρα 
τής νυκτός ένδεκάτη καΐ ημίσεια. 

Μολονότι είχα τότε νά φροντίσω περί τών ε-
πίπλων μου ή ορασίς μου δέν άπεμακούνετο 
τοϋ πατρός και τής έρημίας θυγατρός του. Είχα 
μάλιστα συλλογισθή ν' άφήσω δλα μου τά έπι-
πλα είς τό γραφεΐον τής Διευθύνσεως τών αμα-
ξών, και ακολουθών αυτούς, νά πληροφορηθώ 
ποϋ ήτον τής ώραίας περιστεράς μου ή φωλεά. 
Άλλά δέν προεϊδα έμπόδιον τό όποιον άπήλ-
λατε τοιούτου δρόμου τά σκέλη μου. Ώραϊον 
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οχημα με δυω ευγενείς ίππους επερίμενεν εις 
τήν αϋλήν τοϋ γραφείου, καί μέ τους ίππους 
κύτους ήτον άφροσύνη ματαία νά διαγωνισθώ 
περί ταχύτητος· έπί τοϋ οχήματος τούτου ανέ-
βασαν πατηρ καί θυγάτηρ, άφοϋ ετέθη όπισθεν 
αυτού μακρόν κιβώτιον περιέχον τά ταπεινά καί 
μηδόλως πολυτελή τής καλής μαθήτριας έπι-
πλα. 

Το έμπόδιον τοϋτο ήτον ίκανόν νά μέ άπελ-
πίση, άν βλέμμα κλεπτικόν καί πονηρόν μειδί-
αμα τής ωραίας ερωμένης μου δεν μ' ένεθάρ-
υνε. 

Δέν είχα υπογράψει 'τήν έπιστολήν μου, διότι 
δέν έγνώριζα ποια θά ήτον ή τύχη της· ούτε 
καιρον είχα λάβει νά λαλήσω πολλά περί έμαυ-

τοϋ· όθεν, μετά τόν χωρισμόν μας, ή νεάνις έ-
πρεπε και τ' όνομα μου αύ ό ν' άγνοη, άν κοι-
νοτατόν τι περιστατικόν δέν άνεπλήρονε κατά 

τύχην τάς έλλείψεις ταύτας. Διενέμοντο τά 
επιπλα, καί έκαστος τών οδοιπόρων έσπευδε ν' 

άναγνωρίστι τά πράγματά του· ήτον τοϋτο δι' 
έμέ τελευταία πρόφρασις νά σταθώ πλησίον της, 
καί ηθέλησα νά ώφεληθώ. Έκράτουν λοιπόν εις 
τήρ χείρα μου τήν χαρτίνην τοϋ πίλου μου θή-
κην, καί έπί τής θήκης ταύτης έπιπτε τό φώς. 
Ή κυρία Πιπίνα ερριψε βλέμμα πονηρόν έπ' αυ-
τής, καί άνεγνωσεν έν τάχει τήν οποίαν έφερεν 
έπιγραφήν. Τοϋ κυρίου Καμίλλου Δέ Βαρβεβίλ, 
παρά τη κυρία Σωφρονία Β.... εις Κουβέρ. Χα-
ράς αστραπή διέλαμψεν έπί τοϋ άνθηρού της 
προσώπου, ήτις έμάντευσα πόθεν προήρχετο· μι-
κράς τίνος ματαιότητος δέν ήτον άμέτοχος, καί 
τό προηγούμενον τοϋ ονόματος μου μόριον Δέ" 
τής έπροξένησεν έλαφράν συγκίνησιν ευχαριστή-
σεως· τοϋτο δέ ήτον συγγνωστέον εις αυτήν 
άφοϋ καί έγώ είχα α;σθανθή όλως έναντίαν συγ-
κίνησιν όταν άνέγνωσα εις τό όδοιπορικόν φύλ-
λον τοϋ άμαξηλάτου τό όνομα Δουφούρ. 

Διέταξα νά μεταφέρουν τά έπιπλα μου εις 
τό ξενοδοχειον τής Δανίας, κείμενον άπέναντι 
τοϋ γραφείου τών οδοιπορικών αμαξών. Χρείαν 
είχα άνα παύσεως, η άμαξα μέ είχε κουράσει, 
καί επειδή καθ' όλην τήν όδοιπορίαν, είχα κα-
λήτερόν τι νά πράξω παρά νά κοιμηθώ, ήσθάν-
θην τήν άκαταμάχητον ανάγκην τοϋ ν' ανανεώ-
σω τάς δυνάμεις μου διά θεραπευτικού ύπνου, 
έπί καλής καί μαλακής κλίνης. Κατά δυστυχίαν 
κλίνας τοιαύτας δέν ευρίσκει τις ε:ς τό ξενοδο-
χεϊον τής Δανίας· έ'πρεπεν όμως νά ευχαριστηθώ ί 
διότι, τό κάτω κάτω, αί εύρισκόμεναι είμαι όλι-
γώτερον σκληραί τής οδοιπορικής αμάξης. 

Έξύπνησα πολλά πρωί, μόλις έχων καιρόν 
νά κάμω τάς ετοιμασίας μου έν μέσω πόλεως ο 
οπου ψυχήν δέν έγνώριζα. Περί τοιούτου πράγ- ε 

ματος, φρόνιμον βεβαίως δέν ήτον νά έμπιστευθώ 

εις τόν τυχόντα και μόλα ταύτα, ό',τι και αν 
έκαμνα, τα μυστηριώδη μου κινήματα έπρεπε 
να μέ καταστήσουν ίκανώς υποπτον. 

Αλλά το ατόπημα τούτο ήτον ά'φευκτον. 
προ του δειλινού όλα τά είχα έτοιμάσει. 

Και όμως ήμην πλήρης ανησυχίας. Έλεγα 
ποτε νά έξελθω τής αδημονία; εκείνης ήτις προ-
ηγείται της έκτελεσεω; τοιούτου είδους άποφά-
*εων καί.πάντα κόπονκατέβαλλα νά έξαπατήσας 
την πυρετώδη μου, ούτω; ειπείν, αδημονίας, 
'έλος πάντων, προσήγγιζα τήν επιθυμητής καϊ 
τόσον βραδύνουσαν να ελθη στιγμήν.' 

'Εζευγμένοι είς τήν αμαξαν ήσαν οι ίποι ο 
ηνίοχος, ώπλισμένος μέ την μάστιγα του, έπε-
ριμενε νά δοθη τό σημειον, και νά ύπηρετήση μέ 
τηνταχύτητα ανδρός γνωρίζοντος οποίαν όπηρε-
σίαν εκτελεί. Εγώ δε έστάθην παραμονεύων είς 
μίαν τών γωνιών τής πλατείας τοϋ Δημαρχείου, 
τέντωμενα έχων τα αΰτία, και ερευνών δια τοϋ 
βλέμματος, μέ θερμην και άκάματον προσοχήν 
τό περιστοίχιζαν μέ σκοτεινόν διάστημα, άνα-
σκιρτών είς τόν παραμικρόν ήχον, είς τά πλέον 
δυσδιάκριτον σώμα τά όποιον έβλεπα μακρόθεν 
διά τοϋ σκότους κινούμενον. Είς τους αγαπών-
τας τάς βιαίας συγκινήσεις συνιστώ πολύ τάς 
εκ τοιαύτης προσδοκία; γενωμένας. Είς παρο-
μοίας στιγμάς, αισθάνεται' τις ότι ζή περισσό-
τερον εντός όλίγων λεπτών, παρ' όσον αισθά-
νεται τοϋ το εντός δέκα ετών τοϋ κοινού άνθρω-
πίνου βίου. 

Έρημος ήτον ή πλατεία, ζοφερός και άνα-
στρος ό ουρανός· ολα λοιπόν ήρχοντο κατά τήν 
έπιθυμίαν μου· φόβος δέν ήτον' νά μας ίδη καϊ 
νά μας ένοχλήση κανείς. Ή απαγωγή έγ'ένετο 
άνευ ενόπλου επιθέσεως, τών συνήθων τούτων 
τής απαγωγής μέσων. Τούτο, κατ' άλλον τρό-
πον θεωρύμενον, ήτον ίσως ατόπημα· άλλ' ά 
ελειπε τό μυθισττορικόν μέρος, υπήρχε τό ασφα-
λές, και τούτο ήτον τό οΰσιωδέστερον. 

Τό ώρολόγιον τοϋ Δημαρχείου έσήμανε τήν 
ενδεκάτην. Ή νεανις έπρεπε μετά μίαν στιγ. 
μην νά έμφανισθη. ! πόσον σφοδρώς καϊ τα-
χέως εκαλλεν ή καρδία μου. Έπανήλθακαι τα-
•εικοσαετή μου ήλικίαν· εΐχα δέκα έτη όλιγώ-
τερον επί της κεφαλής μου, δέκα έτη ασωτίας 
νεανικής, ακολουθούμενα άπό πικράν μεταμέ-
λειας 

"Αρχισα ευθύς ν' αδημονώ. Καϊ ομως μόλις 
είχαν περάσει τρία δεύτερα λεπτά τό πολύ άφοϋ 
ή ώρα εσήμανεν άλλ' εις παρομοίας περιστάσεις 
τά δεύτερα λεπτά, είναι αιώνες ολόκληροι : Τό 
μειδίαμα δμως τής εμπιστοσύνης και βεβαιώ-
σεως μέ τά όποιον μ' έχαιρέτησεν έμβαίνουσα 
είς τό όχημα, έπρεπε νά μέ ησυχάζει εντελώς:' 

Είς τάς έπαοχίας, τήν ένδεκάτην ώραν ή 

Μάθετε λοιπόν οτι δύω ολοκλήρους ώρας έμεινα 
είς τήν πλατεία ν έκείνην, όπου ό κατάψυχροςτής 
νυκτός αήρ θά μ' έξεπάγιαζεν αναμφιβόλως, αν 
δέν είχα τόν έσωτερικόν πυρετόν όστις, καλύ-
τερα παρά τόν μανδύαν μιυ, μ' έπροφύλαττεν 
άπό τό ψύχος. Και έν τούτοις, ψυχή ! ψυχή ! 
Άλλά τί νά φαντασθώ ; ποίον νά κατηγορήσω; 
Ή τύχη έπταιεν ; εκείνη έπταιεν ; Αυτό θά 
εΐχα καιρόν νά τό συλλογισθώ άφοϋ απέλυα τήν 
άμαξαν καϊ έπέςρεφα είς τό κατάλυμα μου· τοϋ 
το καίάπεφάσισα νάκάμω,καταβεβλημένοςδλως 
καϊ σχεδόν νενεκρωμένος.Τότε ένόησα είς ποίον 
βαθμόν ειχεν άναβή ο πρός τήν μικράν έκείνην 
έρως μου ! 

Εννοείται δτι τό υπόλοιπον τής νυκ ός επέ-
ρασα άϋπνος. Μυρίαι αποφάσεις, ή μία μωρό-
τερα τις άλλης, 'διήρχοντο τήν κεφαλήν μου. 
"Εφθασα νά βάλω κατά νούν νά τήν ζητήσω 
και' είς τήν οίκίαν αυτήν τοϋ πατρός της, καϊ 
νά τήν άρπάσω διά τής βίας άπό τάς άγκάλας 
του. Ώραιον τούτο σχέδιον, δέν είναι αλήθεια ; 
καϊ ίκανόν νά μάς διορθώση κατά πάνα ! Πα-
ρεφρονουν ούτως έως τό πρωι. συστρεφόμενος 
ώς μανιακός είς τήν κλίνην μου, οπου είχα ρι-
φθη' μέ ολα μου τά ενδύματα. Ή υπερβολή μό-
νη τής αγωνίας, έξαντλήσασα τάς δυνάμεις μου, 
επέφεραν είς τό σώμά μου ολίγην ήσυχίαν έ-
κλεισα τους οφθαλμούς μου καϊ έπεσα είς λή-
θαργον. 

Πολύν καιρόν δέν έμεινα είς τήν άταραξίαν 
ταύτην. 

Μετά δύο ώρας έξύπνησα έντρομος. Ένυπνι-
άσθην δτι μάς κατεδίωκαν, μάς έφθασαν, καϊ, 
μετά φοβεράν καϊ ΰπεράνθρωπον έκ μέρους μου 
πάλην, ήρπασαν άπό τάς άγκάλας μου λειποθυ- . 
μοϋμεν τήν δυστυχή νέαν. Όποιος χλευασμός 
πικοός τό ένύπνιον τούτο ! Αί ! έδίσταζα περί 
τής' αγάπης της καθώς τώρα, διότι, τέλος πάν-
των, τήν έπίσημον έκείνην υπόσχεσιν ποίος την 
έυ.πόδισε νά τήν έκπληρώση ! 

'Αναμφιβόλως, μυρίαι περιστάσεις, μυρία 
εμπόδια ήτον πιθανόν νά γεννηθούν ενώπιον νε-
άνίδος δειλής και απείρου, καϊ νά τήν βιάσουν 
νά πράξη ο,τι δέν ήθελε, καϊ χωρίς ελπίδα μά-
λιστα διορθώσεως· άλλά δέν ή μην είς κατά-
στασιν νά παραδεχθώ τοιαύτας ενστάσεις. 'Έν 
καϊ μόνον πράγμα και έβλεπα καϊ ήθελα να 
ίδώ. δτι δέν έφύλαξα τόν λόγον της- δτι άπί 

• τούς δύω ημάς, εγώ μόνος εύρέθνιν είς τόν τό-
' πον τής συνεντεύξεως- δτι εγώ, ό χθές χλευα-

στής, έχλευάσθην άπό τήν άπλοϊκήν έκείνην 
; ήτις έγέλα άναμφιβόλως συλλογιζομένη οτι έπε 
- ρίμενα παγόνων είς τήν πλατεΐαν τοϋ Δημαρ 
ν χείου, ένφ αυτή άνεπαύετο άταράχως, επί μα 

λακους κλινης από τους κυπους τοΰ τάξειδιου 

πόλις ολη κοιμάται υπνον βαθύν. Δεν έβλεπα 
πλέον φώτα εις τά παράθυρα, δέν έβλεπα ψυ-
χήν εις τάς όδούς· κάνεις λοιπόν δεν έμελλε νά 
μας γείνη πρόσκομμα, εκτός της οικίας του. 
Ουδεμία κραυγή ουδείς κρότος, σιγή βαθυτάτή, · 
εν μέσω τής όποιας όμως έπεθύμουν νά ήκουα 

τόν ήχον παρθενικών τινιον βημάτων. 'Αλλ' α ι 
στιγμαΐ παρήρχοντο, και άρχιζαν ' πλέον νά ε-
κλείπουν και αι δυνάμεις και τό θάρρος μου, 
οταν είδα σχήμα άνθρώπινον προχωρόυν είς τό 

σκότος, μέ τήν έλαφράν έκείνην κίνησιν τής Κα-
μίλλας τοϋ Βιργιλίου, όταν τό ταχύ βάδισμά 
της δέν έκύρτονεν ούτε τους Οποίους ήγγιζαν οί 
πόδες της ξανθούς στάχυς. Ουδεμία αμφιβολία 
δτι ήτον γυνή· ποία δ άλλη γυνή ήδύνατο νά 
ηναι, άν δέν ήτον ε κ ε ί ν η ; 

Τήν πεποίθητιν ταύτην έχων, ώρμησα πρός 
αυτήν. Καϊ περί μέν τοϋ γένους καλώς έμάντευσα 
διότι αληθώς γυνή ήτον είς τοϋτο δέ καϊ μόνον 
περιωρίσθη ή μαντική μου. Ητον γυνή, άλλ' 
οχι ή γυνή τήν οποιαv ήλπιζα. Τήν αφησα νά 

πέραση δαγκάνων τα χείλη μου μέχρις αίματος. 
'Αλλά πάλιν, πλέον τής ημισείας ώρας δέν πα-
ρήλθε· τό τέταρτον πάντοτε συγχωρείται, πολλά 
μεγάλη δέν ήτον ή βραδύτής. Και τήν βραδύ-
τητα ταύτνιν χίλια πράγματα, χίλια πιθανά 
συμβάντα ήδύναντο ϊσως να τήν δικαιολογήσουν 
έπρεπε λοιπόν νά περιμένω, και σιωπών να 
μασσώ τόν χαλινόν μου. Έδώ δμως ήτον ή δυ-
σκολία. 

Άν ημίσεια ώρα αδημονίας μ' έφερεν είς 
τοιαύτην κατάστασιν, σας αφίνω νά στοχασθήτε 
ποϋ κατήντησα οταν άλλη ημίσεια διεδέχθη, 
τήν πρώτην, όταν ήκουσα νά σημάνη τό μεσονύ-
λτιον ! Ό τόπος πλέον δέν μέχώρεί' έως τότε έ-
μενα καρφομένος επάνω είς έν πεζούλιον, ώς άν-
δριάς έπι στυλοβάτου· άλλ' άδύνατον ήτον νά 
μείνω περισσότερον είς τήν συνετήν ταύτην ά-
χινησίαν. 

Τυλιγμένος έως τους οδόντας είς τόν πλατΰν 
μανδύα μου διέτρεχα μέ μεγάλα βήματα τό 
περί έμέ κενόν διάστημα, προφερων λέξεις άσυ-
ναρτήτους, άνατινασσόμενο αίφνης καϊ σταμα-
τών διά ν' άκροασθώ τόν ήχον τών βημάτων 
μου, τά όποια πάσαν στιγμήν έξελάμβχνα ώς 
βήματα ξένα, άρχίζων πάλιν νά περιπατώ τα-
χέως, καϊ πάλιν νά διακόπτω τόν δρόμον μου, 
ώς άνθρωπος τεταραγμένας έχων τάς αισθήσεις 
καϊ τήν συνείδησιν. Ό Θεός νά σας λυτρώση. 
Άναγνώσταί μου, άπό πασομοίαν προσδοκίαν 
καϊ παρομοίαν ταραχήν ! 

'Αλλ' άν ή τύχη εδείχθη τόσον άσπλαγνος 
πρός εμέ, έγώ θά φανώ πρός υμάς συγκαταβα-
τικώτερος καϊ δέν θα σας άφήσω περισσότερον 

καιρον εις την οδυνηραν ταυτην άβεβαιοτητα 
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A ! άν η τελευταία αύτη υπόθεσις ητον α-

ληθινή! 
Έφθανε λοιπόν νά ριφθώ κάτω άπό τήν κλί-

νην, νά στηριχθώ εις τά δύω σκέλη μου, και νά 
τρέξω εις άνακάλυψιν τής άληθείας.' Τούτο καί 
έπραξα ευθύς, μόλις διορθώσας ολίγον τήν άτα-
ξίαν τής φορεσίας μου- εξήλθα κατεσπευσμένος 
χωρίς καλά νά γνωρίζω ποίον άγιον νά επι-
καλεσθώ. 

Πού νά υπάγω; εις ποίον νά έμπιστευθώ ; 
ποίον νά ερωτήσω Είπα ότι κανένα δέν έγνώ-
ριζα, καί έκαστο; έννοεΐ ό'τι λέξιν άσύνετον δέν 
ήθελα κατ ουδένα τρόπον νά προφέρω, καί νά 
διακινδυνεύσω τό μυστικόν μου· ό δέ κίνδυνο; 
ούτος μοΰ έφαίνετο τόσον προφανής, ώστε ένό-
μιζα ότι είς πρώτον τοιούτον λόγον, όλοι θά 
έμάντευαν ποίος ό σκοπός μου. Ούτω πάντοτε 
άπατώνται οί βασανιζόμενοι άπό προκατάληψιν 
τινα· φαντάζονται ότι καθώς αυτοί περί κανενός 
άλλου πράγματος δέν συλλογίζονται, ούτω καί 
όλος ό λοιπός κόσμος τήν αυτήν πάντοτε ιδέαν 
έχει κατά νοΰν 

Βεβαίως άν άπλώς ήκουα προφερόμενον τό 
ονομα τής κυρίας Δουφούρ χωρίς νά τήν γνω-
ρίζω καί άν μοϋ ήρχετο φαντασία νά έρωτήσω 
ποία ητον, ή περιέργεια αύτη, όλως άσκοπος, 
δέν θά είχε καμμίαν σημασίαν ούτε δι' έμέ. 
'Αλλ' έγώ είχα σκοπού; δι'αύτήν έγώ έσχεδίαζα 
άπαγωγήν αυτής, καί όλα ταϋτα έφανταζόμην 
ότι θ' άνεγινώσκοντο έπί τοϋ προσώπου μου, 
θά, έμαντεύοντο είς δειλοτέραν φράσιν ήτις θά 
έξήρχετο τοϋ στόματός μου. "Οθεν, βαδίζων 
άνισον καί διακεκομένον, έπάσχιζα νά ευρω τόν 
τρόπον νά μάθω, χωρίς νά έρωτήσω κανίνα, τήν 
κατοικίαν τής νεανίδος, πράγμα όχι τόσον ευ-
κολον άναμφιβόλως. 

Πραγματικώς ή κεφαλή μου ήτον χάος, καί 
άν ήθελα νά συλλάβω καθαοάν τινα ΐδέαν, τό 
χάος τούτο έπρεπε νά τακτοποιηθή· και τούτο 
επάσχιζα νά κατορθώσω, όταν ό κρότος οχήμα-

τος οικιακού μ' έκαμε νά σηκώσω τούς οφθαλ-
μούς, καί νά κυττάξω μηχανικώς έμπροσθέν μου. 
Ευδιος καί λαμπρός ήτον ό καιρός καί διά τού-
το άσκεπές ήτον τό όχημα. Πεντηκοντούτης 
άνήρ καί τρυφερόν κοράσιον έκάθηντο έπ' αυτού. 

'Απλούν βλέμμα ήρκεσεν εις τό ν' άναγνω-
ρίσω καί τόν άνδρα καί κοράσιον. Ήσαν οί 
χθεσινοί συνοδοιπόροι μου. Ό πατήρ μέ είδεν 
άλλ' ή κυρία Δουφούρ μέ είδε καί μ' έγνώρισεν 
αξιόλογα. Έκβαλών ταχέως τόν πΐλόν μοι», 
έχαιρέτησα· άνεχαιρέτησα δέ καί εκείνη δι' 
έλαφράς τής κεφαλής κλίσεως. 

Άλλά τό χαιρέτημα δέν ήτον τό μόνον 
πραγμα είς τό όποιον ωφεϊλε ν' άποκριθή καί 
είς τό περιφλεγές βλέμμα τό όποίον έξετόξευσα 

κατ' αυτής· έπρεπε νά μέ βεβαιώση διά νεύμα-
τος ότι ήτον πάντοτε ή ιδία, νά μέ παρηγορήσει 
οπωσδήποτε διά τήν άδημονίαν μου καί τά πα-

θήματά μου κατά τήν παρελθοϋσαν νύκτα, διότι 
δέν ήδύνχτο νά ύποθέση ότι υπέφερα, μέ ψυχρόν 
αίμα καί φιλοσοφίαν άθορύβητον, τοιούτου εί-
δους άποτυχίαν. 

Άλλ' ήξεύρεται τί είδα έπί τοϋ προσώπου 
εκείνου, τό όποιον έπρεπε νά δείχνη τρυφερότητα 

συμπάθειαν, θλίψιν.... καί νά υπόσχεται πλήρη 
καί προσεχή άμοιβήν ; "Εκφρασε χλεύης καί 
σκώμματος, μειδίαμα σαρκαστικόν, καί ταύτα 
τόσον σαφώς καί έμφαντικώς, άστε μηδέ στιγ-
μήν νά δυνηθώ ν' αμφιβάλλω περί τής αληθι-
νής των σημασίας. 

Καταλαμβάνετε, φίλοι Άναγνώσται ; 'Ενε-
παίχθην υπό τής παιδίσκη; ταύτης, τήν οποίαν 
ένόμισα άνοήτως ότι Μεφιστοφελικώς είχα δε-
λεάσει· έξηπατήθην, έχλευάσθην υπό τοϋ άπλοϋ 
τούτου κατά τό φαινόμενον κορασίου, όπως δέν 
χλευάζεται ό ήλιθιώτερος τών άνθρώπων υπό 
τής έμπειροτέρας, τής πανουργοτέρας τών φι-
λαρέσκων γυναικών ! ώ τής άνοησίας ! ώ τής 
μωρίας μου ! Είχα κρυφήν χαράν ο άφρων διά 
τόν εύκολίαν μέ τήν οποίαν έκέρδησα τήν άκα-
κον έκείνην καρδίαν, ένώ ή υπερβολή αυτή τής 
άπλότητος έπρεπε νά μέ κινήσνι είς υποψίαν ! 
ώ πόσον δολίως έχλευάσθην, καί έν τούτοις έ-
λαβα ο,τι άξιζα, καί καλά μοϋ έγεινεν, άς μήν 
ήμην τόσον ανόητος, άφού άλλοτε υπήρξα τό-
σον πονηρός ! Άλλ' όποιον καταχθόνιον, όποιον 
σατανικόν πλάσμα ένεφανίσθη πρό τών οφθαλ-
μών μου ! δέν είναι άλήθεια ; Τοσαύτη υποκρι-
σία ! Δέν είχα άφορμήν νά παραφρονήσω άπό 
μανίαν καί πόνον ; 

Πόνον πρό πάντων, διότι—τό χειρότερον δι' 
έμέ—τήν ήγάπων, τήν μισητήν αυτήν σειρήνα ; 
Ή μυθιστορία άρ/ισε καί ύπήγαινε νά τελειώση 
κάκιστα· άλλά τό καλόν τέλο; είναι πάντοτε 
δύσκολον, είς τε τήν ίστορίαν καί τήν μυθιστο-
ρίαν. Ή εδική μου έτελείονε καθώς τό τέρας 
τοϋ Όρατίου, χωρίς νά μοϋ άφήσ ητήν ύπερτά-
την έκείνην παρηγορίαν τού ήττηθέντος, όποίαν 
τήν έξέφρασεν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης ό αιχ-
μάλωτος τής Παβίας Φραγκίσκος ό Α', Τό παν 
άπύλωλε, πλην τής τιμής ! Τό έδικόν μου ναυά-
γιον ητον πλήρες, καί έρως καί φιλαυτία δια-
μιας κατεποντίσθησαν. Ν' άπολύσω έπρεπε καί 
ίππους καί άμαξαν, τό ταξείδιόν μου έτι-
λείωσε ! 

(Έπετ. τό τέλος) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

Γ Ε. Δ Η Μ Γ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Υ 

Τ Ο Μ Ο Ν Ο Ν Ε Ν Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ω 
(Πλατε ϊα ποιητου) 

Βραευθέν εν την παγκοσμίω έκθεσει Νεαπόλεως 
δια διπλώματος και του grande Medalia d' 
argento και διά διαφόρων χρυσών μεδαλίων. 

Εφοδιασθέν διά των τελειοτάτων μηχανή 
μάτων καί τής άριστης φωτογραφικής υλης εκ. 

τελεϊ καλλιτεχνικώς καί αύτήν την δυσχερε-
στάτην έργασίαν, ώς καί τήν φωτογράφηση 
κατά τήν νύκτα δι' ηλεκτρικού φωτός, την είς 

άπαντα τα μεγέθη καθ' οιονδήποτε καιρόν κα-
θημερινήν φωτογράφησιν. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
Γ . Π- Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Η 

Έ ν 'Αθήναις oδος Καλαμιώτου 42. 
Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν παντός 

εϊδους ανακλίντρων καί πολυθρονων. 
Τρέξατε είς τό άνω κατάστημα καί 

θά μείνητε ευχαριστημένοι. 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Η <<ΜΑΣΣΑΛΙΑ>> 
Εν Άθήναις-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ . Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η - Ε ν Αθηναις 
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Κατασκευάζονται υποδήματα στερεοτατα κα εκ δερμάτων καί υλικών έκλεκτών κομψότατα. 

Μεγάλη συλλογή ετοιμων υποδηματων. Εφαρμογη τέλεια και κομψοτης απαραμιλλος 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ Τ Ζ Ι Ν Η . 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

172__ Όδός Αίολου —172 Κατασκευαζονται παντος ειδους κοσμηματα 

ομοια τών Ευρωπαϊκών. 
Μεταποιουνται τοιαύτα καθ' ύπόδειξιν τοϋ πελάτου. 

Έπιδιορθουνται δ έντελεστατα. 
Κομψοτης καϊ Στερεοτης. 

TIM ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



ΚΟΥΡΕΙΟΝ Ο ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ. 

Έ ν σάμω (Λ. . βαθέος) 

Τό έν τή πλατεία πυθαγόρου κείμενον τούτο 
κουρεϊον τών 'Αδελφών Χατζή Γεωργίου είναι 
τό αρχαιότατον πάντων τών έν τή πόλει ταύτη 
ευρισκομένων. Φημιζόμενον δέ τόσον διά τήν 
καθαριότητα καί περιποίησιν, όσον καί διά 
τήν πρόθυμον ΰπηρεσίαν, ήν πάντες οί έν αΰτώ 
προερχόμενοι πολυάριθμοι πελάται εύρίσκουσι, 
δέχεται καί συνδρομητάς έπί μετριωτάταις τι-
μαϊς. Γνωστοποιείται δέ οτι ανά πάσαν δευτέ-
ραν παρέχεται δωρεάν ή υπηρεσία τοις μαθη-
ταϊς τής ένταύθα δημοτικής Σχολής. 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ της φιλολογίας δε-
δβκίμασμένης ικανότητος δέχεται παρα-
δώσεις έπί μετρία άμοιβη. 

Πληροφορία! παρά τω γραοείω τής 
'Αστραπής. 

Είς τό Κυβοτοποιείον του Κυρίου Γεωρ. Στέλ-
λα κείμενον έπι τής δδοϋ Έομού 'Δρ. 173. 

Κατασκευάζονται παντός είδους Κυβώτια 
Βαλίτσαι, Σάκκαι καί άλλα είδη. Συνάμα δέ 
«πιδιοοθόνοται καί τοιαύτα είς τιμάς άνεπι-
δέκτου συναγωνισμού. 

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν Η Σ Μ Υ Ρ Ν Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ 

παρά του κ δημητρ ίου Κορωνα ίου 

η Μπογιατζή 

"Εναντι τελωνείου—ΕΝ ΧΙΩ-"Εναντι τελωνείου 

Καθαριότης, τιμιότης και οικονομία εΐνε τό σύστημα 
τοΰ άνωτερου ξενοδοχείου. 

Π. Γ. Κ Α Λ Λ Α Ρ Κ 0 2 
Προμηθευτής^τής Αυλής 
της Α. Μ. του Βασιλέως 

E W Α Θ Ι Ι Μ Λ Ι Χ 
'Οδός Αιόλου 1 Γ»7 

Διεθνής εισαγωγή εδωδίμων τής πολυτελείας 
Διατετηρημένων εδεσμάτων εν δοχείοις, 'Δλ-
λάντων Βολωνίας καί Ουγγαρίας, Φυραμάτων 
Νεαπόλϊως. Διπύρων αγγλικών. Προϊόντων τών 
αποικιών, Σακχαρόπηκτων καί Οπόρων έν δι-
αλύσει Σακχάρεως. 

Καμπανήτου όλων τών̂ κυριοτέροιν έργοστα-
σίων της Γαλλίας, Εκλεκτών οίνων, Ζύθων έν 
φιάλαις, Πνευματωδών ποτών καί Συκέρων φε-
ρόντων σήματα έγγυημένης προελεύσεως έξ ει-
δικών εργοστασίων. 

E Υ P Ω Π A - I - Κ O Ν Β Α Φ Ε Ι Ο Ν 
Γ . Μπουρνάκη και Ν. Πα· 

παχρήστου. 
Φέρομεν είς γνώσιν τοϋ Σεβ. κοινού 'Αθηνών 

καί Πειραώς καί τών επαρχιών ότι έπί τήςδια-
σταυρώσεως τών οδών Καραίσκου καί Σωτείρας, 
καί ακριβώς άπέναντι τής οικίας τού κ. Ζήζηλα 
αριθ. 35 άνεκαινίσθη παρά τών ακαμάτων καί 
φιλοκάλων κ. κ. δι' όλως νέων καί έξαιρέτων 
έξ Ευρώπης κομισθέντων εσχάτως μηχανών καί 
χρωμάτων μέγα καί καθ' όλα τέλειον όλως 
προτότυπον διά τόν Πειραιά τά όποιον βάφει 
στερεώτατα καί λαμπρώς γυναικεία τε καί αν-
δρικά παντός είδους φορέματα, άτινα καί ποιεί 
αυτά ολως καινουργεί. Πωλούνται δέ καί βάφον-
ται νήματα παντός χρώματος χονδρικώς καί 
λιανικώς. Κατασκευάζει καί. πωλεί επίσης καί 
κατά τε τήν στερεότητα καί τέχνην ώς καί έ-
πισκευάζει παλαιάς 

Τ Ι Μ Α Ι Ε Υ Θ Υ Ν A I . 

Οί έπί πολλά έτη ώς ΰππάλληλοι έργασθέντες παρά τω έν Χαυτίοις Οίνοπολεϊον τοΰ κ. Σ. 
Δεναξά δραστήριοι καί περιποιητικώτατοι νέοι γνωρίζουσι τοις φίλοις αύτών ότι ήνέωξαν ίδιον 
έν όδώ Πατησίων καί άπέναντι τού Καφενείου τό «Βυζάντιον» οίνοπωλεΐον. Παρακαλοΰσι δέ 
πάντας τούς φίλους των νά προσέρχωνται εις τό Οίνοπολεϊόν των, καί άς είναι βέβαιοι οτι θά 

μενωσι κατά πάντα ευχαριστημένοι. 


