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ΒΟΥΛΗ.
Λεύτερα, 23 Όχτωύρίου.

~ Φορτώνομαι την εντολήν του Μη Xiiretrai, εντολήν 
νά τά αντιπροσωπεύσω παρά τώ δημοσιογραφικό! Οεω- 
ρείω κατά τά; ήδη έπαπειλουμένα; βουλευτικά; συνε
δριάσεις. Καί ανέρχομαι τά; βαθμίδα; της μεγάλη; ει
σόδου του Κοινοβουλίου, φιλοδοξών νά είσέλθω προ τή; 
ένάρξεως, μέ την ελπίδα γονιμωτέρου περιπάτου ύπο την 
σκιάν των διαδρόμων, μέχρι; οΰ άνοιγώσι τά θεωρεία, 
καί άνετωτέρκ; έγγύθεν έξετάσεω; των βουλευτικών ε
πισημοτήτων, ών κί πλεΤστκι μύί είνε άλω; ξένζι δυστυ
χώ;, διότι συγκαταριθμούμαι προ; τού; πλειότερον αεί
ποτε μεριμνήσαντα; διά κουζίνας, η διά Δουζίνκ; . . . 
Έν τούτοι; εί; μκτην επιδεικνύω·/ τά φορτιον μου εί; 
τού; πρά τή; Ούρα; ίστκμενου; Κέρβερου;, περιμένω νά 
μού κάνουν τόπον, φυσικά- οί Κέρβεροι δέν επιτρέπουν 
τοικύτην ποονομιοϋχον προέλκσιν εϊ; αχθοφόρου;, άλλ' 
εΐ; βουληφόρου; μόνον. Κι’ εγώ μετ' άφελείκ; ομολογώ 
εις κΰτού; δτι «θέλω νά είσέλθω εΐ; τάν διάδρομον», μή 
έννοών πόση ακόμη μέ κατέχει απειρία, μή δυνάμενον 

νά έςεύρω καί τά κοινότερον πο.Ιιτικι»· επιχείρημα, δ- 
περ έπρεπε νά μου έμπνευση καί μόνη ή μυρουδιά τη; 
ατμόσφαιρα;, εΐ; ην έπρόκειτο νά είσέλθω. Διότι ίσα ίσα 
καί οΐ κλητήρες την εΐ; τού; διαδρόμου; είσοδον παρε- 

κώλυον.

Καί λοιπόν εγκαταλείπω τή στιγμή, εκείνη τά ά- 
νίσχυρον φορτίον μου καί τά; δίκην ‘Ορφικών ελεγείων 
ΰαρακλήσει; μου πρά; τού; Κερβέρου;, διότι ούχί Όρφεύ;, 
άλλ’ ό Μορφεύ; μόνον ήδύνκτο νά έξουδετερώση έκεί- 
Υου;, καί λ,αβών ύπ’ όψει τά ρηθέν ΰπά Γάλλου μυθιστο- 
ριογράφου «δ,τι θέλει κάνει; δύναται» μεταμορφοϋμαι

εί; τρυφερόν κισσόν, περιπλεκόμενο; σφικτά περί φιλι
κήν τινα βουλευτικήν δρΰν, ήτι; έτυχε τότε είσερχον 
μένη" καί ιδού παρέρχομαι τά μήκη καί τά στενά τώ. 
διαδρόμων, άναλαμβάνων συνάμα τά πρώτον σχήμα μου- 

Βουλευτά; σπρώχνω καί βλέπω καί ακούω καί οσφραί
νομαι καί γεύομαι καί χωνεύω εί; παντοία; φυσιογνω 
μία; ανθρώπων καί μή ανθρώπων, εΰβούλων, άβουλων, 
κακοβούλων, εί; μούτρα νοικοκυραίων καί λωποδυτών! 
εί; θύεις διπλωματών καί χασάπιδων, εί; φωτεινά; φαυ 
λάκρζ; καί μυρωμένου; βοστρύχους,εί; γενειάδα; 'Ερρίκο, 
τετάρτου καί γενειάδα; πατριαρχικά;,εί; ρεδιγκότα; μαρ_ 
κεσίων καί σάλια αρλεκίνων, εί; φουστανέλα; κοτζαμχ 
πζσίδων καί φουστανέλα; γαλατάδων, εί; μουστάκι 
καί άλεξήλια, εί; σοβαρού; χαιρετισμού;, εί; φιλικά'* 
διαχύσεις, εί; συνδιαλέξεις, εί; διασκέψεις, εί; ίλαρότη 
τα;, εί; συννοίας, εις νησιώτα; καί ήπειρώτας, εί; πα~ 
τριώτα; καί {■(ινσ</.'Τΐώτα<;.ι στρατηγού; καί στρατιώτα;7 
εί; λευκού; καί κίτρινου; και Άράπηδε; καί αστακού;7 
καί προ πάντων εί; άτελευτήτου; διανομά; είσιτηρίω7 
διά τά θεωρεία πρά; πάντα; τού; ίκετικώ; περικυκλούν- 
τα; καί αίτούντας, ών αποτέλεσμα είναι ή έν τ-.ϊ; Οεω- 
ρίοι; άντιπροσώπευσι; τών άνωτκτων ύπάλλήλων, καί 
τού διπλωματικού σώματος έν έγγυτάτω μέλλοντι, υπό 
πάντων τών λούστρων τή; πρωτευούση;. Ή μάλλον τών 
άλλων γενναία χειρ εί; παροχήν τοιούτων ευεργετημά
των είναι ή μελανοχειροκτιοφόρο; τού Μανδάλου προ- 
σπαθούντο; έν τή μελανή αυτού περιβολή καί τώ ύύηλω 
πίλω νά άποτρέψρ άφ’ εαυτού μέ όλην τήν ζεσιν ένά; 
αρνησίθρησκου καί τά έλάχιστόν ίχνος τή; πρώην λευκή; 
φουστανέλα;, τών γυμνών υπό τά; πλατεία; χειρίδα; 
βραχιόνων, καί τού κόκκινου φεσιού του. Αν έρωτάτε 
δέ καί δΓ έτερον πρόσφατον άρνησίθρησκον, πολιτικόν 

; έκεϊνον, τάν Σταμούλην, ούτος ύπο σταχτί costume με
τριοφρονώ; υποκρύπτει, ώ; ΰπό τήν στάχτην σπινθήρας,
. τύ πϋρ τή; ευφυΐα; του.

Άλλ’ ο,τι αποτελεί τήν άγαλλίασιν τών οφθαλμών
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μου δεν είναι ή βουλευτική πολυμέλεια’ άλλ' είναι εις, 
καί μή βουλευτής. Ίδέτε τον, αεικίνητος, πώς τρέχει 
άπό τοΰ ένός εις τόν άλλον διάδρομον, πώς εισέρχεται 
παντού οπού διακρίνει θύραν, καί είτα εξέρχεται, καί 
πάλιν αφανίζεται, πώς έχει ένδύσει τό ήθος του μέ τήν 
βαρεΐαν τήβεννον τή; πολυάσχολου άνησυχ ίας, καϊ τώρα 
χαιρετά προστατευτικότατα γνώριμον, καί τόρα προσ
ποιείται οτι δέν είδε άλλον, μή τάχα τον ένοχλήση έκεϊ
νος έξαιτούμενος χάριν τινά, καί συνοφρυοΰται πρό τών 
κλητήρων, κα'ι μειδιά πρό τών βουλευτών, και συχνά 
πυκνά διευθετεί τόν λαιμοδέτην του, ώσεί αείποτε ευρι
σκόμενος προ αοράτου καθρέπτου, καί χορτεχΓζάρει τόν 
Τρικούπην, καί βο.Ιτακτζάρει περί τόν Κουυ.ουνδοΰραν, 
καί δι’ όλης τής ισχύος τής φαντασίας του θέλει καί 
καλά νά μετουσκυθή είς έ’να τών πολιτικών έκείνων ολυμ
πίων, καί έπί τέλους κατορθώνει νά τό πιστεύση καί αυ
τός, άφοϋ τόσον αγωνίζεται. Καί είναι τρισευδαίαων, 
διότι τήν ευτυχίαν του δέν ρυπαίνει, ώς τάς άλλας, ή 
ελάχιστη κηλίς πραγματικότητας. Έλησμόνησα νά εϊπω 
ό'τι τό κάθε συγύρισμα τοΰ λαιμοδέτου έν τή αιθούση 
τών συνεδριάσεων ακολουθεί παρατεταμένον βλέμιια έπί 
τοΰ θεωρείου τών Κυριών τό βουλευτοκαμάοωμα διαδέ
χεται τό καθρέφτισμα, ύστερον ή εργολαβία καί ούτω 
καθεξής. Εις πρώτην ευκαιρίαν διατί δέν τόν αποστέλ
λει τόν λαμπρόν αύτόν άνθρωπον πραγματικόν βουλευτήν 
ή Κέρκυρα, ή καί ή Τήνος ;

*0 προεδρικός κώδων τοΰ Στεφανίδου μέ καλεϊ είς τήν 
θέσιν μου. Οί Κύριοι βουλευταί κατκλαμβάνουσιν ήρεμα 
τάς θέσεις των. Μάτην έπί τοΰ θεωρείου τών Κυριών, 
πρός τό όποϊον έκών άκων προσέχω, διότι είναι άντικρύ 
μου, μάτην ζητώ ν’ άνακαλύψω πανσέληνου; παρθενι-

κών μορφών, ώς έπί τής προλαβούσης τελετής τής ένάρ- 
ζεως· αί θέσεις των είναι κεναί, ολόγυμνοι’ φαίνεται 
οτι αί γυναίκες μας τρέχουσαι οπού καυγάς, κι’ έπιζη- 
τοΰσαι τους ρητορικούς κηλυθμούς, έστωσαν και τοΰ Κα- 
τσικαπή, δέν πολυφροντίζουν διά μονοτόνους διάλογοί 
καί αριθμούς, καί είς τοΰτο συμφωνοΰμεν, προσφιλείς 
μου, διότι άπηύδησαν τά ώτά μου κι’ ένύσταζαν τά μά
τια μου, καρφωμένα έκεϊ είς τό σκαμνί μου μέ τήν έκλο- 
γην τοΰ Προέδρου των, καί συνηθίσαντος παιδιόθεν νά 
αγαπά, άντί αριθμών, τόν ρυθμόν, έστω καί ό τοΰ τρο
χαϊκοί» εςαμέτρου . . . Μόνον δέ φαλακρών φεγγάρια 
καθ όλας τάς φάσεις, τέταρτα καί ημισελήνους καί παν
σέληνους διακρίνω, βυθίζων τά βλέμματά μου είς τήν 
αίθουσαν, μεταξύ τών καπελωμένων κεφαλών τών πατέ
ρων μας.

Προεδρεύει Στεφκνίδης, ό ;·ίρσ.τα.έ.Ζ»}«α/ιος. Παραιη- 
ρεΐτέ τον· τό παράστημά του έν συνόλω καί έν τοϊς κα
θέκαστα φαίνεται οίονεί διαπλασθέν συνωδά τώ έπιτα- 
κτικώ καί τραχέως έξέχοντι τόνω τής φωνής του’ ή κε
φαλή, καρφωμένη πρός τά άνω- ό σβέρκος, θρεμμένος, 
ώς κορμός πλατάνου’ ό μύσταξ πρός τάνω κεκαμπυλω- 
μένος, ώς πάλα άρματωλοΰ’ όφρΰς πυκναί ώ; παχεϊαι 
χιόνος νιφάδες- κοιλία προτεταμένη, χεϊρες μετ’ άπο- 
τομου ρυθμοΰ τανυομεναι. Εκχύνεται δ’ είς αυστηρότη
τας’ άλλ’ αύται, ώς καί ή προεδρική του φράσις, όμη- 
ρικαί τήν αφέλειαν, γίνονται πρόξενοι φαιδρότητος. 
Αφοΰ ετελείωσεν ή μυστική ψηφοφορία πρός εκλογήν 
τοΰ προέδρου, άργά προσελθόντος ένό; βουλευτοΰ νά δώ
ση τό δελτίον του, μετά τάς επανειλημμένα; παρακε- 
λεύσεις του, άρνεϊται είς έκεϊνον τό δικαίωμα τής ψή
φου. Διαμαρτύρεται ό αποκλεισθείς, φωνάζει ό Κυβεο- 
νήτη; Πετιμεζάς ότι έπρεπε δίς ν’ άναγνωσθή ό κατά—

Τ,ογος, αίτιάται τόν πρόεδρον, άλλ' ό Πρόεδρος, κατκ- 
κό**ι*θί ώ; κοκκινογούλι, άπαντά : «ό Στεφα.νίδη; δ:ν 
εχει ανάγκην νά παραβιάζή τούς νόμους’ σείς παραβιά
ζετε αύτούς.» Νομίζω δ’ ότι ή περισσή έρυθρότης τής 
όψεώς του προήρχετο άπλούστατα έξ αισχύνης, διότι. . . 
δεσμευόμενος ύπό τής υψηλής Οέσεώς του δέν ήδύνατο
νά πτύση κατά πρόσωπον τών άνοικονομήτων συναδέλ
φων του τήν προσφιλή τών καφενείων καί περιπάτων του 
γλώσσαν.

Τούς υπουργούς καταλαμβάνω άδελφικώτατα συμμα- 
ζευυ.ένους έπί τών βάθρων των. Ή θέα των άποπνεουσα 
ούκ' οίδα τίνα ήρεμο·» πεποίθησιν, — βαθύτερα·», ή τής 
έπιτυχίας τής διαλογής, άδιάφορον — προκαλεΐ την είς 
αύτούς εμπιστοσύνην. Έν τώ μέσω ό ξανθός 'Ράλλης μέ 
’Απριλίου νεότητα καί Ιουλίου ζέσιν. Άν έξηκολούθουν 
ούτω τάς παρομοιώσεις μου, θα έλεγον ότι ό Τρικούπης 
ομοιάζει δριμεΐαν, άλλα ώραίαν χειμερινήν ήμέραν· ό 
Καλλιγάς μετέχει τοΰ Φεβρουάριου, καθ’ ο κοντούλης, 
ώς εκείνος, καί τοΰ 'Οκτωβρίου, καθ’ άς ημέρας, είς τά 
πρόθυρα όντος τοΰ χειμώνος, ακμάζει ιό χα.ίοχαιράχι τ 
ίίϊ Λ ημητριον. Ό κ. Λομβαρδός, μετά τό τελευταΐον 
'Ριζαρίτεικον έγγραφόν του τών καταρών καί τών αναθε
μάτων, δέν είνε άλλο; ή δ Σεπτέμβριος, ό μήν τών κα
ταιγίδων καί τών κεραυνών τής ισημερίας. Είς δε τον 
κ. ύπουργόν τών Ναυτικών θά παρεχώρουν τό σκήπτρον 
τοΰ Αύγούστου, άν ήμην κάπως βέβαιος ότι τόν ανω
τέρω μήνα έξετέλεσε τάς πλείστας τών θαλασσίων αύ
τών μέχρι Ιίατρών εκδρομών, καί άλλαχοΰ.

Άν φαντασθώμεν ώς θύραν τό κοινόν τό μεταξύ μιάς 
γραμμής τών καθισμάτων τής αριστερά;, καί τής ακρι

βώς είς ταύτην άντιστοιχούσης σειράς τής δεξιάς, τότε 
οί κκ. Τρικούπης καί Κουμουνδοΰρος,καθ'ά παρακάθηνται, 
εκατέρωθεν, πρώτοι έν τοϊ; πρώτοις, ό μέν τή; αριστερά;, 
ό δέ τής δεξιάς, δ εν είνε οί στρόφιγγες,έφ’ ών έρειδομένη 
κλείεται ή ανοίγεται ή θύρα ; Καί έξ αύτών τών δύο ό 
παλαιότερος, βέβαια, δέν είνε ό σκουριασμένος ;

Κηρύσσεται ή έναρξις τής ψηφοφορίας. Καί άπό τών 
χειρών των καί άπό τών θυλακίων τών γελεκίων καί τών 
πανταλονίων, καί άπό τών πίλων έτι τών βουλευτών, 
άνακύπτουσι λευκά λευκά ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, τά 
όποια καλούμενοι υπό τοΰ γραμματέως όνομαστί, πρώ
τον άνά δύο, έπειτα άνά τέβσαρας, ύστερον άνά επτά, 
σπεύδουσιν, άλλοι βραδέως, άλλο·, γοργά, οί μέν αδια
φορώ;, οί δέ πανηγυρικώς, αυτοί άποκαλυπτόμενοι, έκεΐ- 
νοι άπ’ εναντία; τότε σκουφονόμενοι, νά καταθέτωσιν 
εις τήν κάλπην. Χιονάτα μανδυλάκϊα, έπί τών όποιων 
έκαστος έχει κεντήσει τό όνομα τής άγάπης του, πη
γαίνουν νά τ' αφιερώσουν, ακριβά ταξίματα, είς τόν βω
μόν τοΰ θεοΰ των, οπού έτάχθησαν ιερείς οί κ.κ. Βάλβης 
καί Πήλλικας νά τοϊ; ερμηνεύσουν τήν θείαν άπόφασίν. 
Τά ανεπίγραφα δέ δελτάρια είναι έκείνων, οΐτινες χάριν 
εύλαβείας μόνον έλαβον μέρος είς τήν τελετήν, στερού
μενοι άγάπης καί ιδανικού.

Ό δέ κ. Δουζίνας ό σημειώσας παρά τό όνομα του ψη- 
φιζομένου ύπ’ αύτοϋ προέδρου τό ίδιον όνομα, καθ’ δ κε- 
κηρυγμένος πολέμιος τής μυστικής ψηφοφορίας, ανήκει 
εις τούς έραστάς έκείνους, δι' ούς έγράφη τό κατωτέρω 
δίστιχον :
"Ερως ποΰ χύσιιο σχίάϊ'εται, γέ.Ιοιον άγοριιη ιιοΰ δίχει' 
Φ.Ιόγα ποΰ σβύχει ό ά,χερος τί γ.Ιύγα eir έχείχη !

ΕΠΙΦΠΑΙΣ ΜΗ ΧΑΥΕΣΙΙ λης .' είς ποίαν άθλίαν κατάστασιν εΰρίσκεται· ποιοι βάο- 
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Παρθενώνα .' άνέλθωυ.εν
αροι τήν κατέθραυσαν : εύθύς πρέπει νά κτίσουν

ριπή όφθαλι
ον

μοϋ σχεδόν

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Sjvf/ttx Vi. «ροηγούμενον fatf). 363)

Μίαν μαγευτικήν πρωίαν Μαίου εύρέθησαν αίφνης κά
τωθεν τής Ακροπόλεως έν Άθήναι;. Καί οί δύο έκστα- 
τικοί έθεώρουν τά πέριξ’ προσέβλεπον άλλήλους άναυδοι 
καί έννεοί’ δέν ήδύναντο νά όμιλήσωσιν εκ συγκινήσεως’ 
παρήλθε σχεδόν πλέον τοΰ ένός τετάρτου τής ώοας ποίν 
ή δυνηθώσι νά συνέλθωσιν έκ τής έκστάσεως, τήν οποίαν 
έπροξένησαν τόσαι αίφνίδιαι συγκρούσεις αναμνήσεων, αυ.α

'> « z 4 » 1 * */Α Ζ 1 * *ειόον οτι εύρίσκονται εις τον γενεθλιον των τόπον.
Αίφνης πίπτει κατά γής ό Σωκράτης καί άσπάζεται 

τό χώμα έπανειλημμένως· εγείρεται, φωνάζει έξω φρενών: 
Αλκιβιάδη ! ή Άκρόπολις’ νά ή Άκρόπολις, ’Αλκιβιά
δη I τό Φάληοον, 'Αλκιβιάδη ! ό Ίλισσός .' ή Ακρόπο

ό Σωκράτης μεθ’ όλα τά γηρατειά του έξαλλος εύρέθη είς 
την Ακρόπολιν. ’Εκεί έτυχε τόν Ζήση Σωτηρίου, άπό 
τοΰ όποιου έμαθε όλην τήν ιστορίαν τής καταστροφής τής 
Ακροπόλεως καί τής Ελλάδος έν μέρει.

Δάκρυα έκ τών οφθαλμών καί τών δύο έορεον,ένφ διη-

γεΐτο ό ‘Ολύμπιος Ζήσης
Ο Σωκράτης μετά ταΰτα 

συγκινήσεως μελαγχολική; 
ώσεί νά μή έβλεπεν ουτος, τήν πόλιν τών Αθηνών, τήν 
Πνύκα, τήν φυλακήν του, τόν Υμηττόν, τόν Πειραιά 
κτλ. Εκ τών κτιρίων τής πόλεως τά Άνάκτορα ιδιαιτέ
ρως προσείλκυσαν τήν προσοχήν του.

— Ποία εΐνε εκείνη ή μεγάλη οικία ; ήρώτησε τόν γέ
ροντα τοΰ Όλύμπου.

— Είνε τά άνάκτορα τοΰ βασιλέως τών Ελλήνων.
— Τί ; βασιλεύς υπάρχει έν Έλλάδι ; ύστερον άπό 

2300 έτη άκόμη βασιλεύς 
ευφήμει ! άδύνατον ! είπεν

εςηκολούθει δεικνύων μετά 
χαράς είς τόν Άλκιβιάδην,

ύπάρχει ; είνε άδύνατον ί 
ό Σωκράτης μή θέλων νάυφημει 

πιστεύση.
Επί τή διαβεβαιώσει όμως τοΰ γέροντος, έπίστευσε 

πλέον καί έσεισε μελαγχολικώ; τήν κεφαλήν καταλη
φθείς ύπό μυρίων απελπιστικών διαλογισμών.

1 Μετά ταΰτα κατήλθον τής|Άκοοπόλεως, καί διιλθόν-

τες τά Άναφιώτικα έφθασαν είς τήν περιώνυμον Πλάκα, ξεν ή αναπνοή της ειχεν οσμήν ύπογείου κρασοπωλείου’ 
ήτοι τήν άρχαίαν πόλιν τών Αθηνών τοΰ Περικλέους. μέ έκπεπληγμένον δέ βλέμμα προσέβλεψεν είς τούς τόσον 

Ή χαρά τοΰ Σωκράτους άνεγεννάτο όλονέν,διότι έκά- πρωινούς έπισκέπτας της.χαρά τοϋ Λωκρατους ανεγεν 
στη οικία, έκάστη όδό; τώ άνεμίμνησκε τό παρελθόν του, 
όπερ πάντοτε είς πάντα άνθρωπον εΐκονίζεται με τά

— Καί τσί αγαπάτε τσύριοι ; ήρώτησεν άποτόμως. 
Ό Σωκράτης, χωρίς κάν νά δώσ-ρ προσοχήν είς τήν

πλέον λαμπρά χρώματα καί διεγείρει τήν γλυκεΐαν έκεΐ- γυναίκα, παράφορος έκ χαρά; είπεν είς τάν Αλκιβιάδη ;

καί ήσαν αί αύταί. Έδείκνυε μετά συγκινήσεως εί; τόν έκοιμώμην έδώ ένιπτόμην’ νά καί τό άναγκαΐον ! 
Άλκιβιάδην τήν οικίαν τοΰ Περικλέους, τοΰ Καλλίου, — Καί πώς περνάτε, κυρία μου, είς τό σπήτι μου ; 
τοΰ Πλάτωνος, διεκαίετΟ δέ ύπό τής επιθυμίας νά εύργι είπε άποτανθείς πρός τήν γυναίκα.
και τήν ίδικήν του’ διό ώδήγει αύτόν δεξιά καί αριστεράI — Μωρέ τσί σπήτσ, σου λές ; έγώ είμαι ή κυρά Σω- 
διά υ,έσων τών σκολιών καί ακαθάρτων όδώ·» τής Πλάκας.! τήρενα’ κοροϊδεύεις ; τρελλαθήκατε ; καλέ τσί φράγκοι 
Αίφνης τρέχει δρομαίως φωνάζων είς τόν ’Αλκιβιάδη νά είνε ετούτοι πουρνό, πουρνό ; '.

------ 1 ' είνε σπήτι μου ! έπανέλαβεν ό
ΰ βλέμματος τήν οί- 
χολικών σκέψεων.

ματος.
Ό Σωκράτης 

ποΰτις μέ έρυθροΰ

Γ —Λ.Γ ’ » 1 · · Λ
ι προκλητικά στήθη· διελθοΰσα δέ πλησίον τοΰ Άλκιβιά- 

εκρουσε τήν θύραν’ μία γυνή πεντηκον- δου ήτοιμάζετο νά άνοιξη τήν θύραν’ άλλ ουτος την εμ- 
ΰς οφθαλμούς καί έρυθροτέραν ρίνα ήνοι-πόδισε καί περιβαλών τήν όσφύν της έπέθηκεν £ν πατα-
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Άκολουθούσης τής διαλογές .· ό Τρικούπη; κεκαλυμ- 
μένος* ό Κουμουνδοΰρος ρεμβάζει* ό πρώτος φέρει έπι τά 
χείλη το άκρον τές ράβδου του’ ό δεύτερος ροφά ταμ- 
6κκον· ό πεώτος παραμένει ακίνητος καθ’ ολην την συ- 
νεδβίασιν ό δεύτερος απέρχεται και έπανέρχεται, καί 
άπαξ, ορθιος διά μακρών καϊ απλανών βλεμμάτων έτά- 
ζει την άγέλην του* παρά τον Τρικούπην προστρίβεται ό 
Καλλιγάς* περί τον Κουμουνδούρον έσχηματίσθη κε 

νόν τι.

’Απηλπίσθην περί τέ: έπιτυχία; τού κ. Μαυρομιχάλη, 
άφ’ ής ό αριθμός 13 έλαχεν είς την εξαγωγήν τού ίδι- 
κού του ονόματος. Έπι ήμίσειαν ώραν τά δύο αύτά 
ονόματα, Βαλαωρίτης καϊ Μαυρομιχάλης, άλλεπαλλή- 
λως έκ της κληρωτίδος έξαγόμ.ενα, λαμβάνουσι παντοίας 
φανταστικά; διαστάσεις αθλητών γυμνικών άγώνων, 
μονομάχων αμφιθεάτρου, σχοινοβατών μπεχληβάνιδων, 

πετεινών ανηλεώς σπαραττομένων πρός τέρψιν Ισπανικού 
πλήθους. Άλλά τά ραμφίσματα τού πρώτου είναι ισχυ
ρά καϊ άγγλικώτερα, συνάγει καϊ ό δεύτερο; περί τό 
τέλος τάς ασθενείς του δυνάμεις, αποπειράται νά κτυ- 
•πήση άκόμη, άλλ’ 98 ξεσχίσματα τά όποια υπέστη, τον 
καταβάλλούσι, καϊ ό πετεινός Βαλαωρίτης απομένει νι

κητής.

Ό προσωρινός Πρόεδρος αναγγέλλει τό άποτέλεσμα 
Ποϊος διθυραμβώδης τονισμός εί: την αναγγελίαν τών 98 
ψήφων τά; οποίας έλαβεν ό ύποψήφιος τού ύπουργείου, 
καϊ ποία τρυφερά έλεγειακή άπόχρωσις, ό’ταν επρόφερε 
τάς 04 ψήφους τού κ. Μαυρομιχάλη, της όποιας ενόμι- 
ζον άνεπίδεκτόν τήν οωνήν τού Στεφανίδου. Αλλ ήδη 
όπισθεν αύτού ο θάνατος . . . τές Προεδρεία; ύπό τό

πί τές παχ
Η γυνή πλέον ήτο έξω φρενών έπϊ τη αύθαοεία ταυτη* 

έφώναζεν ώς Έριννύς* δλοι οΐ γείτονες ήσςςν είς τά πα
ράθυρα καί τάς θύρας μέ τάς κλινικά; στολάς των. ΙΙτο 
καιρός πλέον. Ό 'Αλκιβιάδης καϊ ό Σωκράτης έξελθόν
τες τάχιστα έτρεχον ώ; άτμάμα.ξαι* ή, γυνή τούς κα 
δίωκε κραυγάζουσα, προσετέθησκν εί; τήύ καταδίωξιν καί 
τινες γείτονες* πιάστε τους! πιάστε τους, έφώναζον όλοι. 
Είς σαρωτή; ήθέλησε νά τούς έμποδίση καί έκτύπησε διά 

τού καταλασπωμένου σαρώθ:ου τόν Σωκράτην εί; την κε
φαλήν. Ό ύψηλός πίλο; καϊ τά ένδύματά του ύπέστη
σαν όλην τήν βλάβην* άλ'/,’ εύτυχώς ό ’Αλκιβιάδης διά 
μιάς πυγμές άνατρέπει τόν σαρωτήν καί ούτω έξηκολου- 
θησαν τρέχοντες διά τών σκυλιών όδών μέχρι τές όδού 
Έρμοϋ* οΐ καταδιώκοντες είχον άπολέσει τά ίχνη των.

Άσθμαίνοντες και έν ελεεινή καταστάσει έξηκολούθη 
σαν τήν πρός τήν πλατείαν τού Συντάγματος, έπισύρον- 
πες τά περίεργα βλέμματα τών κατ’ έκείνην τήν ώραν εις 
τήν οδόν ευρισκομένων σπανίων διαβατών. Ήθέλησάν νά 
είσέλθουν είς τό ώραΐον ξενοδοχεϊον τής Άγγ'λίας, άλλ 
ό θυρωρός τού ξενοδοχείου έδίσταζέ πω; δυσπιστών πρ 
το'ούτους ξένους, ών ό μέν εί; είχε τόν πίλον λασπωμέ
νου και τεθλασμένον, τού δέ άλλου ή πτέρνα τού ’υπο
δήματος έλειπε. Μία δμως έτοιμος ιδέα, τού Άλκιβιάδου 
τούς έσωσεν είπόντος Αγγλιστί, δτι άμαξα τού; άνέ 
τβεψε καϊ ύβρίζοντος Άστυνομίαν καϊ Ελλάδα.

-γώσες φίλημα επί της παχείας παρειάς της

σχήμα τών λευκών φαβοριτών τού νέου Προέδρου τον 
προσκαλεΐ είς τήν ύστάτην έξομολόγησιν. Και ό Στεφα
νίδη; μετά ζωηρά; προσφωνήσεις άποσύρεται βραδέως, 
ώς 'Ομηρικό; ήρως εί; τήν σκηνήν του, καϊ ό νέο; άρχων 
έκφράζει «τήν βαθεΐχν του ευγνωμοσύνην, διότι πάλιν 
άνετέθη είς αύτόν ή άρχή,καϊ τόν σκοπόν δν έχει νά έρ- 
γασθέ, καί τήν όδόν ήν θέλει ακολουθήσει, καϊ τήν συ- 
ναρωγήν τών συναδέλφων, ήτις τώ είναι τόσον πολύτι

μος, έκκαλεϊται.»

Συμπέρασμα τών άνωτέρω είναι οτι δεν θέλω νά συμ- 
πεοανω τίποτε* άλλά καλήν άνταμωσιν προσεχώς.

Κουτρούλη

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Τό 'Eflfrf.ii>· TJffvjta έν τοΐς πρακτικοί; της Βουλές 
όνομ.άζει τόν ύποψήοιον τη; άντιπολιτεύσεως—τόν ύπο- 
ψήφιόν του — ΛΙουρορ.εχάληυ μέ μαύρα γράμματα.

Ώ; νά τού έλεγε : Τώρα πού δέν βγήκες πρόεδρος, 
αειντε νά συνάζη,ς μούρα.

Ζητείται έκ μέρους της άντιπολιτεύσεως έπϊ γενναία. 
νά γνωσΰ·?, άπό τί συνίσταται ό μαγνήτης μέ τόν 

όποιον ό κ. Τρικούπη; έλκει κατόπιν του τόσην πλειο
ψηφίαν..

Ήμεΐς, χωρίς άξιώσεις αμοιβές, τοΐς λέγομεν οτι 
μαγνήτης αύτός είναι άπό βωδινό κρέας, χορταστικωτά- 
τη; ούσίας.

Τά ’Αγγλικά άφ' ένός ώς καί ή υβρις πρός τήν Ελλά
δα, πρός δέ ή συνήθης καταπλάκωσις τών άνθρώπων ύπό 
τών άμαξών έν Αθήναις, ήρκουν νά πέίσωσι δέκα θυρω
ρού; δτι οΐ έν λόγω ξένοι ησαν αξιότιμα ύποκείμενα* διό 
μετά μεγάλου σεβασμού καί ύποκλίσεων ώδηγήθησαν ύπό 
τών ύπηρετών εί; εν ώραΐον apparlement τού Ξενοδοχείου. 
Οταν έμειναν μόνοι έν τώ δωματίω, ο Αλκιβιάδη; έρ

ράγη είς σαρδόνεον γέλωτα ένθυμούμενος τήν κωμικοτρα
γικήν σκηνήν* έφανταζετο τόν Σωκράτη τρέχοντα, τήν 
σκούπα, τήν κατά φαντασίαν οικίαν τού Σωκράτη, τήν 
απώλειαν τέ; πτέινας* δ Σωκράτης ήτο άκόμη ωχρός 
καί βεβιασμένως έμειδία, άλλ' έπέπλήζε τον ’Αλκιβιάδη 
διά τά γενόμενα άναλογιζόμενος τόν κίνδυνον, δν διε- 
τρεξαν.

Τό εσπέρας μετά τόν δεϊπνον μετέβησαν εί; τήν κοι
νήν μεγάλην αίθουσαν, ένθα εύρίσκοντο καϊ πολλοί άλλοι 
ξένοι, 'Άγγλοι. Γάλλοι. Γερμανοί καί τινες Έλληνες καθ’ 
ομίλους συνομιλούντες εύθύμως περί διαφόρων ζητημάτων 
τ-ης ήμέρας. Ό Σωκράτη; μέ τήν περιέργειαν του έκεί
νην, ήν ε·χε νά γνωρίση δλους τού; άνθρώπους καί νά. 
μάθη πώς καί περί τίνος όμιλούσι, έφαίνετο ώ; κατάσκο
πος* τήν ποοσοχήν του ιδίως έπέστησαν τέσσαρες σεβά
σμιοι γέροντες μέ έπιβάλλουσαν φυσιογνωμίαν, καϊ καθή- 
μενοι παρά μίαν τράπεζαν καπνίζοντες καϊ πίνοντε; ή- 

• σύχως τό τέ'ίόν των* έφαίνετο δέ δτι συνεζήτουν σπου- 
δαίως : ώμίλουν τήν Γαλλικήν, άλλ’ ώς έκ τές φυσιο—

Έρώτησις. Τί νά έσήμαινε ή πάλη μεταξύ τών δύο 
αύτών ονομάτων, Βαλαωρίτη καί Μαυρομιχάλη ;

Ά.τιί>·τησις. Έπρόκειτο νά γνωσθη ποιον έκ τών δύο 
ααπέλλων θά διευθύνη τάς συζητήσεις τής Βουλής, τό 
καπέλλο τού Τρικούπη ή τό καπέλλο τού Κουμουνδούοου;

'.άά.Λ/ ίρώτησις. Τί θά πη τό όνομα /λτ./ζωρίευ/ι.· ;
“AJ.Jt) άπώιτι/σ/ς. Είναι έκ τού τουρκικού όρκου Βα- 

Ααΰ καί τού χρωματισμού τές Ιζη,ας· : Βαλά’-—ΏρΙίης1

Διά Βασιλικού διατάγματος ό κ. 'Αθανάσιος ΙΙετιμε- 
ζάς ό καϊ Κυβερνήτης, μετωνομάσθη Ntttyviic Πετιμε- 
ζάς, διόλου Κυβερνήτης.

Είς τήν τελευταίαν συνεδρίκσιν τής Βουλής ό κ Θεό
δωρος Δεληγιάννη; προεβιβάσθη εί; Δέκαρχον. Ή σεβά
σμια τών τελωνοφυλάκων τάξις αποκτά άκόμη ένα συνά
δελφον.

Περί τού βουλευτοϋ Αρτης κ. Παχύ έγινε τόσος λό
γος συγκινητικός καί έλεγειακός δτι σή.τιται (ίς τάς φι>- 
Ααχάς κτλ. ένώ έβεβαιώθη κατόπιν οτι ίγήη(το είς τό 
σπήτί του μετά τής οικογένειας του καί δτι μόνον έξ 
χνός χωροφύλακος άοπλου φρουρούντος είς τήν θύραν εν
θυμείται οτι είναι φυλακισμένος.

Άλλά περί ένός δημοσιογράφου έν Λαρίσση οστις, διότι 
χξύβρισεν έν τη εφημερίδι του τόν δικηγόρον ΙΙολύχρονον, 
κατεδικάσθη εΐ; τριών καϊ ήμίσεως μηνών φυλάκισιν καϊ 
έκτοτε φυτοζωεί είς τά ύγρά ύπόγεικ τουρκικών φυλα

κών, δεμ.ένος }χέ σιδηρά, άρρωστος, χωρίς νά τόν 
.επισκέπτεται κανένας ιατρός, ίσως καί άσιτος, ποοβαί- 
νων γοργώ τώ ποδί είς έπίσκεψιν τής φθίσεως, ούτε λό
γος γίνεται, ούτε τίποτε.

γνωμίας καϊ τής προφοράς των ήτο φανερόν δτι ό είς ήτο 
Τάλλος, ό άλλος Άγγλος, ό τρίτος ήτο Γερμανός καϊ ό 
•τέταρτος Έλλην, διότι είχε ζητήσει νερό Ελληνιστί άπό 
τόν υπηρέτην.

Ό Σωκράτης έλαβε μίαν εφημερίδα δήθεν πρός άνά- 
γνωσιν κκί έτοποθετήθη πολύ πλησίον τών ξένων παρά 
ψ-ίζν άλλην τράπεζαν, ώστε νά άκούη καλώς τήν συ'ζήτη- 
σιν χωρίς νά φαίνεται οτι δίδει προσοχήν.

Οί συζητοϋντες ώμίλουν περί διαφόρων έπιστηαονικών 
ή καθαρώς κοινωνικών ζητημάτων, τά όποια έσυσχέτι- 
,ζον μέ τάς ύψηλοτέρας έπικρατουσκ; θεωρίας τής έπο- 
γοης άναφερομένας είς διαφόρους επιστημονικούς κλάδους 
τη; φύσεως* έν κατά τό φαινόμενον άπλούν καί κοινόν 

^ζήτημα τούς ήνάγκαζε να άνα ρέχωσιν είς μεμακρυσμέ- 
νας διαφόρους πηγάς πλουσίων καί παντοίων γνώσεων, 
α'ίτινε: πρός μεγίστην εκπληξιν τοϋ Σωκράτου; έφκί- 
νοντο δτι ήσαν απαραίτητοι πρό; λύσιν αύτοϋ* άνεδί- 
φουν ένίοτε τά; σελίδας τής ιστορία; της άνθρωπότητος, 

σέζέφραζον τόν θαυμασμόν των, δταν άνέφερον τήν ϊστο- 
.ρίαν τών αρχαίων Ελλήνων καί είδικώτερον έξεδήλουν 
■την συμπάθειαν των πρός τόν Δημόκριτον κκϊ τόν Άρι- 
.«τοτέλην, άποκαλέσαντες αύτούς πατέρας τοϋ 19ου αίώ- 
Λος* ό Γάλλος εύφυολογών ώνόμασε τόν Πλάτωνα hal- 
Jucin0, τόν δέ Σωκοάτην un blagueur.

\ (Ακολουθεί).

'Ιδού διατί δεν έκάμαμεν μέχρι τούδε λόγον περί τοΰ 
μεταφρασθεντος παγκοσμίου φήμης συγγράμματος τού Γερ
μανού Βύχνερ Ί'.ίη χαι Αήςαιας. Διότι δέν μάς ήοεσεν ή 
μετάφρασις τού κ. Φαρμακοπούλου, έν πολλοί; ούσα 
άκατανόητο;, έν άλλοι; κακόζηλος καί έν γένει κακή. 
Ό Βύχνερ γράφει τήν γερμανικήν ώς νά ήτο Γάλλος. 
Τόσον σαφής, καθαρά, κομψή καί εύληπτο; είναι ή γλώσ
σά του. Πώς κατόρθωσε ό κ. Φαρμακόπουλο; νά τήν έν
δυση σκοτεινόν μανδύαν μεσαιωνικού ιππότου, άγνοοϋ- 
μεν. Τούτο δέν σημαίνει δτι δέν είμεθα ύπέο τού βιβλίου 
αύτού, τοϋ όποιου ή άνάγνωσις δύναται νά άναστήση 
ανθρώπους. Άλλ’ οχι ή άνάγνωσις έν τή μεταφράσει τοϋ 
κ. Φαρμακοπούλου. Ύπέρ πάντα άλλον ποθούμεν τήν 
διάδοσιν τού βιβλίου, άλλ’ έν γλώσση ανθρώπινη. Έλυ
πήθημεν δέ, διότι άφοϋ τό βιβλίον αύτό μετεφράσθη καί 
από σού; 'Εβραίους ακόμη, άφοΰ, διά νά άφήσωμεν τούς 
άστεϊσμούς, μετεφράσθη τό 18G8 ύπό τών 'Ρωμούνων, 
παρά τοΐς Ελλησι μεταφράζεται δύο δεκαετηρίδα; μετά 
την έ'κδοσίν του καί μεταφράζεται .... άκατάληπτον. 
Πρός τό βιολίον αύτό αίσθανόυ.εθα καϊ τήν άδυναμίαν
αυτήν, διότι είναι τό πρώτον 
φιλοσοφία; δπερ δεκζοκταετεΐς

σύγγραμμα τής θετικής'J > ' I -■ X- 'J
τάξετευοντ εμυρ-

νην έτυχε νά άναγνώσωμεν έν τώ άτμοπλοίω έν μιά καϊ 
μόνη νυκτϊ, μή κοιμηθέντες, ώς νά ήτο τό τερπνότερον 
μυθιστόρημα. Τό έσπέρας έπρόκειτο νά κατακλιθώμεν 
ορθόδοξοι καί τό πρωί έχαιρετίσαμεν τήν ροδοδάκτυλον 
άληθεΐς Ίσραηλίται της νεωτέρας φιλοσοφίας. Ιδού 
διατί τό πείσμα μας ένετάθη, ' όταν είδομεν τοιαύτην 
μετάφρασιν.

Ταϋτα έγράψαμεν άναγχασΑ-fTic. Οΰχ ήττον έπαι- 
νοϋμεν τόν άξιότιμον μεταφραστήν διά τήν πρόθεσιν !

----------i„.4>-ea.--------- -—

TO MR ΧλΝΕΪΜ ΕΝ ΣΓΡΛ.
ιτογ τλκπι; μ* τ\ΐΆΐιυ:ίι·ιτιν μ\ς.)

Καθ’ ήν στιγμήν σοί γράφω, έξακολουθεΐ ένώπιον των 
Κακουργιοδικών ή πολύκροτος Αίχη τών
Σταμπουλοπούλου καί Πράτσικα. Ή μάλλον. Καθ’ ήν 
στιγμήν σοί γράφω, αγορεύει ό φίλος σου Μπουφίδης, 
άποκρούων τήν πολιτικήν άγωγήν.

Δηλαδή δέν ήρχίσαμεν είσέτι, και δμως πάει μία ή- 
νέρα. Καί πρόκειται νά άναγνωσθώσιν αϊ καταθέσεις 
καί έξετασθώσιν 85 μάρτυρες, καί νά άγορεύσουν τρεις 
δικηγόροι, εί; πολιτικώς ένάγων, είς είσαγγελεύς, είς 
πρόεδρος, δύο κατηγορούμενοι.

Άλλά τί έστι δίκη Σταμπουλοπούλου ; Είδες δημο
σιευόμενα φυλλάδια, διατριβά; είς έφημερίδας, έναντίον 
ποοζενικών καί δικαστικών άρχών, έναντίον Σκούφων καί 
φεσίων, έναντίον Μάνων καί μή Μανών Ηιδεί» έν αΰ- 
τοΐς, έπ’ αύτών, ’ύπ’ αύτά τ’ δνου.α Δη·/.όπου7.ος ; Αύτός
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«Τναι ό παθών. Αυτός ό κατηγορών όλους καί όλα, και 
τέλος απειλών νά κατηγορήση καί τούς συνηγόρους, ώς 
υπερασπίζοντας τούς κατηγορουμένους, καί ίσως ίσως, 
κατά Μπουφίδην, εαυτόν, έξ ού ώφειλε ν’ άρχίσνι.

Την ύπόθεσιν θά την εχητε προσεχώς.

Σήμερον περιορίζομαι νά σοΐ πέμψω ολίγα Συριανα 
Λονχονμια, όπως φιλέψης τούς ’Αθηναίους.

'Ο Φανός γράφει ότι δ Γιαννακόπουλος μετά του ΙΙετ· 
μεζά, έδολοφόνησαν τόν Χελιδόνην ίχ τού σνστάδην.

Ωστε κατά τόν Χαρατζην, ό αυτουργός εγκληματεί 
εκ τοΰ συστάδην· δ δέ σννιργός . . . άχροβο.Ιιστιχως.

*Ο/ι λάδι, αλλά σαπούνι καί σχοινί εις τόν ΦαζΑ) 
χρειάζεται νά φέξ*/).

Τό άκρον άωτον τής οκνηρίας. 
— Νά βαρύνεσαι νά κοιμηθείς.

Κλητήρ εσυρεν ύδροφόρον κάρρον.
= Που τό πάς ;
— ’Στην ’Αστυνομία. Τό σύλληψ* έπ’ αύτοφόρω ’στην 

αγορά.
— Νά κάμγ τί ;
— Νά ήναι δίχως άλογο.

Ό Ν. η το άρρωστος. 'Εβαλε 50 βδέλλας καί 40 αΐ· 
ματα έπηρε.

Μετά την άνάροωσίν του τόν απαντώ :
— Πολύ αδυνάτησες, αδελφέ' ώς πότε έβαζες καί 

έβγαζες βδέλλας καί αίμα ;
— Πά ! έκαμα τό χρώμα της ευαισθησίας.
— Βάλε ακόμα δέκα βδέλλες ή βγάλε δέκα αίματα, 

νά κάμγις τό χρώμα της αναισθησίας.

Τό άκρον άωτον κυνηγετικής ταχύτητας. Νά κυνη 
γάς κρατών είς την μίαν χεϊρα τό τουφέκι σου, καί είς 
την άλλην καλάμι, δι’ ού νά κτυπάς τούς θάμνους, όπως 
πετώσι τά ορτύκια. Νά σηκωθη τό ορτύκι. Νά πετάξης 
τό τουφέκι καί νά σκοπεύσεις μέ τό . . . καλάμι.

Bee.
·ιιι· -------------

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Eastbourne.

('I3i ά?<». 363.)

Μετά τό πρόγευμα άπαντες έγκαταλείπουσι τά ξενο
δοχεία ή τάς οικίας, καί συρρέουσιν είς την μαγευτικήν

παραλίαν. Ή παραλία τοΰ Eastbourne δύναται νά θεω- 
οηθή ώς μία έκ τών όωμαντικωτέρων καί κομψότερων 
συνάιζα. Κατά πρώτον συνίσταται έκ τίνος γοητευτικής 
καί δροσερές έκτάσεως κεκάλυμμένης διά μικρών ποικι— 
λοχρόων καί στιλβόντων ψηφιδίων, έφ’ ών κυλύονται 
επαγωγώς καί έμμελώς αί αφρώδεις κ,ορυφαί τών κυμά
των. Άνωθεν τής έκτάσεως ταύτης ύπάοχει ώραΐον κα- 
νονικώτατον κρηπίδωμα, χρησιμεΰον ώς περίπατος, εφ 
ού άναπζυτικώτατα εδώλια είναι παρατεταγμένα. Υπέρ 
τό κρηπίδωμα τούτο υπάρχει έτερον κρηπιδωτόν ύψωμα, 
έκτεινόμενον επίσης παραλληλως τής παραλίας, καί α
ποτελούν έτερον περίπατον, όστις προτιμάται ένεκα τής 
θέσεώς του. Παραλληλως δέ τοΰ τελευταίου τούτου πε
ριπάτου χωριζομένη απ’ αυτού διά κιγκλίδων διαγράφεται 
εΰρυτάτη, όμαλωτάτη καί μακρά οδός ή καλουμένη Ma
rine Parade. ’Εκεί παρατάσσονται εύρύθμως, αί μεγα- 
λοπρεπέστεραι ο’.κίαι της πόλεως, ών αί πλεΐσται έχουν 
μεταβληθη εις ευρύτατα καί καλλιτεχνικώτατα ξενο
δοχεία. Εις τον ερχόμενον έκ Λονδίνου αί περικαλλείς 
έκεϊναι οίκίαι, αί καθαρώταται καί στίλβουσαι κατ’ άν- 
τίθεσιν τών μελανών οικοδομών τής πρωτευούση;, παρέ- 
χουσι ψυχαγωγικώτατον θέαμα, μέ τάς κανονικάς πλευ
ράς των, τάς ισοϋψείς στέγας των, τάς κομψά; θυρίδας 
των, καί τούς μακρούς έξώστας των έπιχαρίτως καλυ- 
πτοαένους ύπό αναλογών στεγασμάτων παρεμφερών ποος 
εκτεταμένα αετώματα. ΙΙρός τό ανατολικόν μέρος τής 
παραλίας παρατηρεΐται ώραΐόν τι ύψωμα έξικνούμενον 
διά ψηφιδοστρώτου έλικοειδους ατραπού εις ού την περι
φερικήν κορυφήν παρατάσσονται έδώλια, εφ’ ών καθημί- 
νός τις, απολαμβάνει αναψυχήν, θαλασσίαν αύραν, και 
ιδίως τόϋ γενικού θεάματος τής παραλίας. Τάς διαόο- 
χικάς ζώνας αΐτινες άποτελούσι τόν περίπατον τής θα
λάσσης συνδέουσι διάφοροι κλίμακες, μαγευτικώταται δέ 
σειραϊ θάμνων άποτελουμένων ιδίως έκ της πυκνής καί 
βαθυπρασίνου άλμερείκης παρατάσσονται είς τάς άκρας 
τών «.ακοών τούτων ζωνώ^' άπασα δέ αύτη ή καλλιτε-

τών τοΰ όποιου διακρίνεται ή καλαισθησία.

Καί τήν κομψήν εκείνην, ποικίλην, δροσεράν, ποιητι
κήν παραλίαν άπό πρωίας πληρούσιν εύθυμα πλήθη. ‘Η 
δέ ποώτη σκηνή, καθ’ ήν τά πλήθη ταύτα όρώσιν είναι 
ή τών λουτρών, άτινα έν Άγγλί$ δύνανται νά δώσωσιν 
είς πάντα ξένον πολλάς περιεργείας αιτίας Αντί λου
τρώνων ύπάρχουσιν αί λεγόμεναι Μηχαναί, (Machines), 
συνιστάμεναι έξ ενός ξυλίνου φορείου, παρεμφερές πρός 
μικρόν δωμάτιο*, καί στηριζόμενον έπί τεσσάρων επί
σης ξύλινων τροχών, οίτινες δίδουσιν είς τό παράδοξον 
τούτο σύνολον τό σχήμα άμάξης. Αί μηχαναΐ αύται 
έχουσι δύο θύρας καί δύο κλίμακας, μίαν πρός τήν πα
ραλίαν δι’ ής εισέρχονται, καί έτέραν πρός τήν θάλασ
σαν, δι’ ής είσδύουσιν έν αυτή, επειδή δέ ή θάλασσα εί
ναι άβαθής, σύρονται είς αρκετήν άπόστασιν ύπό ί'ππων 
είς ούς ανατίθεται ή τοιαύτη ένασχόλησις. Ούδεμία 
διαφορά παρατηρεΐται μεταξύ τών κινητών τούτων θα
λάμων άναλόγως τού φύλου, ή μόνη δέ διάκρισις συνί- 
σταται είς τήν έκλογήν ιδιαιτέρου μέρους διά τάς γυ
ναίκας, μή άπέχοντος έν τούτοι; πολύ τής θέσεως τών

άνδρών. Έν γένει τά λουτρά γίνονται είς τό κυριώτερον 
μέρος τής παραλίας, ακριβώς ύπό τόν γενικόν περίπατον, 
όστις πάντοτε είναι πλήρης διαφόρων θεατών άμφοτέσων 
τών φύλων, μετά θαυμαστής άφελείας προσβλεπόντων 
καί κρινόντων τούς πλέοντας, ών άφ’ετέρου '^απάθεια 
ένώπιον τής γενικής έκείνης θέας είναι αξιοσημείωτος 
Ή μόνη έσθής, ήν οί άνδρες φέρουσιν έν τή θαλάσση, εί
ναι μικρά τι; περισκελίς προσδεομένη περί τήν όσφύν 
Οΰτω τά λευκά, κανονικώτατα, μυώδη έντελή σώματα 
τών Βρεταννών άναδείκνυνται στίλβοντα έν τω ύδατι έν 
όλη των τή μεγαλοπρεπεία, παρέχοντα έξαίσιον θέμα

χαίαν ελληνικήν, βλέπων δέ τι; έταστικώ; τά σώματα 
τής φυλής ταύτης έννοεΐ ό’τι τό ηδυπαθές άγαλμα τού 
’Αντίνου ή τού ’Ολυμπίου Έρμου τά έξαίσια μέλη δέν 
ήσαν πλάσματα τής ποιητικής φαντασίας τών καλλιτε
χνών, άλλ’ ήσαν έντελέστατα άποτυπώματα τών άθλου- 
μένων σωμάτων τής Ελληνικής καί ‘Ρωμαϊκής έποχής, 
ήτις άρχεται ν’ άναγεννάται έν τοΐς άπογόνοις τής θα- 
λάσσοκράτορος νήσου. Ή καλλιτεχνική αϋτη σπουδή 
δικαιολογεί τό πλήθος τών παρευοισκομένων καθ’ έκά- 
στην πρωίαν έν τή άκτή, καί Οεωμένων έν παρατάσει 
τά; διαφόρους κινήσει; τών λουσμένων. Δυστυχώς ύπάρ- 
χουσι καί περιστάσεις αΐτινες άποτόμως διακόπτουσι 
τήν εύγενή εκείνην σπουδήν, ήν μεταβάλλουσιν ιδίως 
παρά τώ ώραίω φύλο) είς αίφνιδίαν άποτροπίασιν, βαθύ
τατου έρύθημα καί άναπέτασιν τών ριπιδίων. Τοιαϋται 
ψρικώδει; περιστάσεις είναι όταν, διαρκούντων τών σφο
δρών καί ζωηρών κινημάτων ορμητικού τίνος καί έπιμό- 
νου κολυμβητού, ή περισκελής διασπά τάς άλύσσεις τής 
δουλείας, καί άποχωριζομένη τών τυράννων της έπι- 
πλέει ανεξάρτητος είς τά κύματα δίκην σημαία; έλευθε- 
ρίας. ‘II φιλελεύθερος αϋτη πράξις εννοείται ότι δέν θά 
ήτο πολύ έπίψογος, έάν δέν έδιδε τό κακόν παράδειγμα 
τής ανυποταξίας καί εί; άλλα τινα ύποτεταγμένα άντι- 
κείμενα, ών ή απότομος καί θρασεία άνάκυψις έν «.έσω 
τών κυμάτων, αναγκάζει τάς παρά τήν άκτήν θεω«.έ- 
νας αίδήμονας καί θρησκευτικωτάτας Άλβιονίδας ν’ άφί- 
νωσι κραυγήν φρίκης καί άπεχθείας καί νά ύποχωρώσιν 
άτάκτως. Τό περιεργότερον είναι ότι αί συνέπειαι 
τού ’Αδαμιαίου τούτου έπεισοδίου συνήθως δέν πεοαι- 
ούνται ένταύθα, καθότι έάν ό πρωταγωνιστή; τής σκη
νής ταύτης ούδεμίαν προσοχήν δώση είς τά συμβάν, καί 
αντί νά έπανορθώση τήν ελλειψίν του έξακολουθεϊ πλέων 
πλησίστιος, τότε προσκαλείται είς τήν άκτήν αύστηοό- 
φιορφός τις ύπάλληλος, όστις σημειοϊ τόν αριθμόν τής 
•Μηχανής έξ ής κατήλθεν ό άμελής έκεΐνος κύριος, ού- 
πινος τό βαλάντιον μετά τινα καιρόν γίνεται έλαφρότε- 
φον κατά 1 6 σελήνια, άτινα άποτελούσι τό πρόστιμου 
πής άδιαφορία; ή άπροσεξίας του. Τό έπεισόδιον τούτο 
«χει τόσω μ,είζονα πρακτικήν σημασίαν καθ’ όσον θύμά 
■νου έγένετο και άνταποκριτής τις τού Μ ή Χάνεσαι, όστις 
^»ρος πείσμα των πενταετών νομικ,ών σπουδών του, ήγνόει 
^ντελώς τάν έγκληματικόν καί κολάσιμον χαρακτήρα τού 
ανωτέρω έκτεθέντος γεγονότος.

("Ετιται «υνέχιι·) 

ΊΓΐιηββοη.
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ΣΪΜΙΙΟΠΙΙ II ΙΙΡΟΣ ΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γΐερί των χροσφορωτέρων τιρο<ρυΛαχτιχύ·ι μέσων άσό των 

όζέων νοσημάτων των άναπνευστιχών οργάνων^
παρά τοΓφ παεβέν.

ύπό
τοΟ εατροΟ A. ZIIVIVK1.

(Συνίχοα "δι ίριβ. 363 χ»ΐ »ί!ος\

Την χρήσιν τής φλανέλλας θεωροΰμεν άναπόφευκτον 
μέν παρά τοϊ; παισίν άπό 0—5 έτών έν ώρα χειμώνος καί 
κατα τους εαρινούς μ,ήνας, τά μάλιστα δέ ωφέλιμον είς 
άπαντα τόν μετ’ έπειτα βίον.

Οσον δέ αφορά εις την γνώμην ιατρών τινων φρονούν- 
των, ότι δέον να συνειθίζωμ,εν έξ άπαλών ονύχων τούς

τών πόλεων καί ένθα τά βρέφη γεννώμενα ύπό γονέων 
εύρωστων είσίν έξεως ισχυρά; καί δύνανται έπομ,ένως ν* 
άνθέξωσιν είς τήν αγωγήν ταύτην, άλλά παρά τοΐς βρέ- 
φεσι τών πόλεων καί ιδίως τών μεγαλοπόλεων, τά όποια 
γεννώνται καί ζώσιν ύπό συνθήκας έν πολλοί; πλησ.με- 
λεΐς, εντεύθεν δέ είσί τά πολλά έξεως άσθενούς καί άναι- 
μικά, ή έξ άπαλών ονύχων σκληραγωγία, φρονούμεν άδι- 
στάκτως, θέλει άποβή ώς έπί τά πλεϊστον όλεθρία. Ά- 
πόδειξις τρανωτάτη τούτου έστω τό εξής άξιοσημείωτον 
γεγονός, ότι παρ’ αΰτοΐς άκριβώς τοΐς βρέφεσι τών έρ- 
γατικών τάξεων, τά όποια είσί πάντη άνεπαρκώς ένδε- 
δυμένα δι’ ένδειαν καί έκτεθειμ.ένα είς τάς επιδράσεις 
τής άτμοσφαίρας καί τά ρεύματα τού άέρος, έπομένως 
κατ’ άνάγκην ύποβεβλημένα είς τήν σκληραγωγίαν, πάν
τοτε καί άπανταχοΰ συμβαίνει ή μείζων καταστροφή έκ 
νοσημάτων οξέων τών αναπνευστικών οργάνων. Άλλως 
τε δέ φρονούμεν, μετά τού προχνημονευθέντος Γαλάτου 
συναδέλφου ημών, Κ. Bergeret, ότι όφείλομεν μέν νά συ- 
νειθίζωμεν τούς παϊδας είς τάς ατμοσφαιρικά; επιδρά
σεις, άλλ’ ούδείς ύπάρχει λόγος νά σπεύδωμεν είς τούτο. 
Άς πεοιμείνωμεν νά παρέλθωσι τά πέντε πρώτα έτη τής 
ηλικίας, τά μάλλον έπικίνδυνα είς τήν ζωήν καί ακολού
θως έχομεν μέχρι τής τελείας άναπτύξεως τών παίόων 
πολλά ετη, καθ’ ά δυνάμεθα νά σκληραγωγήσωμεν αυ
τούς' διότι έν άληθεία ούτε λογικόν είναι ούτε φιλάν
θρωπον νά θέλωμ,εν νά ύποβάλλωμεν έζ άπαλών ονύχων 
άπαντα άνεξαιρέτως τά βρέφη είς τήν αυτήν άγωγήν, 
άφού ή καθημερινή παρατήρησις άποδεικνύει, ότι άλλα 
μέν έξ αυτών είσίν έκ γενετής έξεως ίσχυράς, άλλα δέ, 
τά πλεϊστα, άσθενούς, σχεδόν τά πάντα έξ ιδιοσυστασίας 
άναιμικά καί κατ’ άκολουθίαν ευπρόσβλητα ύπό τοϋ 
ψύχους.

Άλλ’ άρά γε ή ψυχρολουσία δέν δύναται νά κατα- 
στήση δυσπαθέστερον τό σώμα είς τάς έπιδράσεις τής 
άτμοσφαίρας ; Είς τήν έρώτησιν ταύτην άπαντώντε- 
λέγομεν, ότι ή διά ψυχρού ϋδατος πλύσις τού σώμκτο-
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κατά τά πρώτα πέντε βτη τή; ζωή; είνε, κατά τήν κρί
σιν ήμών, τά μάλιστα επικίνδυνο; καί τόσω μάλλον οσψ 
ήήλ'ΐία τοΰ παιδό; είναι μικροτέρα. Μόνον άπό τοΰ 
έκτου έτους ή ψυχρολουσία έφαρμοζομένη κατά τού; κα
νόνας τή; υγιεινή; καί ύπό την έπίβλεψιν ιζητρό; νοήαο- 
νο; δύναται ν’ άποβή λυσιτελή;· άλλά σημειωτέον οτι 
καί άπό τή; ηλικία; ταύτη; τό ύγιεινόν τοΰτο μέσον μό
νον παρά τοϊ; παισι τών εύπορουσών τά,ξεων τή; κοινω
νία; δύναται έπιτυχώς νά έφαρμοσθή.

Πρό; τή, χρήσει τή; κατάσαρκα φλανέλλας συνιστώμεν 
ιδιαζόντως καί τά έξή; προφυλαχτικά μέσα- Πρώτον 
συμβουλεύομεν τά; μητέρας νά μη έξάγωσι τά έκυτών 
τέκνα εί; τον ελεύθερον άέρα πρό τοΰ τρίτου μηνό; τή; 
ήλικία; έν ώρα χειμώνος και κατά τούς έαρινούς μήνα; 
Μάρ τιον καί Απρίλιον. II παρ ήμ.ΐν επικρατούσα συνή
θεια, ή έπιβεβλημένη ύπό τής θρησκεία; νά έξέρχωνται 
τό πρώτον τή; οικία; αί μητέρε; μετά τών νεογνών τήν 
τεσσαρακοστήν ήμέραν άπό τοΰ τοκετού, 'ίνα μεταβώσιν 
εί; τόν ναόν, όπως λάβωσιν αύταί καί τά τέκνα των τήν 
ευλογίαν παρά τοΰ ίερέως, ή συνήθεια, λένομεν, αΰτη 
είναι τά. μάλιστα ευεργετική, συμβουλεύομεν δε τάς μη 
τέρα- νά άκολουθώσιν αύτήν άπαρεγκλίτω;· διότι ένεκα 
τή; συνετή; ταύτη; συνήθεια; ή θνησιμότης τών βοεφών 
«αρ ήμϊν κατά τόν πρώτον μήνα, τής ήλικία; έκ νόσων 
τών αναπνευστικών οργάνων είναι πολλώ έλάσσων τή; 
’Παρατηρούμενη; έν Γαλλία, έν Ιταλία καί άλλαχοΰ, 
ένθα οί γονείς είσίν ύποχρέόί ύπό τοΰ νόμου νά παρου- 
σιάζωσι τά νεογνά εντός τών τριών πρώτων ήμ.εοών άπό 

τή; γεννήσεω; ένώπιον τοΰ ληξιάρχου πρό; δήλωσιν καί 
νά φέρωσιν αύτά μετ’ ολίγα; ήμέρα; εί; τόν ναόν πρό; 
βάπτισιν. ' *

Κατά τή; σκληρά; ταύτη; διατάξιω; τοΰ νόμου, ένεκα 
τή; οποία; πολλά κατ’ έτος βρέφη έν Γαλλία, προσβαλ
λόμενα ύπό τοΰ ψύχους προπέμπονται εί; τόν 'Αδην, 
σπρο πολλών έτών αληθή; συνέστη σταυροφορία έξ ιατρών, 
ήγουμένης αύτή; τή; ’Ιατρική; ’Ακαδημία; τών Παρι
σίων. Ή σύσσωμος αΰτη εξέγερσι; τών ίατςών ήρξατο 
ευτυχώ; άποφέρουσα τού; προσδοκωμενου; καρπού;· διότι 
έν πολλαί; πόλεσιν ή οήλωσι; τή; γεννήσεω; καί ή βχ- 
πτισις τελούνται ήδη κατ’ οίκον, ούδεμία δέ ύπάρχει 
αμφιβολία, ότι ή ευεργετική αΰτη καινοτομία θέλει ota- 
δοθή μετ’ ού πολύ άνά πάσαν τήν χώραν τών Γάλλων.

Δεύτερον συνιστώμεν εί; τά; μ.ητέρα; νά μή έλαφρύ- 
νωσι διά μιά; τά ενδύματα τών παίδων άμ.α ώ; έπελ
θόντο; τοΰ έαρο;, άλλά βαθμηδόν καί συμβουλευόμεναι

πάντοτε τήν κατάστασιν τή; άτμοσφαίρας' διότι, ώ; 
προείρηται, τό εαρ παρ’ ήμ.ΐν μ' ολην τήν φαινομένην 
γλυκύτητα αύτοϋ είναι τά μάλιστα έπίβουλον εί; τήν- 
ύγιείαν τών βρεφών ενεκα τών λίαν αποτόμων καί έπαι— 
σθητών με a/.βολών τή; θερμοκρασία; τή; άτμοσφαίρας.

Νά μή έκθέτωσι τά τέκνα αύτών πάντοτε μέν, άλλά 
πρό πάντων άμα ώ; έγερθώσι έκ τοΰ ύπνου, εί; τά ρεύ
ματα τοΰ άέρος. Τέταρτον ν’ άποφεύγωσι τήν έφ' άμα— 
ξίδων έν καιρώ χειμώνος καί κατά τού; έαρινούς μήνας 
περιφοράν τών βρεφών άνά τά; πλατεία; καί τά; οδούς' 
διότι ή άμαξοφυρία αΰτη έκτίθησι τά μάλιστα ταΰτα 
εί; ψύξιν. Πέμπτόν συμβουλεύομεν τά; μητέρας άμα ώ; 
τά βρέφη αύτών πάθωσι βήχα νά φυλάττωσι ταΰτα εν
τός τής οικία;, έπελθόντο; δε πυρετού, νά κκλώσιν ανυ
περθέτως τόν ιατρόν. ’Εάν δε ή βήξ είνε βρζγχώδης, 
ομοιάζει δηλαδή πρό; ύλακήν κυνός, ή παρουσία τοΰ ια
τρού εύθύ; έξ άρχή; είναι αναγκαία' διότι μόνον ή έγ
καιρο; ιατρική συνδρομή δύναται πολλάκι; ν’ άποσοβήσ'ρ 
τά; παρακολουθούσα; τόν έλαφρόν βήχα βαρεία; παθή
σεις τών βρόγχων καί τοΰ λάρυγγο;· ’Ιδιαιτέρως δέ συ- 
νιστώμεν είς τάς μητέρα; νά προφυλάττωσι τά τέκνα αύ
τών άπό τοΰ ψύχους, όταν πάσχώσιν ιλαράν ή κοκκύτην' 
διότι ή έπερχομενη έπι τών νόσων τούτων βρογχοπνευ
μονία. έπί τών πλείστων περιστάσεων, ώ; προείρηται, 
αποβαίνει παρά τοϊ; βρέφεσι θανατώδης.

Ιδού έν ολίγοι; τά μέσα, τά όποϊκ ή πείρα έδειξεν 
ήμϊν συντελεστικώτατα πρό; προφύλαξιν τών βρεφών άπό 
τών οξέων νοσημάτων τών άναπνευστικών οργάνων καί 
τά όποια έργον συνειδήσεω; έπιτελοϋντε; συμβουλεύομεν 
εί; τά; μητέρας. Εύχόμεθα. δέ άπό καρδία;, όπως αύται 
ένθυμούμεναι πάντοτε τήν θλιβεράν αλήθειαν, ότι ή θε— 
οαπευτική έπί τών βαρέων νοσημάτων τών αναπνευστι
κών οργάνων παρά τοϊ; βρέφεσι συχνάκις αποτυγχάνει, 
συμμορφώνται ακριβώς πρό; τά; ειλικρινείς ταύτα; συμ— 
βουλά; ήμών.

λαντω neon,
("Λμ-αξα)

ή καί έν χρήσει, άλλ’ έν καλή καταστάσει, 
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