
ΕΤΟΣ ΣΤ' Εν ΑΘΗΝΑΙΣ τ ΐ  26 'Απριλίου 1892 Άοιθ 257

φ η μ ε ρ ι ς τ ω ν v p t O ) V

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Α Τ Ε Α

\ιά  τό Ε ξω τ ερ ικ ό ν  Δρ. 5 
\ ια τό  Ε ξω τ ερ ικ ό ν φ .χ . 8

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΠΣ 0 
) 7 Όδός Μουσών και Νίκης 7 ·̂  

Πλατεία Συντάγματος. <>

Γραφεΐον άνοικτον καθ’ ά 
έκαστην από 10— 12 π. μ. ρ

Πάσα παρατηρησις έπί τής Λ 
αποστολής του φύλλου γίνε- ο 

1 τ α ι  δεκτή μόνον εντός οκτα 0 
ημερών. Λ

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  Τ Π Ο  Κ Τ Ρ ΙΩ Ν
ν-τ»··«ί—ι    , . ,Q ^

Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΤΡ ΙΑ  \ \
. Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν

' .  ό

ΣυνδρομηταΛ έγγράφονται ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ιο ν  τη ς

Έ φ γ ^ μ . β ρ ε δ ο < 5  τ ώ ν  Ι ^ υ ρ & ώ ν
« α ί  π α ρ ά  τ ο ϊς  Β ιβ λ ιο η ω λ ε ίο ις  Β έλ μ κ ερ γ  χ α ΐ  “  'Ε σ τ ία ς ,

Έ ν  τφ  Έ ξω τ ερ ικ φ  δέ π α ρ ’ Δ π α ξ ι το ις 
ά ντ ιπ ρ ο ξώ π ο ις  τιμών.

. Σώματα πλήρη του α', β ' ,  γ' δ' και ε' έτους εύρίσκονται παρ* ήμΓν 
¡ \  καί παρ’ άπασι τοΓς άντιπροσώποις ημών.

Διά τά ανυπόγραφα αρθρα 
ευθύνεται ή συντάκτις αυτώ\ ι 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δέν έπιστοέφονται.— Α νυ
πόγραφα καί μή δηλούντα 
τήν διαμονήν τής αποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. — 
Πασα αγγελία αφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διευθυν» 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημυν 50 λεπτών 
πρός εκτύπωσιν νέας ταινίας.
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ANA ΤΟΝ ΕΓΒΟ ΤΚΟΝ ΠΟΡΘΜΟΝ

'14 " £ ? , * .> , . ν „ . ,Π ανοιζις εινε τ, κατ εςοχην εποχή της μελετης του 
μεγάλου καί θαυμάσιου τής φύσεως βιβλίου. Είνε ή έποχή. 
κ*θ ήν ή γή, ή θάλασσα καί ό ουρανός πανηγυρίζουσιν άπό 
κοινού την μεγάλην τής νεότητος, του σφρίγους καί τής ζωής 
εορτήν. Η φύσις παρίσταται ήδη ύπο τήν άληθή παραδεισια
κήν μορφήν της, εν τή άπειραρίθμω δέ τών θαυμασίων εικό
νων της έξελίςει καταπλήττει, συγκινεί, επιβάλλεται είς τήν 
.-ασθενή άνθρωπίνην άντίληψιν, ώς μέγα καί δυσεξήγητου πρό
βλημα.
r ·ρ ί , „ χ ,  ,  ,

ενςιστορησαμεν ηοη τας μαγικας εντυπώσεις μας εκ τής 
μερικής μελέτης του βίου τινών έντόμ.ων κάί πτηνών. Σήμερον 

θαλερά φύσις μάς ελκύει είς γενικωτέραν αυτής μελέτην. 
Ηκς καλεϊ αύτη έκτος του στενού καί άσφυκτικού κύκλου τής 

Μ;Τή πρωτευούση ζωής. Αί μεγαλοπόλεις — καί αί Άθήναι 
«χεσει πρός τήν λοιπήν 'Ελλάδα δικαιούνται νά φέρωσι τον 

®τλον τούτον —  έπρεπε νά χρησιμεύωσι μόνον ώς χειμερινά 
¡Jjtív ενδιαιτήματα. Τήν άνοιξιν ή φύσις μάς καλεϊ είς τάς έ- 

_·°χ«ς καί τούς άγρούς, άνά τάς άκτάς τής θαλάσσης, άνά τά 
και τούς λειμώνας μέ ολην τήν δύναμιν τών πνευμόνων 

y*!?· Τονίζει έκεϊ τάς θαυμασιωτέρας χορδάς τής λύρας τών 
®-εριων άηδόνων της, ήν συνοδεύει ώς γλυκύ καί μεθυστικόν 

j ? 5μα τά δεΟ,όν τών ρυάκων κελάρυσμα, ό φλοίσβος τού ήδέως

ψιθυρίζοντας φυλλώμ,χτος τών δένδρων, ό μυστηριώδης βόμ- 
βος τών έντόμ.ων, τά ηδυπαθές τών λιμ,νών καί θαλασσών λ ί
κνισμα.

Είς τήν φιλομιιδή ταύτην τής άνοίξεως πρόσκλησιν σπεύ- 
δουσαι καί ήμεϊς έγκα τελείπομ.εν δ ι’ ή μέρας τινάς τήν άνα- 
παυτική-ν τού οϊκου μ.ας γωνίαν καί μέ μικρόν τχξειδιωτικόν 
σάκκον ώς μόνον έφόδιον έπιβιβαζόμεθχ τού διά τον Εύβοϊκόν 
κόλπον άνχχωροΰντος άτμοπλοίου.

Ή  ή μέρα είνε περί τήν δύσιν της. Ό  ήλιος έκτείνων τά 
τελευταία πύρινα βέλη του άνά τά άπειρον,βυθίζεται ώς βόμ.- 
βα αίματος είς τά άδυτα τού ΙΙοσειδώνος βασίλεια. Τό ά τ- 
μ,όπλοιον άνελκύει άγκυραν καί έκπέμπον θερμήν στόνον έκ τών 
σιδηρών στέρνων του έξέοχετχι τού λιμένος διχσχίζον ώς τρο
μάράν θαλάσσιον τέρας τήν άπεραντον τών ύδάτων έκτασιν.

Αί άκταί άς παραπλέομ,εν καλυπτόμεναι υπό τού σκοτεινού 
τής νυκτος ένδύαατος, ούδεμίαν άλλην έναλλαγήν παρουσιά-
,ουσιν η την των σχημάτων και γραμ,μων¿ν. Τό 7.?' ε, ή ζωη
αύτη τού σύμπαντος, έλλείπει κατά τήν στιγμήν ταύτην άπό 
τής είκονος τών περιβαλλόντων ημάς τοπίων. Το μελανόν κύ
μα, ο! χρυσίζοντες έκ στάχυος αγροί, τά  χλοερά δένδρα, 
τά  θαλερώτατα τής γής άνθύλλια, τό φαιοερυθροΰν τών βου
νών καί τό σκωριώδες τών άπορρώγων βράχων υπό μίαν 
καί τήν αύτήν πεοιβάλλονται νοοιάν, τήν αυτήν τού πέν-

Ρ ' 4θους καί τού ερέβους φέρουσι σκοτεινήν έσθήτα. Πού καί που 
ή άντανάκλασις άστέρος εντός τού ύδατος ή φωτεινή άκτίς 
αυτού προσπίπτουσχ έπί έξέχοντος τής ξηράς σημείου ποικίλ- 
λουσι την μονότονον τής νυκτός εικόνα.

Μετά τετράωρον περίπου πλούν πα^ακάμπτομ.εν τήν άκρα,» 
τού Σουνίου. Είνε λοιπόν σύμπλεγμα πρώτης δυνάμ,εως φω
τεινών άστέρων τό σελαγίζον έπί τής κορυφής τή'ς ύπερκειμέ- 
νης τού Σουνίου βουνοσειράς ; Είνε το ύψος έκείνο μ.υστηοιώ- 
δες ενδιαίτημα μχγισσών, αϊτινες λευκοφοροι καί ούοχνομή- 
κεις έπιτελούσι κατά τήν ώραν ταύτην τάς μετά τών άοράτων
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πνευμάτων έκμυσττ,ρεύσεις των ; Είνε αί Ναΐάδες άς ή άπαλώς 
φιλούσα το Σούνιον θάλασσα έφερεν έκεϊ κατά την ώραν τα ύ
την,ίνα μετά των αδελφών των Δρυειδων έν χορώ τελέσωσι έπί 
του ύψους εκείνου εορτήν ;

νΟχι ! είνε τι πλειότεοον τούτων τό λευκόν εκείνο δίκην 
γιγάντων σύμπλεγμα, είνε μνημείον αρχαίας τέχνης. Είνε οί 
σωζόμενοι στύλοι ιερού ένδιαιτήματος τού ύπατου των θεών 
τής άρχαιότητος. : ,Είνε τροπαιον πιστεως και λατρείας επι- 
ζήσαν τών έν αύτώ λατρευθεισών θεοτήτων. Γίνε αληθώς με
γαλοπρεπής οίκος θεού, έπιβάλλων καί καταπλήσσων τούς νά 
νους κάτωθεν αυτού διεοχομένους κοινούς θνητούς.

Ό  χρόνος, ύπό την άμείλικτον πνοήν τού όποιου πάσα δύ- 
ναμις εκλείπει, παν μεγαλείον εξαφανίζεται, πάσα άρχή κατα
βάλλεται παν κάλλος ώχρια καί μ,αραίνεται, πάσα ζωή φθί-

ύ ι ' -   ̂ ?νει, ο χρόνος ο μεγας ουτος και κραταιος των οημιων ανας
έφείσθη πάντοτε τών αριστουργημάτων τής Τέχνης τών άρ- 
χαίων προγόνων μας.

Πρό τής μεγαλοφυίας, πού τού έξοχου καί γοργού πνεύμα
τος τών καταπληξάντων τον κόσμον όλον καλλιτεχνών ήμών 
ό γίγας χρόνος κατέρριψε μακράν τήν καταστρεπτικήν σκα
πάνην του καί άποκαλυπτόμενος άντιπαρήλθε.

'Η σελήνη κατά τήν ώραν ταύτην αίωρουμ.ένη άνά τό άπει
ρον, ρίπτει δίκην ηλεκτρικού λαμπτήρος τήν ώχραν τών άκτί- 
νων της δέσυ.ην επί τού ύψίστου καί καταλεύκου θείου τούτου 
οίκου, αίγλήεντα ούτω καί ώς έν φαντασμαγορική είκόνι άνα- 
δεικνύουσα αυτόν με τούς μεγαλοπρεπείς έκ στιλπνού πεντελι- 
κού μαρμάρου κίονάς του καί μέ τήν άπαραμίλλου άρχιτεκτο- 
νικής γραφικότητά του.

Ή  είδωλολάτρις κατά τήν στιγμήν εκείνην ψυχή μου άπηύ- 
θυνε θερμοτάτην προσευχήν πρός τούς θεούς, οϊτινες τόσον 
ΰπεράνω τών κοινών θνητών υμνούντο τότε καί έλατρεύοντο, 
καί τοιαύτα πρός τούς προγόνους μας ένέπνευσαν έογα.

Έξημερώθημεν πρό τού πορθμού τής Εύβοιας. Έδώ ή φύ- 
σις παρουσιάζεται έν όλη τή ίδιοτρόπω φιλάρεσκε ία της, ¿στο
λισμένη αληθώς με ένδυμα, ούτινος τήν περιγραφήν μόνον οί 
άναγνώσαντες παραμύθια τής Χαλιμάς έφαντάσθησαν.

Ή  νήσος Εύβοια άποσπασθεϊσα διά τού πορθμού τού Εύρί- 
που από τής λοιπής στερεάς Ελλάδος σχηματίζει στενόν θα
λάσσιον έν άδιαπτώπω πάλη πρός τάς εκατέρωθεν πλήρεις έλιγ— 
μών άκτάς διατελοΰν. Βλέπει τις ότι τό ύδωρ έδώ είναι ξένος 
παρείσακτος καί οτι μόνον διά τών ισχυρών ρευμάτων τής έν- 
τεύθεν καί έκείθεν άνοικτής θαλάσσης κατορθοί νά μή κατα- 
νικάται ΰπό τής χέρσου. Καί μαίνεται καί βράζει καί έκσπα 
εις άφρούς καί κυλινδούται περί εαυτό σχηματίζον όπάς έν αίς 
απειλεί νά άπορροφήση πάντα άψηφούντα τήν δύναμίν του.

Αί τρίαινα', πασών τών υποβρυχίων τής Ελλάδος θεοτή
των φαίνεται ότι ένταύθα συνησπίσθησαν κατά τής τολμητίου 
ανθρώπινης δυνάμεως, ήτις έπενόησε νά περίκλειση αύτό εις τό 
σον στενά όρια. Καί εις αντεκδίκησή όσον έπίσημον καν ή τό 
διά τών στενών διερχόμενον άτμόπλοιον, όσον καί αν έπείγε- 
τα ι νά διέλθη, θά ύποβληθή εις τήν ιδιότροπου καί τυραννικήν 
τού ρεύματος δοκιμασίαν, θά άναμείνη όπως ή διάθεσις τής 
διευθύνσεως τών ύδάτων έπιτρέψη τήν διάβασιν.

Ή  Χαλκίς, ή πρωτεύουσα τού νομού τής Εύβοιας εύρί- 
σκεται άκριβώς έπί τού περάματος. Ή  πρός τήν παραλίαν 
πλευρά αύτής είναι ωραιότατη, ή πέραν δέ τής προκυμαίας

έπεκτεινομένη παραλιακή όδός μετά τών θερινών έπαύλεών της 
δίδει εις τόν μή έπισκεφθέντα τό έσωτερικόν τής πόλεως άρί- 
στην περί τής αρχιτεκτονικής καί φυσικής καλλονής αύτής 
ιδέαν.

Αέν έξήλθομεν εις τήν Χαλκίδα, ήν πρό ένός άκριβώς έτους 
έπεσκέφθημεν. 'Ως προειπομεν ζητούμεν την ,ωην τής ανοι- 
ξεως εις τά  δάση καί τούς άγρους, εις τας μικράς κώμας, εις 
τάς άκατοικήτους σχεδόν άκτάς. Δέν μάς ελκύει ποσώς ό ήμι- 
πεπολιτισμένος καί ήμιαριστοκρατικός βίος τών έπαρχιακών ; 
πόλεων.

Έξακολουθούμεν λοιπόν τόν πλοΰν μας μέχρι Λίμνης καί 
έκείθεν μέχρι Νέας Πέλλης μικράς παραλίου κώμης, άποικι- 
σθείσης ύπό Μακεδονων έκ τής Πέλλης τής Μακεδονίας. Είναι 
τό έπίνειον τής πόλεως ’Αταλάντης πρωτευούσης τής Λοκρί- 
δος, ήτις άπέχει αύτής περι την ώραν.

Μακρά καί στενή άκατοίκητος άλλά κατάφυτος νήσος, έγ- 
καρσίως μεταξύ Εύβοιας καί Νέας Πέλλης κειμένη πρός τήν 
νοτιοανατολικήν αύτής πλευράν, έτέρωθεν δε ή άμφιθεατρικώς 
έπεκτεινομένη πρός τήν θάλασσαν παράλιος γραμμή, ής τό - 
τό άκρον άντικρύζει τήν Αιδηψόν, μεταβάλλει τήν πρό τής 
κώμης ταύτης θαλασσίαν έκτασιν εις λίμνην εύρεΐαν καί ώραιο- ; 
τάτην, ής τό χρώμα σκιάζουσιν αί ώραιότεραι τού σαπφείρου 
άποχρώσεις. 'Οτέ διατέμνεται ΰπό λωρίδων γαλακτωδών καί 
κυανών, ότέ ρυτιδούται ελαφρώς λικνιζομένη υπό τήςέπιπνεού- 
σης γλυκείας αύρας, άλλοτε πάλιν άκινητος και λεια ώς κά·^| 
τοπτρον, άντανακλα έντός τών δροσερών στέρνων της τό έλαιό- 
φυτον τής ’Αταλάντης νησύδριον, τήν ίόχρουν τής Εύβοιας 
βουνοσειράν καί τόν στενόν καί σπαρτόφυτον βραχίονα έφ ' ον 
έξαπλούνται νωχελώς έγκατασπερμένοι οί μικροί καί κατάλευ- 
κοι οίκίσκοι τής κώμης τών Λιβανωτών. 3

Σιγή μεγαλοπρεπής καί ηρεμία άδιάπτωτος δεσπόζει επί  ̂
τής μικράς κώμης, ήτις φέρει τό όνομα της πατριδος του με
γίστου κατακτητού τής άρχαιότητος. Ή  προτομή τού Με
γάλο υ ’Αλεξάνδρου χρησιμεύει ώς σφραγίς καί οικόσημον εύγε-* 1 
νείας τού μικρού καί πτωχού δήμου, όστις καταλέγει μεταξύ : 
τών πολιτών καί αύτόν τόν βαρώνον Σίνναν, τόν ίδίαις δα- 
πάναις ίδρύσαντα ένταύθα περικαλλή έκ μαρμάρου κρήνην, 
καταδεδικασμένην όμως εις διαρκή λειψυδρίαν.  ̂ |

ΊΙ πρός βορράν-καί νότον τής κύμης τελμάτωσις τού εδά
φους καθιστά τό κλίμα νοσηρόν καί χρωματίζει την κανονικήν |  
καί γραφικήν κών κατοίκων φυσιογνωμίαν μέ τό ώχράν καί μ*- ■
ρασυ.ώδες τών πυρεττών χρώμα.

Αί γυναίκες ίδια αί υποβαλλόμενα·, εις τάς κακουχίας του  ̂
αγροτικού βίου καί τής ελλιπούς διατροφής μαραίνονται καί | 
γηράσκουσιν, άπό -ού τριακοστού τής ήλικίας των έτους. Κα^| 
λήν κατατομήν προσώπων, ώραιοτάτους ιδία οφθαλμούς 
παντα τις ένταύθα, αί μικρών τινων δε παίδων καί κορασίδων® 
φυσιογνωμία·, ήδύναντο νά προκαλέσωσι τήν προσοχήν παντός ] 

καλλιτέχνου.
Ή γλυκεία ή γαλανή θάλασσα είναι ή εύεργετική μήτηρ *■*’ /] 

τροφός τών πλείστων τής κώμης κατοίκων. Ούδαμού ίσως των : 
έλληνικών θαλασσών υπάρχει τοιαύτη άφθονία παχυτάτων · χ »  
εύγέστων ιχθύων, καί έν γένει θαλασσίων όστρίων εις τήν αλι- 1 
είαν τών όποιων άσχολούνται οί τής Νέας Πελλης κάτοικοι ^

Α γαπώ  τήν θάλασσαν αύτήν διά τήν άρρητον μαγείαν ήν 
άποπνέει, διά τάς έξοχους εικόνας &ς άνά πάσαν στιγμήν ε '
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ναλλάσσει, διά τήν γλυκεϊαν καί μειλίχιον όψιν, ήν διετηρησε 
πάσας τάς ήμέρας τής ένταύθα διαμονής μου. Την α 

γαπώ διότι, διά τής λείας ώς διαφανούς όλοσηρικού επιφάνειας 
«οί παρέσχε τό ύπέρτατον γόητρον. τήν θαυμασίαν από- 

λαυσιν τής μελέτης τού βυθού αύτής, τών υποβρυχίων κήπων 
γγ-,ς υιέ τάς μυρίας τού πρασίνου άποχρώσεις. τής έ,ερευνήσεως 

κατοικιών τών θαλασσίων ζώων της. Μοί παρέσχε τήν 
ώκαιρίαν νά μελετήσω τά ήθη καί έθιμα αυτών, νά θαυμάσω 
-ήν προβλεπτικότητά των, τάς έπινοήσεις των, όπως διαλά- 
θωσ; τήν προσοχήν τού φυσικού εχθρού τω ν, τού θηριωδεστά- 
του τών θηρίων άνθρώπου !
• Έχϊνοι, πολύποδες, πεταλίδες, καί παντοειδή οστρεα, εν 

τώ βυθώ τής θαλάσσης έμφωλεύοντα, παριστώσι θέαμα περι

τήν γελαστήν όψιν ύπερθεν τής θαλασσίας έπιφανείας. Ά πό 
τής νήσου ταύτης, ήν έντός δέκα λεπτών δύναταί τις νά πε- 
ριέλθη άπό άκρου εις άκρον τά πέριξ θέαμα είναι άληθώς έξαί- 
σιον. ’Εντεύθεν κλιμακωτή σειρά τών ορεων τής Εύβοιας ώς 
καί τής παραλίας τής Λοκρίδος μετά άλληλοδιαδόχων άνά τόν 
Όπούντειον κόλπον τής ξηράς έςοχών, άς ποικίλλει και γρα- 
φικωτάτας καθιστά τό πράσινον τής καλλιεργημένης γής μετά 
τού ίοβαφούς τής άγονου καί έγκαταλελειμμένης χέρσου. ’Ολί
γον άπωτέρω πρός τά έτερον στόμιον τής θαλάσσης ή Αιδηψός 
έρρ'.μένη ύπό τους πρόποδας τής βουνού, έκείθεν δ& αυτής τά 
βουνά τού Βώλου, έν άρμονικωτάτη καί ποικίλη τών γραμμών 
έπιπλοκή. Πρός τήν βόρειον πλευράν, ήτις σχηματίζει τόν ά- 
ριστερόν βραχίονα τού Οπουντειου κόλπου, έπι σπαρτοφυτου

-ώ βυθώ τής θαλασσής εμφωλευοντα, παριστώσι ι ■* *. , , .
-» ίχ' ου ε'/τά.(7£(ώ£ ερρίίΑενη ν(Ωγελ(ι)ζ {.Λΐ/£ρον υ/νε̂ οενο) '•ν'ιζ*ΟΥον έν τη πολυαηνάνω τών φολεών των κατασκευή. Ο θα- „/.τα,εω, ρρ , Λ * ^ ^

■ Τ '  ' 1 Λ „ Ά». .  . , , ι.ίκτάκώαη νεννησασα τον κορυοαιον των γιγάντωνΓ · „ > ,
λααος ίδία τού πολύποδος προδίδει ότι τό τόσον ατελές τούτο
•όν, κέκτηται έμπειρίαν άρχιτέκτονος, καί κρίσιν καί προβλε
πτικότητα πεπειραμένου πολεμιστού. Γην φωλεαν του επιστρώ
νει διά λίθων καί καλύπτει δΓ όστρέων μικρών, ών τό ζώον

μεταχειρίζεται πρός ιδίαν συντήρησινίδί: Ό  αλιεύς— καί τό φο-
■Ιΐκόν καί άχαρι τούτο έργον άνελάβομεν καί ήμεΐς κατά τήν 
.ένταύθα διαμονήν μ.ας—φέρων σιδηρούν κάμακα άπωθεΐ δ·. 
αύτού τά οστρεα, πρός εύκολωτέραν τού πολύποδος σύλληψ'.ν. 
Ούτος όμως ειδοποιούμενος ύπό τής μετακινήσεως ταύτης τών 
όστρέων περί τού άπειλοΰντος αύτόν κινδύνου εισχωρεί διά τών 
λίθων εις τά βάθη τού θαλάμου του, όπόθεν ή εζαγωγή αυ
τού άποβαίνει ώς έπί τό πολύ άδύνατος.
\ ’Εάν όμως δέν προφθάση νά κρυφθή έγκαιρως τότε μεταςυ 
αυτού καί τού άλιέως συνάπτεται άγών πεισματώδης και δεν 
παραδίδεται πριν έξαντλήση πάσαν τήν δύναμίν του. Θέτει 
εις ένέργειαν την ύπό τόν θάλαμον συσσωρευμενην αμ.μον, ής ή 
άπότομος καί στρατηγική έκτίναςις θολώνει το υδωρ, καί ού
τως ό έχθρός χάνει πάν ’ίχνος τού διωκομένου ζώου. Οταν δ 

.. έξησθενημένος καί έκτος μ,άχης άνασύρεται, τότε παριστά α
κριβώς τήν εικόνα άνθρώπου συλλαμβανομένου ύπό κακούργων 
καί άγωνιζομένου τόν ύστατον άγώνα πρός σωτηρίαν του. Οι 
οκτώ πλόκαμ.οι σχηματίζοντες περί το σώμ.α αυτού κυκλοτερή 
άκτϊνα τίθενται εις ίλιγγιώδη κίνησιν άνά τήν φοράν τού υ- 
δατος, τίς οίδε δέ όποιας σπαρακτικής κραυγάς, άκουστάς μό
νον παοά τών λοιπών θαλασσίων ζώων έκπεμπει έν τη ύστατη 
εκείνη τής ζωής πρός τόν θάνατον πάλη. Τό πεδιον τής μά
χης, έν ή τόσα πίπτουσι θύμ.ατα, έν η εν υστάτη σπασμ,ωδική 
κινήσει ή ζωή άφίνει τό σώμα τόσων θαλασσίων ύπάρςεων είναι 
τό κοίλωμα τής λέμβου.

Πόσων άτυχών τοιούτων ύπάρςεων τήν ζωην και ευτυχίαν 
έπεβουλεύθηυ.εν άπό τής μ.εταβάσεώς μας έκ Νέας Πέλλης εις

θαλάσσης μικρά κώμη γεννήσασα τόν κορυφαϊον τών γιγάντων 
τής Ελληνικής έπαναστάσεως, τόν ήρωα τής Γραβιάς Όδυσ- 
σέα Άνδρούτσον. ’Ολίγον ύπεράνω τής βουνοσειράς τής Λο
κρίδος τής φερούσης τό όνομα ΧΑω^οϋ ό Παρνασσός προβάλ
λει τήν λευκήν καί πολιότριχα κεφαλήν του,έν όλη τή μεγαλο- 
πρεπεί έπιβληττκότητι τού σεβαστού παραστήματος του καί 
τού ένδοξου πάοελθόντος του. ΐπ ά  τον Χλωμήν έπι τής πρός 
τήν Νέαν ΙΙέλλην άγούσης κλιτύος ή πόλις ’Αταλάντη, ή πρω
τεύουσα τής έπαρχίας Λοκρίδος. Γπ αυτήν άγροι πού μ.έν 
πράσινοι, πού δέ χρυσίζοντες εγκατεσπαρμένοι ύπό έλαιοδέν- 
δοων, καί διασχιζόμ.ενοι ύπό πολυπληθών ποιμνίων.
' Τοιούτον έν περιλήψει τά πλαίσιον όπερ άμφιθεατρικώς έκ- 

τείνεται περί τήν θαλασσίαν στεφάνην τού νησυδρίου τού Αγίου 
Νικολάου, προκαλούν τήν έκπληξιν καί τόν θαυμασμόν τού πα - 
ρατηρητού. ’Ενταύθα ό ζωγράφος συντρίβει έκ πείσματος την 
χρωματοπινακίδα του, αισθανόμενος τήν φυσικήν άδυναμίαν 
του πρός άναπαράστασιν τού έκπάγλου τούτου τής φύσεως 
άοιστοτεχνήματος Έ ν μόνον ύπολείπεται εις αύτόν. Νά προ- 
σευχηθή γονυκλιτής πρό τού έν τώ  μέσω τής νήσου /,ευκου και 
γραφικωτάτου ναΐσκου τού Ά γιου Νικολάου, ϊνα ύμ.νήση .όν 
Πλάστην διά τήν θαυμασίαν τών δημιουργημάτων του τελειό

τητα .
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Γ...............   ̂ ί ' I
τό έν τώ υ.έσω τής λίμνης κείμενον μικρόν καί θαλερώτατον I σκοπο

  \  \  „  1 Λ  '  ,  I  * Τ Τ

"Ολον τό κράτος εύρίσκετο έν άπελπισία, διότι ό νεος βα
σιλεύς μετά τόν έσχάτως συμβάντα θάνατον τής συζύγου του 
δέν ήσχολεϊτο πλέον ποσώς περί τών ύποθέσεων τού κράτους, 
άλλά διήρχετο τάς ήμέρας καί τάς νύκτας του κλαίων προ της 
είκόνος τής νέκρας. Τήν εικόνα ταύτην ειχεν άλλοτε γράψει αυ
τός ό ίδιος, σπουδάσας τήν ζωγραφικήν επίτηδες πρός τον

όν τούτον.

νησυ Άγιου Νικολάου δέν δυνάμ,εθα άκριβώς νά ύπο 
λογίσωμεν. Τά βέβαιον είναι ότι ή τρυφερά καί ευαίσθητος φη- 
μιζομένη γυναικεία φύσις δέν έξανίσταται ή λίαν άσθενώς κατά 
τοιούτων αίαοχαρών καί βανδαλικών πράςεων. Τούναντιον 
ίθεωρούμεν άληθές κατόρθωμα τήν άπόσπασιν μικρού εχίνου 
ή άκάκου πεταλίδος, έκ τού θαλασσίου βράχου έφ ου ήτο 
προσκεκολλημένη ώς έπί τής μόνης τής ζωής των σανίδος.

Μετά αλιείαν δύο ή τριών ώρών άποβιβχζόμεθα εις το γρκ- 
Οικώτατον νησύδριον, τού Ά γιου Νικολάου όπερ ώς φιλάρε-

Η είκών αύτη ήτο ήδη ή μόνη παρηγορία τού νέου μονάρ
χου. Δέν ήδύνατο νά συγκρατήση τά  δάκρυα άτενιζων προς 
αύτήν, άλλά καί δέν άντήλλασσε τήν έκ τής πικρίας τών θρή
νων του προκύπτουσαν γλυκεϊαν παραμυθίαν μέ την απολαυ- 
σιν τών μαγικωτέρων καί εύτυ^στέρων μειδιαμάτων.

Μάτην οί ύπουργοί του προσεπαθουν νά τόν αποσπασωσιν 
I άπό της μελαγχολίας του άναγγέλλοντες αύτώ ειδήσεις περι 

έπαναστατήσεως τών ύ π ’ αύτόν χωρών. Ημέραν μαλιστα 
τινα ώργίσθη μεγάλως κατά τού κλειδούχου του, όστις έτολ-
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θλίψεων δεν πρέπει νά διαρκώσιν αιωνίως, καί δτι θά έπραττε 
καλώς νά ζητήση παραμυθίαν εις véov γάμον εί'τε μετά άνεψιας 
αύτοκράτορός τίνος, εί'τε μετά πτωχής χωρικής, άδιάφορον.

Τε'ρας ! άνε'κραξεν 6 απαρηγόρητος μονάρχης, τολμάς νά 
μοί δίδης τοιαύτην άπιστον καί άνανδραν συμβουλήν ; Θε'λεις 
νά φανώ άπιστος εις την μάλλον λατρευτήν καί άςιέραστον 
τών βασιλισσών ; Μάθε, άθλιε, καί έπανάλαβε την άπόφασίν 
μ,ου ταύτην προς πάντας τους υπηκόους μου, ότι ουδέποτε γυνή 
άλλη θά καθεσθή πλέον επί του θρόνου μου, εκτός έάν εύρεθή 
τις καθ’ όλα όμοια πρός τον άγγελον, τον όποιον άπώλεσα.

Καί έλεγε τούτο ό πιστός σύζυγος, διότι έγίνωσκεν ότι ή 
βασίλισσα ήτο τόσον εντελούς καί πρωτοφανούς καλλονής ώστε 
καθ’ όλην την γην δεν ήδύνατο νά εύρεθή άλλη όμοια της. 
Μελαγχροινή μέ μακράν μεταξώδη κόμην, με τό μέτωπον υψη
λόν. μέ οφθαλμούς με'λαινας καί βαθεϊς ώς τό σκότος της νυ- 
κτός, μέ στόμα, όπερ ηνοιγε μειδίαμα, άποκαλύπτον σειράν 
στιλπνών μαργαριτωδών όδόν.-ων, μέ άνάστημα καί χάριν α 
ληθώς ηγεμονικήν ή βασίλισσα ήτο βεβαίως γυνή άπαραμίλ- 
λου κάλλους.

*

Πολλοί μήνες παρήλθον οΰτω καί τά έτη αύτά ήρχισαν νά 
διαδέχωνται άλληλα, χωρίς ούδεμία νά έπε'λθη μεταβολή εις 
τήν άπόφασίν του βασιλέως. Οί υπουργοί του ούτω διώκουν 
τό κράτος έν όνόματι αυτού, είσέπραττον τούς φόρους, τούς 
όποιους όμως έδαπάνων άνε ξελ ε'γκτως πρός ιδίαν χρήσιν, εις 
τρόπον ώστε ό καταπονούμενος καί κατακλεπτόμενος ούτω 
λαός ένήργει άπό καιρού εις καιρόν διαδηλώσεις πρό τών βα
σιλικών άνακτόρων, επικαλούμενος τήν έπε'μβασιν τού μο
νάρχου.

Πλήν ούτος παραδιδόμενος ώς ήτο εις τήν μελαγχολίαν του 
ουδόλως έπρόσεχεν εις τά  παράπονα καί τάς διαμαρτυρίας 
τών υπηκόων του.

Μίαν πρωίαν όμως, καθ ’ ήν στιγμήν ή αυγή έβαφε διά ρό
δινων καί κυανών χρωμ-άτων τάς ΰάλους τών παραθύρων του 
άσμα πρωινόν ώραίον καί δροσερόν, άλλ ’ ένταυτώ άσθενές έκί- 
νησε τήν περιέργειάν του. Ό  νέος μονάρχης άπεσπάσθη έκ
πληκτος τής μελαγχολίας του καί έπλησίασε πρός τό παρά
θυρου. Ή  έκπληζίς του ύπήρξε μεγίστη έπί τή θέα μικράς ώ- 
ραιοτάτης ποιμενίδος, ήτις ώδήγει εις τούς άγρούς τό έκ ποο
βάτων ποίμνιόν της. Ή το τόσον ξανθή, ώστε ή κόμη της 
μάλλον έχρύσου τόν ήλιον ή έχρυσίζετο παρ’ αυτού. Είχε τό 
μέτωπον ολίγον χαμηλόν, ροδεινόν ώς τά  τρυφερά ρόδα, τούς 
οφθαλμούς μεγάλους και διαυγείς ώς τήν αϊγλην τής αυγής 
καί τό μικρόν της στόμα θαλερώτερον τού χαμοκεράσου άφινε 
νά φαίνωνται μικροί καί ώοαΐοι μαργαρϊται.

Ά λ λ ’ ή ευάρεστος αύτη έκπληξις τού βασιλέως δεν διήρκεσε 
πολύ. Μεμφόμενος εαυτόν διότι άλλη γυνή εϊλκυσε τήν προ
σοχήν του, έκρυψε παρευθύς τούς οφθαλμούς του διά τών χει- 
ρών καί επανήλθε πρός τήν προσφιλή εικόνα, πρό τής όποιας 
γονυκλινής ήρχισε νά κλαίη καί οδύρεται. Είχεν ήδη λησμο
νήσει ότι ή ποιμενίς διήλθε πρό ολίγου τού παραθύρου του 
ψάλλουσα. Ά !  είσαι βέβαια, έλεγε στενάζων, ότι ή πεν
θούσα καρδία μου σοί ανήκει διά παντός, άφού δέν υπάρχει 
ούδαμού γυνή εντελώς όμοια πρός σέ. "Iva δέ άλλη βασίλισσα 
καταλάβη παρά τόν θρόνον μου καί έν τή καρδία μου τήνθ έ-

σιν σου, αύτη οφείλει νά ήναι εντελώς όμοια προς τήν εικόνα, 
σου, ήν λατρεύω νυχθημερόν.

* *

Τήν επαύριον ένω ό βασιλεύς προσήρχετο,ϊνα καί πάλιν γο

νυκλινής διημερεύση παρά τήν εικόνα τής λατρευτής συζύγου 
του, έστη με τ ’ έκπλήξεως πρό αυτής. Παράδοξον πράγυ.α, 
είπε καθ’ εαυτόν. Βεβαίως ή αίθουσα αύτη είναι υγρά καί ¿ 
άήρ, ον άναπνέει τις έν αυτή δέν είναι καλάς καί διά τάς ει

κόνας. Διότι έπί τέλους ένθυμούμαι καλώς ότι ή κόμη τής λα
τρευτής μου βασιλίσσης δέν ήτο τόσον σκοτεινή, όσον μοί φαί
νεται σήμερον. Έφωτίζετο καλώς έδώ καί έκεΐ, ώς ένθυμου- 
μαι μέ τό χρώμα τής αυγής καί όχι μ.έ τό τής νυκτός.

Έζήτησε τότε τήν χρωματοπινακίδα καί τούς χρωστήρας 
του καί έδιόρθωσε παρευθύς τήν ΰπό τού υγρού άέρος, άναμ- 
φιβόλως, άλλοιωθεϊσαν εικόνα. ’Εν έκστάσει ήδη πρό αυτής 
μονολογών έλεγε : ’Ιδού αληθώς ή έλαφρώς χρυσή κόμη, ήν 
τόσω παραφόρως ήγάπων,καί ήν δέν θά λησμ-ονήσω ποτέ. Καί 
τήν καρδίαν πλήρης περιλύπου χαράς ώρκίσθη καί πάλιν πρό 
τής εΐκόνος πίστιν αιώνιον.

Ά λ λ ’ άληθώς άπό τής ημέρας ταύτης πονηρόν τ ι πνεύμα 
έφαίνετο άρεσκόμενον νά τόν βασανίζη, ή μάλλον νά τόν έ- 
μ.παίζη. Διότι μόλις παρήλθον τρεις ήμέραι καί ήναγκάσθη νά. 
άναγνωρίση ότι ή είκών είχε καί πάλιν ύποστή έπαισθητάς 
άλλοιώσσεις. Τί συνέβαινε λοιπόν ; Διατί τό με'τωπον έκεϊνο 
τω  έφαίνετο ήδη παρά φύσιν υψηλόν ; Είχε καλήν μνήμην ευ
τυχώς ! Μίτο δέ βέβαιος ότι ή άποθανούσα βασίλισσα είχε τό 
μέτωπον χαμηλόν, ραδινόν, θαλλερόν ώς τρυφερόν ρόδον. Δι’ 
ολίγων καί πάλιν γραμμών κατεβίβασε χρυσούς τινας πλοκά- 
μους καί έχρωμ,άτισε τό μέτωπόν της δι’ ωραίου, τρυφερού, 
άνθηρού ροδίνου χρώματος. Καί ήσθάνετο ήδη τήν καρδίαν 
πλήρη γλυκείας στοργής διά τήν ούτω άνασκευασθεϊσαν εικόνα.

Τήν έπιούσαν νέαν καί πάλιν έπαρατήρησεν άλλοίωσιν έπί 
τής εΐκόνος. Βεβαίως οΐ οφθαλμοί καί τό στόμα τής εΐκόνος 
είχον μεταβληθή ΰπό μυστηριώδους δυνάμεως, ή ίσως ύπό τυ
χαίου τινός συμβεβηκότος. Ουδέποτε ή λατρευτή έσχε τούς 
οφθαλμ.ούς τόσον μ,έλανας ώς τήν σκοτεινήν νύκτα, ά λλ ’ ούτε 
τά στόμα παχύ, άφϊνον νά φαίνωνται καί αί δύο σειραί μαρ- 
γαριτωδών όδόντων. Ό χ ι ! Τά γλυκύ κυανούν τού ουρανού 
δέν ήδύνατο νά συγκριθή πρός τήν σαπφείρινον αϊγλην τών ο
φθαλμών, δ ι’ ών έκείνη τόν ήτένιζεν. Ώ ς πρός τό στόμα της 
δέ ήτο τόσω μικρόν, ώμοίαζε τόσω πρός χαμοκέρασον, ώστε 
δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν έπελθούσαν μ,εταβολήν.

Ό  νέος μονάρχης κατελήφθη ύπό παραφόρου οργής, κατά 
τής αχρείας έκείνης εΐκόνος, ήτις κατέστρεφε διά τής έπελθού- 
σης άνομοιότητος τόσας προσφιλείς αναμνήσεις 1 Έ άν ήδύ
νατο νά θέση ύπό τήν κυριότητά του τόν μισητόν μάγον όσ.- 
τις έπέφερε τάς αλλοιώσεις ταύτας — διότι δέν ύπήρχεν άμφι*- 
βολία ότι εις αόρατόν τινα δύναμιν ώφείλετο ή άλλοίωσις αύτη 
—θά τόν έξεδικείτο άμειλίκτως. Ακόμη ολίγον καί θά άπέ- 
σπα άπό τού τοίχου, ινα καταπατήση ύπό τούς πόδας του 
τήν ψευδομένην εκείνην εικόνα. Κατεπραύνθη έν τούτοις σκε- 
πτόμενος, ότι ύπήρχε θεραπεία διά τά κακόν τούτο. Έτέθη 
καί πάλιν έπί τό έργον καί ήρξατο ζωγραφίζων κατά τάς π ι-  
στάς αναμνήσεις καί ύπαγορεύσεις τής καρδίας του. Καί μετ’ 
όλίγας ώρας ή είκών παρίστα ώραίαν γυναίκα μέ οφθαλμούς
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χυανοΰς, ώς τήν μακρόθεν άντανακλώσαν ήώ, μέ στόμα μι- 
χ3όν καί έρυθρόν ώς χαμοκέρασον. Καί ήτένιζε πρός τήν βα
σίλισσαν με βλέμμα περιπαθές πλήρες πόνου καί αγάπης. Ώ  ! 
,χ ί1 είνε αυτή ' έλεγε στενάζων. Τόσον δ ’ έπείσθη, ώστε καθ’

ήαίραν ό ύπουργός του τόν συνεβούλευσε νά νυμφευθή μετά 
μικρά? ποιμεν ίδος, ήτις διήρχετο άνά πάσαν πρωίαν πρό τών 
άνκκτόρων του ψάλλουσαν ώραίον άσμ.α, καί ήτις ώμοίαζε 
Κ*θ’ όλα πρός τήν εικόνα τής λατρευτής βασιλίσσης ό νέος 
μονάρχης οΰδεμίαν έπέφερεν άντίρρησιν.

|  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΟΪΣΙΟΓ ΚΑΙ ΠΤίΙΧΟΓ
Ό  Γάστωι' έχει τήν οψιν φαιδράν τό πρόσωπον στρογγύ- 

λον τάς παρειάς ευτραφείς τό βλέμμα άτενές καί ασφαλές, 
τούς ώμους πλατείς τόν στόμαχον προέχοντα, τό βάδισμα 
σταθερόν καί θαρραλέον. Όμίλεί μετά πεπουήσεως. Τόν συν- 
διαλεγόμενον μετ ’ αυτού άναγκάζει νά έπαναλαμβάνη συχνά- 
αις ό,τι διηγείται,καί μετρίως έγκρίνει τά  λεγόμενά του’ έκτυ- 
λίσσει πλατύ ρινόμακτρον, καί άπομύσσεται μετά μεγάλου θο
ρύβου, πτύει πολύ μακράν καί πτερνίζηται δυνατά. Κοιμάται 
βχθέως καί τήν νύκτα καί τήν ήμέραν καί ρογχαλίζει.

Εις τήν τράπεζαν ή εις τόν περίπατον καταλαμβάνει με- 
γαλειτέραν θέσιν άπό κάθε άλλον. "Οταν βαδίζη μέ ϊσους του 
τοποθετείται πάντοτε εις τό κέντρον αν σταματήση, σταμα- 
τώσι καί οί άλλοι’ όλα ές αυτού κανονίζονται* διακόπτει καί 
διορθώνει τούς όμιλούντας, τούτον όμ.ως ούδείς διακόπτει'πάν- 
τε; τόν άκούωσι έφ’ όσην ώραν θέλει νά όμιλή είναι πάντοτε 
τής γνώμης του καί πιστεύουσιν ό,τι δήποτε καί άν τοϊς είπη.

"Οταν καθίση, τον βλέπετε νά έξαπλούται έπί άνακλίντρου, 
εχων τόν ένα πόδα έπί τού άλλου, νά συνωφρυούται νά κατα- 
βιβάζη τόν πίλον άποκρύπτων τούς οφθαλμούς του διά νά μή 
βλέπη κανένα, ή νά ύψώνη αυτόν κατόπιν όπως άποκαλύψη 
το μέτωπόν του ές ύπεοηφανείας ή θράσους. Είνε ευχάριστος, 
αγαπά τούς μεγάλους γέλωτας, είναι ανυπόμονος, σκωπτικός, 
θυμώδης, ακόλαστος, πολιτικός, μυστηριώδης έπί τών συγ
χρόνων γεγονότων* εύμοιρεί προτερημάτων καί πνεύμ,ατος.
E lt u i  n J o o a i o Q .

Ό Φαί δ ων έχει τούς όφθαλμ,ούς κοίλους καί τήν οψιν έμ- 
“αθή. τό σώμα ξηρόν καί ίσχνάς τάς παρειάς* κοιμάται ολί
γον ό δέ ύπνος του είναι πολύ έλαφρός* είναι βυθισμένος εις 
τους διαλογισμούς του, ονειροπολεί, παριστά δέ μορφήν βλα- 
*ος και τοι τυγχάνει πεπροικισμένος ύπό πνεύματος, λησμονεί 
3 »λέγηό ,τι είςεύρει, ή νά όμιλή περί συμβάντων άτινα τω 
Εινε γνωστά, 'καί άν ένίοτε έπιχειρήση τούτο, δυσκόλως τό φέ- 
Ρί! ε'·ς πέρας· όταν όμιλή νομίζει οτι έπιβαρύνει τούς άλλους, 
Ομιλεϊ δέ συντόμως ααί μετά ψυχρότητας· δέν προκαλεί τήν 
Προσοχήν τών άλλων ουδέ τόν γέλωτα αυτών. Αυτός όμως 
Χειροκροτεί, μειδιά εις ό ,τι λέγουσιν οί άλλοι καί είνε πάντοτε 
Γγί? γνώμης τ ω ν  τρέχει, πετά σχεδόν, διά νά έκτελέση μικράς 

. υπηρεσίας- είνε εύγενής τούς τρόπους κόλας, καί πάντοτε 
‘Πρόθυμος- είνε μυστηριώδης εις τάς ύποθέσεις του καί ένίοτε 
τώστης.

Είνε δεισιδαίμων ενδοιαστικός καί δειλός· βαδίζει ήσύχως
ελαφρώς, ώσάν νά φοβήται πατή τήν γην, Ιχων τούς 

φ  *λμους πρός τά κάτω , καί δέν τολμά νά άτενίση τούς δι- 
ίχομένους· δέν είνε ές έκείνων οϊτινες σχηματίζουσι κύκλον

συνομιλίας, άλλ’ ϊσταται πάτοτε όπισθεν τού λαλοΰντος, λα - 
θραίως λαμ.βάνει γνώσιν τών λεγομένων καί φεύγει άμ,έσως άν 
ϊδη ότι τόν παρατηρούσι.

Δύναταί τις νά είπη περί αυτού ότι σχεδόν δέν καταλαμ
βάνει θέσιν πηγαίνει εχων πάντοτε τούς ώμους συμμαζευμέ- 
νους τόν πίλον καταβιβασμένον πρός τούς όφθαλμ,ούς, διά νά 
μ.ήν είνε καταφανής' διπλώνεται καί συσπειρούται έντος τού 
μ,ανδύου του. Ό σω στενόχωρος καί πλήρης κόσμου καί άν εί
ναι ή αίθουσα, ευρίσκει πάντοτε τρόπον άκόπως νά διολισθαίνη 
καί νά περιφέρηται χωρίς νά είναι θεατός.

Έ άν τω  εϊπωσι νά καθίση, μόλις κάθηται εις τό άκρον τής 
καθέκλας, όμίλεί χαμηλοφώνως καί προφέρει κακώς. Βήχει καί 
άπομύσσεται κάτωθεν τού πίλου του, πτύει σχεδόν έπάνω του, 
έάν δέ θέλη νά πταρνισθή,περιμ.ένει νά εύρεθή μόνος του όπως 
πράξη τούτο.ή άν δέν ήμπορέση νά κρατηθή πτερνίζηται λ ά 
θρα καί χωρίς τά  έννοηθή άπό τούς γείτονάς του* έπιδαψι- 
λεύει δέ άφθόνως εις πάντας χαιρετισμούς καί φιλοφρονήσεις. 
Εΐ^αι πτ(ύχ0Γ.

(Έ κ  του Γαλλικού). Π α ρ Ο ενό π η  Καρδαρδί.

Γ Ι Α Τ Ι  Μ Ά Φ Η Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Χ Η ;
( ’ Α χ ρ ο σ τ ιχ ίς ) .

Κ ελάδησον, κ ελά δ η σ ο ν  ν ύ μ φ η  κα μ α ο ω μ ένη  
με τά  γ λ υ κ ά  τά  χ ε ίλ η  σου.

Ρ ίπ τ ε  κ α ι σκ ό ρ π α  τ ’ ά ν θ η  σο υ  σ ’ ¿μέ τη ν  π ο ν ε υ έ ν η  
τ η ν  ά τυ χ η  τη  ψ ιλ ή  σου.

'Ύ ψ ω σ ε ’λ ίγ ο  τ η  φ ω ν ή  τ η ς  μ ο ύσ η ς  σο υ  ν ’ ακούσω  
τ η ν  λ ε ξ ιν  «ά δ ελφ ο ϋλά  μ ο υ» .

’Στον τόνο  τη ς  γ λ υ κ ά ,  γ λ υ κ ά  τή  λ ύ ρ α μ ο υ ν ά  κρ ούσω  
γ ια τ ί  π ο ν  ’ ή  κα ρ δ ο ύλα  μου.

Τ ή ς λ ύ π η ς  μ ο υ  ¿ γ λ ύ κ α ν ε ς  π ο λ λ ά κ ις  τή ν  π ικρ άδ α  
κ α ι μ ο ϋ  προ ξ έ ν η σ ε ς  χαρά.

Ά γ γ ε λ ο σ ώ σ τ ις  μ ’ έ γ ιν ε ς 1 έ ν  ώρα αποφράδα  
δέ μ ’ ά φ ιν ε ς  ’ς τ ά  λ υ π η ρ ά .

Λ α λ ε ϊς  κ ι ’ ά ν  ε ίν α ι  θ ύ ε λ λ α , γ ί ν ι  τ ’ ε ύ θ υ ς  εΰδ ία  
μέ τή ν  άθοία σου ψ υχ ή .

Λ ε ίπ ε ις  κα ι λ ε ίπ ε ι  ά π ’ έμ έ τό θάρρος, ή κ α ρ δ ία ... . 
γ ια τ ί  μ ’ ά φ ή κ ες  μ ο να χή  ;

"Ισω ς α γ γ έλ ο υ  τ ή ν  ψ υ χ ή  τό σώ μ ά  σο υ  σ κ επ ά ζε ι 
άπό  Θεού σ τα λε ΐσ α .

Α γ ά π η ν  ε ύ α γ γ ε λ ικ ή ν  π ρ ό ς  π ά ν τ α ς  νά  μ ο ιρ ά ζη  
α ν ε ξ α ιρ έ τω ς  ίσα .

Ά ρ ισ τ έ *  Α. Κ υ ρ ιά κ ο υ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΧΕΙΡΟΚΤΙΟϊ
Εις ποιαν εποχήν άνέρχεταιή ιστορία τών χειροκτίων κατά 

τόν Dupont Ci rak.
Ή  ιστορία τών χειροκτίων παρημελήθη λίαν ύπό τών έγ- 

κυκλοπαιδικών. Πρέπει τούτο ν ’ άπο^οθή εις τήν άγνοιαν τών 
σοφών ή μάλλον εύρον τήν ύπόθεσιν ταΑ ην μικρού ένδιαφε— 
ροντος. Τά χειρόκτια άνέρχονται εις τήν άπωτάτην άρχαιό- 
τητα, ό Feui l let  lie Conehe σημειοί τήν έμ.φάνισίν των μό
νον έν τή άρχαία Έλλάδι καί όμως ή άρχή των είναι πολλή 
παλαιό τέρα, διότι άπετέλεσεν έν έκ τών άπαραιτήτων στοι
χείων τού πρωτογενούς ιματισμού- ούτως έν τή Γενέσει (κεφ·
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27 σλ. 15. 16) άνχγινώσκθ[Α£ν. «Καί λαβοΰσχ Ρεβέκκα την ί 
υτολην Ή σαΰ του υίοΰ αύτης τοΰ πρεσβυτέρου τήν καλήν ήήν 1 
σταρ ’ αυτί) έν τω  οί'κω, ένέδυτεν αυτήν ’Ιακώβ τον υ'.όν αυτής I 
τον νεώτερον καί τά  δέρματα των έρκρίων περιέθηκεν εις τους 
βραχίονας αύτοΰ καί έπί τά 'γυμνά του τραχήλου αύτοΰ καί I 
έδωκε τά  έδέτματα καί τούς άρτους ούς έποίησεν εις τάς χεϊ 
ρας ’Ιακώβ του υίοΰ α ύ τη ς» .. Καί εινε νομίζω ή πρώτη φορά I 
καθ' ήν πρόκειται περί χειροκτίων τό διοχιλιοοτόν ετος π . X. I 
Τώρα άς έπανέλθωμεν εις τούς Έ λληνας. Ό  Feuillet de 
Conehe έν βιβλίω έκδοθέντ-, προ τριάκοντα ετών ύπό τόν τ ί
τλον Ό αιλίαι ενός περιέργου. Ανέκδοτα τής ιστορίας και τέ- I 
χνης ληφθέντα έξ ένός γραφείου αύτογράφων καί σχεδίων, υ 
πενθυμίζει ήμ-ϊν τήν 24 ραψωδίαν τής ’Οδύσσειας" τωόντι έν
στίχω 229 άναγινώσκομεν...................  περί δέ κνήμη σι βοείας I
κνημίδας ραπτάς δέδετο γραπτώς άλεείνων χειρίδας έπί χερσί 
βάτην ένεκεν....

Ό  Ξενοφών έν τή Κόρου παιδεία ψέγει τούς Μήδους ότι I 
μεταχειρίζονται ήμιχειρίδας παχείας καί θερμάς. Δέον νά 
μνημονεύσωμεν προς τοότοις τά  χειρόκτια τά  όποια αναφέρει I 
ό ’Αθηναίος ότι έφερεν ό μαλθακός Πιθύλλος,ό όποιος μήάρκού- I 
μένος νά φορή μόνον εις τάς χεΐράς του έφαντάσθη νά πεοι- I 
βάλλη δι ’ όμοιων καί τήν γλώσσαν του τοΰθ όπερ του έπέ- I 
τρεπε νά γεύηται καί τά  θερμότερα φαγητά.

Καί ό Ούάρων διηγείται ότι οί Ρωμαίοι συνέλεγον τάς έ- I 
λαίας φοροΰντες χειρόκτια διά νά μή βλάπτηται ώς έκ τής I 
επαφής τών χειρών ή μελαινα ουσία τών έλαιών αί όποϊαι ή - I 
σαν προωοισμέναι διά τούς λαιμάργους τής έποχής έκείνης, I 
καθ’ ήν έγνώριζον νά ζώσι καί ήθελον νά ζώσι. Τούτο άλλως I 
τε ήτο ζήτημα όρέξεως, καθόσον ό ’Οβίδιος (αγροτικά βι- 
βλίον ά.) διατείνεται ότι ή έλαια είνε καλλίτερα συλλεγεϊσα I 
διά χειρός γυμνής.

Πλίνιος ό νεώτερος έν επιστολή προς Ισχνόν περί τοΰ τρό
που καθ' όν είργάζετο ό θείός του ΙΙλίνιος ό πρεσβύτερος γρά
φει ότι είχε πάντοτε πλησίον του γραφέα έφωδιασμένον μέ I 
χάρτην καί μελάνην καί ότι ό γραφεύς αυτός κατά τόν χει
μώνα έφερε χειρόκτια ή μάλλον ήμιχειρίδας, ένα μή ή δριμύ- 
της τοΰ ψύχους τόν στερή κανενός μέσου έργασίας.

Έν τή άρχαιότητι οί παλαισταί εφερον χειρόκτια (κεστούς) 
ώς οί πυγμάχοι τών ήμερών μας. Λιεκρίνοντο δέ άλλοτε ύπό 
τά όνου,α χειροθήχαι καί ήσαν περιβεβλημέναι διά σιδήρων.

Τά χειρόκτια άπό τοΰ 7ου αϊώνος τά μετεχειρίζοντο οί έπί- | 
σκοποί" ύπάρχουσιν ακόμη τοιαΰτα χειρόκτια τών όποιων τινα 
άνερχόμενα μέχρι τοΰ χιλιοστοΰ έτους μ. χ. έπί Ροβέρτου τοΰ 
εύσεβοΰς είναι περιβεβλημένα διά πετραδίων.

Κατά τόν μέσον αιώνα η Βενετία έξειχεν έν τή κατασκευή 
χειροκτίων κεκοσμημένων διά πολυτίμων κεντημάτων καί σχε
διασμάτων. Έ π ί μακράν ή Βενετία διετήρησεν τήν ειδικότητα 
έν τή κατασκευή χειροκτίων πεποικιλμενων διά γραφών καί 
έμπεπασμένων διά μεταλλίων ακριβώς όπως τά  ζωγραφιστά 
ριπίδια τοΰ Vateau ή Pavoul προϊόν καί ταΰτα τής Βενετι
κής βιομηχανίας.

Τά χειρόκτια βραδύτερον έχοησίμευον, ώς διπλωματικά 
δώρα ποοηγηθέντα οΰτω τής ταμβακοθήκης.

Κατά τόν 16. καί 17. αιώνα έν τισιν αύλαϊς τής Ευρώπης 
έδίδοντο εις τούς πρέσβεις χειρόκτια οί δέ πολύτιμοι λίθοι δι’ 
ών ήσαν κεκοσμημένα ήσαν άξίας ούχι μικράς. Έ ν διαφόροις

χειρογράφοις άνευρίσκομεν ειδήσεις περί τών ευωδών χειρο
κτίων τά  όποια οι Δοΰκες της Εστης και Φεραρης τον 1 Βον 
αιώνα διένειμαν κατά τάς τελετάς. Τά χειρόκτια έκ δέρματος 
κυνός τά  όποια μέχρι χθες ήσαν τοΰ συρμοΰ ανέρχονται εις τήν 
έποχήν ’Ερρίκου τοΰ τετάρτου.

’Ακόμη καί σήμερον τέλος υπάρχει έν Πανόρμω έκθεσις αν
τικειμένων Νορμανδικής τέχνης άνερχομένων εις τούς δύω αιώ
νας τής γαλλικής κατοχής καί εις τήν έκθεσιν ταύτην ό Κος 
Κρίσπης άπέστειλε χειρόκτιον έκ μετάξης έρυθρόν άνήκον άλ
λοτε εις τόν Οοηηβάία άβ Η ο ΐιβ π ^ ιιά β η . Τά χειρόκτιον 
τοΰτο άνερχόμενον μέχρι ποΰ έτους 1269 ευρεθη παρά τώ 
ικρίωμα έπί τοΰ όποιου έτελευτησεν ό 1 ερμανάς ηγεμων. {||ί 
παράδοσις λέγει ότι τό χειρόκτιον τοΰτο κατόπιν έβάφη εις 
γαλλικόν αίμα κατά τάς σφαγάς τοΰ]Σικελικοΰ εσπερινού, ι

Μ α ρ ία  Β ελή

Π Ο Ι  Κ Ι Λ Α
Π ο λ ιτ ικ ή  χ ε ιρ α φ ε τ η α ις  ά γ γ λ ίδ ω ν  γ υ ν α ικ ώ ν .  Μιραλην ηοατο νίκη*

έν τή άγγλ'.κή βουλή τών κοινοτήτυον ό άγων της πολιτικής χειραφετήσεω; τών 
γυναικών. Νομοσχέδιου περί ιοί ott πρέπει νά ψηφίζουν καί αί γυναίκες, αί 
έ/ουααι ιδιοκτησίαν τινά, εις τά; πολιτικά; έκλογας, άπερρίφθη μονον διά πλειο- 
ψηφίας 22 ψήφων. Τοίιο  σχετικως πρός άλλα; απορρίψεις του αυτοί νομο
σχεδίου εις άλλα; συνόδους, δικαίως έθεωρήθη όν; νίκη. Τό σοδαρώτερον δέ 
είναι, ότι υπέρ τον νομοσχεδίου ήγόρευσεν ό.μντή κάτω βουλή ηγέτης τοί κόμ
ματος τών συντηρητικών κ. Μπάλφουρ. Έ ν  δέ τώ τύπω θερμότατου έγραψεν 
υπέρ τοί δικαιώματος τών γυναικών άρθρον ή «Σημαίαν τοί Λονδίνου. 'II 
οριστική άρα νίκη είναι ζήτημα χρόνου.

Σ τ α τ ισ τ ικ ή  γ ε ν ν ή σ ε ω ν . ΙΙόσαι νομίζετε γεννήσεις γίνονται κατ ετος, 
Κατά τήν τελευταίαν γενομένην. στατιστικήν] ύπελογίσθη διι S3,000 εκατομ
μύρια βρεφών γεννώνται κατ’ έτος έπί τή; υδρογείου, ήτοι μία γέννησις κατα 
οευτερόλεπτον. Τώρα έάν τοποθετήσητε ταϊτα έπί τοί εδάφους το έν κατόπιν 
του άλλου θά καταλάδωσι μήκος ίσον πρό; τήν περιφέρειαν τής γή;, έαν δέ οιέλ- 
Οωσι πρό υμών αί μητέρες μετά τών τέκνων αυτών καθ’ υπολογισμόν 20 κατά 
λεπτόν τή; ώρας, τά τελευταία παιδία άτινα Οά διέλθωσι πρό υμών θα εχωσιν 
ηλικίαν τεσσάρων ετών, ήτοι ή παρέλασι; αίτη’ Οά διαρκε’ση τίσσαρα ολό

κληρα έτη. , , , , -
•II Έ ν ω σ ε ς  τών Γ χ λ λ ίδ ω ν  Γ υ ν α ικ ώ ν  απεστειλε προς του; εν ταις ι «· 

λικαΐς κτήσεσι του Τογκίνου καί τής ’Αλγερίας διαμένοντας στρατιώτας πολλι 
κιδώτια περιέ/οντα ποικίλων ειδών βιβλία. Εν ταυτω δ απεφασισε νά ί β  
θέση καί πυσόν 2,000 φράγκων δι’ άγοραν’καί άποστολην οίνου, συμπεπυκνω- 
μένου γάλακτος καί ετέρων εδωδίμων διά τους μέλλοντας νά λαοωσι μέρΟ, 
πατριώτας των εί; τήν εκστρατείαν τοί Α χ / ο ι έ .  ^

’ ίδοί πράξις ΰψίστης τρυφερότητοςΐ καί εύγενείας, όχι τόσον διά τά ειοος 
τή; προσφοράς, ήτις είναι μικροί λόγου ά ξι χ, όσον διά την συγκίν ησιν ηέ*$< 
θέλει καταλάδει τούς πέραν "τών ώκεανώνξδιατελοίντας υιούς, αδελφούς *β| 
πατέρα; όπόταν ύπό τάς δέσμα; καί τοΰ; φχκίλλους καί εν ταΐς σελισι t«« 
βιδλίων έπανεύοωσι τήν πνοήν τών συγγενών των !  ̂  ̂ λ ·

Μ ία  σ τ α τ ισ τ ικ ή .  Ινατα τήν Εφημερίδα τών Ταχυδρομείων επ. W
επιστολών διανεμόμενων έξ εκάστου ταχυδρομείου αί 400 εισιν ερωτικά.,
50 Ιμπορ.καί, αί 50 άναφορ.καί, άπα,τήσε.ς καίΐάγγελίαι, αί 15 σύκο?««* " 
καί απειλητικά!, αί 2 πολίτικα! καί ή 1 φιλική ή αγαθοεργός. Κατα συνε j

I τήν μεγαλειτέραν κοινωνικήν κίνησιν συντηρεί ό ερως.

ε β δ ο μ α δ ι α ι ο ν  Ϊ Δ Ε Α Τ Ι Ο Ν

•Η βασιλική οικογένεια έπ βασα τής «Σφακτηρίας» άπέπλευσεν ί«  
θαλασσίαν άνά τάς Κυχλάδας εκδρομήν, ί\  ής θα έπανεκθη αυριον·^ 
Τό ύπυυργεΐον τών ’ Εσωτερικών ένέχρινεν, οπως λαβή μερσί ^ 
Ε λ λ ά ς  δτά τής άποστολής φυσικών, γεωργικών και βιομηχανι*  ̂
προϊόντων, δυναμένων νά καταναλωθώσιν έν ’ Αμερική και εκμ«Τ 
έργων τή ; αρχαίας τέχνης, εις τήν έν Σικάγο, τελεσθησομενην ^  
1 Μαίου 1803 παγκόσμιον έκθεσιν έργων τέχνης και βιομηχανία
προϊόντων τής ξηρά; παί τής θαλάσση. -  Ό  πρώην πρωθυπον ^
κ 0 .  Δηλιγιάννης έπανήλθεν έκ τής ε,ς Πελοπόννησον πολ. 
αύτου περιοδείας. Σμήνη ακριδών έπεσκηψαν εις τήν π ερ ιφ έρ ε ια ^  
έπαρχίας Μ εγαρ ίδος.-'Η  I Μαίου (.) χαθ ην ηπειλουντο ταρ I
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•„ό τών έν τή Εσπερία  άναρχιχών. διήλθεν έν ήσυχισ χάρις εις 
’  έτρα τών διαφόρων κυβερνήσεων, καί τάς μετριοπαθείς δια- 

Ε  ΐ (3 ν άρ/ηγών τών έργατικών σωματείων.— Οί άρουραϊοι μυς 
Ινεφάνησαν ήδη καί έν τω διαιαερίσματι τής Βερροίας έν Μαχεοο- 
" == Ή αύτοχράτειρα τής Αύστρίας ’Ελισάβετ παρήγγειλεν έν
Β,έν,η εις ζωγράφους διά τήν έν Κερχύρα έπαυλιν αύτής, διαφό
ρους εικόνα; τοΰτοίχου, ών μία παρίστησι τον Ά χ ιλ λ έ α  σύροντα τό 
πτώμα τοΰ ’Έκτορος περί τόν τύμβον του Πατρόκλου.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ
Πλήν τών άτϊοστχλέντων ήυ.ιν καί δηρ.οσίευθέντων ποσών 

ΰπερ τοΰ καταδίκου Γεροντάρη, άπέστειλε καί ή θυγάτηρ τοΰ 
εν Κρήτη Γεν. προξένου τής Ελλάδος δεσποινίς Μαρία Γεν- 
νάδη δρ. 5.

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α

Ή  Φωφώ εις τήν Λιλή :
— ’Εμένα, ή μαμμά, μοΰ δίδει καθ ’ ήμέραν μίαν πεντάρα 

διάνα παίρνω τό λά §ϊ τής μουρούνας.
— Καί τι παίρνεις ; Φωφώ, μέ τήν πεντάρα ;
— Τήν ρίπτω εις τόν κουμπαρά έως νά γέμιση.
— Καί άμ.α γεμ.ίση, τι τά  κάνεις Φωφώ ;
  Νχ. τά  παίρνει ή μ,αμά, καί μοΰ άγοράζει πάλιν άλλο

λάδι και τό πίνω.
  ι ι ι

-ΗΚ
Ο Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ ΙΘ Α Ρ Α Σ  

Δεν υπάρχει άμ.φιβολία ότι το ακόλουθον ιστορικόν συμ.βε- 
βηκός θά έκπλήξη τάς ύμετέρας άναγνωστρίας.

Πτωχός τις άσημος, άποθανόντος τοΰ θείου του έκληρονό- 
μισε παρ’ αύτοΰ μ.ίαν νέαν γαλήν καί μ.ιαν παλαιαν κιθάραν, 

:Χ*ί ούδέν πλέον. Μετά τόν ενταφιασμόν δ’ εκείνου θέσας έν τω

θυλακίω του τήν γαλήν καί ύπό τούς βραχίονας την κιθάραν 
άπήλθεν έν φιλοσοφικωτάτη δυσθυμία έκ τής οικίας τοΰ θειου 
του, όλως έκπληκτος έπί τή άκατανοήτω κληρονομική άφα- 
νεία γνωρίζων καλώς ότι ά θεϊός του ήτο πολύ φιλάργυρος και 
ότι έκρυπτε τάς οικονομίας του.

Καθ’ όδόν συνήντησε φίλον του τινα μεθ ου εισερχεται εϊς 
τ ι οίνοπωλεϊον, καί όμιλουσιν περί πολιτικής. Πλήν περιελθού- 
σης βαθμηδόν τής συζητήσεως εις όξύτατον σημειον θυμοΰ, 
αίφνης ό ήμετερος ήοως χωρίς νά χάση καιρόν έζάγει τοΰ θυ
λακίου του την γαλήν καί ρίπτει αύτήν εις τά πρόσωπον τοΰ 
συντρόφου του. Ουτος δε άρπαζει αμέσως την κιθάραν και κα
τασυντρίβει αύτήν έπί τής κεφαλής τοΰ άτυχούς κληρονόμου.

Ά λ λ ’ ώ τοΰ θαύματος ! Σύν τοίς τεμαχίοις πίπτουσι κατά 
γης καί δέσμ.αί τινες χαρτονομισμάτων 12,000 φρ. αςίας, 
ήτοι αί οίκονομίαι τοΰ θείου άς ένέκλειεν έν τή κιθάρα του. 
Έν τώ  άμ.χ οί διαπληκτιζόμενοι συμφιλιοΰνται έν ίλαρότητι 
καί εύλογοΰσι τήν πολιτικήν συζήτησίν των, ήτις έγένετο πρό
ξενος τής άνακαλύψεως τοσούτων θησαυρών καί έν τοιαύτη 
θέσει.

Ιστορικόν παράδοξον όντως, πλήν ώραϊον ένταυτω και ά - 
ληθέστατον !

Δ εν δημοοΊενου,εν ο ϋτε  σήμερον ά λ λ η λ ο γ ρ α ^ ία ν  
ε ν εκ ε ν  μ ϊκρ α ς  ε ις  τό εσ ω τερ ικό ν  θαλασσια£  εκδρομής· 
τή ς  δ ιε υ θ ύ ν τρ ια ς  τή ς  « Έψ,τιμ. τώ ν  Κ υρ ιώ ν»  κ. Καλ.  
Π αρρέν. επ α νερ χ ό μ ενη ς  τή ν  πρ οσεχή  Τ ετά ρτην .

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κ α θ α ρ ισ μ ό ς  σ ιδ ή ρ ω ν  χ ό λ λα ς"  Θ ίσατε τεμ άχ ισν κίτρ ινου κηροχ εντός 

λ επ το ί ίυ ά σ μ α το ς . κα ι οταν το σίδηρον ζετασθή αρκετά, τρ ίψ α τε αυτο οια του 
κεκαλυμμένου κη ρ ο ί κα’ι κατόπιν διά χάρτου έμπεπασμόνου δ ι’ άλατος.

Κοοάσια έμπειρα  τής ραπτικής, κα ι χ ρηστώ ν ήθών,^ εύρίσκουσι διηνεκή ερ 
γασίαν με μισθόν άξιόλογον εις τό έργοστάσιον στηθόδεσμων τ η ;  Κ υρίας Κ αρ- 
δ ινάλ. 'Πδος Π ανεπ ιστημ ίου άριθ. 89.

3 3 Ε  Π  1 Φ Υ Λ  Λ  I Σ .

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ Ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ

Άλλα τά γραφόμενα της ήσαν άληΟη, τυχαία ό’ αληθώς σύαπτιυσις ηδυνατο 
νάτϊρη εις φως τ ι τρομερόν εκείνο μυστήριον

— Ναι ! τιρε'πει νά λάβολ την επιστολήν ταυτην, ε τ̂ω και έ*θαπτων τό 
κτώμα, είπε πελιδνός και τρεμων ό άθλιος. 'Η  νυ| γίνεται συνένοχός μου ! 
Πάντε; κοιμώνται ηδη και δεν υπάρχει φόβος μέ την τρικυμιώδη ταύτην νύ
χτα νά πλησιάση τις τό παρεκλτ̂ σιον.

Μετά τάς λέξεις ταύτας ε’ ξηλθε τού διαμερίσματος του, έφωδιάσθη μέ τά ά- 
ναγκαιούντα διά τό άνο-γυα τού τάφου εργαλεία και οιηυθύνθη πρός τόν ναόν 

Ιπαύλεο̂ ς. Έβάδιζεν ώς σκιά κατά τό μήκος τού τοίχου, στρέφων από και- 
εις καιρόν άνήσυγα βλέμματα πρός τήν διεύθυνσήν του παράθυρου τής Μαγ- 

δαληνής. Ή  Ορμή μεθ’ η; επνεεν ό άνεμος, ή ραγδαίως κατά τήν στιγμήν Ικεί- 
νδ* πιπτουσα βροχή δεν τώ ε’πετρεψαν να άκούση τήν θύραν τοί μεγάρου ά- 
*ΘΙγ°,ιΑ̂ νην, καθ’ ήν στιγμήν αυτό; εισήρχετο εϊ; τό παρεκκλησίου. Δεν είδεν 
επίσης τάς σκιάς δύο άνθρώπων, βαινόντων όπισθεν αυτοί. Τήν τής Μαγδαλη- 
*ής καί τοί Γοελάν.

— θά μείνη; αύτοϊ, Γοελάν, είπε χαμηλοφώνως ή Μαγδαληνή πρός τόν 
Μιστόν του πκτρός της υπηρέτην.Έάν σε φωνάξω . . .  Οά τρϊξης αμε’σως, άλλως 
*«  ό κ. Ροβέρτο; παραφυλλάττει εις τήν άλλην θύραν.

Ο Ινορβόλ χστά τήν στιγμήν ταύτην διεβαινε τήν θύραν τοί παρεκκλησίου. 
Διηυθύνθη κατ’ ευθείαν πρός τήν κλίμακα, τήν άγουσαν εις τό ΰπο’γειον νεχρο- 
ι *φε!ον τής οικογένεια; Κερμαδεχ. Άνάψας μικρόν χηρών, δπερ άφήρεσεν έκ 
■ου Ε;χο'νο. το.- | 3ταυρωμίνου κηροστάτου, χατήλθε ωχρός τάς ολιγας

,̂Ιμίδας και εύρε'θη έν τώ όπογείω τών νεκρών κοιμητηρίω. Ο! τάφοι τών συ

ζύγων Κερμαδε'κ ήσαν χατεσκευασμένοι έξ έρυθροί γρανίτου, άργυροις δε γράμ- 
μασιν έσημειοϊντο έπι έκαστου τούτων τό όνομα τοί εγκλείστου νεκροί. ’Αφοί 
Ιπλησίασε τό κηρίον του έπί τών άργυρών επιγραφών και έφάνη ευρών τυ ζη
τούμενου, έξετεινε τήν χεϊρα και άνήγειρε τό έκ μέλανος έριούχου επικάλυμμά. 
Οί οφθαλμοί του κατά τήν στιγμήν ταύτην έξέπεμπον φλόγας, ή ολη του δε 
μορφή ώμοίαζε παράφρονος.

ΔΓ Ιργαλείου σίδηροί άπέσπασε τούς κλείοντας τόν τάφον κρίκους, εϋρέθη δ’ 
αίφνης πρό τής ήρεμου μορφής τής νεκράς, ήτις έφαίνετο αναπαυόμενη ήσυχως.

Τό πτώμα διετηρεΐτο εντελώς άκε’ραιον, συνεπεία βεβαίως τής επιτυχοϊς τα- 
ριχεύσεως τα βλέφαρα δέ έλαφρώς ύπεγηγερμένα, άφινον νά φαίνηται ό οφθαλ
μός ώσεϊ προσηλωμένο; Έ π ί τοί λευκοί σαβάνου κηλίς αΓματος έφαίνετο ακρι- 
βώ: ύπερθεν τοί σημείου τής πληγής, ήν ή δολοφόνος χειρ του είχε έπενέγκει
χατά τή; δυστυγοίς.

Ό  δολοφόνος άκίνητος, περιδεής ήσθάνετο ότι παρεφρονει. Α ι τρίχες του 
ώρθοίντο έπί τής κεφαλή; του, τώ έφαίνετο δέ ότι τόν κατεδίωκεν άμειλίκτως 
τό τρομεοόν τής νεκρϊς βλέμμα, ώς καί ή Χηλίς έκείνη του αίματος, ήτις προ 
τών φοβισμένων βλεμμάτων του είχε μεταβληθή ε’.ς τήν χαίνουσαν θανατηφόρου 
χληγην, έζ ής έφυγεν ή ζωή τής δυστυχοίς. Σπεύδων νά φέρη εις πέρας τήν 
ιερόσυλου εκείνην' έπιχείρησίν του, έξέτεινε τήν χεϊρα ίνα άποσπάση απο τής 
είκόνος τά τεαάχιον τοί χάρτου τό περικλεΐον τό τρομερόν έκεΐνο μυστικόν.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ήκουσεν ώσει θροίν έσθήτος. ’ Ηγειρε τήν κεφαλήν, 
έπί τής άνωθε, δε χαινούσης τοί υπογείου μνημείου ύπής είδε δυο ζώντας ήθη 
καί σπινθηροβολοίντας οφθαλμούς προσηλωμένου; έπ* αύτοϊ.

Εξέβαλε κραυγήν τρόμου καί άφήκε νά πεση έ» τών χειρών του το κηρών, 
τό όποιον έσβέσ»η έν τή άποτόμω πτώσει του.

Ε ις τήν κραυγήν του άπήντησεν Ιτέρα κραυγή, έν ή άνεγνώρισε την φωνγ 
τής Μαγδαληνής, τής θυγατρός τής νεκρά;, τής συζύγου του.

Έσπευσε καταβαίών θπερανθρώπους προσπάθειας νά ανέλθη την κλίμακα,
rCclftcxj η 11 c rriti -
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Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α ,  Β Ο Υ Τ Υ Ρ Ο Ν  Ν Ω Π Ο Ν , Κ Τ Λ .
Ή  έποχή των γαλαχτερών ή'ρξατο. Τά  γάλατα χατά τό έτος τοϋτο είναι 

ΰγιεινο'τερα χαί γευστιχώτερα των άλλων ετών. Ή  διά γαλαχτερών θεραπεία 
κατέστη του συρμού, ιδία διά τους αδυνάτους, τους εν άναρρώσει, τους νευρι
κούς και αναιμικούς. Άφίνομεν τά μικρά, ών ή κυρίως τροψη  άποτελεΐται από 
γάλα, νωπόν βούτυρον και κρέμα. Άλλα που νά εύρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν της συστηματικής πλε'ον καταστάσης άναμίςεως αύ του με θ’ ύδατος; Συνι- 
στάται ύμΐν τό γαλακτοπωλεΐον τού κ .ΓιαννΙτσου έν όδω Πρχξ&τέλους 
άριΟ- ο  ώς παρέχον γάλαπαχύ, γλυκύ και άρωματικώτατον, νο>πόν βούτυρον 
υπερτερούν και τά ωραιότερα τής Κων/πο'λεως και ώχ  φρεσκότατα εκ των 
άθηναΐκων γωρίων συλλεγομενα.

ΜΑΝΛΗΑ1Α, ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ν· Κ· ΠΕΓΓΑΣ ¿ π I  τ η c  ό ό ο υ  Σ τ α δ ί ο υ

Περισσότερα χρη'ματα δαπανώμεν εις τα ψιλικά, ώς λε'γουσι συνήθως, ή εις 
τά φορ/ματα και υποδήματά μας, άτινχ άποτελουσι την κυρίως περιβολήν. 
Ιίερικνημΐδες και ρινόμακτοα. άλεξήλια και χειρόκτια είναι και διά τούς άν- 
εδρας και διά τάς γυναίκας απαραίτητα, σπανίως όμως χα: καλής ποιότητας  ̂
εάν δέν ίναι πολύ ακριβά.

Μόνον τό νεοσύστατον Ιπι τής οδού Σταδίου κατάστημα ψιλικών του κ. Ν. 
Πε'πα συνδυάζει τό εύ'ωνον μετά τής άρίστης ποιότητος των πωλουμένων πλου
σίων και ποικιλωτάτων ειδών τής γυναικείας και ανδρικής ενδυμασίας.

Το συνιστώμεν Θερμότατα εις τάς κ. κ. άναγνωστρίας μας. Μία έπίσκεψις 
μόνον άρκεΐ, δπως πεισθώσιν ότι ή σύστχσίς μας είναι ευεργετική.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΕΧΝΗΤΑ! ΑΝΘΕΜ
Α Λ Ε Λ ά Φ .  I I  \ Ι Ι Λ · : ΐ Λ \ \ 1 Ι

Ά θαναχ . — Ό δός Έ ρ μ ο ύ , άρ. 121.
Τό πρώτον χαί μόνον έν ’Αθήναις κατασκεύαζαν πχντό; .Γόου; "Ανθη όπέο- 

τερα χατά τήν φυσικήν άπομίμησιν χαί αυτών ιών Ευρωπαϊκών. 'Ανθη διά 
* * π έ λ Λ ,  δια φ ο ρ έ μ α τ α  ν υ μ φ ι κ ά  χαι χ ο ρ ο ϋ ,  δι’ Λίθοΰαχφ .  Γ υ ρ λ ί ν τ ε ς  
καί ΙΙέπλχ . ν υ μ φ ικ ά .  ϊ τ έ φ α ν α  διά γάμου; έχλεχτής ποιότητος εις τιμά; 
απίστευτου;, σχεδόν χάρισμα. Σ τ ε φ ά ν ο υ ;  π ο λ υ τ ε λ ε ί ς  δια κηδείας εί; τό ή- 
μισυ τών Ευρωπαϊκών τιμών.

’ Εκλεκτή χαί πλουσιωτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων χαί κομψονεχνημά- 
των επίσης εις τιμάς εΰτελεστάτας. ΙΙάντα ταϋτα εί; τό επί τή; 'Οδού 'Ερ 
μου 121 κατάστημα τών Α Λ Ε Λ Φ Ω Ν  1 ΙΑ Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Η .

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Γ Σ  Φ Ι Λ Α Ν Θ Ε Ι Σ

Έξεδόθη άρτι Sx του βιβλιοπωλείου της Έ ττ ίο ς

Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α

ΰπδ Πέτρου Ν . Φιλαρέτου, διαλαμβάνουσα χατα τρόπον εύληπτο, 
περί τής χσλλιεργείας χαί θεραπείας τών διαφόρων φυτών χαι άνθέων 
οσαδύνανται νά εύδοχιμήσωσιν εις το χλίμχ τη ; ' Ε ’ λχδο; χχί πεοιέ· 
χουσα οδηγίας περί σχηυατισμου κήπων, περί πολλαπλασιασμού τών 
φυτών καί ανατροφής αϋτών, περί φυτεύσεως χαί με-ταφυτεύσεως χ ιΐ 
περί δλων έν γένει τών σχετικών εργασιών τής ανατροφής τών φυ. 
των. Περιλαμβάνει προς τούτοι; σύντομον περιγραφήν χαι τον τρό
πον τής χαλλιεργείας έχάστου τών εν ύπαιθρω χαλλιεογ.υμένων φυ
τών του καλλωπισμού. Τα  ονόματα τών ιυτών έτά/θηοαν χατ' άλ- 
φαβητιχήν σειράν προς εύχολωτέραν εΰ’ρεσιν αύτών.

Τό έργον συντεταγμένον ϋπο άνδρ ς εί ήχονο; χχί πεπειοχμε ου 
γεωπόνου του χ. Π . Φιλαρέτου, εΰρίσχεται εν τω /?ιό.?ιοετω-2ειω της 
'Ε σ τ ί α ς  Γ .  Κχσδόνη χαι τιμχται δρ. 2 ,5 0 . Ε ις  τά ; έπαο^ίας πεμ- 
πεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

U N E  IN S T IT U T R IC E  diplômée pouvant disposer de quelques 
heures chaque jour désire trouver des leçons de Français S ’ adresser 
au bureau de notre journal

. Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ  τής ζωγραφική; εϋμεθοδώτατο;, έν β.αχεί διασ:ήματι 
καταρτίζων άριστα τά; μαθήτρια; του ζητεί παραδόσεις εί; τιμχς μετριωτά- 
τα:. Συνιστάιαι θερμώ; χαί παρ’ ήμΐν. Πληροφορία! ε!; τό γραφείόν μας.

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Σ πεπειραμένη φέρουσα αξιόλογα συστατικά ζητεί ϋεσιν. 
Συνιστϊται Οερμώ; χαί παρ’ ημών.

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Α  τή; Γαλλιχή; γλώσση;, διδάσκουσα χ.λειδοχύμδαλον 
καί φωνητικήν μουσικήν, ζητεί οικογένειαν πχρ’ η νχ διδάσκη ώρχ; τ·.νχ; αντι 
τροφή; χαί κατοικία;. Δέχεται επίσης αντί ώρισμένων ώρών διδχσχαλίχς μόνο 
τροφήν. Φέρει άριστα; συστάσεις, συνιστϊται δέ χχί πχρ' ημών. Πληροφορώ; 
εις τό γραφεΐον μας.

Κ Υ Ρ ΙΑ  κτιστά χατηρτισμένη, αναλαμβάνει την διδασκαλίαν τή; Γερμχνι- 
χή; φιλολογίας. Φέρει λαμπρά; συστάσεις, συνισταται δέ χαί πχρ’ ημών θερμό
τατα. Ή  διεύθυνσις εί; τό γραφεΐόν μχ;.

πόδειξιν ταύτην τή; ενοχής του ανθρώπου αύτοϋ, δύνασαι ετι νά μέ θεωρής ώς 
δολοφόνον τής μητρό; σου.

— ”Α ! Ροβέρτε, ά·εφώνησεν όλολύζουσα ή άτυ/ής νεάνις. Οΰδεμίαν έχω 
πλέον αμφιβολίαν. ’Αλλά δι’ ονομα τού Θεού ! έλελθέρωσόν με άπό τού; όνυ
χας του κακούργου τούτου ! Σώσε με ! Ήμιπχράφρων δε έ'πεσεν εί; τάς άγχά- 
λ.α; του νέου, δστις τήν έφερεν εις τό πτ ιχόν ξενοδοχείου, έν ω είχε καταλύσει, 
ημιθανή.

Τόν τρομερόν ερεθισμόν, ό'στις κατέλαβε τήν δυστυ/ή, βλεπουσαν τον Κορ- 
6άλ συλουντα τόν τάφον αυτόν τής μητρό; τη; διεδέ/θη στυγνή χαί απονενοη
μένη απελπισία. Άποτόμως όσον χαί ταχέω; είχε πλέον πεισθή περί του τε- 
ρατώδου; κακουργήματος, δπερ τόσον έπιτηδείω; ειχε παρασκευάσει ό Κορβόλ, 
ώς χχί περί τών μυσαρών χαι αποτρόπαιων σχεδίων του τέρατος εκείνου κατά 
του Ροβέρτου. Αλλ ενταυτώ άχτι; γαράς χατηύγχσε τό πρόσωπόν τη;. 'Ο 
πατήρ τη; ήτο αθώος τή; κατηγορίας, ήν άλλοτε τώ ειχε άποδώσει ό θείο; της, 
ώ ; καταχραστου τής προιχός της. Ύπήρςεν ό άτυχή; και προσφιλής νεκρός 
τό πρώτον θύμα τής προδοσίας του ανθρώπου αυτού, τού άθλιου προ; δν και 
αυτός είχεν απεριόριστον έμπιστοσύνην, καί όστι; δέν έφοβηθη μετά τόν θάνα
τον τού κυρίου του νά εξύβριση τό ό'νομά του διά κλοπήν, ήν αυτός ουτο; είχεν 
έχτελέσει. Ιίάσαι αί αποτρόπαιοι τού τέρατος εκείνου πράξεις χπεχαλ.ύπτοντο 
ήθη προ τού πνεύματος τή; Μαγδαληνή; έν όλη τή είδε/Οεΐ φριχαλεότητί των.

Δυστυχώ; αποδείξεις δυνάμεναι νά πιστοποιήσωσιν απέναντι τού δικαστηρίου 
τήν ένοχήν τού τέρατος τούτου δέν υπήρχαν. Δέν ΰπήρχεν οΰδεμία υλική, ψη
λαφητή, ούτως ειπεϊν, ένδειξις, ουδεί; ζών μάρτυς δυνάμενος νά πιστοποίηση 
τήν ένοχήν τού αθλίου. Ή  Μαγδαληνή καί ό Ροβέρτο; ήννόουν καλώς τά δυσ
χερές τής θέσειός των καί διά τοϋτο ό εί; άπέναντι τού άλλου καθήμενοι εχλαιον 
σιωπηρώς καί εις τοιαύτην ειχον περις'λθει άτόγνωσιν.

'Η αυγή ΰποφώσκουσα ήδη εύρεν αυτού; εί; τήν αυτήν Αέσιν, ιίς τήν αυτήν 
απελπισίαν. Αίφνης χτύποι ορμητικοί ήχούσθησαν εις τήν θύραν τού ξενοδοχείου. 
Άμφότεροι ωχροί ήγέρθησαν έκ τής Οέσεώς των. Μήπως ό δήμιό; των ίσπευ- 
σεν ήδη εις χαταδιωξιν άμφοτέρων ! Ό  φόβος των ήτο μάταιος. Ναϋται διερ-

χόμενοι έχεΐθεν έχρουσαν τήν Οΰρκν ζητοϋντε; τόν Ροελάν.
  μ)ά τρέμωαεν λοιπόν καί θά χγωνιώμεν ημείς οί άθώοι,ήμεΐς τά θύματα

απέναντι τού τέρατος εκείνου 1 Μέ άγαπα: ; Ροβέρτε, ειπεν ή Μαγδαληνή μετά 
γλυκείας μελαγχολίας.

  Καί τά έρωτας αυτό, εΤπηυ ό νέος σφίγκων αυτήν περιπχθώ; έπι του στή
θους του.

  Α ί ! λοιπόν άφοϋ άγαπώμεθα χχί άφοϋ εύρισχόμεθα εις τήν τρομεραν χαι
άποτρόπαιον ταύτην θέσιν απέναντι τοιούτου κακούργο«, ας αποθάνωμεν.

— Τιί λέγεις Μαγδαληνή ;
— Λέγω δτι μόνον αυτό μάς υπολείπεται, φίλε μου. Σκεψου καί Οά επισο- 

χιμάσης τήν άπόφασιν μου*. Λεν θχ χατορθώσωαεν νά ριψωμεν τό προσωπΑυν 
τού ανθρώπου τούτου. Ούδέν δύναται νά πιστοποιήση τήν ένοχήν του απέναντι 
τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης. 'Ενθυμείσαι μετά πόση; έπιμονή; δϊϊσχυριζομην 
δτι σέ ειδον φονεύοντα τήν μητέρα μου. Τ ι ;  θά μέ πιστεύση σήμερον, ίαν είπω 
δτι έπλανήθην κατόπιν τή; ύπνωτιστιχής επιβολή; τού κακούργου αυτού, Ολοτ 
θά μέ ύποθέσωσιν άνεξηγήτου ιδιοτροπία;, κατηγορούσα ότε τόν μνηστήρα καϊ 
¿τέ τον Ιραστήν μου, τι; είδε, πόθεν όρμωμενη. ί ί υπολείπεται λοιπυν , 
τόν φονεύση; σύ. ’Αλλά Οά καταδικασθή; μετά ταϋτα εί; θάνατον καί εγω θά 
άποθάνω ουτω μακράν σου Νά φύγωμεν ομοϋ; Λ,λλά πού Οά υπαγωμεν η 
τιμασμέ.οι, όις θά θεωρούμεθα, σύ μέν δραπέτη; τού κχτέργου, έγώ δέσυζυ',ος 
προδόσασα τά καθήκοντα μου ; Δέν είδες πως προ ολίγου όταν έχρουσαν τήν

ΐ  περιδεείς ώ; ένο/οι; Δεν είναι λοι- 
Καί δέν εννοείς δτι μόνον ο θ«-

θυραν, άνετινά/θημεν χαί οί δύο ώ/ροί χχ; 
πόν δ θάνατος προτιμότερος τοιαύτη; ζωής 
νατό; μας δύναται νά πιστοποίηση τήν ένοχήν τού αθλίου αυτού ; Θά ειπωμεν 
διατί άποθνήσκομεν καί θά πιστεύσωσιν εις τά τελευταίας λέξεις μας. Διά της 
ζωής μας θά άγοράσωμευ τόν θάνατόν του.

— ’Έχεις  δίκαιον, Μαγδαληνή. Πρεπει να αποθάνωμεν, είπεν ό ατυ/ ί̂ 
νε'ος. ΓΥ*πάγω νά ζη-.ήσω δ,τι απαιτείται διά την εκτέλευιν τού σχεδίου μ**· 
Μετ’ ολίγα; στιγμας Οά είμαι εις τάς άγκάλας σου.

(ακολουθεί)


