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Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). Όσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ ετος εκαστος συ ν δ ρ ο μ η τ η ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον εκάστου έτους. 
3ον)"Εκαστος συνδρομητης θά εχη το δικαιωμα καταχωριζη, , δωρεαν μιαν ειδο-

ποίνισην έν τω έξωφύλλω, είτε προς σύστασιν τοϋ καταστηματος του, ετε προς 
σΰστασιν τοϋ έπαννέλματός του. _ 

4ον). Είκοσι λαχεια, των αρχαιοτητων θά τίθενται εις την διαθεσιν των συνδρομητων 
και εύνοούσνης της τϋχης το κέρδος θά διανέμηται έξ ίσου εις όλους τους συνδρομητας. Ο. 

αριθμοι δέ. τών αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιευωνται προηγουμένως. 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
ΤΥΠΟΙ Σ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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ΑΣΤΡΑΠΗ 

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

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Άπριλίου 1895 "Αριθ. 8. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο I Η Σ Ι Σ 
Παρακαλοϋνται οι κ. κ. συνδρομηταΐ ο 
μεταβάλλοντες κατοικίαν νά ειδοποιώ 
σιν έγκαίρως τήν διεύθυνσιν, όπως άπο 

στέλλωνται τά φυλλάδια εις τάς νέας 
αύτών κατοικίας και μή έπέρχηται σύγ-
χησις εις τήν διανομήν. 

Τ Α Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α 
Έξ επιστολές αντιπροσώπου ημών περιο-

δεύοντος άνά τήν θεσσαλίαν άποσπώμεν τα 
εξης : 

Τήν 10ην παρόντος μηνός μετέβην εις Κα-
λαμπάκαν, απέναντι της οποίας ευρίσκοντα 
τα πολυθρύλλητα Μετέωρα. Ευρισκόμενος παρ 
αύτά ένόμισα καθήκον μου νά τά έπισκεφθω 

οπως εκθέσω τάς έκ τούτων εντυπώσεις μου 
εΐς τους άναγνώστας τής «Αστραπής». Διό 
τούτο λαβών ώς όδηγόν άγυιόπαιδά τινα διευ-
ύνθην πρός αυτά καί μετά πορείαν ημισείας ώ-

ρας δι' όδοΰ πετριόδους καί άνωφεροΰς έφθασα 
εις, τους πρόποδας αύτών. 'Απότομα, μέλανα 
εv μέσω της θεσσαλικής πεδιάδος όμοιάζουσι 
πρός άποτόμους έν θαλάσση υφάλους, έ'κσταση 

καί ίλιγγος καταλαμβάνει τόνθεώμενον αυτό 
κάτωθεν. Φθάσαντες εις τους πρόποδας τοί 
μοναστηρίου τοΰ Βαρλαάμ προσεκαλέσαμε 
ενα των μοναχών διά νά μας άναβιβάση καί 
'έν άργησε νά φανη ό ηγούμενος της Μονής. 

Αφοΰ μας ήρώτησεν πόθεν είμεθα καί τί ζη-
τοϋμεν κατεβίβασε δίκτυόν τι, τό όποιον κα 

λοΰσι β ρ ι ζ ώ ν η ν. 
Ό συνοδεύων με άγυιόπαις μέ περιέβαλεν ευ-

'θϋςδιάτοΰ δυκτύου και ηρξαντο νά με άναβιβά-
ζωσι διά εργάτου στρεφομένου άνωθεν υπό τεσ-

σάρων εως πέντε μοναχών. 
Αίφνης ευρέθην μετέωρος, τά σχοινιά ήρξαντο 

να τρίζωσι καί συν αΰτοϊς ή καρδία μου νά 
ισχυρώς. Έν τούτοις ο φόβος δέν ηρκεσε 

να καταπνίξη τήν περιέργειάν μου και έξαγα-
γων τό ώρολόγιόν μου παρετήρουν αυτό. πα-

ριλθον δύο, τρία λεπτά και ακόμη δέν έφθανα 

εις τό τέρμα, ενώ αγωνία με κατελαμβανε βλε-· 
ποντα τό κάτωθεν μου χάος. Δύο λεπτά ετι 
καί ισχυρά τών μοναχών έλξις μέ εφερεν εν μέ-
σω αυτών ώς ποντικόν έν παγίδι. Άφοϋ μέ 
έξήγαγον εκ τοΰ δικτύου εχαιρέτησα αυτούς καί 
άντεχαιρετήθην κατά τόν ιδιάζοντα τοις μονα-
χοΐς τρόπον. Ή υποδοχή τής οποίας έτυχον 
παρ' αύτοΐς ην έγκαρδιωτάτη, μέ περιποιηθη-
σαν οσον η το δυνατόν, ή δε έντύπωσίς μου εκ 
των μοναχών καί πρό πάντων τοΰ πολιού καί 
εύσεβοΰς ηγουμένου καί τοΰ γραμματέως τη; 
μονής κ. 'Αριστείδου Δημητρακούλη ύπηρξεν 
αρίστη. 

Πόσον εύάρεστος ή διαμονή έν τοις έναερίοις 
έκείνοις οίκήμασι πρό τών όποιων ευρεία έξε-
λίσσεται ή θεσσαλική πεδιάς. Τά μοναστήρια 
βεβαίως δεν παρουσιάζουσιν εκτακτόν τι καί 
περιγραφής άξιον, πόση ομως ή άξία τής τοπο-
θεσίας αύτών; Έκεΐ εις τάς ύπταμένας κα-
τοικίας αυτών οί μοναχοί κατώρθωσαν νά δη-
μιουργήσωσι καί κήπους ούχί βεβαίως μεγάλης 
εκτάσεως, αλλά ικανούς νά παρέχωσιν αύτοίς 
ολίγα όσπρια τής στιγμής καί νά παρέχωσιν 
αύτοϊς ολίγων ωρών εύχάριστον έν τη μοναξία 
των διασκέδασιν. 

Βεβαίως ή το περιττόν νά ερωτήσω εις τους 
έναερίους κατοίκους τής μονής τοΰ Βαρλαάμ 
πώς ευρέθη ή σφηκυά εκείνη τών υπέρ είκοσι 
άποτόμων βράχων έν μέσω τής πεδιάδος, έν 
τούτοις αύθορμήτως τά ήρώτησα. 

Μέ άπήντησεν ό ηγούμενος τής μονής, ό'τι εις 
παλαιοτάτους χρόνους ή πεδιάς κατεκλύζετο 
υπό τής θαλάσσης καί ότι τά μετέωρα ήσαν ύ-
φαλοι μ ή έζέχοντες καί πολύ τής θαλάσσης. 
Καί πεοί τούτου μεν οΰτε αρμόδιοι ούτε ικανοί 
είμεθα νά κοίνωμεν, μοί φαίνεται όμως ότι ή 
άπάντησις αύτη δεν είνε τυχαία, εϊνε ίσως πα-
ράδοσις, ήτις έξ αρχαίων χρόνων μετεδόθη μέχρις 
ημών. Τίς ήδύνατο νά πιστεύση τά υπό τών 
αιγυπτίων ιερέων διηγούμενα εις τόν Ηρόδο-
τον ό'τι πέν τ ε χ ι λ ι ά δ ε ς έτη πρό 
Χριστού, επί τοΰ πρώτου γνωστού Αιγυπτίου 
βασιλέως Μηνά, η θάλασσα έ'φθανε μέχρι τής 
Μέμφιδος ; Καί έν τούτοις τοΰτο βέβαιοι ση-
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μερον η επιστημη οτι υπήρξε καιρος καθ' ον η 
Κάτω Αίγυπτος ή το θάλασσα, "ίσως τήν γνώ-
μη- ταύτην των μοναχών προήλθεν εκ της τοπο-
θεσίας και έκ τοις έν πολλοίς αμμωσούς επι-
φανείας των βράχων, ίσως όμως εΐνε και άπήχη-
σις αρχαίων παραδόσεων, αίτινες έν άπωτάτω 
παρελθόν τι έπίσης ίσως ησαν αληθείς. 

Με διηγήθησαν, ότι όχι πολλών ετών ο βρά-
χος της μονής τοΰ Βαρλαάμ δυνεδέετο διά 
κρεμαστής γεφύρας πρός τόν απέναντι λόρον, 
δια της οποίας καΐ εις ζώα η το προσιτή ή ά-
νάβασις, ή γέφυρα όμως αύτη. ήτις' άνεσύρετο, 
ως εις τά φρούρια τοΰ μεσαίωνος, κατά την 
νύκτα έγένετο παρανάλωμα τοϋ πυρός, τεθέντος 
τίς οίδε διά ποίους λόγους ύπό τίνος μοναχοϋ. 
"Εκτοτε μόνον διά δικτύου δύναται να άνέλ-
θη τις εις αυτήν, της ύπαρχούσης κρεμαστής 
κλίμακος χρησιμευούσης διά τό έπίφοβον αυτής 
α,όνον εις τους μοναχούς. 

Έν τοις μοναστηρίοις ύπάρχουσι και υπόγεια 
βαθύτατα και έρεβώδη, άτινα εχρησίμευον ώς 
φυλακαί έξορίστων καί τών παρεκτρεφομένων 
μοναχών. Αί έκκλησίαι άπλούσταται, και αφε-
λέσταται, είναι έν τη, άπλότητι αυτών αληθώς 
οίκοι τοϋ Θεού, τήν δ' επιβλητικότητα αυτών 
έτι μάλλον αυξάνει ή άπλότης και αφέλεια τών 
μοναχών, τών οποίων έθαύμασα τήν 'άρετήν και 
αθωότητα. 'Εκείνο όμως τό όποιον έφήλκυσε 
την περιέργειάν μου ειναi τά βαθέια σπήλαια 
τά διατρυπώντα τά στέρνα τών επιβλητικών 
μετεώρων και διά τοϋτο δεν ώκνησα νά έρω-
τήσω τους μοναχούς πώς ίστανται οί πελώριοι 
όγκοι τών λίθων άνωθεν τοϋ κενοΰ. Ό λόγος 
είναι κατ' αυτούς απλούστατος· τά σπηλαία εΐ-
χον δημιουργηθώ πρός κατοικίαν όφεως τίνος, 
ό όποιος έφύλαττε τάς μονάς καΐ έκ τούτου 
έμειναν και σήμερον. 

'Αφοϋ έμεινα έκεϊ επάνω και έγώ ώς πτηνόν 
επί μίαν νύκτα, έν μέσω της τερπνής και επι-
βλητικής .συναναστροφής τών μοναχών, τών ο-
ποίων ή άβρότης μέ έπροξένησε άρίστην έντύ-
πωσιν, είσήλθον εντός τοϋ δικτύου, άπεχαιρέτισα 
τους σεβάσμιους άνδρας και αίφνης ευρέθην έν 
τω κενώ. Μετά πέντε λεπτά έπάτων'έπί τοϋ 
εδάφους και ηρχισα νά εκπλήσσομαι πάλιν διά 
τό εκτακτον τοϋτο έν τη θεσσαλική πεδιάδι 
φαινόμενον. Άπεχαΐρέτησα πάλιν διά χειρο-
νομιών τους ευσεβείς άνδρας και έστβάφην ποός 
την Καλαμπάκαν. 

Τοιαΰτα τά μετέωρα, ή μεταξύ τοϋ κόσμου 
και τής αιωνιότητος πατρίς άγνών και προτύ-
πων αρετής και εΰσεβείας μοναχών. Έπ' αυτών 
κατά τό 1779 πρώτος ερευνητής άνήλθεν ό 
Σουηοός περιηγητής Βιορνστάλ, ελπίζω ν ότι έν 
αυτοϊς, τά όποια ή φύσις έδημιούργησεν όπως 

χρησιμευσωσιν ως αρχεια της κλασικής γης, θά 
Ευρισκεν πολύτιμα χειρόγραφα, αλλ' απέτυχε 
και δεν άνεκάλυψεν έν ταίς βιβλιοθήκαις αυτών 
ει μή μόνον γνωστά τινα τεμάχια τοϋ 'Ησιό-

δου και τοϋ Σωφοκλέους. Ε.Π.Α 

ΑΙ ΠΟΑΛΥΜΟΤΑΤΑΙ 
AΓΙΑ! Γ Ρ ΑΦ AI 

Ύπάρχουσι τεϊς αρχαΐαι και πολύτιμοι α-
γιαι γραφαί, η μία τών οποίων φυλάττεται 
έν τω Βρετανικώ μουσείω τοϋ Λονδίνου, ή ετέ-
ρα εν τη δημοσία βιβλιοθήκη τών Παρισίων και 
ή τοίτη έν τινι παρά την Λισσαοώνα μοναστη-
ρίω. Ή άγ. γραφή τοϋ Βρετανικού μουσείου 
σώζεται έν χειρογράφω άντιγραοέντι υπό τού 
Άλκοΐνου και τών μαθητών του· τω 800 έτει 
αυτη προσηνέχθη ώς δώρον Καρόλω τω μεγάλω 
κατά τήν στέψιν του. Κατά τήν τρίτην δεκαε-
τηρίδα τοϋ παρόντος αιώνος τό κειμήλιον τοϋ-
το άνήκεν εις τινα πολίτην τής πόλεως Βασι-
λείας, όστις έζήτει παρά τής Γαλλικής κυβερνή-
σεως πρός πώλησιν αυτού 42,000 φράγκα. 
Μετά ταϋτα αυτη ή άγ. Γραφή έπωλήθη άντί 
18,750 φράγκων. Ή Γραφή αυτη είνε γεγραμ-
μένη δι' ώραίων μικρών χαρακτήρων καΐ κοσμεί-
ται δι' αρίστων εικονογραφιών. Αί κεφαλίδες 
τών σελίδων και τό όνομα Ίησοϋς πανταχου 
εΐνε γεγραμμέναι διά χρυσών χαρακτήρων. Έν 
τή έξόδω ευρίσκονται λαμπραί εικονογραφία! 
τοϋ Μωΰσέως και 'Ααρών, φερόντων ένδυμασίαν 
τοϋ ογδόου αιώνος, ώς δέ ύποθέτουσιν, ό Μωϋ-
σής παρίστησι Κάρολον τόν Μέγαν, ό δέ Άαρώι 
τόν Άλκουίνον. Ή τής Παρισινής βιβλιοθήκη! 
άγία Γραφή έτυπώθη τό I 527 τή έντολή τον 
καρδιναλίου Ξίμενος και άφιερώθη είς τόν πά-
παν Λέοντα τόν δέκα τον. Τρία αντίτυπα ακ-
τής έκτυπωθέντα άρίστω χάρτη διεσώζοντί 
ώς κειμηλια. "Εν τούτων ό "Αγγλος αρχαιο-
λόγος Συμιθ ήγόρασεν άντί 12 χιλιάδων φράν 
Τοϋτο έδωρήθη τό 1840 τώ αυτοκράτοροι τής 
Γαλλίας Λουδοβίκω Φιλίππω και εΐτα έγένετο 
κτήμα τής Παρισινής βιβλιοθήκης. Ή έν το 
παοά τήν Αισσαβώνα μοναστηρίω φυλαττομενη 

' 
αγ. Γραφή έτυπώθη έν περγαμηνή κατα τον 14 
αιώνα και συνέκειτο έξ έννέα τόμων. Τό 1807 
εις πορτογάλλος έκλεψεν αυτήν και μετήνεγ-
κεν εις Παρισίους, αλλά Λουδοβίκος ό I8ος 

έξηγορασεν αυτήν και απέδωκεν είς τήν πορτο-
γαλίαν. 
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ρεσίαν, δέν δύνανται καθ' έκάστην νά κτενίζωσι 
τήν κεφαλήν των, άλλ' άπαξ η δις τής εβδομά-
δος· όπως δέ μή ή κόμη των περιπλακή άναγ-
κάζονται νά κοιμώνται ούτως ώστε η κεφαλή 
των να στηρίζηται έπί ιδία κατασκευαζόμενου 
προσκεφαλαίου. Aι ίαπωνίδες μεγάλως έκτι-
μώσαι τήν λευκότητα τοϋ προσώπου των, προσ-
φεύγουσιν εις διαφόρους τρόπους πρός κάλυψιν 
διά τοϋ ψιμμιθίου τήν φυσικήν πελιδνότητα 
τοϋ δέρματος των. Πολλάκις δύναται τις νά 
συνάντηση 5—10 έτών κοράσια τών όποιων τό 
πρόσωπον και ό τράχηλος είνε κεκαλυμμένα διά 
παχέος στρώματος ψιμμιθίου. Αί έγγαμοι γυ-
ναίκες βάφουσι διά μελανού χρώματος τους ο-
δόντας των. 

Οι ιάπωνες έχουσι λίαν συμπαθητικόν χα-
ρακτήρα. Ούτοι είνε κοινωνικοί, εύθυμοι και 
φιλόφρονες έν τή άναστροφή των. Έν τώ προ-

σώπω των είνε έζωγραφημένη ή άγαθότης τής 
καρδίας, καίτοι εις άγγλος συγγραφεύς λέγει 
περί αυτών ότι «οί ιάπωνες δεν έχουσι καρδία-
αλλά μόνον εντόσθια». Οί 'Ιάπωνες και έν ταίς 
όχληραΐς άσθενείαις εχουσι πράον και ήρεμον 
βλέμμα και ώς πάντοτε εΐνε λίαν εύπροσήγοροι. 
Εις τά φυσικά προτερήματα, άτινα ώς έπί τό 
πλείστον άπαντώσι παρά ταΐς ξυναιξί δέον νά 
προσθέσωμεν τήν έγκράτειαν, τήν άγάπην προς 
τήν τάξιν, τήν όρθήν κρίσιν. Αί ίαπωνίδες ό-
πανδρευόμεναι μετά τών ευρωπαίων πάντοτε 

' σπουδάζουσι νά περιποιώνται μετά πολλής προ -
σοχής και αγάπης τους ξένους των συζύγους και 

είσάγουσιν έν ταίς οίκίαις των παραδειγματι-
κήν τάξιν. 

- ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΑΠΟΛΕΟΤΟΣ Α' 
Ή έν Πόρτο Άλλέγρε εκδιδομένη έφημερίς 

ν άνηγγειλεν ότι περιέπεσεν εις τάς χείρας ενός 
τών έκδοτων της μία αξιοπερίεργος αυτόγραφος 
έπιστολή Ναπολέοντος τοϋ Α' 

Έπ' εσχάτων έν Πόρτο Άλλέγρε έξεμίτρη-
σε τό ζην ή κ. Μπονσάν έν ηλικία 101 ε τους. 
Αύτη εζη έν εσχάτη ένδεια και άγνωστος παρά 
τινι οικογενεία ήτις έκ συμπαθείας διετήρει. 
ταύτην τήν γραίαν έλθοϋσαν προ δεκαπενταε-
τίας έκ τοϋ Ρίου. Ή γραία καλουμένη 'Αμε-
λία Μπονσάν ουδέποτε διηγήθη έκ τοϋ παρελ-
θόντος βίου της. Έν τώ τραχήλω της έφερε εν 

δος τι φυλακτηρίου. Ότε μετά τόν θάνατόν 
της ήνοιξαν τοϋτο τό φυλακτήριον εύρον έν αύ-
τώ επιστολή' Ναπολέοντος Α', φέρουσα- Το α· 
κόλουθον περιεχόμενου, 

«Χαϊρε Άμελία ! 
Άποχαιρετίζωσε ίσως διά τελευταία φopαv. 

Σύ μόνη συνήντησές με κατά τόν χρόνον της 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΘΙΜΑ ΙΑΠΩΝΩΝ 

Ή Γωσσική έφημερίς «Βορράς» προ τινος 
εδημοίευσε διατριβήν τινα τοϋ Λ. Πάβλωφ 

περΐ Ιαπωνίας έκ τής οποίας μεταφράζομεν 
τά ακόλουθα. 

Οί 'Ιάπωνες, γράφει ούτος, άπεντες σχεδόν 
εινε μικρού ·αναστηματος (μέχρι δυο πηχεων 
και ολίγον περισσοτερον. Ό λαος διακρίνεται 
υπό υγιούς κράσεως και εςαισίου ρώμης. Εν 
Ιαπωνία οί πλούσιοι και οί ευγενείς κάθηνται 

επ αμαξών συρομένων ουχί ύπό ίππων αλλ 
υπ αυτών τών άμαξηλατών. Ούτοι δρομαίως 

τρέχοντες σταματούσι μόνον όπως ένισχυθώσι 
διά τής τροφής τήν οποίαν λαμβάνουσι μετά 

πολλής ταχύτητος και πρωτοτυπίας. 
Ό άμαξηλάτης πορεύεται εις τήν πλησιε-
στάτην κρίνειν, χύνει εις τό πρόσωπον του, όπερ 

εξάγει ατμούς έκ τοϋ ίδρώτος κάδον ύδατος, 
καταβροχθίζει στιγμιαίως τριβλίον βρασμένης 
ορύζης, επιστρέφει είς τήν άμαξαν και έκ νέου 
σύρει αυτήν. Ό Ίάπων άνευ βλάβης τινός τής 
υγείας του έκτιθησι τήν κεφαλήν του εις τας 

χαυστικάς ακτίνας τοϋ ηλίου, τόν δε χειμώνα 
γυμνόπους περιπατεί έπί τοϋ πάγου. Οταν 
βρεχη οί χωρικοί και αί έργατικαί τάξεις τοϋ 

λαού καλύπτονται δι' άχυρίνων ή χάρτινων ε-
πανωφοριων. Έπί τής κεφαλής των συνήθως φε-

ρυσι είδός τι άλεξιοροχίων έκ χάρτου ειλημενου 
δι' έλαίου ή κεκαλυμμένου διά κηροϋ τών δέν 

δρων, έπίσης και πίλόν τινα τόν όποιον δένουσα 
δια ταινίας ύπό τόν πώγωνα. Εκτός τών αχθο-

φόρων και τών ώκυπόδων οίτινες φερουσιν υπο 
διήματα έξ άχύρου, οί λοιποί φέρουσιν εϊδός τι 

υποδημάτων καλουμένων κ ά τ α , άτινα ομοια-
ζουσι με τά τσόκαρα και διά τών όποιων μετ 

πολλής προσοχής μόνον δύνανται νά περιπατά 
σιv. Έπί τοϋ παρόντος μεταξύ τών Ίαπώνων 
κατά τό μάλλον και ήττον διαδίδεται ο συ-

μός τού φέρειν ευρωπαϊκά ένδύματα και ύπο-
δήματα. 

Μεγάλως επιμελούνται ο! 'Ιάπωνες ίδία ο 
Ίαπωνίδες τήν κόμην των. Οί άνδρες στερρως 

εχομενοι τών πατρίων εθίμων, κείρουσι τήν κορ-
ρυφην τής κεφαλής των, τήν δε έπίλοιπον κο-
μην σχηματίζουσιν εις πλεκτάνας τάς όποίας 

στηρίζουσιν έπί τής κεφαλής των δι' ίδίου τι-
νος κοσμήματος έκ χονδροϋ πεποικιλμένου χάρ-

του. Ό δέ τών γυναικών στολισμός τής κεφα-
λης γίνεται μετά περισσότέρας έπιδεξιότητος 
και τέχνης, Έν γίνει ό κόσμος τής κεφαλής των, 

Ιαπώνων εΐνε λίαν περίεργος και πρωτότυπος 
διά τόν όποιον απαιτείται ημισείας ήμερας κο-
πος. Διά τοϋτο αί γυναίκες, αίτινες άναγκα-

, ' ζονται νά ασχολώνται περι την οικιακην υπη-
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πτώσεώς μου, κατ έκεινην την στιγμήν οτε ο 
στρατιώται μου έκοιμώντο τον αιώνων υπνον 
έν τοις χιονοσκεπέσι πεδίοις της Ρωσσιας. Συ-
μόνη συνεκινήθης έκ της δυστυχίας μου καί με 
κατέστησας 'εύδαίμονα παρέχουσά μοι την ευ-
καιρίαν νά λησμονήσω τήν δυστυχιαν μου εν 
ταίς υπό τής άγάπης διαφλεγομέναις αγκάλαις 
σoυ καί θυσιάσασα τήν εύτυχίαν σου ο πως 

ανακούφισης τήν άπελπισίαν μου. Έάν κατορ-
θώσω νά άνακτησω το βασίλειόν μου θα ενθυ-
μηθώ Σέ, ήτις έδειξας τοσαύτην γενναιοτητη 
πρός τόν ήττηθέντα Καίσαρα. Σε ασπαζομαι 
καί'σέ αποχαιρετώ. 1812 ετοί Ν α π ο λ ε ω ν» 

Ο εκδότης τής ρηθείσης εφημέριος ηδυνη. 
θη νά άνευρη έν τιην βιογραφία Ναπολέοντος 
τοΰ πρώτου καί αναφέρει οτι ο Ναπολέων πριν 
η φύγηl εκ Ρωσσίας κατώρθωσε νά σύναψη ερω-
τικάς σχέσεις μετά τίνος· κόρης 'ητις έπ' εσχά-
των απέθανεν έν προβεβηκυία ήλικία εν Πορτω-
Άλϊέγρω. Ή Άμελία Μπονσάν ούδέποτε εξε-

δωκω 'τό μυστικόν της. Μόνον οτε προσελήφθη 
υπό τής οικογενίας πάρ η καί απέθανε διηγη-

θη, αύτή τοΰτο μόνον οτι οί γονείς της τό 18 12 
κατά τήν εις Ρωσσίαν είσέλασιν τοϋ' Ναπολέον-
τος εζων εν Ρωσσία καί εφονεύθησαν μνησικά-

κως υπό τών Ρώσσων καί ότι αύτη θαυμασίως 
κατώρθωσε νά έκφύγη τοΰ κινδύνου. 

ΑΝΤΟΧΗ ΖΩΩΝ ΤΙΝΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑΝ 

Διά τών κατά διαφόρους έποχάς γενομέ-
νων παρατηρήσεων καί ερευνών τής ΐδιότητος 
τών οργανισμών τών διαφόρων ζώων συνισταμέ-
νης εις τήν άντοχήν τής πείνης άναμφιρρίστως 
κατεδείχθη ότι τά άρθρόζωα, γαστρόζωα, αμ-
φίβια, ίχθΰς δύνανται περισσότερον χρόνον νά 
ανθέξωσιν εις τήν πεϊναν η τά μαστοφόρα καί 
πτηνά. Τά κατά πρώτον άπαριθμηθέντα ζώα 
δέν χρήζουσι τής διατηρήσεως τοΰ αΐματός των 
έν τή'αύτη υψηλή θερμοκρασία- ταϋτα τελείως 
αρκούνται' έκ τής θερμοκρασίας τοΰ έν ή βιοΰ-
σιν ύδατος η αέρος. 'Επειδή ή απώλεια ην πά-
σχει τό σώμα τούτων τών ζώων έκ τής διαμεί-
ψεως τής ύλης εΐνε όντως ειπείν ασήμαντος, διά 
τοΰτο δέν εχουσι μεγάλην ανάγκην τής έπανορ-
θώσεως διά τής τροφής τών απωλειών ους πά-
σχει ό οργανισμός των, καί δύνανται έπί πο-
λύν χρόνον νά διαμένωσιν άνευ τροφής. Έκ τών 
πειραμάτων κατεδείχθη ότι τά μαστοφόρα, 
πτηνά καί ετερα ζώα, διαμένοντα επί τινα χρό-
νον άσιτα άποβάλλουσιν, έκ τοΰ βάρους τοΰ 
σώματος των, όπερ δέν παύει τοΰ νά διεγείοη 
τήν ζωτικήν ένέργειαν πρός διατήρησιν τής θερ-

μοκρασίας τοΰ αίματος εν ισορροπια, εντός μι. 
ας ώρας καθ' έ'καστον χιλιόγραμμον 1 καί 75 
εκατοστά τοΰ γραμμαρίου, ένω τά αμφίβια καί 
οί ίχθΰς άποβάλλουσιν έκ τοΰ βάρους των καθ' 
έκάστον χιλιόγραμμον εντός τοΰ αυτού χρονι-
κού διαστήματος 0,097 τοΰ γραμμαρίου. "Ενε. 
κα τής μνησθείσης άσημάντου άπωλείας τοΰ 
βάρους των ταύτα δύνανται νά ανθέξωσιν έπί 
όλους μήνας άνευ τροφής. Έν τινι ευρωπαϊκή 
περιοδικώ αναφέρονται αξιοπερίεργοι παρατηρη-
σεις τοΰ γάλλου έπιστήμονος Μηγό, όστις έπί 
εν σχεδόν ετος αφήκεν άνευ τροφής ποτάμιόν 
τινα όφιν καί ΰπελόγισεν ό'τι εντός τούτου τον 
χρόνου ούτος απώλεσε μόνον 17 γραμμάρια έκ 
τοΰ βάρους του. Τό μήκος αΰτοΰ ην 56 ΰφεκα-
τοστομετρα, τό δέ βάρος του 58 γραμμάρια, ·ί 
όταν δέ άπέθανεν είχε βάρος .37 γραμμαρίων 
καί μήκος 60 ΰφεκατοστομέτρων. 'Ο όφις ούτος 
καίτοι επί τοσούτον χρόνον έμενεν άσιτος, ηυ-
ξησε κατά δύο υφεκατοστόμετρα. Αί παρατη-
ρήσεις τών διαφόρων φυσιολόγων μαρτυρούσιν, 
ότι οί μεγάλοι οφεις ώς ο κροταλίας καί άλλοι 
δύνανται νά ζώσιν άνευ τροφής δύο ετη, η δέ 
χελίονη 15—70 μήνας. 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΣ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ 

Το Γερμανικόν περιοδικόν <<Allerleir>>δίδει 
τήν άκόλουθον περίεργον συμβουλήν εις τους 
ώκυποδηλαιστάς καί έν γένει εις πάντας τούς 
δεομένους διατηρήσεως ή αυξήσεως έ'ν τινι ό-
ρισμένω χρόνω τής ισχύος τών μυόνων των 

Οi ιταλοί Μόσσο και Παολέτη έπ' έσχατων 
διά διαφόρων πειραμάτων απέδειξαν τήν έπε-
νέργειαν τής σακχάρεως έπί τών μυόνων. Μι-
κραί καί μέτριαι δόσεις σακχάρεως βάρους 
50 —60 γραμ. λαμβανόμενα ι διά μιας διεγεί-
οουσιν ακόμη καί εις τους άπαυδήσαντας μύω-
νας περισσοτεραν ένέργειαν. Περισσότερον τών 

60 γραμ. λαμβανομένης σακχάρεως παράγεται 
ή αυτή ενέργεια ώς καί όταν αύτη λαμβάνηται 
κατ' όλιγώτεοον ποσόν. 'Έν τεμάχιον σακχα-
ρεως εως 10 γραμμαρ. διεγείρει ίκανήν δύνα-
μιν διαρκούσαν έπ' ολίγον μόνον χρόνον. Οι κκ. 
Μόσσο καί Πολέτη απέδειξαν ότι οί μύωνες 
έκτελοϋσι τήν μεγαλητέραν μηχανικήν έργασίαν, 
εάν τρώγη τις έν μικρά δόσει καθ' έ'καστον 
δεκάλεπτον σάκχαριν. 
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Είναι αναγκη εις το σημεΐον τοΰτο να προ-

σθέσωμεν ότι ώς επί τό πλείστον ή έμφάνισις 
τής Σ β ά χ α ς παρά τη μελλονύμφω εΐνε κα-
θαρά προσποίησις, όπως συμβαίνει πολλάκις 
καί παρ' ήμΐν. Πόσαι καί πόσοι παρ' ήμίν 
νέοι δέν συνδέονται διά τών δεσμών τοΰ υμέ-
να ίου τη προηγουμένη συνεννοησει τής π ρ ο -
ξ ε ν ή τ ρ α ς έν ώ αυτοί κ α λ ο γ ν ω ρ ί -
ζ ο ν τ α ι μεταξύτων πρό δύο, τριών καί πολ-
λάκις περισσοτέρων ετών ; Ούτω καί παρά τοις 

Ρώσσοις σπανίως συμβαίνει ώστε ο υποψήφιος 
σύζυγος ν' άποστέλλη τήν έν λόγω Σ β ά χ α ν 
η προξενήτραν άν δέν είναι βέβαιος περί τής 
πλατωνικής τουλάχιστον υπέρ αυτού συμπα-
θείας τής κόρης, καί τής όπως δηποτε έκ προ-
οιμίων συγκαταθέσεως τών γονέων μολονότι οί 
τελευταίοι προσποιούνται, καθώς καί παρ' ή-
μίν ώς έπί τό πλείστον συμβαίνει, ότι οφθαλ-
μούς εχουσι καί δέν βλεπουσι, καί ώτα καί 
δέν άκούουσι τί πέριξ' αυτών συμβαίνει. 

Κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν τοΰ μνηστήρος. 
εισέρχεται ούτος έπισήμως είς τήν οικίαν, έχει 
δέ τό δικαίωμα κατά τά έξ αμνημονεύτων 
χρόνων παρά τοις Ρώσσοις παραδεδεγμένα, νά 
προβη εις λεπτομερή έξέτασιν τής μελλούσης 
συζύγου του, τοΰτ' αυτό όπερ καί παρ' ήμΐν 
έγίνετο πρό τίνων ετών, εξακολουθεί δ' έτι καί 
σήμερον εις τινα μέρη τής Μικρας 'Ασίας, ο-
πού δέν εισεχωρησεν εισέτι ή συνήθεια τοΰ α-
γοράζει τούς άνδρας, ώς ει'ς τήν άγοράν τά 
άλογα. 

Ει'ς τινας ρωσσικάς επαρχίας μάλιστα, ή έ-
ξέτασις αύτη τής νύμφης λαμβάνει χαρακτήρα 
άληθοΰς εορτής. 'Ολόκληρος ή οικογένεια τοΰ 
μνηστήρος εισέρχεται εις τόν οίκον τής κόρης 
υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ προξενητού η τής προ-
ξενητρίας, ήτις πρώτη άποτεινομένη σοβαρώς 
πρός τήν μελλόνυμφον λέγει αυτοπροσώπως: 

— Αί ! λοιπόν νήθει χάριν ημών ολίγον ; 
"Αμα δέ βεβαιωθώσι περί τής περί τό νή-

θειν ικανότητος τής κόρης, άναγκάζουσιν αυ-
τήν νά βαδίση ίνα βεβαιωθώσιν ότι δέν χω-
λαίνει. 'Ακολούθως ϊστανται οί μελλόνυμφοι 
πλησίον αλλήλων ίνα γείνη γνωστή ή διαφορά 
τών αναστημάτων άμφοτέρων άν δέ ί γ'αμβρός 
υπολείπεται τοΰ αναστήματος τής νύμφης 
κατά πολύ, τότε γίνεται αντικείμενων γενικής 
ευθυμίας καί καγχασμών. Τό τελευταίον τούτο 
τελείται καί παρ' ήμΐν, μέ τήν διαφοράν ότι 
προηγείται πολύ τών οριστικών συμφωνιών του 
γάμου καί ενίοτε είς έποχήν καθ' ην 
κατά τήν παροιμίάν τά <<ψάρια άκόμη είναι 
στο γιαλό». 

Καθ' όλην σχεδόν τήν μεγάλην Ρωσσίαν 

ΠΩΣ Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι 
Ο Ι Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Ο Ι Γ Α Μ Ο Ι 

Καθ' άπασαν τήν Ρωσσίαν προκειμένου περί 
γάμου ή συνοικεσίου τό σπουδαιότερον καί τά 
μάλλον άναγκαιούν πρόσωπον ιδία διά τάς 
προκαταρκτικάς εργασίας, είνε ή καί παρ' ή-

μϊν κοινώς λεγομένη π ρ ο ξ ε ν ή τ ρ ι α ήτις 
εις τήν γλώσσαν τών Ρώσσων καλείται Σ β ά-

χα. ΑΙ έργασίαι τής Σ β ά χ α ς, εις ας προ-
βαίνει μετά πολλής λεπτότητος άμα τη άνα-
τεθη, ή αποστολή αυτη ώς τήν ονομάζει, εΐνε 
εί έξης. 
Ευθύς ώς γείνει ή έκλογή τής μελλονύμφου, 

ή Σβάχα, ενδύεται τά λαμπρότερα αυτής φο-
ρέματα, κοσμήματα καί είτι φέρει δώρον έκ 
μέρους αποστολέων της, καί καταλήγει εις τήν 

κατοικίαν έκείνην ην ώρισαν αΰτη, ένθα εισερχο-
μένη υποκλίνεται έδαφιαίως πρό τών ιερών ει-
κόνων, άναποσπάστων από πάσης ρωσσικής οι-
κογενείας, καί μετά τάς συνήθεις ώς καί παρ' 
ήμΐν ούτω και παρά τοις Ρώσσοις τυπικότη-
τας, εισάγει τήν σπουδαίαν συνδιάλεξίν της 
ερχομένην διά μακρών προοιμίων καί αλλη-

γοριών ώς εξής· 
Χιών δέν υπάρχει, ούδ' ίχνος αυτής· αλλ' ή 

χιών κατέπεσε πρό πολλού καί ευκόλως δύνα-
ταί τις νά εύρη τήν όδόν, ήτις οδηγεΐ αυτόν 
είς τήν κόρην τήν ώριμον διά γάμον η τήν θέ-
λουσαν νά ύπανδρευθη. 
"Αλλοτε πάλιν λέγει: 
— Λευκός κύκνος έγένετο άφαντος· μήπως 

κατέβη πλησίον σας ; 
Εννοείται ό'τι α: συνδιαλέξεις καί έρωτή-
σεις αύται διεξαγόμεναι έν τη αρμονική τών 

Ρώσσων γλώσση, προξενοϋσι μεγαλειτέραν έν-
τύπωσιν παρά τοις Σλαύοις η ή έξελληνισις 
ημών εις τά κανονικά καί ώραΐα ώτα τών οι-
λομούσων καί προσφιλών αναγνωστών τής 
<<'Αστραπης». 
'Αλλ' εις τό προκείμενον. "Αν λοιπόν α ι ά-

παντήσεις τών γονέων τής προταθείσης ώς 
μελλονύμφου βημαίνωσιν ϋπεκφυγήν, τότε ή 

π ρ ο ξ ε ν η τ ρ ι α παίρνει κατά τήν παροιμί-
αν τήν χ υ λ ό π η τ α καί τήν παρουσιάζει 

τω γαμβρώ άντί τής μελλονύμφου, άν δ' ά-
πεναντίας οί γονείς τής κόρης είτε θέλοντες 

να άποκαταβτήσωσι τήν κόρην των δείκνυνται 
ευμενείς πρός τήν συνδιάλεξίν, τότε ή Σ β ά-

χα απέρχεται περιχαρής καί τοιουτοτρόπως 
λήγει τό πρώτον μέρος τής νυμφικής κωμωδί-

ας παρέχεται δέ ή άδεια εις τόν γαμβρόν ίνα 
εν ώρισμένη ΰπ' αυτού ημέρα έπιτελέση τήν 

πρωτην αυτού έπισκεψιν. 
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ή κατακύρωσις της μνηστης λαμβάνει τον χα-
ρακτήρα είδους αγοραπωλησίας,.ήτις καί σήμε-
ρον τελείται παρ' ήμΐν μέ μόνην τήν διαφοράν 
οτι παρ' ήμΐν αύτη περιβάλλεται τόν τύπον 

τής ευγενείας ακολουθούσα τούς κανόνας τού 
πολιτισμού καί τής αναπτύξεως κατ' άντί-
στροφον δέ όλως λογον πρός τούς άρ/αίους 
χρόνους, Διότι έν ω παρ' έκείνοις ή μνηστή 
ήγοράζετο παρά τών συγγενών τοΰ ανδρός εν 
όλη τη άπλότητι καί άφελεία μεθ' ών τελείται 
καί σήμερον έτι εκάστη πλειοδοσία, παρ' ήμΐν 
σήμερον αί κόραι άγοράζουσι τούς άνδρας, εκεί-
νη δέ ήτις πλειοδοτεί άν καί έοτερημένη πολ-
λάκις καί φυσικών καί επίκτητων πλεονεκτημά-
των, έν τούτοις διά τής προσφοράς της καθί-
σταται κυρία ανδρός κατά πολύ υπερέχοντος 
αυτής, έξ ού τά εξαμβλωματικά εκείνα συνοι-
κέσια τα δημιουργούντα πολίτας καχεκτικούς 
καί έξησθενημένους ών γέμει ή σημερινή ημών 
κοινωνία. 'Ημείς όμως άοέντες τήν έξέτασιν 
τούτων εις τούς φισιολογοΰντας έλθωμεν έπί τό 
προκείμενον. 

. Έλέγομεν ότι ή κατακύρωσις τής μνηστής 
λαμβάνει είδος άγοράς. 'Ανοίγεται επομένως 
συζήτησις έπί τού χρηματικού ποσού καί τών 
διαφόρων δώρων, άτινα δ μνηστήο διαθέτει υπέρ 
τών γεννητόρων πρός έξαγοράν τής νύμφης. 
Άναφέρομεν δοκιμήν τών έν παρομοία περι-
πτώσει διαπραγματεύσεων, εϊλημμένων έκ τού 
πρωτοτύπου τού Σαδώφ ού καί ή ημετέρα 
περιγραφή. 

— Καί λοιπόν θά τελειώσωμεν τήν ύπόθε-
σιν ; έρωτα ο πατήρ του νέου. 

— Ευχαρίστως- άπαντα ο πατήρ της κόρης, 
καί πόσα θά κάταθέσητε έπί της τραπέζης ; 

— Είκοσι ρούβλια. 
— Δέν είναι δικαία αύτή ή τιμή. Μοί έ-

δωκαν τριάκοντα ρούβλια διά τήν μεγαλειτέ-
ραν μου κόρης, καί τότε οι καιροί ήσαν πολύ 
διάφοροι. 

— Είμαι έτοιμος να προσθέσω και έν γου-
ναρικών έκ τών ωραιότερων. 

— Τί με χρειάζεται τό γοναρικόν ; Μήπως 
ή κόρη μου δέν εχει τό ιδικόν τη; . . . 

Καί ούτω καθεξής. Έν τούτοις ΰπάρχουσι 
καί άλλα. περίεργα έθιμα άτινα έξακολουθοΰμεν 
καί ήμεις έτι σήμερον διαφυλλάττοντες μέ τι-
νας παραλλαγάς. 

Ημέρας τινας πρό τοΰ γάμου ή μελλόνυμ-
φος συνοδεύεται υπό τών φίλων της εις τό λου-
τρόν, τό όποιον τότε μεταβάλλεται είς πραγμα-
τικην τελετήν. Τόν σάπωνα τον προμηθεύει ο 
νυμφίος, τό δέ σάρωθρον τοΰ βαλανείου περι-
κοσμεΐται διά ταινιών, καί επί μακράς ράβδου 

εμβεβλημένον φέρεται έν Οριάμβω διά πολλών 
ασμάτων συνοδευόμενον. Ή είσοδος τοΰ λου 
τρώνος ραίνεται διά ζυθου όπως εκ τής οσμή-
γνωσθη άν δ μελλόνυμφος θά είναι ή μ ή ζυθος 
πότης. 

"Οταν ή συνοδεία εισέλθω, ε'ς τήν έκκλη-
σίαν έκάτερος τών μελλονύμφων, προσπαθεί νά 
θέση πρώτος τόν πόδα έπί τοΰ μικρού τάπητος 
τοΰ πρό τής ιεράς τραπέζης πεποιθώς οτι τοι-
ουτοτρόπως εξασφαλίζει ΰπέρ εαυτού τήν επι 
τής οικογενείας ύπεροχήν. 

Η συνήθεια αύτη διατηρείται καί παρά 
τοις Βουλγάροις μέ τήν διαφοράν ότι άμα τη 
ενάρξει τής ακολουθίας τοΰ μυστηρίου τού γά-
μου, οι μελλόνυμφοι προσπαθοΰσι νά πακτήσω-
σιν έκάτερος πρώτος τόν πόδα τοΰ άλλου εις 
σημεΐον υπεροχής. 

Εις πολλάς επαρχίας διετήθη το έθιμον 
τοΰ προσκαλείν μάγον ή γόητα είς τό τού γά-
μου συμπόσιον, όστις προλε-ει την τύχη» τών 
νεόνυμφων, καί διά τούτο πιος έξιλέωσιν τον 
πονηρού πνεύματος δ μάγο. τότε γίνεται άν-
τικείμενον περιποιήσεων. 

'Οσάκις εις τά νυμφικά συμπόσια κίονάταί 
οίνος, έκαστος των προσκεκλημενων αφού πιη 
ολίγον άνακράζει ώ ! είναι πικρός ! Εις τήν 
φράσιν δε ταύτην οι νεόνυμφοι οφείλουσι νά 
περιπτύτσωνται. 

Εις πολλάς επαρχίας ή νύμφη εκβάλλει τό 
υπόδημα τοΰ άνδρός, σήμεϊον υποταγής, άπά-
ραλλάκτως. ώς συμβαίνει καί σήμερον είς πολ-
λα μέρη τής 'Ανατολής. Ή παρθενία τής νύμ-, 

φης άγγίλλεται δημοσία διά τής συγκρούσεως 
μεγάλων αγγείων ευθύς, τήν πρώτην μετά τό 
συνοικέσιον νύκτα. Τό έθιμο ν τούτο διατηρείται 
καί είς τινα χωρία τής Μάνης έν οίς ή παρθε-
νία έξαγγέλετάι διά τοΰ βαρβάρου εθίμου τών 
συχνών πυροβολησμών άποληγόντων ενίοτε είς 
αιματηρά άποτελσματα. 

Τοίαυται ώς τα πολλά αι συνήθειαι παρά 
της ρωσσικοΐς γάμοις, αίτινες ώς βλέπουσιν οί 
άναγνώσται της <<'Αστραπής» χάριν τών όποιων 
έσταχυολογήσαμεν αύτάς, συμπίπτουσιν έν 
πολλοίς μετά τών ημετέρων ηθών καί έθίμων, 
εξ ών έπεται ότι κοινήν έχουσιν αύται τήν αρ-
χήν παρά τοις διαφόροις λαοΐς. 
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΒΑΝΩΦ 

Δ ι ή γ η μ α έκ τ ο ΰ Ρωσσικού. 

(Συνέχεια ίδε αριθ. 7.) 

Αφού ούτος αφίκετο εις τη προσδιωρισμένην 

πόλιν ουχ άπαξ ανεκοινον αυτόν περι της υπο-
θέσεως τού Πόπ Καμενσκη. Οτε οι δικασταί 

ηρώτων αυτόν εάν αναγνωρίζει εαυτον ενοχον η ου εν τω φονω του ιερεως Καμένσκη, ούτος απεκρινετο οτι δεν αναγνωριζει. Οτε δε ηρω-των αυτον περι του φονεως του καμενσκη,ου τος εσιωπα και προσηυχετο ή ελεγε καθ' εαυ-τον <<κυριε ενισχυσον με>> Οτε δ ηνάγκαζον 

αυτον να καταδεΐξη, κατα τινα τροπον ευρέθη-
σαν έν τη σκια του η αιμοφυρτος μαχαίρα του και 

τό -καθήμαγμένον ράσον,ούτος απεκρ΄νετο ότι ούδεν 
ηδύνατο νά ειπη προς εξήγησιν τούτου, 

διότι ο Κύριος έσφράγισε το στόμα του 
Επι τέλους ούτός άνεκηρύχθη ώς φονευς του ίερέως πόπ Καμένσκη, έστερηθη παντων των 

δικαιωμάτων τοΰ πολίτου και απεσταλη εις 

την Σιβηρίαν. Ό ιερεύς Ίβανωφ ην κατα το 
φαινόμενον έτοιμος νά ΰποστη το παν. Εν τη αποφάσει περι της καταδικης του υπηρχε το περιστατικόν όπερ δ ιερεύς δεν προεΐδεν. Η καθαίρεσις έκ τού ιερατικού αξιώματος λιαν-έπίκρανε καί έλύπησεν αυτόν Εκτελεσθείς καθαιρέσεως έζήτησαν παρ αυτου ενυπογρα-φον υπόσχεσιν περί τοΰ ότι δεν θά ιερουργη δε θά εύλογή καί δέν θά ένδύηται ως ιερεύς. Ου-τος έδωκε ταύτην. Αλλά τοΰτο ην δι αυτόν η τελευταία σταγών πληρώσασα το ποτηριον των βασάνων τον. 'Μέχρι τουδε πάντα τα πα-θήμα τα υφίστατο άγογγύστως και στερρως άλλά τήν καθαίρεσιν έκ τοΰ ιερατικού αξιωμα-

τος δεν ήδύνατο να υποφερη. Ούτος ηρξατο να 
γογγυζη νά θλίβη τας χείρας του, αποτεινο-

μενος δε πρός τήν εϊκόνα τού Σωτήρος εκραυ-
γ α ζεν ((Κύριε διατί . . . μέ απέ;ρ ι ψας και δεν 
επιθυμεΐς νά ίερουργώ 

Μετά τινας ημέρας των εναρετον τουτον ιε 
ρέα μετα τω λοιπων κακουργων απεστειλαν 

εις την εξοριαν.Βαρεία δι αυτόν ην αυτη η 
κατάδίκη·βαρεία ην δι' αυτον η έργασία εν 

τοις μεταλλωρυχείοις τής Σιβηριας· Αλλ' ου-
τοις ηυχαριστεΐτο νά τυραννήται, να εκτελη 

έπίμοχθον έργασίαν διότι έσκέπτετο οτι μετα-
την εργασίαν θά έπιστη ο χρόνος τής αναπαυ-

σεως. Οτε ουτος δέν ειργάζετο εστεναζε και 

έβόα <<Κύριε δίατί με άπέρίψας και δεν μοι επιτρέπεις να λέιτουργήσω προ του θυσιαστη-ρίου Σου». Οι δεσμοφύλακας παρετησαν οτι ο ιερεύς 
Ίβάνωβ δέν 'δύναται να εκτελέση ουδεμιαν σχε-
δόν έργασίαν διότι δεν ειχε συνειθει εις τοι-
αύτην έπίιμοχθον διά τών χειρών εργασιαν. 

Διά' τούτο ήρξαντο σπανιώτερον, να προσδιο-
ριζωσιν αυτόν είς τοιούτου είδους εργασιαν, 

άλλ' αντί ευεργεσιών νά κάμωσιν εις αυτον, 
ετι μάλλον έπήύξανον τά δείνα του. Ούτος ολην 

τήν' ήμέραν έν τω δωματιω του εβασανιζετο 
, τών βασάνων του δέν προεβλεπετο. τέλος. 

Τά παθήματα τοΰ σώματος ένίοτε μαλασσονται 
καί καταπραύνονται, ενώ αί βάσανοι τής ψυχής 

ουδέποτε- μόνον έν τω υπνω ο ιερεύς Ιβανωφ 
εύρισκεν άνάπαυσιν διότι τότε έλησμονει την 
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θεσιν του. Ούτος πάντοτε ώνειρεύετο οτι έκτε-
λει τήν θείαν λειτουργών. Έβλεπει, ότι ευ-

ρίσκετο ενώπιον τής άγίας τραπέζης και ότι 
αισθανεται εν τη ψυχή του τήν παρουσίαν το 

Άγ . Πνεύματος. Έν ταίς χερσί του ώς να 
εκρατει τόν άμνόν του θεοϋ και νά' έλεγεν 
εγώ δέν άνεκοίνωσα τό μυστικόν Σου, εγώ δέ 
Σου έδωκα τό φίλημα τοϋ 'Ιούδα και Σύ δέν 
θά με έγκαταλείπης. Άλλ' ό ψάλτης άντί να 

ψαλλη έγέλα. Ό ιερεύς I. έρριπτεν άγριον 
βλέμμα επί τοϋ ψάλτου και τώ έλεγε· γινώσκει-
οτι εγώ είμαι Ιερεύς; — Πώς ιερεύς, τώ άπήν' 
τα ο ψάλτης, παρατήρησον πρώτον τους πόδας 

σου. «Ο ιερεύς Ίβάνωφ παρατηρεί τούς πόδας 
του και τί νά είδη, ούτοι εΐνε δεδεμένοι δι' ά-
λυσεων. Ούτος έξυπνα τό πρόσωπον του κα-
λύπτεται διά ψυχροϋ ίδρώτος νά φωνάζη· θεέ 
μου, διατί με έγκατέλιπες ; Εις τήν έρώτη-
σιν ταυτην ούτος έΐαβεν έν τη ψυχή του τρο-

μεραν απάντησιν—Σύ νομίζεις ότι ό θεός εί-
ναι αδικός; Ουτος δεν εγκαταλείπει τόν ά 

θωον.ουτος αφιησιν τόν υπερήφανον, τον υπο-
κρίτην εκείνον όστις έλησμόνησε τάς ανομίας 
του. Ενθυμήθητι ότε έλαβες τήν ίερωσύνην ά-
μωμος ησο ; "Οτε έπλήσίασας τό θυσιαστήριο-, 
αξιος ησο νά πληβιάσης ; ότε ϊστασο ένώπιον 

τής άγιας τραπέζης δέν έσκέπτεσο τί είσαι; 
'Ενώπιον τούτων τών σκέψεων έτρεμεν ο 

ίερευς Ιβάνωφ. Ούτος έλησμόνη, εν εαυτόν, δέν 
έτολμά νά ύψώση τούς Οφθαλμούς του πρός τήν 
μονην εν τω δωματίω, της φυλακής εικόνα, 
πρός την εικόνα του Σωτήρος ήτις ανηρτη-
μένη έν τινι γωνία τοΰ δωματίου. Ούτω κατα-
τρυχόμενος έν τη ψυχή του ό ιερεύς Ίβάνωφ 
ήκουεν ενίοτε ασθενή άλλα γλυκείαν παραμυ-
θητικήν φωνήν «σύ είσαι ακάθαρτος πρό τοϋ 

θεου, ελεγεν αΰτώ ασθενής φωνή, άλλ' η χά-
ρις Αυτού σέ έκαθάρισε. Ή αγάπη Του σέ κα-
τέστησε σύντροφόν Του. Άλλ' η φωνή τής πα-
ραμυθίας ήν ασθενής, ή δέ τής καταδίκης 

ισχυρά. 
Ούτω διήλθεν δ ιερεύς Ίβάνωφ έτη τινα. 

Επλησίαζε τό τέλος τής εξορίας αλλά μετά 
τούτου επλησίαζε και τά τέλος τής ζωής του. 
Ούτος βαρέως ήσθένησεν. Έπί τινας ημέρας ή 
θερμοκρασία τοϋ σώματός toυ έπί πολύ ύπερέ-
βη τήν κανονικήν. Και έν ταΐς περιόδοις τοϋ 

ισχυροϋ πυρετού ούτος δέν έθεώρει έαυτόν κα-
θηρημένον άλλά κανονικόν ίερέα. Ούτος δέν ά-
φινεν έκ τών χειρών του τό μανδήλιον δι' ου 
εσπόγγιζε τά δάκρυά του και μετά φόβου έ-

διπλωνεν αυτό και προσηύχετο ούτως· μή άπορ-
ρίψης με από τοϋ προοώπου σου. Άλλά διά 

έτρόμαξε και ήρχίσε νά παραλαλή· «ιδού ' 
ερχονται ούτοι νά μέ έμποδίσωσι, πάλιν θά μέ 

περιγελάσουν». Πραγματικώς κατ' έκείνην τήν 
στιγμήν ή θύρα τοϋ δωματίου έν τή φυλακην 
ηνοίχθη και είσήλθον δύο αξιωματικοί τής 

φρουράς τών δεσμοτών και ό ιατρός. Ούτοι ε-
πλησίασαν τήν κλίνην του και παρετήρησαν 
τους κατεφλονισμένους οφθαλμούς του. Είτα 
οι αξιωματικοί έπλησίασαν τόν ιατρόν και τόν 
ηρωτησαν περί του τί δύναται νά εΐπη άναψο-
ριχώς τοϋ ασθενούς. Ο ιατρός είπεν ότι έ ασθε-
νής δέν εινε εις συναίσθησιν και ότι δέον νά πα-
ρατηρηθή μετά πολλής προσοχής όταν έλθη εις 
εαυτόν. Ή εΐδησις αν και είνε χαροποια δυνα-
ται νά τώ έπιφέρη τόν θάνατον. Ειπόντος ταύ-
τα εξήλθον και οί τρεις. 

, Καθ́ έκάστην ό ιατρός έπεσκέπτετο τόν -έ-
ρεα I. Μετά τινας ημέρας ό ασθενής ήλθεν εις 
εαυτόν. 

— Καλήν ήμέραν, πάτερ Ίβάνωφ, τώ είπεν 
ημέραν τινά ο ιατρός, ήδη είσαι υγιής, εγώ 

πολυ εφοβουμην, αλλά τώρα μετά χαράς σοι λέ-
γω ότι ταχέως θά άναρρώσης. Ο ιερεύς I. η-
τενισεν εις τόν ιατρόν και είπεν. 

— Έγώ δέν είμαι ιερεύς, έγώ εΐμα 
κοσμικός. 

- Δέν είνε τίποτε, δέν είνε τίποτε έξηκο-
λουβησεν ο ιατρός. 

— Διήλθετε μίαν συμφοράν, τώρα θά ζήση-
τε και ευδαίμονα βίον. 
, ~ 'Οποία ευτυχία δύναται νά ύπάρξη δι' 

ειμε, εις τι μέ χρησιμεύει ή ζωή; είπεν ό 
ασθενής. 

- - Μή άπελπίζεσθε, Πάτερ Ίβάνωφ, έσεσθ. 
ελαρότεροι, επανέλαβεν ό ιατρός και έξήλθενε 

— Διατί Ομιλεΐ μετ' έμοϋ ώς ιερέως ούτος 
ο ιατρος ; ηρξατο νά σκετηται ό ασθενής, 

αλλ επειδή ην έτι πολύ αδύνατος, ταχέως 
εκοιμήθη βαθύν υπνον. 

Έπί τέλους άνέρρωσεν εντελώς έκ τής άσθε-
νιας και ανέλαβε τάς προτέρας του δυνάμεις. 

Μιαv ημέραν εισέρχονται εις τό δωμάτιόν του 
δυο αξιωματικοί τής φρουράς και τώ λέγουσιν, 
οτι ήλθον όπως τω άναγγείλωσιν ότι ή τύνη 
τou μετεβλήθη και νά τώ άναγνώσωσιν έπι-
στολήν τινα ην πρό τίνος έλαβον. 
Έν ταύτη τή έ'πιστολή άνεφέρετο ότι δ 

ευς Ιβανωφ καίτοι κατεδικάσθη έπί τώ φό-
νω του ιερέως πόπ Καμένσκη και ευρίσκεται 
εν τη εξορία, δέν είνε ένοχος εις τοΰτον τόν 
φονον, απεναντίας είνε άξιος επαίνου διά τήν 
αυταπαρνησιν ην έπεδείξατο. Έν αυτή έπετάσ-
ετο να ελευθερωθη, νά τω έπιστραφή τό άξίω-
μα του̂  και τό δικαίωμα νά λειτουρνή έν τή 
αυτην εκκλησία εν, η υπηρέτει καΐ πρότερον. 
Εν τελει η επιστολή άνήγγίλλεν οτι θά δοθη 
αυτω μεγάλη άνταμοιβή. 
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Ούτος έβλεπε τό πρόσωπον τοϋ πατρό 
τοϋ όποιου αί τρίχες τής κεφαλής καί ό 

πωγων έλευκάνθησαν. 'Η χαρά τοϋ ιερέως Ί . 
ην απερίγραπτος. Ούτος εύρε τήν σύζυγόν του 

εχουσαν τά αυτά προτερήματα, τήν αυτήν 
γαπην ώς και πρότερον. Καίτοι αυτη έγήρασε 
καί ήλλοιώθη τό πρόσωπον έκ τών δεινών βα -
σανων και τής θλίψεως, άλλ' ή ψυχή της ήν 

καθαρά και φωτεινή. Τά τέκνα τοϋ ιερεως I. 
ησαν ηθικώς άνατεθραμμένα και πεπροικισμένα 
διά πολλών πλεονεκτημάτων. Πλησίον τής πό-
λεως εξήλθε πολύς λαός όπως προϋπάντηση 
τόν πολύπαθη ίερέα και πάντες μετ' αγάπης 
καί σεβασμού συνώδευσαν αυτόν μέχρι τής ίκ-
κλησίας. Εισελθών εις τήν εκκλησία ν ό ιερεύς 
Ιβάνωφ ένόμισεν ό'τι ευρίσκεται έν τω παραδεί-

σω και έφώνησε τό Δαυιδικόν «ώς αγαπητά 
τά σκηνώματα Σου, Κύριε, έπιποθεί και εκλεί-
πει ή ψυχή μου». 

Τώρα δέον να διηγηθώμεν είς τούς άναγνώ-
τας ημών· διατί ό 'Ιερεύς Ίβάνωφ κατεδι-

κάσθη έπί φόνω τόν όποιον δέν διέπραξε και 
πώς μετά ταύτα ή άθωότης του εθριάμβευσε 
και έλαβε τήν ίέουσαν άμοιβήν διά τήν άρετήν 
του. Επιστρέφοντες εις τήν άρχήν τών ίστορη-
θέντων γεγονότων, δέον νά σημειώσωμεν ότι ο 
δολοφονηθείς ιερεύς πόπ Καμένσκης άνήκεν εις 
εκείνους οϊτινες ύπερετίμων τόν ίερέα Ίβάνωφ. 
Και ό ιερεύς ϊ . ίιπερηγάπα αυτόν ώς πνευματι-
κόν του υίόν, πολλάκις έπεσκέπτετο αύτόν έν 
τή οικία του καΐ συνδιελέγετο περί θρησκευτι-
κών ζητημάτων. Κατά τήν ήμέραν, πρό τής α-
παίσιου εκείνης νυκτός, καθ' ην ο Πόπ Καμέν-
σκης έπεσεν έκ δολοφόνου χειρός, ήσθανετο λυ-
πην και στενοχωρίαν χωρίς νά έννοήση πόθεν 
αύτη προήρχετο. 'Ο ιερεύς I. ύπήγε παρ αυτώ 
ώς νά έπρόκειτο επίτηδες νά προετοιμαση αυ-
τόν διά τόν μέλλοντα βίον. Ό Πόπ Καμένσκης 
λίαν έχάρη ιδών έρχόμενον τόν Ίβάνωφ. Ούτος 
ήρξατο'νά διηγήται εις τόν ιερέα τάς ανομίας 
άς διέπραξεν έν τή νεανική του ηλικία, απε-
κάλυψε πρό αύτοϋ ολην του τήν ψυχήν και πα-
ρεκάλεσεν' αύτό όπως δέηται υπέρ της αφέ-
σεως τών αμαρτιών του. 0 ιερεύς Ίβάνωφ 
ένεθάρρυνεν αυτόν, ειπών ότι δέον να ελπίζη εις 
τό θείον έλεος και εις τήν αγαθότητα τού θεου. 
Ευθύς μετά ταύτα ό ιερεύς I. άπήλθεν ειπών 
ότι έν τώ οϊκιο του έχει πολλήν έργασίαν. , 

Εξερχόμενος ο ιερεύς Ίβάνωφ έκ τής οικίας 
τοϋ ιερέως' Πόπ Καμένσκη, έν τη όδω συνήντη-
σε πολίτην τινά καλούμενον Ρατσίνσκη ζώντα 
εν τή ιδία συνοικία, όστις έκ τοΰ προσώπου του 

έφαίνετο 'ό'τι ήν τεθορυβημένος. Ούτος έπί το-
σούτον διετέλει έν ψυχικώ περισπασμώ, ώστε 

Άκούων ταύτα, ό ιερεύς I. κατ' αρχάς δέν ρας 
έπίστευεν είς τά ώτά του, ένόμιζεν ότι βλέπει το·. 
όνειρον. Μετά ταύτα έβεβαιώθη περί τής αλη- πω 
θείας τών λεγομένων. "Οτε διελύθησαν άπασαι ην 
αύτοϋ αί άμφιβολίαι, ούτος έκλαυσε και είπε· 

_ Δόξα σοι Θεέ! δόξα σοι Θεέ ! και 
έξαλλος έκ χαράς έρρίφθη είς τήν κλίνην του. 
"Οτε έμαθεν ότι απαλλάσσεται τών δεσμών σα 
και έπανακτάται τό ίερατικόν άξίωμα, πρό 
παντός ετέρου έζήτησε νά έκτελέση τήν θείαν 
λειτουργίαν. 

"Αραγε θά μοί έπιτρέψωσι νά λειτουρ-
γήσω άπαξ τούλάχιστον έν τή εκκλησία τής τι 
φυλακής ; άρα γε αύριον θά μοί έπιτρέψωσι νά 
εκτελέσω τήν θείαν λειτουργίαν ; 

Ταύτα τά ζητήματα λίαν έβασάνιζον τόν 
ίερέα I. Έν τή πρώτη του παρακλήσει αμέσως 
απήντησαν παρέχοντες τήν αδειαν τοϋ άπαρα-
κωλύτως ίερουργήσαι. Άπαντες οί άξιωματικοί, 
φρούραρχοί τε και δεσμοφύλακες, μικροί και 
μεγάλοι νέοι και γέροντες, ακόμη και έκεΐνοι 
οϊτινες έμίσουν τόν ίερέα I. έν τή έξορία και 
έθεώρουν ' αυτόν ώς φονέα, πάντες έσπευσαν να 
άποδώσωσι τήν πρέπουσαν τιμήν εις τόν ιερέα 
I. τόν άθώον τοΰτον γέροντα, όστις υπέστη επί 
μακρόν χρόνον τοσαύτα βαρέα παθήματα. 

Τήν έπιοϋσαν ό ιερεύς I. έτέλεσε τήν θείαν 
λειτουργίαν έν τή εκκλησία τής φυλακής, ήτις 
έπληρώθη υπό τε τών δεσμοτών και τών φυλά- , 
κων. Πώς νά περιγράψη τις τήν ψυχικήν κα-
τάστασιν τοϋ σεβασμίου τούτου γέροντος κατα : 
τόν χρόνον τής λειτουργίας ; Έκ τών Οφθαλ-
μών "αύτοϋ έρρεον δάκρυα χαράς, ή καρδία του 
ήν πεπληρωμένη ύπό χαράς και ήσθάνετο έαυ-
τόν ούτως ειπείν πλήρη φωτός. Συγκρίνων τάς 
μακαρίας ταύτας στιγμάς πρός τάς προτέρους 
βασάνους, ό ιερεύς I. πολλάκις ήρώτα εαυτόν 
—Άρά γε έγώ ειμί ; δέν βλέπω πάντα ταύ-
τα καθ' ύπνους ; 

Μετά τινας ημέρας ό ιερεύς Ι. αφήκε την 
φυλακήν και έκίνησε νά πορευθή εις τήν πατρί-
δα του όπως χαρή τά τέκνα του και ζηση ευ-
δαίμονα και ήσυχον βίον. "Οτε έπλησίασεν εις 
τήν πόλιν, ούτος είδε νεανίσκόν τινα υγιή και 
ώραιον μεταξύ τών οδοιπόρων όστις έζήτει άν-
θρωπόν τινα. Έπί τέλους ό νεανίας έπλησίασε 
πρός τόν ίερέα I. και ήρώτησεν αυτόν. 

— Δεν ύπάρχει, αρα γε μεταξύ τών οδοΐ-
πόοων ό ιερεύς Ίβάν ; , - , 

— Διατί ζητείς αυτόν ; έγώ είμαι ο ιερεύς 
Ίβάνωφ, είπεν ούτος. 

Ό νεανίας έροίφθη είς τάς άγκάλας του πε-
ριεπτύχθη αυτόν και τώ είπε· 

— Πάτερ, έγώ είμαι δ υιός σου, και ηρξα-
το νά τον άσπάζηται και νά κλαίη έκ τής χα-
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ιερεϋς Ίβάνωφ με ειδεν.Αμεσως επήλθε μοι 
κατά νοΰν οτι. εάν ούτος μαρτυρηση εν Τη αφτ-

λεια το υοτι μέ εΐδεν θά έπελθωσι τρομεροί βά-
σανοι.Eιπον καθ' εαυτόν,πρεπει νά καταπει-

σω τόν., ιερέα μη αναγγείλη εις ουδενα 
περι τούτου, η διά τις βίας να άναγκασω αυ-

τόν νά σιωπήση. Τότε πάλιν παρατηρηση οτι 
εκρατουν την αίμοσταγη μάχαιραν ημην ετοΐ 
μος νά διαπράξω' και έτερον κακούργημα οπως 
καλύψω το πρώτον. Αισθανθείς ίσχύράν φοβος 

υπηγον εις τήν οίκίαν τοΰ ιερέως καϊ κατά νουν 
είχον νά αναγκάσω αυτόν διά φοβισμοϋ νά σιω-

πηση εάν δέ δέν θεληση διά της αύτης μάχαι-
ρας νά τόν φονεύσω, φθασας εις την οίκίαν του-
εϊσήλθον διά · τοϋ εμπροσθιου δώμάτίου εις τήν 
αϊθουσαν. Έν τη, άιθούσην,. εκανε λυχνία πού 
της εικόνος. Παρετηρησα τά πέρίξ μου καϊ άμα 
είδον ότι είμαι καθημαγμενος και με μάχαι-
ρον εις την χείρα, είτον κατ" έμαυτον διατι 

ηλθον εις τοιαύτην κατάστασιν ; » Παρευθυς 
υπηγov εις το έμπρόσθιον δωμάτιον. έθεσα την 

μαχαιραν εϊς τι θυλάκιον. έισηγγισα τάς χει-
ρας μου είς ένδυμά τι καϊ πεστρεψη, εις την 

αΐθουσαν. Εις συνάντησαν μου εξηλθαν Ο ιερεύς 
και έγώ αμέσως των ειτον ότι επραξε μεγάλην 
αμαρτίαν. ' Τότε ουδόλως έσκεπτός -ην περί με-

τανοίας. εϊμην καθ ΰπερβολήν εξω φρενων καϊ πα-
ρεσκευαζό-,.ην νά λαβω έκ νέου τήν μάχαιραν 

και να φονεύσω και αυτην. 'Αλλ ούτος ηρξατο 
νά άναγινώσκη εύτήν τίνα. Μετ' ανυπομονη-
σίας 'ηνέαενον τό πρας τής εύχης χωρίς να 
προσέχω είς τήν εννοιαv αύτης, μόνον εσκεπτο-
μτν περϊ τοΰ έαν ούτος συγκατατεθή νά σιωπη-

ση, η έάν πρεπει νά τον φονεύσω. Έπι τέλους 
ό ιερεύς Ι. ώδήγησέ με υπο την εικόνα καϊ ηρ-
ξατο νά ,μέ έρωτά τί διεπραξε Άλλ' εντι. να 
τω άποκρίθω εζητησα παρ' αύτοϋ απαντησην 
εις την ερωτησιν ήτις με έβασάνιζε. Αρα γε-
ούτος θά σιωπηση αφου τω είπω τήν ευαρτίαν 

μου η ού : Ούτος, είπέ μα οτι. δέ δικαιοΰταί 
. νη άνακοινώση εις τούς ανθρωπους ο,τι θα τίω 
. έξομολογηθω διότι εϊνε πνευματικός μου πατηρ 

καI υπηρεέτης· τοϋ Χριστου και εκεινη υτεορ εκ-
τελεί νυν εινε μυστηριο. Τότε τω διηγηθην το 
εγκλημά μου. Ούτος με άππισεν εν ειπών μου 
«θά έννοήσης οτι ή τού θεου , δικη ενε φοβε-
ρωτερα της άνθρωπινης. κατακρίσεως». Πραγμα-
τι έγώ τώρα τελείως ηνοησα.Επιστρέ-
ψας εις την οίκίαν μου έπί τινας τΐνας έσκεπτό-
μην οτι τό δικαστηριον θά έπιληφθη της ύπο 
θέσεως περΐ τοΰ φόνου τοΰ Πόπ Καμένη, θα 

με άνεΰρη, εγώ δέ θά αναγκασθώ νά ΰποφέρω 
και νά βασανίζωμαι έν τη εξορία. 'Επι τέλου 
έπλροφορηθην, ότι δια τόν φόνον τοϋ Ποπ Κα 

ο, μενσκη κατεδικασθη ιερευς Ι,διοτι ουτος ενευ 

Οτε ό ιερεύς Ι. εταλαιπωρειτο εν τη εξορια 
ή οικογένεια του έπί τινα χρόνον διετέλει ά-
προστάτευτος και άνευ πόρων ζωης. Άλλ' όμως, μη 

γινώσκουσα πόθεν, ή δυστηνος αΰτη οικο 
κογένεια ελαβεν ίκανόν τοσόν χρημάτων. Τοιαύ-
τη βοήθεια παρ' άγνωστων ευεργετών παρεκί- · 
νησέ τούς παϊδας τοϋ ιερέως νά σκέπτωνται ό τ ι ς 
ό πατήρ των δέν εινε ένοχος εϊς τόν φόνον τοΰ 
Καμένσκη και ότι υπάρχει τις, όστις γινώσκει 
τήν αθωότητα του και προσπαθεί νά άνταρί-
ψη αυτά. Τότε έπεβεβαιθησαν και οι λόγοι 
τοϋ ιερέως I. ουςέπανελάμβανεν η σύζυγος της _ 
εις τά παιδία της, <<είπε εις τά τέκνα μου όταν ' 

μεγαλώσωσιν οτι ό πατήρ των ην τίμιος και οτι 
οϋδέτοτε ου μόνον δι' ανθρωπίνου αίματος άλ-
λά και δι' αδίκως κεκτημένης περιουσίας ή- ' 

μαύρωσεν εαυτόν». 
Έπι τέλους ό Ρατσίνσκης άπέστειλεν εις 

τό δικαστηριον την ακόλουθον έπιστολην. 
'Από τίνων ετών κρύπτω έν τη, ψυχη μου 

φοβερόν αιματηρόν μυστικόν. Τό μυστικόν τού-
το είνε τοσούτον βαρύ ώστε άπό χρόνου εις 

χρόνον άντί νά λησμονηται γίνεται βαρύτερον 
και άνεποφορώτερον. Τούτο έπι τοσούτον μϊ ε-
πεβάρυυνν ώστε δέν δύναμαι πλέον νά κρυψω 
ότι έξ άρχης έφοβούμην νά εκδηλώσω... Εγώ 
είμαι ό φονεύς τού ιερέως Πόπ Καμένσκη. Εκ-
τός δέ τούτου έγώ είμαι αίτιος των βαρέων βα-
σάνων τάς όποιας υποφέρει ο ούστηνος ιερεύς, 
όστις κατεδικάσθη διά τό εγκλημά μου. Εγώ 
πρότερον είμην φίλος τοΰ ιερέως Ι πόπ Καμένσκη. 
Μετά' ταϋτα έπεφάνη μεταξύ ημών ψυχρότης, 
ητις έ'νεκα της ανυπομονησίας μου και έπάρ-
σεως μετετράπη εις εχθραν και έγώ ηρχισα νά 
μισώ αυτόν. Ή ϋπόθεσις εφθασε μέχρι τοϋ δι-
καστηρίου. Είπον μοι ότι ούτος έν τω δικα-
στήριω θά κερδίση, διότι ούτος εχει δίκαιον. 
Ύπηγον εις τόν οϊκόν του όπως. συνενοηθώμεν 
κατά μόνας. Τά τέλος ταύτης της συνενοησεως 
απέβη ολέθριον. Αντί νά 'ζητησω συγγνώμην. 
διότι ούτος ην πρεσβύτερος έμοϋ, έγώ ηρχισα 
νά επιμένω ότι έγώ εχω δίκαιον. Ούτος ώρ-
γίσ0η ' και έκανχάτο ότι τά δικαστηριον εΰθυ-
δίκως θά λύση τά ζητημα. Τότε εγώ ευδαιμο-
νίσθην, ηρπαζά την μάχαιραν ητις εκείτο έπί 
της τραπέζης και έν μια στιγμή έκοψα τόν 
λαιμόν του χωρίς νά τω δώσω καιρόν νά έκ-
βάλη κραυγην τινα. Χωρίς νά συνέλθω εις εαυ-
τόν, ηρπαξα τόν έπενδύτην μου καϊ, έξηλθον εις 

την όδόν. «Ο καθαρός άνηρ ολίγον μέ καθησύχια· 
σεν, ηλθον εις εαυτόν καϊ ηρχισα νά σκέπτωμαι 

και παρετηρησα ότι έκράτουν αιμοσταγών· 
νειρίδιον, εϊδον εις τά πέριξ μου και ούδένα 
συνηντησα διότι ην σκοτία. Ένεθυμηθην ότι ότι 

εισηλθεν εις την οίκίαν του Πόπ Kαμενσκη 
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ου μονον δεν απεδωσε τξμ πρεποθσαν τιμην εις 

τόν ίερεα ί. άλλα και δεν άπηντησεν εις τήν 
προσαγόρενσίν του. 'Ο ιερεύς Ι. είδεν αϋτον 
εισερχόμενο ν είς την οίκίαν τοΰ ίερέως πόπ Κα-
μένσκη. Έν τη οικια του ό ιερεύς- Ίβάνωφ ηρ-
χισε νά ένασχολήται. Μετά τινα χρο-
νον ή Ούρα .,. της οικίας του έκρότησε καϊ 
είσηλθεν άνθρωπος τις. Μετ' ολίγον ' ηκούσθησαν 
βήματα ποίος έν τω πλησιεστέρ'ω θαλάμη. Ο 
"Ιερεύς Ίβάνωφ άφηκε τό βιβλίου όπου άνε-
γίνωσκε, ελαβε τό κηροπηγιον καί ΰπήγεν είς 
τό άλλο. δωμάτιο. Έκεϊ ούτος είδε τόν Ρα-
τσίνσκη λίαν τευθυρυβημέν και πελιδων ώς 
νεκρόν,έχοντα τούς οφθαλμούς απαστράπτοντας. 

— Πάτερ ί είπεν ούτος 'ήρέμα και ώς νά α-
πεφάσίζεν έκ φόβου και απελπισίας νά δια-

πραξη φοβερόν τι έγκλημα, έγώ έξετέλεσα με-
γάλη· και βαρειαν άμαρτίαν. 

Ό ιερεύς I δεν ήρώτησεν ,,αυτόν όποίαν ά-
μαρτίαν και ποΰ διέπραξεν αΰτην- 'Ενώπιον 
αϋτού ϊστατο εν πνευματικόν του τέκνον· διό 

άπηντησέν αϋτω ώς εδει· 
Έάν σύ ήμάρτησαίς καί η άμαρτία βασα-

νίζει τήν ψυχήν σου, ίδού ή είκών τοΰ Σωτη-
ρος, ίδον ό σταυρός, ίδού και τό Εΰαγγέλιον..., 
είπε είς έμέ, τόν πνευματικόν σου πατέρα, τήν 
άμαρτίαν σου καϊ δι' έμοϋ, τος άνκαξίου' ΰπηρε- , 
του του υψηστου, δύναται νά τύχης θεραπείας . 

' παρ . αυτοϋ τοϋ θεοΰ. ' ' 
Ειπών ταΰτα ό ίερεύς εθεσεν έπί τοΰ άνκλο· -

γιου τήν είκόνα, τόν σταυρόν και τό Ευαγνέ-
λιον, έθεσέ τό έπιτραχήλιον,' ανεγνωσε τήν' έυ-
χην τήν προετοιμάζουσαν είς τό μυστήοιον τής 
μετανοίας και απηύθυνε πρός τόν Ράτσίνσκην 
τον εν ευχολογιω απαντώντα τύπον περί 

των μετανοούντων. 
— Τέμνον μή αίσχυθης, μή, φοβηθής, μή 

άποκρύψης τίποτε παρ' εμού. ε 

'.Ο Ρακσίνσκης έπλησίασε τόν ιερέα, έποιη-
σατο το σημεΐον τοϋ ταυροϋ μηχανικής και είπε 

Καλά, έγώ όλα θά τά αποκαλύψω, σύ δέ 
ως. πνευματικός πατήρ. δέν θά με προδώσης 

εις την άστυνομιαν όταν αύτη άρξεται νά άνά- .,· 
κρίνη τήν ύποθεσιν : , . 

— Εγώ εϊμαι υπηρέτης τοϋ Χριστού, τούτο 
οπερ τώρα εκτελοΰμεν εΐνε αυστήριον μεταξύ 
εμού, σου καί του Κυρίου. Εγώ θά 'μαρτηρήσω 
περϊ της μετανοίας σου πρό τοϋ θέου.Είς δέτούς τό 
ανθρώπους δέν δύναμαι νά μαρτυρήσω, διότι 
τούτο θά ην έγκλημά μου. Καϊ η συνείδησίς 
μου και ό νόμος κωλύουσί με νά αποκαλύπτω διε 
τά μυστικά άτινα μοί εμπιστεύονται εν τή έξο-
μολογήσει. 

Τότε ό Ρατσίνσκης είπεν ότι προ ολίγου έ-
φόνευσε τόν Καμένσκη. Ό ιερεύς I. δέν εύρεν έν 

τη καρδια του Ρατσί σκη άληθινήν μετάνοιαν. 
Ό φονευς ην τεταραγμένος και έτρεμε ιδία 
φοβούμενος τήν τιμωρίαν των ανθρώπων. Διά 
τούτο ο ιερεύς 'Ιβάνωφ απέλυσεν αΰτόν ,ανευ 
της συγχωρήσεως της αμαρτίας του. Ούτος 
είπεν ,αυτώ. 

— Τώρα δέν είσαι ώς έδει, έτοιμος νά λά-
βης αφεσιν και έλεος παρά τοϋ Θεού. πρέπει 

δια μακράς πείρας νά γνώρισες, ότι τώ όντι ή 
δικη του Θεού είνε τρομερωτερα τής ανθρωπινής 

τιμωρίας. 'Oτε μετά ταϋτα υπήγεν ό άρχια-
στυνομο εις την του ιερεως Ιβανωφ καί 
ηρξατο να έρωτα αυτόν έάν γινώσκη τί συνέβη 
εις τον Ιβάνωφ, ό 'ιερεύς έταράχθη' και δέν έ-
γινωσκε τί νά άπαντήση. Νά είπή ότι δέν γνω-
ρίζει όεν ήόύνατο, διότι ούτος έσυνείθιζε πάν-
τοτε να λεγει τήν άλήθειαν νά είπη ότι γνω-
ρίζει ο εν τω έπέτρεπε τό μυστήριον' της μετα. 
νοίας. Ένεκα τούτου ό άρχιαστυνόμος ηρξατο 
να υποπτεύηται τόν ιερέα I. ώς ένοχον τού φό-
νου. Το αιμοσταγές έγχειρίδιον καϊ τό αίμα-
τοφυρτον ράσον ενίσχυσαν τήν ύπόνοιαν. Ό ιε-
ρεύς I. δεν ήδύνατο νά είπη ότι τούτο τό έγ-
χειρίδιον εμεινεν έκ τοϋ Ρατσίνσκη καϊ ότι ού-
τος εσπόγγισε τάς αίμοφύρτους του χειρας είς 
το ρασον, διότι έφοβεΐτο νά εισέλθη" διά της 
αιμοφύρτου μαχαίρας εις τό δωμάτιον τοΰ ιε-

ρέως. Όλον δε τουτο ό ιερεύς 'Ιβάνωφ δέν η 
δΰνατο νά είπή, διότι τούτο ην τό μυστικόν 

της εςομολογήσεως. 
Ενεκα τής άτυχους ταύτης συμπτώσεως 

των περιστατικών ό ιερεύς I. ηρξατο νά έκλαμ-
βανη ταυτην τήν υπόθεσιν ώς όργήν τοΰ Θεοΰ 

ιαϊ τιμωρίαν πεμφθεισαν παρά τοϋ ούρανοΰ. 
Μετά δύο η τρεις ήμέρας απέστειλε τήν σύ-

υγόν του εις τόν αρχιερέα έφοδιάσας αυτήν δι' 
πι στολής εν η έγραφεν ότι δέν έμύανε τήν ίε-
ροσύνην, ό ι δεν εινε ό φονεύς του Πόπ Καμέν-
κη και οτι γινώσκει τόν φονέα άλλα δέν δύνα-

ται νά δηλώση αυτόν διότι εγνω τό μυστικόν 
αρ' αΰτοϋ τού φονέως έν καιρώ της έξομολο-
ησεως. Άποστέλλων ταύτην τήν έπιστολήν 
εις τόν Αρχιερέα και συστήσας εις τήν γυναι-

κα του νά παρακαλέση, αυτόν, ούτος ήλπιζε, 
τοι έπ' ολίγον, άλλά πάντοτε ήλπιζεν ότι 

άρχιερεύς θά άπολυτρώση αυτόν της καταδί-
και τής εξορίας. Έν τούτοις δεν ήτο δυνα-

τον να τω δοθη βοήθεια τις· ένεκα δέ τούτου 
αρχιερεύς τόν ηύλόγησε και τόν ένεθάρρυνεν 

τών ότι κάλλιον ούτος νά ύποστή βασάνους 
δια ξένην άμαρτίαν κατά τό παράδειγμα του 

Σωτήρος η νά άθετήση τό καθήκον της ίεροσύ-
νης εκ τουτου γίνεται δήλον διατί ό ιερεύς 

οΰδε λέξιν είπε προς δικαίωσίν του έν' τώ 
δικαστηρίω. 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 14 
κα τοΰ υψηλού του ιερατικού αξιώματος δεν 
ηθέλησε νά μέ προδώση. Ούτος έξεπλήρωσε τήν 
ύπόσχεσίν του σιωπήσας. Άκούσας τούτο, εγώ 
επρεπε νά καθησυχάσω. 'Αλλ' ούχΐ, εγώ ηρχι-
σα νά αίσθάνωμαι έπ' εμού τήν θείαν δίκην. 
Κατ' αρχάς ή συνείδησίς μου έβασάνιζέ με και 
με υπενθύμιζε περι τοΰ οτι εγώ ωφελούμαι ε'κ 
της ελευθερίας άλλου ανθρώπου. «Συ εΐ 
κλέπτης, έλεγέ μοι ή συνείδησίς μου· σύ ά-
νήπασας τήν εύτυχίαν καί τήν τιμήν ετέρου 
ανδρός, τόν όποιον σΰ ήτίμασας· είς σέ αρμό-

ζει η φυλάκισις, σύ δέν πρέπει νά απολαμβά-
νω εύτυχίαν». Οί λόγοι ούτοι τρομερώς μέ έ-
βασάνιζον, εγώ δεν ηδυνάμην νά κρύψω τάς 
βασάνους μου έκ της γυναικός μου καί τη απε-
κάλυψα τό μυστικόν. Αύτη έκάλυψε τό πρόσω-
πον της καί ηρχισε νά κλαίη. «'Εγώ σέ ένό-
μιζον, είπεν αύτη, διά τίμιον ανθρωπον». Μετά 
τινα χρόνον αύτη άπέθανεν έκ φθίσεως. 'Εκ τών 
τέκνων μου δύο ήχολούθησαν μετά παρέλευσιν 
χρόνου τήν μητέρα των είς τόν τάφον, ό δέ ετε-

ρος εγκατέλιπε με. Καί ούτω, εγώ τώρα ε-
μεινα μόνος. 'Αλλ' αισθάνομαι ότι αύτη'ή ά-
τομόνωσις δέν εΐνε τά πέρας τών παθημάτων 

αλλ' εΐνε μόνον ή αρχή τής παρασκευής 
πρός τήν θείαν δίχην, ενώπιον τής οποίας εγώ 
πρέπει νά απολογηθώ περί τε τού φόνου καί 
τών βασάνων τού άθώου ιερέως. Ή άγία πί-
τις δίδει είς πάντα άμαρτωλόν τήν περί σω-
τηρίας ελπίδα καί τό ελεος τού Θεού. Ή με-
άνοια είνε ή οδός ή άγουσα εις τήν σωτηοίαν. 
Αλλ' εγώ δέν δύναμαι νά μετανοήσω, διότι 

επωφελούμαι τής ελευθερίας τών άλλων. Έγώ 
εφόνευσα τόν Ίβάνοφ άλλά διά τούτον τόν φό-
νον βασανίζεται καί υποφέρει τά πάνδεινα ο 
αθώος ιερεύς. "Οπως δυνηθώ νά τύχω τής σω-
τηρίας πρέπει νά αποδώσω τήν υπ' εμου κλα-

πεϊσαν εύτυχίαν καί τιμήν είς τόν ιερέα καί 
είτα έγώ ό ίδιος καθ' όλην μου τήν ζωήν θά 
υποφέρω τά παθήματα άτινα προΰξένησα είς 
έτερον καί τοιουτοτρόπως νά μετανοήσω όπως 
δύναμαι νά ελπίζω σωτηρίαν. 'Ιδού διατί διά 
τής παρούσης μου καταμηνύω ενώπιον τοΰ δι-
καστηρίου τό έγκλημα μου. Παρακαλώ δέ Υ-
μάς νά μέ καταδικάσητε είς τήν έπί ζωής φυ-
λάκισιν, νά έλευθερωθη αμέσως ό άθώος ίερεύς, 
νά μέ άποστείλητε είς τήν έξοοίαν δπως υπο-
φέρω διά τό έγκλημα μου. 

Άναγνώσαντες έν τώ δικαστηρίω ταύτην τήν 
έπιστολην, άνενέωσαν τήν λησμονηθεϊσαν ΰπό-
θεσιν περί τού φόνου τού ΙΙόπ Καμένσκη. Κα-
τεπείσθησαν ό'τι ο ίερεύς Ίβάνωφ δέν εΐναι ένο-
χος καϊ αμέσως ήλευθέρωσαν αυτόν, τόν δέ 
Ρατσίνσκην, όστις μόνος του ώμολόγησε τό έγ-
κλημα του άπεφάσισαν νά άποστείλωσιν είς τήν 
έξορίαν. Ότε υπήγον οί αστυνομικοί φύλακες 
όπως όδηγήσωσιν αυτόν εις τήν έξορίαν, τόν 
εύρον έν οικτρά καταστάσει. Ούτος εκείτο α -
κινητός. Τό δεξιόν μέρος τοΰ σώματος του ην 
παραλελυμένον. Ούτος δέν ήδύνατο νά λαλη, 
αλλ' είχε σώας τάς φρένας. Άκούσας ό'τι ή 
τύχη του μετεβλήθη καί ότι κατεδικάσθη είς 
έξορίαν, ό δέ ίερεύς Ίβάνωφ απηλλάγη τών 
δεσμών, μετά κόπου ήγειρε τήν δεξιάν του, 
εποίησε τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ καί ήσθάνθη 
άνακούφισίν τινα· μετά τινας δέ ώρας έξεύπνευ-
σεν. Ό ίερεύς Ίβάνωφ έπιστρέψας εις τήν πό-
λιν Ουφην είδε μόνον τό λείψανον τοΰ δυστή-
νου φονέως. Μαθών ότι ό Ρατσίνσκης άπέστελ-
λεν χρήματα είς τήν οίκογένειάν του καί συνε-
τέλει είς τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων του, ού-
τος καθ' όλον του τόν βίον παρεκάλει τόν Θεόν 
νά συγχώρηση τόν φονέα τού ιερέως Καμένσκη. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Η μεγίστη άπόδειξις ασφαλείας εξεδό-
θη έπ' εσχάτων υπό τής 'Αγγλικής εταιρίας 
«Φοίνιξ» ήτις έξησφάλισεν έκ τοΰ έκ πυρός 
κινδύνου τήν άκίνητον περιουσίαν τής σιδηρο-
δρομικής εταιρείας Σάντα-Φέ, αξίας 14 έκατ. 
φρ., λαμβάνουσα κατ' ετος άσφάλιςρα 200 χιλ. 

— Ο αριθμός τών εν τη γη Μασόνων ανέρ-
χεται είς 22 έκατομ. Κατά τά τελευταία έτη 

ο αριθμός αυτών ηύξησε μέχρι Ημίσεως έκατομ. 
— Είς γεωργός έν Γαλλία άροτριών τόν 

άγρόν έκαμε λίαν σπουδαίαν άρχαιολογικήν 
άνακάλυψιν. Ούτος τυχαίως διά τοΰ αρότρου 
τίπησεν εν άγγεϊον ένώ ευρέθησαν τρία δα-

κτυλίδια, τα δύο χρυσά τό δέ έτερον άργυροΰν, 
πλέον τών δύο χιλιάδων ρωμαϊκών νομισμά-
των, εχόντων τήν προτομήν τών αυτοκρατόρων 
Άντωνίνου, Γορδιανοΰ, Βαλεριανοΰ, καί άλλων. 

— Έν τοις περιχώροις τού Στέημπασχ παρά 
τόν άνω Ρήνον άνεκαλύφθησαν λίαν πλούσια 
μεταλλεία μολίβδου, όστις περιέχει κατά μέγα 
ποσόν άργυρον. 

— Ό άριθμός τών λαλούντων εΰρωπαϊκάς 
γλώσσας ίκανώς ηϋξήθη κατά τήν παρούσαν 
εκατονταετηρίδα. 

Μ , Τ Σ Ϊ Σ Τ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Γ Ο Υ Ν Ο Π Ο Ι Ο Σ 

Έ ν Αθήναις—οδός Πανδρόσου 24· 

"Οσοι θέλετε νά προφυλάξητε κατά τό 
θέρος τά γουνώματά σας άπό καταστρο-
φής άπευθυνθήτε εις τόν άνωτέρω γου-
νοποιόν. 

Ε Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Σ Π Υ Ρ Α Κ Η 

'Εν Μαρκοπούλω —Κρωπίας 

Τό άχανές κατάστημα τού κ. Χ. Σπυράκη δέν 
δύναται νά αυσταθη άλλως παρά μόνον διά τής 
όψεώς του. Είνε τοιούτον, δία δυσκόλως καί είς 
μεγαλουπόλεις άπαντώσι. 'Αχανές, πλούσιον, 
τελειότατον, ποικιλώτατον. Ιδού τά προσόντα 
του. Μία μόνη επίσκεψις άρκεϊ διά νά πεισθήτε. 

ΛΟΥ ΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
Παντοπώλης — έν Κ ο ρ ω π ί 

Τά εκλεκτότερα άποικιακά είδη και οί 
γευστικώτατοι καί άφρωδέστεροι oινοι 
καθιστώσι τό άνωτέρω κατάστημα γνως όν. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 
Χρυσοχόος —έν Κορωπί 

Άριστος τεχνίτης καί τιμιώτατος. Δύ-
ναται διά της λεπτότητος της τέχνης του 
νά ικανοποίηση καί τόν μάλλον ίδιότρο-
πον πελάτην. 

ΓΕΩΡΓ- ΔΗΜΗΤΡΟΥΙ ΣΤΑΜΟΥ 
Καφεπώλης —έν Κορωπ ί 

Άναπαστικώτατα δύνασθε νά διέλθητε 
τάς ώρας σας και νά πίητε άρωματικόν 
καφφέν είς τό άνωτέρω καφφενειον. 

ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΑΑΝΤΖΗΣ 
Έ μ π ο ρ ο ς —έν Κορωπ ί 

Λαμπρότατον κατάστημα καί πλουσιώ-
τον είς πάντα τά είδη τών εμπορευμάτων 

ΝΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΦΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΤΖΩΝ 

Μιχαήλ Μ π ο υ ρ ν ι α - έ ν Ά θ η ν α ι ς 
εδ. 'Ερμού άρ.149. απέναντι κατας. Καρυοφυλ. 
Ο έπι 13 ετη χρηματίσας υπάλληλος ώς καί 
υποδιευθυντές εις τό κατάστημα τού κ. Καρυο-
ρύλλη ήνέωξε ϊδον κατάστημα. Είς το κατά-
στημα τούτο ευρίσκει τις φανέλλας, έσώβρακα, 
κάλτζας, γελέκα, έσωφούσταναϊ πετσέτας κλπ. 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Σ Κ Ο Ν Τ Ρ Α Σ 

ΟΠΛΟΠΟΙΟΣ 
Έ ν Κ ο ρ ω π ί 

Κατασκευάζονται καί έπισκευάζονται παν 
τός είδους όπλα. 'Εργασία άκριβής. Τι-
μαί συγκαταβατικόταται τά μόνα πλεο-
νεκτήματα του καταστήματος. 

EMMAN- NIΚOΛAOY Γ Λ Υ Ν Ο Σ 
Συλουργος έν Κ ο ρ ω π ί 

Πλησίον σταθμού σιδηροδρόμου. 
Τόν άνωτέρω τεχνιτην διακρίνειάσυνήθης 
λεπτοτης τέχνης, ποικιλώτατα δε καί τε-
λειότατα ξυλουργήματα δ ύ ν α σ θ ε να 
προμηθευθήτε έξ αύτοϋ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΛΑΚΟΣ 

Εμπορος —έν Κορωπ ί 
Έν τώ καταστήματι τούτω ευρίσκετε 

εκλεκτότατα είδη παντοπωλείο». 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΔΑΚΗΣ 
υποδηματοποιός - έ ν Κορωπ ί 

Τά στερεώτατα, κομψότατα καί έφθηνό-
τατα υποδήματα θά εΰρητε μόνον παρα 
τω κ. Δ. Μικεδάκη. 

E Υ Σ Τ . Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Χρυσοχόος—έν Κορωπ ί 

Λεπτότης άπαράμιλλος καί τιμιότης ώς 
πρός τάς κατεργαζομένας υλας είνε τά 
κύρια προσόντα τοΰ εργαστηρίου τούτου. 
Ό τ ι θέλει νά κατασκευάση τις άς τρέξει 
είς τόν κ. Εΰστ. Πετρόπουλον. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ Α Π Ω Ν Ω Ν Ε Λ Α Ι Ω Ν Κ Α Ι Σ Τ Ε Α Τ · KHΡΙΩΝ 
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ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Ν.ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ- ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Οδος Σωκράτους αριθμ.9.Οπισθεν του Βαρβακειου 

Εν τω ανωτερω επιπλοποιειω κατασκευαζονται απαντα τα ειδη της επιπλοποιας μεθ' ολες 

της λεπτοτητας στερεοτητος των αγγλικών και γαλλικών ρυθμων 

εκ διαφορων ξυλων και καπλαμαδων της αμερικής 

ησει εκ μαουνίου,καρυδεας,τριανταφυλλεας κλπ 

Ωσαυτως επισκευαζονται τα εφθαρμένα έπιπλα με πρόντζους 

και αντικατάστα τας έλειψεις των κοσμημάτων και των φιλέτων 

και φέρει αυτά εις την πρώτην των κατασκυήν 

Τιμαί συγκαταατικαί. 
. 

ΟΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 

/ 
Εν πειραιει οδός μιαούλη αρ.7 

εντός του χρυσοχοειου Καλογρίδου 
Οσοι θελετε. να άγοράσητε εκλεκτά καί στε-

ρεωτατα ωρολογια. Όσοι θέλετε να επισκευάσητε 
απαξ δια ταύτος τα ωρολόγια σας. 

Τρέξατε 
εις το ωρολογοποιείον του Στεφανουδακη 

EΦΑΠΛΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΒΑΣ.ΧΡΥΣΑΚΗ Εν Πειραιεί-οδος Φιλωνος 44 

Έν τώ ανώτερω ένα πλοματοποιείω πωλούν ται πάντος είδους εφαπλώματα και στρώματα εις τιμάς λιαν συγκαβατικάς. Επισκεύαζον-ται παλαιά τοιάυτα. Ε τελείται πάσα παραγγελία. Τιμαί εκτός συναγωνισμού. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΙΕΙΑΣ Μ.Β. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
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κάτωθεν του παραρτήματος. 
του ξενοδοχείου Γαλλίας 

οδός Αίόλου πλησιον. Χαυτείων 206 
Εις τα ανωτερα υποδηματοποιεια του κ Μ. Παλαιολόγου κατασκευάζονται υποδήματα αν-

δρων γυναικών παιδιών εκ δερμάτων ευρω-παικων κομψοματα και ευθηνόματα.Πλην της πεφηφισμένης στερεότητας των.το αυτό κατα-στημα αναλαμβάνει και την κατ' αποκοπήν επί εν έτος κατασκευήν υποδημάτων δια παν άτο-μον υπό όρους ευνοικώτατους. 

ΒΑΦΕΙΟΝ 

ΔΙ ΑΤΜΟΥ 

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η 
οδος Πατησιων, άπέναντι πολυτεχ-

Βαφειον και καθααριστήριον διαφόρων ει-
δων υφασμάτων βαφέιον .μεταξωτων τε-

λευταίου συστήματος καταπετασμάτων. 
Φορέματα ξυλομένα καί. μή. Ιδικότης 

και καθάρισμα στεγνό. 

ΑΙΘΟΥΣΑ Κ Ο Μ Μ Ω ΤΗ ΡIΟ Υ 
Kυρiων καί Κυρίων 

ΠΑΝ.Χ.ΦΩΦΩΛΗ 
14-Στοα Μελα-14 

Εv τω κομμωτηρίω έκ':τελουνταΐ παντός' ειδους 
κτενίσματα διά χορύς, γάμους, εσπέριδας κτλ Προσέτι κατασκευαζονται περουκαι του-
παι,φρέζουρε καί ε ι ό ν ε ς δια τριχών 

κεφαλής.Ωσάύτως κείρεταί τις ή και ξυρίζε-
ται δεκακις προπληρώνων δρ.4 

Ιδιαιτερα αιθόυσα διά την κόμμωσιν των 
κυριών καί βάφήν τής κόμης ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
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Εν Αθήναις-Πλατεία Μητροπ. 

εν τω ανώτερω εργοστάσι κατασκευάζονται 

λεπται. εργασία παντός είδους ήτοι. 
Κηγλιδες παντοειδείς. Βάσεις δια-

φ ο ρ ω ν ε ι δ ώ ν . Δ ι ά φ ο ρ ο ι φ ό ρ μ α 
προς κατασκευήν παντός είδους λεπτής 

εργασίας.Τιμαί συγκαταβάτε. 


