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— Μέ τό πρώτο άν ¿βλέμμα τοϋ ήλιοδ έφάνη- 
καν ν. οί τέσσερε; φρεγάδες κατάμ.προστα στόν 
Καβομαληά' είπεν ό Γιαννιό; ό Χούρχουλας, ό 
ακούραστος πολυλογά; τοϋ « ’Αθήνα;» μ α ;. ΙΙοϋθ’ 
ερχόντουσαν, γιά ποϋ πήγαιναν, ούτε ακούσε ούτ' 
έμαθε κανείς. Μά πρέπει νά ήταν βασιλικές φρεγά
δες. Καί οί τέσσερε;. σου λέει, είχαν τό ίδιο χ τ ί
σιμο' χυτέ; πρύμη - πλώρη. Ι\ είχαν τή ; άρματω- 
σέ; τους, βασιλικέ; κ' εκείνες. Τά κατάρτια του;
. . . γ  ■ . ■ ■ατόφια προυτ,ινα, ζπο κατου στη σκατσα ω ; 
άπάνου στή γαλέτα. Τής άντένε; του; όλε; ατσα
λένιε;. Τά σχοινιά καί τα ςάρτια άπό καμηλό
τριχα καί τά πανιά του; ολομ.έτχςα. Ά ν  ρωτή- 
ση; γιά  τή ; κουπαστές καί τή ; μπαταρίες τους, στο 
σύρμα ήταν ντυμένες. Κ είχαν στήν πλώρη γιά θα- 
λζσσομάχο ένα διαμαντοκόλλητο σταυρό, τρόμο 
τών στοιχειών καί φρίκη τοϋ κυμ.άτου. Στήν πρύμη, 
άπάνου στο τιμών., είχαν τό Αγιο τό Βαγγέλιο 
καί στό μεσανό κατάρτι ψηλά τήν Παναγιά ποϋ 
έλαμπε, προσκυνώ τή χάρη της, σάν αυγερινός. I’:' 
αυτό, σοϋ λέει. πρέπει νά ήταν βασιλικές φρεγά
δες, τοϋ δικοϋ μα ; τοϋ βασιληά ποϋ ώριζε στήν 
11 όλη. Μονάχα έκείνη ήταν τότε ή κιβωτό; τής 
Χριστιανοσύνης. 11οιός ήξέρει τ ί αλλόφυλου; έπή- 
ναιναν πάλι νά. χτυπήσουν, νά στήσουν παντοδύ
ναμο σ' Ανατολή καί Λύση τόν τίμιο τό Σταυ
ρό'! . . .

Καί ήταν, μωρέ μάτια μ.ου, μιαν αυγή μά τί 
αυγή ; Ά νοιζάτικη- χαρά Ηεοδ ! Φύλλο δέν έσει- 
ονταν ουδέ πούπουλο. II θάλασσα πίχτρα.· χαρτί 
νά. γράψη; άπάνου. Κ ι’ ό ουρανός ξάστερο; ποϋ 
πρόσμ,ενες νά ίδή; καθρεφτισμένα, στο πρόσωπό του 
τά τριανταφυλλένια νησιά καί τ ’ ακρογιάλια και δα- 
σοφυτρωμε’νες στερηέ; καταπράσινες. ’Αριστερά μέ
ρια περ όστρια επρόβαλαν στόν άσπρογάλαζον ορί
ζοντα τά βουνά τή ; Κρήτης- πίσο» πέρ λεβάντε τά 
Δωδεκάνησα έδειχναν γαλανά τά  ριζοβούνια του; 
κατ άπό τήν καταχνιά ποϋ έσύνδενε σάν πουπουλένιο 
γιοφύρι τό ένα μέ τ ’ άλλο άπ ' άκρη σ’ άκρη καί δεξιά 
περ μαΐστρο κατέβαιναν αλυσίδα χρυσορόδινη τ 
ακρωτήρια καί οί κόρφοι τοϋ Μωρηά, ώ ; τόν Κα- 
βομαληά καί τό Ύσιριγο. Και καθω; έχτυποϋσεν ό 
ήλιο; έβλεπε; τή ; στερηέ; νά χύνουν χίλιων λογιών 
χρώματα καί τή ; καμαρωτέ; φρεγάδες ·/’ αστραπο
βολούν. σάν πυρκαίά; κολώνε; ανάμεσα ουρανού καί 
θάλασσας.
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Οί φρεγάδες είχαν όλα τά  πα ν .’ άπλωμένα. Φλό
κοι καί κοντραφλόκοι, γάμπιες καί παπαφίγκοι καί 
παρουκέτα καί τρίγκοι όλα ήταν στή θέση τους. 
Μά κρέμουνταν όλα κάτου πχραλυμένα καί μοναχά 
τά μπρούλια του; ανάδευαν καμμιά φορά, σάν φι
δάκια έτοιμα νά φάνε τά  κεφάλια τους. Οί σκότες 
κρέμουνταν κ’ έκεϊνε; παραλυμένε; στα. χέρια τών 
ναυτών ποϋ άδικα προσμένουν ν ’ ακούσουν τόν κα- 
πετάνο, νά γυρίσουν τά  πανιά, πρό; τόν άνεμο. 
Κοιμήθηκε άπάνου στό δοιάκι ό τιμονιέρης· ό λου- 
κάο; στό ξάγναντο τή ; πλώρη; ψηλά κοιμήθηκε κ 
εκείνος, τηρώντας πάντα τόν ίδιο ορίζοντα εμπρός 
του. Οί καπετάνοι στά χρυσά καί τά  βελουδένια 
ντυμένοι, ξαπλωμένοι σέ παχύ ντιβάνι κατ’ άπό 
τήν πρασινορρόδινη τέντα τή ; πρύμης, άπό τή νύστα 
μόλις άγροικοϋνε το λεβέντικο τραγούδι ποϋ τού; 
παίζει τ ώμορφο σκλαβάκι. άπάνου σέ γλυκόφωνο 
ταμπουοά. Κάτου στ άμ.πάρι οί σκλάβοι μέ τά. 
μεγάλα του; μαλλιά, τά κίτρινα του; πρόσωπα, 
τού; σιδερένιου; βραχίονες τους, μακρυά άπό τό 
άγρυπνο βούνευρο τοϋ σκληρού φύλακα τους, κοι
μήθηκαν κ’ εκείνοι μέσα στή; βαρείες άλυσίδε; του; 
άπάνω στους σκληρού; πάγκους. Μά ποιό; λέει πώ ; 
κοιμήθηκαν! Τά τυρανισμένα κορμιά του; κοιμή
θηκαν, όχι όμως καί οί ψυχέ; τους. Έκεϊνε; τρέχουν 
άγρυπνε; καί χαμοπετοϋν περίγυρα στ άσπρα του; 
σπιτάκια, στους ανθισμένους κήπου;τους, στή; θλιμ
μένε; του; γυναίκες καί τ ’ άρφανά του; τά πα ιδ ιά ’ 
στά στχφυλοφορτωμένα κλήματα καί τά γλυκό- 
χυμα βοτάνια, στ άφράτα χώματα καί τά  κρου
σταλλένια νερά, στά. λούλουδα και τά πούλουδα 
τή ; γλυκειά; του; τής πατρίδας, πού δέν ελπίζουν 
νά τήν ίδοϋν παρά μόνον στήν ϋπνοφαντασιά του; ! 
. . . .  Μωρέ λέμ.ε κ ’ έμ.είς π ώ ; τραβάμε τυραννία. 
Εκείνου; ν ' άκούση; γιά νά είπή ; μιά φορά βά
σανα ! . . .

Μά έξαφνα έξύπνησαν οί μαρινάροι. — Ιίαιδιά, 
τή βάρκα στή θάλασσα- φωνάζει ό καπετάνος τή ; 
πρώτης φρεγάδας. Α λατά  χέρια στά κουπιά, βγήτε 
έξω στά σπηλάδια, καμακίστε χταπόδια στά θαλά
μια του;, καλαυ.ώστε αχινούς, συνάχτε καβούρους, 
ξεκολλήστε στρείδια— αγνά ό ,τι βρήτε !

Ί ’ό είπε κ έγεινε. Ί ’ ίξαν τή βάρκα στή θάλασ
σα τά παιδιά- άλά τά χέρια στά κουπιά, βγήκαν 
έξω στά σπηλάδια, καμακίζουν χταπόδια στά θα
λάμια τους, καλαμώνουν αχινούς, συνάζουν καβού
ρους, ξεκολλούν στρείδια — αγνά ό,τι βρίσκουν. Μά 
ένας μ.οϋτσος κασιδιάρης καί κακομοίρης, ποϋ τον 
είχαν γιά ψυχικό μέσα στή φρεγάδα, ξεκόβει άπο 
τ ’ άλλα τά παιδιά . Ούτε καμ.ακίζει χταπόδια στά 
θαλάμ.ια τους. ούτε καλαμώνει αχινούς, ούτε συ
νάζει καβούρους, ούτε ξεκολλά στρείδια αγνά ό,τι 
βρίσκει. Γυρίζει μοναχα άπάνου κάτου στή; πέτρες 
τή ; μαυρισμένε; καί τα χορταριασμένα σπηλάδια, 
σάν κάτι νά ζητή. Ί είχε τ ’ έχασε: Τ ίποτα. Μά 
κάθε άνθρωπος, βλέπεις, μικρός-μεγάλος, πλούσιος 
-φτωχό; έχει καί .τόν όδηγό του. Εχει; νά καν.η; 
κ α τ ιτ ί; ό οδηγό; σου έρχεται καί στό λέει. Πουλή
θηκε; νά πά ; τό πού : ο όδηγό; σου έρχεται καί σε 
ξυπνάει. Ετσι τόρα καί τόν κασιδιάρη ά.νάγκαζε ο
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οδηγός του νά πηγχίν/] αναζητώντας πράμα που 
δέν έχασε.

Στο τέλος βλέπει στο βράχο μια μεγάλη σπηλιά 
ό κασιδιάρης. Βλέπει τή σπηλιά, μπαίνει μέσα. 
Μπαίνει μέσα, τ ί  νά ίδή : Τοίχους γδυμνούς περίγυ- 
ρα. ΙΙάει βαθειχ' σκοτάδι, πίσα. Λύτιάζεται καλά' 
ακούει στο σκοτάδι τ ίκ -τά κ . τίκ -τάκ  σιγαλό σάν 
ν ' χργοστάλχζε νερό σ ’ άλλο νερό. Κοντοζυγόνε·.' 
ξανοίγει χάμου μία λακούλα που δέχουνταν τοϋ 
βράχου τή διαμαντένια σταλαγματιά. Τοϋ ήρθε 
σάν δίψα- γονατίζει, πίνει άπό τό νερό- ξεδιψάει. 
Τοϋ ήρθε σάν κάμμα' πέρνει άπό τό νερό κα! νίβε
τα ι. Βγάνει κ ένα ψαράκι ποϋ ηΰρε νεκρό στής 
πέτρες καί τό ρίχνει μέσα. Μα τό ψαράκι ζωντά
νεψε μέ μιας' πηδάει μέσα στή λακούλα, σάν τό 
δελφίνι όταν αισθάνεται νά πλακών/, ή τρικυμία.— 
Μπρέ ! λέει ό κασιδιάρης κάνοντας τό σταυρό του. 
Μά τήν ίδια ώρα αισθάνεται κ ι’ αυτός τ ' αρρωστη- 
μένο του κορμί ν ' άναζγ, καί νά δυναμών/,' αίμα 
πύρινο κουφοδρομεί μέσα του' ψυχή μ άλλη ψυχή 
σταυρόνονται στά φυλλοκάρδια του' φτερά έκαμε 
νά πετάξ/, στά έπουράνια' κουφάρι ήταν περιστέρι 
γένηκε. — Μ πρέ! ξαναλέγε·.' έλα Χριστέ καί 11 α— 
ναγιά κοντά μου ! Τρέχει έξω' κράζει τούς συντρό
φους του. Γυρίζουν εκείνοι στής φωνές, κυττάζουν 
μ ' απορία καί σταυροκοπιώνται. "Αγγελος είνε, άν
θρωπος είνε, δεν ξέρουν.

—  Μωρέ ποιός ήσαι σύ : ρωτάν.
— Μωρ’ έγώ ό μοϋτσος, ό κασιδιάρης' κουφάρι 

ήμουν περιστέρι γίνηκα ' φτερά έχω νά πετάξω στά 
έπουράνια.

Τρέχουν εκείνοι κοντά' τόν κυττάζουν άποδώ, 
τον φέρνουν άποκεί, τόν καλογνωρίζουν.

— Μωρέ ποιος σ ' έκαμ’ έ τσ ι;
— Τώς καί τώ ς' ηύρα τ ' αθάνατο νερό.
— ΙΙώς, μωρέ' ποϋ ;
— Μέσα στή σπηλιά.
Άκοϋν εκείνοι, ρίχνουν ό ,τ ’ είχαν στά χέρια τους 

καί τρέχουν στή σπηλιά. Φτάνουν έ ; ' ά π ’ τή σπη
λιά , πιάνουν τή φιλονικεία.— Οχι εγώ θά 'μπώ 
πρώτος — "Οχι έγώ. Λόγο πρός λόγο πιάνονται στά 
χέρια. Πιάνονται στά χέρια, τραβούν τά  στυλέτα· 
μακελοκόβονται. Νά τ ί θά είπή παληόκοσμος. Πη
γαίνοντας νά βροϋν τήν αθανασία ηΰραν όλο; τό 
θάνατο εμπρός στήν πηγή της !

Ό  μοϋτσος βλέποντας αύτά πηδάει στ ’ όρθολίθι 
καί βάνε; τής φωνές. Άκοϋν τής φωνές α π 'τή ς  
φρεγάδες, ρίχνουν τής βάρκες στή θάλασσα, άλά 
τά χέρια στά κουπιά, βγαίνουν εςω. Μαθαίνουν 
κ ’ εκείνο; τ ί  τρέχει, ρίχνουντ όλοι στή σπηλιά μά 
αντί νά χωρίσουν πιάνουν τή φιλονεικία— Οχ: έγώ 
θά μπώ πρώτος— Όχι έγώ. Λόγο πρός λόγο π ιά 
νονται στά χέρια. Πιάνονται στά χέρια, τραβούν 
τά στυλέτα ' μακελοκόβονται κ' εκείνοι.

Ό  μοϋτσος βλέποντας αύτά πηδάει σ τ ' όρθολίθι 
καί βάνε·, τής φωνές. Βάνε; τής φωνές, άκοϋν άπο 
τής φρεγάδες, ρίχνουν καί τής επίλοιπες βάρκες 
στή θάλασσα, βάνουν το επίλοιπο τσούρμα μέσα 
καί βγαίνουν εςω οί καπετάνοι. Βγαίνουν έςω, ρί- 
χνοντ άποδώ. τρέχουν άποκεί, φωνάζουν, βρίζουν.

φοβερίζουν' μά ποιός τους ακούει: Ολο τό τσούρμα 
πιάστηκε στά χέρια. Μανία σκοτωμού κ αιμάτου 
δίψα ¿κυρίευε καθένα ποϋ πλησίαζε σ' εκείνη τή 
σπηλιά. Ο: ναύτες μέ τά στυλέτα τους. θρήνο έκα
ν α ν  οί σκλάβοι ποϋ δέν είχαν στυλέτα, έσήκωναν 
τής βαρείες τους αλυσίδες καί μέ τήν πρώτη άνοι
γαν τόν τάφο τοϋ έχτροϋ τους. Καί όσοι δέν είχαν 
αλυσίδες, πέτρες έςερρίζωναν· κΓ όσο: δέν είχαν 
πέτρες είχαν τά δόντια καί τά νύχια τους, πού κα
τέβαζαν λουρίδες τό κρέας. Τό αίμα έλαμπε, ρουμ
πίνι άξετίμωτο. στής άσπρες πλάκες περίγυρα' οί 
σάρκες έσπαοτάριζαν. θλιβερά κοψίδια, στά μαύρα 
χώματα ' οί σκοτωμένοι, κρύος σωρός, έφραζαν τήν 
εμπατή τής σπηλιάς κ ο: λαβωμένοι βαρυβογκοϋ- 
σαν πονετικά στόν κούφιον άέρα. Ή ς τόσο ό σκο
τωμός δέν έπαυε. II δίψα τοϋ αιμάτου όσο πή
γαινε κ.Γ όλο ¿μεγάλωνε. Ίδιοι οί καπετάνοι άρχι
σαν νά αίσθάνωντα: ένα. άφαντο χέρι νά τούς σπρώ- 
χνη άπό πίσω μέσα στόν όλεθρον εκείνο καί δύο τρεις 
φορές, άστόχαστα έφεραν τό χέρι στο στυλέτο κ. 
έγλυκόσυραν μάλιστα τή μισή λάμα έξω άπ' τό 
θηκάρι.

Μά ¿κρατήθηκαν —  Μωρέ σκυλιά, τ ί κάνουμε! 
είπαν καί οί τέσσερες αναμεταξύ τους. Μωρέ τούτη 
είνε θεϊκή κατάρα. . . 1ε τί ¿κριματίσαμε κ ήρ
θαμε νά σφχγούμε συνατοί μας έδώ στόν έρμο 
ρραχο . . . .

Ρίχνουντα: μέ μίας ο: καπετάνοι στά γόνατα' 
κλαϊνε, μύρονται. σταυροκοπιοϋντα:. —  Α μ άν, θέ 
μου! σώσε μας άπό τό κακο καί ταζόμαστε όλοι 
στή χάρη σου. -Ο-εχάνουμε τόν κόσμο καί τά  καλά 
του, άπαρατοϋμε τής γυναίκες καί τά παιδιά μας' 
έλεος !

Σάν ¿τάχτηκαν έτσι οί καπετάνοι αμέσως έπαψε 
τό κακό. Μέ μίας έσυνήρθε τό τσούρμα. Σάν νά 
μήν ήξεραν πριν τί έκαναν, τορα έβλεπαν μέ φρίκη 
το σκοτωμό καί τά  αίματα έμπρός τους Ιύρριςαν 
μακρυα. στή θάλασσα τά θανατοφόρα όργανα, ποϋ 
πριν έσφιγγαν στά δάχτυλά τους με τόσο πείσμα 
καί άρχισαν νά κλαϊνε άπαρηγόρητα. τούς συντρό
φους τους, ποϋ ¿σκότωσαν μέ τά ίδια τους τά χέρια.

Οί καπετάνοι έπήραν τότε τό μούτσο νά τούς 
πάη στή σπηλιά νά εύρουν τ ' άθάνατο νερό. Αμα 
εύρουν τ 'άθά νατο  νερό. σοϋ λέει, άνασταίνουν με 
μίας τούς σκοτωμένους. Πάνε μέσα στή σπηλιά, 
ψάχνουν άποδώ, γυρεύουν άποκεί' σταλιά νερό. Με 
τό σκοτωμό, ά.κ.οϋς. έμολεύτικε τ '  άγιο τό νερο 
κ ’ έφυγε' ¿χάθηκε μ α ,ί καί το ψαρακι. Ί'ορα τ ί νά 
κάμουν; βγαίνουν εςω οί καπετάνοι. Μα ώς πού 
νά έ βγουν εξω ά.κ.οΰνε ποϋ φρεσκάριζε τό πουνεντο- 
γάρμπι. Μέ μιάς ζωντανά τά κύματα άρχισαν νά. 
δέον ον τα : άνάμεσα στά ριζιμιά σπηλάδια.

— Ί'ής βάρκες, μωρέ παιδιά ! φωνάζουν άγρια 
οί καπετάνοι.

Μα ώςποϋ νά το καλοειποϋν, οί βάρκες βρίσκουν- 
ταν καρφωμένες στά δόντια τοϋ βράχου κ' έξερο- 
ροκανιζουνταν άργά αργά άπ τόν άφρό καί τήν 
ορμή τοϋ κυμάτου. Απελπισμένοι πηδάνε οί κα- 
πετάνοι σ τ ' όρθολίθι ν' άγναντέψουν τής φρεγάδες, 
μά πού φρεγάδες. I άφρισμένο κύμα ποϋ ερχόσουν

Ή  ρεκλάμα  ¿ν Έ λλάδι ν η

Η Ρ Ε Κ Λ Α Μ Α  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ιδυναμωμένο άπό τοϋ Τσιρίγου τό στενό καί ο άνε
μος, άξιοι καί οί δυό καπετάνοι, ¿πόδισαν σύνωρα 
τά  καααρωτά πλεούμενα καί τούς έδωσαν δοόαο
στ' ανοιχτά τά  π ίλάγα . ‘ Επισκοπών τις τα τής έν Έ λλάδι γενομίνης

νατο νερό άπό τότε πάει, ¿χάθηκε. Μονάχα δύο φορές 
τό χρόνο, στήν πρώτη Α νάσταση καί τής Σωτή- 
οος, τήν ώρα ποϋ ανοίγουν τά Έπουράνια, ό βρά
χος ρίχνει άπό μία στάλα στή γή ' μά κανείς δέν 
τήν είδε. Πολλοί πηγαίνουν καί ςενυχτοϋνε μέσα 
στή σπηλιά, καλόγεροι καί λαϊκοί, άντρες καί γυ
ναίκες, μέ τά  μαντήλια στά χέρια καί τά  μάτια 
κολλημένα στοΰ βράχου τό ζηλευτό μαστάρι. Μά 
άδικα ξενυχτοϋν. Ό  βράχος τό βγάζει κ ' ή γή τό 
άναρουφά αχόρταγη. Νομίζεις φοβάται κι' αυτή ή 
χαραμοφάγα μήπως τ ’ άποχτήσε: ό μαύρος άνθρω
πος καί γλυτώσει άπο τό οοβεεό της χωνευτήρι. - · . . . .  . --
Καί οί ξενυχτισμένοι φεύγουν κάθε χρόνο μέ τήν * * ’·8ι*  ΤΙ’  "?«'« / * 'ο ς .  ** -ροσθέσωμεν καί

-  β·'/

α υ τή ς ;»  Φρονώ ότι ή άπάντησις είναι αρνητική, 
καί άρκεί πρός τούτο νά σάς αναφέρω έκ σημειώ
σει.)·/ άς έλαβον παρ’ αυτών τών γραφείων τών έφη- 
μερίδων, οτι οί έμποροί μας άποφεύγουν τήν ρεκλά
μαν. Τό μεγαλήτερον ποσό·/ σήμερον πληοόνουσιν 
εις τάς εφημερίδας διά ρεκλάμας οί κατασκευαστα: 
κονιάκ. άναλογοϋσι δέ δΓ έκαστον αυτών καί δΓ 
εκάστην τών τριών μεγάλων μας εφημερίδων, Εφη
μερίδα. Άκρόπολιν καί "Αστυ (τής Έφημερίδος 
τών Συζητήσεων μοί έλ/είπουσι σημειώσεις καθότι 
μόλις συνεπλήρωσε τριμηνίαν άπό τής έκδόσεως), 
εξακόσια; περίπου δραχμα: ήτοι χίλια ; οκτακόσια:

έυ.ένα— εκείνες αονάχα ηύο αν την αθανασία! Άοοϋ .........Γ.~ ,... . . . .  -
παράδειραν σ τ ’ ανοιχτά τά  πέλαγα κατέβηκαν σύγ- **τέ5«λβν ανά χιλίας π.ντακοσίας δραχ-
ξυλες στούς ςανθούς άμμους τοϋ βυθού. Ή  μία 
βρίσκεται στής Κρήτης τά νερά. ή άλλη στής Ι’ό- 
δου κ ’ ο! άλλες άνάμεσα στά Δωδεκάνησα. Κ ’ εινε 
άκόμη ίδιες κ ι ’ άπαράλλαχτες, όπως τήν ημέρα 
ποϋ πρωτοφάνηκαν στά νερά τοϋ Καβομαληά. Είνε 
χυτές πρύμη-πλώρη' κ ’ έχουν τής άρματωσές τους 
βασιλικές κ ’ ¿κείνες. Τά κατάρτια τους ατόφια 
προύτζ'.να άπό κάτου στή σκάτσα ώς άπάνου στή 
γαλέτα. Τής άντένες τους όλες ατσαλένιες. Τά 
σχοινιά καί τά ξάρτια άπό καμηλότριχα καί τά 
πανιά τους ολομέταξα. Αν ρωτήσης γ ια  τής κου
παστές καί τής μπαταρίες τους στο σύρμα είνε ντυ
μένες. Κ’ έχουν στήν πλώρη γιά θαλασσομαχο ένα 
διαμαντοκόλλητο σταυρό, τρόμο τών στοιχειών καί 
φρίκη τού κυμάτου. Στήν πρύμη, άπάνου στό τ ι
μών. τό άγιο τό Βαγγέλιο καί στό μεσανό κατάρτι 
ψηλά τήν ΙΙαναγιά, ποϋ λάμπει σάν αυγερινός.
Κάθε αυγή στό πρώτο άνάβλεμμα τοϋ ήλιοϋ οί

έρθ/| ώρα ποϋ ψυχή θά πάρουν καί γοργόνες γοργο- 
κίνητες θά μάς σύρουν στά πατρογονικά μας τά 
Μ πουγάζια, στό δοξασμένο θρόνο τοϋ άναστημένου 
μας τοϋ Βασηλιά. 'Εκείνες μονάχα — ακοϋτ'έμένα 
— ¿κείνες μονάχα ηύραν τήν αθανασία».

Δ Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Κ Α Ρ Κ Α Β ΙΤ Σ Δ Σ

μάς τό παρελθόν έτος. Καί όμως βεβαίως εις τήν 
ρεκλάμα·/ όφείλουσι καί ό Γερμανικός σύνδεσμος καί 
ή Αμερικανική έταιρία τήν έπικράτησιν τών προϊον- 
των αυτών. Αί ραπτομηχανα: Σίγγερ σήμερον είσή- 
χθησαν καί εις τά. μικρότατα χωρία τής Ελλάδος, 
τα δέ προϊόντα τοϋ Γερμανικού έξαγωγικοϋ συνδέ- 
σμου διαδίδονται μετά περισσής ταχύτητος, καί 
ταυτα  ένώ πλείστα είδη ιθαγενούς παραγωγής, 
πλείσται βιομηχανία; έγχώριοι παραμένουσιν άγνω
στοι. Οί ήμετεροι έμποροι καί βιομήχανοι δεν ¿λά
ζον ετι ύπ ’ όψιν αρκούντως, ότι ή ρεκλάμα καί μό
νον είναι ¿κείνη, ήτις θα διαδώση τά είδη των καί 
ότι σήμερον έν Έ λλάδι όπου ϋπάρχουσι τουλάχιστον 
I III). 1)00 άναγνώσται τήν ήμέραν, μόνον ο τύπος 
δύναται νά τους καταστήση γνωστούς. Άνέγνωσά 
που ότι ο μέγας κατασκευαστής γυναικείων ενδυ
μάτων καί έν γένει γυναικείων ειδών έν Βερολίνω 
Χέρτζοχ. διηγείτο εις ρέπορτερ έφημερίδος. ότι 
έφοόνει ποτέ ότι τά έξοδα τών ειδοποιήσεων έν ταίς 
εφημερία;·/ ήσαν περιττά. «Είργαζόμην, λέγει, έλά- 
χιστα καί ή μην υποχρεωμένος έκ. στενοχώριών νά 
κλ.είσω τό κατάστημά μου. Άπεφάσισα νά δημο
σιεύσω ειδοποιήσεις και ¿ξώδευσα τό πρώτον έτος 
χίλια μάρκα καί έκλεισα τά  βιβλία μου μέ κέρδη 
30.00(1 μάρκων, τά επόμενα έτη έξωδευσα δΓ ει
δοποιήσεις 3 0 .0 0 0  μάρκων, καί τό κέρδος άνέβη εις 
1 00 ,000 ' καί τωρα ¿ξοδεύω -'ι0 0 ,0 0 0  καί τά  κέρδη 
μου ανέρχονται εις εκατομμύρια. Τό παγκόσμιον 
όνομά μου, ή φήμη μου, ή πίστις μου κατά 00 τοίς 
εκατόν οφείλονται εις τήν ρεκλάμαν».

1 Τε/οι· ϊδε σελ. 113



Κατά τήν τελευταίαν 'Ολυμπιακήν Ικθισιν υ.ετ- 
ιΙ'Ι;ον τής επιτροπής τού Β\ τμήματος ’Αθηνών, 
καί υ.ετα των συναδέλφων υ.ου συυ.περιήλθον τό 
τμήμα τούτο, ερευνών τά  της εγχωρίου βιομηχα
νίας καί ενεργών όπως ο: κατασκευασταί πέυ.ψωσι 
τά προϊόντα των εις την έκθεσιν. Άνεύρου.εν δέ 
πολλάς έγχωρίους βιομηχανίας καί παρεκινοϋυ.εν 
τούς κατασκευαστάς νά γνωρίσωσι τό εργον των διά. 
του τύπου. Λεν ηδύναντο νά πεισθώσ: καί ήρκούντο 
εις τήν προς τούς έμπορους πώλησιν τών προϊόντων 
τω ν, άτ'.να έπειτα υ.ετεπωλοϋντο ώς ευρωπαϊκά. 
’Ιδίως ένθυυ.οΰμαι, έςέπληςαν ή μάς τά είδη της 
λευκοσ’.δηρικης. Κλωβοί πτηνών μικροί καί μεγά- 
λοι, λουτρώνες παντός είδους, καταιωνητικα·. μη- 
χανα ί, κοαψά νιπτήρων δοχεία, λύχνοι πετρελαίου 
άπο τών άπλουστέρων καί εύωνοτέρων μέχρι τών 
τελειότατων κατασκευάζονται ενταύθα καί ούδείς 
ετι τά  γνωρίζει δ·.’ έλλειψιν ρεκλάμας. Μεταβαίνο- 
μεν δε προς τούς έυ.πόρους καί αγοράζομε·/ τά είδη 
ταϋτα  μέ ϋπερτίμησιν 30 καί Ή) ft/0. 'Λλλά τούτο 
μόνον ; 11 coy Οές ή υπηρεσία τού Συλλόγου ειχεν 
ανάγκην δεδεμένου ευρετηρίου καί τοιοϋτον δεν εύ- 
ρίσκετο παρά τοίς χαοτοπώλαις. Έ κ  τυχαίας πλη
ροφορίας έγένετο γνωστόν, οτ: υπάρχει εργοστάσιο·/ 
κατασκευάζον άριστα λογιστικά καί παντός είδους 
δεδεμένα κατάστιχα, εις ό ποοσιφύγου.εν καί έπε- 
τύχομεν τού ποθουμένού. IIόσοι ακόμη γινώσκουσι 
το έν Κερκύοα άριστον κατάστηθα χειροκτροποιίας :
11όσοι τά έν Ζακύνθω σαπωνοποιεία τά κατασκευά- 
ζοντα λαυ.πρόν καί εύθηνότατον σάπωνα ; IIόσοι 
τά  έκ ·/αστοχάρτου δύο καί τρία εργοστάσια τών 
Αθηνών : Ιίόσοι τά  φλανελλοποιεία τής Ύριπό- 

λεως : Ιίόσοι -άκόυ.η τά  πλεκτικά ενταύθα έργοστά- 
σια τα κατασκευάζοντα καί περιπόδια μάλλινα καί 
βαμβακερά ; Ιίόσοι τό έν ΙΙάτραις εργοστάσιον νυ
κτερινών έλλυχνίων ; Ιίόσοι τέλος πάντων τά πολλ.ά 
είδη τά παραγόμενα άςιεπαίνως εί καί υ.ετά κό
που ετι έν τώ τόπω . πωλούμενα δ ' υπό τών έμπό- 
ρων ώς Ευρωπαϊκά : ’Εφαρμόζεται βλέπετε άκόυ.η 
ή παλαιά μέθοδος τής από στόματος εις στόμα 
διαδόσεως τών πραγμάτων καί οί κατασκευασταί 
πωλούντες τό έμπόρευυ.α άρκοΰνται εις τήν σύστα- 
σιν καί τον καλόν λόγον τών φίλων.

Καί όυ.ως ρίψατε εν βλέμμα έπί τών ςένων εφη
μερίδα)·/ καί θα ίδητε πώς διατυυ.πκνίζονται καί τά 
μικρότερα τών πραγμάτων.

Έ ν τοίς F lieg en d o  B la l l e r  τώ γνωστφ γε- 
λοιογραφικώ γερυ.ανικώ φύλλω δημοσιεύεται καθ' 
έκαστη·/ εβδομάδα εικών καλλιτεχνική. άλλοτε άλλη, 
μετά ποιήματος περιτέχνου ένίοτε ή αστείου ανέκ
δοτου ή έλκυστικού διηγηυ.ατίου. Καί ταύτα πάντα 
οΰδεν άλλο είναι ή ειδοποίησις περί τυλοφθόρου. 
Γνωρίζετε πόσον στοιχίζει τό άπλούστατον εκείνο 
καί προχειρότατον θεραπευτικόν τών κάλων : Μίαν 
μάρκαν ήτοι σήμερον δύο δραχμάς. Καί ό έφευρέ- 
της τού ιατρικού, Βαζμούθ καί Σ* έν τή μικρά 
Γερμανική πόλε: Οττενσε πληρόνει μόνον εις τό
F lie g e n d e  U lii t ie r  I 000 φράγκα τήν εβδομάδα διά 
την καταχώρισιν τής είδοποιήσεώς του, ήτοι 53000 
φράγκα κατ’ έτος ει: μόνην αυτήν τήν εφημερίδα.

132 'II ρεκλάμα

Φαντασθήτε λοιπον ποιαν κάυ.νει έςόδευσιν διά νά 
πληρών η αυτό τό ποσόν καί τήν έςόδευσιν αυτήν 
κάμνει χάρις εις τήν ρεκλάμαν.

Καί τούτο έν τών μικρότερων παραδειγμάτων 
τής ευρωπαϊκής ρεκλάμας. Ό τα ν  λάβητε ΰπ ’ οψιν 
ότι ό άγγλος Χόλλρβαύ ό γνωστός έφευρέτης τών 
χαπίων, άτινα ιατρεύουσι πάσαν νόσον καί πάσαν 
υ.αλακ.ίαν, δαπανά σήμερον έτησίως έν έκατομμύ- 
ριον χρυσών φράγκων εις ειδοποιήσεις καί ό γέρων 
άποθανών κατέλιπε περιουσίαν 35 εκατομμυρίων 
φράγκο)·/, τι θά είπητε ; Καί όμ.ως ή ν  απλούς καί 
άσημος βοηθός έν φαρυ.ακείω ότε τήν 15 'Οκτω
βρίου 1837 έδηυ.οσίευσε τήν πρώτην αυτού είδο- 
ποίησιν. II ειδοποίησις προεκάλεσε πελατείαν καί 
ή πελατεία αύςησιν ρεκλάμας. ΊΙδη υ.ετά πέντε 
έτη τώ 184 2 έζώδευεν 100 ,000  φράγκα έτησίως 
δ: ειδοποιήσεις, τώ 1845 το διπλού·/, τό I<851 
4 0 0 ,0 0 0 , τώ  1855 0 0 0 ,0 0 0  καί σήμερον ώς άνω 
είπον τό εκατομμύριο·/.

Κρίνω περιττόν νά. σάς αναφέρω άλλα ονόματα 
καί τά τού Χόλλοβαϋ, Βάςμουθ καί Χέρτζοχ άρκού- 
σιν. Αλλ ίνα λάβητε σαφεστέοαν ιδέαν τής έ·/ 
Ευρώπη καί 'Αμερική ρεκλάμας σάς αναφέρω 
τούτο- Ό  έν Νέα Ύόρκη έκδιδόυ.ενος Άγγλοαμε- 
ρικανικάς Χρόνος μόνον έ ; ειδοποιήσεων είσέπραζε 
τώ  1878 25 εκατομμύρια φράγκα, σήμερον δέ 
εισπράττει περί τά 60 έκατου.υ.ύρια. Ό  Χρόνος 
τού Αονδίνου μίαν καί μόνην ήυ.έραν, τήν 18 Ιου
νίου 1875. κα τ’ ακριβή γενομένην καταυ-ίτρησιν 
είσέπραςε 4 5 ,0 0 0  φράγκων ές 07 στηλών είδο- 
ποιήσεων, ποσόν δηλ. αναλογούν πρός τήν έτησίαν 
είσπραζιν 1 5 -1 0  εκατομμυρίων φράγκων. Ό  δε 
Κήρυς τής Ν’ εας Γόρκης έχει καθ' έκάστην 1 5 0 - 
180 στήλας ειδοποιήσεων καί δύνασθε πλέον νά 
ύπολογίσητε τά  είσοδήματά του.

'Οπωσδήποτε ή ρεκλάμα έπροχώρησε σήμερον 
καί παρ ήυ.ίν έν σχέσει πρός τήν προ ετών ΰπάρ- 
χουσαν, καί έν τα ίς Άθηναϊκαίς έφημερίσι βλέπο
με·/ ειδοποιήσεις ούχί μεν οσας έπρεπε·/, άλλ.' οπωσ
δήποτε ίκανάς. Ό  τύπος τών ειδοποιήσεων τούτων 
είναι μονότονος καί μάλλον έχει τό διηγηματικόν 
ύφος, τό ύφος τής έςιστορήσεως τού πράγματος ή 
τον τύπον εκείνον τον ευρωπαϊκόν, όστις αμέσως 
σάς προκαλεί τήν προσοχήν, ώστε άκουσίως φέρεσθε 
πρός τήν ειδοποίησιν καί τήν άναγινώσκετε Έ ς 
όλων τών ειδοποιήσεων τών φερου.ενων εις τήν δ' . 
στήλην τών έφημερίδων μας, ού^ευ.ία σήμερον κινεί 
τήν περιέργειαν τού άνάγνωστου. Ούτε τυπογρα
φικήν έχουσι φιλοκαλίαν, ούτε έςαιρετικήν τινα συν- 
θεσι·/, εικόνες σπανίως συνοδεύουσιν αύτάς καί αί 
όλίγαι όσα: ϋπάρχουσ: κακότεχνο·.· τάς πλείστας 
δέ διέπε: ή αύτή ςηρά ¡μονοτονία. Έςαίρεσιν κά- 
μνουσιν αί τής Εφημερίδος έν γενει, ήτις καί τάς 
πλείστας έχει καί φροντίζει νά διατυπώνη αύτάς 
έν ποικιλία. Ούτως εις αύτήν οφείλ.ονται αί καθ 
έκάστην διάφορο: καί τήν προσοχήν έφελκύουσα: 
ειδοποιήσεις τού καταστήματος Σουρμελή καί Φι- 
λωνος, όπερ διαπρέπε: εν γένει έν τα ίς είδοποιήσε- 
σιν αύτού. Όυ.οίως το πιλοπωλ.είον Αστυ δημο
σιεύει από καιρού εις καιρόν ειδοποιήσεις πε.ας καί

εν  Έ λλάδ ι 11 ρεκλάμα  εν  Έ λλάδι

εμμέτρους διακρινου.ένας διά τό ιδιόρρυθμον καί 
περίεργον τής συνθέσεως. Μία τούτων είναι ή εξής 
κατά τον γνωστόν ήχον τής Αύρας τού Γέρω- 
Νικόλα.

Κρατώντας άπ' τό χέρι υ.ιά βεντάλια 
καί κάνοντας αέρα στά κευάλια 
τρέχει στά Ί'άληρα στήν Κηφισιά 
γυρεύοντας ό κόσμος τήν δροσιά.

Ίύπήγε σ ' έςοχαίς, λαγκάδια, δάση 
κ" ή ζέστη τό κεφάλι του Οά σπάση, 
στους δρόμους, σταίς πλατείαις περπατει 
καί τήν ζητεί, τού κάκου τήν ζητεί.

Τήν βρίσκει έπί τέλους δίχως έννοια 
φορώντας στό κεφάλι 11ονπουλίνια 
καί στ' "Αστυ τρέχουν ολοι βιαστικοί 
π' απέναντ' είνε στήν Πιστωτική.

II ειδοποίησις αύτη υ.ού υπενθυμίζει διά τό έμ
μετρον άλλην ώραίαν ήν είδον έν Κερκύρα τού ζυ
θοπώλου 11 απαόοπούλου :

Ψογάτσες 11απαδόπουλου 
όπου πουλει τήν μπίρα 
μέσα τους κρύβουν αγγλική 
ολόχρυση μιά λίρα.

Μία έκ τών πλέον πρωτοτύπων ειδοποιήσεων, άς 
είδον είναι ή έ:ής φαρμακοποιού τίνος έν Κολωνακίω 
ένταύθα:

"Πρός τούς Κολωνακιώτας·
Ιίύχαριστιϋ υ.ετ ευγνωμοσύνης τούς κατοίκους της συν

οικίας μας έπί τή διατρανωΟείση τελευταίως συαπαΟεία 
των πρός τό φαρμακείο·/ μου, όπερ θέλει εξακολουθήσει 
άνταποκρινόμενον εις τήν εΰγενή των ταύτην εμπιστοσύ
νην. Τούς ευχαριστώ«.

II ή άλλη α ύτη :
" Πώλησις Φερετροποιείου.

Μέλλω·/ ν ' άναλαβω άλλην εργασίαν, πωλώ τό από 
οκταετίας ίδρυΟέν καί λειτουργούν υ.ετά καλής πελατείας 
κάτωθεν τή; δηυ.αρχίας φερετροποιείο·/ μου ώς τούτο εύρί- 
σκεται. Ιίληροφορίαι παρ'έυ.οϋ άπό πρωίας μέχρις εσπέρας. .

Έ κ  τών πρωτοτύπων κατά τήν σύνθεσιν ειδο
ποιήσεων είναι ή έξής άπαντώσα έν έφημερίδ: τής 
Κέρκυρας.

"Καταρτίσας όδοντοίατρικήν κλινικήν ασχολούμαι εϊδι- 
κώς εις τήν θεραπείαν τιϋν ασθενειών τών ούλων, στερεο- 
ποίησιν τών κ/.ονιζομένων όδόντων, θεραπείαν τώ·/ τερη- 
όονευ.έ/ων. σς/οάγισιν αύτών αποκτόντων δύναυιν ανωτέραν 
τής πρό τής τερν,οόνος, καθαρισμού τιϋν όδόντων αποδιδων 
αύτοίς τήν αρχικήν στιλπνότητα τού υ.ίλτου. συμπληρώ·/ 
αυτόν διά τεχνικού τοιούτου τόν έςαφανισθέντα.κατευνάζω·/ 
τάς τε νευραλγίας ώς τό έντερηδων.συ,ένων όδόντων άλ
γος. Διευθετώ·/ κανονικώς τούς ακανόνιστους άναφυομέ- 
νους οι' άσ&αλών καί ολως ε'ιδικοιν ορθοπεδικών μέσων.
' Ιό;άγων τούς ολως αχρήστους δ·.' όλιυν τών αναισθητικών 
μέσων. Κατασκευάζω·/ τεχνητούς οδόντας καί οδοντοστοι
χίας . . . εφαρμοζόμενοι ανευ τής εξαγωγής τών ριζών 

Αλλά πάντα ; υπερβαίνει ή έξής δημοσιευθεϊσα 
κατά τό 1801 έν τή Έφηι/.ερίδι, καί ήν αντιγράφω 
πιστώς. τόσω μάλλον άςία άναγνώσεως οσω πρό
κειται περί δημοδιδασκάλου συνιστώντος το ύ π ’ αυ
τού ίδρυθέν ιδιωτικόν σχολείο·/. Φέρε: δε τόν με- 
τριόφρονα τίτλον IΙρόγραμυ.α :

Τό ύποχρεο/τικόν καθήκον καί έν τώ παρόντι λίαν χαίρει 
καί I·/ τώ μέλλοντι θέλει θεοιρεί ι’.ις διηνεγκες σέμνου.α. 
ότι ου τό πρόπλασμα έκ τής θερμότητος τών ελπίδων περί

τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έδημιουργηθη έκ τών παρα- 
δόσειυν καί τού πόθου παρά τών διαφόροιν διευθυντών τού 
Διδασκαλείου έν τή βαλβίδι τής απαρχής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως.

Ίύγώ δέ έν τή ϋσπλειγγι τού ήμετέρου καθήκοντος εί
μαι κατά σύαπτωσιν μικρός υ.έν. άλλ’ ευσεβής δημοδιδά
σκαλος καί θερμός λάτρις έν τώ έπαγγελαατι τούτω καί 
ευχαριστώ ύυ.άς φι/,όμουσοι γονείς καί συαπολίται διά τήν 
κύοωσιν καί αποστολήν τιϋν τέκνων σας εις τό άρτι ανοι- 
χθ’εν ύφ ' ήμών ιδιοσυντήρητο·/ — δημοτικόν σχολείο·/ έν 
τή συνοικία Χρυσοβιτσιώτικα καί έν τή οικία Χρήστου 
Χαλαζωνίτου, καί εύχομαι όπως αύτό τούτο διαφωτίζη καί 
διαφυλάττγ; ή θεία πρόνοια πρός πλήρωσιν τών ήυ.ετέρων 
πόθων, ευχόμενος όπως τ ' άθλα ήμών έν τώ σχολείω 
τούτιο ωσι απειροπληθεί, ώς λαμπροί καί απειροπληθείς 
είναι οί αστέρες τής πατρίδος ήμών δια τού ήμετέρου αγώ- 
νος, ώς τό ιδεώδες τών πόθων καί τών παραδόσεων ών καί 
πρότερον παρέδιδον.

Έν Γαργαλιάνοις τή S Μαίου 1891.
Ό  Διευθυντής τού σχολείου

Αί άλλα ι τών παντοπωλείων μας, τών έυ.πορ·.- 
κών καταστημάτων, τών εστιατόριό)·/ μας ουδέ·/ 
έχουσι τό προσελκύον καί εις αύτάς επαναλαμβά
νεται ή επωδός «Σπεύσατε τρέςατε».

Άπλούν βλέμμα εις τήν δ ’, σελίδα τών ςένων 
έφημερίδων καί μάλιστα τών Αγγλικών και Γερ
μανικών δίδει άμέσως έννοιαν τών ειδοποιήσεων. 
Τοιαύται είναι α: τού P e a r s  τού συνιστώντος τούς 
παγκόσμιας φήμης σάπωνάς του, αϊτινες συνο
δεύονται ϋπό καλλιτεχνικωτάτων εικόνων. Α νά 
λογο: είναι αί άλλεπάλληλοι καί πάντοτε διάφοροι 
τών μεγάλων έν Παρισίοις καταστημάτων L o u v re , 
Bon M are ln : καί P r in te m p s , ή άκόμη διά. τό 
ιδιόρρυθμον αί τών εμπορικών οίκων P e tit  S a i l l t -  
T h o in a s  καί P y g m a lio n . "Ετι δέ τού G e ra u -  
d e l πού κατασκευαστού τών γνωστών p a s t il le s  
ιΥ.ά τόν βήχα, τών μεγάλων κατασκευαστών σο
κολάτας M on ier, S u c h a r d  καί V an  H o lden , 
ούς σήμερον πειράται τουλάχιστον έν τα ίς ρεκλά
μα :ς νά. καταρρίψη, ή νεωστί ύπο ΓερμανικοΟ οίκου 
έπινοηθείσα σοκολάτα τού Ατλαντος. Τελευταίως 
άκόυ.η τό παγκοσμίου φήμης άπολαϋον έργοστά- 
σιον κλειδοκυυ.βάλων Κάψ. έςεδοτο νέας ρεκλάμας 
έν α ί; καί ή επί τή δωρεά πρός τον συνθέτην τής 
Καβαλλερία. 'Ρουστικάνα ΙΙέτρο·/ M ascag n i ιδιορ
ρύθμου κλ.ειδοκυμβαλου δηαοσίευσις τής είκόνος 
αυτού μετ αντιγράφου πιστού τής εύχαριστηρίου 
αύτού επιστολής. Είχου.εν τό C a lo d o n t καί ιδού 
πριν έτι προκηρυχθή ένταύθα προέκυψε τό SoZO- 
don l διά καλλιτεχνικών ειδοποιήσεων. Ά λ λ ’ ή- 
κυοιωτάτη τών ευρωπαϊκών ειδοποιήσεων είναι ή 
πρόχείϊος εκδοσις νέων ονομάτων, άτινα άποκτώσι 
κατόπιν κύρος είτε διά τό περίεργον τής συνθέσεως 
είτε καί διά τό αλλόκοτο·/ τού ονόματος. Ούτω 
σήμερον έν Γερμανία διαφημίζεται ή μελάνη αντι
γραφής τού l l e y c r  ή φερουσα τό ονου.α τού Έρμου 
καί έν Αονδίνω καί άπάση τή Αγγλία νέον χω
νευτικόν έυ.βαυ.μα όπερ έχε: τό έλληνοφανέ; όνομα 
Πεψαλία.

Καί ταύτα  υ.έν περί τής διά τού τύπου ρεκλά
μας, άλλ’ ή άνά τάς άγυιάς δεν έλαβε μέχρι τούδε 
ούδευ.ίαν έπιδοσιν έν Έ λλάδι. Αί εις τάς γωνίας 

. τών οδών τοιχοκολλ.ούμενα: ειδοποιήσεις είναι ο/.ι-



γοστα: καί τού; τοίχου; κυρίως τών οικιών καλύ- 
πτουσ». τά  πένθιμα ειδοποιητήρια τών θανάτων καί 
μνημοσυνών, τά θεατρικά προγράμματα καί επί 
τών δακτύλων μεμετρημέναι ειδοποιήσει; εμπορι
κών καταστημάτων ίδίω; δ ' εκδοτικών. Ε ί; ταύ- 
τ α ; όμολογουμίνω; μεγάλη ν ώθησιν εδωκε τό πι- 
λοπωλείον του κ. Β. Κασδόνη τό όποιον έτοιχο- 
κόλλησεν απανταχού τή ; Έ λλάδο; καλλιτεχνικω- 
τά τα ; ειδοποιήσει;. Σήμερον δ ’ έξέχουσι καί κατά 
ποικιλίαν συντάξεως καί κατά τό ιδιόρρυθμον του 
τύπου α.ί τοΰ μεγάλου εμπορικού καταστήματος 
τοΰ Έρμείου. Λί άμαςαι αί μεταφέρουσα: τα. διά
φορα είδη εμπορευμάτων εί; τά ; οικία; δέν έχουσί 
τ : το ιδιάζον πλήν εκείνων τών οίνοποιητικών κα
ταστημάτων Γλυκοβρύσεως, Ζάννου καί Γ ώ : καί 
Καρβέλλα. Ο: δε λεγόμενοι έν Γαλλία l ic i i i in c s -  
s a n d w ic ll  πενιχρώ; άφορώσ: μόνον εί; θεατρικά; 
καί καφενείων ωδικών ειδοποιήσει;.

Καί δμω; ή ούτω ; ή άλλω; ρεκλάμα ανεπτύχθη 
ικανή έν Έ λλάδι, άλλ' ύπάρχει ϋπολανθάνουσα οι; 
είπείν καί ΰπό άλλον τύπον έκπληροί τόν προορι
σμόν τη ;, είναι δ ή ρεκλάμα τών ένυ.τογράφων 
διατριβών καί ευχαριστηρίων, δ:' ή ; ούχί μόνον τών 
ιατρών αί θεραπεία: καί τών χειρουργών αί εγχειρί
σει; διατυμπκνίζονται απανταχού τή ; Έ λλάδο; 
άλλά καί άλλα κατώτερα καί κοινότερα έπαγγέλ- 
ματα διασαλπίζονται καθ' ίκάστην. Ίδ ιω ; μοί διή- 
γειραν τήν προσοχήν δύο ειδοποιήσει; ή μεν πεν- 
θοΰντο; συζύγου ή δέ πενθοΰντο; πατρό; εύχαρι- 
στούντων τ ί  νομίζετε; τον κόσμον τον παρευρεθέντα 
εί; τό μνημόσυνου ; τού; φίλου; τού; συγκλαύσαντα; 
μετ αύτοΰ: Οϋδέν τούτων, άλλ’ απλώς τόν ζαχα- 
ροπλάστην τον κατασκευάσαντα. τόν δίσκον τών 
κολλύοων.

'Ιδού ή μία.
ν Τελέσα; σήμερον τό μνημόσυνο·/ 3ιά τόν θάνατον τοΰ 

προσφιλούς μοι υίοΰ ευχαριστώ έκ καρδίας τόν ζαχαροπλά- 
στην κ. . . . διά τον καλλιτεχνικόν δίσκον τών κολλυβών 
τόν όποιον κατεσκευασε και οστις διήγειρε τήν προσοχήν 
όλων τών παρευρεθέντων. Συνιστώ δε τούτον καί εις" τού; 
φίλου; καί τού; παρακαλώ να τόν προτιμήσουν εις παρό
μοια; περιστάσεις .ι.

Ιδού καί ή άλλη.
«Τήν παρε/.θοΰσαν Κυριακήν έτέ/εσα έν Μ «γάροι; τό 

μνημόσυνου τή; μετάστασης πολυκλαυστου συζύγου μ.ου 
Μαριγοΰ;. Ί ον δίσκον τών κολλύβιυν κατεσκευασε καλλι- 
τεχνικώτατα και έφρόντισε νά αποστείλη καλιό; συσκευα
σμένου δια τοΰ σιδηροδρόμου ό αμίμητο; πλέον καταστα; 
κατασκευαστή; δίσκων καί αρχαιότατος τών έν Αθήνα:; 
ζαχαροπλαστών κ. . . Λιό καί έκφράζω πρό; αυτόν τά; 
απείρου; μου ευχαριστία; ».

’Επειδή δε πρόκειται περί νεκρών έτέρκ ρεκλάμα 
ει/αι κυρίου τινό; έν τή  Νέα Έφημερίδι, όστι; 
παρέστη έν τώ  α ’. νεκροταφείο» κατά την νεκρώ
σιμου ακολουθίαν τοΰ νεκρού προσφιλούς αύτώ, 
ιό; γράφει, προσώπου. Καί αρχίζει μακρά ρε
κλάμα έν ή έπαινείται τό καλλιτεχνικόν τάλαντου 
οπερ κέκτητα: ο κατασκεύασα; του; έν τή κηδεία 
στεφάνου; και σταυρού;. Καί πρόσθετε; ότι έν τή, 
κατανυκτικωτάτη ταύτη νεκρώσιμο» τελετή, ή ; συμ- 
μετέσ/ε·/ ο εκλεκτότερο; τή ; πολεω; μ α ; κόσμο; 
οϋδεν άλλο έποιήσατο αϊσθησιν ή οι σταυροί καί ο; 
στέφανοι, «οί παραδείσιο; τή, αλήθεια, καί μετά

134 Η ρεκλάμα

καλλιτεχνικωτάτου ζήλου φιλοποννθεντε; καί οίτι- 
νε ; ήπάτησαν του; οφθαλμού; πάντοιν έκλ.αβόντων 
α.ύτού; ώ ; έκ ψευδών άνθέων πεποιημένου;».

Καί ό ανθοπώλη; ό τε'υ>; άγνωστο; καί άληθώ; 
καλώ ; εργαζόμενο; ήρκέσθη εί; τόν έπαινον τοΰ φί
λου του καί π ρ ου τίμησε τήν τοιαύτην ρεκλάμαν 
αντί τακτική ; ειδοποιήσεω; δημοσιευόμενη; έκά- 
στοτε καί δι’ ή ; θά έγίνετο πλειότερον γνωστό;.

Ε ί; τόν κύκλον τών ειδοποιήσεων τούτων έπι- 
τρεψατέ μοι νά προσθέσω δύο έτέρα; τήν μίαν έκ 
τ ή ; Νέα; Εφημεριδο;, τήν δ ’ έτεραν έκ τή ; Επι- 
θεωρήσεως.

Από πολλοΰ σι/χνάζων εί; τό απέναντι τοΰ ’ Γπουρ- 
γείου τών Ναυτικών, καφενείον «ή Διεύθυνσι;» καί εΰρί- 
σκων έν αϋτώ καφέ λίαν γευστικόν καί μεγίστην καθαριό
τητα συνιστώ εί; τό κοινόν τό καφενείο·/ τοΰτο εί; τό 
όποιον προσέτι διετηρήθη ή αυτή τιμή τών III λεπτών»..

II άλλη είναι ακόμη πλέον έμφαντική καί ιδιό
τροπο;.

« Ακόυσα; επαινούμενο·/ ;ο ςενοδοχείον η «Κοινή Γνώ
μη« κείμενον κλπ. μετέβην σήμερον μεσν,μβρίαν ϊνα φάγιυ 
έν αύτώ. "Εμεινα δέ τόσον ευχαριστημένο; έκ τή; καθα- 
ριότητο; καί τί,; εϋθηνίας ώστε συνιστώ, αϋτο. Ιδίω; δέ 
υ.ε εκπληςιν είδον το μέγεθος τιϋν μερίδων αί όποια», είναι 
τόσον μεγάλα: ώστε έχόρτασα πολύ και τό εσπέρας δέν 
■ήμπόρεσα νά φάγω. Είρον λοιπόν διπλήν οικονομίαν»».

Καί »υπογράφεται ό γράφω·/ τά ανωτέρω « ’< > 
ευγνώμων π ο λ ίτη ;» .

Τού είδου; τούτου τή ; ρεκλάμα; άηδώ; καί κατά 
κόρον ποιούνται χρήσιν τινέ; τών ιατρών τή ; πό- 
λεώ ; μ α ;. Καί λέγω άηδώ; διότι θεραπεύοντε; τινέ; 
αυτών καί νόσου; [ίδελυρά; έκθέτουσιν έπειτα διά 
τοΰ τύπου του; ιαθέντα;, ομολογοΰντα; άναιδώς 
εκείνα τα όποια κρύφα, μόνο; ό ιατρό; καί αύτοί 
έδί! νά γνωριζωσ; καί φθάνοντα; μέχρι τοσαύτη; 
αναισθησίας ώστε νά έκθέτωσιν, ώ ;  συνέβη έν τινι 
τελευταία τοιαύτη ειδοποιήσει καί τά ; ίαθείσα; 
άδελφά; των. Εν το ί; τοιούτοις βεβαίως τό π τα ί
σμα είναι τών ιατρών, οίτινε; ποιούμενο: κατά- 
χρησιν τή ; ά μ αθεΐα; καί τή ; αγαθοπιστία; τών 
θεραπευόμενων άποσπώσιν άπ αύτών έν πιστο
ποιητικό·/. δια νά τό ρίψωσ: κατόπιν ε ί; τήν δη
μοσιότητα άντί τακτική ; ειδοποιήσεω; δηλούση; 
τήν ειδικότητα τή ; ιατρική; αυτών. Βεβαίως πκ ; 
τ ι ;  μετά βδελυγμία; άποστρέφει τό βλέμμα από 
τα ; ρεκλάμα; ταύτας. πειθόμενο; εί; ποιον βαθμόν 
πλέον διαφθορά; έφθάσαμεν ώστε ένυπογράφω; νά 
όμολογή, πληθύ; άναισθήτων ανθρώπων όσα όμο- 
λογοΰσι. Μοί έτυχι δέ ποτε κάτωθι μ ια ; τών ειδο
ποιήσεων τούτων νά ιδω το όνομα δημοδιδασκάλου 
καί διηρώτων του; έν τώ Τπουργείΐ;» μή ή δημο- 
σίευσι; χύτη καί μόνη δέν ήρκει όπω; άπολυθή 
άμέσω; ό μή αίσχυνόμ.ενο; νά θέτη τήν υπογραφήν 
του κάτωθεν το ιαύτη; ομολογία; πιστεω; πρό; τόν 
ιατρόν του.

Ε ί; τά ; ρεκλάμα; ταύτα ; ιατρών άναισθήτων 
προσθετέα; αί ρεκλάμα: ψευδκ-υρτών καί άλλων 
μετερχομένων τό ιατρικόν έπάγγελμα, αγνοώ πώ ; 
άνευ έπιτηρήσεω; τή ; άρχή;. Ούτω γνωστά είναι 
τά ευχαριστήρια διαφόρων δήθεν θεραπευθέντων. 
εύχαριστούντων τήν έν Άμπελοκήποι; ίάτραιναν 
ή τ ι; θεραπεύει πάσαν ασθένειαν. Γνωστά τά εύχα-

¿ν Έ λλάδ ι

ριστήρια πρό; αστυνομικόν κλητήρα έν ένεργεια ία- 
τρεύοντα τόν ύδροπα. Γνωστά τά  ευχαριστήρια 
πρό; οπωροπώλη·/ καί τυπογράφον έντιμοτάτων 
πολιτών πεπεισμένων έκ πρόσκαιρου ανακουφίσει»/; 
τών πόνων, ότι όντω; οί προσφιλείς αύτών ιάθη- 
σαν έ ' άν.άτων νόσων.

Τό νοστιμώτατον όμως έν τα ί; είδοποιήσεσ: ταύ
τα :; είναι ότι πολλάκι; οί άγύρται ούτο: ένεκα τή ; 
ανοχής τή ; άρχή; δημοσιεύουσιν ένυπογράφου; αγ
γελία ; αύτοί οί ίδιοι ή διά τών πελατών τω ν, έν 
α ί; άποκ.ηρύττουσ: τά φάρμακα καί τήν θεραπείαν 
τών έπιστηυ.όνων ιατρών ώ ; ψευδή καί βλαπτικήν.

Ά λλά  μή πολλάκι; καί γνωστών έπιστημόνων 
ιατρών τά ονόματα δεν άναφαίνονται έν τα ί; έφη- 
μερι'σι : Λεν θέλω νά του; καταδικάσω καί έχω τήν 
ακράδαντο·/ πεποιθησιν ότι ή ευγνωμοσύνη άληθώ; 
καί μόνη παράγει τού; ιαθέντα; πρό; τοΰτο. Ε ί; 
τ ινα ; δμω; τών ειδοποιήσεων δέν φαίνεται αμέτοχο; 
καί ό έςυμνούμενο; ιατρό;. Τουλάχιστον περί τούτου 
πείθει τό τετορνευμένον τών φράσεων τοΰ ευχαρι
στήριου, καί δέν δύναμαι νά πεισθώ ότι αγράμ
ματοι ώ ; το πολύ άνθρωπο: ώ ; ο ύπ οψιν μου έν 
το ί; Καιροί; εργάτης, δύναται νά γράψη, τά έξη; : 

«ΙΙχθιον έκ λίθου τής κύστεως έντεθυλακισμε'/ου μάτην 
κατέφυγον εί; τόσους άσκληπιάδα;. "Οτε πληροφορηθείς 
περί τοΰ άρτι έ; Ευρώπης άφιχθέντο; * " οστ»; έποιήσατο 
είδικωτάτας σπουοάς έν Βςεν/η και ΙΙαρισίοις παρά διά
φοροι; ϊατροίς, μετεκαλεσάμην αύτόν. οστις διά τής ιδια- 
ζούσης αύτώ έμβριθεία; καί τών επιστημονικών αύτοΰ 
γνώσεων μέ εσωσε. Διό κλ.»

’Εν τα ί; ρεκλάμα».; τα ύτα ι; τών ιατρών δια
κρίνω δύο εξαιρετικά;, α ϊτινε; όμω; παραδόξω; άπο- 
κηρύττουσι τήν ρεκλάμαν. II μία τούτων ανα
γράφει τά εξής.

« Έν σιγή χριστιανική ».·/£»/ ρεκλαμών καί άγυρτικών 
διατυμπανίσει·/·/. χι»»ρί; μακρών προγραμμάτων καί ελκυ
στικών προύποσχεσεων καταοριπτουσών τό γοητρον αλη-
Ο.οΰ; επιστήμης διά τό κενόν αύτών, τό κοΰφον καί εξεζη
τημένο·/. δια/ίων έξόχως τής φιλανθρώπου τον οσω καί 
περίλαμπρου έπιστήμη; τά νάματα κτλ. >»

Καί κατωτέρω ό ενάντιο; τή ; ρεκλάμα; ιατρό; 
αναγράφει διά τοΰ πελάτου του.

«Θά ήλεγχόμην αχάριστος έν έμαυτώ έάν μή διά Στέν- 
τορο; φωνή; καί τυρρηνική; σάλπιγγο; διεσαλπιζον μίαν 
τοιαύτην επιστημονικήν έξοχό-ητα.ο

Όμοια είναι καί ή κατωτέρω.
»0» αληθείς έργάται καί σκαπανείς τή; επιστήμης απο- 

φεύγουσι τόν δια των έεκλαμών θόρυβον τα; δέ πολυτίμου; 
καί σωστικά; διά τήν ανθρωπότητα γνώσεις αυτών παρε- 
χουσιν αφθονω; καθ’ έκάστην. Μιαν τοιαύτην πολύτιμον 
εί; τήν οικογένειαν μου συνδρομήν παρέσχεν κ.τ/..»»

Μακρό; έγένετο ό λόγο; ό περί ιατρική; ρεκλά
μα ;. Λ ; μοί έπι-ραπή νά τό·/ κλείσω διά τή ; έπο- 
μένη; έμμέτρου, έν ή αναγκάζομαι νά αναφέρω καί 
τά ονόματα διά νά μη λείψη ή ποιητική αρμονία 
τοΰ συνόλου.

ΕνΧΛΡΙΣΤΙΙΓΙΟΝ
’Γιο ιατρό» Μελιγχλχ Χκλήρη τώ Λεωνίδα 
Οτι μ ε έθεράπευσεν. ευγνωμοσύνην ο :3α.
Ιίάσχοντα έκ νοσήματος σχεδόν αθεράπευτου.
"Ο μ.’ έκαμνε νά φαι’νωμαι ώχρό; εντός καθρέφτου. 
Ταχέως με άπήλλαιε τής νόσου τής χρονιάς 
Εκείνος ϊ ;  φημίζεται κι’ έκτό; τής Μεσσηνίας.

I I  ρεκλάμα
Μόνον με παρεδεχθηκεν ό ιατρό; ό Σκληρη;
Αλλο; ούδείς έκ τών πολλών ποΰ είν ό τοπο; πλήρης 
Απαντε; μ ’ άπήλπισαν έκτο; τοΰ Λεωνίδα 
ΙΙρό; τόν όποιον χρεωστώ ζωής μου τήν έλπίδα.

Έ ν Άγριλοβούνοι τή 26 Ιουλίου 1893.
Ί ω ΰ ν ν ι ι ς  Κ .  Ι Ι λ ίτ ο Ί ις .

Συναφή; πρό; τό είδος τοΰτο τή ; ρεκλάμα; είναι 
ή κοινωνική ρεκλάμα τήν οποίαν όμολογουμένω; 
ανέπτυξε καί εσυστηματοποιησεν ό φίλο; κ. Ίο/αν- 
νη ; Καμπούρογλο; έν το ί; κοινωνικοί; διάφοροι; τή ; 
έφημεριδο; αύτοΰ. II άρχή είναι άληθέ; ότι ανάγε
τα ι ει; χρόνου; παλαιοτέρου; καί πρώτο; εισηγητή; 
αυτή ; υπήρξε·/ ή μέχρι; έσχατων έκδιδόμένη Ί ’αχύ- 
πτερο; Φήμη. Ή το  ή έφημερι; τοΰ καιρού κατά 
τού; έπί Όθωνο; χρόνου;. Μάλιστα ή ιδία ομο
λογεί άφελώ; εν τινι φύλλω, ουκ άνευ πικρίας πρό; 
άλλην συνάδελφον, το πρόγραμμά τη ; :

« "IIμεΐ; πολιτικά δέν έγραψαμεν ούτε γράφομεν. ΊΙ 
βιομηχανία μα; περιορίζεται μόνον διά νά ειδοποιούμε·/ τό 
κοινόν ποιος εισέρχεται καί ποιος εξέρχεται άπό τήν πόλιν 
μα;, ποιος στεφανόνεται καί ποιος ηρραβωνίσθη καί τά 
τοιαΰτχ. Άποροΰμεν πώς ό Φίλος τοΰ λαού φθονήσχς τήν 
μικρά·/ ταύτην βιομηχανίαν μα; κατεχώρισεν εί; τό πολύ
τιμον φύλλο·/ του ποιο; ήλθεν άπό τήν Τπάτην καί ποιος 
άπό τήν Αίγιναν».

Καί σήμερον μέν άγγελλοντα: οί τετελεσμένοι 
αρραβώνες, ά λ λ ’ ή Ί ’αχύπτερο; Φήμη προανήγ- 
γελλε καί τού; μέλλοντα; νά τελ.εσθώσιν. Ο ύτω; 
άπαντώμεν τά  ίξή ; διερευνώντε; τά  φύλλα αύτής 
τοΰ 1851 καί 1852 :

■» Κατ’ αύτάς διαπραγματεύονται πολλών αξιέραστων 
νέων μετά θελξικάρδιων δεσποσυνών συνοικέσια. Μεταξύ 
αύτών τό προσεχέστερον καί άποτελεσματικωτερον είναι τό 
τοΰ κομψοΰ καί φιλομούσου κ. Αλβέρτου τοΰ έμβολιαστοΰ». 

Ί Ι  τό άλλο :
«Έπληροφορήθημεν παρά τοΰ κ. Καθοπούλη οτι ό κ. 

Εύστά,θιο; Στεφάνου μετέβη εί; Κάρυστον διά νά έκτελέση 
τού; άρραβώνά; του μετά μια; («ραία; καί πλούσια; νέα;».

II τοΰτο άκόμη :
«Έφθχσεν ένταΰθα άπό Πάτρας ό χρηστό; μας νέο; κ. 

Λιόλιο;, γραμματεύ; τοΰ έκε: Πρωτοδικείου επί σκοπι« ί·»; 
λέγουν νά άρραβωνισΟή μετά τινο; άγνιύστου Κυρία;».

Ά λλά  καί ή έξη ; άναγγελία άρραβώνων άναμε- 
μιγμένη μετά παντοίων άλλων ειδήσεων είναι ά.ςία 
άναγραφή; :

• Έφθασε κατ' αύτά; άπό τή; πατρίδο; του Ναύπακτού 
όπου ύπείγε καί διαπραγυ.ατεύθη αρραβώνα μέ τινα χαριε- 
στάτην νέα·/ ό χρηστός νέο; κύριο; Άνδρέα; Χκιπίων ή 
Χκουπίτσα;. Κατά τό διάστημα τής έκε» διατριβή; του 
ισχυσε διά. τής συνέσιώς του να φέρη εί; αρμονίαν τού; 
διαφόρου; τοΰ νομοΰ άρχάς. Ένταΰθα δέ τόν ύπεδέχθησαν 
εύμενώ; οί φίλο», του. Εκεϊθεν δέ μα; έφερε καί ειδησε»; 
ότ». ό φίλο; μα; Πλαστήρχ; υγιαίνει καί μετέβη ει; Αγρί
νιο·/ πρό; έπίσκεψιν τοΰ κ. Χκαλτσί».

Ά λ λ ’ έπ». τέλου; ή είδησι; τών αρραβώνων γνω
στού προσώπου ή καί φίλου τοΰ συντάκτου είναι 
ά.;ίχ λόγου. Ά λ λ ’ ώσε: μή ήρκουν ταΰτα ή Γχ- 
χύπτεεος Ί'ημ.η άνήγγελλε καί άπλ.ώ; τά τή ; υγεία; 
τών φίλων τ η ;,  και μή άσθενούντων. Ούτω; ανα
γράφει τά έξή; περ·. τοΰ Ν. Μπί/.λερ τού γνωστοΰ 
εύφυολόγου δημοσιογράφου καί τελωνειακού υπαλ
λήλου, όστι; κατ αυτά ; έςεμέτρησε τό ,ήν :

C» Συντάκτη; τή ; Τρακατρούκας Ν. Μπίλλερ πα;ε- 
τηρήθν, κατ αύτα; χαιρων άκραν υγείαν καί ζωηρότητα 
ούχί εύκαταφίόνητον «.
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’Ακόμη :
« Ό δικηγόρος κ. Χρήστόπουλος /αίρει άκραν υγείαν 

καί ευχαριστεί τούς ποοσερ/ομένους πελάτας του".
Καί άφοϋ ειδήσεις άπλα ί περί τής υγείας φίλων 

ανεγράφοντο, —όσον καλά εί/ε τον τόπον της ή 
έξής :

« Ό  κ. Λουκάς Πύρρος ερχόμενος έξ Αμαρουσίου έφ ’ 
χμαξης έπεσε καθ' οδόν καί κατέΟραυσε τήν /είρά του. 
Ήδη όμως εϋρίσκεται εις άνάρρωσιν καί κάΟηται άπονητι 
εις τό παράθυρο·/ Οεωοών τούς διαβαίνοντας φίλους».

Ά λ λ ’ έκ τής Ταχυπτέρου Φήμης μ.ανθάνομεν καί 
άλλάς λεπτομέρειας περί γνωστών γνωστότατων 
άλλως προσώπων.

Ούτως ό Σωτήριος Πέρροιος ήν φίλος στενός 
τοϋ συντάκτου τής Φήμης καί περί αύτοϋ εχομεν 
δύο πληροφορίας τάς έξής. II μία αφορά τόν πώ - 
γωνά του:

ιι Ό  κ. Βέρροιος έκειρε τέλος πάντων τόν δασύτρι/ον 
πιύγωνά του καί κατ' αυτας αναχωρεί διά Χαλκίδα μετά 
τοϋ χρηστού καί γενειοφόρου κ. Λ. Καλού...

Ή  άλλη τόν ψιάθινον πίλόν του.
'■ Ό  κ. Σ. Βέρροιος διακρίνεται εφέτος μεταξύ τών σκια- 

δοφόρων, διότι αύτός μεταξύ άλλων φορεϊ σκιάδιον Ικ φοί- 
νικος».

Μανθάνομεν καί άλλα μικρότερα τόν εμβολια
σμόν π . χ .—Ούτως αναγράφεται.

«ΈμβολιάσΟη κατ'αύτά; ό κ. IΙοστσλάκ.ας. Ταυτα ποό; 
γνώσήν τών Λοιπών συνο«ΑΥιλίκ(·>ν του νεανιών».

II τόν καθαρισμόν τών οδοντων άλλων.
« Έφβασεν ένταϋΟα έκ Σύρου ό τυπογράφος κ. ΙΙολυμέ- 

ρη; ύγιής καί ευτραφής. Τό τυπογραφείου του έν τή απου
σία του θέλει παυσει άπό τού να δια/έη τά φώτα καί τα; 
προόδους τοϋ αίώνος. ΊΙ μεταοασί; του έγεινεν ενταύθα 
ύπαγορευΟείσα απο τήν ανάγκην μόνην νά άνταμώση τόν 
οδοντοΐατρόν κ. Λεύκοβιτζ δια να καΟαρίση τούς όδόντας 
του. κόσμημα ώραΐον καί αναγκαίον καί τό όποιον συνιστα 
πολύ καί νέους καί τό ιύράϊον φύλον. .

“II άκόμη καί τά στελλόμενα δώρα εις ώρισμε'να 
άτομα ών βεβαίως μετείχε·/ ό αγαθός Συντάκτης.

» Οί τέσσαρες κούρκοι ενός ανθηρού καί χαριεστάτου 
αξιωματικού τής φρουράς Ναυπλίου άφί/θησαν αισίως εν
ταύθα. Επίσης καί ό λαγιοός ενός γηραιού ταγματάρχου».

Καί τάς αναχωρήσεις ό Συντάκτης τής Φήμης 
¡ποίκιλλε διαφοροτρόπως. Ιδου συλλήβδην αναχω
ρήσεις διαφόρων, εξαγγελλόμενα·, διά μιας είδήσεως.

■Τήν 1 .ύ τοϋ Ιουνίου ανεχωρησαν διά Πάτρας μ.έ τό 
Αυστριακόν πυρόσκαφον οί τελειοδίδακτοι τού Δικαίου, ό 
ζωηρός κ. Χριστόδουλος Άργυρόπουλος. ό άγερω/ος κ. 
Κωνστ. Λσημακόπουλος, ό σκεπτικός κ. Λριστ. Κασιμά- 
της, ό ψυχρός κ. Γεράσ. Κατσαίτης, ό συμπαθητικό; κ 
Γεράσιμος Λομβάρόος καί ό πτωχός τώ πνεύματι κ. Λεω
νίδα; Κατζα'ίτης.ι.

II καί αύτη άκόμη
-Κατά τήν αναχώοησιν τοϋ Γαλλικού άτμοπλοίου κα- 

τήλθεν απ Αθηνών εί; Πειραια αγέλη νέων θελξικάρδιων 
ρουμεΛΗοτών εις τών όποιων καί σηυ.εοον ακόμ.*η ιοεοει επί 
τοϋ προσώπου του σημεία λύπη; ανεκφιάστου».

Ιίολλά είχον νά αναγράψω έκ τής κοινωνικής 
ρεκλάμας τής Φήμης, άλλά πρέπει νά σπεύσω διότι 
ο καιρός έπείγει καί το ανάγνωσμα παρατιινόμενον 
ήθελε σάς κουράσει. Τελειόνω λοιπόν υ.έ τά δύο 
ταϋτα  άξια όντως αναγραφής.

Διήγειρε την κοινήν ευχαοίστησιν ό κ. ταγματάρχης 
Λάμπρο; Γούσης. άπαντήσας αξιοπρεπώς και μετ' ενθου
σιασμού εί; τόν κ. Δ. Σ. . . »

■ι Ό  φοιτητής τή; ’Ιατρικής έλθών εις ρήξιν μετά τής 
ερωμένης του εόρίσκεται ήδη εις πλήρη αρμονίαν μετ' 
αυτής».

Ό  κ. Καμπούρογλος ζναπτύξας τά είδος τοϋτο 
τής ρεκλάμας προήχθη εξ άλλης ιδέας, χειριζόμε- 
νος δέ μετά χάριτος τόν κάλαμον παρήγαγεν αλη
θώς πρωτότυπα εν τή συντομία το>·/ καί τή συνθέσει 
διαφοράκια. Ό  κ. Καμπούρογλος πληροί έ·/ τούτω 
ανάγκη·/ τής κοινωνίας ήτις επιθυμεί καί θέλει τήν 
τοιαύτην ρεκλάμαν, πάντες δε τώ τήν επιβάλλο
με·/. Ούτω συνάγει μετ έπιμελείας πάσας τάς 
κοινωνικός ειδήσεις τής τε πρωτευουσης καί τών 
επαρχιών έχων καί τοϋτο ύπ ' οψιν, ότι όστις 
είδε·/ άπαξ μνημονευόμενον έπ ’ άγαθώ τό όνομα 
αύτοϋ έν τή έφημερίδι, αγαπά χύτην καί εξακο
λουθεί νά τήν ά/αγινώσκη. Ό  κ. Καμπούρογλος 
ούτως επλασεν έν τή έφημερίδι αύτοϋ ιδιαιτέραν 
στήλη·/ έχουσαν τύπον ίδιάζοντα αληθώς έν τή 
καθ’ ημάς κοινωνία. Ανεξαρτήτως τών κατατρω- 
γόντων ημάς πολιτικών παθών, ανεξαρτήτως καί 
τής ύ π ’ αυτοϋ έπ έσχατων έγκαινίσθείσης φιλολο
γικής καί γλωσσικής συζητήσεως, τά κοινωνικά αύ
τοϋ διάφορα είνε τόπος ουδέτερος, έν ώ άδελφω- 
μένοι φέρονται πάντες. Ό  κ. Καμπούρογλος δεν 
εξετάζει τ ί φρονεί καί εις ποιον ανήκει ο Α. ή ό 13. 
Έ ν τή  στήλη τών κοινωνικών του δ·αφορων πάν
τες είναι φίλοι καί επειδή είναι φίλοι πρέπει εκεί 
να άναγραφώσι πάντα τά  εις χύτου; άναφερόμενα.

Ούτως ό μέλλω·/ ιστορικός, άν ιστορία πρόκειται 
να γραφή μετά. έτη τών πτωχού·/ μας χρόνων, 
αναδιφώ·/ τούς τόμους τής Νέας δύναται νά παρα
κολούθηση τούς μέλλοντας μεγάλους ήμών χνδρχς 
καθ' όλχς αύτών τάς φάσεις. (-)ά τούς εύρη γεννω- 
μένους ακριβούς μέ τήν ημέραν καί τήν ώραν, πολ- 
λάκις δε θά μάθη καί άν ήσαν προϊόν δυστοκίας 
τούς έπιστατήσαντας ιατρούς καί τή·/ χναδεξχμέ- 
νην το·/ μέλλοντα πρωθυπουργόν μαίαν. θά. ανά
γνωση τή·/ βάπτισιν αύτών, ποϋ καί ύπό τίνων 
ίγένετο, τίνες παρέστησα·/ καί τί πχρετέθη εις αύ- 
τούς, Καμπανίτης ή ζύθος, έν τή πόλει ή εν τή 
έξοχή καί α·/ έχόρευσαν ή άπλώς ηύχήθησαν έ·/ 
στενού η εύρεϊ κύκλω. Μέχρι τής ηλικίας καθ' ήν 
θά. είσέλθη ό μέλλων άνήρ εις τό σχολείο·/ θά πα 
ρέλθω σι·/ εξ ή επτά έτη. άλλά καί εις αύτά θά 
άνευρη ό ιστοριοδίφης τόν ήρωα αύτοϋ, άν άνχ- 
σκχλευση τήν επέτειον τοϋ αγίου του ημέραν. Έκεϊ 
θα ϊδη ότι ό μικρός τάδε εορτάζει πρός χαράν τών 
γονέων του τήν πρώτη·/ εορτήν του. Τό ακόλουθον 
ετος μεταβάλλεται εις χαριεστατον, τό τρίτον εις 
εύουά. το τέταοτου εις ευφυέστατο·/ καί ούτω καθε
ξής- Έχομε·/ κατόπιν τάς έξετάσεις του καί τόν 
προβιβασμόν άπό τή : α ’. εις τήν β ’. καί άπό τής 
β . εις τή·/ γ ’. τού δημοτικού. Εις τό άναμεταξύ 
διεκρίθη άπαγγειλας εις τά ; έξετάσεις, χειροκρο- 
τούντων απάντων τώ·/ παρισταμένων, την Ι’ ρηά με 
το Καλάμι, η διδάξας σκηνήν έκ τών παιδικών 
διαλόγων τοϋ Κουρτίδου μετά τοϋ δείνα συμμχθη- 
τοϋ του. Καί επέρχεται πλέον ή καταταξίς του εις 
τό Ελληνικόν σχολείο·/ τοϋ όποιου τά ; τάξεις διέρ-
νετα ι προβιβιβα,ομενος μετ επαίνων. Πολλάκις συμ-
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πίπτει νά μά, προβιβασθή, άλλ όμως εύρίσκονται 
καί διά τόν τοιοϋτον δύο αγαθαι λεξεις. ο τ ιδηλ .
διεκρίθη καίτοι κατά τό διάστημα τού έτους ασθέ
νεια' βαρεία το·/ επληξεν. Αλλ όμως κοινή χπο- 
οάσει θά μείνη Έ άκόμη έτος ένα τελειοποιηθη και 
τά  το ιαϋτα . Ίου Γυμνασίου αί σπουδαι διέρχονται

»  ^  < 1 ________  ι  ·ι·ΜΙΙ»η>/
σοβα 

-ερ
,βαοωτεοαι καί έπειτα τό παιδίον γ ίνετα ι νεανίας.

'γ, _ ί0; τ'άγοάαυ.ατα έπαινοι δέν τον ενθουσια,ουσι 
καί πολύ κα ί'δ έ ϊε ίνχ ι καί εύκολο-, νά αποκτηθώσιν. 
Έπαρχε; άλλος τροπος έπα ινον ό νεανίας *ρ ο *- 
κολλήθη εϊς τινα ποδηλατικόν σύλλογον η αΛλον 
υ.αθητικόν. έγένετο αντιπρόεδρος αυτου η γ?αμ - 
αατεύς, ποιείται έκδρομάς, αριστεύει εις τους ε·/ 
Κηφισιά η Φαλήρω άγων ας. άναγινωσκει 
ή διατριβήν έντή  ά '.  η β '.  δημοτική σχολή ένθα 
συνεδριάζει ό Σύλλογος, συμπαριστκμενου
θους εκλεκτού καί τά  έξής και τα εξης. Ιελος λ 
ούτως ή άλλως λαμβάνει τό άπολυτηριον αυτου και 
γίνεται ακαδημαϊκό; πολίτης. Λποθεωσις 
ναρά τών γονέων, ή συγκίνησι; τών συγγενών και 
τών φίλων, γράφονται και αναγράφονται και νεον
ήδη στάδιο·/ ρεκλάμας ανοίγεται και ο μελΛων ,».ο 
γράοος άποκάμνει πλέον συγκοαίζων την
ύλην. Ό  φοιτητικός βίος, λογιδρια προ: επιδοκι 
υ.ασία·/ ή αποδοκιμασίαν καθη,γητοϋ, μέλος επι
τροπής ένα παραστή προ τοϋ Έπνυργού προ; εισά
γω-,-ήν ή κατάργησιν τούτου η εκείνου του μα λ 
υ.ατος, λόγοι σπουδαιότεροι έν συλλαλητήριοις ινχ 
είσέλθη ή πολιτεία εις τήν κανονικήν τροχόν της, 
άο' ή ; ό Ποωθυπουργός ή ή Βουλή την εξηγαγον. 
λόγοι έπικήδειοι εις τον θάνατον τούτου η εκείνου τουλογο ι επικ/,ι/ε·.»........... ................  . . , .
συ-λΟ Ο ίτητοϋ, λ ό γ ο ι π α ν η γ υ ρ ικ ο ί δ ια  τ η ν  ε ις Α Ι η ν α ,
άο-Αντών Κι/έζων φοιτητών, απε/.ευσις εις /.“ γ* ’ 
ξενας όπου έορταί πανεπιστημιακά;’, προσληφις ως

_  ·  / .    Λ  :  — ι  ni.it-

υ.ετοχή εις Φιλαρμονικας εταιρίας και λαμπρα επι- 
δειΑς τοϋ καλλιτεχνικού αύτοϋ τάλαντου εν συναυ
λία’ :  δημοσία;:, άναμιξ·.: εις φοιτητικούς συλλόγους 
διαλυομένους καί άνασυνισταμένους, η επίσημος 
αύ-οϋ είσοδος εί: τόν κόσμον είτε έν τώ χορώ τοϋ 
11αρνασσοϋ, είτε έν συγγενική οικογένεια, ένθα το 
πρώτον καί έφόρεσε φράκο·/ προς χαραν των γο
νέων καί τέλος αί έξετάσεις αύτοϋ. έν α ί; λαμβά
νει πάντοτε άριστα καί τό όλιγώτερον λίαν καλώς, 
ώς να μή έδίδοντο ποτέ κατώτεροι εν τώ ΙΙανεπι- 
στημίω βαθμοί. Οί φίλοι συγχαίρουσιν αυτόν, η 
π α τ ::ς  άγάλλεται καί οί εύτυχεϊς έν τα ϊς έπαρχια-.ς 
γονείς στελλουσιν αδρόν τό χρήμα. Τέλος η μετα- 
βασις εις τήν Ε σπερ ίαν εις το·/ σταθμόν παρέστη
σαν οί γονείς, οί συγγενείς, οι φίλοι. τι/=, σ//ώ 
δευσαν αύτόν καί μέχρι IΙατρών άπεκδεχόμενοι τα 
βέλτιστα π α :ά  τοϋ νεαρού λογίου. Κατεταχθη εξω 
Α -τήν δείνα ή δείνα σχολήν καί έν διαγωνισμό) τόσων 
ξένων ήοίστευσεν αύτος ό Έλλη·-- Καί έγένετο γνω
στός καί εις τούς ξένους καί διεκρίθη κατα την κη
δείαν τού Γαμβέτα κρατών κύτος έξ Ολων τον στε-
φανον τών Έ/.λήνων καί ¿μονομάχησε χάρι·/τή;
τιυ.ήςτής Ελλάδος πάντοτε, λαβών σπαθισμόν έπί 
τοϋ πίλου του. όστις παρ' όλίγον θα τοϋ ιυνετριοε 
καί τήν κεφαλήν, καί έγένετο καί έκεϊ πρόεδρός δεν
έ ν θ υ α ο ϋ μ α · .  τίνος σωματείου, τοϋ οποίου η εφημ^?.,'
δηαόσιεύει καί τήν εικόνα του Και τέλος αν δη- 
υ.οσιεύση καί έκεϊ εναίσιμον διατριοην, ταυτα  και 
ταϋτα  έγραψε·/ ό «Μικρός Ταχυδρόμος» του Μομ- 
πελλιε ή «Α ί Νέα: Ειδήσεις» τής Έ -κ : ύ..ερ της 
πϊαγυ-ατείας τοϋ. σοφού ξένου. Και επανέρχεται 
πάλιν δικηγόρος ή Ιατρός τέλειος και η Πατρις 
άπέκτησεν έξοχον έπιστήμονα καί τα μετα ταυτα  
πλέον υ.εταβαίνουσιν εις τό·/ κύκλον της τακτικής
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Ιδού έν άτελεστάτν) σκιαγραφία ή πορεία τού 
νέου Έ λληνος έκ τών μικρών κοινωνικών διαφόρων 
τής Νέας Εφημερίδος. Ά ν  εις ταύτα προσΟέσητε 
τάς αφίξεις καί αναχωρήσεις, τούς χορούς καί τα 
γεύματα, τους θανάτους καί τάς κηδείας, τάς συνα
ναστροφές καί τάς συναθροίσεις θά έχητε σύνολον φω
τεινόν του σημερινού ήυ.ών κοινωνικού βίου, ον αύτή 
ή κοινωνία επιβάλλει τώ  φίλω κ . Καμπούρογλω.

"Ηθελε μακράν μέ παρασύρει ό λόγος άν έκτός 
τής κοινωνικής ρεκλάμας, ήν ανέπτυξα ανωτέρω 
προέβαινον εις τήν έξέτασιν τής έπιστημονικής καί 
πολιτικής ρεκλάμας. II τελευταία έκδηλοϋται πολ- 
λ.αχώς διά τών δημοσιευόμενων λόγων έν τα ίς έπαρ- 
χίαις καί έν τή Βουλή, S·.’ άναπτύςεως έπερωτή- 
σεων πολλάκις μή άκουομ.ένων, διά τηλεγραφημά
των έκ τών έπαρχιών ή πρός τάς έπαρχίας επί 
άφορμαίς μυρίαις.

Ή  δέ άλλη, ή επιστημονική προσέλαβε τελευ
ταίως έπικινδύνους διαστάσεις. Άλλοτε ΰπέβοσκεν 
υπό τόν τύπον βιβλιογραφιών γραφόμενων ύπό τών 
ιδίων συγγραφέων τών βιβλίων, σήμερον έξερράγη 
φανερά είτε ϋπό τόν τύπον συνεντεύξεων γραφομέ- 
νων ύπ αύτών τών ΰμ.νουμένων, είτε ύπό τόν τ ύ 
πον άρθρων μακρών έν ταίς στήλαις ούχί πασών, 
τό λέγω πρός τιμήν των, τών έφημερίδων. Καί 
δυστυχώς έπ εσχάτων άνεπέτασαν τήν σημαίαν τής 
τοιαύτης αηδούς ρεκλάμα; αί σεμνότατα: καί Οε- 
τικώτατα ι τών επιστημών. Li; δ ελεγεν εις τών 
εύφυεστέρων ήμών λογιών άν έπεκταθή κατ' ανα
λογίαν τό είδος τούτο τής ρεκλάμας καί έπί τάς 
τέχνας και τήν βιομηχανίαν δέν θά εχωμεν πλέον 
εφημερίδας ίκανάς διά νά τάς δημοσιεύσωσιν.

’Αλλά δεν προχωρώ επί τού θέμ.ατος τούτου διότι 
λυπούμαι βλέπων πραγματικώς παρεκτρεπομένους 
επιστήμονας νεαρούς, άφ' ών άλλο ία άνέμενεν ό έπι- 
στημονικος ήμών κόσμος.

Ά λ λ ' αν λύπη καταλαμβάνει πάντα διά τήν 
παρεκτροπήν ταύτην τών έπιστημόνων, τ ί δύναταί 
τις νά εΐπτ, περί τής πρός ρεκλάμας τάσεως τών 
δημ.οσίων λειτουργών : Ή  έκπλήρωσις καί μόνη τού 
καθήκοντος, έφ ή ώρκίσθησαν ούτοι καί δ: ήν
αμείβονται ύπό τής πολιτείας θεωρείται σήμερον 
πλέον ώς έκτακτόν τ ι ,  καί ούτως άναγινώσκομεν 
καθ' έκάστην επαίνους αηδείς άπό τού χωροφύλα- 
κος ή τού άστυφύλακος τού σύλλαβόντος τόν λω 
ποδύτην μέχρι τού νομάρχου τού έξελθόντος εις έπι- 
θεώρησιν. άπό τού γραφέως τού ευχαριστούντο; έν 
τή Εφορεία τούς προσερχομ.ένους πολιτας μέχρι τού 
τμηματάρχου τού μένοντος μέχρι προκεχωρημένης 
ώρας εις το γραοείόν του, άπο τού διδάσκοντος 
τους παίδας τού δημοτικού διδασκάλου μέχρι τού 
ασκούντο; τούς ακαδημαϊκούς πολιτας καθηγητού. 
Καί περιγράφοντα: πλέον καί αύτοί οί έπί τής Ά -  
κροπόλεως άπλοι περίπατοι και αί μέχρι Φαλήρου 
έκδρομαίκαί τό κακόν προυχώρησε μέχρι τού άπροσ- 
πελάστου καί ιερού τής θέμιδος βωμού. Καί χαριν 
αύτού. χάριν ολίγου λιβανωτού παραδίδονται τά. 
μυστικά τού κράτους καί άνοίγοντα: αί κρύφιο: τής 
άνακρίσεως βίβλ.οι, αδιάφορου άν προέρχωντα: ανυ
πολόγιστοι ζημία·..

¿V  Έ λλάδ ι

<-)ά. ητο τό θέμα ανεξάντλητου άν οι μιλούν ακό
μη καί περί τής θεατρικής ρεκλάμας, καί διά. τούτο 
τελειόνω μέ τό τελευταίου είδος τής ρεκλάμας τών 
επιγραφών τών έμ.πορικών καταστημάτων. Αιότ: 
ρεκλάμα είναι καί τούτο καί ρεκλάμα ζωντανή καί 
λαλοΰσα, ήτις έλκει άπό τής άρχαιότητος τή/ κα- 
ταγωγήν. Καί οί μεν αρχαίοι είχον συνηθέστερα 
άντί τών επιγραφών τά. σύμβολα, έν Πομπηία δέ 
άπαντώσ: παντοίαι παραστάσεις ώς ή τού καπήλου 
τού εχοντος πρό τού καταστήματος Βάκχον χύ- 
νοντα ές ασκού οίνον εις αγγείου, ή τού οίνοπώλου 
τού έχοντος έν άναγλυφω παραστάσεις δυο Ψρύγας 
κρατούντας άνηρτημένον άπό ξύλου φερομένου έπ' 
ώμ.ων πελωρίαν λήκυθον οίνου. Σήμερον δ ’ ύπάρ- 
χουσι συμβολικά: παραστάσεις πρό τών καταστη- 
μάτων, άλλά παρ ' ήμίν ολίγον είναι διαδεδομένα;, 
αί δ ’ έπιγραφαί τών έμπορικών καταστημάτων, ξε
νοδοχείων καί αί τοιαύται έν γ ίνε: όμ.οιάζουσι και 
αύταί τάς έν τα ίς έφημερίσι δημοσιευόμενα;. Μο
νότονοι, πενιχρά: τό πλεϊστον, άνευ καλαισθησίας, 
πολλάκις με μεγάλη·/ δόσιν ινδικού ή μελανός χρώ
ματος, καταστρέφουσι τούς τοίχους καί τά μάρ
μαρα τών οικοδομών, δεν έχουσι δέ νά έπιδείξωσι τόν 
ιδιάζοντα έκείνο·/ τύπον τών έν τα ίς εύρωπαϊκάίς 
πόλεσιν, έστω καί τέταρτης τάςεως. "Επειτα εκείνη 
ή μανία τής Γαλλικής γλωσσης διαστρεφομένης καί 
ύπό άδεξίων ζωγράφων κακογραφουμένης, ήτις 
προκαλεί τους γέλωτας. Μού έρχεται εις τόν νούν 
επιγραφή εξ Αγρίνιου έπ: τού μόνου δά. εκεί ξενο
δοχείου H ôte l de S o m m e il f  A ch c lo e . ήτις 
έννοείται έκ τή ; ελληνικής τής παρατιθέμενης ότι 
σημαίνει ((Ξενοδοχείο·/ ύπνου ό Αχελώος» καί ήτις 
άδελφούται μέ τήν μέχρι πρό ολίγου έτι ύπάρχου- 
σαν έπ: εστιατορίου παρά τήν παλαιάν αγοράν l in 
te l (le  r e s ta u r a n t  καί μέ τήν παλαιοτέραν εκεί
νην H ôtel (le  M uson , δηλαδή ξενοδοχείου τών 
Μ ουσών.

Έν ταίς έπιγραφαί; ήμών τά  πάντα είσί μεγάλα. 
G ran d  C a le , G ran d  R e s ta u ra n t . G rand  
H ôte l, άνέγνωσα δε ποτέ καί G ran d  l .y e é c .  
Δ ια τ ί: σάς βεβαιώ ότι δέν ήδυ/ήθην νά τό εννοήσω, 
άλλά φαίνεται ότι ή ασθένεια αύτη τών μεγαλείων 
είναι επιδημική, άφού παρά το Δημαρχείο·/ ύπάρ- 
χε: άνωθεν ένος καί μόνου τροχού ή επιγραφή 
«Μ έγα Τροχείο·/». Πρόκειται, διά. νά σάς κάμω νά 
έννοήσητε, περί τροχιστού μαχαιριών, καί τό τρο
χείο·/ έν νέα εκδοχή τούτο σημαίνει. Λιατί όχι : 
Μήπως έ·/ Ζχκύνθω δεν άνέγνωσα τήν επιγραφήν 
Ί ’αβροποιός δηλ.ούσαν το μ.αγαζείον σιδηρουργού. 
Ί ’άβρου έκεί κατά το ’Ιταλικόν κοινώς λεγομένου, 
ή μήπως έδώ παρά τό Χημείο·/ δέν άνεπέτασε τελευ
ταίως τάς πύλ.ας του τό Γανοποιείον ή Τρίπολις, 
καί δέν υπάρχει παντί όρατόν τό γνωστόν Τορνείον 
παρά τήν παλαιάν βρύσιν τού Καλαμιώτου ένταύθα.

Ό  Άσμοδαίος άλλοτε ειχε δημοσιεύσει σειράν 
επιγραφών Αττικής ανεκδότων, ιός τάς άπεκάλετ, 
περιέργων άληθώς καί τήν σύνθεσιν καί τήν ορθο
γραφίαν. 'Ενθυμούμαι τόν Άβδελλοποιόν όστις έμει
νε·/ όνομαστός, και τό μπαρμπεροπωλείον ή Καλ
λονή, καί τό έπιπλοστάσιον καί τόν χαλκοποιόν τόν

Σ κ η να ι  τ ο ύ  ν εα ν ικ ό ν  β ϊο ν

συνάδελφον τού σηυ.ερινού γανοποιού, και τον κολ.ο- σιδηροδρομικόν σταθμό·/

73.9

νοποιόν καί τόν κ ε φ α/. ο πο δ α ρ ο υ.άγε: ρ ον. Αλλ
ιδιά.ζουσαν όμ.ως συλλογήν επιγραφών δύναται νά 
παρά.σχη εις τόν ερευνητήν ή Κέρκυρα. Δέν ήξεύρω 
δ ιατ ί, άλλ έκεί άληθώς αί έπιγραφαί είναι πρωτό
τυπο ι.—  Έ ν πρώτοι; εκπλήττει άπό πρώτης όψεως 
τόν θέλοντα νά  παρατηρήση ή σύνθεσις τώ ν έπ ι- 
γραφών. — Έμπορευματοπωλείον, Συμβολαιογρα
φείο·/ καί Χαρτοσημοπωλείον, Άτμοζυμαροποιείον, 
Έφιππιοποιός, έπιπλοκοσμήτωρ καί κιβωτοποιός 

καί άν θέλετε καί γαλλικά τών τελευταίων s e l l ic r .  
t a p is s ie r  el b ah lt l ΪΟΓ,μεταλλουργικοπωλείο·/ καί 
μεταλλουργείο·/ (πρόκειται περί καταστημάτων πω- 
λούντων σιδηοικά). ζυθοπνευματοπωλείον καί πνευ- 
ματοζυθοπωλείον, άλευρομανεστροπωλείον, πνευμα- 
τοκαπνοπωλείον, β^βλιοπωλοπαντοπωλείον, κχ- 
πνοοινοπνευματοπωλείον, όπωροπχντοπωλείον, ά- 
λευροαρτομανεστροποιεϊον, οίνοπνευματοκαφενοπαν- 
τοπωλείον καί τό άκρον άωτο·/ υ.αγειροοινοαρτοπω- 
λείον ένθα ή τελευταία σύνθεσις αρτοπωλείο·/ καί 
οινοπωλείο·/ έχη τόν τόπον της, έπε,θύμουν όμως 
καί πιστεύω καί σείς μετ' έμ.ού νά μάθωμεν τ ί αρα 
σημαίνει καί πώς δικαιολογείται το μαγειροπω- 
λεϊον. — Έχομε·/ όμως καί αλλας πρωτοτύπους έπι- 
γραφάς, ταύτας όχι παραδόξους τήν σύνθεσιν 
ορειχαλκείον, έπιστο/.είον άντί ταχυδρομείου καί 
οίκοτροφή Ιουλία, όπερ έκ τού παρατιθέμενου Γερ
μανικού δύναται νά έννοηθή. 1‘ r iv a l -  pen sion  
J u l i a  καί γυναικεία πιλοκοσμήτωρ έκ Φλωρεντίας 
καί άλλα; τοιαύται. Ά λλά  λησμονώ καί τήν έςής 
«Νέου είδους τζιντζιμπιροποιείον έξέρχοντα: δρο
σερά; έκ τού φρέατος» αί τζιντζιμπίραι δηλαδή.
II άκόμη «Βαφείου καί έκτύπωσις καί άφαιρέσω 

ά π ’ αυτών πάσης τυχόν πεσούσης κηλίδος» ήτις 
ενθύμιζε: τήν παλαιοτέραν εκείνην « 'Ιχθύος φαγείν 
ανθρώπους πιασμένος στο κάστρο τής Κέρκυρας».

Ά ν  όμως ή έ’νωσις τών έπαγγελ,μάτων γραμ.μα- 
τικώς έκπλήττει έν Κερκύρα, πολύ όμως θά φιλο
σοφήσετε έπ; τής έξής έπιγραφής ευρισκόμενης έν 
κεντρική, όδώ τού Πειραιώς «Κατασκευή οργάνων, 
κιθάρας, μχνδολίνων καί έτέρων. Φέρετρα εις τιμάς 
συγκαταβατικά ;». Ό  θάνατος καί ή ζωή έκεί 
αδελφωμένα, ή χαρά καί ή λύπη ήνωμέναι έπί τής 
έπιγραφής ένός ξυλουργείου.

I Ιεριεργότατα έν τα ίς έπιγραφαί; τών καταστη
μάτων είναι τά. προσκολλώμενκ. ονόματα. Αφήκεν 
έποχήν τό παρα τό Ωδείου οινοπωλείου, οπερ έτι 
καί νύν ύφίστατα; καί όπερ Εφερε τόν περιεκτικόν 
τίτλον Ί ’υχής Ιατρείου. Ευρίσκω δε σήυ.ερον το 
αντίστοιχο·/ αύτού έ·/ ΙΙάτραις «πνευματοπωλείον 
ό Βίκτωρ Ούγκώ» μετά. τής είκόνος τού μεγάλου 
ποιητού καί έ·/ μικρά πινακίδι έντός, κάτωθι καί 
πάλιν τής είκόνος τό «ού γά.ρ υπάρχει ανώτερο·/ 
πνεύμα». ΊΙ δέν σημαίνει πολ.υ ή έν Σύρω έπί κου
ρείου φερομένη επιγραφή «κουρείο·/ή υπομονή»;

Αλλ' έχομεν και παραδόξως Καφενείου ή Χά
ρις καί ή άλήθεια, κρεωπωλείον ή δικαιοσύνη μετά 
πλάστιγγος έζωγραφημενης. κουρείο·/ το γεροντο- 
μπούμπουκο. ζαχαροπλαστείου ό Δουυ.άς έν Ζακυν- 
Οω. οινοπωλείο*/ ό Ι'ά.στων έν Γαστούνη παρα τον

ορατόν εις τους ταςειΛευ- 
οντας διά τού σιδηροδρόμου, ποτοπωλείου ό Αλέ
κτωρ έν Κερκύρα έκ τούτου, ότι άμα φωνή τη ό 
αλέκτωρ ανοίγει τό κατάστημα εις τους εισερχο
μένου; εις τήν πόλιν χωρικούς, μαστιχοπωλεϊον ή 
Σ φίγγα, σφαιριστήριο·/ ά 'Απόλλων, παντοπωλείου 
τών φιλοκαλοκαγάθο)·/ ομοίως έν Κερκύρα, λαχανο
πωλείο·/ ό Ναβουχοδονόσωρ καί «καφέ-σαντάν αί 
Ά ττ ικα : νύχτα :» άυ.φότερα έκ 1 Ιατρών. Καί επειδή 
πρόκειται περί I Ιατρών θά σάς παραθέσω δύο έπι- 
γραφά.ς έμπορικών αύτόθι καταστηυ.άτων ώς κα
τακλείδα : « Κατασκευάζονται στέφανοι τεχνητοί 
καί άνθη διά κηδεία; καί τας έπαρχίας». «Ε μ π ο 
ρικόν κατάστημα. Διάφορα είδη δεσποινίδων».

Ειχον πολλά ακόμη νά διεξέλθώ ώ ; τήν ρεκλα- 
υ.αν έπ: τών τάοων, τήν :ε κλάμα·/ έπί τών κη
δειών. τήν ρεκλάμαν τών Συλλόγων, άλλά δέν μένει 
πλέον καιοός, έκτός δέ τούτου υ.ετά. τίνος τών τε-
< » * « »  · »  I ι ' '/ *λΐυταιων /.ωλυοι/.χι /.*·. 'τυγγίνε-.χ;. Ιν.ς το ,r." 
τη μα δέ τής ρεκλάμας τών Συλλόγων κύριον μέρος 
θά. άπετέλουν καί αί έπιγραφαί τών έν τοί: Σύλλο
γοι; αναγνωσμάτων. Περί τού τελευταίου τούτου 
έν/οείται ευκόλως τόν λόγον τής υπεκφυγής μου. 
Είναι ό φοβος μή φορούντες τόν πίλον σας. οποί; 
έξέλθητε έντεύθεν μετά τό πέρας τού ίδικού μου 
άναγνώσματος ειπητε ότι καί έν τούτω υπήρχε·/ ή 
ρεκλάμα, διότι ήδύνατο καλλίτερο·/ να επιγραφή, : 
«μ ία ώρα νυσταγμού ανεκτικού ακροατηρίου». Δεν 
έχει ούτως;

MIX- Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ Β ΙΟ Υ ’
öjrö '/•.'(ι/ι. iVt'pyfp, r.α τά  μ ιτά φ ρ . "Κ. J . Ι ’οΐάον

Ο ΓΕΡΩΝ ΑΛ ΛΟ ΤΙΝ Ο Σ

II νέα κόρη δεν ηδυνήθη νά καταστείλη μει
δίαμα παρατηρούσα τή·/ ιδιόρρυθμον ένδυμ.ασίαν τού 
πρεσβύτου έκείνου, όμοιάζοντος ποιμένα κωμικού 
μελοδράματος.

— Δυστυχώς δέν ηςεύρω νά χορεύω, άπήντησε 
μέ μεγάλη·/ ευγένειαν.

— ΔέV ήξεύρετε να χορεύετε ! είπεν ό γέρων άνα- 
τείνων τούς βραχίονας‘ εις Ουρανόν. Τούτο είναι

=■·(·> ηξευρα νά χορεύω πριν υ.άθωαττίττιυτον . 
νά διαβάζω.

—  Καί όμως είναι αληθέστατου ότι δέν ήξεύρω 
νά χορεύω, τουλάχιστον ιός χορεύουν σήυ.ερον εδώ.

— Τότε ουτ ' έγώ, εσπευσε νά είπη ό γέρων . . . 
Σήμερον τό παρχκάμνουν, δεν χορεύουν, αλλά χο- 
ΐοπηδοϋν . . . Όπως καί ά·/ ήναι δεν έλησυ.όνησα 
άκόυ.η τάς κινήσεις τής καδρίλιας . . . καί μέ αϋ- 
τήν τήν μουσικήν, όπου παίζε: τώρα. είυ.αι βέβαιος 
πώς θά τά καταφέρωυ.εν. Αν θέλετε λοιπόν, ήυ.- 
ποίούυ.εν νά δοκιμάσωμεν.

— Ό χ ι. κύριε, σάς εύχαριστώ . . . .  άπεκρϊθη 
ή νέα κόρη. δέ·/ έυ.βήκα ίδώ  με σκοπο·/ νά χορευσω.

I "|5ε 3Û. I-j ;í.
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άλλ' άπό απλήν περιέργειαν, επειδή έτυχεν ό χο
ρός εις τόν δρόμον μου. Λεν συνειθίζω νά πηγαίνω 
εις τους χορούς, καί πάλιν λοιπόν σάς ευχαριστώ.

— Καί όμως, έπέμενεν ό γέρων, ή μουσική αύτη 
είναι τόσον γλυκεία καί ζωηρά . . . Ακούσατε. . . 
δέν σάς ανοίγει τήν όρεξιν :

— Οχ;, Κύριε, ευχαριστώ, άπήντησεν εκείνη 
άποστρέοουσα τό πρόσωπόν της διά νά κρύψη τόν 
γέλω τα . “Επειτα άρχιζε: νά βρέχη.

Ό  ούρανος τώ οντι ειχε συνεφιάσει, ο άήρ ήτο 
βαρύς καί έκ διαλειμμάτων ελαμπον χστραπχί. 
Τούτο δέν έμπόδισε μέν ν ’ αρ/ίση ό τετράχορος, 
άλλ’ άπό τών πρώτων βημάτων διέκοψεν αύτόν ή 
κατάπτωσις ραγδαίας βροχής, άναγκάσασα τούς 
χορευτάς νά ζητήσωσι καταφύγιον εις τό καφε
νείο·/, οπου μ ετ ' ολίγον δέν έπερίσσευε τόπος.

Ό  κατά τόν διάλογον μέ τήν κορασίδα άποσυρ- 
Οείς εϊς τινω.ν βημάτων άπόστχσιν 'Οκτάβιος, ¿πλη
σίασε τότε τον κ. Άλλοτινό·/, λέγω·/ :

— 11 ρέπει νά φύγωμεν, ό καιρός έχάλχσε καί 
είναι άργά.

—  1 Ιού θέλεις νά υπάγω μεν μέ αύτήν τήν ανε
μοζάλην : Βρέχε: κατακλυσμός. I (ρέπει νά έμβώμεν 
εις τό καοενείον καί νά πάοωμεν ένα ποτόν. Α δύ
νατον νά μείνωμεν εςω. Κοντεύω νά γείνω σφουγ
γάρι. Ά λ λ ’ ούτε σείς, κυρία μου, είπε στρεφόμενος 
πρός τήν νέα·/ κόρη·/, δέν ήμπορείτε νά μένετε έδώ 
. . . θά χαλάση τό ώραϊόν σας φουστάνι. Εϊσέλ- 
θετε μαζί μας νά στεγασθήτε.

—  Ευχαριστώ, κύριε, άλλά θά φύγω . Ελπίζω 
νά εύρω άμαξαν, έπειτα δέν κατοικώ μακράν . . . 
έδώ κοντά εις τήν οδόν Ί ’ουχάρη, δύο πηδήματα, 
άπεκρίθη εκείνη, προσπαθούσα νά στεγασθή ύπό 
τόν θόλον μικρά; ακακίας.

— 'Οδό; Ί ’ουχάρη ! έκραξε·/ ό γέρων Ά λλοτι- 
νός. Ά λλά  τότε εϊμεθα γειτόνοι. Ό  κύριος, έπρόσ- 
θεσε δεικνύω·/ τόν Όκτάβιον τόν κύπτοντα του; 
οφθαλμούς, καί εγώ κατοικοϋμεν εί; τήν οδόν ΙΙυρ- 
γοβέρνη; αριθμόν 9.

— Τότε αί οικία: μα ; είναι κολληταί, άπήντη- 
σεν ή νέα, έγώ κατοικώ εί; τό παρθενοτροφείον.

— Τό παράθυρό·/ μου βλέπει ε ί; τήν αύλ.ήν του, 
είπε·/ ο Όκτάοιος, έγείρων πρώτην φοράν τού; ο
φθαλμούς.

— Καλά λέγετε, είπε·/ ό γέρων, εϊμεθα κολλη- 
τοί γειτόνοι, καί ή κυρία άφού είναι γειτόνισσά μα ; 
δέν έχει κανένα λόγον ν ' άρνηθή νά εισέλθη μαζί 
μα ; έκεί μέσα νά περιμείνη ν' αποβρέξη. “Επειτα 
τήν συνοδεύομε·/ εί; τήν οικίαν της, διότι θά ήναι 
άργά καί είναι μόνη.

— Τούτο είναι τό φρονιμώτερον, είπε·/ ό Ό κτά- 
β:ος, ή δέ νέα σύντροφό; των δέν άντείπε τίποτε. 
Ό  κ. Ά λλοτινό ; τού; παρετήρει μειδιώ·/ καί ψι
θυρίζω·/ τό αγαπημένο·/ του : Τρ«, λερέ, Ααρ« :

— Ά φού δεν υπάρχει άντίρρησις, είπε, καιρό; 
είναι νά καταφύγωμεν έκεί μέσα.

Ταύτχ λέγω·/ διευθύνετο πρό; τό αγροτικόν κα- 
φενείον άφίνων μόνου; τόν Όκτάβιον καί τήν νέα·/ 
κόρην, Θεωρσΰντχ; άλλήλου; μετά τινο; άμηχα
νίας.
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— Ερχεσθε ή οχ: ; εκραοεν άνοίγων τήν θύραν 
τού καφενείου.

— Αμέσως, άπεκρίθη μετά βραχύτατο·/δισταγ
μόν ο Οκτάβιος. τείνω·/ τήν χείρκ εις τήν σύντρο
φόν του, διά νά βοηθήση αύτήν νά ύπερβή τό σχη- 
ματισθέν παρά τήν ρίζαν τού δένδρου νερομάζωμα.

ΊΙ βροχή άντ: νά μετριάση έπιπτε·/ έπί πολλή·/ 
ώρα·/ ραγδαιοτάτη καί τό μεσονύκτιον είχε·/ ήδη 
παρέλθει, όταν ήδυνήθησαν νά έξέλθωσ: τού κατα
στήματος.

— Θά μάς κάμουν νά πληρώσωμεν πρόστιμο·/, 
είπε·/ ό γέρων Ά λλοτινό ; ε ί; τό·/ Όκτάβιον, άκούων 
νά σημαίνη ή μ ία , ενώ ΰπερέβαιναν τά  όρια τών 
προαστείων.

— Μία ώρα ! άνέκρχςε μετά τρόμου ή συνο
δοιπόρο; τω ν, τ ι  θα γείνω άν δέν θελήση νά μού 
άνοιξη ο θυρωρό; τού παρθεναγωγείου :

Ό  κ. Ά λλοτινό ; εχχιρε καί ήγάλλετο εί; τά 
βάθη τή ; καρδία; του, άναλογιζόμενο; τ ά ; πιθανά; 
συνεπεία; τού μή ανοίγματος.

— Η συχάσετε, κυρία μου, έλεγε·/ ό Όκτά.βιο; 
εί; τήν σύντροφόν του, τή ; όποια; ήσθάνετο τήν 
καρδίαν πάλλουσαν έπί τού βραχίονό; του, έφθά- 
σαμεν ήδη, ιδού ή θύρα σας.

Ταΰτα λέγω·/ έτάχυνε τό βήμά του, ένω ο γέρων 
γείτων του έβοάδυνεν έπίτηδε; τό ίδικόν του ψιθυ
ρίζω·/ άσυναρτήτω; :

— Θά φθάσωμεν πάρωρα . . . τό καϋμένο τό 
κορίτζι θά ξενυκτίσγ, εί; τό ύπαιθρον . . . τούτο 
όμως δέν γίνεται Τρ«, Αίρ/’, λαρά  . . . Λεν πιστεύω 
νά φανή ό νέο; μου φίλο; τόσον κουτός καί άφιλό- 
ςενο;. . . άν ήμην εί; τήν θέσιν του. . . Τρά. λαρά. 
Αλλά φαίνεται ότι δέν τού; ανοίγουν, έπρόσθεσε 

σταματώ·/ είκοσι βήματα μακράν τού νέου ζεύγους, 
ένώ ό Οκτάβιος έκρουε συχνά καί δυνατά τήν θύ
ραν τή ; σχολή; τών κορασίων.

— Δέν του; ανοίγουν, έπανέλαβε μέ πολλήν του 
χαράν ο Ά λλοτινό ; προχωρώ·/ βήματά τινα . Είμαι 
περίεργο; νά ίδώ τ ί θά κάμουν.

’Γρεί; νέοι ηχηρότατοι κτύποι έσεισαν τήν θύραν 
τού παρθενοτροφείου.

— Ί Ι  έκουφάθησαν ή άπεθχνχν όλο: έκεί μέσα, 
είπε πλησίασα; ό κ. Ά λλοτινό ;.

— Θεέ μου τ: θά γείνω . έλεγε·/ ή νέα μετά πολ
λή ; ανησυχία;, τ ί  θά. εΐπη ή Κυρία :

— I Ιοία. Κυρία: ήρώτησεν ό γέρων.
— II διευθύντρια τού I Ιαρθεναγωγείου, όπου 

είμαι ύποδιδασκάλισσα. Κύριε, είπε, στρεφομένη 
πρό; τόν Όκτάβιον, χτυπήσατε παρακαλώ ακόμη 
δυνατώτερα.

Ό  Ό κτάβιο ; έκτύπησε καί πάλιν, άλλ οχ: ίσον 
έπρεπε δυνατά. II θεα τή ; ανησυχία; καί τού κυ
λιομένου έπί τή ; παρειά; τ ή ; συντρόφου του δα
κρύου τοσούτον. ώ ; φαίνεται, τόν έ συγκίνησαν, ώστε 
δέν ειχε πλέον δύναμιν νά κτυπήση.

— Δέν ακούουν, είπε. τ : νά κάμωμεν ;
— Τί νά κάμωμεν ; έπανέλαβεν είρωνικώ; ό γέ- 

;ω ν , παοιυδών τήν απελπισίαν τού Όκταβίου.
— Νομίζω, ότι ήκουσα βήματα όπισθεν τή ; Ου-, 

ρχς, είπε·/ ή κοράσι;.
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— Απατασθε, όλοι κοιμώνται, άπήντησεν ό 
Ό κτάβιο;.

— Έκοιμώντο. άλλά τού; έξύπνισε;, ¿ψιθύρι
σε·/ εί; τό ώτίον του ό κ. Ά λλοτινό ;. "Εκαμε; τό 
σφάλμα νά κτυπήση; πολύ δυνατά. Λεν πειράζει- 
ή δουλειά σου πηγαίνει καλά- σέ συγχαίρω.

— Δέν σά; εννοώ, άπήντησεν ό Οκτάβιος.
— Τρ«, Αίρ/’,  λ α ρ ά . ύπετονθόρισεν ό γέρων.
Κατ' εκείνην τή·· στιγμήν, ήνοίχθη μικρός φεγ

γ ίτη ; ύπερά.νω τή ; αύλεία; θύρα;.
— ΙΙοίο; κτυπά : ήρώτησεν όπισθεν αύτοΰ βραγ- 

χνή οωνή.
— Έ γώ , κύριε, άπεκρίθη ή νέα μέ φωνήν μάλ

λον σιγαλήν.
— Ιίοιό; είσαι ; τό ί’}'ώ δέν είναι όνομα, ήρώ

τησεν άποτόμω; ή φωνή.
— Ί Ι  Κλάρα, ή διδασκάλισσα ε ί; τ ή ; κυρία;

< )ύβέρτου.
— Σύ είσαι : άπήντησεν ή φωνή. Επιστρέφει; 

ε ι; τέτοιαν ώραν ! Σέ συγχαίρω !
—  Ά λλ  άν ο: ςε τέλος πάντων, έφώναςεν ο Ό 

κτάβιο; άνυπομονών. Είναι μία ώρα όπου χτυπού
με·/.

— ΙΙσυχάσατε, παρακαλώ, είπε·/ή Κλάρα χα- 
μηλοφώνως, φράσσουσα με τήν χείρα τό στόμα τού 
Ό κταβιου. Μή τόν παροξύνετε. Είναι κακό; άν
θρωπος, είμπορεί νά θυμώση καί νά μήν άνοιξη.

— Θ’ άνοιξης, ναι ή όχι : έβροντοφώνησεν ο 
Ό κτάβ ιο ;.

Ό  κ, Ά λλοτινό ;, όστι; είχε·/ ακούσει τήν σύ- 
στασιν τής Κλάρα; εί; τόν Όκτάβιον, ίδώ·/ τούτον

.  » · I  ώ  .  ι  ,  ,  .  .  ν  ,  ·  ·πραςαντα ακριοω; το ενάντιον, εσυριςεν ει; το <·>- 
τίον του :

— Σέ συγχαίρω καί πάλιν, προοδεύεις.
—  Ά φού μού όμιλήτε μέ τέτοιον τρόπον, ά.πε- 

κρίθη ο θυρωρό;, δέν ανοίγω. Αύτήν τήν ώραν ο: 
τίμιο: άνθρωποι κοιμούνται καί μόνον οί παραλυ
μένο: τρέχουν τού; δρόμους.

— Βλέπετε ; είπε·/ ή Κλάρα εί; τόν Όκτάβιον, 
σά; είχα συστήσει νά μήν τόν θυμώσετε. Τώρα θά 
μέ άφίση ε ί; τόν δρόμον καί αύριο·/ θά μέ διώξη ή 
κυρία Ούβέρτου. Τ : θά γείνω : καί ή αχ: σε νά κλαίη.

— “Ακούσε, καλέ μου άνθρωπε, είπε·/ εί; τόν 
θυρωρόν ό Ά λλοτινό ;, δέν θά. σέ βαστάξη ή καρ
διά σου ν ’ άφίση; ε ί; τόν δρόμον, αύτό τό πτωχό 
κορίτζι. ΊΙ φωνή σου είναι χονδρή, άλλ’ ή ψυχή 
σου είναι καλή και ευαίσθητη . . . Κάμε λοιπόν τό 
χρέος σου, έλα ν ’ άνοίςης.

Ό  θυρωρός έννοήσχ; ότι τον έπερίπαιζαν, έθύ— 
μωσε·/ ακόμη περισσότερον καί ήτοιμάζετο νά κλείση 
τό παράθυρο·/, όταν ήκούσθησαν τά  βήματα πλη- 
σιαζούση; αστυνομική; περιπόλου. Φοβηθεί; τοτε 
τήν παρέμβασιν α ύτή ; έθεώρησε πρέπον ν ’ άνοίςη 
σύρω·/ τό σχοινίον, πρό; μεγάλη·/ έκπληςιν και χαράν 
τή ; Κλάρας, ή τ ι; εσπευσε νά εισέλθη κράζουσα :

— Δόξα σοι ό Θεό; ! Ευχαριστώ, Κύριοι. Ετρό- 
μαξα πολύ. έπρόσθεσε κυττάζουσζ τόν Όκτάβιον. 
όστι; έμε/εν άναυδο; ώ ; άγαλμα. Καλή νύκτα, καί 
«•σήλθε κλείσασα τήν θύραν.

— Μήπως πρόκειται νά κοιμηθούμε·/ έδώ. ε:πε

γελώ·/ 6 κ . Ά λλοτινό ; εί; τόν νέο·/ φίλον του, τόν 
έξακολουθούντα ν ’ άκινητη.

—  Ό χ ι, έψέλλισε μηχανικώς ό Ό κτάβιο ;, ό 
θυρωρό; είχε·/ ειπεί ότι δέν θ ’ άνοιξη . . .

— Καί όμως ήνοιξεν, άπήντησεν ό Ά λλοτινό ;. 
Τούτο είνε αδιάφορο·/, άφού εύρες τόν καλόν δρό
μον. Τώρα πρόκειται νά προχωρήση; όλοίσια ¿μ
προστά σου. Τό βήμά σου. ώ ; παρετήρησα απόψε, 
είναι γοργό, καί δεν θ ’ άργήσης νά φθάσης. Σού 
εύχομαι καλήν νύκτα.

'Ό ταν εφθασαν πρό τής θύρα; τω ν, ό Ό κτάβιο; 
καί ό κ. Αλλοτινό; ήναγκάσθησαν καί πάλιν νά 
χτυπήσουν δυνατά καί νά περιμείνουν πολλήν ώραν.
Ό  ήρως μα ; έρρίφθη άμεσως έπί τή ; κλίνης του, 
άλλ’ ήργησε νά κοιμηθή καί έ ξύπνησε πολύ προ»·, 
διά νά τρέξη εί; τό παράθυρο·/, τό βλέπον εί; τόν 
κήπον τού παρθεναγωγείου. Μετά δύο όλα; ώρας 
ήκουσε τόν ήχον τού κώδωνος, τού συγκαλούντος 
ε ι; τό πρόγευμα τάς μαθήτριας, αί όποια: έξήλθον 
έπειτα νά διασκεδάσουν εις τήν αύλήν ύπό τήν έπι- 
τήρησ:·/ τή ; δεσποινίδο; Κλάρας. Λύτη ύπήγε νά 
καθίση έπί μαρμάρινου βάθρου, κειμένου άκριβώ; 
ύπό τό παράθυρο·/ τού Οκταβιου. καί ήρχισε νά 
άναγινώσκη. Τήν άνάγνωσιν όμως διέκοψε μετ ολί
γον ή πτώσι; έπί τού βιβλίου τη ; μικρού χαρτιού 
τυλιγμένου περί λιθάριον.

Ή  νέα δασκάλισσα ήγειρε τήν κεφαλήν, άνε- 
γνώρισε τόν Όκτάβιον, έμειδίασεν εί; αύτόν θέ- 
τουσα τόν δάκτυλον έπί τοΰ στόματος πρό; ζπ α ι-  
τησιν σιωπή; καί έκρυψε·/ εί; τόν κόλπον τη ; τό 
έπιστολίδιον.

Ό  Ό κτάβιο; καταβάς άπό τό παράθυρο·/ ήρ- 
χισε νά. χοροπηδά, ώ ; τρελλό; άπό τήν χαράν του.

— Ευγέ σου ! ήκούσθη λέγουσα φωνή έκ τού 
αντικρινού παραθύρου.

‘Ο νέο; φοιτητή; έτρεξεν εί; τό ίδικόν του. τό 
οποίον είχε μείνη άνοικτόν, καί είδε τόν κ. Ά λλο - 
τινον ασχολούμενο·/ κατά τήν συνήθειάν του εί; το 
πρωινόν πότισμα, τού φυτοκομείου του.

— Ά πό πότε έμαθε; νά χορεύη; : είπε·/ ό γέρων.
Ό  Οκτάβιο; άπήντησεν εί; τήν έοώτησιν τού

γείτονό; του διά μειδιάματος καί νεύματος τή ; χει- 
ρό; φιλικωτάτου.

Τήν εσπέραν τή ; αύτή ; ήμέοα; ανέβαινε τήν 
κλίμακα τού φοιτητοΰ πνευστιώ·/ καί καταθορυβη- 
μέ/ο; ό θυρωρό;.

— Κύριε Ό κτάβιε, ειπε, συνέβη κάτι πολύ πα 
ράδοξον . . .

— Τ ί : ήρώτησεν ό νέο; άνησυχήσας.
— Ε πιστολή . . .  έπιστολή διά σά;! Την έφερε μία 

κυρία. . . ή γυναίκα μου κ ’έγώ ήπορήσαμεν πολύ.
— Δώσε μέ την αμέσως, έκραξε·/ ό Ό κτάβιο;. 

αποσπώ·/ τήν επιστολήν άπό τά ; χείρα; τού κομι- 
στού καί κλείω·/ άποτόυ.ω; τήν θύοαν.

Ο λίγα; ήμερα; έπειτα, ένω έπότιζεν ό κ. Ά λ -  
λοτ:νό; τά αγαπημένα του άνθη. ήκουσε δυωδίαν 
νεανικού γέλωτος αντηχούσαν εις τό δωμάτιο·/ τού 
Όκταβιου.

— Τώρα, είπε τρίβω·/ τάς χείράς του. δέν είναι 
πλέον ανάγκη νά μετοικήσω, αφού έχω άντικρύ μου



Ό μετά  τ ρ ιώ ν  κ έντρω ν  σ κ ώ λ η ξ

εκείνο οπού ήθελα. Ηά μοϋ ενθύμιζε; τήν Γιακου- 
μιναν. — Είκοσι·/ ¿reí/·/ νέο; ερωμένην, το
πράγμα ¿καταντούσε σκανδαλώδες. Καιρός ήτο νά 
φρονίμεψα, ό γείτονα; μου. 7’orí, Afpí. ?.αρά.

(Τέλος τον γέ ιν/ το ; Λ λλοτινοϋ).
<· ■ ·►

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

0  N I E T A  Τ Ρ Ι Ω Ν  Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν  Σ Κ Ω Λ Η Ξ
Η

Η Σ Χ Α Δ Ω Ν  Τ Η Σ  Σ Υ Ρ Φ Η Σ

Ιδου φύλλο·/ συκομωρέας κχτάμελχν ύπό μ ι
κρών ζωυφίων ακινήτων καί συμπεπιεσμένων άπο- 
τελούντων πελώριον κηλίδα. ΊΙ κηλίς αϋτη ζή ' 
έπί τοϋ φιλοςε'νου φύλλου έςαπλοϋτα: ολόκληρος 
κόσμος φυτοφθειρών ούδείς γνωρίζει τήν ύπαρξιν 
αύτών. τάς μεταξύ των σχέσεις. Ευτυχείς καί 
ελεύθερα: λανθάνουσι βιοϋσαι, αυξάνονται, εύτυχοϋ- 
σι, παχύνονται, πολλαπλασιάζονται έπί τοϋ φυτικού 
τούτου μέρους, τοϋ σαλευομένου ύπό τοϋ άνεμου.

Αίφνης καταφθάνει βομβοϋσα δυσειδής τ ις  μυία, 
περιίπταται, άναχωρεί. επανέρχεται, έπικάθηται 
τού φύλλου, διατρυπά τοϋτο διά τοϋ κεντριού της, 
καταθέτει έν αύτώ τά  ώά της καί άνίπτατα ι.

Ί ’ετελεστα: διά τήν δημοκρατίαν τών φυτο
φθειρών.

Εκ τοϋ ώοϋ εξέρχεται σκώλ.ηξ. ‘Αληθής λύκος 
έν ποιμνίω, διότι πραγματικώς δέν γεννάτα: έντο
μο·/. άλλά τέρας, δράκο»·/ άκόρεστος, λυμεών. Ούϊ- 
τέλλιος καί ’Αττίλας συγχρόνως.

Α π ' αύτής τής γεννήσεώς του ό σκώληξ ούτος 
ονειρεύεται ληστείας καί φόνους· ή φριχτή αύτοϋ 
προβοσκίς φέρει τρία κέντρα' εγεννήθη δΓ όργια 
καί φόνους.

Επειδή έν άρχή τοϋ αιμοχαρούς βίου του είναι 
άσθενέστερος τού θύματός του. τής φυτοφθείρας, 
ερπων άναρριχάται έπ: τής ράχεως τής λείας του, 
προσκολλάται έπί τοϋ δέρματος ταύτης. τήν κεντοί- 
ζε:. τήν βασανίζει, τήν πιέζει, μέχρι; ού τήν άναγ- 
κάση νά κχταπεση, έξηντλημένη, θνήσκουσα. ΙΙά- 
ραυτα ο σκώλη; κατέρχεται τής ραχεως, εκτείνει 
τήν προβοσκίδα, έκμυζά καί εκκενοϊ τό θϋμά του, 
άπορρίπτε; τό περίβλημα, διευθύνεται πρός ¿τέραν 
λείαν καί επιβαίνει έπ αύτής. Ούτως άρχετα: τοϋ 
βίου του ό μετά τριών κέντρων ούτος σκώληξ. Αλλ 
άκόμη είναι παΐς καί υπόσχεται μεγάλα έν τώ  μέλ- 
λοντι. Το τέρας τρέφεται τόσον καλώς, ώστε καί 
ταχέως αύξανε:. Μεγεθυνόμενος καταπληκτικοί; 
καθίσταται μετ' ολίγον εύρωστότερος καί μεναλεί- 
τερος εκατόν ουτοφθειροϋν. Όρώμενο; διά τοϋ μ ι
κροσκοπίου οαίνετα: ώς πελώριος δράκο/ν ώπλισμένο; 
μετά τριών κέντρων, έτοιμος νά καταπίη ολόκληρον 
κόσμον φυτοφθειρών.

Έ  ξαπλωμένος έπ: τ ή ; ράχεοις εν τώ μέσω τών 
αναρίθμητοι·/ φυτοφθε’ρών. ιϋρίσκεται έκεϊ έν τώ 
κόλπω τής βομβουσης αύτών μάζης άκίνητος. πλητ- 
τόμενος ύπο τοϋ ήλιου, ταλαντευόμενος έ·/ τώ κα- 
ταπρασινω λίκνω του ύπό τής αύρας, ήτις παρερ- 
χομένη θωπεύει τους έξογκουμένους δακτυλίους του.
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Τό κιτρινοιπόν καί γλοιώδες δέρμα του έξογκούτα: 
εϋαρέστως, ή ούρα του σείεται μετά χαράς, ή προ- 
βοσκίς του κινείται μετά λαιμάργων διαθέσεων. 
Είναι σχεδόν τυφλός, επειδή λιπώδες στρώμα κλείει 
τούς οφθαλμούς του. Παραμένει άκίνητος, ή άκό
ρεστος όμως αύτοϋ προβοσκίς κινείται πρός πάσας 
τάς διευθύνσεις άναζητοϋσα. άνιχνεύουσα, θίγουσα, 
—ροκχλοϋσα λείαν τινά , έπαιτοϋσα θϋμά τι.

Τά θύματα περικυκλούσιν αύτο·/, πλησιάζουσιν 
ανύποπτοι; έκλαμβάνοντα αύτο ν ώ ; τεμάχιο·/ άχυ
ρου όποις. ώς λέγουσι, ταξειδιώταί τινες έξέλ.αβον 
βόας καί κροκοδείλους ώς γιγαντιαίας ρίζας. Έ ν 
τή άθωότητί των αί μικρά; φυτοφθείραι άναρρι- 
χώντα: έπ: τοϋ σώματος τοϋ δημίου τω ν, περιπα- 
τοϋσιν έπί τής κοιλίας του. παίζουσι μετά τής προ- 
βοσκίδος του. I I  προβοσκίς άμέσως έκτεινεται, 
κάμπτεται, συλλαμβάνει τήν φυτοοθείραν, διατουπά 
αυτήν διά τών τριών κέντρων καί ό σκώληξ απο
μυζά τήν αιχμάλωτον, ώστε μετ’ ολίγον δέν παρα
μένει είμή μόνον τό περίβλημα.

Τό τέρας μένε: πάντοτε έ·/ τή θέσει του άκίνητον 
έπί τής ράχεως, τήν προβοσκίδα εχον ¡στραμμένη·/ 
προς νέα·/ λείαν. Χωρίς νά έκτελέση ούδεμίαν κ·- 
νησιν καταπίνει τοιουτοτρόπως περί τάς διακόσια; 
φυτοφθείρας. Λεν ένεδρεύει άλλά κάθηται εις τήν 
τράπεζαν του' τά φαγητά, έρχονται, πρός αύτόν, 
διαδέχονται άλληλα, άνανεοϋντα: μετά προθυμίας 
άπιστεύτου. Μετ ολίγον τά λείψανα επισωρεύονται 
καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, άποτελοϋσιν άληθές κοι
μητήριο·/. έν τώ  μέσω τοϋ οποίου κατάκειται το 
τέρας. Ο Λιλλιπούτειος ούτος δράκων είνε άκορε- 
στος. II προβοσκίς αύτοϋ άναζητεϊ. ερευνά έν τώ 
σωρώ τών πτωμάτων. Εάν αϋτη θέρη ζών τ ι έν
τομο·/, έν ριπή οφθαλμού θά έπαυξηθή ό αριθμός 
τών νεκρών, άλλ άν άντί θύματος ή προβοσκίς 
πλανηθείσά ύπό λαιμαργίας φέρη σκελετόν ή λεί
ψανό·/ τ ι, ό σκώλη; έξεγείρεται αίφνης έκ τή ; νω- 
χελώδους άκινησίας του καί συσπειροϋτα: μετά 
λύσσης καί άπελπισμοϋ.

Οταν ό φοβερός Γαργάντουας έδολοφόνησεν. 
έξεκένωσεν. άπεμύζησε τό πάν πέριξ αύτοϋ. ά·/α- 
στρεφετα: μ’ρτά δυσκολίας καί μεταβαίνει έρπω·/, 
οπω: μακρότερον χορτασθή. Ούτω καί οί καίσαρες 
τής καταπτώσεως χορτασμένοι και παραπαίοντες 
έπανελάμβανον άπό αιθούσης εί: αίθουσαν τα όργια 
αυτών.

Τέλος έξηντλημένος έκ τής τροφής καί τοϋ φόνου 
ο άποτρόπαιος ούτος σκώληξ. ό καταφαγών ολό
κληρον λαόν. πέριξ αύτοϋ σκελετούς μόνο·/ συναντά, 
τότε ίσταται. τίθεται επί τοϋ πλευρού καί κοιμά
ται πληττου.ενος ύπο τοϋ ήλιου, εχων έξωγκωμένην 
την κοιλίαν, τήν προβοσκίδα μαλακήν καί ¿σπιλω
μένα,·/. φέρουσαν εις το άκρο·/ φυτοφθείράν τινα .

Αίφνης χελιδών τις καταφθάνει, βλέπει τό τέ
ρας χορτασμενον και ΰπνώττον έπί τοϋ φύλλου. τοϋ 
σειομενου ύπο τοϋ άνεμου, δ: ενός κτύπου τοϋ ράμ
φους κχΓχπίνειτοϋτο καί εξακολουθεί τήν πτήσίν της.

Τοϋ μετά τριών κέντρων σκωληκος ό βίος έλη
ξε·/ ούτω' αί φυτοφθείραι έξεδικήθησαν.

Ν· Χ· ΔΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

τό

A n a  τ ο  A u t y

Ένεποίησεν αίσθησιν πολλή·/ ή αγγελία τών μεταρ
ρυθμίσεων, τάς όποιας άπο τοϋ επομένου μηνός σκοπεί 
νά είσαγαγη ή «Ε σ τία » . Όρείλομεν νά όμολογήσω- 
μεν ότι αί περί τοϋ καδημερινοϋ ρύλλου έλπίοες είνε 
πολλά: και οι’ ήμας κολακευτικώταται. Οί γνωρίζοντες 
ποιας καί πόσας ουνχμεις πνευματικάς συγκεντρόνει 
ή « Εστία», αύτο': ήμποροϋν νά εκτιμήσουν καί όλας 
τάς εγγυήσεις, σάς όποιας παρέχει περί εύοοκιμήσεως 
καί ύπό τήν νέαν της μορρήν, σήμερο·/ μάλιστα, ’¿σε 
έςεοηλώθη ύπο τοϋ κοινοϋ άγάπη αρκετά συγκεκρι
μένη προς τάς έρη μερίδας τάς έχούσας ριλολογικω- 
τέραν κάπως χροιάν. Εις μόνος ρόσος έκρράζεται : 
μήπως ή ερημερις άπορρορήση τ'ο περιοδικόν καί χά- 
σοιμεν ούτω μίαν ήμέραν τήν « Εστίαν» τήν πρώτην, 
σό μ.ονακριβόν ρΓ/.ολογικ'ον όργανο·/ τής πατρίοος μας. 
Ά λ λ ’ ό ρόβος ουτος είνε άβάσιμος. "Οχι μόνον δεν Οά 
χαθή τ'ο περιοδικόν, άλλά Οά μεταρρυΟμισΟή καί αύτο 
σύν τώ χρόνω καί Οά βελσιωΟή ώστε νά έκπληρο: κα- 
λήτερον τον προορισμόν σου. Ο κύκλος τών συνεργα
τών μας είνε τόσον εύράς και εκλεκτός, ώστε ο,τι καλ
λίτερο·/ παράγεται έν τή ριλολογίκ μας, — αύτο καυ- 
χάται ή « Εστία» ότι το επεοίωςε καί τό επέτυχε·/ 
ανέκαθεν. — εις τό γραρείόν μας πάντοτε Οά έρχεται 
καί ε ; αύτοϋ Οά έκοίόεται ό π ι.ι σδ ή π ο τ ε. Περί τού
του, οιαβεβαιοϋμεν τούς άναγνώστας μας. πάς δισταγ
μός είνε μάταιος.

Φ
Πτωχή, γυμνή, άχαρακτήριστος ή παρελθοϋσα Κυ

ριακή τής Αποκρηάς. Καί τήν ηύνόησε μεν ό ουρα
νός, ρωτίσας αύτήν οι ήλιου άνερέλου, μέ θάλπος 
εαρινόν, καί έςεχύΟησαν εις τάς όσους οί άΟηναΐοι σύν 
γυναιςί καί τέκνοις. όπιος πάντοτε, άλλά καί τής ρύ
σεως ή πολυτέλεια ήτο μέχρι τέλους ματαία καί όλη 
εκείνη του πλήθους ή κίνησες άσκοπος. Ί ά συνήθη καί 
τεσριμμένα θεάματα, εις τά όποια πλέον κανείς δεν 
προσέχει, — ή καμήλα, σό γαϊτανάκι, τά ρόπαλα, τά 
εποχούμενα οόμ.τ/α, οί μεταμριεσμοί τών παιδιών, — 
αύτά ήσαν τά μόνα τής Κυριακής μας προϊόντα. Καμ- 
μ.ία εύρυία, καμμία πρωτοτυπία, τίποτε έκτακτον, άπο- 
κρηάττκον, άττικόν . . .

Λέγεται ότι τήν προσεχή Κυριακήν κάτι Οά γίνη. 
Ό  κ. Άσλά/ης ¿προκήρυξε βραβεία ΓιΟΟ, 200 καί 
m il δραχμών καί ¿σύστησε κομιτάτο·/ έκ οημοσιογρά- 
ρων. Ί ο χρηματικόν ποοόν οεν εμπνέει πολλάς έλπί- 
όας, όσας τουλάχιστον ή αμι’/.λα, ή κτ/ηΟεϊσα διά τής 
προκηρύςεως, χάριν τής όποιας δέ·/ είνε δύσκολο·/ νά 
μεταβλήΟή όλίγον ή οψις τής τελευταία: Κυριακής.

Φ
Τόν προσεχή Μάρτιον Οά εορτασΟή ή δεκαετηρίς τοϋ 

« Ι’ωμηοϋ». Γεγονός σπάνιον οιά σά δημοσιογραρικά 
χρονικά, όχι μόνον τά ίοικά μας, άλλά καί όλου του

κόσμου. Νά συμπλήρωση δεκαετίαν άπό τής έκοόσεώς 
της ερημερις έμμετρος, εκοιοομένη καθ' έβοομάόα καί 
γραρομένη ύρ' ενός μόνου ανθρώπου, εχοντος τάλαν
το·/ όλοέν ένουνα.μούμενον, σατυρικοϋ ποιητοϋ, οεν είνε 
βέβαια όσον μάς ραίνεται, έπειοή τό έσυνηθίσαμεν, κοι
νόν καί εύκολο·/. Τό έργο·/, τοϋ όποιου Οά έορτάσωμεν 
τούς οέκα τόμους, καί τό όποιον ραίνεται άκόμη εχον 
ολην τήν ούναμιν καί τήν όρεςιν νά έςακολουΟήση, 
ναύςηΟή καί νά προκόψη, εινε εργον γιγάντιον, τό 
όποιον ή ιστορία οεν Οά παράβλεψη. Λύτό Οά χαρα
κτηρίση τήν εποχήν μας, εποχήν στείρα·/, α/ευ ένΟου- 
σιασμοϋ, αν ευ ιοανικοϋ, ή όποια ένα ποιητήν άντάςιον 
αύτής παρήγαγε, έ·/α σατυρικόν, λαβόντα τό θάρρος νά 
τα εί’πη όλα, νά τάποκαλύψη άμειλίκτι.ις, νά τα καυ- 
τηριάση, νά τα στιγματίση.

Εις τήν σπανίαν ταύτην εορτήν επιΟυμοϋσα νά λάβη 
μέρος καί ή «Ε σ τία » , άπεράσισε νά καταστήση ίοιον 
πανηγυρικόν τεϋχος, τοϋ όποιου Οά συμμετάσχουν οί 
κράτιστοι τών παρ' ήμίν λογιών καί οημοσιογράρι»·/.

Φ
Τό σταριοικόν ζήτημα εύρίσκεται τόρα εις το στά- 

οιον τής πρακτικής λύσ;ως. I I  σταρίς Οά χρησιμο- 
ποιήται τοϋ λοιποϋ άντί ζακχάρει.ις. Καί ϊοού πώς : 
Οί γνωστοί τής πόλεώς μας οίνοποιοί Χάννος καί Ι’«»ς, 
κατεσκεύασαν έσχάτι»ς ώραιότατον σιρόπιον άπό στα- 
ρίοα, εύγευστο·/, εύοσμον, γλυκύτατο·/ καί προπάντων 
εύχρηστο·/, οιότι εϊμπορεί νάντικαταστήση σχεοόν κ α -  
0 ό λ α  τήν ζάκχαριν. Ά ν  γενικευΟή ή τοιαύτη χρήσις 
τής σταρίόος, καθώς ελπίζομε·/, ίοού μία λΰσις πολύ 
πρακτικωτέρα βέβαια άπό τήν προταΟεϊσαν άλλοτε ύπό 
τοϋ κ. I Ιαρασκευαίοου άτομικήν σταριοοβοωσίαν—γνώ
μην άλλως, τήν όποιαν, μετά πολλών άλλων παρα- 
οοςοιν, είχε καί ό μακαρίτης ό Σκυλίσσης.

Φ
Μια έρημερίς οιηγήΟη πρό ττ/ων ημερών τό εξής 

νοστ'.μωτατον ανέκοοτον :
Ανάστατο·/ήτο τό άκρο·/ τής συνοικίας τών ΙΙιΟα- 

ράοικων. ‘ Πγε σχεοόν πανήγυριν. Εις ένα μικρόν οί- 
κίσκον είχον συναχΟή όλαι α; γειτόνισσαι οιά να πα- 
ρευρεΟοϋν εις τόν ψαλμόν σοβαροϋ άγιασμοϋ ύπό τοϋ 
ΐερέως τής συνοικίας έν μέσω σής αιθούσης τοϋ οικί- 
σκου οιά νά . . . ψορήσουν τά ποντίκια. Γά ποντίκια 
βέβαια ποϋ έκαμνον ροβερά·/ θραϋσιν εις τά έπιπλα, εις 
τά ροϋχα, εις τά γλυκύσματα άκόμη τής οικίας, αν καί 
είς τά τελευταία είχον κάμει άμοιβαίαν συμμαχίαν με 
τόν Γιώργον τόν μικρόν τής οικίας. Ό  αγιασμός έψά- 
λη έν μέσω γενικής κασανύςεως καί σσαυροκοπημάτων 
καί μετά τό τέλος του ό παπάς έοεσε τά άμριά του είς 
μεγάλη·/ μανοήλαν. έοέχθη έπί της όάχεοις τής χειρός 
έν σεβάσμιον ρί/.ημα καί επί σοϋ κοίλου αύτής έν άρ- 
γυροϋν νόμισμα. ΈρωτηΟείς τόσε ύπό σής ένοιαρερο- 
μένης οικοκυράς:

— Έ  ! τί λές, θά ψορήσουν, παπά μου : . .
— Βέβαια ! άπήντησε, θα ψορήσουν, μ ά γ ι  ά κ α- 

λό  κα ί γ ιά  κ α κ ό  πάρτε καί καμμιά γάτα ! . .

Φ
Έ κ  τοϋ «Σκρίπ».
Εις τήν απογευματινήν τής Κυρίας Λ :
— Το άνθος π :ύ  σάς έοωκα χθες σό βλέπυι στήν 

μπουτουνιέρα σας.
— Καί τί συμπεραίνετε άπό αύτό;
— Συμπεραίνω ότι . . .
— Οτι σε·/ έβουρτσάρισα σά όοϋχά μου.
  I  I  1
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X  Ρ Ο Ν I Ε> Α

Φ ιλολογική
Ή  Γ Λ λ  λ  ι  χ, ή  ' Λ κ α ό η  μ ; Ί  έ ;  έ λ  ε ;  ε χ ρ ί  τ ι -  

νω ν ή;Λεοιΰν ιϊις διάδοχον τον Μαζάδ τον Ίοτε  Μ αρία ο; 
'β ρεο ια . τον π ο ιη τή ν  τώ ν  Τ ρ ο π α ίω ν .  Τ ή ν  α ύ τή ν  ημέραν, 
έπρόκειτο νά έκλε/0-?, κ α ί ό διάδοχο; τον Τ α ίν . ¿λ/.' ή εκ 
λογή  άνεβλ,ήβη. Τ ήν ίδ ρα ν τον Μαζάδ έφ ιλονεικουν μετά  
τον Ί ϊρ ε δ ι ί  ό Ί μ β εο τ  δε Σ α ίν τ  -  Α μ ά ν ,  ό Ζολα κ α ί ό 
Φ ραγκίσκο; Σάρμ.. Ό  Ιόρεδιά είνε ισπ ανό ; τ ή ν  κ α τα γ ω 
γ ή ν , μόλις ατρίρ ενο; έτου ; αποκτήσας τ ή ν  γ α λ λ ικ ή ν  ιθ α 
γένε ιαν. Μέχρι τούοε δεν έχει γρ ά ψ η  τ·ποτε άλλο. έκτό ; 
τ ώ ν  «Τ ροπαίων» τή ς  συλλογής τώ ν  περ ιφήυ.ω ν εκε ίνον  
σονέττω ν. τά  όποια τόσον ομοιάζουν προ; κ α λ λ ιτε χ νή μ α τα  
γ λ υπ τ ικ ή ς .

— Λ ιή γ ε ; ρε π ο λ ύ τ ό κ ο ιν ό ν  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  
τό βιβλι’ον τό όποιον Ιςέδωκε κατ' αύτάς έν ΙΙαεισιοις ό 
Ιόρνέστσς Λωο·;, έπιγραφόμενον δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή  Ι ο τ ο ρ ία  τ ή ς  
ΓαΧΧορωααιχί/ς π ν μ μ α χ ίπ ς .  ’Ιόν αύτώ κάμνει πολλά; πε
ριέργους αποκαλύψεις καί διηγείται όλα τον μεγάλου τού
τον γεγονότος τά επεισόδια. προσπαΟών να έκτιμήση κατ 
άριαν, τό μέρος τό όποιον έκαστος Ιλαβεν εις αύτό. Κάνε 
μια εϊκών ζωηροτάτη τής ευρωπαϊκής διπλωματίας κατά. 
τά. τελευταία εϊκοσιν ε τ νγ.

- Τ ή ν  I Γι Φ ε β  ρ ο υ  α  ρ ί  ο υ έ γ  έ ν  ε τ  ο έ ν τ  ή  
Γ α λ λ ικ ή  Ακαδν,ΐΛία ή  επ ίσ η μ ο ; δ ες ίω σ ι; του νέου α κα δ η 
μαϊκού Ί’ ερδινάνδου Β ρυνετιέρ. Κ όσμο; πολύς καί εκλεκτό ; 
π αο ίστατο  κ α τά  τ ή ν  τ ε λ ε τ ή ν  άνάδοχοι τον Β ρυνετιερ έ ρ ι -  
σΟησαν ό Μελ/ιόρ δε Βογκ'ε κ α ί ό Λ ουδοβίκος Ά λ ε β ύ .  
εις τον λόγον του δε α π ή ντη σ εν  ό δ ιευ θ υντή ; τή ς  Ά κ α δ η -  
¡αίας, κόμ ης Ώ σσο νβ ιλ . Ό  Β ρυνετιερ εγκω μ ίασε κατά  
τό  έθος τον ποοκάτο/όν του Τ ζω ν Λ εμοάν. τον δ ιάσημον  
δημοσιογράφον. έκ τούτου δε λα βώ ν αφορμήν ε ίπε πολλά  
κ ατα  τώ ν  σημερ ινώ ν δημοσιογράφω ν. ψέρα; τ ή ν  σπουδήν  
μεθ ’ ή ;  γράφουν σήμερον έκ τον προχείρου άνευ γνώ σεω ν  
καί άνευ β ά σ εω ς,— τρόπος ό όποιος δεν εξασφαλ ίζει εις τά  
έργα τ ω ν  καυ.υ.ιαν Οέσιν εις τ ή ν  ιστορίαν τ ή ς  φ ιλο λο γία ;.

Ιόν νοε ίτα ι ο τι παρά τώ  τύπ ω  έτνοοκάλεσε π ολλά; αντ ιρ 
ρήσεις ο λόγος τον νέου Λ κ α δ η μ α ϊκ ο ΰ .

—  Ό  ε ν  1 Ι α ρ  ι  σ ί  ο ι  ς κ .. Ιό ¡λ υ. α ν ο υ ή  λ  Γ  ο -  
δοκανάκης, γόνος ε λ λ η ν ικ ή ; ο ικογένειας έκ τ ώ ν  έ γ κ ρ ιτ ο -  
τέρω ν τή ς  Χ ίου. συνέδεσεν ή δ η  τό όνομά του με τ ή ν  με
σ α ιω ν ικ ή ν  περίοδον τή ς  Ιστορία; τ ή ς  Ρ ώ μ η ς. δια τώ ν  
προγενεστέρων Γ α λλ ικ ώ ν  του δημοσιεύσεω ν. ί 'ο I ;ι ι ΐ ί
1 ίίι·η·/ο, Ιιϊ^ΐοίι·<· ιΐι* Η οη ΐι- <Κ· 1 5 1 2  ί» 1 5 5 1 .  P :\ris. 
Ι,.ί Ιπ ιπ “ 1* 8 8 . Ι.ΐ“ >:ΓηιΙ -  ί ΐ ί ' ΐ η ·  ιΊ  I·■ .< .ΙειίIV Ιι· 
(λέΐΒ ΐΙο ¡ι Ι ίη η ΐι· . Ρ η γϊρ . Π ΐΛ ο ΐ 18 9 1  Κ ι; τ ή ν  ιδ ίαν  
περίοδον α νάγετα ι κ α ί τό  κ α τ ’ α υ τ ά ; ιδόν τό νώ ς νέον 
σύγγρ α μ μ α  του. υπό τ ή ν  ε π ιγ ρ α φ ή ν : Ι.ι·5 ΟοΓΓΙΟΓ.ΊΐΙ- 
ΟΠί ( ΙΐίνΓΗ ΊΤδ ί ΐ  I «ΟΠΗ· (|ι· |ΙΙΙΪ5 ΙίΙ ς ΐ ι η 1 1“ <!<’ Γ Κ ιπ ρ ίι·.·  
Κ ο π ί ί ΐ ίη .  Γ ;ιΠ 5 Λ . ΙΜι-η πΙ ι·Ι ΠΙη. Ι8 9 'ι < >ί άποτελονν- 
τες αυτό δύο ογκώδεις τόμο ι, εις υ.έγα  τέταρτον, περ ιέ
χουν πληροφορία; λεπτομερείς καί ά κ : ιβ ε ; : .  λ ία ν  μεθοδι
κοί ς έκβετο μένα ;. περί τώ ν  ’εκατόν καί π εν τ ; σ υντεχ ν ιώ ν  
ε ί; τά ς  όποιας διηροϋντο α: διάφοροι τέχ να ι κ α ι β ιο μ η 
χανία·. τώ ν  Ρ ω μ α ίω ν υπό τ η ν  Κ υβέρνησ ιν  τώ ν  Π απών 
μέχρι τοΰ ί  του; I 8<· I . Τα π ρολεγόυενα  καί α: προτασ
σόμενα·. έκαστου κεφαλαίου ιστορ ικά; έκ'ΐεσει; έπαυςάνουν 
τή ν  άριαν τή ς  συλλογής, έρεγειρουσαι τό ενδιαφέρον τοΰ 
αναγνώ στου.

'Κ π κ Ι τ ι ι  ι ι ο ν ικ ά

Μ ία  α μ  ε :  ι  /. α ν ι κ η  ι  α τ  ρ ι κ ή έ φ η  μ. ε ρ ί ;  α 
ναφέρει τό έρή; περίεργον — άν ε’ινε άλ.ηΟε;— παράδειγμα  
μεταδοσεως τώ ν μ η το ικ ώ ν  εντυπ ώ σεω ν εις το  τέκνου. 
Γ υνή  τ ; ; ,  έγκυος ουσα. έφ ιλονείκησε με τόν σύζυγον τ η ;

ΜιΙξιιιος Λιικαιι 
ό άποΟανών Γ ά λλο ; Α καδημα ϊκός

κ α ί σ υνέπ εια  τ ή ;  εριδο; έκαμε π ολλά; εβδομάδα; να  τώ  
ό μ ιλ ή σ η . "< Ιταν τό  παιδ ίον ήρχ ισε νά ό μ ιλ ή , παρετηρησαν 
ο τι ουδέποτε άπευΟύνετο προ; τον πατέρα του. Τούτο έ ;η -  
κολούΟησεν επί μακρόν. Σήμερον τό  παιδίον είνε δεκαετέ;· 
καί έν το ύτο ι; ούτε θω π ε ία ;, ούτε απε ιλα ί. ούτε ραβδισμό'; 
‘έσχασαν νά  τό κάμουν νάπευΟύν-η έστω  καί μ ια ν  μονήν 
λέςιν  προ; τον πατεοα  του.

—  Σ π  ο υ δ α ; ο τ  α τ  η  ν ά ν α κ α λ. υ ψ  ·. ν  ά ν  ε κ ο ί  - 
νω σεν ό δοκτωρ Γ ουλ ιέλμο ; Μώρ. κ ατά  τά  ’ Α μ ερ ικανικά  
ρ υλ λ α . ΚατιύρΟωσεν ούτος νά εύρη σω σ τικ ώ τα το ν  αντίδο
το·/ τή ς  μορρινης καί τώ ν  ά λλω ν αλκαλοειδών τού οπίου, 
είνε δε τούτο τό ύπερμαγγανικόν καλιον. < ι Μώρ απεοειςε  
διά π ε ιο χ α α τω ν  έν τ«ϋ ΐδ ιω  σ ώ υ .α τι. ότι Ουναται ό άνθρω
π ο ; νά λ ά β η  ά κ ινο ύνω ; μ εγα λη ν  δόσιν οπίου, αρκεί μόνον 
αμέσω ς κατόπ ιν νά λ ά β η  έ ; ίσου μ εγ α λ η ν  δόσιν ύπ ερ μ α γ-  
γανικο ύ καλιού. Κ ι; άπ ιστευτιος βραχύ χρονικόν δ ιάσ τη μ α  
ενούτα ι τό ύπ ερ μ α γγα νικό ν όςύ μετά  τού δ η λη τη ρ ίο υ  και 
π αραλύε ι τ ή ν  β λ α π τ ικ ή ν  ένεργειαν αυτού. < )ύτως ανοί
γο ντα ι νέα: έλπ ίδ ε; διά τ ή ν  σω τηρ ίαν τώ ν  μορφινομανών, 
τ ιίιν  ίία ινοντω ν άλλω ς προ; βέβα ιον Οανατον.

Οεασοιικι
Ν' έ ο ν  ') α  υ μ  ά  σ ι ο ν  έ ρ γ  ο ν  τ  ο ύ  γ  ε ? μ  α ν  ο ύ 

δραματικού Χ αουπ τμαν, τού συγγρα φ έω ; τ··.ν ’ Γφηι·ιιόι· 
πασεστά.Οη έσ χ ά τω ; κατά  μετά φ οα σ ιν  έν ΙΙαρισ ιο ι; άπό 
τ ή ;  σ κ η ν ή ; τού ·· Ε λευθέρου Ηεατρου ·. Ί ό π ιγ ρ α φ ετα ι’// 
ύίΐ'ίίν./,ι.'νς γ;},· ’.·ίι·Μ .ιι^ ΜάΧΧίρν. ποτ/υ.α έν δνειριυ |ιΟι·Ιιπ· 
ι!.· |·ι·\ι· ε ί; π ;α ;ε ι ;  δύο. II Λ νέλλα . μ ικρ ά  κορη. δε- 
κ α τε τρ α έτ ι;.  ό υγατηρ  μεήυσου πατρό; ό όποιος τ ή ν  δερε; 
κ α ί τ ή ν  τνρ αννει καΟ εκαστην. υποκύπτει ε ί;  τ η ν  κακου
χ ία ν  κ α ί αποθνήσκει ΊόπΙ τ ή ς  σ κ η ν ή ; παρουσ ιάζετα ι έπί 
τ ή ;  κλ ν η ;  τ ή ;  άγω νια ς  τη ς . ί ν τ ι ν ι  άσυλιο π τω χ ώ ν  καί πρό 
τού Οανζτου τ η ;  βλεπ ε ι έν δνείρω. μετα ςύ  π ένθ ιμ ω ν δπτα  
σ ιώ ν. τους αγγέλους οι οποίοι έρχονται να τ η ν  πάρουν ει; 
τόν ούοανον ι ι'/.χ τά  π λα σ μ α τα  τού ονείρου τούτου εφ ανη -  
σαν ι'·>; έν φαντασμ αγορ ία  προ τώ ν θεατώ ν, α; εμ φ α ν ίσ ε ι;  
δε α ύτα ι περί τ η ν  ΙτοιμοΟανατον κ α ί παραληρούσαν κόρην 
ϊκ α υ .α ν  μεγάλη·/ έντύπ ω σ ιν . Μ ολοντούτο οι περισσότεροι 
κριτικο ί έχαρακτήρ ισαν τό έργον ι’·ις ομ ιχλώ δες κ α ί α κα 
τανόητο·/.


